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1. Maros folyó magyarországi szakaszának bemutatása 

A Maros folyó a Tisza legnagyobb mellékfolyója, teljes hossza 749 km. Teljes 

keresztmetszetében magyar területen 28,9 km hosszú szakasz fekszik, 20,7 km magyar – 

román határszakasz, összességében tehát a folyó 49,6 km hosszan érinti Magyarország 

területét. Romániához 699,4 km hosszú szakasz tartozik. A folyó vízgyűjtő területe összesen 

30137 km
2
, a magyarországi szakasza jellemzően alföldi, síkvidéki jellegű, kisvízi átlagos 

esése 0,25 m/km. 

A Maros vízjárására a hosszú kisvizes időszakok és a heves, gyors levonulású árhullámok 

jellemzőek; a vízjárás éven belüli változását tekintve pedig magas tavaszi, és alacsony kora 

őszi vízszintek jellemzik. A tél és a nyár vízállásai a szomszéd évszakok közötti átmenetet 

képeznek. Gyakoriak a magányos árhullámok, de tipikusabbak a kettő vagy több hullámból 

álló árhullám-sorozatok is. 

A folyón az árvizek kialakulásának legjellegzetesebb időszaka a tavasz és a kora nyár. Az 

előbbi, március elejétől május közepéig terjedő időszak árhullámainak kiváltásában az eső 

mellett az egyidejű hóolvadás is jelentős szerepet játszik, addig az utóbbi, a Maros vízgyűjtőn 

az év legcsapadékosabbjának számító, június elejétől július közepéig tartó intervallum – 

zöldárnak is nevezett – árvizeit kizárólag esőzések okozzák. 

Az utóbbi három évtized árvízi vízállásainak gyakorisági és tartóssági értékei alátámasztják, 

hogy a folyó árhullámai viszonylag ritkán jelentkeznek és gyors lefolyásúak (1.sz. táblázat); 

míg az 1901-2010 közötti évek vízállásmaximumainak trendvizsgálata emelkedő irányzatot 

mutat (2.sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat: Marosi árvízvédelmi készültségi szintek feletti árvízi 

gyakorisági és tartóssági értékek az 1981-2010 közötti időszakban 

  



Vízmérce neve 

Vízállás [cm] 

A trend szerinti 

változás  

1901-2010 között 

kezdőérték 

1901-ben 

záróérték 

2010-ben 
[cm/év]  [cm] 

Maros, Makó 322 363 0,375 41 

 

2. sz. táblázat: Az évi vízállásmaximumok lineáris trendje 1901-

2010 közötti időszakban 

A Maros magyarországi szakaszának árvízi vízjárására jelentősen hatással vannak az 1970-es 

évek vége óta megépített romániai víztározók; míg a folyó torkolati szakaszán a Tisza folyó, 

mint befogadó befolyásolja a kialakuló árvízszinteket és azok tartósságát. Utóbbi ok miatt a 

Maros folyóra vonatkozóan két vízmérce tekintendő mértékadónak; a Maros alsó szakaszára 

vonatkozóan a Tisza szegedi vízmércéje, míg a Maros áradása esetén a makói mértékadó 

vízmérce. Emellett helyi vízmércék (1 db törzs-, és 12 db üzemi (árvízi) vízmérce) segítik a 

vízrajzi adatszolgáltatást. A folyó vízjátéka a magyarországi szakaszon igen nagy, a vízszint 

több mint 7 méteres tartományban váltakozik; az eddig előfordult legnagyobb vízhozam 

(2440 m
3
/s) pedig a legkisebb vízhozamnak (21,2 m

3
/s) több mint a száztízszerese. A Maros 

közepes vízhozama megközelítőleg 180 m
3
/s. 

A hullámtér szélessége és állapota meglehetősen változatos. Átlagos szélessége 800-1000 m, 

de a minimális (15-25 m) és maximális (2500-3000 m) értéke tág határok között változik. 

Területhasználatát tekintve nagy területen található erdőborítás, amely kedvezőtlenül hat az 

árvízi levezető képességre. 

