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1. Bevezetés

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területe az ország legkeletibb
csücskében fekszik. Határai északon a Tisza, észak-keleten a magyar-ukrán, keleten és dél-
keleten a magyar-román országhatár, délen a Nyírség vízválasztója, nyugaton Hajdú-Bihar
megye közigazgatási határa (ami egyben vízválasztó is).
Az igazgatóság működési területe vízrajzi, természetföldrajzi szempontból jelentős
különbözőségeket mutat. A terület változatosságát nagymértékben a területet átszelő jelentős
folyóknak, vízfolyásoknak köszönheti.
Legjelentősebb vízfolyásai a Tisza, a Szamos, a Túr és a Kraszna. De talán sokak számára
ismerősnek tűnhet az Öreg-Túr, a Tunyogmatolcsi vagy a Szamossályi Holt-Szamos is.
Belvízrendszereink vízkészlet-gazdálkodási alegységei eredetileg a fölös vizek elvezetésének
biztosítására létesültek. Azok a szárazság és aszály kezelésére, a természetes vizes élőhelyek
revitalizációjára nincsenek komplexen berendezkedve. Az elmúlt évtizedekben a fejlesztések
során a vízhálózat, illetve a szivattyútelepi kapacitások bővültek, azonban azok jelenlegi
állapotukban sem alkalmasak a vízrendszerekbe vizet visszatáplálni.
12 víztározónk közül 7 a Nyírségben található 4 főfolyás völgyében. Ezek a víztározók csak
csapadékvízből tölthetőek, elsődleges szerepük a belvíz késleltetett levezetése a főgyűjtő
Lónyay-főcsatornába. Vízhiány esetén a kettős működésű szakaszokon a tározókból történő
vízkiadagolásokkal biztosítható a mezőgazdasági vízigény kielégítése. Mivel a tározók
feltöltése a hidrometeorológiai körülményektől függ, ezért aszályos időszakban nagyon
víztakarékosan kell gazdálkodnunk a vízkészletekkel.
A Szamos folyó holtmedreiben üzemeltetett tározóinkat már nem csak belvízből tudjuk
tölteni, hanem megfelelő mértékű vízszintemelkedés esetén a folyón levonuló árhullámokból
is gravitációsan. Ez azonban nem biztosít kiegyensúlyozott vízpótlási lehetőséget. A
legszükségesebb időszakokban kevés az esélye egy megfelelő mértékű árhullámnak.
Működési területünkön egyetlen, nem csak gravitációsan vízpótolható tározónk van, a
Rétközi-tó. A vízkivételi mű azonban még csak 2015. év végén épült meg. Üzempróbái
jelenleg még tartanak.
Gyakorlatilag 2015. év végéig nem rendelkeztünk sehol sem vízkivételi művel. Ebből látható
milyen nehéz helyzetben is vagyunk az aszályos időszakokban.
A dolgozatban a 2015-ben bekövetkezett térségünket érintő rendkívüli, erős aszály
mérséklésének érdekében megtett intézkedéseinket ismertetem, valamint, hogy milyen
további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ezt az egyelőre szinte teljesen a
hidrometeorológiai körülményektől függő területet kellő biztonsággal tudjuk vízzel ellátni,
amikor arra a legnagyobb szükség van.

2. A 2015. évi aszály értékelése

A példátlan méreteket öltő aszályhelyzet kibontakozásának sajnos a FETIVIZIG működési
területén is szemtanúi lehettünk. Az összességében egyre melegedő hőmérséklet és az
átlagosnál kevesebb csapadékmennyiség már 2011 évtől jellemezte térségünket, azonban
2015-ben rekordokat döntő súlyos száraz időszakkal kellett szembenéznünk.  Csapadék és
talajvíz tekintetében jelentős hiánnyal zártuk a 2014-es évet, melyet a nagy hőség és az
intenzív párolgás csak tovább fokozott.

Az aszály mértékéről 1961-től áll rendelkezésünkre adat, és az elmúlt 54 év alatt egyszer
sem volt működési területünkön ilyen nagyságrendű aszály. Az Integrált Vízháztartási
Tájékoztató vizsgálatai szerint, az országos területi átlag alapján az elmúlt nyolcvanöt év
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(1931-2015) során a 2015. évi volt a nyolcadik legaszályosabb év. Az aszályindex 2015. évi
értékeinek területi eloszlása igen változó képet mutat (1. ábra).

1. ábra. Az aszályindex (PAI) 2015. évi értékeinek területi eloszlása Magyarországon

Míg hazánk középső és nyugati tájait csak enyhe és mérsékelt fokú aszály jellemezte, addig
térségünket rendkívüli aszály sújtotta. Az éghajlati változékonyság jelei már működési
területünkön is tapasztalhatóak.

2.1. Hidrológiai helyzetkép

Csapadék

2015-ben összesen 433 mm csapadék hullott, ami messze elmaradt a sokéves átlagtól (589
mm). Különösen a február - április közötti időszak volt az átlagosnál szárazabb, ezekben a
hónapokban mindössze 15-19 mm csapadékot mértünk területünkön. A hosszú száraz
időszakok és a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékok hasznosulása gyenge, a
vízmennyiségnek csak kis része tudott eljutni a talajba. Öblözeteink mindegyikében jelentős
mértékű volt a csapadékhiány, éves szinten 18-27 % között alakult (2. ábra). A csapadékhiány
legnagyobb mértékben a Nyírséget sújtotta.

