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Maros-völgy vízgazdálkodása a mezőgazdasági öntözés szemszögéből
Összeállította: Kósáné Bódi Mária

VIZSGÁLT TERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

A Maros vízgyűjtője a Keleti-Kárpátok belső vonulataira, az Erdélyi-medencére, az Erdélyi-
érchegységre, a Zarándi-hegységre, illetve az Alföld hordalékkúpi és síksági szakaszára terjed
ki. A kb. 30000 km2 kiterjedésű vízgyűjtő a Tisza legnagyobb méretű részvízgyűjtője,
melyből azonban mindössze 2100 km2 (7%) esik Magyarország területére.

A vizsgálati terület, amely a Maros hordalékkúpjának az ATIVIZIG működési területére eső
részéből és az Alsó-Tisza vidék bal parti területének Mártélytól délre eső területeiből tevődik
össze, ami – kis eltérésekkel – a 11.03, 11.06 és 11.07 számú vízgyűjtő-gazdálkodási
alegységekkel esik egybe.

ÖNTÖZÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100 évből 28 év
várhatóan aszályos. Az aszály a vizsgálati területet is sújtja, mivel ezen a területen a párolgás
gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az alegység területén
éghajlati víztöbblet nem jellemző, az éghajlati vízhiány 250 mm/év feletti, a déli területeken a
350 mm/év vízhiány értéket is meghaladja Ezt az időszakosan ismétlődő természeti jelenséget
– amely az érintett területen az élővilág, a mezőgazdaság, és ezeken keresztül a társadalom
számára is nagymértékű és tartós vízhiányt jelent – az éghajlat változása várhatóan
súlyosbítja. A XIX. század közepét követő beavatkozások, az árterek és vízjárta területek
visszaszorítása, a tájhasználat megváltozása következtében az aszály mértéke területében és
időtartamában is növekedett.

A vizsgált területen alapvetően mezőgazdasági jellegű tevékenységet végeznek. Földrajzi
helyzeténél fogva az öntözés elengedhetetlen, mivel az átlagos csapadék a termeléshez nem
elegendő, a megfelelő tápanyag-gazdálkodáshoz is több vízre van szükség.
Öntözéses mezőgazdasági művelést csak közvetlenül a délen húzódó víztestek (Maros, ill. a
vízpótlással érintett területek) mentén találunk, a terület jelentősebb részén öntözés nélkül
gazdálkodnak.

A mezőgazdasági területek öntözésének gondolata 150 éves múltra tekint vissza. Kezdetben a
Maros-közeli jó termőképességű területek öntözését valósították meg, majd a kiépült
csatornák fokozatos bővítésével egyre nagyobb területek váltak öntözhetővé.

Az 1800-as évek végén a romániai Aradon megvalósult, marosi vízkészletre alapozott
fejlesztéssel lehetővé vált a Királyhegyesi-Száraz-éren a magyar oldal vízpótlása:
Mezőhegyes térségében öntözésre alapuló fejlett mezőgazdasági termelés jött létre, valamint
az azóta megszűnt Mezőhegyesi Cukorgyár ipari vízellátása is ebből a vízpótlásból valósult
meg. Öntözési időszakban jelentős vízátvezetés valósul meg Romániából az Ier
vízrendszeréből, az átvezetett vízkészlet a Battonya-Dombegyház-Mezőhegyes és térségében
jelentkező mezőgazdasági vízigények kielégítésében játszik jelentős szerepet öntözési
időszakban.
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Az 1950-es években a Maros jobb parti öntözőrendszer főművei épültek ki 4,5 m3/s
kapacitású vízkivételre és továbbítására alkalmas csatorna hálózattal. A rendszert szántóföldi
öntözőkultúra vízigényének kielégítésére építették, kismértékű rizstermelés előirányzásával.
Az öntözőrendszer többszöri fejlesztéssel érte el jelenlegi kiépítettségét. Megépült a Makó III.
öntözőcsatorna, ezzel Földeák déli területei, valamint Makó Sóstói-Ugar,  Igás-Ugar és Rákos
külterületein lévő termőföldek is öntözhetővé váltak.

A ’60-as évek elején a Ferenszállási fővízkivétel műtárgyainak kiépítését az öntözőrendszer
fejlesztése, tovább építése követte. Torontál keleti részén lévő mezőgazdasági területek
öntözővíz ellátása oldódott meg kiépítésével.

Végül a ’80-as végén az apátfalvi Aranykalász Mg. Szövetkezet és a makói Agro-Maros
Mg. Szövetkezet kezdeményezésére a Cservölgyi belvízelvezető csatorna kettős működésűvé
fejlesztésével kezdetét vette az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer kiépítése, amellyel
megnyílt a víz útja a Békés megyei fogyasztók felé is. A termelői igények hatására az eredeti
terv jelentős módosításokon ment keresztül, azonban kiépítése elmaradt a tervezettől -
elsősorban forráshiány miatt -, amely a mai napig hátrányosan érinti csakúgy a
vízszolgáltatót, mint a mezőgazdasági termelőket.

Az öntözőrendszerek kiépítést követő hatásterületeit az alábbi térkép szemlélteti:

A Maros-völgy jó minőségű földjei, az évszázados mezőgazdasági, illetve kertészeti
tapasztalatok pontenciálisan kiaknázható erőforrást jelentenek a fejlett mezőgazdasági
termeléshez. A szélsőséges időjárás-változások, a fokozott üvegház hatás következményeként
egyre nagyobb az igény az öntözhető területek növelésére és az öntözővíz hatékony
felhasználásának megteremtésére.

1. Maros bal parti ö.r.
2043 ha

2. Maros jobb parti
ö.r.19126 ha

3. Kákási ö.r.
1340 ha

4. Apátfalva-Mezőhegyesi ö.r.
22000 ha

5. Szárazér-Élővízi ö.r.
12600 ha
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Mértékadó árvízszint 85,62mBf.
LNV (legnagyobb vízszint) 84,92mBf.
LKV (legkisebb vízszint, 1983.-ban) 76,88mBf.
LKV (legkisebb vízszint, 2012.-ben) 77,11mBf.
HKV (hajózási kisvízszint) 77,42mBf.
LNHV (legnagyobb hajózási vízszint) 81,90mBf.