A folyó vonalvezetését tekintve elmondható, hogy a torkolat felett található néhány kilométer 

viszonylag jó ritmusú és nyugodt vonalvezetésű; közeledve az államhatárhoz viszont egyre 

inkább megtalálhatók a hosszú egyenes szakaszok, az ezeket tagoló nagy ívű, rosszabb 

vonalvezetésű kanyarok, a túlszélesedett keresztszelvények és az emiatt kialakuló zátonyok, 

szigetek. A folyó magyarországi szakaszának átnézeti helyszínrajza az 1. sz. képen látható. 

 
1. sz. kép: Maros folyó magyarországi szakasza 



2. Maros menti árvízvédelmi rendszer ismertetése és árvízi problémái 

A Maros menti árvízvédelmi rendszer felépítése a következő: a bal parton a 11.06. Torontáli 

árvízvédelmi szakasz található, mely a 2.96.sz. Torontáli ártéri öblözet árvízvédelmét látja el; 

míg a folyót jobb partján a 11.04. Marostorok-Mártélyi és a 11.07. Maros jobb parti 

árvízvédelmi szakaszok határolják, melyek a 2.95.sz. Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet 

védelmét szolgálják. 

2.1. Maros bal part – 11.06. Torontáli árvízvédelmi szakasz 

Az öblözetet magyar területen a Tisza bal parti és a Maros bal parti védvonal védi, egy része 

azonban átnyúlik részben szerb, részben román területre. A magyar területen húzódó 

41.040 fm hosszú I. rendű védvonalból 28.640 fm (0+000-28+640 tkm) a Maros bal parti, 

12.400 fm pedig a Tisza bal parti védvonal a Maros tiszai torkolatától a szerb országhatárig. 

Az öblözetet mentesítő fővédvonal teljes hosszában töltés.  

A töltés jelenlegi jellemző paramétereit tekintve 5,0 m koronaszélesség (a torkolat 

környezetében 6,0 m), a vízoldalon 1:3, a mentett oldalon pedig 1:3 – 1:4 rézsűhajlás 

található. A töltés állékonyságának növelése céljából a mentett oldalon leterhelő paplan került 

kialakítása ~1:15 rézsűvel. Magassági értelemben a Maros bal parti töltés több ütemben került 

kiépítésre, kezdetben LNV+1,5 m, később pedig MÁSZ+1,5 m magassági szintre. A 

védvonalat keresztező műtárgyak száma 4 db, ebből mély vezetésű 3 db. A védelmi szakaszon 

összesen 7 db gátőrtelep található, ebből 5 db a Maros bal parti töltése mentén. Az 

árvízvédelmi szakasz a szerb vízügyi szervekkel teljes hosszban, míg a románokkal a Maros 

bal parti védvonal közös érdekeltségű, mivel az esetlegesen mentett területre kitörő vizek az 

öblözet szerbiai, illetve romániai részét is elönthetik. 

A 11.06. árvízvédelmi szakasz a 243 km
2
 területnagyságú 2.96. sz. Torontáli ártéri öblözet 

mentesítését szolgálja. Az öblözet természetes határa román, illetve szerb területen 

helyezkedik el; emiatt az öblözet vizsgálatainak határát déli irányban az országhatár képezi. A 

teljes öblözet az országhatár felé (déli irányba) lejt, tehát esetleges töltésszakadás esetén a 

kiömlő víz az országhatár felé áramlana. A belvízcsatorna hálózat esésviszonyai ezzel 

szemben ellentétes irányúak, a belvizek elvezetése főként a Maros irányába történik. A Maros 

négy főcsatornából (Szőreg-Deszk-Kübekházi-, Deszk-Fehértói-, Kiszombor-Csipkési- és 

Kocsóhát-Porgányéri főcsatornák) és ezek mellékcsatornáiból érkező vizek befogadójául 

szolgál. A belvizek beemelése a Marosba szivattyúzás útján történik, az elsőrendű 

árvízvédelmi töltésben található szivattyútelepi nyomócsövek pedig komoly árvízvédelmi 

kockázatokat rejtenek. 

Az ártéri öblözet településhálózatát tekintve Szeged-Szőreg és Újszeged, valamint 7 önálló 

település található meg, megközelítőleg 50 000 lakossal. A településeken kívül jelentős számú 

tanya, valamint mezőgazdasági majorok is megtalálhatók az öblözeten belül. Az elöntéssel 

veszélyeztetett területek főleg mezőgazdasági területek, az öblözetben jelentős ipari 

tevékenység nincs. Fontos termék viszont a Ferencszállás, Klárafalva térségében feltárt 

földgáz, mely csővezetéken jut el egyrészt Makóra, másrészt pedig az Algyői tároló és elosztó 

központba. 



