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Nyárigát  

  
A fővédvonalnál alacsonyabb, korlátozott védképességű hullámtéri töltés, amely 

leginkább a kisebb nyári árvizek ellen nyújt a mezőgazdasági termelés számára 

védelmet. 

 



Nyárigátak elhelyezkedése  

 Összesen:            40,323 km 

Szakasz Hossz (km) 

Kisvarsány – Aranyosapáti  11,790 

Újkenéz – Mezőladány  9,691 

Mezőladány – Benk 3,775 

Tiszamogyorós – Eperjeske I-II. 6,933 

Tiszaszentmárton – Zsurk 5,965 

Zsurk-keresztgát 0,388 

Zsurk – alvógát 1,781 

Vízjogi üzemeltetési engedéllyel csak egy 
rövid szakasz (9,86 km) rendelkezik (1965-
ben adták ki). 



Nyilvántartási terv  (Helyszínrajz)  



Nyilvántartási terv  (Hossz-szelvény)  



Átvágás  



Beerdősült nyárigát  



Töltésszakadás  



Töltésszakadások helyei  

megnevezés 
helye 

szelvényszám  
(tkm) 

átszakadás 
szélessége 

megjegyzés 

Kisvarsány – Aranyosapáti 
nyárigát 

4+178-4+290 112  

5+668-5+687 19  

6+487-6+520 33  

6+769-6+778 9  

7+459-7+505 46  

8+685-8+696 11  

10+430-10+461 31  

Újkenéz – Mezőladány nyárigát - -  

Mezőladány – Benk nyárigát - -  

Tiszamogyorós – Eperjeske II.nyárigát - -  

Tiszamogyorós – Eperjeske II. 
nyárigát 

0+030-0+080 50  

0+359-0+413 54  

0+951-1+002 51  
Tiszaszentmárton – Zsurk nyárigát 5+100 2 átvágás 

Zsurk keresztgát - -  

Zsurk „alvógát” 0+510 5 átvágás 

 



Áteresz maradványai  



Műtárgyak  

Nyárigát szakasz Szelvény szám Műtárgytípusa állapota 

Kisvarsány- Aranyosapáti 

1+020 csappantyú felújítandó 

4+245 csappantyú felújítandó 

5+021 csappantyú átépítendő 

8+675 csappantyú átépítendő 

12+790 csappantyú felújítandó 

Újkenéz - Mezőladány 

5+093 csappantyú átépítendő 

5+781 zsilip átépítendő 

7+437 zsilip átépítendő 

9+425 ikerzsilip karbantartás 

Mezőladány - Benk 2+486 csappantyú felújítandó 

Tiszamogyorós- Eperjeske 

0+750 tolózáras csappantyú felújítandó 

1+583 csőáteresz átépítendő 

3+033 Zsilip felújítandó 

Tiszaszentmárton - Zsurk 4+783 Zsilip átépítendő 



Feliszapolódott zsilip  



Csapóajtós zsilip  



Nyárigát az út mellett  



Télen  



Ősszel  



Jellemző állapot  



Nyárigát fákkal  



Jó állapotú szakasz  



Nyárigát  



Kaszálatlanul  



Geodéziai alappont a töltésen  



Tiszai szakadópart  



Eljárt nyárigát  



Árvízi tapasztalatok  

Árvíz kezdetén a nyárigát rossz állapotú zsilipeinek lezárása problémás. 

A hullámtér idő előtt elöntésre kerül.   

A zsilipek és a levezető csatornák rossz állapota miatt a kiterült víz 

visszavezetése problémás. 

A fővédvonal és a hullámtéri területek árvízterhelési tartóssága megnő. 

Kismértékű árapasztó hatás a nyárigáton átbukó árvizeknél. 

A záhonyi vízállásgörbén ellapulás. 



 

1. MÁSZ esetén 

 - nyárigát rendszer mértékadó árhullám esetén az árvízi lefolyást nem akadályozza 

 - nyárigát rendszer megszüntetése nem indokolt 

  

2. II-III. fokú árvizek esetén 

 - jelenlegi állapot vizsgálata (funkcióját nem látja el a nyárigát) 

 - rekonstrukció utáni állapot vizsgálata (a vízborítottság időtartama megnő) 

 - új műtárgyak építését javasolja 4 helyen 

 - csatornák tisztítását javasolja a feliszapolódott szakaszokon 

 - Tiszamogyorós-Eperjeske II. nyárigát elbontását javasolja 

 - Zsurk-keresztgát elbontását javasolja 

 - Zsurk-alvógát elbontását javasolja 

 - a nyárigát rendszer teljes elbontása esetén is gondoskodni kell a vizek vissza-
vezetéséről (műtárgyak vagy átvágások, csatornák karbantartása) 

 

 

 

Modellezési eredmények  



 

1. 120/1999. (VIII.6.) Korm. r. 

 - fenntartási munka: biztonságos üzemelés és a rendeltetésszerű használat 
érdekében végzett munka 

 - Az állam a tulajdonában lévő vízilétesítmények fenntartásáról olyan színvonalon és 
olyan mértékben köteles gondoskodni, amely lehetővé teszi a Vgtv.-ben 
meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását. 

 - A közfeladatok ellátásának szakmai követelményeit és a vízilétesítmények 
rendeltetését a vízjogi engedélyek határozzák meg 

 - központi költségvetési támogatásból megvalósuló tevékenységnek számít 

  

2. 83/2014. (III.14.) Korm. r. 

 - A nyárigát üzemeltetése szempontjából három eset lehetséges: 

  1. a nyárigátat a vízjogi engedély szerint üzemeltetik 
  2. a nyárigát hatályos vízjogi engedéllyel nem rendelkezik 
  3. a nyárigátat nem a vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően üzemeltetik 

 - Ha az NMT szerint el kell bontani, akkor csak az 1. esetben kell fizetnünk kártérítést! 

  Kulcskérdés, hogy a nyárigátak esetében rendelkezünk-e érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel, illetve a nagyvízi meder vízszállító képességének 
biztosítását zavarják-e. 

 

 

Jogszabályok  



 

1. Elsődleges az árvíz Tiszába történő visszavezetésének elősegítése, a leürítésben 
kulcsszerepű műtárgyak karbantartása. 

2. Fontos a vízelvezető csatornarendszer karbantartása. 

3. A nyárigátak teljes helyreállítása közel 2 Mrd Ft-ot igényelne, ami nem lehet cél. 

4. A FETIVIZIG-nek nincs erőforrása a nyárigát rendszer fenntartására. 

5. Nincs üzemeltetési engedélye a nyárigát rendszernek. 

6. A vízügyi hatóságnál kezdeményezzük a nyárigát rendszer megszüntetését. 

7. Kommunikációs terv készítése a nyárigátak ügyének kezelésére. 

 

Következtetések  



Köszönöm a figyelmet! 


