
1

A Magyar Hidrológiai Társaság XXXII. Országos Vándorgyűlése

2014. július 2-4., Szeged

Szekció: 9. A vízgazdálkodás története

A KELETI-FŐCSATORNA KELETKEZÉS- ÉS

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE

Debrecen, 2014. június 4.

Bordás Csaba
vízrendezési csoportvezető

TIVIZIG, Debrecen



2

Történelmi előzmények:

A szárazra került területek öntözésének kérdése már a Tisza-szabályozás megkezdése előtt

felmerült. A Tisza-völgy rendezésének is egyik sarkalatos pontja volt Széchenyi szerint:

„A vizek szabályozásának főcélja, nem csupán az ártól való megszabadulás, hanem és

végeredményben főleg az, hogy a mederbe szorított víz fölöslegét alkalmas csatornákon oda

lehessen és akkor vezetni, ahol és amikor arra szükség van." 1

Mivel mindez az ármentesítések első korszakában nem valósult meg, a szabályozások alatt és után

bekövetkezett szárazságok kárvallottjai az ármentesítés megvalósítóit okolták. Érvelésükben

emlékeztettek azokra az időkre, amikor a Tisza nagyobb vizei akadály nélkül árasztották el az

árterületet, s iszapjukkal megtermékenyítették a földeket. Vidékünkön az aszály hatása legjobban

az amúgy is csapadékszegény területeken, elsősorban tehát a Hortobágy medencében érződött,

amelyet korábban az árvizek rendszeresen elöntötték.

Sokan állították, hogy az aszályt a vízzel borított területek csökkenése okozza, mivel elmarad a

nagy vízfelületek kigőzölgése, s elmarad a felhőképződés. A tapasztalat azonban ennek éppen az

ellenkezőjét bizonyította. Bármilyen gyors is volt a felhőképződés a párolgás miatt, a

felmelegedés és az azt követő talajkisugárzás a páramolekulákat nem engedte egyesülni, s a felhő

elszállt hűvösebb tájakra. A 2000. évi nagy árvíz alatt hatalmas vízfelületek voltak a Tisza

hullámterében, s hiába volt kifejezetten nagy meleg, az Alföldön az árvizet nagy szárazság

(aszály) kísérte és követte, s hetekig egy szem csapadék sem hullott a területre. A több száz éves

tapasztalat azt bizonyította, hogy a Magyar Alföld csapadékviszonyai elsősorban az Atlanti-óceán

felett kialakuló ciklonoktól függnek.

Az 1863. évi szárazság okozta a XIX. század legnagyobb aszályát, melyet borzalmas éhínség

követett. Az Alföld lakosságát a pusztulástól végül csak a nagy társadalmi összegfogás és a

kormány támogatása mentette meg. Természetesen, - ahogy ilyenkor lenni szokott, - a

közvélemény azok ellen fordult, akik legkevésbé tehettek a szárazságról, s az aszályért az

ármentesítések szorgalmazóit és megvalósítóit okolták. Pedig a Tisza alacsony vízállása miatt a

terület árvédelmi töltések nélkül, a nyitott fokokon sem kapott volna vizet, hiszen a vízgyűjtőn

esett minimális csapadék miatt a folyó medrét már két éve nem hagyta el. De a Tiszán kívül a

terület déli részét, - a Nagy-Sárrétet - ekkor a Berettyó is táplálta, hiszen medrét ekkor még a

Sárréttől nem terelték el! Az Ős-Berettyó nagysárréti kiágazásának elkötését és a Berettyó egész

víztömegének a nagycsatornán keresztül a Sebes-Körösbe történt bevezetését 1865. május 10-én

jelentették be a Berettyó Sárréti Szabályozó Társulat közgyűlésén. Tehát 1863-ban a Berettyó is

alig szállított vizet! A szabályozási és ármentesítési munkák végrehajtása nem befolyásolta az

1 A Hortobágy. HORTOBÁGY Debreczeni Hetilap, 1863. január 25. l.p.
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időjárást 1863-ban sem! Aszályok az ármentesítések előtt is többször voltak. Ennek alapján

megállapíthatjuk, hogy az Alföld éghajlata a vizek levezetése előtt éppen olyan kontinentális

jellegű, csapadékszegény és aszályokkal sújtott volt, mint napjainkban.

Az öntözés kérdését tehát, hosszú évek után először az 1863. évi aszály állította előtérbe. Addig

Lónyay Menyhért volt az egyetlen befolyásos politikus, aki szót emelt az öntözés érdekében.

