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I. Bevezetés 
Monoron a Tavaspark kialakítása során (2014) elvégezték a Kistó rekonstrukcióját. A 
rekonstrukció célja egyértelműen egy – a park díszéül is szolgáló – „valódi”, ökológiai 
szempontból stabil tó létrehozása volt. Az elmúlt nyár aszályosnak mondható időjárásának 
következtében a Kistó a párolgási veszteség miatt vizének közel felét elvesztette, és egyrészt 
az ebből következő hidrobiológiai folyamatok, másrészt a tómeder egy részének a szárazra 
kerülése miatt mocsárra emlékeztető szaghatás keletkezett a környéken. Bár ez egy ilyen kis 
területű, erősen eutróf, állandó vízpótlással nem rendelkező tó szempontjából a természetes 
folyamatok egyik velejárója, egy sokak által használt közparkban, illetve a működési célját 
tekintve jóléti tó esetében mégsem elfogadható. 
Jelen tanulmány célja megvizsgálni, hogy milyen okok vezettek az emberi használat 
szempontjából kedvezőtlen változásokhoz, illetve javaslatot tenni a stabil ökológiai állapotot 
biztosító beavatkozásokra. 
 
II. A Kistó vázlatos története 
A Kistó minden szempontból egy meglehetősen koros természeti képződmény. Ha a tavak 
természetes evolúcióját nézzük, természetes „életének” egyik utolsó fázisában van, a vizes 
élőhelyekre jellemző természetes szukcessziós folyamatok miatt a múltban történt emberi 
beavatkozások nélkül ma már sokkal inkább mocsár lenne, mint tó. A területet, ahol 
elhelyezkedik, már évszázadokkal ezelőtt, az első katonai térképek készítésekor (XVIII. 
század vége) is vizenyős, mocsaras területként jelölték, majd a későbbi térképeken is 
hasonlóan szerepel – bár van olyan térkép is, ami egyértelműen tóként jelöli.  
Az a terület, ahol a Kistó elhelyezkedik (a vasút és a 4-es út között) régen is egy alacsonyan 
fekvő, vizes terület volt, ahol Hosszúberek és Monorierdő között még számos kisebb-nagyobb 
tavat és mocsarat jelöltek a régi térképek. A tómedrek kialakítását valaha a szél végezhette. 
Ezek közül a tavacskák közül ma már csak a Kistó van meg, méghozzá kizárólag az emberi 
beavatkozások miatt. A XX. század közepére a feltöltődés folyamatai miatt a tó helyén már 
inkább csak mocsár, vagy mocsaras terület volt. 
Az első rekonstrukciót 1975-ben végezték, ekkor alakították ki a mai, lekerekített sarkú 
téglalaphoz hasonlító alakját, illetve jelentős partrendezést is végrehajtottak. 1980-as évek 
elején a környékbeli gyerekek fürdésre is használták. Egyikük emlékezete szerint a meder 
akkor is erősen iszapos volt. Vagyis a felújítás során a nagy szervesanyag-tartalmú, és a 
szukcessziós folyamatokat jelentősen gyorsító iszapot akkor sem távolították el 
maradéktalanul. Ennek következtében a természetes folyamatok ismét uralni kezdték a Kistó 
állapotát, és ismételten elkezdődött a gyors elmocsarasodás. 
2014-ben került sor ismételten rekonstrukcióra, az ezelőtti években a Kistó már csak 
minimális nyílt vízfelülettel rendelkezett, az élőhelyet sokkal inkább egy nádas-sásos társulás 
uralta, illetve a maradék, „nyíltnak” mondható vízfelület is döntően hínáros terület volt. 
A 2014-es rekonstrukció során a tómederből mintegy 5500 m3 iszapot távolítottak el, karos 
kanalas kotrógép segítségével. A rekonstrukció folyamán a tavat benövő, nádas-sásos 
növénytársulás jelentős részét is eltávolították, de ebből meghagytak néhány foltot.  
A munkálatok előtt a végcél – stabil ökológiai állapotú jóléti tó – kialakításának lehetőségeit 
elemző ökológiai szakvélemény nem készült. 
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III. A Kistó jelenlegi ökológiai állapota 
Egy élő rendszer (például egy tó) ökológiai állapota számos tényező együttes hatásán alapul, 
és általában egy olyan „pillanatfelvétel”, amely a hatások (és arányuk!) folyamatos változása 
miatt akár napok alatt megváltozhat. (Erre egy ilyen, kisméretű tó esetében jó példa egy 
hirtelen lezúduló, nagy vízhozamú eső.) Ezzel együtt a jelenlegi állapot rögzítése mellett az 
általános és várható tendenciákat is megpróbálom beépíteni az egyes hatásokat elemző 
alfejezetekbe. Emellett mindenképpen ki kell emelni, hogy az egyes tényezők elemzésekor az 
ökológiai szemléletet, a természetben uralkodó törvényszerű hatásokat helyeztem előtérbe, 
mert a műszaki, társadalmi igények és szemlélet az ökológiai állapot feltérképezése során 
csak kevésbé lehet meghatározó.  
 
III.1. A múlt hatásai 
A tavak életére jellemző szukcessziós folyamatokat legegyszerűbben a következő gondolattal 
lehet összefoglalni: „Minden tó helyén előbb-utóbb erdő lesz.”  
A természetes szukcessziós folyamatok során a vízi élettér egyre jobban elnövényesedik, a 
növények elbomlása során keletkező, szerves anyagban és tápanyagokban gazdag iszap pedig 
lassan feltölti a tómedret. Ez a folyamat a Kistó esetében már évszázadokkal ezelőtt is a 
végéhez közeledett, gyakorlatilag az élőhely alapállapota már mocsár volt. Ezt emberi 
érdekek alapján alakították ismét tóvá először 1975-ben, majd 2014-ben. A rekonstrukció 
azonban egyik esetben sem volt teljes, a szerves anyagban és növényi tápanyagokban gazdag 
iszapot csak részben távolították el mindkét esetben, így a tóra, mint élő rendszerre jellemző 
természetes folyamatok nagyobb sebességgel indultak újra. Ennek a felgyorsulásnak az oka 
egyértelműen a fény nagyobb arányú jelenléte volt. A mocsarasodás során a tómederben a 
nyílt víz lassan megszűnik, és a különböző növénytársulások (nádasok, sűrű hínár) 
burjánzása, valamint a plankton túlprodukciója akadályozza a fény behatolását a vízbe, és 
ezzel lassítja a folyamatokat. A rekonstrukciók során létrehozott nyílt víztér az előző 
állapothoz képest több fény bejutását tette lehetővé, és mivel a szerves anyagok és a növényi 
tápanyagok az iszapban hatalmas mennyiségben voltak jelen, gyors elnövényesedés 
kezdődött. Leegyszerűsítve a problémát, a tómederben a rekonstrukciók során nem 
történtek olyan jelentős anyagforgalmi, biológiai változások, amelyek a Kistó 
szukcessziós folyamatait jelentősen megváltoztatták volna, a rekonstrukciók előtt is, és 
utánuk is, gyakorlatilag ugyanaz volt a jellemző hidrobiológiai (ökológiai) állapot. Ebből 
viszont egyértelműen következik, hogy a tó – mint élő rendszer – gyorsan regenerálta az 
emberi beavatkozások hatásait, és folytatódtak a saját evolúciójára jellemző folyamatok, 
vagyis a mocsárrá történő átalakulás. 
 