2.2. Maros jobb part – 11.07. Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz 

A Maros jobb parti védvonal 2+602 – 47+402 tkm szelvények közötti húzódik, míg az 

árvízvédelmi szakaszhoz hozzátartozik a Sámson-Apátfalvi főcsatorna jobb és bal parti 

visszatöltésezése a Királyhegyesi főcsatorna torkolatáig 9.510 – 9.510 fm hosszban. Az 

árvízvédelmi szakasz teljes hossza 63.818 fm, ami teljes egészében föld-töltés. A jobb parti 

töltés 0+000-2+602 tkm szelvények közötti szakasza a 11.04.sz. Marostorok-Mártély 

árvízvédelmi szakaszhoz tartozik. 

A Maros jobb parti védvonal fejlesztése közvetlenül az 1970. évi nagyárvíz után 

megkezdődött. A töltéserősítések kapcsán 5 m széles koronával, vízoldalon jellemzően 1:3-as, 

mentett oldalon az erősítéstől függően 1:3 – 1:4-es rézsűvel, több helyen töltés paplanozással 

kerültek kiépítésére a védtöltések. Magassági viszonyokat tekintve a töltés az akkori MÁSZ 

felett 1,5 m-es magassággal, került kiépítésre, kivéve Makó környéke, ahol LNV + 1,5 m a 

kiépítés, a Tisza bal parti töltéshez csatlakozó 12 km-es szakaszt a jobb parton, ahol 1,5 m-ről 

1,0 m-re történik a csatlakozó átmenet, valamint a jobb és bal parti, országhatáron túli 

területeken lévő védtöltéshez csatlakozó szakaszokat. A védvonalat keresztező műtárgyak 

száma 28 db, ebből mély vezetésű 8 db. A Maros jobb parti védtöltés teljes hosszban magyar-

román közös érdekeltségű, a védszakaszon 8 gátőrtelep található, melyből 7 db helyezkedik el 

a Maros jobb parti védtöltése mellett. 

A 11.07. árvízvédelmi szakasz a 2.95. sz. Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözetet mentesíti. 

Az öblözet teljes területének nagysága 1783,0 km
2
, azonban a Maros jobb partján fekvő 11.07 

Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz és a 11.04 Marostorok-Mártély árvízvédelmi szakasz 

marosi védtöltései önmagukban ennél kisebb területet mentesítenek az elöntésektől, főként az 

öblözetnek a Maros mentén található részeit. Az öblözeten belül a belvízcsatorna hálózat 

nyomvonala követi az öblözet domborzati tagolódását, a főcsatornák zöme természetes 

mélyvonulatban, holtágakban helyezkedik el; a terület sík jellege miatt ezen mélyvonulatok, 

csatornavölgyek jelölik ki a fő levonulási irányokat. A Maros folyó három főcsatornából 

(Makói-, Sámson-Apátfalvi- és Élővíz-főcsatorna) és ezek mellékcsatornáiból érkező vizek 

befogadója. A terepesés fő iránya a Maros torkolatának irányába mutat. 

Az ártéri öblözetben összesen 15 db település található, melyből a Maros folyó esetleges 

elöntései által közvetlenül 9 db település (kiemelt fontosságúak: Makó, Hódmezővásárhely) 

és megközelítőleg 85 000 lakos érintett. A településeken kívül jelentős számú tanya is 

található az öblözeten belül. Az elöntéssel veszélyeztetett területek főleg mezőgazdasági 

szempontból értékesek, míg jelentősebb ipari tevékenység Nagylakon, Makón és 

Hódmezővásárhelyen zajlik. A Maros jobb parti töltés alsó 5 km-es szakaszán a mentett 

oldalon és a hullámtéren olaj- és gázkutak találhatók. 

 

 

 

 



2.3. Maros folyó árvízvédelmi problémái 

A Maros folyón történő árvízvédekezést és az árvizeinek biztonságos levonulását sok tényező 

befolyásolja. A következőkben érintőlegesen felsorolásra kerülnek a főbb marosi árvízi 

problémák, részletesebben e tanulmány a jégtorlódás jelenségével kíván foglalkozni. 