Óvatos becslése szerint az 1863. évi aszály nem kevesebb, mint 50 millió forintot érő termés-

kiesést okozott. A közvélemény nyomására a helytartótanács sem térhetett ki az öntözéssel való

foglalkozás elől, s még az 1863-as év végén megbízást adott Herrick Károlynak, hogy a

legrövidebb időn belül (hat hét alatt!!) terjesszen elő javaslatot a Tiszántúli öntöző és hajózó

csatorna építésére vonatkozólag. Nem volt teljesen ismeretlen a feladat, mert már 1855-től számos

elképzelést vetett a papírra a Tisza és a Hármas-Körös összekötésére. Igaz ezek a tervek

elsősorban hajózási szempontból készültek.

Nem volt véletlen, hogy a birtokosság leginkább a Tiszántúl öntözését követelte. Az aszály

pusztítását ugyanis legjobban a Hortobágy addig szinte kizárólag rideg marha legeltetéssel

hasznosított vízjárta területei érezték meg. Az ármentesítés óta amúgy is megcsappant hozamú

csekély termőrétegű szikes legelők - melyek éltető elemüket, a vizet elvesztették - 1863. nyarán

teljesen kiégtek.

A Tiszántúlon került legelőször napirendre az öntözés, azért is, mert addigra éppen itt, az Alsó

Szabolcsi Ármentesítő Társulat területén jutottak leginkább előre az ármentesítés terén. Az itteni

területek öntözésének terveivel kezdődhetett meg tehát ismét az Alföld öntözésére vonatkozó

tervezések hosszú sora. Az ármentesítő munkálatok során gyűjtött adatok birtokában, a terület

alapos ismeretében Herrichnek még 1863-64. telén sikerült kijelölnie a Tisza-Körösi hajózó és

öntözőcsatorna nagyjából megfelelő vonalát. A rendelet előírásainak megfelelően három

tervvázlatot készített. Herrich tervezett csatornájának kiinduló pontja mindhárom esetben

Tiszalöknél volt, a körösi alsó torkolat viszont Öcsödnél, Mezőtúrnál, ill. Gyománál. Mivel a

csatorna a Tiszalök és Hajdúböszörmény között magasabb fekvésű területek öntözésére nem volt

alkalmas, 1865-ben további tervvázlatokkal állt elő, s ezeknél a kiágazást már Ibrány községnél,

ill. a község felett tervezte.

Herrich újabb elképzeléseinek bírálatára aztán James Abernethy neves angol mérnököt, a Cavour-

csatorna építőjét kérte fel Majláth főkancellár. Abernethy, aki Herrich kíséretében 1866.

januárjában be is utazta a kérdéses vidéket, nemcsak hogy helyesnek találta azokat, hanem némi

módosítás után azonnal javaslatot is tett a kormánynak a csatorna megépítésére egy angol

tőkéscsoport nevében.

Annak ellenére, hogy ezek a tervek nem jutottak el a megvalósításig, az öntözés ügye a kormányt

a kiegyezés után is foglalkoztatta. Azonban az első világháború kitöréséig alig készült terv a
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Tiszántúl öntözésére. Egyedül a Földmívelésügyi Minisztérium folyócsatornázási osztálya

készített komolyabb tervet a Hortobágy vidéki hajózó és öntöző csatornára. Az elképzelés szerint

Tiszalöknél lett volna a csatorna vízkivétele a Tiszából és Büdszentmihály, Balmazújváros,

Nádudvar és Túrkeve határát átszelve Mezőtúr alatt érte volna el a Hármas-Köröst. A terv a Tisza

kisvizét 89,83 m Adria feletti magasságra emelte volna, s az öntözővízszint biztosítása érdekében

a csatorna 62 km-es szelvényében duzzasztózsilipet kívánt építeni.

A két világháború között az új politikai és gazdasági körülmények között az öntözések fejlesztése

szakmai körökben többnyire együtt járt a hazai vízi utak kiépítésének összekapcsolásával. Az első

világháború után 1922-ben Czverdely Andor és Trummer Árpád vetett fel egy elgondolást a

Tiszántúl öntözésére. Tervük amúgy három nagy alföldi öntözőrendszer létesítését tartalmazta,

amelyből az egyik a Tiszántúl termőterületei vízhiányának megszüntetésével foglalkozott. Egy

Tiszaeszlár alatt építendő duzzasztóművel a folyó vízszínét 95,00 m.A.f. magasságra kívánták

emelni. Az itt kiágaztatott öntöző főcsatorna  a folyócsatornázási osztály által készített

„hortobágy-vidéki hajózó-és öntözőcsatorna" tervben szereplő községek (Büdszentmihály,

Balmazújváros, Nádudvar, Túrkeve, Mezőtúr) határán, de magasabb fekvésű területeken haladt

volna, s 60 m3/sec vízhozammal mintegy 90 000 ha területet látott volna el.

