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1. Bevezetés
Igen időszerű probléma a Zagyva folyó vidékén az aszályos időszakok vízhiány kezelése. Az
utóbbi 25 év több mint fele aszályos év volt, ahogy az alábbi ábrából is látható. Továbbá a
Zagyva folyó vízállásai, vízhozamai rendkívül széles tartományban változnak, amelyet a
lentebbi, tüskés vízállás grafikon kiválóan ábrázol. A folyó maximális vízhozama több mint
500-szorosa a minimális értékének. Látható, hogy középvízi vízállástartomány e folyót
érintően meglehetősen ritka, ebből az adódik, hogy igen kevés ebben a térségben a
hasznosítható többlet vízkészlet.

1. ábra Pálfai féle aszályossági index- Jászberény térségében (1990-2014)
Szolnok térségében: Enyhe aszály:4 év, Mérsékelt aszály: 7 év, Közepes aszály: 1 év, Erős aszály: 3 év
Jászberény térségében: Enyhe aszály:6 év, Mérsékelt aszály: 5év, Közepes aszály: 4 év

2. ábra Jásztelek állomás vízállás adatai 2000-2016
LKV: 85 cm LNV: 650 cm LNQ: 173 m3/s LKQ: 0,42 m3/s (mért)
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Az előzőekben említett problémakörök megoldására a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál 2014 nyarán megalakult egy munkacsoport, amelynek alapvető célja a
Zagyvára vonatkozó vízhiány-kárelhárítási terv kidolgozása. E folyamat első, leglényegesebb
lépése a Zagyva ökológiai vízszintjének és vízhozamának meghatározása, monitoring hálózat
kialakítása. Továbbá a későbbi optimális vízkormányzás érdekében a projekt keretében a
jövőre vonatkozó további célkitűzés egy egydimenziós hidrodinamikai modell felállítása.
A csoport feladatai meglehetősen széleskörűek, annak tagjai: Horváth Béla(2016 február-ban
nyugdíjba vonult), Hajdu Anikó, Gáspár Renáta, dr. Dezséri Dóra, Katona Péter Gergő és
Gázsity Nikolett. A munkacsoport tevékenységében emellett közreműködő segítséget nyújtott
Dr. Kovács Sándor, Váriné Szöllősi Irén, Aranyné Rózsavári Anikó, valamint Kovács Ferenc.
(2016-ban a munkacsoport tagjainak a létszáma kibővült.)
A következőkben a munkacsoport megalakulásának jogi hátterét és a tevékenységük
eredményeit mutatom be.

