
A Beregi Tájgazdálkodási projekt bemutatása
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I. Előzmények, célok
I.1 Előzmények
A „Tájgazdálkodás infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-
csökkentő tározó területén KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003” tárgyú projekt előkészítésére
2011. évben az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat a KEOP keretében nyert támogatást.
Ennek során 2013-ig elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, az előzetes régészeti
dokumentáció, a tájgazdálkodási terv és a gazdálkodási program koncepciója, az előzetes
vizsgálati dokumentáció és a NATURA2000 hatásbecslés, a vízjogi létesítési engedélyes terv.
Az engedélyes terv alapján kiadásra került a vízjogi létesítési engedély, továbbá elkészült a
tenderdokumentáció, és a területhasználati tervdokumentáció is.
2014 januárjában a projekt megvalósításához szükséges, 907 millió Ft támogatásról született
döntés.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2013. évi módosításai kapcsán az Új
Beregi Vízgazdálkodási Társulat és a fejlesztéssel érintett területen illetékes Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) között megállapodás született arról, hogy a
tájgazdálkodási projekt kedvezményezettjévé a vízügyi igazgatóság váljon, és lehetőség
szerint a tájgazdálkodási projekt párhuzamosan valósuljon meg a szintén a FETIVIZIG által
menedzselt „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” nevű projekttel. A
két projekt együttes kivitelezésében rejlő lehetőségeket és veszélyeket, illetve más
intézményi-szervezeti kérdéseket átgondolva a FETIVIZIG azt a döntést hozta, hogy 2014-
ben nem köti meg a támogatási szerződést a tájgazdálkodási projekt megvalósítására, későbbi
időpontban, pályázati forrásból kívánja a minden részletére kiterjedően előkészített projektet
megvalósítani. 2016 februárjában az immáron Országos Vízügyi Főigazgatóság – FETIVIZIG
Konzorciumának keretében megvalósítandó projektet 1,2 milliárd Ft támogatásra érdemesnek
ítélték.

I.2 A fejlesztés szükségességének bemutatása
A projekt a Beregi ártéri öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt
a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén, így a fejlesztés kapcsán a
Bereg 378 km2-es területére kiterjedően szükséges beszélni. A projekt közvetlen
hatásterületének a 10 évente legalább egyszer belvízelöntéssel veszélyeztetett területek
tekinthetők. Ennek becsült területe a FETIVIZIG belvízelöntési adatsorai alapján 10.000 ha.
Ezek azok a területek, ahol a szántóföldi, intenzív mezőgazdálkodási tevékenységnek nagy a
kárérzékenysége, ezért a művelési-ág váltás kívánatos. Ezen területek tengerszint feletti
magassága a Bereg déli részein jellemzően a 108.00 mBf alatt, a Bereg északi részén pedig
105-106 mBf alatt vannak. Ezen területekből mintegy 2000 ha az állandóan belvíz
veszélyeztetett terület. Ezek nagyobb részét a régi Beregi holtágak (mitzek) területe teszi ki,
melyből elszórtan számos kisebb-nagyobb található a térségben, és ezek biztosítják részben a
táj jelenlegi mozaikosságát.



1.ábra A fejlesztéssel érintett terület
A fejlesztést szükségessé tevő tények az alábbiak:

- A Beregi rendszerben az 1800-1900-as években kiépített csatornahálózaton és
megépült műtárgyakon jelentős fejlesztés az utóbbi évig nem történt, így a térség
vízrendszere elmaradott.

- A természeti értékek megőrzése a tájgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a
Beregben, de a vízi infrastruktúra ezt nem támogatja.

- A vízrendszer létesítményei elsősorban a vizek elvezetésére alkalmasak, a vízkészlet-
gazdálkodásra nem.

- A jelenlegi mezőgazdálkodás nem kellően veszi figyelembe a beregi vízviszonyokat,
- Az EU és hazai szakpolitikai irányok, elvárások igénylik a vízi infrastruktúra

fejlesztését.
Mivel a projekt a KEHOP keretein belül kerül támogatásra, így annak egyedi célkitűzéseivel
összhangban kell a beruházást megvalósítani. Cél, hogy javuljon a terület vízzel való
ellátottsága, a felszíni vizek állapota, ezt szolgálják az épülő létesítmények és a csatorna
rekonstrukciós tevékenységek is. A tervezett fejlesztések elősegítik a Vízgyűjtőgazdálkodási



Tervben is megfogalmazott célokat, tehát növekedni fog a visszatartható vízmennyiség,
mérsékelhető lesz az éghajlatváltozás szélsőséges hatása.
A célkitűzések meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a „Beregi komplex árapasztási
és ártérrevitalizációs fejlesztés” projekt részben már maga is támogatja a tájhasználatváltást,
így ezzel a projekttel tovább fejleszthető, bővíthető a vízgazdálkodási rendszer vízi
infrastruktúrája, a felszíni vízkészletek megőrzése és a fenntartható térségi vízszétosztás
fejlesztése érdekében.

