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Bevezetés
Az árvízvédelmi rendszerek kiépítését, üzemeltetését, fejlesztését, illetve a védekezési
tevékenységet több hazai, illetve Európai Uniós irányelv, ajánlás illetve jogszabály
szabályozza. Magyarországon az 1995. évi LVII. törvény a vízkárelhárítással kapcsolatos
jogszabályok alapja. A törvény felhatalmazása alapján a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
rendelkezik a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól, ami előírja, hogy a védekezés és a
védelmi létesítmények kezelése, előírásoknak megfelelő fejlesztése a létesítmény
tulajdonosának feladata.

Magyarország Kormánya a 1022/2003. (III.27.) számú határozatában döntött a Tisza-völgy
árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése),
a 1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozatában pedig a Tisza-völgy árvízi biztonságának
növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról melynek
részeként a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén árapasztó tározók
létesülnek. 2014 októberében elsőként a Szamos-Kraszna közi tározó átadása történt meg, ezt
követően 2015 decemberében a Beregi árapasztó tározó kiviteli munkái is befejeződnek. A
határon túlról érkező rendkívüli árvizek kezelése érdekében létesített árapasztó tározók
igénybevételével kapcsolatos feladatokat jogszabályok határozzák meg.
Annak érdekében, hogy az árapasztó tározó működtetéséhez szükséges feladatok és
folyamatok készségszintű begyakorlásra kerüljön védelmi törzs, szakaszvédelem vezetés és
védelmi osztag szintjén, árvízvédelmi gyakorlat végrehajtására van szükség a társszervezetek
bevonásával. A Vízügyi Igazgatóság 2015. évi Intézkedési terve alapján 2016. június
hónapban tartandó gyakorlat végrehajtását irányoztuk elő.

A tározó bemutatása
A Beregi árapasztó tározó kiviteli munkái 2015 decemberében fejeződtek be. Összesen 56,9
km hosszúságú töltés (Északi, Déli, Keleti és Magasparti ág), a Tisza jobb parti töltés 50+040
tkm-ében a vízbeeresztő műtárgy, Tisza jobb parti töltés 37+913 tkm-ében a vízleeresztő
műtárgy és összesen 25 darab zsilipes műtárgy (Z1-Z8, S1-S16 és IZ1) épült meg. A tározó 58
millió m3 víz befogadására képes.
A tározó építésével párhuzamosan, annak részeként megkezdődött a térség vízgazdálkodási
rendszerének továbbfejlesztése is. A Csaroda főcsatornán 12973 méter hosszúságban
rekonstrukció történt, 7 műtárgyat felújítottak, további 12 új műtárgy is létesült. A Dédai-Micz
csatornán 3 műtárgy rekonstrukciója, további 9 létesítése, a Szipa főcsatornán további 3
műtárgy építése történt meg. A vízgazdálkodási rendszer részeként a Tiszaszalkai zsilipet is
felújították, illetve létrehozták a Lónyai árapasztó fióktározót, ami további 3,7 km töltést, és 6
darab új műtárgyat jelent.
A műtárgyak bemutatására a későbbi fejezetekben kerül sor.

A gyakorlat
Feltételezett hidrológiai és védekezési helyzet

A FETVIZIG hidrológiai előrejelzése és riasztása szerint A Felső-Tisza hazai és külföldi
vízgyűjtőterületén jelentős csapadéktevékenység történik. A csapadék összegzett területi
átlaga eléri a 140 mm-t, a lokális mennyiségek Kárpátalján 250-300 mm nagyságrendűek.
Hazai területen is várható 60-100 mm csapadék hullása.
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A folytonos csapadéktevékenység időtartama hazai területen 16-18 óra, Kárpátalján 10-12 óra.
A Kárpátaljai mérőállomások adatai alapján a maximális csapadék intenzitáskor 2 óra alatt
34,0 mm eső hullására számítunk.
A Felső-Tiszai távmérő rendszer és a magyar-ukrán adatátviteli rendszer megbízhatóan
működik.
A lehulló csapadékmennyiség miatt jelentős lesz a felszíni lefolyás, ami a viszonylag alacsony
mederteltség ellenére heves áradást okoz a Felső-Tisza, a Szamos illetve Túr folyókon. Az
áradás intenzitására jellemző, hogy a hazai szakaszon (Tivadarnál) lesz a legnagyobb a
mértéke (50 cm/óra).
A feltételezett árhullámot megelőző időjárási folyamatok és az árvizet okozó
csapadéktevékenység - összehasonlítva korábbiakkal - a 2001-es rendkívüli árvízzel mutatnak
hasonlóságot.
Figyelembe véve a Kárpátalján az elmúlt időszakban végzett jelentős arányú
töltésfejlesztéseket, tapasztalataink szerint a jelenlegi LNV-t meghaladó vízszintek kialakulása
valószínűsíthető, a Tisza Vásárosnamény-országhatár közötti szakaszán. A kialakult helyzet
töltésmagasítást és/vagy a Beregi árapasztó tározó beüzemelését teszi szükségessé.
A Tisza folyón levonuló árhullám visszaduzzasztó hatása miatt a Túr folyó 07.16. és 07.17.
számú árvízvédelmi szakaszain a jelenlegi töltéskoronát meghaladó szintű tetőzés várható,
amely töltésmagasítást teszi szükségessé.