2. Jogi háttér

2.1. Főbb fogalmak
A vízhiányos időszakok kezelésére vonatkozó kezdeményezésünk alapját eddigi, Zagyvával
kapcsolatos tapasztalataink képezik. Nem egyszeri és egyedülálló jelenségről van szó, hiszen
az „ökológiai vízmennyiség”, a „kisvíz”, az „ökológiai vízkészlet” valamint a „mederben
hagyandó vízhozam” a jogalkotó előtt is ismert, jogszabályi szinten megjelent, és több
esetben meghatározott fogalmak.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint
az állam kizárólagos tulajdonába tartozik a felszín alatti vizek, a felszín alatti vizek
természetes víztartó képződményei, a folyóvíz és természetes tavak elhagyott medre és a
folyóvízben, természetes tavakban újonnan keletkezett sziget, valamint az 1. mellékletben
meghatározott folyóvizek, holtágak, mellékágak, természetes tavak és ezek medre. A
KÖTIVIZIG – mint vízügyi igazgatási szerv – ellátja a működési területén található, állami
tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyonkezelését, azok üzemeltetését,
fenntartását és fejlesztését. A hivatkozott jogszabály rendelkezik arról, hogy a nemzeti
vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A vagyongazdálkodás
értékőrző-és értéknövelő módon kell, hogy történjen, melynek során az állagvédelem
mindvégig szem előtt tartandó.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18.§ (1) bekezdése rendelkezik arról,
hogy a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek
fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges
vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. A
későbbiekben a vízhozamra, vízszintre és vízminőségre vonatkozó adatok és egyéb releváns
információk birtokában a munkacsoport feladata lesz annak meghatározása, hogy a Zagyva
esetében mit értünk ökológiai vízmennyiség alatt.
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 1. sz. mellékletének 30. pontja alapján
vizek kártételei elleni védelem és védekezés, azaz vízkárelhárítás alatt a károsan sok vagy
károsan kevés víz elleni szervezett tevékenységet (…) értjük.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet
meghatározza a károsan vízhiányos helyzet fogalmát. A definíció szerint erről akkor van szó,
ha meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben, illetve minőségben való
hozzáférhetőségének vagy állapotának – természeti folyamatok, esetleg emberi tevékenység
hatására létrejövő – átmeneti zavara, ami a természeti értékekben vagy a gazdasági javakban
kárt okozhat.
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2.2. Munkacsoport megalakulásának jogi háttere
A 2012-es és a 2013-as évek igen aszályosak voltak és ennek következében 2013. augusztus
8-án a Közép-Tisza-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége levélben kezdeményezi a
vízkészlet korlátozás elrendelését a Zagyva folyóra a Vízügy Hatóságtól. Majd a
Felügyelőség felkereste a Vízügyi Igazgatóságunkat azzal a kéréssel, hogy készítsünk
vízkorlátozási tervet a Zagyvára. De a koncepció kidolgozásához szükséges az ökológiai
vízmennyiség ismerete, ezért a KÖTIVIZIG az előbb említett adat meghatározására kérte fel a
Vízügyi Hatóságot. Ezt követően 2014. június 24-ei levélben a Felügyelőség tájékoztatott
bennünket, hogy nem áll megfelelő mennyiségű vízszint és vízhozam adat a rendelkezésükre
az ökológiai vízmennyiség meghatározásához, továbbá a kezelőnek a feladata, hogy javaslatot
adjon az ökológiai vízkészletre, mely alapján a hatóság határozatot ad ki. A fent említett
levélváltásokat követően 2015. november 2-án egy szakmai egyeztető fórum zajlott, melynek
meghívottai Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-Tisza-Vidéki
Horgászegyesületek Szövetsége és Igazgatóságunk volt. A megbeszélés eredménye, hogy egy
megfelelő vízkorlátozási terv létrehozásához minden érintett szervezetnek együtt kell
működnie és kölcsönösen segítenie kell a másik fél munkáját.
A KÖTIVIZIG az előzőekben említett problémák kezelésére hozott létre egy munkacsoportot,
mely szakmai valamint jogi ismeretekkel rendelkező tagokból áll.

3. Hidrológiai háttér
Az elemzéshez az elmúlt időszak legaszályosabb évét választottam ki (2012), melyet a 2014-
es és 2015-ös év adatsoraival vetettünk össze. Jól érzékelhető, hogy 2014 év nyara nem volt
mértékadóan aszályos.

3.1. Területi csapadék és Jásztelek vízjárása

3.1.1. 2012
A Zagyva- Tarna vízgyűjtőjén 2012-ben a legtöbb csapadék, ami a sokéves átlagot is
meghaladta, június (75,7 mm, 112% a sokéves átlaghoz viszonyítva), július (74 mm, 101% a
sokéves átlaghoz viszonyítva) hónapokban hullott. A legkevesebb márciusban (0,4 mm, 1%)
és augusztusban (5,8 mm, 10% a sokéves átlaghoz viszonyítva) volt. Nagyobb csapadékok
ellenére a halmozott átlag a sokéves átlag 78%-a volt. (439,1 mm, 78% a sokéves átlaghoz
viszonyítva).
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3. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő havi csapadék átlagai a sokéves átlaghoz visszonyítva (2012)

4. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő halmozott csapadékmennyiségei a sokéves halmozott átlaghoz
visszonyítva (2012)

A Zagyván Jászteleknél fokozati szintet elérő illetve azt meghaladó árhullám nem volt 2012.
évben.
Ebben az évben a Zagyván Jászteleknél megdőlt az eddig észlelt legkisebb vízszint, amelyet
szeptember 10-én észlelték, értéke 85 cm volt (a korábbi LKV 87 cm 1990-ben volt). Az éves
legmagasabb vízállást február 27-én figyelték meg, 157 cm.
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5. ábra Jásztelek Vízállás és számított vízhozam grafikonja (2012)

3.1.2. 2014
A Zagyva- Tarna vízgyűjtőjén 2014-ben a legtöbb csapadék, ami a sokéves átlagot is
meghaladta, május (95 mm, 205% a sokéves átlaghoz viszonyítva), július (114,6 mm, 156% a
sokéves átlaghoz viszonyítva) hónapokban hullott. A legkevesebb márciusban (7,4 mm, 22%
a sokéves átlaghoz viszonyítva). Az év közepén fellépő csapadékosabb időjárás
következtében a halmozott átlag már júliusban meghaladta a sokéves átlagot (éves halmozott
átlag: 651,5 mm, 116% a sokéves átlaghoz viszonyítva).

6. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő havi csapadék átlagai a sokéves átlaghoz viszonyítva (2014)



8

7. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő halmozott csapadékmennyiségei a sokéves halmozott átlaghoz viszonyítva

(2014)

A Zagyva-Tarna rendszerben a 2014. évi csapadékos időjárás következtében több árhullám
vonult le, de fokozati szintet egyik sem ért el. 2014-ben észlelt legkisebb vízállás 98 cm, a
legnagyobb 285 cm volt.

8. ábra Jásztelek Vízállás és számított vízhozam grafikonja (2014)
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3.1.3. 2015
A Zagyva- Tarna vízgyűjtőjén 2015-ben a sokéves havi átlagot meghaladó csapadékot öt
hónapban észleltük, január (59,8 mm, 208% a sokéves átlaghoz viszonyítva), május (61,4
mm, 132% a sokéves átlaghoz viszonyítva) augusztus (76,8 mm, 128% a sokéves átlaghoz
viszonyítva), szeptember (73,5 mm, 154% a sokéves átlaghoz viszonyítva), október (101,6
mm, 237% a sokéves átlaghoz viszonyítva) hónapokban hullott. A legkevesebb áprilisban (4,9
mm, 11% a sokéves átlaghoz viszonyítva).

9. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő havi csapadék átlagai a sokéves átlaghoz viszonyítva (2015)

Az év első három hónapjában a halmozott átlag meghaladta a sokéves átlagot ( Január: 59,8
mm, 208% a sokéves halmozott átlaghoz képest, Február: 76,6 mm, 127% a sokéves
halmozott átlaghoz képest, Március: 98,9 mm, 105% a sokéves halmozott átlaghoz képest).
Ezt követően a kis csapadékmennyiségek következtében a halmozott csapadék elmaradt a
sokéves átlagtól (Legnagyobb eltérés júliusban volt 235,4 mm, 72% a sokéves halmozott
átlaghoz viszonyítva). Majd az augusztus közepétől jelentkező nagyobb csapadékok hatására
a halmozott átlag növekedésnek indult és október hónapban ismét túl lépte a sokéves
halmozott átlagot, de mindössze csak 2 %-kal ( Október: 487,3 mm, 102% a sokéves
halmozott átlaghoz képest).



10

10. ábra Zagyva-Tarna vízgyűjtő halmozott csapadékmennyiségei a sokéves halmozott átlaghoz

viszonyítva (2015)

A Zagyván Jászteleknél fokozati szintet elérő illetve meghaladó árhullám egyszer volt 2015.
évben.