ÖNTÖZŐRENDSZEREK ISMERTETÉSE

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az öntözőrendszerek építése és a
mezőgazdasági vízszolgáltatás. A 80-as évek végétől öntözés-fejlesztési beruházások
valósultak meg - többek között kiépült az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer - így a
Maros-völgyben az alább felsorolt 5 öntözőrendszer üzemelésével valósul meg az öntözővíz
termelőhelyre juttatása.

- Maros bal parti öntözőrendszer
- Maros jobb parti öntözőrendszer
- Kákási öntözőrendszer
- Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer
- Szárazér-Élővízi öntözőrendszer

Ezek közül 4 országos jelentőségű: Maros bal parti, Maros jobb parti, Apátfalva-Mezőhegyesi
és Szárazér-Élővízi öntözőrendszer.

1. Maros bal parti öntözőrendszer

Ferencszállási vízkivétel

A vízkivételi mű a Maros bal parti véd töltés 16+274 és 16+ 275,5 tkm. szelvényében
található. A Ferencszállási tápcsatornára csatlakozva Ferencszállás, Klárafalva és
Kiszombor külterületeit látja el öntözővízzel.

Az eredeti vízkivételi mű 2 db NÁ 800 mm-es nyomóvezetéke a Maros balparti
árvízvédelmi töltést a mértékadó árvízszint alatt, 84,29 mBf. magasságban
keresztezte.
A vízkivétel feladata: öntözővíz juttatása az öntözőrendszer mellékcsatornáin
keresztül a termelői vízkivételekhez.
A műtárgy az 1960-as évek elején épült.
A nyomócsövek elzárására a mentett oldali rézsű körömpontjától 4,0 m-re lévő
vasbeton tolózáraknába épített 2 db NÁ 800-as tolózár szolgál. A tolózárakna
belmérete 1,70 x 4,70 m, magassága 3,0 m, falvastagsága 15 cm.
A nyomócső a tolózáraknával egybeépített vasbeton csillapítóaknába torkollik.
Az eredetileg épült úszós vízkivételi mű 1982-ben átalakításra kerül. A továbbiakban
a gépi üzemelést parti leeresztőművön lebocsátott 2 db FLYGT CP 3201 típusú
búvárszivattyúval végezte, melyek nyomócsövei a meglévő, felvíz felöli NÁ 800-as
csőbe csatlakoztak. A másik, alvíz felöli NÁ 800-as cső meghosszabbítással és a
kiömlő betonműtárgy átalakításával alkalmassá vált - a Maros folyón előálló kedvező
vízszintnél - gravitációs (szivornyás) vízszolgáltatásra.

A Ferencszáliási vízkivétel alapadatai:
A vízkivétel helye:

Maros folyó 17+935 fkm
Maros bal parti töltés 16+274 és 16+275,5 tkm
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A vízkivételi mű 2009. évben felújítása alakalmával a 16+274 tkm-ben lévő NÁ 800
mm-es nyomócsőre csatlakozó 2 db szivattyúegység és a 16+275,5 tkm-ben lévő
nyomócső víz felöli oldala visszabontásra került.
Az átépítésre került nyomócsövek mértékadó árvízszint felett (84,60 mBf.) keresztezik
az árvízvédelmi töltést.
A 9004/1982 KPM-IpM együttes rendelet alapján a töltés mindkét oldalán az árvízkor
is biztonságosan kezelhető elzáró szerkezet üzemeltetése szükséges, ezért a
korszerűsítés során a víz felöli oldalon tolózáraknát építettek NÁ 800-as tolózár,
szerelési közdarab, valamint légtelenítő szelep beépítésével. A tolózárakna méretei:
1,8 x 3,5 m, magassága 2,50 m, falvastagsága 25 cm. A 16+275,5 tkm-ben lévő,
visszabontott nyomócső a tolózáraknában vakkarimás elzárást kap. Ez a nyomócső
tartaléküzem biztosítására épült ki.
A mentett oldali csillapítóaknához kapcsolódó tolózárakna tolózárai felújításra,
repasszálásra került, így biztosított a második elzárás is.

A vízkiemelést 2 db függőleges tengelyű -  FLYGT CP 3300 LT 801 és CP 3201
LT 626 típusú - búvárszivattyú biztosítja. Az NA 800 mm-es szivattyúcsőhöz
csatlakozva  a töltéskeresztező műtárgyon keresztül kapcsolódik a Ferencszállási
tápcsatorna kezdő szelvényéhez.

2. Maros jobb parti öntözőrendszer

Az öntözőrendszer Csongrád megye területén helyezkedik el, Szeged-Tápé, Maroslele,
Óföldeák, Földeák, Makó közigazgatási területeit érinti.

Az öntözőrendszer vízellátását a Maros folyó /jobb part/ 16+350 fkm-be épült úszós
vízkivételi mű biztosítja, magasabb marosi vízállások mellett a rendszer gravitációs
vízellátással üzemel.
A rendszerben lekötött vízmennyiség és a kiépült magasvezetésű csatornahálózat
lehetővé teszi az öntözőrendszerben az öntözés fejlesztését a főművek bővítése nélkül
is.
A fővízkivétel és a Maros árvízvédelmi töltése közötti ártéri szakasz mélyvezetésű
csatorna, kettős célt szolgál: az öntözővíz és a belvíz elvezetését is biztosítja. Az
öntözőrendszer Maros árvízvédelmi töltésén kívüli része el van különítve a belvizet
szállító csatornáktól. A többnyire magasvezetésű csatornákból álló öntözőrendszer
képes a terepeséssel szemben a termelői vízkivételek jelentős részére gravitációsan
elvezetni az öntözővizet.