A kialakuló helyzet miatt számítani kell:

 a Beregi árapasztó tározó vízkárelhárítású célú igénybevételére,
 az árapasztó tározó vízbeeresztő műtárgyának nyitására,
 töltést keresztező zsilipes műtárgyak (Z1-Z8, S1-S16 és IZ1 összesen 25 db) zárására,
 a tározó töltéseiben lévő műtárgyaknál a mobil szivattyúk telepítésére,
 közúti keresztezéseknél a kulisszanyílások zárása
 belvízkormányzási feladatok végzésére.

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 15.§
(4) bekezdés b) pontja értelmében a védelemvezető feladatai között szerepelteti, hogy a:

„(4) A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:…
b) rendkívüli védekezési készültség időszakában, az indok alátámasztásával a

vízkárelhárítási célú tározó igénybevételére - a védelmi bizottság elnökének egyetértésével
- a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek javaslatot
tehet;”

A gyakorlat célja, időpontja

A gyakorlat fő célja, hogy egy rendkívüli árvízvédelmi helyzet kialakulása esetén az árapasztó
tározó igénybevételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a résztvevők begyakorolják, és a
védekezésben közreműködő szervezetek közötti együttműködést elmélyítsék.

 az árapasztó tározó igénybevételét előkészítő feladatok (javaslat a tározásra, döntési-
felelősségi rend) begyakorlását,

 az árapasztó tározó műtárgyainak árvízi és belvízi üzemeltetésével járó feladatok
begyakorlását,
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 az eszközök és berendezések telepítésének, üzemeltetésének készségszintű begyakorlását,
 az árapasztó tározó üzemeltetéséhez integrálható személyi állománnyal a védekezéskor

használt műszaki-védelmi eszközök és technológiák megismertetését.

A gyakorlat időpontja: 2016. június 06-10.

Helyszínek általános leírása

A gyakorlat az alábbi helyszíneken kerül végrehajtásra:

 A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság központjában (Védelmi Törzs)
 07.05. Szatmárcseke-olcsvaapáti árvízvédelmi szakasz védelmi központjában (Kisar)
 07.06. Magosliget-tiszakóródi árvízvédelmi szakasz védelmi központjában (Tiszabecs)
 07.08. Tarpa-vásárosnaményi árvízvédelmi szakaszok védelmi központjában (Jánd)
 Beregi árapasztó tározó működési területén

A szakaszvédelmi központokban a szakasz-védelemvezetés végzi a fokozatnak megfelelő
tevékenységet, illetve végrehajtja a védelmi törzstől kapott feladatokat.
A Műszaki Biztonsági Szolgálat és a kirendelt dolgozók - a szakasz-védelemvezető utasításai
szerint - végrehajtják tározó létesítményeinek üzemeltetését.
A Megyei Védelmi Bizottság (MVB) a Tarpa, vízbeeresztő műtárgy mellett felállított
rendezvény sátorba települ ki.
Az áttekintő helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

Résztvevők
A gyakorlatot a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kijelölt személyi állománya hajtja
végre.

A gyakorlat programja

A gyakorlatot öt napra tervezzük.

− az nulladik napon az árapasztó tározó létesítményeinek megismerését, előkészületeket,
− az első napon a védelmi törzs előirányzott feladatainak végrehajtását, a tározó

helyszínén való gyakorlást (felvonulás, mobil szivattyúk telepítése, kulisszák zárása),
− a második napon a védelmi törzs előirányzott feladatainak végrehajtását, a tározó

nyitását közvetlenül megelőző feladatok végrehajtását és a tározó üzembehelyezésének
a gyakorlását végezzük.

− a harmadik napon a védelmi törzs előirányzott feladatainak végrehajtását, a tározó
helyszínén való gyakorlást (felvonulás, mobil szivattyúk telepítése, kulisszák zárása),
gyakorlati bemutató tartása a társ szerveknek és a meghívottaknak.

− az negyedik napon a védelmi törzs előirányzott feladatainak végrehajtását, a tározó
helyszínén való gyakorlást (felvonulás, mobil szivattyúk telepítése)
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Június 06. hétfő:

Beregi tározó területe

700 - 800 Munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása. Eszközök
rakodása gépjárművekre.

800 - 1000 A gyakorlat résztvevőinek és a tehergépjárművek
helyszínre indulása.

1000 – 1300 Érkezés, eligazítás. A gyakorlat helyszíneinek bejárása,
feladat ismertetés.

1300 – 1600
Vízbeeresztő műtárgy, tározótöltésben lévő zsilipek
felkészítése a működtetésre, szállítható szivattyúk
összeállítása.

1600 - 1800 Bevonulás az MBSz telepre, hazautazás.