2.ábra Tájhasználat a Beregben

I.3 A projekt céljainak meghatározása
A Beregi térség érintetlen táji és jelentős természeti értékekkel rendelkezik. Ezen értékek
tovább növelhetők, elsősorban a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztésével. Ezért olyan
intézkedéseket kell megvalósítani, ami egyrészt biztosítja a felbecsülhetetlen értékek
védelmét, másrészt mérsékli az éghajlatváltozás szélsőségek káros hatásait, az ár-és belvíz
valamint aszálykárokat. A fejlesztés komplex jellege azért fontos, hogy a megépülő
létesítmények egyszerre több funkciót (vízkárelhárítás, vízpótlás, vizekkel való jobb
gazdálkodás) is elláthassanak.



A jelentős kiterjedésű NATURA 2000 területek, és az azokhoz kapcsolódó élőhelyek,
jelölőfajok fennmaradása szempontjából fontos lenne az elfolyó vizek minél nagyobb mértékű
visszatartása a csatorna- és holtmedrekben, és a mélyebb fekvésű területeken. Ennek
megfelelően további cél az is, hogy a természetvédelem és a tájgazdálkodás igényéből
kiindulva csak a legszükségesebb mértékű vízelvezetésre kerüljön sor. Tehát a lehető
legnagyobb mértékben ki kell használni a vízvisszatartás lehetőségeit a holtmedrekben és az
egyéb mélyfekvésű területeken. A vízvisszatartás, vízkormányzás üzemrendjének és
megoldásainak olyannak kell lennie, hogy az lehetőleg a korábbi természetes
vízviszonyoknak megfelelő állapotot tükrözze.
Jelen fejlesztésnek az az egyik fő célja, hogy a mozaikos, holtágakkal tarkított területek
egyrészt felhasználhatók legyenek belvízvisszatartásra, másrészt aszályos csapadékszegény
években vízpótlással biztosítsuk fennmaradásukat, revitalizációjukat. A Beregi tározó
területén lévő, mélyebb és nagyobb holtágak esetenkénti átöblítése is fontos célkitűzés,
ökológiai szempontoknak eleget téve.
Ahol lehetséges, a csatornák rekonstrukciójával a belvízelvezetést gyorsítjuk a mélyebb
fekvésű területek (holtágak, mitzek) irányába, hogy ott ideiglenesen vagy véglegesen
tározásra kerüljenek, ezzel óvva az értékes termőföldként szolgáló szántó területeket.

A projekt közel 1400 fölhasználót érint, többségük kis területen gazdálkodik.
A területi vízvisszatartásra kijelölt terület 862,3 hektár, amely ~300 helyrajzi számon közel
150 gazdálkodót érint.
A területi vízvisszatartást a 2012-2013-ban zajló tervezési folyamat során támogató
szándéknyilatkozatok száma alapján a gazdálkodók részéről 91%-os volt a támogatottsági
arány.
A célkitűzések meghatározása:

- A természeti adottságokhoz és területhasználati alkalmassághoz leginkább igazodó
területhasználatok megvalósulásának elősegítése, figyelembe véve ezek várható
változását is.

- Olyan tájgazdálkodás kialakítása, amely során a környezet állapota javul, oly módon,
hogy közben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé válnak.

- A vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodásnak (területhasználati és művelési
módoknak) hozzá kell járulnia a hasznosítható vízkészletek mennyiségi és minőségi
megőrzéséhez.

- A tájhasználatok jobb alkalmazkodóképessége az árvízi vésztározási funkcióhoz, mind
az árvízi tározás után visszavezetett vizek megfelelő minősége, mind a tározással járó
feladatok jobb lebonyolíthatósága tekintetében. A használatok változtatása segítené az
alkalmazkodó képesség javulását, a kiépítendő rendszer pedig a vízkormányzást.

Összességében a vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodás megvalósulásának két fontos
eszköze:

1. A táj sérülését eredményező vízháztartási és vízgazdálkodási rendszer olyan irányú
rehabilitációja, illetve fejlesztése, amely lehetővé teszi a kistáji vízháztartás
egyensúlyának javítását, illetőleg helyreállítását:



- a táj megfelelő működéséhez szükséges helyreállított vízrendszer révén, a jelenleg
szinte teljes mértékben levezetett vizek megőrzése, vízvisszatartása a vízhiányos
időszakokra,

- amely révén mérsékelhetők a belvíz és aszálykárok
2. Olyan, tájgazdálkodás lehetőségének megteremtése, amelyben elsősorban a

vízvisszatartás révén elismert ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek feltétele a
környezeti alkalmazkodás, vagyis az, hogy a földet az arra legalkalmasabb célra és
intenzitással használjuk, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni.

A vízvisszatartás tekintetében alapvető cél, hogy az árasztással érintett területek
tájgazdálkodási szempontú tájhasználat-váltásának, valamint a belvizes foltok
vízmegtartásának ösztönzésére sor kerüljön.
A fejlesztés fenntarthatósági szempontból hozzájárul:

- egy fenntartható tájszerkezet kialakításához, támogatja a NATURA 2000 területeken a
kedvező állapotok, fennmaradását, kialakulását.

- A természeti erőforrások és környezetminőség tekintetében a vizek és a talaj
mennyiségi és minőségi állapotának megőrzéséhez, biztosításához.