Az első kis lépés a Tiszántúl öntözése és a vízi utak kiépítése érdekében 1932-ben történt. A

kormányzat álláspontjával szemben Kállay Miklós földművelésügyi miniszter kifejezetten

öntözéspárti volt, s az öntözés mellett elsőrendű fontosságúnak tekintette a Tisza-völgy víziút-

hálózatának kiépítését is. A tervezett vízi utak csak kis részben valósultak meg, az öntözés ügye

viszont határozottan haladt előre. Kállay utóda, Darányi Kálmán az 1935. október 15-én tartott

minisztertanács utasítására elrendelte, hogy a „Tiszántúl aszályos vidékein az öntözéses

gazdálkodás fokozatos elterjesztése és általában az intenzív vízgazdálkodás bevezetése" 2

érdekében szükséges tervek elkészítésére a Földművelésügyi Minisztérium Vízügyi Műszaki

Főosztályának kebelén belül „egy tisztán ezekkel a feladatokkal foglalkozó Tervező Csoport

szerveztessék" 3. A tiszántúli öntözési tervező csoport - mely két kinevezett és nyolc napdíjas

mérnökből, valamint egy rajzolóból állt - még 1935. októberében megkezdte a terv készítését.

A teljes terv 1936. március 20-án készült el, s április 15-én a kormányzónak is bemutatták. Ez a

terv lett azután az alapja az 1937. évi XX. törvénycikknek, mely az öntözőgazdálkodás

előmozdításához szükséges intézkedéseket foglalta jogi keretbe. A törvény elrendelte a Magyar

Királyi Öntözésügyi Hivatal (OÖH) felállítását, melynek első elnöke Kállay Miklós lett. Kállay

utóda 1943. január 15-étől a Hivatal megszűnéséig - 1948. augusztus 1-jéig - Lampl Hugó volt.

A tervekkel összességében a Tiszántúlon mintegy 150 ezer hektáron folytatott öntözés

2 16.925/V. B-1935. FM.
3 Lampl Hugó: Az Országos Öntözésügyi Hivatal története és annak kulisszatitkai. In: Szemelvények a magyar öntözés történetéből, valamint
Trummer Árpád (szerk.): A Tiszántúl öntözése. Bp., 1938.
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vízellátására készült fel az akkori kormányzat. (A Hortobágy és Berettyó mentén távlatban 14000

ha öntözést irányoztak elő.) A tervezett öntözővíz igény kielégítésére 220 millió m3-es síkvidéki

tározó kiépítésével is számoltak, egyrészt a tervezett Tiszalöki duzzasztó feletti mederben és

hullámtérben, továbbá Büdszentmihály (ma Tiszavasvári) területén, valamint Nagyiván és

Balmazújváros (nagylaposi) térségében, ahol további síkvidéki víztározási lehetőség kínálkozott.

1. A Tiszalöki Vízlépcső és a Keleti-főcsatorna tervváltozatai:

Az „A" jellegű változat szerint a duzzasztómű Szabolcsveresmart község felett épült volna, a 160

km hosszú öntöző- és hajózó-csatorna pedig Veresmart, Demecser, Kótaj, Büdszentmihály,

Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát és Földes határain haladva

Berettyóújfalu alatt érte volna el a Berettyó folyót.

A „B" jelű változat lett az alapja később a kiépült Tiszalöki öntözőrendszernek. Tiszalök felett

duzzasztóművet és hajózsilipet tetveztek, s itt ágazott volna ki az I. sz. főcsatorna a Tiszából. A

tervezett nyomvonal Büdszentmihály, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát

és Földes határában haladt a Kék-Kálló felé, a betorkolás Bakonszegnél volt előirányozva. Ez

tulajdonképpen közel azonos a megépült Keleti-főcsatorna nyomvonalával. A II. sz. főcsatorna

Büdszentmihálynál ágazott volna ki az I.sz. főcsatornából, s a Hortobágy völgyében a halastavakat

érintve Nagyivánnál - a kunkápolnási mocsarak helyén - tározóban végződött volna. A főcsatorna

hossza 102 km, a szállított vízmennyiség 60 m3/s. A „B” változat szerint az öntözőrendszer

területén négy tározó épült volna: a Tiszalöki duzzasztómű fölött a mederben és a hullámtéren 53,

Büdszentmihálynál két tározóban 57, a balmazújvárosi tározóban 10, a Nagyiváni tározóban 100

millió m3, összesen tehát 220 millió m3 tározótérfogattal.

A „C" változat a 87 km hosszúra tervezett főcsatornát a Hortobágy völgyében kívánta vezetni, a

kiágazás ebben az esetben is Tiszalök felett lett volna, a torkolatot pedig Karcag felett a

Hortobágy-Berettyó főcsatornába szánták megépíteni. Egy kisebb mellékág haladt volna

Balmazújvárosig az előbbi változat I. sz. főcsatornájának nyomvonalán.