Június 07. Kedd:

VÉDELMI TÖRZS

700 - 800 Riasztás
Védelmi Törzs  és szakcsoportok felállítása

800 - 1600
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi fokozatok elrendelése
MVB összehívásának kezdeményezése
Javaslat rendkívüli készültség elrendelésére

Beregi tározó területe

600 - 800 Műszaki irányítók és fizikai dolgozók kivonulása a
gyakorlat helyszínére.

800 - 1600
Vízbeeresztő műtárgy, tározótöltésben lévő zsilipek
felkészítése a működtetésre, szállítható szivattyúk
összeállítása, üzempróba, a szivattyúk szétszerelése.

1600 - 1800 Bevonulás az MBSz telepre, hazautazás.

Június 08. Szerda:

VÉDELMI TÖRZS

700 - 800 Riasztás

700 - 1600

Napi jelentés készítése,
Rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelése,
árvízvédekezési beavatkozások és szükséges
erőforrások felmérése,
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ár-és belvízvédelmi tájékoztatók összeállítása,
Javaslat készítése a tározó igénybevételére,
II fokú készültség elrendelése a tározóra
MVB rendkívüli ülés kezdeményezése

Beregi tározó területe

600 - 800 Műszaki irányítók és fizikai dolgozók kivonulása a
gyakorlat helyszínére.

700 - 1600
Vízbeeresztő műtárgy, tározótöltésben lévő zsilipek
felkészítése a működtetésre, szállítható szivattyúk
összeállítása, üzempróba, a szivattyúk szétszerelése.

1600 - 1800 Bevonulás az MBSz telepre, hazautazás.

Június 09. Csütörtök:

A harmadik napon a Megyei Védelmi Bizottság tagjai a helyszínen megtekintik a gyakorlaton
előirányzott feladatok végrehajtását, majd zárásként annak kiértékelésére is sor kerül.
A MVB ülésének helye és időpontja:

2016. június 09-én 1000 vízbeeresztő műtárgy.

VÉDELMI TÖRZS

700 - 1600

Napi jelentés készítése,
Tározó feltöltésének elrendelése 1100 órai nyitással,
Beeresztő műtárgy zárásának elrendelése 1200 órai
zárással,
Leürítő műtárgy nyitásának elrendelése 1300 órai
nyitással,
Leürítő műtárgy zárásának elrendelése 1400 órai
időponttal.

Bemutató helyszínein

900 - 1000 Érkezés a gyakorlat helyszínére (Tarpa, vízbeeresztő
műtárgy)

1000 - 1100 MVB rendkívüli ülése

1100 - 1200 Vízbeeresztő műtárgy nyitása, Drón használat
megtekintése, Vízbeeresztő műtárgy zárása

1200 - 1300 Beavatkozások megtekintése

1300 - 1400 Vízleeresztő műtárgy nyitása és zárása

1400 - 1500 Kiértékelő értekezlet
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Beregi tározó területe

600 - 800 Műszaki irányítók és fizikai dolgozók kivonulása a
gyakorlat helyszínére.

800 - 1400 Vízbeeresztő műtárgy, tározótöltésben lévő zsilipek
működtetetése, szállítható szivattyúk telepítése.

1400 - 1600 Védképesség helyreállítása,
Eszközök elbontásának megkezdése, összepakolása.

1600 - 1800 Bevonulás az MBSz telepre, hazautazás.

Június 10. péntek:

VÉDELMI TÖRZS

700 - 1600

Napi jelentés készítése,
Árvízvédelmi- és Belvízvédelmi valamint vízminőségi
készültségi fokozatok mérséklése, megszüntetése.

Beregi tározó területe

600 - 800 Műszaki irányítók és fizikai dolgozók kivonulása a
gyakorlat helyszínére.

800 - 1600
Vízbeeresztő műtárgy, tározótöltésben lévő zsilipek
felkészítése a működtetésre, szállítható szivattyúk
összeállítása, üzempróba, a szivattyúk szétszerelése.

1600 - 1800 Bevonulás az MBSz telepre, hazautazás.

A gyakorlat végrehajtásába bevonásra kerülnek az OVF (OMIT), a Katasztrófavédelem, a
Megyei és Helyi Védelmi Bizottságok munkatársai.

A gyakorlaton végrehajtandó feladatok

Védelmi Törzs árvízvédelmi feladatai a gyakorlat során

Az előrejelzések alapján a Védelmi Törzs meghatározza a Tisza folyó védvonalain szükséges
árvízvédekezési beavatkozásokat, és felméri a szükséges erőforrások mértékét. A védelmi
törzs feladatai közé tartozik a készültségek (I-II-III. fok) elrendelése is. Ezután az MVB
részére összeállítja az árvízvédelmi tájékoztatót, illetve a napi jelentést. Az OMIT felé
kezdeményezi a rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelését, illetve összeállítja a
döntéselőkészítő javaslatot (indoklást) a tározó igénybevételére. Ezek után szükséges
meghatározni a tározó üzembehelyezését megelőző feladatokat, és elrendelni a
végrehajtásukat.
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Feladatok a tározóra elrendelt I. fokozatban:

 A vonatkozó tervek (felvonulási, segédőr járatási, monitoring stb.) előkészítése,
ellenőrzése, aktualizálása.