- A vízvisszatartás a vízháztartás tekintetében javító hatással bír, ami elősegíti a
klímaváltozás okozta kedvezőtlen hatások mérséklését.

II. A projekt előkészítettsége
II.1 KEOP keretében, az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat megbízásából elkészült
dokumentumok:
- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
- Vízjogi létesítési engedélyes terv és tenderterv
- Előzetes Régészeti dokumentáció
- A Beregi VTT tározóval érintett tájgazdálkodási terület Tájgazdálkodási terve és

gazdálkodási program koncepciója
- Közösségi célú tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a Beregben Előzetes

Vizsgálati Dokumentáció
- Közösségi célú tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a Beregben Előzetes

Vizsgálati Dokumentáció kiegészítése, NATURA 2000 hatásbecslés
- Területhasználati tervdokumentáció

II.1.1. Egyeztetések, nyilvánosság bevonása
A gazdálkodók és az érintettek bevonására számos gazdálkodói műszaki egyeztetés és fórum
szolgált, amelyek széles körben meghirdetésre kerültek. Továbbá az akkori projektgazda, az
Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat részéről folyamatos volt az érintettek részére nyújtott
tájékoztatás és egyeztetési lehetőség.
Lakossági tájékoztató fórumokra több alkalommal is került sor, mind a lakosság, mind a
gazdálkodók bevonásával. A fórumok, egyeztetések lépésről-lépésre hozták közelebb a
projekt akkori Kedvezményezettjét, a Tervezőt és a gazdálkodókat, lakosságot, nőtt a projekt
elfogadottsága, a tulajdonosok területeket ajánlottak fel anyagnyerőhelynek, javaslatokat
tettek arra nézve, hol lehetne vizet visszatartani, vizes élőhelyet kialakítani, esetlegesen
művelési ágat váltani.
Természetesen a vízjogi létesítési engedélyes terv és a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány készítése során több körben került sor egyeztetésre a közműkezelőkkel, a
természetvédelmi kezelővel is.



II.1.2. Régészeti dokumentáció
Az Előzetes régészeti dokumentáció megállapította, hogy a jövőben változással érintett
nyomvonalakon három új régészeti lelőhely került elő. A projekt megvalósítása során
megelőző feltárás végzése, továbbá a beruházás teljes területén régészeti megfigyelés
indokolt.
II.2 KEHOP keretében, az OVF – FETIVIZIG Konzorciuma megbízásából elkészült
dokumentumok:
Az eltelt idő miatt a pályázati anyag részben aktualizálásra szorult, a megvalósíthatósági
tanulmány a KEHOP MT útmutató alapján frissítésre került, továbbá a rendelkezésre álló
tervdokumentáció felülvizsgálata, és javítása is megtörtént.

III. A tervezett fejlesztés bemutatása, a fejlesztési koncepció fő elemei
A projekt a Beregi ártéri öblözetben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósul meg, 20
beregi települést, és 22 000 lakost érintve.
Fejlesztés fő elemei:

- A Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényeiben ideiglenes szivattyúállások kialakítása
- Vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak építése (26 db),
- Depóniamagasítás (452 m),
- Anyagnyerőhely rendezése, vizes élőhellyé alakítása,
- A megépült beregi árvízszintcsökkentő tározó töltéseiben lévő műtárgyak, a meglévő

tározó rendszer összehangolása a projektben tervezett fejlesztésekkel.
- Csatornák rekonstrukciója (56 km),
- Műtárgyrekonstrukció (64 db),
- Vízpótló csatornák építése (3,2 km),
- Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása
- A projekt keretében a meglévő és új művek karbantartásának elősegítésére

fenntartógépek beszerzése is megtörténik.

IV. A megvalósíthatósági tanulmányban vizsgált változatok bemutatása
IV.1. „0” változat - A projekt megvalósulása nélküli eset
Amennyiben a projekt elmarad, a megvalósult a Beregi árapasztási és ártér-revitalizációs
projekt műtárgyai segítik elő a tájgazdálkodást:
- A Beregi tározó beeresztő műtárgya középen csőáteresz jellegű vízátvezető nyílás
kialakításával vízpótlási célú vízbeeresztéshez
- Lónyai fióktározó létesítményei lehetővé teszik a tájgazdálkodási, természetvédelmi
vízpótlást.
- Vízpótló csatorna, mely lehetővé teszi „kisebb” 5-8 m3/s víz kivezetésére,de csak 400–450
cm-t meghaladó tiszai tivadari vízállások idején (I fok 500 cm)
- Vízkivezetés kialakítása Tiszaszalkánál, aminek a segítségével a Szipa-Csaronda
rendszer egy része látható el vízzel.
- Fenékküszöbök építése: a mélyebb területekre, holt-medrekbe való vízkivezetés
feltételeinek javítása, medertározással víz visszatartása
- Meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása.
Ez a változat a felső-tiszai árhullámok rövidsége miatt csak évente 1-2 alkalommal, maximum
2-3 napig teszi lehetővé a tiszai vízpótlást, így vízpótlási célja korlátozottan érvényesülhet,
nincs mód a gyakoribb és biztonságosabb tiszai vízpótlást igénylő tájhasználatok
bevezetésére.