Az öntözőrendszer öt fürtre tagozódik:

I. öntözőfürt: A Maros jobb parti főcsatorna a főelosztóig 4+414 fm-ig, valamint az
I. és a II. öntözőcsatorna hatásterülete.

II. öntözőfürt: A  IV. és a IV/2. öntözőcsatorna hatásterülete
III. öntözőfürt: Az V. és az V/2. öntözőcsatorna hatásterülete
IV. öntözőfürt: A III. és a Makó III. öntözőcsatorna hatásterülete
V. öntözőfürt: Tápé-rét a Tisza-Maros szögletében
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Fővízkivétel:
A Maros folyó jobb partján a 16+350 fkm-ben 1978.-ban épült úszós vízkivétel
biztosítja az öntözőrendszer vízszükségletét.
A fővízkivétel művei 4,5 m3/s vízkivételére alkalmasak, viszont a jelenlegi öntözővíz
igények miatt 2,4 m3/s-mal üzemelnek.
A Maros folyó legkisebb vízállása (1983. évi) 76,88 mBf.
A „0” vízszint 77,52 mBf.
Mértékadó árvízszint: 85,48 mBf.
A vízkivétel után „Cipoletti” mérőbukó épült mellyel a fővízkivételen kitermelt
vízmennyiség mérhető.
Az úszós művel évi 10-12 millió m3 öntözővíz szolgáltatása lehetséges folyamatos
műszakok tartásával (4,5 m3/s kapacitás mellett).
Esetenként a Maros vízállásától függően gravitációs bevezetésre is lehetőség nyílik.

Szivattyúgépek:
Gyártmánya: GANZ
Gyártási éve: 1978.
Rendszere: függőleges tengelyű
Szivattyú adatai: Hm= 5 m; A= 0,5 m3/sec/db
Meghajtó villanymotor: 55 kW; 725 ford/perc
Az úszós fővízkivételnél 4 db NA 500 mm Ø tolózár lehetőséget biztosít a párhuzamos
illetve soros üzemeltetésre, a változó emelési magasság figyelembe vételével.

Az öntözőrendszer főcsatornái:

Hullámtéri csatorna – Maros jobb parti tápcsatorna:
Vízszállító képessége: 4,5 m3/s.
Kezelője: ATIVIZIG
A vízkivételtől az árvízvédelmi töltésig húzódik a 635 fm hosszban.
Mély fekvésű, kettőshasznosítású csatorna. Öntözési idényben az öntöző vizet szállítja,
míg belvíz esetén a megkerülő csatorna révén a Marosba vezeti a belvizeket.

Öntöző főcsatorna – Maros jobb parti főcsatorna:
Vízszállító képessége: 4,5 m3/s
Kezelője: ATIVIZIG
A főcsatorna biztosítja a fürtök vízellátását és részben a csatornából történik az I. számú
öntözőfürt vízellátása.

I.Öntözőfürt
Az öntözőfürt vízellátása közvetlenül a főcsatornáról, valamint az I. II. sz.
öntözőcsatornákról történik.

Az öntözőfürt művei:
 öntöző főcsatorna 0-4+414 km

vízszállító képessége 4,5 m3/s

 I. sz. öntöző csatorna 0-0+200 km
vízszállító képessége 0,84 m3/s
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 II. sz. öntöző csatorna 0-1+000 km
vízszállító képessége 0,47 m3/s

 Tápé-réti öntöző csatorna
Ez a csatorna eredetileg ideiglenes céllal készült 1970-ben a fakadóvizek
elvezetésére. 1990.-ben épült ki mai állapotában.
Ezen a csatornán jut el a víz a 7/1 és a 7/2 telepek részére, valamint az V,
sz. öntözőfürtben lévő öntözőtelep részére.

Az öntözőfürtben lévő telepek száma 9 db
Engedélyezett öntözőtelepek területe 271,45 ha
Engedélyezett vízsugár 348 l/s

II. Öntözőfürt
Az öntözőfürt vízellátása közvetlenül a főcsatornáról, valamint a IV.sz. és  IV/2.
sz. öntözőcsatornákról történik.

Az öntözőfürt művei:
 öntöző főcsatorna 4+414-5+896 km

vízszállító képessége 4,5 m3/s

 IV. sz. öntöző csatorna 0-2+861 km
vízszállító képessége 0,73 m3/s

 IV/2. sz. öntöző csatorna 0-2+800 km
vízszállító képessége 0,405 m3/s

Az öntözőfürtben lévő telepek száma 3 db
Engedélyezett öntözőtelepek területe 298,8 ha
Engedélyezett vízsugár 121 l/s

III. Öntözőfürt
Az öntözőfürt vízellátása közvetlenül a főcsatornáról, valamint a V. sz. és V/2. sz.
öntözőcsatornákról történik.

Az öntözőfürt művei:
 V. sz. öntöző csatorna 0-3+068 km

vízszállító képessége 0,73 m3/s

 V/2. sz. öntöző csatorna 0-2+600 km
vízszállító képessége 0,6 m3/s

Az öntözőfürtben lévő telepek száma 2 db
Engedélyezett öntözőtelepek területe 304,5 ha
Engedélyezett vízsugár 522 l/s

IV. Öntözőfürt
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Az öntözőfürt vízellátása közvetlenül a főcsatornáról, valamint a  Makó III. öntöző
csatornáról és a 7+185 km szelvényben kiágazó Karabuka-Ugari csatornából
történik.