Tetőzés időpontja Vízállás
2015.02.02. 380 cm

A Zagyván Jászteleknél 2015 évi legkisebb vízszint 97 cm volt, mely 12 cm-rel marad el az
LKV-től (2012-ben 85 cm). Továbbá a Zagyva vízjárása jól tükrözi a tavaszi kisebb és őszi
nagyobb csapadékokat, mégpedig nagyobb árhullámok formájában.

11. ábra Jásztelek Vízállás és számított vízhozam grafikonja (2015)
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3.2. Jászberény csapadék – Szolnok hőmérséklet
(2012,2014 és 2015 évek)

12. ábra Jászberényi csapadékmennyiségek és a Szolnoki hőmérséklet grafikonja (2012)

13. ábra Jászberényi csapadékmennyiségek és a Szolnoki hőmérséklet grafikonja (2014)
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14. ábra Jászberényi csapadékmennyiségek és a Szolnoki hőmérséklet grafikonja (2015)

Az utóbbi 8 évben 2012. nyarán volt a legtöbb nyári nap (125 nap), hőségnap (71 nap) és
forróságnap (24 nap), mind emellett tartósság szempontjából is kitűnik a többi közül. A meleg
ciklus április végétől október elejéig tartott párnapos enyhülésekkel. Ez időszak elején kisebb
nagyobb csapadékmennyiségek előfordultak, de augusztus 1-től szeptember 15-ig mindössze
5,2 mm hullott le. Ebben a másfél hónapban az öntözési igény megnőtt.
2014. nyarán már lényegesen kevesebb nyári nap (82 nap), hőségnap (22 nap) fordult elő, és
forróságnap sem volt. A megelőző két évhez képest a nyár május végétől szeptember
közepéig tartott és a meleg ciklusok tartóssága is csökkent. Nyár eleje kevésbé volt
csapadékos, a legkevesebb csapadék június hónapban (15,7 mm) hullott, ezért az öntözés
szerepe megnőtt.
2015. nyarán több a nyári nap mint 2014-ben de kevesebb mint 2012-ben (91 nap) (118% a
sokéves átlaghoz képest), hőségnap (51 nap) (255%-a a sokéves átlaghoz képest) és
forróságnap (17 nap) (17-szerese a sokéves átlaghoz képest) fordult elő és a meleg ciklus
tartóssága is csökkent. Április közepétől szeptember végéig tartott a nyár, ami egy fél
hónappal rövidebb, mint a 2012. évi és 2015-ban az enyhülési ciklusok is hosszabbodtak.
Csapadékos, belvizes tél után rövid csapadékmentes időszakkal megszakított kevés, de
viszonylag folyamatos csapadékos időszak következett. Jelentősebb mennyiség augusztus 16.
után esett.