Az ismertetett terv-változatoknak közös alapgondolata: az öntözés érdekében létesítendő

csatornával a Tisza folyót a Körösök vízrendszerével oly módon kell összekötni, hogy az új vízi út

a hajózás érdekeit is kielégítse. Ezt - bár eltérő úton, de - mindhárom tervezet tartalmazta.

Végül a változatok egyikét sem fogadták el módosítás nélkül. A „B" változathoz legközelebb

állónak tekinthető a tervezett Tiszalöki Vízlépcső, amelynek építése sok vihart megélve a II.

világháború előtt indult és utána fejeződött be. A részlettervek elkészítése után már a háború alatt
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megkezdődött a Keleti-főcsatorna építése. 1943-ban fél-szelvénnyel elkészült a 21-45 km közötti

szakasz, a Brassó-éri és a Vidi-éri bujtatóval. Amikor a háború vihara elérte hazánkat, az építés

hosszabb időre megszakadt és csak 1951-ben folytatódott.

A Tiszalöki Vízlépcső építése egy évvel korábban, 1950. tavaszán kezdődött, a Tisza 524,2 km

szelvényében. A vízlépcső a Rázom-pusztai kanyarulat 2,4 km hosszú átvágásában létesült és az

átmetszés elkészítése után a régi Tisza-medret a duzzasztási szint magasságáig kettős mederzáró

gáttal lezárták. A vízlépcső három főrészből áll, a duzzasztóműből, a hajózsilipből és

vízerőtelepből.

A Keleti-főcsatorna (KFCS) részleges üzemeltetése már 1954. tavaszán megkezdődött, de a teljes

98 km hosszú szakasz üzembe helyezésére 1956. július 14-én, Bakonszegen került sor, melyen

részt vett Erdei Ferenc a minisztertanács elnök helyettese, Bebrits Lajos közlekedési- és postaügyi

miniszter és Dégen Imre vízügyi főigazgató is. A Tiszalöki duzzasztó 3 darab egyenként 37 m-es

nyílással épült meg, amelyek billenőtáblás vízvisszatartással 94,50 m.A.f. duzzasztási szint

előállítását teszik lehetővé. A beépített Kaplan turbinák 12 MW energiát tudnak óránként termelni.

A hajózsilipen 1700 tonnás uszályok átzsilipelésére is mód van. A duzzasztó beüzemelésére 1954.

május 9-én került sor.

Az 1956-os Keleti-főcsatorna üzembe helyezéssel megteremtődtek azok az alapfeltételek, amelyek

a Tiszalöki Vízlépcső és a Tiszalöki Öntözőrendszer (TÖR) később megépített létesítményei

révén, az 1970-es évek közepére teljesedtek ki. Nevezetesen az alábbiak:

 A Tiszából 60 m³/s-os vízhozam kivételének biztosítása

 A TIVIZIG működési területén 34,1 m³/s vízhozam folyamatos hasznosíthatósága

 A Körös-völgy felé történő 15-20 m³/s-os vízátvezetés biztosítása

A jelenlegi vízhasznosítási és vízpótlási feladtok ellátása érdekében 1956-1981. között a

TIVIZIG-nek jelentős fejlesztési feladatokat kellett végrehajtani. A Keleti-főcsatorna három

bögére osztva biztosítja a vízellátáshoz szükséges vízszinteket. Ezt követően folyamatosan épült ki

a ma is meglévő öntözőrendszer. 1963-ban kezdődött a 70 km (ebből 27 km az első világháború

alatt épített Halastói tápcsatorna) hosszú Nyugati-főcsatorna kivitelezése, melyet 1965. december

30-án helyeztek üzembe. A Nyugati-főcsatorna is három bögére oszlik. A két főcsatorna a

medence jellegű Hortobágy két peremén épült ki, így a terület vízellátását túlnyomórészt gravi-

tációs úton tudják biztosítani. A Tiszából jelenleg kivehető 57,5 m3/s vízmennyiségből 45 m3/s-ot

a Keleti-főcsatornán, 12,5 m3/s-ot pedig a Nyugati-főcsatornán vezetnek tovább, ill. használnak

fel.

2. Fejlesztések a Tiszalöki Öntözőrendszerben (TÖR) az 1956-1981. közötti időszakban

A tervezett 100.000 hektáros öntözési lehetőség biztosítása, a közel 7.000 ha halastórendszer
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üzemeltetése, a Körös-völgy felé történő vízátadás megteremtése, valamint a Hajdúhátsági

Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) feladatainak ellátása érdekében a KFCS átadást

követő 25 éves időszakban jelentős állami fejlesztési feladatokat kellett végrehajtani a TÖR

rendszerben. Ebben az időszakban az alábbi fejlesztésekre került sor:

 Az 1950-es évek végén megkezdődtek a kiágazó főcsatornák (K-I, K-III, K-IV, K-VI, K-

VII, K-IX) építési munkái.