Az öntözőfürt művei:
 III. sz. öntöző csatorna 0-0+677 km

vízszállító képessége 1,28 m3/s

 Makó III. öntöző csatorna 0+800-13+219 km
vízszállító képessége 1,02 m3/s

 III/A. sz. öntöző csatorna 0-2+866 km
vízszállító képessége 0,5 m3/s

 Karabuka-Ugari csatorna 0-5+534 km
öntöző-vízszállító képessége 0,32 m3/s

Az öntözőfürtben lévő telepek száma 5 db
Engedélyezett öntözőtelepek területe 556,5 ha
Engedélyezett vízsugár 584 l/s

V. Öntözőfürt
Az öntözőfürt vízellátása az Tápé-réti csatornáról történik.
Az öntöző főcsatornától nyugatra az Ószegedi út mellett húzódik az 1970-ben
fakadóvizes csatornának létesült, jelenleg öntözővizet is szállító csatorna.
Ezen a csatornán jut el az V. sz, öntözőfürt területén lévő belvizes csatornákba az
öntözővíz, melyből a termelők öntözést végezhetnek. A Tápé-réti öntözőcsatorna
hatásterülete az I. sz. öntözőfürt déli területeire is kiterjed.

A csatornába a Maros jobb parti főcsatorna 0+450 km szelvényében a bal oldali
tiltós műtárggyal adható be az öntözővíz.
A csatorna tulajdonjoga és kezelője rendezetlen.

Tápé-réti csatorna adatai

hossza: 0-5+721 km
vízszállító képessége 0,750 m3/s

Az öntözőfürtben lévő telepek száma 6 db
Engedélyezett öntözőtelepek területe 72,1 ha
Engedélyezett vízsugár 195 l/s

Közbenső átemelők

Ürmösi szivattyútelep

Makó III. öntöző csatorna 6+090 km
Vízszállítás: 0,840 m3/s
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Szivattyú: 3 db Flygt CP 3201 LT 610 típusú gépegység

Igási szivattyútelep

Makó III. öntöző csatorna 9+966 km
Vízszállítás: 0,560 m3/s
Szivattyú: 2 db Flygt CP 3201 LT 610 típusú gépegység

3. Kákási öntözőrendszer

A Kákási csatornarendszer Makó város déli-délkeleti, és Apátfalva község északi-
északnyugati határa mentén helyezkedik el. A kettősműködésű csatornarendszert a
Kákási csatorna és mellékcsatornái alkotják.
A Kákási csatorna látja el öntöző vízzel az öntözőrendszert teljes egészében. A rendszer
1334 ha mezőgazdasági művelésű terület felszíni esőztető öntözésére épült ki.
A Kákási csatornára két átemelő szivattyútelep épült. Az Aranykalász szivattyútelep
esésnövelő átemelő a csatorna 6+102 km szelvényében emeli át az öntözővizet a
csatorna felsőbb szakaszába. A Ménesjárási szivattyútelep a Sámson-Apátfalvi-Száraz-
ér keresztezésével közvetlen összeköttetést biztosít a Királyhegyesi tározóval, valamint
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer Apátfalva Királyhegyes közelében lévő
területeivel.

Fővízkivétel:
A Maros folyó jobb part 29+440 fkm-ben az úszós vízkivételi mű 1987.-ben épült át
parti, cölöpsorra épült vízkivételre. A vízkivételi mű 0,56 m3/s  vízhozammal  üzemel.
LKV: 79.66 mBf  (1983.)

79,32 mBf (2012.)
0" vízszint: 80,59 mBf
MÁSZ: 87,40 mBf
LNV: 86,82 mBf  (1975.)

Szivattyúgépek:
Gyártmánya: Flygt
Szivattyúk típusa: 3 db CP3201-LT 610
Gyártási éve: 1980.
Rendszere: függőleges tengelyű
Szivattyú adatai: Hm= 5 m; A= 0,19 m3/sec/db
Meghajtó villanymotor össz teljesítménye: 66 kW; 965 ford/perc
3 db beépített búvárszivattyú látja el öntözővízzel  a Kákási csatornát 300 m hosszon
kiépített NA 500 mm nyomócsövön keresztül. A nyomócső a Maros jobb parti
árvízvédelmi töltést 28+460 tkm szelvényében keresztezve a Kákási csatorna 7+894 km
végszelvényébe csatlakozik.

4. Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer
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Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer az Apátfalvi (Cservölgyi)
öntözőrendszerből  fejlődött ki. Apátfalva, Magyarcsanád, Csanádpalota, Királyhegyes,
Kövegy, Pitvaros, Mezőhegyes külterületeit látja el öntözővízzel.

Az öntözőrendszer szorosan kapcsolódik a Szárazér-Élővízi öntözőrendszerhez.

Szivattyútelepek kapacitása a ténylegesen beépített szivattyúk teljesítménye alapján:
Cservölgyi fővízkivétel 2640 l/s
Kardosi  szivattytelep 2520 l/s
Ugari szivattyútelep 1920 l/s
Kövegyi szivattyútelep 1920 l/s
Pitvarosi szivattyútelep 2200 l/s
Mezőhegyesi Észak sztp. l520 l/s
Mezőhegyesi Dél sz.állás 300 l/s

Az öntözőrendszer föbb adatai:
főcsatona hossza: 30583 m

ebből burkolt: 3200 m
fővízkivétel kapacitása: 2640 l/s

helye Maros 31+230 fkm
közbenső átemelők: 5 db + 1 db szivattyúállás
tározó: 1 db 1,3 milló m3

hatásterület: 11000 ha
vízforgalom: 14 millió m3

öntözhető terület: 6000 ha

Az 1. bögében a Cservölgyi fővízkivétel csillapító aknájától burkolt csatorna épült az
árvízvédelmi töltéssel párhuzamosan, azonban vízszállítása nem érte el a kívánt
mennyiséget, ezért tápcsatorna épült a 90-es években a fővízkivétel mentett oldali
aknája és a főcsatorna 0+920 km szelvénye között. A tápcsatorna tulajdoni viszonyai
máig rendezetlenek.