 A tározó külső töltését keresztező műtárgyak nyitottságának az ellenőrzése, mozgatási
próba elvégzése az esetleges zárásra való felkészülés keretében. Hiba estén intézkedés
az azonnali javításra, az ideiglenes elzárások helyszínre szállítására.

 A tározó töltés III. fokú állapotának megfelelő személyzet előzetes értesítése.

 A tározótöltést keresztező műtárgyak kezelőinek az előzetes értesítése, hogy további
áradás esetén valószínűsíthető a zárás elrendelése.

 Ellenőrizni kell (a felvonulási tervek alapján), hogy a műtárgyak zárásához szükséges
anyagok, szerkezetek, gépek, szerszámok a tárolási helyükön rendben megtalálhatóak.

 Ellenőrizni kell, hogy a nyitás esetén szükséges megfigyelésekhez és mérésekhez az
anyagok, szerkezetek, szerszámok a helyükön, rendben megtalálhatóak.

 Vízminőségi vizsgálatok a Tisza folyó tivadari szelvényében naponta.

 A műtárgyak megközelítésének a biztosítása, a felvonulási utak bejárása.

 Tájékoztató kiértesítések a készültség elrendeléséről, hogy további áradás esetén a
tározó megnyitására is sor kerülhet.

Feladatok a tározóra elrendelt II. fokozatban:

 Modellezések, szcenáriók ellenőrzése.

 Előrejelzések folyamatos pontosítása.

 A műtárgyak zárásához, a beeresztő műtárgy nyitásához és a tározó töltés III. fokú
állapotának megfelelő személyzet előzetes értesítése, amennyiben az előrejelzett
tivadari vízállás meghaladja a 880 cm-t, akkor készültségbe helyezése (ide értve a
segédőröket is, nappal a figyelő-szakasz feladatainak az ellátása, éjjel lakásügyelet) az
igazgatóság védelmi szervezeti és riasztási rendje szerint.

 A tározó létesítményeinek soron kívüli ellenőrzése, zárási, nyitási próbák elvégzése, az
üzemelést befolyásoló hibák azonnali kijavítása.

 Vízminőségi vizsgálatok a Tisza folyó tivadari szelvényében naponta.

 Ellenőrizni kell (a felvonulási tervek alapján), hogy a műtárgyak zárásához, a beeresztő
műtárgy nyitásához, lezárásához, továbbá a tározó töltésbe beépített műtárgyaknál a
szivattyús átemeléshez szükséges anyagok, szerkezetek, gépek, szerszámok a tárolási
helyükön rendben megtalálhatóak, amennyiben az előrejelzett tivadari vízállás
meghaladja a 880 cm-t, akkor a nem helyszínen tárolt eszközöket a helyszínre ki kell
szállítani.

 Amennyiben az előrejelzett tivadari vízállás meghaladja a 880 cm-t, akkor a
Lokalizációs tervben rögzített előzetes intézkedések (kotrógépek felvonultatása)
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végrehajtása

 Tájékoztató az önkormányzatok, falugazdák részére, hogy a tározó megnyitására sor
kerülhet, ezért a tározó területéről a lakosság az eszközeiket, esetleges vegyszereiket,
egyéb értékeiket eltávolítására készüljenek fel, amennyiben az előrejelzett tivadari
vízállás meghaladja a 880 cm-t, akkor azt hajtsák is végre, a tározó területén a
személyes tartózkodást kerüljék.

 Belépést tiltó táblák kihelyezése a tározótöltésen, a keresztező utaknál, rámpáknál.
Utasítást ad szakasz-védelemvezető. Végrehajtja: gátőr

A terület biztonsági, életvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzése. Be kell járni a
területet és ellenőrizni, hogy az ki van ürítve (személyek, gépek, műtrágya,
növényvédő szerek stb.). A bejárást az Igazgatóság illetékes belvízvédelmi
területfelelőse vezeti. Meghívandók: önkormányzatok, falugazdák, illetékes
rendőrkapitányság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és HNPI. A bejárásról jegyzőkönyv
készül, amiben az esetleges feladatokat és azok végrehajtásának határidejét, és a
felelőseit meg kell jelölni.

 A szükséges ellenőrző mérések megszervezése (pl. vízhozam mérések, műtárgy
mozgások)

 Őrzés megszervezése (bejáró utak, műtárgyak stb.)

 Értékállapot rögzítés.

 az árapasztó tározó feltöltésének elrendelése az OMIT utasítása alapján,
Nyitás elrendelése esetén a nyitás feltételeinek ellenőrzése

o tározótér „üres”,

o zsilipek az üzemrendnek megfelelő nyitási-zárási állapotban vannak,

o védelmi szervezet készen áll,

o előrejelzett árvízi szituáció megerősítése

 A tározó elárasztásra való felkészítéséről a szakasz-védelemvezető ad jelentést,
felkészítettségét a helyi védelemvezető jelenti az OMIT-nak.

 Nyitás elrendelése.