IV.2. „A” változat - A tájgazdálkodási vízi infrastruktúra fejlesztése a belvizek
visszatartásának, kormányzásának megvalósításával kombinált gravitációs Tiszai
vízpótlással.
A változat lényege, hogy a „0” változathoz képest növeli a belvízvisszatartás lehetőségét,
elsősorban a Beregi árapasztó tározó területén, valamint javítja a vízpótló csatornán
gravitációsan kivezetett vizek vízkormányzásának lehetőségét. Ugyancsak javulnak a helyi
vízvisszatartás lehetőségei azáltal, hogy a vízvisszatartásra és ártér-revitalizációra kijelölt
holtágakhoz kapcsolódó csatornák rekonstrukciójára sor kerül.
IV.2.1 Ezen változat keretében megvalósuló vízi infrastruktúra fejlesztés konkrét elemei
és hatásai:

- 1 db vízvisszatartó műtárgy építése a Makócsa-főcsatornán, mely lehetővé tenné a
visszatartott belvizek és/vagy a vízpótló csatornán kivezetett vizek tájgazdálkodási
célú hasznosítását. Ezzel a Beregi árapasztó tározó területén a 108.00 mBf szint alatti
területeken alakíthatók ki vizes élőhelyek, a 107.00 mBf terep szintekkel jellemzett
területeken pedig állandó vízfelületek is kialakulhatnak.

- A tározó mélyebb részein történő helyi vízkormányzás érdekében 10 db kisebb
műtárgy építése.

- A Lónyai fióktározó területén, valamint az ártéri öblözet további részén ebben a
projektben 15 új létesítmény épülne. A fióktározóban a maximális kialakítható
belvíztározó térfogat 9-10 millió m3 104,50 mBf belvíz tározó üzemvízszint mellett.

- A belvízkormányzásba bekapcsolható a Beregi árapasztó tározó mindazon arra
alkalmas műtárgya. Ezek segítségével további beruházási költség nélkül lehetőség
van belvízvisszatartásra, mederduzzasztásra.

- A Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs projekt és jelen projekt a Szipa, a
Csaronda, valamint a Dédai-Mitz-főcsatorna menti holtágak esetében teremti meg a
vízkormányzás (vízlevezetés, vízvisszatartás) lehetőségét. Ezen holtágak
összkapacitása 7 millió m3, összes területe 862 ha.

- Csatornák felújítása szükséges, helyenként rövidebb új csatornákat kell kialakítani. A
rekonstrukcióra tervezett csatornák hossza 56 km.

- Összesen 1,2 km hosszúságú új csatorna építésére kerülne sor. A Gelénesi vízpótló
csatornával (1,0 km) a Gelénes-csarodai holtmedret összekötése valósulna meg a
Gelénes belterület határában lévő anyaggödörrel. Az A6 tervezett vízpótló csatorna
(0,2 km) az A6 anyagnyerő hely vízellátását biztosítja.

IV.2.2 Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása

- Vízszintérzékelők és tartozékaik beszerzése és beépítése
Vízszintérzékelők és tartozékaik a Beregi öblözet főbb belvízcsatornáinak üzemirányítás
szempontjából jelentős szelvényeibe kerülnek beépítésre, összesen 6 helyre.
Az érintett szelvényeknél ill. műtárgyaknál az automatikus vízszintmérés kialakítása a cél,
valamint a közös magyar-ukrán távmérő rendszerbe integrálás.

- Tiszaszalka Szivattyútelep és SZIVAFER fejlesztés



A jelenlegi műszaki elképzelés szerint a Tiszaszalkai Szivattyútelep üzemirányítási
rendszerbe integrálása csak a működés monitorozásra terjed ki. Ennek alapján több
monitorozható adatot lehet az adatátvitel segítségével a ClearScada rendszeren keresztül a
SZIVAFER rendszerbe juttatni. Több adatot és információt azonban csak manuális kezeléssel
lehet biztosítani.
A kettősség miatt az informatikai rendszerben szükséges a SZIVAFER módosítást elvégezni a
kivitelezés kapcsán.
A ténylegesen elvégzendő feladatok a kivitelezés során a Tiszaszalkai szivattyútelep
fejlesztése, a SZIVAFER fejlesztése, a távmérő központ fejlesztése, adatok megjelenítése.

- Tiszaszalkai szivattyútelep beintegrálása a FETIVIZG adattovábbító
rendszerébe

IV.2.3 Eszközbeszerzés

A projekt keretében fenntartógépek és egyéb műszaki berendezések beszerzése is
megtörténik, melyek az újként megvalósuló, illetve helyreállított létesítmények funkciójának
hosszú távú ellátásához, a fenntarthatósághoz szükségesek. A karbantartási feladatok ellátása
hatékonyan csak gépek igénybevételével lehetséges, csak kézi munkára nem alapozható.