Az Apátfalva-Mezőhegyes öntöző főcsatorna 4 bögére osztva épült meg:
I.böge 0+000- 3+512 km szelv. (Kardosi szivattyútelepig)

statikus vízszint: 84,20 mBf
veszteség: 24 l/s
meder max. vízszállító képessége (mederadatokból számítva): 3990 l/s

Bögén keresztül ellátott telepek száma 47 db
Engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe 4643 ha
Engedélyezett egyidejű vízsugár 2470 l/s
Berendezett telepek vízigénye 3404 l/s

Vízkivétel kapacitása: 2520 l/s

II. böge a. 3+512- 8+170 km szelv. (Ugari szivattyútelepig)
statikus vízszint: 86,50 mBf
veszteség: 47 l/s
meder max. vízszállító képessége (mederadatokból számítva): 2241 l/s
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Bögén keresztül ellátott telepek száma 46 db
Engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe 4638 ha
Engedélyezett egyidejű vízsugár 2464 l/s
Berendezett telepek vízigénye 3398 l/s

Kardosi szivattyútelep kapacitása: 2520 l/s

b. 8+170-11+760 km szelv. (Kövegyi szivattyútelepig)
statikus vízszint: 89,50 mBf
veszteség: 57 l/s
meder max. vízszállító képessége (mederadatokból számítva): 2151 l/s

Bögén keresztül ellátott telepek száma 38 db
Engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe 3665 ha
Engedélyezett egyidejű vízsugár 1057 l/s
Berendezett telepek vízigénye 1991 l/s

Ugari szivattyútelep kapacitása: 1920 l/s

III. böge 11+760-24+860 km szelv. (Pitvarosi szivattyútelepig)
statikus vízszint: 91,50 mBf
meder max. vízszállító képessége (mederadatokból számítva): 2017 l/s

Bögén keresztül ellátott telepek száma 32 db
Engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe 3545 ha
Engedélyezett egyidejű vízsugár 937 l/s
Berendezett telepek vízigénye 1871 l/s

Kövegyi szivattyútelep kapacitása: 1920 l/s

IV. böge a. 24+860-29+990 km szelv. (Pitvaros után Mezőhegyes É-i szivattyútelepig)
magasvezetésű csatorna épült függő ill. lebegő mederrel.

Bögén keresztül ellátott telepek száma 21 db
Engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe 2630 ha
Engedélyezett egyidejű vízsugár 408 l/s
Berendezett telepek vízigénye 1342 l/s

Pitvarosi szivattyútelep kapacitása: 2520 l/s
A szivattyútelep a Pitvarosi tározó töltését, ürítését is ellátja, kapacitását
ennek megfelelően építették ki.

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. irányába 230 l/s vízsugár adható, amely
irányított termelői vízkivétellel ~ 1000 l/s-ra növelhető.
Teljes öntözhető terület termelői vízigénye: 1164 l/s

b. 29+900-30+583 km szelv. (É1ővíz csatlakozás)
mélyvezetésű csatornaszakasz
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veszteség: 15 l/s

Öntöző mellékágak:

a. Üzemi csatorna 5+434 km
b. Királyhegyesi mellékág 5+502 km
c. CS-15 üzemi csatorna 6+075 km
d. Kövegyi mellékág 8+950 km
e. Pitvarosi mellékág 20+433 km
f. Mezőhegyesi határcsatorna 24+860 km
g. Ambrózfalvi csatorna 21+232 km  (Élővíz csat.)

CSERVÖLGYI FŐVÍZKIVÉTEL ADATAI:
Helye: Maros folyó 31+230 fkm szelvény

Maros folyó jobb part 31+923-31+933 tkm szelvény
LNV 87,18 m.B.f.
MÁSZ 87,81 m.B.f.
"O" vízszint 81,00 m.B.f.
LKV (1983.) 80,15 m.B.f.
LKV (2012.) 79,84 m.B.f.
Fenékszint 78,40 m.B.f.
Cölöpcsúcsok síkja 73,00 m.B.f.

Védtöltés adatai:
korona szélesség 5,0 m
korona magasság 88,15 mBf.
rézsühajlás v.o. 1:3
részühajlás m.o. 1:4 (87,00 m.B.f. szintig)

1:15 (87,00 m.B.f. alatt)

A fővízkivétel teljesítménye: Q max. = 2,64 m3/s
A vízkivételi mű NA 300-as acélcölöpökből kialakított rácsszerkezetre épült.
A meder felöli belső cölöpsorra 1-6 állásba FLYGT CP 3300 LT 80, illetve 7-8 állásba
FLYGT LL 3300 LT 801 járókerekű szivattyúk kerületek béepítésre, NA 800-as
szivattyúcsőbe.
Az árvízvédelmi töltést három nyomócső keresztezi. A két szélső NA 800 nyomócsőre
három, illetve kettő, míg az NA 1000-es acélcsőre három db szivattyú nyomócsöve
csatlakozik.
A három gyűjtőcsővezeték előtt, a nyomócsövekre tolózár és visszacsapó szelep került
beszerelésre.
A 7. sz. szivattyú NA 400-as nyomócsövénél ECUF-torlócsappantyú került beépítésre a
reverzibilis üzem érdekében.

PITVAROSI TÁROZÓ ADATAI:

tározó fenékszintje 90,80-93,00 mBf.
vezérárok fenékszintje 94,50 mBf.
töltés koronaszintje 94,50 mBf.
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nádpadka szint 92,80 mBf.
max. üzemvízszint 93,70 mBf.
vízfelületek (üzemi szintnél) 66,4 ha
töltés hossz 3620 m
koronaszélesség 3,0 m
rézsűhajlás 1:3
nádpadka 3115 m
tározási kapacitás 1 320 000 m3 (max. üzemi vízszintnél)
feltöltési szivattyú kapacitás 1,7 m3/s
vízkivételi kapacitás 1,56 m3/s

5. Szárazér-Élővízi öntözőrendszer

A Szárazér-Élővizi öntözőrendszer mai formájában 1978. évben épült  ki az ország
délkeleti részén, Mezőhegyes és Battonya térségében. Az öntözőrendszer 1994.–ben
átépült.
Az öntözővíz a Romániában lévő Aradi fővízkivétel felől a főcsatorna 100+500 km
határszelvényben érkezik az országba.
A határszelvénytől a 85+243 km szelvényig a Királyhegyesi-Száraz-éren keresztül jut
az "E" zsilipig az öntözővíz. A zsilip részleges vagy teljes zárásával és a Battonyai
szivattyútelepen üzemelésével az Élővíz csatornába kerül beemelésre az öntözővíz.