Ezen feladatok elvégzése után kerül sor a tározó műtárgyainak árvízi (és belvízi)
beüzemelésével járó feladatok (feltöltő zsilip megnyitása, mobil szivattyúk telepítése,
tájékoztatás) elrendelésére. A tározó töltését 8 helyen keresztezi burkolt közút. A
keresztezések helyén árvízvédelmi kulisszák létesültek, amelyek az árvízi tározás idejére
mobilgáttal zárják a tározót, és a mértékadó tározószint feletti 1 méteres vízszint tartására
alkalmasak.
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A tározó feltöltése

 A beeresztő műtárgy megnyitása, az OMIT, illetve a védelemvezetői elrendelésnek
megfelelő vízhozam-kapacitással és ütemben, a beeresztő műtárgy üzemeltetési
utasítása, továbbá az árapasztási modellezési háttéranyag szerint. A folyamat
dokumentálása (nyitás időpontja, mértéke, sorrendje, vízszintek, stb.).

 Abban az esetben, ha az árapasztó tározó üzembe helyezésére április-június
hónapokban kerül sor, az élőhely elöntési időtartamának mérséklése, esetleg
megakadályozása céljából, a Csaroda-Hetefejércse úton ideiglenes homokzsákos
magasítás építhető összesen 1500 méter hosszúságban a szintek függvényében 10-60
cm magassággal.

 A III. fokú készültségnek megfelelő figyelőszolgálat megkezdése a tározótöltések
mentén (segédőr-járatási terv szerint), a feladatok folyamatos végzése és
dokumentálása (árvízi jelenségek észlelése, a szivattyúk üzemeltetése stb.).

 Vízminőségi vizsgálatok a Tisza folyó tivadari szelvényében naponta.

 A feltöltés időbeli és területi regisztrációja (a beáramlás regisztrációja, a tározó
vízszintjének regisztrálása, a mért/megfigyelt adatok és az elöntési modellek
folyamatos összevetése stb.)

 Jelenségek elhárítása, szivárgó és egyéb vizek elvezetése.

 Mérések, megfigyelések (a műtárgyak konkrét üzemeltetési utasításainak megfelelően).

 A beeresztő műtárgy zárása az OMIT és/vagy a védelemvezetői elrendelésnek
megfelelő időpontban, illetve értékek elérése esetén.

 Nyitási utasítás kiadása a szakaszvédelem-vezető részére.

Miután a tározó feltöltődött kerül sor a feltöltő zsilip lezárásának elrendelésére. Az árapasztó
tározó leürítését az OMIT utasítása szerint rendelik el. Miután leürült az árapasztó tározó
elrendelik a leürítő műtárgy lezárásának, és az árvízvédelmi készültség megszüntetését.

Védelmi Törzs belvízvédelmi feladatai
 belvízvédelmi készültség (II-III. fok) elrendelése,
 a Lónyai fióktározó műtárgyinak üzemképességének ellenőrzése (felkészülés, a tározó

üzemeltetésére),
 szállítható szivattyúk telepítése a Tiszaszalkai szivattyútelephez
 légi felvétel készítés kezdeményezése, a Lónyai fiók tározó területén (állapotrögzítés),
 a Lónyai fióktározó beüzemelésének engedélyezése, a belvízrendszer előürítésére
 önkormányzatok részére (belterületek mentesítésére) szállítható szivattyúk kitelepítése,
 vízhozammérések elrendelése a kritikus helyeken napi 2-3 alkalommal,
 feladat meghatározás a tározó zárásához kapcsolódó vízkormányzási és önkormányzati

segítség nyújtással kapcsolatos feladatokról
 tiszaszalkai zsilip nyitás engedély megadása (biztosított a gravitációs kivezetés),
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 a tározó belvízcsatornákon keresztüli vízlevezetési, vízkormányzási irányainak
meghatározása valamint a zsilip mozgatás ütemének megadása a minél gyorsabb
tározó leürítés érdekében,

 helyreállítási feladatok meghatározása, felmérése, védelmi anyagok visszapótlása,
 a belvízvédelmi készültség megszüntetése.

Az árvízi tározó töltése több, kisebb-nagyobb, egyes esetekben jelentős belvízcsatornát
keresztez, gátolva, vagy megakadályozva a töltéskeresztezés feletti rész-öblözet hatékony
vízlevezetését. Általában kisebb vízhozamú belvízcsatornáról van szó. Egyes esetekben a
töltések jelentős vízhozamú (VIZIG kezelésben lévő, kizárólagos állami tulajdonban lévő)
főcsatornát is kereszteznek (Szipa-főcsatorna és Makócsa-főcsatorna).
A mezőgazdasági és különösen belterületi területek vízkár elleni védelme megköveteli ezeken
a csatornákon a folyamatos vízszállítás biztosítását, az ún. mértékadó vízhozamok levezetését.
A lefolyás akadályoztatása következtében fellépő vízkárok a tározóval érintett településeken
megengedhetetlenek. Alapvető célkitűzés, hogy a településeken a belvízi veszélyeztetettség
semmi esetben se nőjön. Ezért a töltés-csatorna keresztezési helyeken zsilipek épültek,
amelyek szükség esetén az árvízvédelmi fővédvonalaknál elvárt biztonsággal zárhatók. Ahol
belvízcsatorna továbbfolyását zárja le a töltésbe építendő zsilip - megakadályozva a belvizek
„belépését” a tározótérbe -, ott a zsilipek mellé telepített, mértékadó vízhozamnak megfelelő
teljesítményű mobil szivattyúkkal kell biztosítani a belvizek tározóba emelését.
Szerepük szerint megkülönböztetjük:

- Z jelűek: amelyek kivezetik a tározótérből a belvizeket. 9 db Z jelű zsilip van
(beleértve a Szipa-főcsatorna tározóba lépésénél létesítendő ideiglenes elzárási
lehetőséget, IZ1)

- S jelűek: amelyek bevezetik a tározóba a tározótéren kívülről érkező vizeket. Az
S jelű műtárgyakhoz szivattyúállás is tartozik, ahová zárt tározó esetén felállíthatók
a mobil szivattyúk és a külső vizeket a tározóba lehet emelni, ha lefolyásukat a zárt
zsilip akadályozza, illetve a kialakukó vízszint szükségessé teszi. 16 db S jelű
(mobil szivattyúkkal felszerelhető) zsilipek létesült.

A műtárgyak szelvényében a belvízcsatornák mértékadó vízhozama változó. A két VIZIG
kezelésű főcsatornát (Szipa-főcsatorna belépő és kilépő szelvénye, valamint a Makócsa-
főcsatorna kilépő szelvénye) leszámítva a többi csatorna, illetve a Makócsa-főcsatorna (a
tározóba lépés szelvényében) vízhozama a minimálistól (néhány tíz l/s vízhozamtól) a 0,600
m3/s-ig terjed.
A műtárgyak kialakítása, átfolyási szelvénye alapvetően a vízhozam függvénye:
A 0,300 m3/s alatti vízhozamok esetében egységesen NÁ1000 mm átmérőjű, gumigyűrűs
ROCLA-csövekből kialakított áteresz készül. Ezekből a műtárgyakból 15 db készült.
A közepes vízhozamoknál (0,300 m3/s <Q< 0,600 m3/s) monolit vasbeton keret szerkezetű,
négyszög szelvényű  áteresz  készül, a vízhozam függvényében két mérettel (1,20 m x 1,20 m,
illetve 1,40 m x 1,40 m méretekkel). Ezekből a műtárgyakból 6 db készült.



12

A nagy vízhozamok esetében (Q>5,0 m3/s) egyedi kialakítással, (ikerszelvényű, illetve
háromnyílású) vasbeton keret szerkezetű, négyszög szelvényű átereszek készülnek 3 helyen, a
VIZIG kezelésű főcsatornákon, illetve egy speciális, leürítés célját szolgáló zsilipnél.
Speciális műtárgy a Szipa-főcsatornának a tározótérbe lépésénél épül. Itt a terep magas, töltés
nem épült és a 4127. számú közút koronája adja meg a tározási szint feletti biztonságot.
Ugyanakkor az út alatti ikerátereszen keresztül a tározó vízszintje, illetve az általa duzzasztott
főcsatorna vízszintje visszahat egészen az ukrán határig. A 4127. számú út feletti
visszaduzzasztás elöntéseket okozhat a mélyebben fekvő területeken, elsősorban
mezőgazdasági területeken, de a Diáksánc-csatornán visszaduzzasztott víz gondokat okozhat
településeken is. A visszaduzzasztás elhárítására szivattyúállással ellátott zsilip létesül a
Diáksánc- csatornán, amellyel a Diáksánc-csatorna medencéje lokalizálva van és
szivattyúzással alacsonyabb vízszint tartható a csatornában, mint a Szipában.
A vasbeton átereszeket (legyen az vagy előre gyártott ROCLA cső, vagy monolit szerkezet)
két függőleges, monolit vasbeton akna szakítja meg. Az egyik akna az árvízi tározó töltésének
koronája mellé épül a tározó oldalára, a másik a töltéstengelytől kissé távolabb. Az áteresz
mindkét végét 1:1,5-es hajlású sípfej zárja le.
Az átereszeket mindkét aknában elhelyezett, függőleges síkban mozgatható acél tábla zárja el.
A táblának kétoldali vízzárást kell biztosítania. A táblának kétoldali víznyomásra kell
vízzárónak lenni. A tábla mozgatása az 1,40 m alatti tábla méreteknél kézi erővel, illetve a
nagyobb (jelen esetben>1,60 m) tábláknál speciális áttételű, mobil villamos emelőszerkezet
segítségével történik. Ez utóbbi energiaigényét kb. 1 kW teljesítményű mobil áramfejlesztő
biztosítja.
Valamennyi műtárgynál a belvízcsatorna alvízi és felvízi oldalán lépcsővel ellátott 1:1,5-es
hajlású fekvő vízmérce van kialakítva

Védelmi Törzs vízminőségvédelmi feladatai
 vízminőségvédelmi feladatok meghatározása, a végrehajtás elrendelése,