III.2. A Kistó besorolása 
A hidrobiológia a tavakat jellemzőik (és ökológiai állapotuk) alapján sorolja csoportokba. 
Ahogy egy tó öregszik, úgy kerül át egyik csoportból a másikba. Ugyanakkor a csoportok 
között nem minden esetben vannak éles határok, az átmenet folyamatos, így lehetséges, hogy 
adott víztérre akár két vagy több csoport jellemzői is igazak lehetnek. A csoportba sorolás az 
adott tóra jellemző morfológiai és ökológiai tulajdonságok, valamint (főleg az idősebb és 
sekélyebb állóvizeknél) a jellemző növénytársulások alapján történik. 



A Kistó fennmaradási lehetőségei, az ökológiai egyensúly megteremtése 

 
Füstös Gábor 
Füstösné Petróczki Klára  4 
 

A Magyarországon is előforduló csoportok nagy vonalakban a következők: 
Sekély tavak: Nagyobb kiterjedésűek, átlagos vízmélységük azonban kicsi. A 
vízfelülethez és a partvonal hosszához viszonyított víztömegük kicsi. Ebbe a 
kategóriába tartozik a Balaton. 
Kopolyák: Kis felületű, de mégis aránylag mély tavak. Hirtelen mélyülnek, parti 
zónájuk jelentéktelen. Ebbe a kategóriába tartozik Budapesten a Feneketlen-tó. 
Tócsák (kistavak): Közepes vagy kis vízfelületű, sekély állóvizek, amelyek medrének 
egésze a litorális (parti) zónába tartozik. Vízfelületük jelentős része növényzettel, 
náddal, sással, gyékénnyel és hínárfélékkel borított, de rendelkeznek nyílt vízzel is. 
Vízforgalmuk labilis, esetenként ki is száradhatnak. Termőképességük (trofitás) 
jelentős, jellemző rájuk a növényi tápanyagokban és szerves anyagokban gazdag 
iszapréteg. 
Fertők: Nagy vagy közepes vízfelületű, sekély tavak, területük jelentős része lápi vagy 
mocsári növényzettel borított, de emellett még kisebb-nagyobb hínáros és nyíltvizes 
foltokkal is rendelkeznek. Növénytársulások szempontjából mozaikosak. Általában 
állandó vízborításúak, de esetenként ki is száradhatnak. Jellemzőik az igen magas 
termőképesség (trofitás), és a nagy mennyiségű, növényi tápanyagokban és szerves 
anyagokban igen gazdag, vastag iszapréteg. 
Mocsarak: A kistavakhoz és a fertőkhöz hasonló, sekély állóvizek, területük döntő 
többsége lápi vagy mocsári növényzettel borított, hínáros vízfelületük alig-alig van, 
nyílt vízfelületük szinte már nincs is. A szerves növényi törmelék felhalmozódása 
jelentős. Vízforgalmuk labilis, időnként kiszáradhatnak. A valamikori tómeder szinte 
egészét növényi tápanyagokban és szerves anyagokban igen gazdag, vastag iszapréteg 
alkotja. 

A monori Kistó morfológiai jellemzői, valamint növénytársulásai, trofitása és 
anyagforgalma alapján valahol a tócsa-fertő-mocsár háromszögben helyezhető el, 
biológiai (biokémiai) állapota sok szempontból közelít a mocsárra jellemző állapothoz, 
ugyanakkor fizikai állapota alapján – az emberi beavatkozások következtében – még csak a 
tócsa-fertő állapottal jellemezhető. 
 
III.3. A Kistó vízmérlege 
A Kistó vízmennyisége szinte kizárólag a közvetlen környékére lehulló csapadéktól függ, bár 
kisebb mértékben – mivel alacsonyan fekvő területen helyezkedik el – a talajvíz is szerepet 
játszik benne. A vízmérleg másik oldalán a párolgási veszteség áll, a Kistónak állandó 
lefolyása sincsen. Magas vízszint (áradás) kialakulását egy fix küszöbszintű elvezető árok 
akadályozza meg, ezen azonban csak a hirtelen kialakuló víztöbblet (pl. egy felhőszakadás 
során a környékre lezúduló víztömeg) távozik. 
Összességében kijelenthető, hogy a Kistó vízszintje a környékre hulló csapadék 
mennyiségétől, illetve a nyári időszak hőmérsékletétől függ. Hűvös nyarakon akár kevesebb 
csapadék mellett is megmaradhat a vízszint, míg forró nyarakon több és egyenletesebb 
eloszlású csapadék kell a vízszint megmaradásához. 
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Monor környékére jellemző évi csapadékmennyiség 550 mm körül van, amiből a vegetációs 
időszakban valamivel több, mint 300 mm hullik. Ehhez képest az elmúlt három év adatai a 
következők voltak: 

2014 – kb. 730 mm 
2015 – kb. 580 mm 
2016 – kb. 660 mm 

A 2014-es rekonstrukció óta az idei év volt az első, hogy a csapadék mennyisége jelentősen 
alatta maradt a környékre jellemző átlagnak. Idén szeptember 30-ig ugyanis körülbelül 300-
350 mm esett, vagyis az idei év kifejezetten csapadékhiányosnak mondható, sőt nem túlzás 
kijelenteni, hogy a vegetációs időszakban aszályos volt az időjárás, hiszen az eddigi összes 
csapadék mennyisége azonos, mint a vegetációs időszakban átlagosan lehulló csapadéké. A 
kevés csapadék mellett a nyári időszak kifejezetten meleg volt, ami viszont egy ilyen gyorsan 
felmelegedő, sekély víztérben jelentősen növelte a párolgást. A párolgási veszteség 28-30°C 
vízhőmérséklet esetén naponta akár 10-12 milliméterrel is csökkenthette a tó vízszintjét.  
A normál párolgási veszteséget a szökőkút működése is fokozta. Kijelenthető, hogy a 
szökőkút egy fontos látványelem egy jóléti tó medrében, működtetésének viszont további 
hatásai is vannak. Tény, hogy a vízből egy szökőkút képes kipárologtatni a káros gázok egy 
részét, emellett javítja a víz oxigéntartalmát, és ebből a szempontból a látványon kívül 
hasznos a vízi élettér számára. Nem lehet azonban eltekinteni attól, hogy nyáron az egyébként 
is meleg víz elporlasztásával jelentősen megnöveli a párolgási felületet és ezzel fokozza a 
párolgási veszteséget. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kistó vízmérlege az idei évben negatív volt, mert 
a lehulló csapadék nem tudta pótolni a párolgási veszteséget. A Kistóból hiányzó 
vízmennyiség a normál vízszinthez képest szeptember közepén nagyjából 5000 m3 volt. 
 