A Királyhegyesi-Száraz-ér főbb adatai az alábbiak:
Magyarországra belépő szelvény: 100+500 km
Élővízi torkolati szelvény: 85+243 km
Hossza: 15 257 m
Fenék szélessége: 4,0 m
Rézsű hajlása: 1:2

Szelvény szám vízszint: fenékszint:
85+500 fm 97,40 m B.f. 96,40 m B.f.
90+500 fm 98,05 m B.f. 97,05 m B.f.
100+500 fm 99,25 m B.f. 98,25 m B.f.

Átlagos vízmélység: 1,0 m
Vízszállítás: 1,2 m3/s
Fenti szakaszon 2 tiltózási lehetőség van, a 85+243 km szelvényben („E” zsilip) és a
97+441 km szelvényben (Határ tiltó).

81+400 – 93+688 km szelvények között:
Fenékszint: 95,79 mBf. - 97,50 mBf. között
Levoni1ási vízszint: 97,50 mBf. - 98,70 mBf. között
Fenékesés: 0,118 %o
Vízszintesés: 0,118 %o
Rézsű: 1:2
Fenékszélesség: 4,0 m
Középsebesség: “E“ zsilipig ( 85+243 ) 0,31 m/s

“E“ zsiliptől 0,25 m/s
Vízhozam: “E“ zsilipig 3,2 m3/s

“E“ zsiliptől 2,2 m3/s
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93+688 – 97+687 km szelvények között:
Fenékszint: 97,50 mBf. - 98,02 mBf. között
Levonulási vízszint: 98.70 mBf. - 99,10 mBf. között
Fenékesés: 0,119 %o
Vízszintesés: 0,119 %o
Rézsű: 1:2
Fenékszélesség: 4,0 m
Középsebesség: 0,2 m/s
Vízhozam: 1,2 m3/s

Műtárgyak leírása

Határ tiltó (97+441 km)
A zsilip zárásával szabályozható a Románia felöl érkező vizek mennyisége. Öntözővíz
érkezése esetén a tiltót teljesen nyitva kell tartani. A tiltónak a két állam közötti
egyezményekben leírt belvízmennyiség átvételének szabályozása esetén van feladata.

“E” zsilip (85+243 km)
A zsilip zárásával és a Battonyai szivattyútelep üzemeltetésével, a Mezőhegyesi
térséget illető vizek kerülnek az Élővíz csatornába. Ugyanezen az útvonalon keresztül
kerül a víz a Rajtaerdei vagy a Pitvarosi tározóba kormányozható és tározható be.
Egyébként a zsilip részleges zárásának mértékét, a főcsatorna alsóbb szakaszra történő
víz leeresztést az alatta elhelyezett vízhozammérő műtárgy mérési eredményei szerint
kell az igényeknek megfelelően beállítani.

Öntözőrendszer létesítményei:

Élővízi főcsatorna

Az Élővíz főcsatorna korszerűsítésre került a Mezőhegyes "F" zsilip feletti
csatornaszakaszon a 18+300 - 40+300 km szelvények között, a Battonyai
szivattyútelepig.
Kettőshasznosítású szakasz hossza: 22.000 m
Fenék szélessége: 2,0 m
Rézsű hajlása: 1:1,5

Szelvény számvízszint: fenékszint:
18+300 fm96,50 m B.f. 95,30 m B.f.
30+750 fm97,10 m B.f. 95,90 m B.f.
40+300 fm98,35 m B.f. 96,65 m B.f.

Vízmélység:1,2-1,7 m
Vízszállítás:1,0-1,2 m3/s

Déli-ág összekötő csatorna
Az Élővíz főcsatornából a Mezőhegyes "F" zsilip feletti csatornaszakasz 30+750 km
szelvényéből ágazik ki és a Mezőhegyes "F" zsilip alatti csatornaszakasz 17+430 km
szelvénybe csatlakozik.
Hossza: 12.790 m
Fenék szélessége:1,0 m (földmeder), 0,6 m (burkolt)
Rézsű hajlása: 1:1,5
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Szelvény számvízszint: fenékszint:
0+000 fm 97,10 m B.f.  (Élővíz 96,30 m B.f)
0+010 fm 98,91 m B.f. 97,80 m B.f. (Peregi I. sztp.)
2+674 fm 98,55 m B.f.
            fm102,04 m B.f. (Pereg II. sztp.)
10+140 fm100,62 m B.f.
12+000 fm96,36 m B.f.

Vízszállítás:0,20-0,75 m3/s

A 12+000 km-es szelvényben Déli provizórikus átemelő (300 l/s), Pajtás VI. F, vagy
Agrofil 400 D típusú szivattyú telepíthető.
A csatorna részben földmedrű (4.826 m) a többi szakaszon betonburkolattal ellátott.

Közbenső szivattyútelepek

Battonyai szivattyútelep
Élővíz csatorna 40+300 km
Királyhegyes-Szárazér 85+250 km
Vízszállítás: 1,0 - 1,2 m3/s
Szivattyú: Flygt PL 7050 680 2 db

szívó oldali üzemi vízszint: 97,90 m B.f.
szívó oldal min. vízszint: 97,35 m B.f.

nyomó oldal üzemi vízszint: 99,15 m B.f.
szívórész fenék magassága: 96,65 m B.f.

Peregi I. szivattyútelep
Élővíz csatorna 30+740 km
Déli-ág összekötő csatorna0+010 km
Vízszállítás: 0,8 m3/s
Szivattyú: Flygt PL 7050 680 2 db

vízszint: 96,50 m B.f. alvíz
99,00 m B.f. felvíz

vízszint min.: 95,50 m B.f. alvíz
98,60 m B.f. felvíz

Peregi II. szivattyútelep
Déli-ág összekötő csatorna2+674 km
Vízszállítás: 0,8 m3/s
Szivattyú: Flygt PL 7050 680 2 db

alvíz felől felvíz felől
fenékszint: 97,50 m B.f. 101,09 m B.f.

vízszint: 98,43 m B.f. 102,04 m B.f.