Jándi (07.08.) szakasz-védelemvezetés feladatai
 az árvízvédelmi készültségeknek megfelelő védekezési tevékenység végzése a védelmi

szakaszon,
 az előrejelzés szerint a védelmi szakaszon szükséges árvízvédekezési beavatkozások és

erőforrások felmérése és megküldése a Védelmi Törzs részére,
 napi jelentés készítése, és megküldése a Védelmi Törzs részére,
 az árapasztó tározó és műtárgyainak üzembehelyezésre (a Védelmi Törzs utasítása

szerint),
Vízleeresztő műtárgy:

Helye: Tisza jobb parti töltés töltésszelvény: 37+913 tkm
Tisza folyó folyam km szelvény: 690,8 fkm

07.08./03. Őrjáráshoz tartozó műtárgyak:
S2-5, Z5-6, 5., 6., 7. kulisszák

Vízbeeresztő műtárgy:
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Helye: Tisza jobb parti töltés töltésszelvény: 54+040 tkm
Tisza folyó folyam km szelvény: 707 fkm

07.08./01. Őrjáráshoz tartozó műtárgyak:

S1, S11, S12, S14, S15, IZ1, Z7, Z8, 8. kulissza

07.08./2. sz. Őrjáráshoz tartozó műtárgyak:
S6-10, S13, 1., 2., 3., 4. kulisszák

 az árapasztó tározó és a műtárgyak üzembehelyezésének (zsilipek zárása, mobil
szivattyúk telepítése) helyi irányítása,

 tározó feltöltő zsilip felnyitásának majd lezárásának irányítása (a Védelmi Törzs
utasítása szerint) ,

 tározó leürítő zsilip felnyitásának majd lezárásának irányítása (a Védelmi Törzs
utasítása szerint) ,

 a tározó és műtárgyai alaphelyzetbe történő visszaállítása.

Kisari (07.05.) és Tiszabecsei (07.06.) szakasz-védelemvezetés feladatai
 az árvízvédelmi készültségeknek megfelelő védekezési tevékenység végzése a védelmi

szakaszon,
 az előrejelzés szerint a védelmi szakaszon szükséges árvízvédekezési beavatkozások és

erőforrások felmérése és megküldése a Védelmi Törzs részére,
 napi jelentés készítése, és megküldése a Védelmi Törzs részére,
 Védelmi Törzstől kapott utasítások végrehajtása,

07.07. /1. sz. Őrjáráshoz tartozó műtárgyak:
Z1-4

Árapasztó tározó vízbeeresztő műtárgy nyitása-zárása (07.08. áv.  54+040 tkm.)

 műtárgy hálózati energiaellátásának biztosítása, bekapcsolás
 szegmenstáblák gumitömítéseinek vízzel való kenése,
 szegmenstáblák nyitása, sorendje az üzemelési leírás szerint,
 szegmenstáblák zárása, sorendje az üzemelési leírás szerint,

Felhasznált anyagok, eszközök:
 1 db aggregátor
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Tározótöltésben lévő műtárgyak zárása – nyitása

 tározótöltésben lévő „S” és „Z” jelű műtárgyak (8 db) síktáblás kettős elzárásainak
működőképességének ellenőrzése, zárása-nyitása.

Műtárgy
jele Műtárgy helye

Töltéskeresztezés
szelvénye

(tkm)
Z1 Északi töltés 16+372
Z2 Északi töltés 13+810
Z3 Északi töltés 12+522
Z4 Északi töltés 8+888
Z5 Északi töltés 6+533
Z6 Északi töltés 2+833
Z7 Keleti töltés 1+031
Z8 Magasparti töltés 4+447

„S” jelű műtárgyakhoz mobil szivattyúk telepítése

 tározótöltésben lévő „S” jelű műtárgyakhoz AGROFIL 200 mobil szivattyúk
telepítése, üzempróbája

Műtárgy
jele Műtárgy helye

Töltéskeresztezés
szelvénye

(tkm)
S1 Északi töltés 20+047
S2 Északi töltés 4+306
S3 Északi töltés 2+204
S4 Déli töltés 10+942
S5 Déli töltés 8+302
S6 Déli töltés 5+514
S7 Délit töltés 4+173
S8 Keleti töltés 11+219
S9 Keleti töltés 9+708
S10 Keleti töltés 7+192
S11 Keleti töltés 3+889
S12 Északi töltés 24+224
S13 Déli töltés 0+746
S14
S15 Északi töltés 23+189
S16 Északi töltés 4+954