III.4. Anyagforgalom, trofitás  
A trofitás a vízi ökoszisztémák elsődleges szervesanyag-termelésének a mértéke, vagyis a 
növényi szervesanyag-termelés intenzitása a vizekben. Alapját a fotoszintézis biokémiai 
folyamata jelenti, amelyhez fény, szervetlen növényi tápanyagok, megfelelő hőmérséklet és 
klorofill tartalmú növényzet (alga, hínár) szükséges. A magas trofitás kialakulása 
(eutrofizálódás) egy biológiai folyamat, aminek a sebessége és intenzitása a tápanyagok 
mennyiségétől is függ. A növényi tápanyagok egyrészt kívülről juthatnak a vízbe, másrészt az 
ott lévő szerves anyagok lebomlása során keletkeznek. A Kistó esetében mindkét lehetőség 
fennáll, a nagy szervesanyag-tartalmú iszap mellett a bemosódó, bekerülő tápanyagok 
mennyisége is jelentős. Ugyanakkor az anyagforgalmi mérleg egyértelműen pozitív, hiszen a 
lefolyástalanság következtében az év nagy részében a vízben oldott tápanyagok sem tudnak 
távozni az elfolyó vízzel. 
A Kistó medrében elhelyezkedő, a múltból és a jelenlegi ökológiai állapotból következő 
iszapmennyiség már önmagában is elég lenne az erőteljes eutrofizációs folyamatokhoz. De 
ezen felül kívülről is nagy mennyiségű szerves anyag juthat be a tóba, amely anyagok 
lebomlása tovább emeli a növényi tápanyagok mennyiségét. A kívülről bejutó szerves 
anyagok forrása a környékbeli lombhullató fák levelei, a parti sáv nádas-gyékényes 
növényzete, valamint a környék csapadékvize, amelyet négy kisebb árok segítségével 
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tudatosan és célzottan vezetnek be a tóba. Az árkok nem csak az esetlegesen magas 
tápanyagtartalmú vizet vezetik be, hanem elnövényesedett állapotuk miatt önmaguk is 
tápanyagforrásként működnek. 
Kimondható tehát, hogy a szerves anyagok és a növényi tápanyagok szempontjából a 
Kistó önmagában is nagyon jól ellátott, továbbá a bejutó tápanyagok mennyisége is 
jelentős. Ez együttesen egy nagyon magas trofitást eredményez, amelynek következtében 
a Kistó a trofitási skálán a hipertróf fokozatot is eléri. Hipertrófnak nevezzük a túltermő 
vizeket, melyekben olyan növényi tápanyagfelesleg van, aminek kihasználására a fényenergia 
mennyisége nem elég. 
 
III.5. Területbejárások tapasztalatai  
2017. augusztus 4. – Parti bejárás 
A Kistó láthatóan erősen eutrofizálódó állapotban van, a víz barnás-vöröses színe alapján 
jelentős kovaalga túlprodukcióval, ami tavi élettér esetén problémás és egyben instabil 
ökológiai állapotra utal. A vízszint alacsony, a part mentén mindenütt láthatóak a párolgási 
veszteségből adódó apadás nyomai. Jellemző hínárfaj a fésűs békaszőlő. A nyílt víz hínárral 
való benőttsége eléri a 75-80 %-ot. A parti sáv növényzete (nád, gyékény) jelentős, a teljes 
tómeder mintegy harmadát-negyedét elfoglalja. A vízfelszín közelében kisebb csapatokban 
vörösszárnyú keszeg 2-3 nyaras egyedei figyelhetők meg. A víz szaga (összetéveszthetetlen 
mocsárszag) egyértelműen hipertróf állapotra utal. 
2017. szeptember 13. – Parti és mederbejárás 
A bejárás során felmérésre került a tó iszapvastagsága, vízmélysége, valamint vízminta 
vételére került sor. 
A víz színe továbbra is barnásvörös, az ősz elejére jellemző lehűlés ellenére még mindig jól 
mutatja a hipertróf állapotot. A partról a hínármezők már kevésbé látszanak, de a fenék 
közelébe süllyedve ott vannak, bár az őszi, hidegvizes időszakra jellemző bomlásuk még nem 
kezdődött meg. 
A vízoszlop mélysége (felszíntől az iszapig) a tó hossz-szelvényében és kereszt-szelvényében 
egyaránt 40-70 centiméter között változik, átlagosan 50-55 cm körül alakul. 
Az iszapréteg vastagsága helyenként eléri az 50 cm-t, átlagosan 30-35 cm. A meder nem 
egyenletes, a tó hossztengelyében egy vezérárok található, ez 20-30 centivel mélyebb a 
környező tómedernél. A lágy iszap alatti tómeder kemény, agyagos. Az iszapra fokozott 
kéntartalom a jellemző, a kénhidrogén jellegzetes szaga a mérések során folyamatosan és 
erősen érezhető volt. 
A növényzet (nád) szárain illetve a stéglábakon lemért vízhiány (a teljes üzemvízszint és a 
mérés napján meglévő vízszint különbsége) 55-60 cm. 
A bejárások tapasztalatai alapján, elsősorban az iszap mennyisége és állaga, valamint az 
iszapból feltörő nagy mennyiségű, szerves anyagok bomlásából származó gáz alapján 
kijelenthető, hogy a Kistó az eutrofizációnak olyan fokára jutott, amely a jóléti tóként 
való üzemeltetés biztonságát hosszabb távon is veszélyezteti. A jelenlegi ökológiai állapot 
rendkívül labilis, az emberi használat szempontjából kedvezőtlen. Várható változásának 
iránya a további romlás. 
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III.6. Vízminőség  
A helyszíni bejárások során szerzett tapasztalatok pontosítása céljából szeptember 13-án 12 
óra 15 perckor vízminta vételére került sor. A vízmintát a KVI-PLUSZ Környezetvédelmi 
Vizsgáló Iroda Vizsgálólaboratóriuma elemezte. A részletes vizsgálati jegyzőkönyv a 
mellékletben olvasható. 
A vízvizsgálat fontosabb eredményeit a következő táblázat tartalmazza: 
 

pH  8,09 
fajlagos vezetőképesség  μS/cm 2810 
KOI mg/L 17,0 
BOI mg/L 61 
foszfát mg/L 0,3 
szulfát  mg/L 470 
nitrát  mg/L 1,1 
nitrit mg/L 0,05 
ammónium mg/L 1,62 
vas μg/L 43,8 
kálium mg/L 50,8 