4. Monitoring állomások tervezése a Zagyván
A fentebbiekben már említett munkacsoport célja az ökológiai vízszint és vízhozam
meghatározása. 2014-ben ehhez rendelkezésre álló adatok kevésnek bizonyultak. Csupán csak
egy szelvényben (Jásztelek) történt folyamatos vízállásészlelés és rendszeres vízhozammérés,
továbbá ezekhez az adatokhoz nem mindig tartozott vízminőségi adat. Tehát nem volt
elegendő az észlelések, mérések számát növelni, hanem ezek összehangolására is szükség
volt. Az alábbi pontokban a létrehozott monitoring rendszert ismertetem.
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4.1. Vízmérce telepítés, vízállás észlelés
Azt gondolnánk, hogy a Zagyva folyón elegendő vízmérce létesült egy monitoring
hálózathoz, csak az észlelést kell elrendelni. Ez így igaz lenne, ha árvizes időszakról
beszélnénk. A vízmérce hálózat nem kisvizes, rendkívüli kisvizes esetre lett létrehozva. Első
dolgunk volt a meglévő állomások észlelési tartományának összegyűjtése és annak
megfelelőségük vizsgálata, majd az észlelni kívánt állomások helyének meghatározása. Az
előbb említett tevékenységekből kiderült, hogy hány helyre szükséges kisvizes vízmérce
telepítése.
2014 nyarán gazdasági okok miatt ideiglenes vízmércék kerültek telepítésre, de a következő
év költségvetésébe belekerültek az új vízmércék és így egy évvel később megtörténtek a
véglegesítések egy állomás kivételével. Az utóbb említett helyszínen vasúti híd felújítási
munkák folytak és a munkaterületre nehézkes volt a bejutás, így 2016-ra tolódott át az új
vízmérce telepítése.
Az alábbi táblázatban láthatók a monitorozni kívánt állomások listája, észlelési rendje,
valamint, hogy vízmérce telepítése szükséges-e az adott helyszínen. Jásztelek szelvényében
változatlan az észlelési rend (reggel 7:00, este 19:00). A többi állomás esetében a táblázatban
látható időpontok a munkanapokra vonatkoznak, mivel az észlelést közfoglalkoztatottak
végzik.

4.2. Vízhozammérési ütemterv
A vízhozammérési helyszínek és időpontok megválasztásánál figyelembe kellett vennünk a
vízminőségi mintavétel szelvényeit és ütemezését. Továbbá sok esetben maga a természet
szabott határt ötleteinknek, hiszen nem egy egyszerűen mérhető burkolt mederről van szó,
hanem igen változatos és sokrétű növényekkel tarkított vízfolyás.
A lenti táblázatok tartalmazzák a 2014-es és 2015-ös vízhozammérési ütemterveket.
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4.3. Vízmintavétel (Vízminőség vizsgálat)
Az utóbbi két évet megelőzően a Zagyván rendszeresen csak egy helyen történt mintavétel. A
Zagyva alsó VKI szerinti monitorozó pontja a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
lévő mintavételi pont. Az országos értékelés ezen a ponton történik. Az alábbi minősítési
táblák ezt a mintavételi pontot mutatják be a 2013, 2014 és 2015 évi méréseink alapján.
A fiziko-kémiai adatok alapján közepes értékelést kapott a tápanyag komponenscsoport
paramétereinek koncentrációja miatt.

Vizsgált év/ alkalom:2013./ 22
Tervezési alegység:
Víztest neve:
Mintavétel helye:
Víztest típusa:
Minősítési kategória:

Minősítés komponensenként
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pH (-log[+]) 8,5 9 9,5 10 7,91 8,46 8,16 5
Fajlagos vezetés (µs/cm) 600 900 3000 5000 611 1283 1076 3
Klorid ion (mg/L) 40 60 300 500 10,0 80,0 58,1 4
Oldott oxigén (mg/L) 8 7 4 3 5,4 13,4 8,4 5
BOI5 (mg/L) 3 4 15 25 0,3 7,3 3,0 5
KOICr (mg/L) 15 25 50 75 12,0 49,0 24,9 4
Ammónium-N (mg/L) 0,2 0,4 2 5 0,020 0,8 0,149 5
Nitrit-N (mg/L) 0,03 0,06 0,3 1 0,007 0,054 0,029 5
Nitrát-N (mg/L) 1,5 2 25 50 1,700 7,6 3,177 3
Összes-N (mg/L) 2,5 3 30 55 2,600 8,1 3,995 3
Oldott ortofoszfát-P (µg/L) 80 120 700 1500 147 800 494 3
Összes-P (µg/L) 150 250 1000 2000 240 1400 705 3

Minősítés komponens csoportonként

Átlag
5,000

3,500

4,750

3,400

Osztályminimum: 3,400

minősítés

 d
im

en
zi

ó

 k
om

po
ne

ns

(a KÖTI-VIZIG és az EMI-KTVF által mért, biológiát támogató fiziko-kémiai adatok alapján)