Folyó vonalvezetése, kanyarulati viszonyai 

A Maros folyó magyarországi mederszakaszán a medret egymáshoz kapcsolódó, váltakozó 

irányú, változó fejlettségű, partbiztosítási művekkel egyensúlyban tartott kanyarulatok 

sorozata alkotja. A folyó árvízvédelmi töltések közé szorított nagyvízi medrének alakulása, 

mozgása, alakváltozása a vízjárás következménye, melyben szerepet játszik a folyó által 

szállított hordalék mennyisége és minőségi összetétele, a folyómeder morfológiai viszonyai, a 

meder hasznosításának módja, továbbá a meglévő partbiztosítási művek típusa és kiépítésének 

elhelyezkedése. A folyó kanyarulatai leginkább rossz vonalvezetésűek, a Makó alatti 

folyószakaszon kisebb-, míg a felső szakaszon nagyobb kanyarulati ívekkel. Kivételt képez ez 

alól a torkolat feletti megközelítőleg 5 km hosszú szakasz, itt viszonylag jó ritmusú kanyarok 

találhatók, bevédett tetőpontokkal. A Maros folyó Makó alatt fekvő szakaszán a rossz 

vonalvezetésű kanyarokban a jég torlódása is problémaként jelentkezik, melyet a Maros folyó 

Nagyvízi Mederkezelési Tervének intézkedései is figyelembe vesznek. 

Hullámtér lefolyási viszonyai, területhasználata 

A Maros menti hullámtér mind szélességében, mind hasznosítását tekintve változatos képet 

mutat. A hullámtér átlagos szélessége 800-1000 m között változik. Szélső értékeiben elérheti 

a minimális, 20-30 m szélességet is (Apátfalva és Ferencszállás térségében), viszont egyes 

szakaszokon 2000-3000 m is lehet (Kiszombor és Magyarcsanád környezetében). A marosi 

hullámtéri területek többféle hasznosítás alatt állnak. A folyó alsó szakaszai mentén található 

hullámtéri területeken főként erdőgazdálkodás folyik, sűrű aljnövényzettel és rendezetlen 

cserjeszinttel; ez pedig komoly lefolyási akadályként jelentkezik. A felső szakaszok 

hullámterének területhasználata meglehetősen változatos, megtalálhatók a mezőgazdasági 

jellegű területek, gyümölcsösök és zártkertek is; melyek viszonylag kisebb lefolyási akadályt 

képeznek. A Maros hullámterében fellelhető nyárigátak mellett szintén jelentős akadályt 

jelentenek a hidakhoz vezető hullámtéri betöltésezések (Makói közúti- és vasúti híd, egykori 

Szent Gellért híd töltése), melyek főként az árvizek levonulási irányaira merőlegesen 

helyezkednek el. Üdülőterület a hullámtéren Makó térségében található (2.-3.-4. sz. képek). A 

hullámtéri terepviszonyok és területhasználatok rendezésére vonatkozóan a Maros folyó 

Nagyvízi Mederkezelési Terve tartalmaz intézkedési javaslatokat. 

    

2.-3.-4. sz. kép: Makói hullámtéri üdülőövezet 



Altalajproblémák 

A Maros jobb parti védtöltés altalaja a felsőbb rétegekben közepesen és erősen kötött sovány 

agyag, vályog, agyagos vályog talaj. Az átmeneti réteg általában vályogos homok, homokos 

vályog, a terepszinttől 2-7 méter mélységben homok és finomhomok. Természetesen a homok 

és finomhomok, esetleg iszapos homok betelepülések a felsőbb rétegekben is (1-3 m 

mélységben) előfordulnak. Ez utóbbi elősegítheti a fakadóvíz megjelenését is, mint pl. a 

védvonal Makó környéki szakaszain. A felső rétegekben megtalálható homok és iszapos 

homok rétegek nem csak a fakadóvizek megjelenését, hanem rosszabb esetben a buzgárok 

kialakulását is előidézhetik. Legnagyobb gondot 1970-ben az un. makói nagybuzgár jelentett, 

mely a 17+800 tkm környezetében alakult ki. A buzgár bevédése jelentős erőforrások 

bevonásával sikeresen megtörtént; a védekezés nagyságáról pedig az 5.-6.-7. sz. képek 

tanúskodnak. 

 
5. sz. kép: Makói nagybuzgár ellennyomó medence-rendszere, 1970. 