IV.3 „B”, egyben a megvalósuló változat : A tájgazdálkodási vízi infrastruktúrafejlesztés
a belvizek visszatartásának megvalósításával, kombinált szivattyús és gravitációs Tiszai
vízpótlással, mely a Tisza 706,94 és 715,45 fkm szelvényében ideiglenes szivattyúállások
kialakításával kerül megoldásra.
A „B” változat koncepciója megegyezik az „A” változatéval, azonban a vízrendszerbe tiszai
vízpótlással igény szerint vizet juttatva a tájgazdálkodási rendszer nagyobb biztonsággal és
szélesebb körben működtethető, többféle cél kiszolgálására alkalmas. Műszaki vonatkozásban
a „B” változat annyiban tér el az „A” változattól, hogy vízpótlási lehetőséget teremt a
Tiszából a két helyszínen kiépített ideiglenes szivattyúállás és mobil szivattyúk
alkalmazásával. Minden más elemében a „B” változat megegyezik az „A” változattal.
A tervezett vízgazdálkodási fejlesztés elemei:

IV.3.1 Szivattyúállások létesítése a Tisza 706,94 fkm és 715,45 fkm szelvényében

A Felső-Tisza vízjárása jelentősen eltér az alsóbb tiszai szakaszokétól. Az árhullámok
kialakulása és levonulása rendkívül gyors, 2-3 nap alatt az árhullámok elérik a maximális
szinteket, majd az apadás is gyorsan következik be. A gravitációs vízkivezetés szempontjából
megfelelő vízszintek a Beregi tározó árapasztó műtárgyának szelvényében évente 1-2
alkalommal 2-6 napig következhetnek csak be. Ez igen kevés idő ahhoz, hogy a Tisza vize
gravitációsan hatékonyan bekapcsolható legyen a vízpótlásba.
A másik kedvezőtlen hidrológiai körülmény, hogy a vízkivezetésre alkalmas tiszai
árhullámokat kiváltó csapadék az esetek döntő többségében a Bereget is érintik, ezért a
gravitációs vízpótlásra alkalmas vízszintek idején kisebb valószínűséggel és kevesebb
mennyiségben van szükség tiszai vízkivezetésre.
Tiszai vízpótlás
A tiszai vízpótlási lehetőség szivattyúállás által történő megoldása radikálisan javíthatja a
tájgazdálkodási rendszer működésének hatékonyságát.



A szivattyú állások helyét alapos elemzést követően határoztuk meg azzal a céllal, hogy a
Szipa és a Makócsa völgyet egyaránt elláthassuk vízzel. A Szipa felé történő vízpótlás azért is
fontos, mert gravitációs úton a Beregi tározó projekt keretében megépülő vízpótló csatornán
keresztül erre nem lenne lehetőség.
Az egyik szivattyúzási hely a Tisza folyó 706,94 fkm szelvénye, mely az árapasztó tározó
tájgazdálkodási vízpótló csatornájának Tiszához való csatlakozásával azonos (tározó
beeresztő műtárgy). Itt a szivattyúzás a vízpótló csatorna medrébe történhet a torkolat
elzárásával. A szivattyúval kiemelt vízmennyiség közvetlenül az árapasztó területére
juttatható, továbbá a Makócsán ill. 19. sz. csatornán a Szipa-főcsatornába vezethető. A
Csaronda-főcsatorna irányába kormányozva tetszés szerint eljuttatható a Beregi öblözet északi
területeire is, egészen a Lónya térségi magyar-ukrán határszelvényig.
A szivattyúzási hely kialakítása a Tisza meder rézsűjének kismértékű alakításával történik. A
megépülő térburkolaton 2 db szivattyú is elhelyezhető. A burkolat szintje 107,50 mBf, mely
5,0 m magasságkülönbségen belül helyezkedik el a tiszai legkisebb vízállástól. Így LKV
közeli vízállásnál is lehet szivattyúzni.
A hely védelme érdekében vízépítési terméskőből készítendő kőkosaras rézsűvédelem készül
20 m hosszban.
A másik szivattyúzási hely a Tisza folyó 715,45 fkm szelvénye. A kiemelt vízmennyiség az
árvízvédelmi töltésen keresztül egy 2,0 km hosszú tervezett vízpótló csatornába, majd a
Diáksánc II. és a Diáksánc-csatornán keresztül a Szipa-főcsatornába vezethető. Az
árvízvédelmi töltésbe az árvízi biztonság megőrzése miatt zsilip nem épül, így a vizet a
töltésen kell átemelni. A szivattyúzás két lépcsőben történhet. Az egyik szivattyúzási hely a
vízparton, míg a másik az árvízvédelmi töltés előtt a szükséges védőtávolságon kívül
helyezkedik el. A Tiszától a víz a szívótérig burkolt csatornán  keresztül jut el, melynek
kiépítése szintén a projekt részét képezi.
A mederben lévő szivattyúzási hely kialakításához a rézsű kismértékű alakítása szükséges.
A térburkolaton 2 db szivattyú helyezhető el. A burkolat szintje 109,00 mBf, mely a másik
szivattyúzási helyhez hasonlóan szintén 5,0 m magasságkülönbségen belül helyezkedik el a
tiszai legkisebb vízállástól. Így LKV közeli vízállásnál is lehet szivattyúzni.
A hely védelme érdekében vízépítési terméskőből készítendő 30 cm vastagságú medermatrac
rézsűvédelem kerül a meder rézsűre.
A mederből kiszivattyúzott vizet a tervezett előre gyártott vb. burkolattal ellátott csatorna
segítségével juttatjuk a töltés melletti szivattyúzási helyhez, ahová egy betonba rakott
terméskővel burkolt szívóteret terveztünk.
A mederből a szívótérbe juttatott víz tarpai vízpótló csatornába való továbbítása a jobb parti
árvízvédelmi töltés 59+950 tkm szelvényén keresztül flexibilis csővezeték kiépítésével
történhet. A töltéssel párhuzamosan haladó földút alá tervezett U szelvényű vb. fedlapos
áteresz fedlapjainak egy része a szivattyúzáskor leemelhető a nyomócső elhelyezéséhez
szükséges hosszban.
A szivattyúzás  mindkét esetben mobil diesel üzemű szivattyúkkal történhet.
A szivattyúk teljesítménye 500-800 l/s. Szükség esetén több szivattyúval is történhet
vízkiemelés. A szivattyúzás szükséges időtartama igény szerint változhat. A két szivattyúzási
helyen egy időben történő 0,8 m3/s teljesítményű szivattyúzással naponta ~130 000-150 000
m3 víz pótolható a rendszerbe.