 A Hortobágy térség halastó-fejlesztési programja keretében közel 6.500 ha-os

halastórendszer épült.

 Ennek biztonságos vízellátása érdekében épült meg 1963-1965. között a 70 km-es

Nyugati-főcsatorna , valamint az N-I., N-II., N-III., N-XIII. mellékcsatorna.

 1966-ban a Nagyhegyesi ac. telep nyomócsöves 1.646 hektáros öntözőfürtje épült ki.

 1969-re épült meg a K-V., K-XI. tározórendszer közel 1.200 hektár területen 16 millió m³-

es tározási lehetőséget biztosítva.

 1972-re az 1.200 hektáros Hajdúszováti és a 2.700 hektáros Hajdúnánás-Tedej

öntözőfürtök is megépültek.

 1974-ben kezdődött és 1981-ig tartott a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer

(HTVR) építése. A HTVR a vízhasznosítási célokon túl a Debrecen térségi lakossági, ipari

és jóléti célú vízigényeket is figyelembe vette 20.000 hektár öntözés fejlesztési lehetőség

megteremtése mellett.

 A HTVR I. üteme keretében megépült a szivattyútelep, az 1.200 mm átmérőjű, közel 6

km-es nyomóvezeték, a „Macsi-Balcsi” kiegyenlítő tározója és a Látóképi tározó, valamint

további 6 km nyomóvezeték Ebesig.

 Nem valósult meg a II. ütemben Debrecen D-NY-i részén tervezett kiegyenlítő tározó, az

Ebesi tározó, a Kondoros vízellátó útvonal.

 A TIVIZIG és Debrecen város összefogásával a HTVR II. ütem elképzelésein túlmutató

program született 2000-2001-ben.  A Hajdúhátság és Debrecen térségének vízpótlását

célzó program CIVAQUA néven vált közismerté.

2.1. A TÖR jelenlegi jellemzői, vízforgalma, üzemelési rendje

A Tiszalöki Öntöző Rendszer eddigi története alatt sok változás történt. Az építést követően az

üzemelés rendje többször változott. A 4/1983. (VÉ.4.) OVH. számú utasítása alapján a TIVIZIG

Vízrendezési, Vízhasznosítási és Társulati Osztálya elkészítette a vízhasznosítási főművek

üzemeltetési szabályzatát, mely a TÖR és azon belül az alrendszerek működését ismerteti:

Keleti-Főcsatorna (KFCS):
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98 km hosszú magas-vezetésű csatorna, amely a Tisza balpart 520+150 fkm szelvényéből ágazik

ki a Tiszalöki duzzasztó fölött. A főcsatorna Tiszalök, Tiszavasvári, Hajdúnánás,

Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Nagyhegyes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Tetétlen, Kaba,

Földes, Berettyóújfalu és Bakonszeg települések külterületén helyezkedik el. A Keleti-főcsatorna

felülről vezérelt, felvízszint-tartással üzemelő öntöző-főcsatornaként épült ki. Jelenleg az

üzemrend - a víztakarékossági szempontokat figyelembe véve alvízszint-tartásos, alulról vezérelt.

A főcsatorna vízpótlását elsődlegesen a Körös-völgyi vízleadási igények, ill. a csatlakozó

főcsatornák öntöző és kettősműködésű vízkivételei határozzák meg. A Keleti-főcsatornát a

TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége üzemelteti. A főcsatorna torkolat és Tiszavasvári

KFCS beeresztő zsilip közötti szakasza a TIVIZIG Polgári Szakaszmérnökség üzemeltetésében

van. A főcsatornában ezen a szakaszon a mindenkori Tiszai vízszintek alakulnak ki. A KFCS

beeresztő zsilipnél az eddig mért legnagyobb árvízszint 2000. évben volt (98,31 m.A.f.). A Keleti-

főcsatorna 0+100 km szelvényben - a 2000. év márciusában bekövetkezett nehézfém szennyezés

kizárása érdekében - ideiglenes elzárás épült. A Keleti-főcsatorna 7 főcsatornába, 10

kettősműködésű csatornába, 4 db nyomásközponthoz, 3 db vízkészlet tározóba biztosítja a

vízsugarat. A tervezett torkolati kapacitása 60,0 m3/s, mely a jelenlegi feliszapoltság miatt kb. 50

m3/s -ra csökkent. A Keleti-főcsatorna beeresztő zsilip kapacitása 45,0 m3/s. A főcsatorna 3

bögére van felosztva, teljes hosszán vízhasználói vízigények vannak. Az I. sz. böge a Tiszalöki

Vízlépcső felvízéhez csatlakozik. A vízlépcsőt az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

üzemelteti. A duzzasztó által előállított vízszintet az érvényben lévő üzemelési szabályzatnak

megfelelően állítják be. Maximális duzzasztási szint 94,60 m.A.f. A Tiszalöki duzzasztónál előálló

minimális 94,00 m.A.f. szinten még lehet a TÖR-t üzemeltetni.