Árapasztó tározó leürítő műtárgy nyitása-zárása (07.08. áv.  37+913 tkm.)
 műtárgy hálózati energiaellátásának biztosítása, bekapcsolás
 síktáblák nyitása, zárása az üzemeltetési szabályzat szerint
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A tározó sajátosságához tartozik, hogy nem csak a leeresztő műtárgyon keresztül lehet leüríteni,
hanem a meglévő Beregi belvízrendszer is igénybe vehető. Ez számos vízkormányzási
többletfeladatot jelent. Ezért a leürítésnél fontos megemlíteni a Lónyai árapasztó fióktározót. A
fióktározóban történő vízvisszatartás a Beregi árapasztó tározó ürítése illetve a mértékadót
megközelítő belvízhullámok esetén válhat szükségessé. Annak érdekében, hogy a
mértékadónál nagyobb vízhozamok, a torkolati zsilipek zárása, a Tiszaszalkai szivattyútelep
esetleges meghibásodása esetén ukrán területre ne legyen a szabályzatban lévő vízhozamtól
több átvezetve (ez főleg a Csaronda határszelvényében lévő 21,0 m3/sec vízhozamot
meghaladó vízhozam esetén érvényes), illetve ha az ukrán oldali szivattyútelepek kapacitása
nem elegendő, a vizet tározókban kell visszatartani.
Az árapasztó fióktározó Lónya-Tiszakerecseny térségében létesül. Ennek keretében új töltést
kell építeni a magyar-ukrán országhatár mentén 3715 m hosszban 105,40 mBf-i
koronamagassággal, 3,0 m-es koronaszélességgel, 1:2 rézsűhajlással. A K-i oldalon a
Csaronda balparti depóniájának a magasítása és töltéssé való kiépítése szükséges az
országhatár és a haranglábi út között, a 105,50 mBf-i magasságúnál alacsonyabb szakaszokon.
A fióktározó kialakítását összehangolták a területére eső vizes élőhelyek vízellátásával. Az
árapasztó fióktározó üzemrendjét három szempont határozza meg:
Az árapasztás idején biztosítson szükség szerinti ideiglenes tározást, ameddig a vízkivezetés a
rendszerből nem lehetséges a Tisza illetve a Latorca felé. Ez addig van így, míg a vízszintek a
folyókban magasabban vannak, mint a Csaronda torkolati szakaszán.
Mértékadót elérő vagy azt meghaladó belvízhelyzetben tegyen lehetővé belvíztározást.
Egyéb esetekben a vizekkel való gazdálkodás, a természetvédelem szempontjai és igényei
szerint alakítható az üzemrend.
A tározó térfogata árapasztási üzemmódban 12 millió m3, belvíztározás idején 9.0 millió m3. A
természetes vizes élőhelyek vízellátása céljából, 1.0-1.5 millió m3 víz engedhető ki.
A vésztározó hatásterületén a magas Csaronda vízszint miatti zsilipzárások után várhatóan
103,75 vízszintek alakulnak ki a területen a saját területi lefolyásból. Ennek
figyelembevételével a belvizi vésztározó vésztározás szempontjából figyelembe vehető
hasznos térfogata  7,63 millió m3.
A 7,63 millió m3  térfogattal 5 napon keresztül 17,7 m3/s, 10 napon keresztül 8,9 m3/s,  vagy
15 napon keresztül  5,9 m3/s szivattyúkapacitás váltható ki.

A Csaronda mentén vízfolyás szerint felülről lefelé az alábbi műtárgyak vesznek részt a tározó
feltöltésében és leürítésében:
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A műtárgy

Sorszám
száma helye

Küszöb-
szintje
(mBf.)

Mérete
(cm)

1 T10 Csaronda bp. 18+451 103,47 Ø80
2 T11 Csaronda bp. 18+875 103,01 Ø60
3 T12 Csaronda bp. 19+800 102,20 Ø100
4 T13 Csaronda bp. 20+629 102,76 Ø60
5 T14 Csaronda bp. 22+260 102,95 Ø80
6 T15 Csaronda bp. 23+060 102,00 Ø80
7 T16 Csaronda bp. 23+550 102,33 Ø60
8 T17 Csaronda bp. 24+000 101,62 Ø100
9 T20 Csaronda bp. 26+918 101,50 Ø100
10 T21 Csaronda bp. 27+610 101,50 Ø100
11 T22 Csaronda bp. 28+490 101,50 Ø100
12 T23 Egercse 0+620 101,65 Ø80

A pillanatnyi vízállások-vízálláskülönbségek és a műtárgyméretek figyelembe vételével a ki-
illetve visszaereszthető vízhozamokat számoltuk, ennek alapján a tározó feltöltésénél az 1-11
sorszámú műtárgyakkal összesen mintegy 21,92 m3 kapacitást lehet figyelembe venni.
Leürítéskor az 1-12 műtárgyak összesen 22,37 m3 kapacitással működhetnek, ám a zsilipek
vízszállító képessége függ a mindenkori alvizi és felvizi vízállásoktól.

A lónyai fióktározó és műtárgyai adatait, üzemeltetési előírásait a vízgazdálkodási rendszer
létesítményeinek üzemeltetési, kezelési és karbantartási utasítása tartalmazza (6.4 melléklet).

Tapasztalatok értékelése

Az árapasztó tározó üzembe helyezését megalapozó feladatok és folyamatok készségszintű
elsajátítása érdekében végrehajtott feladatok kiértékelése a Megyei Védelmi Bizottság
kihelyezett ülésének keretében kerül sor a vízbeeresztő műtárgynál. A tapasztalatok a tározó
üzemeltetési szabályzatába kerülnek beépítésre.

Melléklet

– gyakorlat áttekintő helyszínrajza (1. sz. melléklet)
– Árapasztó tározó üzemrendjének elvi sémája (2. sz. melléklet)



17

1. sz. melléklet:
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2. számú melléklet