A szivattyús vízkivétellel a Tiszából igény szerint juttatható víz a tájgazdálkodással érintett
területekre. Lehetővé válna az állandó vízfelületek kialakítása, vizes élőhelyek kialakítása, az
anyagnyerő helyeken, a holtágakban a Bereg területén.
IV.3.2 Vízkormányzó és vízvisszatartó műtárgyak építése
A hatékony belvízvisszatartáshoz és a kivezetett vagy kiemelt vizek megfelelő
hasznosításához, valamint a vizes élőhelyek kialakításához 26 db kisebb-nagyobb műtárgyra
van szükség. Ezek rendeltetése: vízvisszatartás csatornamederben, holtmedrekben,
anyagnyerőhelyeken, vízkivezetés; vízkormányzás a belterületek védelme érdekében.
Összesen 4 db fenékküszöb épül meg, melyek feladata a csatornamederben/holtmedrekben
történő vízvisszatartás, vízháztartás javítása.
A műtárgyak jellemzően 0,6-1,5 m nyílásmérettel rendelkeznek.

Műtárgy
jele Rendeltetése

M1 Vízvisszatartás a 72/1. sz. csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M2 Vízvisszatartás az 50. sz. csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M3 Vízvisszatartás a Béke-csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M4 Vízvisszatartás a Petőfi-csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M5 Vízvisszatartás a Csaronda-főcsatorna menti tiszakerecsenyi legelőkön, átjárás biztosítása földúton

M6 Vízvisszatartás a 40. sz. csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M7 Vízvisszatartás a 39. sz. csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M8 Vízkivezetés, vízvisszatartás a 49. sz. csatornát környező holtmedrekben

M9 Vízvisszatartás Vámosatya nyugati részén lévő holtmederben

M10 Vízkivezetés, vízvisszatartás a Makócsa-főcsatorna jobb parti holtmedrekben

M11 Vízkivezetés, vízvisszatartás a Makócsa-főcsatorna bal parti holtmedrekben

M12 Vízvisszatartás a 20. sz. csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M13 Fenékküszöb a Diáksánc III.-csatorna medrében a környező holtmedrekben való vízvisszatartás
érdekében

M14 Vízkormányzás a Diáksánc-csatorna medrében, a belterületi területek védelme érdekében

M15 Vízvisszatartás a Diáksánc II.-csatorna medrében és a környező holtmedrekben

M16 Vízkivezetés, vízvisszatartás a Makócsa-főcsatorna jobb parti holtmedrekben

M17 Vízkivezetés, vízvisszatartás a Makócsa-főcsatorna bal parti holtmedrekben

M18 Vízkivezetés a Makócsa-főcsatornából a Nyilas-csatornán keresztül az A3 anyagnyerőbe és
holtmedrekbe, vízvisszatartás

M19/1 Fenékküszöb a Hármashatár-csatornában a holtmederben való vízvisszatartás érdekében.

M19/2 Fenékküszöb a 26. sz. csatornában a holtmederben való vízvisszatartás érdekében.