 
6. sz. kép: Makói nagybuzgár ellennyomó medence-rendszere, 1970. 



 
7. sz. kép: Makói nagybuzgár védekezési munkálatai 

A Maros bal parti töltés környezetében végzett talajvizsgálatok megállapították, hogy a 

talajrétegződés rendkívül heterogén, tagolt. A kötött talajrétegekben homok – és homokliszt – 

erek, a szemcsés talajrétegekben agyagerek, agyag – lencsék települése a jellemző. A 

fedőréteg vastagsága 0,8 – 7,0 m között változó. Agyaga különböző kötöttségű szürke, barna 

homokos, homoklisztes sovány és közepes agyag.  

Összességében elmondható, hogy bár pontszerűen mind a jobb, mind a bal parton 

előfordulnak árvízi jelenségek, azokra fokozott figyelmet fordítva megfelelően kezelhetőek. 

Emellett az ősmeder keresztezések (jobb és bal part tekintetében összesen 38 db) környezetére 

árvízvédekezéskor szintén kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Keresztező műtárgyak 

A Maros jobb és bal parti védvonal tekintetében összesen 49 db keresztező műtárgy található. 

Állapotuk évente felülvizsgálatra kerül, a szükséges javításokat, beavatkozásokat a műtárgyak 

kezelői elvégzik. Kiemelt figyelmet érdemlő műtárgy a jobb parti védszakaszon a Makói 

szivattyútelep, míg a bal parti védszakasz esetében a Deszki- és Fehértói szivattyútelepek.  

Makói szivattyútelep esetében több alkalommal szivárgási és vízzárósági problémák 

jelentkeztek, valamint a 2006. évi árvíz alkalmával a mentett oldali elzárószerkezet 

deformációja okozott problémát. A hibák az árvízi helyreállítások során minden alkalommal 

kijavításra kerültek, de a műtárgy állapota továbbra is kockázatokat rejt magában. 



A Deszki- és Fehértói szivattyútelepek kapcsán a 2006. évi árvízkor altalaj problémák 

merültek fel; a szivattyútelepekhez csatlakozó főcsatornák torkolati szakaszán buzgárosodás 

volt tapasztalható. Az árvizet követően az említett csatornaszakaszokon TERFIL szűrőszövet 

terítés, valamint RENO matracos és GABION dobozos leterhelés készült, viszont a 

későbbiekben a szivárgási probléma újból kialakult. 

3. Maros folyó jégviszonyainak vizsgálata 

Az előzőekben részletezett árvízi problémák mellett a Maros folyó magyarországi szakaszán 

kiemelkedő problémát jelent az állójég – különösen a feltorlódó állójég – megjelenése. 

3.1. Előzmények 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál nyilvántartott adatok szerint jégtorlasz alakult 

ki 1888-ban a 4,5 – 5,0; a 18,0 – 19,0; a 39,0 – 40,0 fkm közötti szakaszon és a 45,0 fkm 

körül. 1942-ben a Ferencszállási kanyarulatban és 1965-ben a 49,0 – 50,0 fkm közötti közös 

magyar – román szakaszon. 1969. februárban a Maros alsó szakaszán beállt jég február 24-én 

megindult és a 3-6 fkm között torlódás keletkezett, azonban ez a torlódás még az nap elment.  

Fenti események közül az 1942-es Ferencszállási jégtorlasz volt a legveszélyesebb, mert 

magasabb vízállás mellett indult meg a jégzajlás és a nagytömegű jégtáblák az éles 

kanyarulatban nem tudtak a sodorvonal útján haladni, ezért felcsúsztak a meder közvetlen 

közelében húzódó baloldali véd töltés koronájára. A többi helyen középzátonyon akadt fel az 

alacsony vízállás mellett megindult zajló jég és a jégtorlasz a vízszint emelkedésével el is 

ment. 