Mezőhegyesi D-i provizórium
Déli-ág összekötő csatorna12+000 km
Vízszállítás: 0,3 m3/s
Szivattyú: Pajtás VI-F vagy Agrofil 400-D

alvíz felől felvíz felől
fenékszint: 95,80 m B.f. 99,00 m B.f.
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vízszint: 97,00 m B.f. 99,70 m B.f.

AZ ÖNTÖZŐRENDSZEREK VÍZSZÁLLÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

A mezőgazdasági vízszolgáltatás egyre bővülő igényeinek költségtakarékos kielégítse jelen
kor elvárásainak sarkalatos pontja.  Az öntözőcsatornák eredetileg is a jó minőségű földek
környezetében épültek, a termelés biztonsága érdekében mind több földtulajdonosnak van
igénye öntözővíz szolgáltatásra.

A 80-as évek végén és 90-es évek elején – az akkori gazdálkodói igényeknek megfelelően –
kiépült vízgazdálkodási infrastruktúrának mára új kihívásoknak kell megfelelniük: az
öntözővíz gyors költséghatékony kijuttatása az öntözőfürtökbe elengedhetetlen
követelmény.

A korábbi fejlesztések eredményeként a Maros-völgy Igazgatóságunkat érintő területén a
vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető terület nagysága meghaladja 10.000 ha-t,
hatásterülete közel 35000 ha-ra terjed ki. Az éves vízfelhasználást a termelői igény mellett a
szélsőséges időjárási viszonyok befolyásolják. Csapadékos időszakban minimális az
öntözőtelepek vízigénye, száraz időszakokban meghaladja a 15 millió m3-t.

1. Maros bal parti öntözőrendszer

A Maros bal parti véd töltés 16+274 és 16+ 275,5 tkm. szelvényében kiépült vízkivételi
mű látja el öntözővízzel a Maros bal parti öntözőrendszer termelőit.
A rendszerben vízjogilag lekötött 529 l/s vízsugár a fővízkivétel maximális kapacitású
üzeme mellett biztosítható. Tartalék szivattyúk híján esetleges meghibásodás az
öntözőtelepek korlátozott vízellátását eredményezi.
Az öntözőrendszer további öntözőtelep vízellátását fejlesztés nélkül nem tudja ellátni.

2. Maros jobb parti öntözőrendszer

Az öntözőrendszer vízellátását a Maros jobb partján a 16+350 fkm-be épült úszós
vízkivételi mű biztosítja, magasabb marosi vízállások mellett a rendszer gravitációs
vízellátással üzemel.
A rendszerben lekötött vízmennyiség és a kiépült magasvezetésű csatornahálózat
lehetővé teszi az öntözőrendszerben az öntözés fejlesztését a főművek bővítése nélkül
is.
A fővízkivétel és a Maros árvízvédelmi töltése közötti ártéri szakasz mélyvezetésű
csatorna, kettős célt szolgál: biztosítja az öntözővíz és a belvíz elvezetését is.
Az öntözőrendszer Maros árvízvédelmi töltésén kívüli része el van különítve a belvizet
szállító csatornáktól. A kizárólag öntözővíz szállítását szolgáló magasvezetésű
csatornák képesek a terepeséssel szemben az érintett termelőkhöz gravitációsan
elvezetni az öntözővizet az öntözőrendszer jelentős részén.

A kiépítés éveiben 1256 ha öntözőtelepet látott el a rendszer öntözővízzel, a vízjogi
engedéllyel rendelkező öntözőtelepek területe mára elérte 2210 ha-t. Az öntözőtelepek
által vízjogilag lekötött vízsugár értéke az eredeti 749,4 l/s- ról 1770 l/s-ra növekedett.
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Az öntözőrendszer továbbra is szabad kapacitással rendelkezik, a beöntözhető területek
nagysága jóval elmarad a vízkivétel maximális kapacitásával beöntözhető 12000 ha-os
öntözhető területtől.
A rendszer kihasználtsága új öblözetek öntözőrendszerhez csatlakoztatásával növelhető.

3. Kákási öntözőrendszer

A Maros folyó jobb part 29+440 fkm-ben cölöpsorra épült úszós vízkivételi mű 0,56
m3/s  vízhozammal  üzemel. A kettős működésű csatornarendszert a Kákási csatorna és
mellékcsatornái alkotják. A Kákási csatorna látja el öntöző vízzel az öntözőrendszer
1334 ha mezőgazdasági művelésű területét.
A Kákási öntözőrendszer jelenlegi kihasználtsága minimális. A vízjogilag lekötött
vízsugár – 49 l/s – jóval elmarad a fővízkivétel 560 l/s-os kapacitásától. 2016.-ban 13 ha
mezőgazdasági terület öntözésére jelentkezett igény, amely a 1334 ha öntözhető
területhez viszonyítva szintén alacsony kihasználtságot mutat.
A Ménesjárási szivattyútelepen keresztül a Királyhegyesi tározó feltölthető, azonban a
magas szivárgási veszteség miatt a tározó öntözővíz tározására nem alkalmas.

4. Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer

Az öntözőrendszer vízellátását a Maros folyó jobb part 31+230 fkm szelvényében
cölöpsorra épült úszós vízkivételi mű biztosítja.
Kiépítés tervezési időszakában 8000 ha-os öntözhető területre és 4,0 m3/s vízsugárra
mutatkozott öntözési igény. A fővízkivételi mű ezzel szemben – elsősorban
finanszírozási problémák miatt – 6000 ha mezőgazdasági terület ellátására alkalmas
2,475 m3/s kapacitással épült ki. Jelenlegi kapacitása 2,64 m3/s.
Áthidaló megoldásként épült meg az öntözőrendszerhez kapcsolódó Pitvarosi tározó
1320 em3 tározási kapacitással. Jelenleg a jelentős szivárgási veszteség miatt
belvíztározóként üzemel.