M20 Vízvisszatartás a Makócsa-főcsatorna medrében és a környező holtmedrekben

M21 Vízkivezetés a vízpótló csatornából a Szeles-csatornán keresztül a holtmedrekbe, vízvisszatartás



Műtárgy
jele Rendeltetése

M22 Vízkivezetés a 19. sz. csatornából a bal parti holtmederbe, vízvisszatartás

M23 Vízkivezetés a 19. sz. csatornából az A6 anyagnyerő hely irányába, vízvisszatartás

M24 Vízkivezetés a vízpótló csatornából az A13, A26 anyagnyerő helyekre, vízvisszatartás

M25 Fenékküszöb a 45.sz. csatorna medrében való vízvisszatartás, ezáltal a környező védett
gyepterületek vízháztartásának javítása érdekében

A műtárgyak jellemzően előregyártott vasbeton átereszelemekből és aknaelemekből, vízzáró
illesztéssel készülnek majd.
A fenékküszöbök tömörített földből, betonba rakott kőburkolattal épülnek.
A műtárgyak elő-és utófenék burkolattal lesznek ellátva, az adott körülményekhez szükséges
hosszban és anyagból.
IV.3.3 Depóniarekonstrukció
A műtárgyépítéshez kapcsolódóan még szükség van kisebb szakaszokon depónia magasításra
a Makócsa-főcsatorna és a 49. sz. csatorna és a Diáksánc II. oldalág mentén összesen 0,45 km
hosszon.
IV.3.4 Anyagnyerőhely rendezése, vizes élőhellyé alakítása
Jelen projekt egyik fő célkitűzése, hogy a Beregben megépült és épülő árvízvédelmi
létesítményekhez kapcsolódóan összesen 15 anyagnyerő helyen (mintegy 87 ha), ahol a
feltételek lehetővé teszik, vizes élőhelyeket, illetve vízterek kialakítása történjen meg.
Fentieken túl Gelénes területén levő korábbi anyagnyerőhely (2,8 ha) rekonstrukciójával
javíthatók a tájgazdálkodási lehetőségek. Ennek vízpótlását a projekt során létesítendő
Gelénesi vízpótló csatorna teszi lehetővé.
A vizes élőhelyek növelése érdekében, az anyagnyerő helyek egy része, valamint a Beregi
árapasztó tározó egyes nagyobb és mélyebb holtágai vehetnek részt.
IV.3.5 A Beregi árvízszintcsökkentő tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási,
vízkormányzási hasznosítása
A belvízkormányzásba bekapcsolhatók a Beregi árapasztó tározó mindazon arra alkalmas
műtárgya. Ezek segítségével további beruházás nélkül lehetőség van belvízvisszatartásra,
mederduzzasztásra, így mintegy 183 ha vízfelület alakítható ki.
Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási- vízkormányzási hasznosítása
érdekében szükséges a meglévő tározó rendszer elemei működésének és üzemeltetésének
összehangolása a projektben tervezett fejlesztésekkel.
VI.3.6 Csatornarekonstrukció a tájgazdálkodási vízpótlás és belvízkormányzás
hatékonyabbá tétele érdekében
A Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs projekt a tározó területén belül, illetve a
Szipa, a Csaronda, valamint a Dédai-Mitz-főcsatorna menti holtágak esetében teremti meg a
vízkormányzás (vízpótlás, vízvisszatartás) lehetőségét. Szükséges a hozzájuk csatlakozó
csatornák felújítását elvégezni, helyenként rövidebb új csatornákat kialakítani. A
rekonstrukcióval érintett csatornák hossza 56 km.
A meder vízszállító képességének biztosítása, ezáltal a tájgazdálkodási vízszükséglet
eljuttatása érdekében szükséges főbb beavatkozások:



- A medrek tisztítása
- Vízfolyási akadályt képező fák és uszadék eltávolítása
- A medrek iszaptalanítása a természetvédelmi előírások figyelembe vételével.
- A meglévő, rossz állapotú műtárgyak felújítása (átereszek, zsilipek)

A csatornarekonstrukciók esetében fontos szempont a vízfolyás természetes állapotának
megőrzése. Egyes mederszakaszok revitalizációja is szükséges, mely tevékenység a vízfolyás
jobb ökológiai állapotba való hozását biztosítja.
IV.3.7 Műtárgyrekonstrukció
A csatornákon tervezett beavatkozások az engedélyezett állapot helyreállítására
korlátozódnak. A rekonstrukció csatornamélyítést, mederáthelyezést nem tartalmaz. Összesen
64 db műtárgy esetében kerül sor beavatkozásra, melyek többnyire támfalak átépítéséből, elő-
és utófenék burkolatok javításából, csőtagok cseréjéből, elzárószerkezetek javításából, némely
műtárgy esetében a törött áteresz cseréjéből állnak.

3.ábra Tervezett beavatkozások a Lónyai fióktározó területén

IV.3.8 Vízpótló csatornák építése



Tarpai vízpótló csatorna

A Tisza folyó jobb part 715,45 fkm szelvényébe tervezett szivattyúzási helyen kiemelt víz a
tervezett tarpai vízpótló csatornával, a Diáksánc II. és a Diáksánc csatornán keresztül a Szipa-
főcsatornába vezethető.
A csatorna 0+000 km szelvénye a Diáksánc II. csatorna 2+212 km szelvényébe csatlakozik. A
fenékszint itt 109,80 mBf. A csatorna végszelvénye a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés
előtere előtt 111,50 mBf szinten helyezkedik el. A csatornával a töltéssel párhuzamosan
haladó mezőgazdasági földút keresztezésébe egy 13 m hosszú U szelvényű vb. fedlapos
áteresz épül, utófenék burkolattal ellátva. Az áteresz kialakításánál előny, hogy a fedlapok egy
része a szivattyúzáskor leemelhető a nyomócső elhelyezéséhez szükséges hosszban. A további
fedlapos szakaszon, a szivattyúzás közben is biztosítható az átjárás.
A tarpai vízpótló csatorna részben meglévő árok nyomvonalán, részben megvásárolt,
A csatorna medre a tervezett szivattyúzás paraméterének ismeretében, 0,8 m3/s vízszállításra
van méretezve.
A csatorna hidraulikai adatai:

fenékszélesség: 0,8 m
rézsűhajlás: 1:1,5
fenékesés: 0,7 ‰
hossz: 1984 m

Gelénesi vízpótló csatorna

A Gelénesi vízpótló csatornával a Gelénes-csarodai holtmeder összekötése történik meg a
Gelénes belterület határában lévő anyaggödörrel. A Gelénes-csarodai holtmederben a víz
visszatartása a beregi árapasztó tározó projektben tervezett fenékküszöbbel biztosítható
108,00 mBf szintig.
A csatorna 0+000 km szelvénye az anyaggödörnél 107,30 mBf magasságú, az 1+018 km
szelvényben a Gelénes-csarodai holtmedernél 107,50 mBf.
A csatorna hidraulikai adatai:

fenékszélesség: 0,6 m
rézsűhajlás: 1:1,5
fenékesés: 0,2 ‰
hossz: 1018 m

A6 anyagnyerő hely vízpótló csatorna

A tervezett vízpótló csatorna az A6 anyagnyerő hely vízellátását biztosítja. Az A6 anyagnyerő
hely a beregi árapasztó tározó projekt töltésépítéséhez volt szükséges. Az anyagnyerőhely
irányába víz a 19. sz csatornából juttatható a beregi árapasztó tározó töltésében elhelyezett
zsilippel történő visszaduzzasztással.
A tervezett csatorna a 19. sz. csatorna 2+240 km szelvényétől az A6 anyaggödörig tart.
Fenékszintje a 0+000 km szelvényben 106,60 mBf, a 0+180 km szelvényben 107,40 mBf.
Az A6 anyagnyerő hely vízpótló csatorna Tákos külterületén meglévő árok és útárok
nyomvonalában, szelvénybővítéssel épül.
A csatorna hidraulikai adatai:



fenékszélesség: 0,6 m
rézsűhajlás: 1:1,5
fenékesés: 1,2-8,4 ‰
hossz: 180 m

IV.3.9 Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása
Az „A” változatban bemutatottakkal megegyezik.

IV.3.10 Eszközbeszerzés
Az „A” változatban bemutatottakkal megegyezik.

V. A fejlesztés összefoglalása és a projekt jelenlegi állása

A projekt 20 települést érintve, a vízi infrastruktúra fejlesztésével a tájgazdálkodási vízpótlás
és belvízkormányzás hatékonyabbá tételét tűzi ki célul, emellett lehetőséget teremt az
ökológiai vízpótlásra, a vizes élőhelyek kialakítására is. A „Beregi komplex árapasztási és
ártérrevitalizációs projekt”és a bemutatott projekt együttes hatása a Bereg tájgazdálkodási
lehetőségeire jelentős lehet.

A KEHOP keretében támogatott projekt Támogatási Szerződése 2016.05.30-án aláírásra
került.
A kivitelezés az ütemezés alapján 2016. szeptember elején megkezdődhet. Első lépésben a
kiviteli terv készül el, területelőkészítés, lőszermentesítés és régészeti feladatok folyamatos
ellátása történik majd. A természetvédelmi kötöttségeket figyelembe véve a
csatornarekonstrukciók első szakaszával kezdődnek a tényleges helyreállítási munkák, melyek
2016. év végéig befejeződnek. A NATURA 2000 területeket érintő helyreállítási munkák
2017. év tavaszától a tél elejéig tartó időszakát fedik le, párhuzamosan az új műtárgyak
megépítésével. Az új csatornákat érintő kiviteli munkákra 2017 elejétől a nyári időszakig
kerül sor, szintén párhuzamosan a monitoring és üzemirányítási rendszer kiépítésével. A
szivattyúzási helyek kialakítása, valamint az anyagnyerőhelyek vizes élőhellyé alakítása a
nyári, kora őszi időszakra lett előirányozva.
A megvalósulási terv és üzemeltetési engedély dokumentációjának elkészülése után a projekt
fizikai befejezésére 2018. 03.31-én kerülhet sor.

Összefoglalva, a másfél évig tartó kivitelezés eredményeképpen az alábbiak érhetőek el:
- a vízgazdálkodási adottságokhoz igazodó mezőgazdálkodási szerkezet kialakításának
elindulása,
- a belvizek visszatartásával, illetve aszályos, években a tiszai vízpótlással az időjárási
szélsőségek jelentős csökkenése,
- a vízvisszatartással a költségek megtakarítása,
- a jó termőképességű szántóföldi művelésű területekről a fölös vizek gyorsabb
levezetése a belvízcsatornák rekonstrukciója által
- a NATURA 2000 vizes élőhelyek és védett fajokra nézve kedvező hatás,
- a VKI-ban megfogalmazott, szükséges intézkedések projekt általi részbeni teljesülése.
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