Ferencszállási partbiztosítást és mederrendezést is még az Aradi Folyammérnöki Hivatal 

építette. Az 1940-es években a felette lévő kanyarulat alsó vége megnyúlt, a Ferencszállási 

kanyarulathoz az átmenet elfajult és merőlegesen támadta a kanyarulat felfelé megnyúlt de 

nem védett szakaszát. Ez az állapot igen veszélyes helyzetet teremtett amikor a jégzajlás árvíz 

idején vonult le ezen a szakaszon és a sebes víz az éles kanyarulatban a jégtáblákat feltolta a 

védtöltés koronájára. Ezért kellet a felszabadulás után először itt megindítani a 

folyószabályozási munkálatokat. Egyedüli megoldás (1946-ban) az akkori anyagi és 

felszerelési lehetőségek mellet az volt, hogy hosszan benyúló sarkantyúkkal a homorú oldalon 

az éles kanyarulatot bővítsék. 

Mára a Ferencszállási kanyarulat kisvízi partbiztosítása fenntartási hiányosságokat mutat és 

nem nyújt megfelelő védelmet, az árvízi kockázatot jelentősen növeli, a beavatkozás 

elengedhetetlen. 

3.2. Jégtorlódás problémaköre a Maros folyón 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a Maros folyón főleg a Makó alatti szakaszokon 

szükséges kiemelt figyelmet fordítani a jégjelenségek észlelésére és azok vizsgálatára. 

Jég észlelése, adatok feldolgozása 

A Maroson a jég észlelését összesen 11 gátőrjárás őrszemélyzete végzi az ISO szabvány 

alapján, a 3. sz. táblázatban található szakaszbeosztás szerint. Az észlelt és lejelentett adatok a 



jégvédelmi naplókban kerültek összegzésre, majd az ATIVIZIG dokumentumtárában 

eltárolásra. 

Őrjárás 

Jégjelentő 

szakasz 

fkm 

Deszk (Maros bal part) 0,0 - 4,2 

Vetyehát (Maros jobb part) 4,2 - 7,0 

Fehértó (Maros bal part) 7,0 - 10,8 

Feketecsárda (Maros jobb part) 10,8 - 15,0 

Klárafalva (Maros bal part) 15,0 - 16,0 

Nagykarika (Maros jobb part) 16,0 - 18,0 

Klárafalva (Maros bal part) 18,0 - 18,9 

Csipkés (Maros bal part) 18,9 - 24,3 

Kiszombor (Maros bal part) 24,3 - 25,0 

Fehérház (Maros jobb part) 25,0 - 30,9 

Apátfalva (Maros jobb part) 30,9 - 42,0 

Bökény (Maros jobb part) 42,0 - 49,6 

 

3. sz. táblázat: ATIVIZIG Jégjelentő szakaszok, Maros folyó 

A tanulmány elkészítéséhez ezen összegzett jégadatok kerültek feldolgozásra az 1988-2016 

közötti időszakot érintően. A feldolgozás során az ’állójég’ és a ’torlódott állójég’ jelenségek 

kerültek kiemelésre; szem előtt tartva azokat a kockázatokat, hogy egyrészt a folyó 

kanyarulati viszonyai miatt a feltorlódó jég helyenként az árvízvédelmi töltést veszélyezteti; 

másrészt pedig a kialakuló jégtorlaszok rövid idő alatt jelentős vízszintemelkedést képesek 

okozni. 

Jég megjelenésének gyakorisága 

Az 1988-2016 közötti időszakra vonatkozó ’állójég’, valamint ’torlódott állójég’ 

megjelenésének gyakorisági adatai az 1. sz. és 2. sz. grafikonokon láthatók. Az eredményeket 

áttekintve jól látható, hogy a közel 30 éves időintervallumra vonatkoztatva főleg a Makó alatti 

folyószakaszokon alakult ki jégtorlódás. Bár a felsőbb szakaszokon is tapasztalható az állójég 

kialakulása, a jég feltorlódása itt kevésbé jellemző. 

A kapott eredmények helyszínrajzilag is megjelenítésre kerültek (8. sz. és 9. sz. képek), így 

könnyen szemléltethetővé vált a jégjelenségek gyakorisági adatainak és a folyó kanyarulati 

viszonyainak összefüggése. A gyakorisági adatok a maximális és minimális értékek között 

felvett színskála segítségével kerültek ábrázolásra. A helyszínrajzokon látható, hogy a 

kanyarulatok környezetében (különösképp a Maros torkolat és a Ferencszállási kanyar 

esetében) a jég torlódása kiemelkedő kockázatot jelent. 