 
A Kistó pH-ja jelenleg megfelelő, a hasonló kis tavakra jellemző érték, azonban a többi 
paraméter alapján ebben is elmozdulás (romlás) várható a későbbiekben. 
A fajlagos vezetőképesség szempontjából a Kistó erősen szennyezettnek mondható, 
mezohalobikus, ez egyrészt a mocsarasodó jellegből, másrészt a párolgás következtében 
besűrűsödő vízből következik. (A halobitás a vízben lévő szervetlen anyagok kémiai 
tulajdonságainak összessége, a mezohalobikus besorolás ezek feldúsulását jelenti.) 
A KOI (kémiai oxigénigény) értéke a tűrhető vízminőség határértékénél (15) magasabb, de a 
szennyezettet (20) még nem éri el. Azonban a többi adat alapján kijelenthető, hogy várhatóan 
ez az adat is a szennyezett felé megy. A KOI alapján a víz szaprobitása magas 
(mezoszaprobikus), ez elsősorban a nagy mennyiségű, jelentős szervesanyag-tartalmú iszap, 
valamint az erős növényprodukció következménye.  (A KOI a vízben lévő szerves anyagok 
kémiai lebontásához, oxidálásához szükséges oxigén mennyiségét jelenti, a víz 
szennyezettségének mérőszáma.) (A szaprobitás a vízben lévő elhalt anyagok – pl. növényi 
részek – lebontásának a mértéke, mely a lebontható szerves anyagok mennyiségétől függ.) 
A BOI (biológiai oxigénigény) Ez az adat egyértelműen erősen szennyezett, magas 
szaprobitású vízre utal, szintén a nagy mennyiségű, jelentős szervesanyag-tartalmú iszap, 
valamint az erős növényprodukció következménye. Az érték jelzi, hogy a folyamatos és teljes 
lebontási folyamatokhoz vélhetően több oxigénre lenne szükség, mint ami a természetes 
folyamatok (fotoszintézis, beoldódás) során a vízbe kerül, így a baktériumok nem tudják 
lebontani az összes szerves anyagot, vagyis a szerves anyagok felhalmozódása folyamatos, 
mennyiségük növekszik. Ez a folyamat a hipertróf vizek jellemzője. (A BOI a vízben lévő 
szerves anyagoknak baktériumok általi lebontásához szükséges oxigénmennyiség adott idő 
alatt és meghatározott hőmérséklet mellett.) 
Az elsődleges növényi tápanyagok (nitrogén, foszfor, kálium) jelenlétére utaló adatok (nitrát, 
nitrit, ammónium, foszfát, kálium) szintén magasabbak a kívánatosnál, a Kistó, mint vízi 
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élettér, növénytársulásai számára a terület méretéhez képest szinte korlátlan készletet 
jelentenek. Ez szintén a hipertróf, erősen mocsarasodó állapotú vizek egyik jellemzője.  
A vas mennyisége szintén magas, de ez a talajvíz jellemzője is lehet. 
A magas szulfátmennyiség mutatja, hogy a Kistó állapotára a múlt folyamatai (mocsár 
állapot) jelenleg is komoly hatással vannak. A bomlási folyamatokból származó magas 
kéntartalom egyébként nemcsak a vízben van jelen, hanem az iszapgázok kipárolgása 
(kibuborékolása) során is érezhető. 
Összességében a vízminőség már önmagában is jelzi, hogy a Kistó ökoszisztémáját 
jelentős tápanyag-túlterhelés jellemzi, aminek hosszabb távon a vízi élettérre jellemző 
kémiai körfolyamatok végleges megbomlása lesz a következménye.  
 
III.7. Egyéb problémák 
Mindkét helyszíni bejárás alkalmával megdöbbentő volt a szemét mennyisége. PET palackok, 
üvegek, sörösdobozok, egyéb műanyag tárgyak (pl: műanyag virágcserép) láthatóak és 
találhatóak a mederben, sőt egy használt személygépkocsi-gumiabroncs is előkerült a tó 
közepéről. Ezen kívül több részen is láthatóan kisebb-nagyobb köveket dobáltak a tómeder 
partközeli régióiba. Az esztétikai szennyezésen kívül ezeknek sajnos ökológiai jelentőségük is 
van, hiszen a kovaalga egy olyan bevonatképző faj, ami minden vízbe kerülő tárgyon 
megtelepszik, és szerves bevonatot képez rajta. Vagyis a vízbe szórt szeméttel és egyéb 
tárgyakkal – mint a tómeder felületét megnövelő dolgokkal – a szervesanyag-tartalom 
tovább növekedhet, vagyis az eutrofizációs folyamatok erősödhetnek. Vagyis a 
szemetelés egy ilyen kisméretű és erősen hipertróf tavacskánál egyértelműen súlyosbítja az 
ökológiai állapotot is. 
 
III.8. A jelenlegi ökológiai állapot összefoglaló értékelése 
A Kistó jelenlegi ökológiai állapota az emberi használat célja (jóléti tó) szempontjából 
nagyon problémás. Olyan természetes folyamatok (mocsárrá válás) uralják a tavat, amelyek 
önmaguktól már nem fognak emberi szempontból kedvező irányba fordulni. Mint az elmúlt 
évek is mutatták, a bőséges csapadék (amely jelentősen meghaladja a párolgási veszteséget, 
valamint olyan kifolyást okoz, mely a vízben oldott tápanyagok egy részét is elviszi) 
jelentősen lelassíthatja a folyamatokat, de a problémát nem oldja meg. A következő aszályos 
időszakban az összes idén tapasztalt probléma újból és vélhetően erőteljesebben fog 
jelentkezni. 
Újabb jelentős emberi beavatkozás nélkül a Kistó jóléti tóként való megmaradása szinte 
kizárólag az időjárástól, ezen belül is elsősorban a környékre jellemzőnél nagyobb 
mennyiségű csapadéktól függ, vagyis a jelenlegi állapot hosszabb távon nem 
konzerválható, bár rövidebb távon az időjárás szerencsés alakulásával fennmaradhat. 
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IV. A fő problémák meghatározása, elemzése 
A Kistóban lezajló, emberi szempontból káros ökológiai folyamatok alapvetően három fő 
okra vezethetők vissza:  

 a múltból (is) származó, magas szervesanyag-tartalmú iszap  
 a vízpótlás hiánya 
 a tóban keletkező és a kívülről bejutó szerves anyagok, növényi 

tápanyagok 
Ez a három ok felelős a kialakult helyzetért, a többi probléma (például a vízminőség) már 
csak ezek következménye. A szemetelés persze egy külön kérdéskör, de az ökológiai állapotra 
gyakorolt hatása (növényi produkció számára plusz felület), elenyésző lesz, ha a három fő 
probléma megoldásra kerül. 
 
IV.1. A múltból (is) származó, magas szervesanyag-tartalmú iszap 
A tómederben található iszap mennyisége a mérések alapján 3-4000 m3-re becsülhető. Ez az 
iszap egyrészt a múlt ökológiai folyamataiból származik, másrészt a rekonstrukció óta eltelt 
időszakban a fenékre süllyedt növények, növényi részek bomlása során keletkezett. 
Szervesanyag-tartalma vélhetően folyamatosan nő, mert a lebontó baktériumok nem tudják az 
évente újra keletkező, valamint a bekerülő szerves anyagokat maradéktalanul lebontani – erre 
a magas BOI érték is utal. Ennek az iszapnak a szerves anyagokon kívül a szervetlen növényi 
tápanyagtartalma is jelentős, és ezáltal az emberi szempontból kedvezőtlen, a szukcessziót 
segítő, gyorsító biológiai körfolyamat kialakulásáért is felelős. Ezek a folyamatok a jövőben 
önmaguktól nem szűnnek meg, sőt inkább fokozódásuk várható.  
 