I. sz. böge: (4+677 - 44+555 szelvények között)

A Tiszavasvári beeresztő és hajózsilip a főcsatorna 4+670 - 4+795 szelvényei között létesült. A

fő-vízkivételi műtárgy elektromos mozgatású, hidraulikus és fogaslétrás felhúzó szerkezetű

összetett zsilip. A műtárgy vízemésztő képessége 45 m3/s. A hajózsilipen keresztül max. 1.000

tonnás uszály zsilipelhető át. A vízszolgáltatás öntözési idényben a főkapun, míg télen és árvíz

alatt az oldaltiltókon történik. A bögében 1998-ban épült meg a KFCS-NYFCS összekötő csatorna

és a max.12,5 m3/s vízhozam átvezetésére alkalmas adagoló műtárgy. Ez a létesítmény biztosítja a

főcsatornák közötti vízátvezetést a zsilipfelújítások időszakában. A műtárgy alvízi oldalán a böge

statikus vízszintje 93,20 m.A.f., a dinamikus vízszint 93,50-93,70 m.A.f. között változik. Téli

vízszint a bögében 93,20 m.A.f. Az I. sz. bögéből lehet vizet biztosítani a K-I., K-III., K-IV.

főcsatornákba, itt találhatók a K-V-1-3 vízkészlet célú tározók is. A Keleti-főcsatorna kettévágta a

természetes lefolyású belvízcsatornákat (Vidi-ér, Brassó-ér, Magdolna-ér, Pece-ér), ezért a

nyírségi és a debreceni területekről érkező belvizek csak bújtatókon keresztül juthatnak át a
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főbefogadóba. Az I. sz. böge Debrecen és a térségi települések ivóvízbázisa. A Keleti-főcsatorna I.

sz. bögéjéből 4 helyen van vízleadás a Körös-völgy részére. A leadás maximális értéke 9,5 m3/s.

(Hortobágy bújtató leadón max. 1,0 m3/s, K-III.-Hortobágy vízleadón max. 3,5 m3/s, K-V-3

tározón keresztül 4,00 m3/s, K-V-1 tározón keresztül 1,00 m3/s, vagy a K-V-1 megkerülő

csatornán keresztül max. 1,00 m3/s.)

II. sz. böge:(44+555 - 65+435 szelvények között)

A II. sz. böge első műtárgya a Keleti-főcsatorna 44+555 szelvényében lévő Balmazújvárosi bukó.

A hidraulikus mozgatású bukós táblás zsilipnél 1,00 m vízszintkülönbség engedélyezett. A bukón

maximális esetben 35 m3/s vízmennyiség adható át a II. bögébe. A Keleti-főcsatorna II. sz. böge

alatti szakaszát – nagyon indokolt esetben - belvizek befogadására is igénybe lehet venni. Ezekben

a bögékben automata szivattyúállások épültek ki. (pl. Tilalmas, Hamvas, Pálfoki). A II. sz.

bögéből lehet vizet biztosítani a HTVR, K-VI., K-VII. főcsatornákba és a Magdolna-ér, Pece-ér

vízleadókba. A Keleti-főcsatorna II. sz. bögéje a Körös-völgyi vízleadó útvonal része, a leadás

maximális értéke 5 m3/s.

III. sz. böge: (65+435 - 98+156 szelvények között)

A Hajdúszoboszlói vízszinttartó műtárgy a Keleti-főcsatorna 65+435 szelvényében található.

Ebből a bögéből biztosított a Kösely-Korpádéri főcsatorna vízminőségének a javítása, a Tilalmas,

a Hamvas, a Sárréti és a Köleséri belvízcsatornák vízellátása. Téli vízszint idején a II. és a III.

böge össze van nyitva. A III. sz. bögéből lehet vizet biztosítani a K-VIII., K-IX., K-X.

főcsatornákba. Ebben a bögében található a Körös-völgyi vízleadás biztosításához kiépített K-XI.

vízkészlet célú tározó is. A vízleadás maximálisan 13,5 m3/s. (Korpádéri vízleadón max. 1,5 m3/s,

K-XI. tározóból max. 4,0 m3/s, Bakonszegi vízleadón keresztül max.4,0 m3/s.) A Bakonszegi

vízleadó zsilip a böge végén a 98+156 szelvényben található. Elzáró szerkezete elektrohidraulikus

működésű, alsó átfolyású zsiliptábla.