(RW19 - típusú folyóvíz szerint minősítve)

Zagyva (2-10)

a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
erősen módosított folyóvíz (RW19 típusú)
Síkvidéki - meszes - közepes-finom - nagy vízgyűjtő

víztest

Zagyva alsó

MINŐSÍTÉS

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának minősítése

A víztest a fiziko-kémiai adatok alapján közepes potenciálú

 közepes potenciálú

 közepes potenciálú

 kiváló potenciálú
 jó potenciálú
 kiváló potenciálú

tápanyagok komponens csoport

savasodási állapot komponens csoport

sótartalom komponens csoport

oxigén háztartás komponens csoport

MinősítésKomponens csoport neve
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Vizsgált év/ alkalom:2014./ 21
Tervezési alegység:
Víztest neve:
Mintavétel helye:
Víztest típusa:
Minősítési kategória:

Minősítés komponensenként
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ó
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 jó
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 m
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pH (-log[+]) 7 8,5 6,5 9 9,5 10 7,61 8,96 8,09 5 0 0 0 0

Fajlagos vezetés (µs/cm) - 600 - 900 3000 5000 613 1189 988 0 0 3 0 0
Klorid ion (mg/L) - 40 - 60 300 500 28,0 74,0 59,3 0 4 0 0 0

Oldott oxigén (mg/L) 8 0 7 0 4 3 4,3 11,7 7,1 0 4 0 0 0
BOI5 (mg/L) - 3 - 4 15 25 0,8 7,0 3,8 4 0 0 0
KOICr (mg/L) - 15 - 25 50 75 16,0 44,0 28,8 0 0 3 0 0
Ammónium-N (mg/L) - 0,2 - 0,4 2 5 0,010 0,9 0,360 0 4 0 0 0

Nitrit-N (mg/L) - 0,03 - 0,06 0,3 1 0,010 0,326 0,085 0 0 3 0 0
Nitrát-N (mg/L) - 1,5 - 2 25 50 0,300 5,1 2,548 0 0 3 0 0
Összes-N (mg/L) - 2,5 - 3 30 55 2,500 11,3 4,543 0 0 3 0 0
Oldott ortofoszfát-P(µg/L) - 80 - 120 700 1500 101 990 588 0 0 3 0 0
Összes-P (µg/L) - 150 - 250 1000 2000 450 1200 810 0 0 3 0 0

Minősítés komponens csoportonként

Osztályminimum:

tápanyagok komponens csoport

(RW19 - típusú folyóvíz szerint minősítve)

Zagyva (2-10)

a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
erősen módosított folyóvíz (RW19 típusú)
Síkvidéki - meszes - közepes-finom - nagy vízgyűjtő

savasodási állapot komponens csoport

sótartalom komponens csoport

oxigén háztartás komponens csoport

Minősítés

3,000

 kiváló potenciálú
 jó potenciálú
 jó potenciálú

3,000

MINŐSÍTÉS

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának minősítése

(A jó potenciált elsősorban a tápanyag komponens csoport miatt nem éri el. )

A víztest a fiziko-kémiai adatok alapján közepes potenciálú

 közepes potenciálú

 közepes potenciálú

5,000

3,500

3,750

ÁtlagKomponens csoport neve

 d
im

en
zi

ó

 k
om

po
ne

ns

víztest

Zagyva alsó

határértékek minősítés
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Vizsgált év/ alkalom:2015./ 14
Tervezési alegység:
Víztest neve:
Mintavétel helye:
Víztest típusa:
Minősítési kategória:

Minősítés komponensenként
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pH (-log[+]) 8.5 9 9.5 10 7.80 9.46 8.24 5 0 0 0 0

Fajlagos vezetés (µs/cm) 600 900 3000 5000 954 1141 1050 0 0 3 0 0
Klorid ion (mg/L) 40 60 300 500 53.0 88.0 66.7 0 0 3 0 0