IV.2. A vízpótlás hiánya 
A mocsarasodás folyamatait segíti, gyorsítja a terület időszakonként történő részleges 
kiszáradása, a vízhiány. A Kistó esetében alig beszélhetünk vízgyűjtő területről, a tóba a víz 
bejutása döntően a tó felületére és a közvetlen környezetére lehulló csapadéktól függ. 
Természetesen a talajvíz is szerepet játszik a Kistó vízháztartásában, de ennek mennyisége is 
jelentősen függ a környezetre lehulló csapadéktól. A két vízpótlás között a különbség csak 
annyi, hogy a tó felületére lehulló és közvetlen környékéről, a talaj felszínéről befolyó víz 
kisebb területről (1-2 ha) származik, míg a talajvíz mennyiségére a tágabb környékre (2-3 
km2) lehulló csapadék is pozitív hatással van. A rekonstrukció óta eltelt évek jól mutatják, 
hogy a tóban az emberi szempontból kedvezőtlen változások akkor erősödtek fel, amikor 
csapadékhiány sújtotta a környéket. A vízmérleg „kiadási” oldalán a vízfelszínről, valamint a 
szökőkút működése által elpárolgó, továbbá a közvetlen parti növényzet által elpárologtatott 
víz szerepel. A vízhiány, illetve a tó vízkészletének besűrűsödése (erre utal a magas 
vezetőképesség) csak a párolgási veszteség pótlásával orvosolható. Ha ehhez a csapadék nem 
elég, akkor az elmocsarasodás folyamata várhatóan gyorsulni fog. 
 
IV.3. A tóban keletkező és a kívülről bejutó szerves anyagok, növényi tápanyagok 
A szervetlen tápanyagokból a vízbe behatoló fény segítségével évről évre új vízi 
növénytársulások (lebegő és gyökerező) alakulnak ki, ezek ősszel lesüllyednek, részlegesen 
elbomlanak, ezzel tovább növelik az iszap szervesanyag-tartalmát és szervetlen növényi 
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tápanyag tartalmát. Ez a folyamat természetes, egy tó így tölti fel a saját medrét a szukcesszió 
során. Ezen kívül a vízi élettérbe kívülről is jutnak be mind szerves anyagok, mind pedig 
szervetlen növényi tápanyagok. A partszéli és parti növényzet az őszi időszakban lehullatja 
levelét, a lágyszárú vegetációnak a szára is elszárad. Ezek jelentős része kerül be a tóba. A 
partszéli növényzet (nád, sás, gyékény) esetében az arány közel 100%, ezen felül még a 
környék lombhullató fái is szerepet játszanak a szerves anyagok bejutásában. A bejutó szerves 
anyagok egy része elraktározódik (az iszapban), másik része aránylag hamar elbomlik. A 
bomlás során szervetlen növényi tápanyagok is keletkeznek. A közvetlen környékre lehulló 
csapadék, miközben befolyik a tóba, a talaj felszínéről felold szervetlen növényi 
tápanyagokat, illetve növényi részeket (szerves anyagok) sodorhat magával. 
Mindezek jelentős anyagforgalmat jelentenek, aminek a Kistó szempontjából fontos 
jellemzője a szerves anyagok és a szervetlen növényi tápanyagok felhalmozódása. 
Önmaguktól ezek a folyamatok sem fognak megszűnni vagy mérséklődni. 
 
IV.4. Összefoglalás 
Az emberi szempontból hátrányos ökológiai folyamat három fő oka egymással is jelentős 
összefüggésben van, az egyes okok következményei egyértelműen erősítik egymást. Ezek az 
okok önmaguktól nem fognak megszűnni, illetve a vízmérleg szerencsés esetben lehet pozitív 
(átlagot meghaladó csapadék), de ez ember által nem befolyásolható. 
Összességében megállapítható, hogy a Kistó ökológiai állapota jelenleg labilis, ezt 
mindenekelőtt először stabilizálni kell, vagyis a kedvezőtlen hatások felszámolása, 
mérséklése csak komoly emberi beavatkozásokkal érhető el. Újbóli kialakulásukat pedig 
rendszeres kezeléssel, karbantartással kell megelőzni. 
 
V. Megoldási lehetőségek 
A megoldási lehetőségek áttekintése során a három fő okra vonatkozó beavatkozási 
lehetőségeket külön-külön elemezzük, de már most előre kell bocsátani, hogy az ökológiai 
összefüggések miatt egyetlen ok megszüntetése hosszabb távon nem fogja megoldani a teljes 
problémarendszert, csak lelassítja a kedvezőtlen folyamatok sebességét, illetve elodázza a 
kedvezőtlen jelenségek (pl. szaghatás) újbóli megjelenését.  
 
V.1. A magas szervesanyag-tartalmú iszap kérdése 
A probléma megoldása két módon valósítható meg. Az egyik az iszap szervesanyag-
tartalmának jelentős csökkentése, a másik az iszap eltávolítása. 
Az iszap szervesanyag-tartalmának csökkentése lebontó baktériumtörzsek bejuttatásával 
oldható meg, ezzel napjainkban több cég is foglalkozik az országban. A Kistó jelenlegi 
ökológiai állapotában azonban több szempontból is bizonytalan az eljárás eredményessége.  

a. A szerves anyagok elbontása során szervetlen növényi tápanyagok keletkeznek, 
amelyek a növénytársulások további burjánzását fogják segíteni. A fokozott növényi 
túlprodukció pedig ismét jelentős szervesanyag-terheléssel fogja ellátni a tóban lévő 
iszapot. 

b. A vízminőség vizsgálata során mért BOI érték olyan mértékű szerves anyag 
mennyiségre (meglévő és évre-évre keletkező) utal, amit csak lassan, több év 
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folyamatos kezelésével lehetne lebontatni a baktériumokkal, vagyis az ilyen kezelés 
csak nagyon lassan vezetne eredményre. Eközben az emberi szempontból káros 
ökológiai folyamatok és hatások csökkenő mértékben ugyan, de fennállnának. 

c. A tóba oltott, és ott kedvező körülmények között elszaporodó baktérium a 
körülmények változása során nagy mennyiségben pusztulhat el, ami szintén 
lebontandó szerves anyagot jelent, ami ismételten fokozott lebontást igényel a 
baktériumflóra csökkenésének időszakában. 

d. Az eljárás esetleges javulás esetén sem jelent végleges megoldást, folyamatos kezelés 
kell a kedvezőbb állapot fenntartásához. 