 

 



 

1. sz. grafikon: Állójég megjelenésének gyakorisága a Maros folyón 1988-2016. 
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2. sz. grafikon: Torlódott állójég megjelenésének gyakorisága a Maros folyón 1988-2016.
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8. sz. kép: Állójég megjelenésének gyakorisága a Maros folyón 1988-2016. 



 
9. sz. kép: Torlódott állójég megjelenésének gyakorisága a Maros folyón 1988-2016. 



Jég-vízállás-vízhozam összefüggés 

A feltorlódó jég önmagában is árvízi kockázatot jelent, viszont emellett másodlagos veszély is 

rejlik a jelenség mögött, ez pedig a jégtorlódások felett hirtelen megemelkedő vízállások 

kialakulása. E jelenség vizsgálatához szükség volt a jégtorlódás idején mért vízállás és 

vízhozam adatsorokra. Mivel ilyen adatsorok hosszú távra kizárólag a Makói vízmérce 

vonatkozásában álltak rendelkezésre, így kizárólag a Ferencszállás és Makó (15,0-24,3 fkm) 

közötti folyószakasz jégtorlódásait vettük figyelembe (10. sz. kép); hiszen e folyószakasz 

befolyásolja legnagyobb mértékben a Makói vízmérce adatait. A grafikonon történő 

megjelenítés során a kialakuló jégvastagságok, a vízállás valamint vízhozam adatok 

összefüggéseit vizsgáltuk. (A vízhozam adatok feltűntetésével egyértelműsíthető, hogy a 

megugró vízállások a jégtorlasz vagy egy érkező árhullám következtében alakulnak ki.) A 

kapott eredmények a 3. sz., a 4. sz. és a 5. sz. grafikonokon kerültek ábrázolásra. Látható, 

hogy a kiragadott időszakokban csökkenő vagy stagnáló vízhozam mellett is hirtelen vízállás 

emelkedés (100-150 cm) adódott a torlódott jég hatására. Fontos megjegyezni, hogy ezek az 

adatok kisvízi időszakokból származnak, nagyvízi időszakokra vonatkozó adatok nem álltak 

rendelkezésre. Emellett a vízállásváltozás vízhozam-függését is szükséges minden esetben 

megvizsgálni, hiszen nem mindig egyértelmű, hogy a feltorlódó jég okozza-e a vízállások 

megugrását. 

 

10. sz. kép: Jég-vízállás-vízhozam összefüggés vizsgálat során figyelembe vett 

folyószakasz 

 



 

3. sz. grafikon: Torlódott jég hatása a vízállásokra a Maros folyón 
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4. sz. grafikon: Torlódott jég hatása a vízállásokra a Maros folyón 
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5. sz. grafikon: Torlódott jég hatása a vízállásokra a Maros folyón
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4. Összefoglalás 

A tanulmányban ismertetésre kerültek a Maros folyó magyarországi szakaszát érintő alapvető 

árvízvédelmi problémák. A vonalvezetésre, hullámtér terepviszonyaira és területhasználatára 

vonatkozóan a Nagyvízi Mederkezelési Terv megfogalmaz intézkedési javaslatokat; míg a 

kedvezőtlen altalajviszonyok által okozott, illetve a keresztező műtárgyak környezetében 

jelentkező problémák fokozott figyelemmel és folyamatos fenntartással kezelhetőek. 

A Maros alsó szakaszán tapasztalható jégtorlódás vizsgálata a továbbiakban is kiemelt 

problémakört jelent. A tanulmányban összefoglaltak alapján azonosításra kerültek azok a 

kritikus folyószakaszok, ahol a jövőben is a legnagyobb valószínűséggel várható a jégtorlasz 

kialakulása. Ezen szakaszok közül a Ferencszállási kanyar (15 fkm) környezete jelenti a 

legnagyobb kockázatot, hiszen a kis sugarú, szűk kanyarulat meglehetősen közel helyezkedik 

el az elsőrendű árvízvédelmi töltéshez, az itt megálló és feltorlódó jég komoly veszélyforrást 

jelent. 

A torlódó jég által okozott vízszintemelő hatás szintén egyértelműen látható a kapott 

eredményekből, grafikonokról. E jelenség vizsgálatának elvégzésére – a rendelkezésre álló 

adatok függvényében – kizárólag kisvízi időszak vonatkozásában volt lehetőség. 

 

Szeged, 2016. június 10. 

 Tóth Szabolcs és Bányai Máté 