Oldott oxigén (mg/L) 8 7 4 3 4.7 13.4 8.5 5 0 0 0 0
BOI5 (mg/L) 3 4 15 25 0.0 2.6 1.5 5 0 0 0 0
KOICr (mg/L) 15 25 50 75 22.0 47.0 31.8 0 0 3 0 0
Ammónium-N (mg/L) 0.2 0.4 2 5 0.010 0.6 0.158 5 0 0 0 0

Nitrit-N (mg/L) 0.03 0.06 0.3 1 0.018 0.186 0.055 0 4 0 0 0
Nitrát-N (mg/L) 1.5 2 25 50 1.300 4.3 2.629 0 0 3 0 0
Összes-N (mg/L) 2.5 3 30 55 0.000 5.1 3.129 0 0 3 0 0
Oldott ortofoszfát-P (µg/L) 80 120 700 1500 220 1100 534 0 0 3 0 0
Összes-P (µg/L) 150 250 1000 2000 0 2300 719 0 0 3 0 0

Minősítés komponens csoportonként

Átlag

5.0

3.0

4.5

3.2

Osztályminimum: 3.0

tápanyagok komponens csoport

(RW19 - típusú folyóvíz szerint minősítve)

Zagyva (2-10)

a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
erősen módosított folyóvíz (RW19 típusú)
Síkvidéki - meszes - közepes-finom - nagy vízgyűjtő

savasodási állapot komponens csoport

sótartalom komponens csoport

oxigén háztartás komponens csoport

Minősítés

MINŐSÍTÉS

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának minősítése

(A jó potenciált elsősorban a tápanyag és a sótartalom komponens csoport miatt nem éri el. )

A víztest a fiziko-kémiai adatok alapján közepes potenciálú

 közepes potenciálú

 közepes potenciálú

 kiváló potenciálú

 közepes potenciálú

 kiváló potenciálú

víztest

Zagyva alsó

minősítés

Komponens csoport neve

 d
im

en
zi

ó

 k
om

po
ne

ns

Az ökológiai vízszint megállapításához a Zagyva teljes hosszán szükséges a fent említett pont

mellett a vízminőségi adatok gyűjtése, így több pont mintázása kezdődött meg 2014 nyarán az

állapot kiértékeléséhez.
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Új mintázási szelvények a következők:
ZA/7  Jászfényszaru szennyvízbevezetés alatt 92+380 fkm
ZA/12 Jászberény, Városi közúti híd
ZA/11 a Városi Zagyva becsatlakozása fölött 800m
ZA/2 Jásztelek, a Jászberény-Jásztelek közötti közúti hídnál
ZA/8 Alattyán szennyvízbevetés alatt 43+910 fkm
ZA/1 Újszász, Szászberek-Újszász közötti közúti híd
ZA/3 Szolnok, Torkolat szelvény
VZ/JB Városi-Zagyva a szennyvízbevezetés helyén
JB/SZV/T Jászberény, tisztított szennyvíz

5. 1D Hidrodinamikai modell
A rendelkezésre álló 2014-es középvízi mederszelvény felmérésekből felépítettünk egy 1D
modellt és ebből a HEC-RAS segítségével előállítottunk egy interpolációs felületet, így a már
rendelkezésre álló 2013-as DTM-hez hozzá illesztettük a középvizi medret. Majd az újra
generál DTM-ből ArcGIS programban kijelöltük a sodorvonalat és a keresztszelvényeket,
ezután legeneráltuk a HEC számára bemenő adatot.
HEC-RAS-ban felépítettük a bemenő geometriai adatok segítségével a 87.000-0.000 fkm-ig
az 1D geometriai modellt a Zagyvára, továbbá kiegészítettük a Tarna torkolat és 12 fkm
közötti szakaszával. Ezután kisvízre kalibráltuk a modellt.
Peremfeltételek:

Felső perem:
Szentlőrinckáta Q(t)

Tarnaörs Q(t)
Alsó perem:

Szolnok H(t)

15. ábra Zagyva Szentlőrinckáta és Szolnok közötti szakaszának geometriai modellje
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6. Vízminőségi modell
A Zagyva HEC-RAS-ban történő vízminőségi modellezését a rendelkezésre álló idő
rövidségére tekintettel két paraméterre végeztük el oldott ortofoszfátra és nitrit-N-re. A
modellbe beépítettük a Jászberényi, Jásztelki, Alattyáni és a Jánoshidai szennyvízbevezetést.
A paraméterek megválasztása során a mérési eredményeket és a 6/2002. (XI. 5.) KvVM
rendelet 4. számú (A halas vizek vízszennyezettségi határértékei) mellékletben foglalt
határértékeket vettük figyelembe. A modellezési időszaknak 2015.06.15-2015.09.15.
választottuk, mivel a ebben az időszakban 2 hetente álltak rendelkezésünkre vízminőségi
vizsgálati eredmények, illetve a Zagyva alacsony vízhozama miatt mértékadónak tekinthető
ez az időszak. A modellfuttatás során a Zagyva vízhozama 0,85 - 4m3/s között változott. Az
oldott ortofoszfát paraméter vizsgálata alapján megállapítható, hogy a nyári kisvizes
időszakban mindig határérték feletti a Zagyva oldott ortofoszfát koncentrációja.
A Nitrit-N paraméter vizsgálata alapján a elmondható hogy a futtatási időszakban a
koncentráció általában a határérték alatt van. Az alábbi ábrán egy pillanatkép a
modellfuttatásból.

16. ábra Vízminőségi modellfuttatás pillanat képe

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a Zagyva vízminőségét elsősorban az
Igazgatóságunk területére érkező koncentrációk határozzák meg. Igazgatóságunk területén a
Zagyva vízminősége jelentősen javul, a legnagyobb terhelést a Jászberényi
szennyvízbevezetés jelenti.
Az éves vízminőségi eredményeket a halas vizek vízszennyezettségi határértékeivel
összehasonlítva elmondható, hogy a kritikus paraméterek az összes foszfor és az oldott
ortofoszfát. Ezek a paraméterek csak ~ 7m3/s vízhozam felett érnek el határérték alatti
értékeket. A halak életfelvételeit elsősorban a vízben lévő oldott oxigén koncentráció
korlátozhatja, melyet elsősorban a tápanyagok mennyisége határozza meg.
Az ökológiai vízhozam meghatározása és a paraméterek változásának pontosabb nyomon
követése részletesebb vizsgálatok igényel. Pontos modell felállításához nagyobb vízminőségi
adatigény szükséges.
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17. ábra Vízminőségi modellfuttatás pillanatképei több ábrázolásban

7. Összefoglalás
Egy vízhiány-kárelhárítási terv összeállítása igen komplex és bonyolult feladat még akkor is,
ha a megfelelő adatok rendelkezésre állnak. A mi esetünkben kiderült, hogy nincs
birtokunkban megfelelő mennyiségű és minőségű észlelés. Első feladatként a monitoring
rendszer kidolgozása merült fel, mely egy jó alap egy megbízható döntés-előkészítő modell
felépítéséhez. Meg kell említeni, hogy a hidrológiai elemzésekből kiderült, hogy az utóbbi két
monitorozott év nem volt rendkívüli aszályos, így az észlelt adatok a vizsgálatunk
szempontjából nem relevánsak. Tehát a monitoringot folytatatni és ezzel együtt az új észlelt
adatokkal pontosítani kell a modellt. Természetesen az ökológiai vízmennyiség
meghatározásánál nem szabad csupán a modell eredményeire támaszkodni, hanem a
tapasztalati ismereteket is figyelembe kell venni.
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