(Érdemes még megjegyezni, hogy az eljárásnak működő halastavakra, horgásztavakra, vagyis 
más ökológiai alapállapotú (kisebb trofitású és kisebb anyagforgalmú) vizekre van 
reprezentatív referenciája, a mocsarasodásban ennyire előrehaladott víztér kezelésének 
eredményeiről nincs fellelhető adat. Mindehhez persze az is hozzátartozik, hogy nincs két, 
ökológiai szempontból teljesen azonos állapotú víztér, így a kezelés hatása sem lehet teljesen 
azonos két víz esetében, vagyis elképzelhető, hogy a kezelés mégis működne, de ennek a 
bizonytalansága jelentős.) 
Az iszap eltávolítása minden ökológiai, biológiai szempontból jobb megoldás lenne, mert az 
iszap eltávolításával együtt mind a szerves anyag mennyisége, mind a növényi tápanyagok 
mennyisége csökkenne. Vagyis ez nem tüneti kezelést jelentene, hanem a Kistó ökológiai 
állapotát javítaná jelentősen. A tó szinte minden szempontból kilépne a III.2. fejezetben 
említett tócsa-fertő-mocsár háromszögből, és sokkal inkább egy „valódi” tóra jellemző 
ökológiai állapotba kerülne. A vízterület trofitása csökkenne, a vízminőség javulna. A tó 
állapota csak nagyon lassan kezdene újra romlani, a kedvező állapot akár évtizedekig 
fennmaradna. Ehhez azonban a tómederben lévő iszapot nem részlegesen, hanem teljes 
mértékben el kell távolítani, a tómedret a jelenlegi altalajt képző agyagrétegig meg kell 
tisztítani. Ehhez viszont kotrásra van szükség, amivel kapcsolatban azonban műszaki 
kérdések merülhetnek fel. Az előző felújítás során alkalmazott karos kanalas kotrás 
problémája, hogy a lágy iszap nem távolítható el teljes egészében, vagyis az eljárás 
hatékonysága nem kielégítő. (Ezt a jelenlegi helyzet – a Kistó jelen ökológiai állapota – is 
bizonyítja.) Az iszapréteg teljes eltávolítására egy úszókotró sokkal jobb megoldás lehet, de 
ennek egy ilyen kis tó esetében az a műszaki problémája, hogy a kotrás során sok vizet is 
kinyom a tóból, és ha ez nem tud aránylag gyorsan visszajutni, a kotró elég hamar 
megfeneklik az iszapon. Egy nagyobb teljesítményű úszókotrógép így gyakorlatilag többet 
állna – a vízszint visszaállására várva – mint amennyit dolgozna.  
Összegezve, az iszap eltávolítása során – bár ökológiai szempontból ez lenne a legjobb 
megoldás – olyan műszaki problémák vetődhetnek fel, amelyek vagy a művelet 
hatékonyságát veszélyeztetik, vagy kiszámíthatatlan anyagi terhet jelentenek, ugyanis nem 
tervezhető a munkafolyamat elvégzéséhez szükséges idő.  
 
V.2. A vízpótlás kérdésköre 
A magas szervesanyag-tartalmú iszap problémájához képest, bár sok szempontból 
egyszerűbb, mégis lényegesen összetettebb kérdéseket vet fel a vízpótlás kérdésköre, vagy 
másképp megfogalmazva, a Kistó megfelelő vízmérlegének a beállításához szükséges 
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beavatkozások elemzése. Első ránézésre a vízpótlás egyszerűen megoldható, vizet kell juttatni 
a tóba, mégpedig annyit, hogy az állandó vízszint kialakuljon, és folyamatosan megmaradjon. 
Ez gyakorlati szempontból egy olyan időszakos betáplálás lehetőségének a kiépítését jelenti, 
amely aszályos években pótolni tudja a párolgási veszteséget. 
Ökológiai szempontból ennél azonban sokkal bonyolultabb a hatékony megoldás. A hosszú 
távú fenntarthatóság miatt ugyanis csökkenteni kell (célszerű) a kívülről bejutó szerves 
anyagok és szervetlen növényi tápanyagok mennyiségét. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a 
környezetből, a talaj felszínén bejutó csapadékvíz tápanyag-tartalmát kéne csökkenteni (a 
Kistó vízháztartása és a környék vízelvezetése szempontjából a csapadékvíz kizárása nyilván 
fel sem merülhet), vagyis jelentősen át kell alakítani a környék vízelvezető árkait és a Kistó 
mellett kialakított, négy csapadékvíz-bevezető árkot. Az árkok átalakítása során a jelenleg 
földmedrű árkokat betonmedrűvé kell alakítani, és mélyebb iszapcsapdákat kell bennük 
elhelyezni a hordalék megfogására, továbbá mechanikai akadályokkal kell ellátni őket a 
sodródó növényi részek (uszadék) megfogására. Az üzemeltetés során pedig gondoskodni kell 
mindezeknek a rendszeres tisztításáról, karbantartásáról. Ezzel a megoldással a víztérbe jutó 
szerves anyagok és szervetlen növényi tápanyagok jelentős része kiszűrhető a csapadékvízből. 
(Természetesen vitatható, hogy a jelenleg földmedrű árkok betonmedrűvé való átalakítása 
mennyire természetközeli, de Kistó ökológiai állapotának, és hosszabb távú 
fenntarthatóságának a megoldás mindenképpen használna, ebben a tanulmányban pedig ez a 
fő szempont.) 
A közvetlen vízpótlásra két lehetőség kínálkozik. Az egyik a Kistó közelében fúrt kút, a 
másik pedig a városi ivóvízhálózatból történő vízbevezetés. Erre kizárólag aszályos 
időszakokban lenne szükség, feladata a párolgási veszteség pótlása által egy fix üzemvízszint 
fenntartása lenne. A hosszú távú fenntarthatóság szempontjából mindkét megoldásnak van 
egy kedvező ökológiai hatása, ami abból adódik, hogy az így bevezetett víz nyári időszakban 
hidegebb lesz a Kistóban lévő víznél, vagyis valamilyen szinten hűteni fogja a Kistavat, 
egészen pontosan megfogalmazva lassítani fogja a felmelegedését. Ezáltal nem csak a 
párolgási veszteséget fogja csökkenteni, hanem az emberi szempontból káros ökológiai 
folyamatokat is lassítani fogja valamelyest. Az ivóvíz bevezetése ezenkívül még olyan előnyt 
is jelent, hogy a benne lévő fertőtlenítő anyagok hatással lesznek az algaszámra, lassítani 
fogják az algák felszaporodását, vagyis megelőzhetik az emberi szempontból kedvezőtlen 
hatásokkal járó alga-túlprodukciót. Az idei évet alapul véve mindkét esetben nagyjából 
5000 m3 víz pótlásával célszerű számolni, amelyet nem egyszerre, hanem a nyári hónapokban 
folyamatosan kell biztosítani. A napi párolgási veszteség alapján, tartós, száraz kánikula 
esetén a vízpótlás napi maximuma nagyságrendileg 80-100 m3 mennyiséget érhet el, a 
vízbevezetést úgy kell kialakítani, hogy ezt a mennyiséget néhány óra (4-6) alatt képes legyen 
biztosítani. A felesleges vízpazarlás (túltöltés) megakadályozására egy vízmérce elhelyezése 
is indokolt. 
A vízzel való takarékoskodás miatt a vízpótlás során érdemes kihasználni a területre lehulló 
téli-tavaszi csapadékot is. Mivel a párolgási veszteség döntően csak nyáron jelentkezik, 
érdemes megvizsgálni a lehetőségét, hogyan lehet az üzemvízszintnél magasabb vízszinttel 
kezdeni a nyarat. Ehhez a jelenlegi elvezető árok tó felőli torkolatát kell módosítani, és 
egyszerű, a barátzsilipekre jellemző tiltók segítségével érdemes megteremteni egy tavaszi 
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duzzasztott (pl. 10-15 centivel a szokásos üzemvízszint felett) vízszint kialakításának a 
lehetőségét, amennyiben erre a környék talajvízszintje lehetőséget ad, és a Kistó vízszintjének 
a megemelése nem okoz károkat a környéken lakóknak (pl. azzal, hogy víz jelenik meg a 
pincékben). Ha a magasabb vízszint kialakítható, akkor a vízpótlást csak a betározott 
víztöbblet elpárolgása után kell beindítani. 
Összegezve kimondható, hogy a vízpótlás megteremtése ugyan elkerülhetetlen, de több 
lehetőség is kínálkozik a megoldásra, illetve a hosszú távú üzemeltetés költségeinek a 
csökkentésére is van lehetőség. 
 