Nyugati-főcsatorna (NYFCS):

A Nyugati-főcsatorna közel 70 km hosszú, magas-vezetésű csatorna. A főcsatorna Tiszavasvári,

Újtikos, Polgár, Folyás, Újszentmargita, Hortobágy, Gyökérkút, Szásztelek települések vonalában

helyezkedik el. A Nyugati-főcsatorna felülről vezérelt, felvízszint-tartással üzemelő öntöző

főcsatornaként épült ki. Jelenleg az üzemrend a víztakarékossági szempontokat figyelembe véve

alvízszint-tartásos, alulról vezérelt. A főcsatorna vízpótlását elsődlegesen a Körös-völgyi

vízleadási helyek, ill. a csatlakozó főcsatornák (öntöző és kettősműködésű) vízkivételei határozzák

meg. A főcsatornát koncessziós szerződés alapján 20 éves időtartamig (1995-2015.) a Tiszamenti

Vízművek Rt. üzemelteti. A főcsatorna torkolati műtárgya a beeresztő zsilip, melynek kapacitása

25 m3/s.  A műtárgy egyben elsőrendű árvízvédelmi létesítmény is, melynél az eddig mért
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legnagyobb árvízszint szint 2000. évben volt (98,31 mAf). A Nyugati-főcsatorna I. sz. böge

jobboldali töltése másodrendű lokalizációs vonal. A Nyugati-főcsatorna tervezett torkolati

kapacitása 25,0 m3/s, mely jelenleg feliszapoltság és kiépítetlenség miatt csak 12,5 m3/s. A

Nyugati-főcsatorna 4 bögére van felosztva, teljes hosszán vízhasználói vízigények vannak.

3. Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR), benne a Keleti-

főcsatorna 2013-2015. évi rekonstrukciója

A TIKEVIR Európa egyik legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási rendszere, aminek célja, hogy

a Tiszából történő vízátvezetésekkel a vízhiányos térségek vízkészletét pótolja, az üzemeltetési,

vízkormányzási tevékenységgel az Alföldre jellemző időjárási szélsőségek vízkészletekben

mutatkozó hatását csökkentse. A KÖTIVIZIG megbízása alapján elkészült a Komplex Tisza-tó

projekt, melynek keretében a TIKEVIR Keleti-főcsatorna rekonstrukciója is megvalósulhat. A

Beruházó (KÖVIZIG-TIVIZIG-KÖTIVIZIG) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és

Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Komplex Tisza-tó" c.

KEOP-7.2.2.1-2008¬0003. jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az I.

fordulóban támogatásra érdemesnek ítélte.

TIKEVIR alprojekt elemei:

 KFCS torkolati szakasz feliszapoltság megszüntetése

A Keleti-főcsatorna (KFCS) torkolati szakasza (0+000 szelvénytől a Tiszavasvári beeresztő

zsilipig) az 50 éves üzem alatt elsősorban árvízi hordalékoktól erősen feliszapolódott. Többször

került már sor helyi feliszapolódások megszüntetésére, azonban teljes felújításra még nem adódott

lehetőség. Ennek eredményeként a meder jelentős, mintegy 40%-os feliszapolódása következett

be, több helyen mederszűkületek jöttek létre. Az 1999. évi felmérés szerint mintegy 145 ezer m3

iszap halmozódott fel ezen a szakaszon. A Keleti-főcsatorna vízszállítása a 0+000-4+677

szelvények között jelenleg 40 m3/s, mely alig haladja meg az engedélyezett kapacitás 60 %-át.

Ezen vízszállítás mellett csak részben lehet biztosítani a Körös-völgy vízellátását, ugyanakkor a

TIVIZIG területén az öntözésfejlesztési igények kielégítése is veszélybe került. Cél a főcsatorna

vízjogilag engedélyezett 60 m3/s-os vízszállítási kapacitásának helyreállítása.

 KFCS torkolati szakaszán hordalék és uszadék terelés

A főcsatorna kedvezőtlen torkolati kialakítása következtében fokozott hordalék lerakódás

figyelhető meg a torkolat és a Tiszavasvári beeresztő zsilip közötti szakaszon. Az uszadék

bejutásának mérséklése érdekében a KFCS torkolattól kb. 100 m-re, a Tisza folyó partvonalához

csatlakozva, felszínen úszó terelő mű került kiépítésre. A '80-as években elhelyezett uszadék

terelőmű csak részben látja el funkcióját. A terelőmű árvízkor és jégzajlás idején ki van emelve,
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ezért az uszadék akadály nélkül be tud jutni a Keleti és Nyugati beeresztő zsilipekhez. A

főcsatornába bekerülő uszadék elhelyezése és ártalmatlanítása rendkívül költséges, ezért a

hatékony kizárás fontos üzemeltetői érdek. 2000. év folyamán a Tisza folyón két alkalommal

súlyos, havária jellegű vízszennyeződés történt (2000. év februárjában cianid, márciusban

nehézfém szennyezés).