Az öntözőrendszer az engedélyezett egyidejű lekötött vízsugár tekintetében mára elérte
maximális kihasználtságát. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. öntözőtelepi fejlesztései,
valamint a rendszerre csatlakozó további 21 mezőgazdasági termelő 27 öntözőtelepének
vízigénye meghaladja az öntözőrendszer teljesítő képességét. Jelenleg is folyamatosan
bővül az öntözőrendszerre csatlakozni kívánó vízhasználók köre, amely további
kapacitáshiányt eredményez.

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014.-ben a 7907 ha összes öntözhető területéből
3266 ha egyidejű öntözésére kapott engedélyt. A lekötött vízmennyiség alapján az
öntözőtelepeinek vízellátását többségében az Apátfalva-Mezőhegyesi
öntözőrendszerből kívánja biztosítani, azonban a fővízkivétel 2640 l/s, a Kardosi
szivattyútelep 2520 l/s kapacitása valamint a II/a böge 2241 l/s vízszállító képessége
nem teszi ezt lehetővé. A lekötött 1230 l/s vízsugár a Szárazér-Élővízi öntözőrendszer
maximális üzeme mellett biztosítható.

5. Szárazér-Élővízi öntözőrendszer

Az öntözővíz a Magyar-Román Vízügyi Egyezmény alapján a Romániában lévő Aradi
fővízkivétel felől a Királyhegyesi-Száraz-ér 100+500 km határszelvényében érkezik az
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országba. Az öntözőrendszer Dombegyházi Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. öntözővíz ellátását biztosítja.

A határszelvénytől a 85+243 km szelvényig a főcsatornán keresztül jut az öntözővíz az
„E” zsilipig, a zsilip részleges vagy teljes zárásával szabályozható a kétirányú
vízelosztás a főcsatorna folytatásában a Cigányka-érbe illetve a Battonyai szivattyútelep
üzemelésével az Élővíz csatorna végszelvényébe.
Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer leterheltsége miatt a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. vízigénye a Battonyai szivattyútelep maximális üzeme mellett
biztosítható, ennek következtében az öntözőrendszer szabad kapacitással nem
rendelkezik.

Az alábbi táblázat szemlélteti az öntözőrendszerek kihasználtságát:
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MAROS VÍZSZINTJÉNEK A VÍZKIVÉTELI MŰVEKRE GYAKOROLT HATÁSA
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A globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyok hatással vannak a Marosi
víztömeg levonulására, amelyen belül a vízhiányos állapotok, kisvizes időszakok
érzékenyen befolyásolják a vízkivételi művek biztonságos üzemelését. Különösen a teljes
kapacitással üzemelő vízkivételek üzemelési biztonságát veszélyezteti a Maros gyorsan
változó vízszintje.

A vízkivételi műveket a Maros 1983.-ban mért legkisebb vízszintjére méretezték. Az elmúlt
20 év vízállásait áttekintve megállapítható, hogy az utóbbi években egyre gyakrabban
fordult elő a Maroson alacsony vízállás. A 2000-2003. közötti  öntözési időszakban 14
napon át mértek az 1983. évi vízszint alatti értékeket. 2012.-ben a Cservölgyi vízkivételi
műnél a méretezéshez figyelembe vett 1983-as vízszintnél 31 cm-rel volt alacsonyabb a
Maros vízszintje. Az új LKV a 2012.-ben mért érték lett. A kisvizes állapot az öntözési
idény alatt 50 napon át tartott, veszélyeztetve az aszályos időszakban egyébként is
megnövekedett öntözővíz igény kiszolgáltatását.

2012. évet követően 2013-ban és 2015-ben is több napon át mértek az öntözési idényben
alacsony vízszintet. Ezek az értékek a 2012-évihez képest kedvezőbbek voltak, azonban a
méretezési vízszint alatti 10-15 cm értékekre tekintettel a vízkivételi művek üzemelését
veszélyeztették.
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ÖNTÖZÉSI CÉLÚ TÁROZÓK

Alapvetően egyidejűleg jelentkező öntözési igény kielégítésére, öntözővíz tározására
épültek.

Az alábbi öntözési célú tározó található a vizsgált területen:

Királyhegyesi tározó – Kákási és Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszerhez egyaránt
kapcsolódik.
Pitvarosi tározó – Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer részeként épült.
Rajtaerdei tározó – Szárazér-Élővíz öntözőrendszer része, az Élővíz csatornán kiszolgáltatott
öntözővíz tározására tervezték.

Jelenleg egyik tározó sem alkalmas öntözővíz tározására az alábbi üzemelési problémák
miatt:

1. Magas szivárgási veszteség
- Királyhegyesi tározó esetében teljes egészében ”eltűnő” öntözővíz a Sámson-

Apátfalvi-Száraz-érrel közös töltésen keresztül.
- Pitvarosi tározó első feltöltés alatt Apátfalva-Mezőhegyesi csatorna felőli töltés

megcsúszott, az átemelt öntözővíz visszaszivárog a csatornába.
- Rajtaerdei tározó  alacsony vízmegtartó képesség.

2. Magas párolgási veszteség
3. Feltöltés költséges
4. Gazdaságtalan üzemelés
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Jelenlegi hasznosítás:
Belvizes időszakban belvíz-tározás – belvíz öntözési célú felhasználás.

ÖNTÖZŐRENDSZEREK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK SAROKPONTJAI

A Maros jobb parti öntözőrendszer és a Kákási öntözőrendszer szabad vízkészleteinek
felhasználása.
Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszerben jelentkező kapacitáshiány megoldása.
Szabad vízkészlettel rendelkező és kapacitás hiánnyal küzdő öntözőrendszerek közötti
átjárhatóság vizsgálata.
Marosi kisvizes állapot okozta öntözővíz hiány megoldása.
Tározók hasznosítása.