V.3. Anyagforgalom csökkentése 
Ahogy az előző két alfejezetben olvasható, az anyagforgalom részben a másik két probléma 
megoldása során önmagától is csökken. A befolyó esővíz árokrendszerének átalakítása a 
bejutó szerves anyagok és szervetlen növényi tápanyagok mennyiségét jelentősen lecsökkenti, 
az anyagforgalom intenzitásának a hátterében álló belső készlet (iszap szerves anyagai illetve 
tápanyagai) szintén lecsökken. Ami továbbra is megoldást igényel, az a Kistó parti sávjának 
valamint a partjának a növényzete. Őszi időszakban az ezekről származó lehulló levelek, 
tavasszal a vízben álló növények egésze bekerül a vízbe, elsődlegesen szerves anyaggal, majd 
ezek elbomlásakor növényi tápanyaggal dúsítva azt. Ezt szintén célszerű mérsékelni. Ezt 
legkönnyebben a vízben álló növényekkel (nád, sás, gyékény) lehet megtenni, téli időszakban, 
a tó befagyása után le kell vágni őket, és a levágott anyagot kihozni a tómederből. A 
Tavasparkban az avar szisztematikus gyűjtése és elszállítása szintén segít abban, hogy a szél 
minél kevesebb falevelet sodorjon a tó vizébe. Ezekkel a megoldásokkal a bejutó szerves 
anyagok mennyisége a Kistó szempontjából elviselhetővé (a belső folyamatokkal 
lebonthatóvá) csökken. 
Az anyagforgalom további csökkentése a vízben termelődő szerves anyagok kiemelésével 
valósítható meg. Ehhez vegetációs időszakban a hínárt érdemes ritkítani, és a kitermelt 
hínármennyiséget elszállítani. 
Az anyagforgalom mérlegének csökkentése extenzív halgazdálkodással is elképzelhető. A 
tavasszal betelepített halak a tóban lévő tápanyagokból építik fel saját testüket (pl. megeszik a 
planktont), ezzel szintén lehet tápanyagot kivonni. Ez a megoldás azonban egyrészt 
kockázatos, másrészt nem költséghatékony. A kockázatot elsősorban az jelenti, hogy a 
vízminőség romlása miatt bekövetkező halpusztulás az idén tapasztaltnál súlyosabb 
szaghatással járhat, a tetemek elszállítása és ártalmatlanítása pedig kiadást jelent (ATEV). 
Ezenkívül a halállomány őrzése is jelent költségeket, vagyis összességében a halhússal 
kitermelt tápanyagmennyiség költségoldala jelentősebb a várható előnyöknél. 
Összegezve kijelenthető, hogy a tápanyagforgalom csökkentése nem elsődleges kérdés, ha a 
másik két probléma (iszap, vízmérleg) megoldásra kerül, akkor az anyagforgalom szinte 
magától vissza fog állni egy teljesen normális szintre, vagyis a keletkező és bejutó szerves 
anyagok lebontása úgy tud megtörténni, hogy ez nem okoz vízminőségi problémát, illetve az 
eddig jellemző szervesanyag-felhalmozódás is megszűnik. 
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VI. Javaslat komplex megoldásra 
A problémakörök egymásra épülése és összefüggése miatt a stabil ökológiai állapot elérése 
csak komplex, több probléma megszüntetését is magába foglaló beavatkozással lehetséges. 
Egyetlen problémakör kezelése nem fog tartós eredményre vezetni, csak amolyan tüneti 
kezeléssel elfedi az alapproblémákat, amelyek a későbbiekben könnyen előtörhetnek. Ez alól 
látszólag kivétel a vízpótlás megoldása és az állandó üzemvízszint megteremtése, de ebben az 
esetben is fokozódni fog az elnövényesedés, a lábon álló növényzet (nád, sás, gyékény), 
valamint a hínárnövényzet terjedése a nagymennyiségű tápanyagnak köszönhetően fel fog 
gyorsulni, és néhány év alatt teljesen benőheti a tavat. 
Alapvetően két komplex megoldás látszik célszerűnek. Ez a két megoldás nemcsak a 
beavatkozásokban, hanem gazdaságilag is jelentősen eltér egymástól, az egyik aránylag 
magas beruházással, viszont utána alacsony fenntartási költséggel jár, a másik esetben a 
beruházási költség alacsonyabb, viszont az évről évre jelentkező rendszeres fenntartási 
költség magasabb.  
 
VI.1. Kotrásra épülő megoldás 
A Kistó medréből úszókotró segítségével el kell távolítani a bent lévő 3-4000 m3 iszapot. Az 
esővíz bevezetésének átalakításával csökkenteni kell a bejutó szerves anyagokat, 
tápanyagokat. A szélsőségesen aszályos években (ha a vízhiány meghaladja az 50 cm-t) a 
vízpótlást alkalomszerűen a vezetékes vízből kell biztosítani. A part menti növényzetet (nád, 
sás, gyékény) 2-3 évente le kell vágni, és el kell hordani. 
A megoldás előnyei: 
 Hosszútávra (optimális esetben évtizedekre) rendezi a Kistó állapotát, mert a tómeder 

szerves anyagokban és növényi tápanyagokban lényegesen szegényebbé válik 
 Apadás esetén sem jelentkezik a mocsárszag, mert jóval kisebb lesz a szerves anyagok 

bomlásának a mértéke 
 Csökken a trofitás, javul a vízminőség. 
 A nagyobb vízmennyiség miatt ritkábban lesz szükség vízpótlásra. 
A megoldás hátrányai: 
 A kotrás beruházásigénye magas, a kikotort iszap elhelyezéséről gondoskodni kell. 
 A kotrás teljes költsége nehezen tervezhető, mert a kotráshoz szükséges idő bizonytalan: a 

víz visszafolyására várva sok lehet az állásidő. 
Várható eredmény: 
A megoldással a Kistó ökológiai állapota jelentősen javul, gyakorlatilag létrejön a tervezett 
jóléti tó, amelynek üzemeltetési kockázata alacsony, üzemeltetési költsége szintén alacsony. 
 