A szennyeződések kizárására a főcsatornát kezelő TIVIZIG ideiglenes elzárást készített. A

hasonló veszélyhelyzetek kezelésére biztosítani kell a főcsatorna gyors lezárásának lehetőségét. A

KFCS első 45 km-es szakasza II. kategóriás belvízi hajóút, ezért a tervezett létesítménynek meg

kell felelni a hajózási előírásoknak is. Cél a Tiszán érkező hordalék és uszadék Keleti-

főcsatornába történő bejutásának megakadályozása. Szükség esetén az érkező szennyezések

hatékony kizárása. Az adott célok elérése alkalmas létesítmények egy műtárgyként is tervezhetők,

amennyiben a célszerűség ezt kívánja.

 KFCS Tiszavasvári beeresztő zsilip rekonstrukciója

Az elmúlt időszakban jelentős rekonstrukciókra került sor, azonban a végleges befejezés pénzügyi

forrás hiányában még várat magára. Rekonstrukcióra szorul többek között a főelzáró táblát

mozgató gépészeti berendezés, az ellensúlyakna az ellensúllyal, az alvízi tiltókat működtető

gépészeti berendezés, a kezelőépület (külső és belső felújítás), valamint a biztonságos üzemelést

garantáló gépészeti, irányítástechnikai és elektromos berendezés. A létesítményt üzemeltető

TIVIZIG 2001-2002. években elkészíttette a teljes rekonstrukció kiviteli és tender terveit. A

rekonstrukció az elmúlt években a rendelkezésre álló források mértékéig ezen tervdokumentációk

szerint került kivitelezésre. Cél a nagyműtárgyaknál előírt kötelező felújítás teljesítése, a projekt

költségvetésének megfelelő rekonstrukció elvégzése.

 KFCS Balmazújvárosi bukó rekonstrukciója

A műtárgy - a jelenlegi kialakítással - a KFCS 44+555 szelvényében épült az 1960-as évek

közepén. Műszaki állapota nagymértékben leromlott. A vízszinttartás zavartalansága miatt

szükséges van a gépészeti berendezések rekonstrukciójára, 1 db tartalék hidraulika beépítésére a

baloldalon. Cél a nagyműtárgyaknál előírt kötelező felújítás teljesítése a biztonságos üzemelés

érdekében.

 KFCS Hadúszoboszlói bukó átépítése

Szerkezeti kialakítása és műszaki állapota miatt vízszinttartásra alkalmatlan, ezért évek óta ki van

iktatva az üzemelésből. Duzzasztás hiánya miatt nem biztosított a 3. sz. bögében a szükséges

vízszint és vízhozam, valamint az igényelt felvízszint a vízleadó műtárgyak részére. Cél a jelenleg

működésképtelen műtárgy helyére egy új, korszerű vízszint tartó műtárgy építése.

 KFCS Bakonszegi vízleadó átépítése

A Bakonszegi vízleadó zsilip az 1950-es évek közepén épült a KFCS végszelvényében (98+156
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sz.) ideiglenes jelleggel. A műtárgyon szerkezeti károsodások jelentkeztek, ezért jelenleg csak 2,0

m3/s-ot képes leadni a szükséges 10,0 m3/s-al szemben. A szükséges vízszinttartás sem biztosított

a 3. sz. bögében, ezért üzemelési gondok vannak több vízellátó csatorna felé. Cél a jelenleg - erős

fenékszivárgás miatt - csökkentett kapacitással üzemelő műtárgy helyére új zsilipes műtárgy

építése.

 TÖR vízleadó csatorna (K-VII. - Kösely) rekonstrukciója

A K-VII.-Kösely vízleadó útvonal a '70-es ill. a '80-as évek elején volt felújítva, azóta jelentős

feliszapoltság következett be. A 0+100-2+360 szelvények között mindkét oldali rézsű

állékonysága problémás, valamint több helyen a töltés magassági hiányai figyelhetők meg.

Jelenlegi 4,0 m3/s-os vízátvezetést az engedélyezett vízszállításra kívánják emelni. A főcsatorna

2+360 szelvényben lévő vízleadó műtárgy szintén felújításra szorul, mivel a műtárgy hidraulikus

mozgató szerkezete megrongálódott, hiányos, jelenleg a billenő táblája működésképtelen,

vízszintet nem tud tartani. Cél a K-VII.-Kösely vízleadó útvonalon az engedélyezett vízszállítás

helyreállítása, a Körös-völgyi vízleadás biztosítása.

Bízunk benne, hogy a „jó öreg” Keleti-főcsatorna a felújítások eredményeképp még hosszú

évtizedekig szolgálja majd a társadalmi elvárásokat.
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