VI.2. Vízszintemelésre és megfelelő vízgazdálkodásra épülő megoldás 
A meglévő iszapréteg a tóban marad, a normál vízszintet minimum 20-25 centivel meg kell 
emelni a lefolyóárokban elhelyezett minizsilip segítségével. Az esővíz bevezetésének 
átalakításával csökkenteni kell a bejutó szerves anyagokat, tápanyagokat. A Kistó 
anyagforgalmát jelentősen csökkenteni kell, a tóban növő lágyszárú vegetációt rendszeresen 
gyéríteni kell (a hínárt vegetációs időszakban többször is). A tavaszi, csapadékosabb 
időszakban a duzzasztás időleges megszüntetésével, majd visszaállításával részleges vízcserét 
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kell végrehajtani, hogy vízben oldott tápanyagok mennyisége is csökkenjen. A nyári meleg 
időszakban a vízpótlásról folyamatosan gondoskodni kell, a párolgási veszteséget 
folyamatosan pótolni kell. Ehhez kutat kell fúrni a Kistó közvetlen közelében, vagy az 
ivóvízhálózat átalakításával lehetővé kell tenni nagyobb mennyiségű víz bejuttatását. A part 
menti növényzetet (nád, sás, gyékény) minden télen le kell vágni, és el kell hordani. A 
működtetéshez részletes üzemrendet kell kidolgozni. Az iszap szervesanyag-tartalmának 
csökkentésére minimális baktériumos kezelés ajánlott. 
A megoldás előnyei: 
 A költségek aránylag pontosan tervezhetők, a beruházásigény kisebb. 
 Az átlagosnál valamivel kevesebb csapadék még nem okoz problémát. 
A megoldás hátrányai: 
 Rövidebb távra (optimális esetben is csak 5-10 év) rendezi a Kistó állapotát, az 

időjárásnak való kitettség valamennyire megmarad. 
 Az ökológiai állapot csak nagyon kismértékben fog változni. 
 A trofitás alig fog csökkenni, a vízminőség csak minimális mértékben fog javulni. 
 A párolgási veszteséget meghaladó, nagy mennyiségű vízre lehet szükség az 

üzemeltetéshez. 
 Az üzemeltetés élőmunka-igénye magas. 
A megoldáshoz kapcsolódó kiegészítő feladatok: 
 Előzetesen vizsgálni kell a magasabb vízszint által a környék talajvízszintjére gyakorolt 

hatást. 
 Vízjogi engedélyt kell kérni, mivel a Kistó víztározó jelleggel fog üzemelni. 
Várható eredmény: 
A megoldással a Kistó ökológiai állapota alig javul, de a magasabb vízszint, pontosabban az 
ezáltal kialakuló nagyobb víztömeg jelentősen csökkenteni fogja az idén tapasztalt 
problémarendszer (vízhiány, szaghatás) újbóli kialakulásának esélyét. A Kistó üzemeltetési 
kockázata közepes, az üzemeltetési költség magas. 
Megjegyzés: 
Ennek a megoldásnak a részleges megvalósítása esetén (minimális vízpótlással az 
üzemvízszint megtartása, minden egyéb beavatkozás nélkül) kedvező időjárási viszonyok 
mellett (átlagot elérő vagy meghaladó csapadék), az üzemeltetés elvileg néhány évig (1-3) 
megoldható, de hosszútávon ez nem jelent megoldást, mert a szukcessziós folyamatok miatt 
az ökológiai állapot a jövőben emberi szempontból romlani fog. 
 
VII. Költségbecslés 
Az ökológiai rendszerek folyamatos változása olyan természetes folyamatok összességéből 
adódik, amelyekbe való beavatkozások újabb változásokat szülhetnek, amely utána szintén 
beavatkozást igényel. Ebből adódóan egy ökológiai rendszer megváltoztatása – a Kistó 
esetében a stabilizálása – nagyon összetett folyamat, aminek az összköltsége nem, vagy csak 
nagyon pontatlanul becsülhető. Az egyes munkafolyamatok költségének a becslése során a 
közelmúltban elvégzett hasonló beruházások költségeit, valamint az Interneten fellelhető 
árlistákat vettem figyelembe. Mindezzel együtt a költségbecslés tájékoztató jellegű, pontosabb 
becslésre a beavatkozások pontos műszaki tartalmának a meghatározása után nyílik lehetőség. 
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VII.1. A beavatkozások egyes munkafolyamatainak költségbecslése 
A tóban található 3-4000 m3 iszap eltávolítása úszókotró segítségével: kb. 5 millió Ft 

A költségbecslés tartalmazza az úszókotró helyszínre szállítását, de nem tartalmazza 
az aránylag kis víztérfogat miatt bekövetkező leállásokat, vagyis folyamatos munkát 
feltételez. 

Csapadékvíz-elvezető árkok átalakítása: kb. 2-2,5 millió Ft 
A csapadékvíz-elvezető árokrendszer és a Kistóba vezető befolyó árkok esetében 200 
méter árok átalakításával, folyóméterenként 10-12 ezer Ft bekerüléssel számolva. 

Vízpótlás lehetőségének megteremtése fúrt kútból:   kb. 1 millió Ft 
A költségbecslés tartalmazza a kút fúrását, valamint a megfelelő teljesítményű 
szivattyút, és a vízbevezetés kiépítését, ez utóbbi a kút és a tó távolságától is függ, 
valamint attól, hogy felszíni (árok) vagy földalatti (vezetékes) betáplálás a célszerű. 

Vízpótlás lehetőségének megteremtése az ivóvízhálózatból. 
A költség a legközelebbi megfelelő kapacitású gerincvezeték távolságától függ, a 
kiépítés fajlagos költsége sok tényezőtől függ, nem mindegy, hogy például stabil, 
állandó vízrendszer kerül kiépítésre, vagy mobil, mint amilyen például egy tűzcsapról 
tömlővel működő rendszer. A sok változó miatt a költség csak pontosítások után 
becsülhető, de vélhetően olcsóbb a fúrt kútból történő vízpótlásnál. 

Lefolyó csatornán minizsilip elhelyezése. 
Az ár a zsilip fajtájától függ, egy egyszerű, deszkatiltókkal rendelkező barátzsilip 
kiépítése néhány 10 ezer forint, de ennek a működtetési kockázata, hogy a tiltó 
könnyen kiemelhető, akár illetéktelen személyek által is. Ezért javasolható egy 
komolyabb tolózáras zsilip kiépítése, de emellé fix küszöbszintű árvízcsúcscsökkentőt 
is kell létesíteni, vagy a tolózáron történő felső vízátbuktatás lehetőségét kell 
kialakítani. Ennek a műtárgynak a költségbecsléséhez talajmechanikai vizsgálatok és 
pontos műszaki tartalom kell. Nagyságrendileg vélhetően 1 millió forint alatt marad. 

Összességében a kotrásra épülő megoldás (VI.1. alfejezet) az esetleges váratlan költségeket is 
figyelembe véve, úgy 8-12 milliós beruházásból valósítható meg, a vízszintemelésre épülő 
megoldás (VI.2. alfejezet) ennek körülbelül a felét, 4-5 millió forintot igényel. 
 
VII.2. Az üzemeltetés költségbecslése 
A hosszabb távú üzemeltetés költségei még a beruházásnál is nehezebben becsülhetők, hiszen 
nem ismertek még sem az élőmunkának, sem a ráfordított anyagoknak vagy szolgáltatásoknak 
az árai. Összességében azért elmondható, hogy Kistó fenntartása mindenképpen igényel mind 
élőmunkát, mind pedig egyéb ráfordításokat.  
A kotrásra épülő megoldás esetén azonban sem az élőmunka, sem a ráfordítások nem 
jelentősek, várhatóan beleférnek a Tavaspark karbantartási költségeibe. Külön munkaerőt ez a 
megoldás nem igényel, illetve a karbantartás bizonyos elemei – mint például a vízpótlás – 
esetlegesek. Mindent összevetve, ebben az esetben az üzemeltetési költség átlagosan aligha 
éri el az évi 1 millió forintot. 
A vízszintemelésre épülő megoldás esetén azonban ezeken felül célszerű egy tógondnok 
alkalmazása is, vagyis egy fő munkavállaló éves költsége, valamint a vízpótlásra felhasznált 