2. ábra. Csapadékösszegek éves hiánya öblözetenként 2015-ben
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Léghőmérséklet

A 2014-15-ös hidrológiai év léghőmérséklet szempontjából nemcsak követte a korábbi
trendszerű emelkedést, de az elmúlt 60 év legmelegebb nyarát produkálta 53 hőségnappal,
ami kiugróan magas az átlagos 24 naphoz képest. A nyári hónapok középhőmérséklete
Napkor állomás adatai alapján 22,5 °C volt, ami 2°C-kal haladja meg az 1981-2010 standard
időszak méréseit.

Talajvíz

A csapadékszegény időjárás és a hófelhalmozódás hiánya miatt 2013 tavasza óta nincs
jelentős talajvíz utánpótlás. Igazgatóságunk területén az állomások tartósan LKV közeli
értékeken mozognak. 2015-ben több állomáson is megdőlt a történelmi legalacsonyabb
vízállás, augusztusban a vizsgált 47 talajkútból 32 került az addigi történelmi kisvízszint
(LKV) alá. Összességében működési területünkön 1-2 méteres csökkenés tapasztalható az
1971-2000 közötti átlaghoz képest.
A probléma súlyosságát mutatja, hogy működési területünkön a talaj legfelső rétegében (1 m)
potenciálisan akár 1,7 milliárd m3 vizet is be tudnánk tározni. Ha ezt a becsült adatot
összevetjük a tározóinkba betározható kb. 38 millió m3 vízmennyiséggel, láthatjuk milyen
jelentős vízhiánnyal küzdünk. Az arányok is jelzik, hogy valójában a legnagyobb természetes
víztározónk maga a talaj (Várallyay).

Párolgás

A párolgás sokéves átlaga 2015-ben Vámosoroszi állomáson 816 mm volt, amely
megközelítette a sokéves maximumot (847 mm). A sokéves átlag 637 mm ezen a
törzsállomásunkon. Augusztus hónapban olyan magas volt a havi párolgás értéke (180 mm),
hogy megdőlt a korábbi havi maximum.

A fent megnevezett hidrometeorológiai tényezők együttesen szélsőségesen száraz
vízháztartási helyzetet idéztek elő területünkön. A vízutánpótlás hiányában felszíni és felszín
alatti vízkészleteink is csökkentek.

2.2.  Vízfolyások vízjárásának alakulása

Folyók vízállása

 Az elmúlt év folyamán a hirtelen lehulló esőzések eredményeként két alkalommal is
készültég elrendelése vált szükségessé területünkön. Ezek a rövid árhullámok ugyanakkor
hamar levonultak, a hosszabb ideje tartó alacsony vízállásokat sem a felszínen, sem az alatt
nem tudták befolyásolni.
Folyóink a száraz időjárás következtében az év nagy részében alacsony vízállás körül
mozogtak, illetve több állomáson megdőlt az LKV rekord. Szeptemberben a Tiszán,
Tivadarnál 7 cm-rel, Záhonynál 14 cm-rel kisebb vízállást mértünk a történelmi kisvízszint
rekordnál, valamint a Szamos folyón, Csengernél -131 cm volt a vízállás, ami 1 cm-rel múlta
alul a korábbi kisvízi rekordszintet.
Májusban a Kraszna vízgyűjtőjén, külföldi területen 2 nap alatt átlagosan 100 mm csapadékot
tapasztaltunk, mely a nagyvízi mederben lévő növényzet miatt lassú levonulású árhullámot
generált.
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Novemberben rövid idő alatt kiemelkedő mennyiségű, átlagosan 124 mm eső esett a Felső-
Tisza vízgyűjtőjének kárpátaljai részén (Királymező 216 mm), ami Tiszabecs szelvényben 7.5
méteres vízszintemelkedést idézett elő. A gyorsan levonuló árhullám után azonban újra a
korábbi, alacsony vízállások álltak be.

Csatornák vízjárása

Az aszályos időjárás belvízvédelmi csatornáink vízjárására is kedvezőtlen hatást gyakorolt. A
működési területünkön található csatornáinkról szeptember végére elmondható, hogy a meder
több mint 70%-ban már teljesen száraz volt. A fennmaradó kis százalékot kitevő folyó víz
nagyobb részét a nyíri főfolyások vízkészlete teszi ki. Megjegyzendő azonban, hogy a
környező településekről érkező tisztított szennyvizek befogadóiként ezeknek a csatornáknak a
vízhozama a bevezetés helyénél egyébként is magasabb.
A Beregi öblözetben „A Beregi Komplex Árapasztási és Ártér-revitalizációs Fejlesztés című,
KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 kódszámú pályázat” kiviteli munkái miatt vízvisszatartásra
nem volt lehetőség.

folyó víz
15%

pangó víz
12%

kiszáradt
meder
73%

3. ábra. Főbb csatornáink vízjárás-alakulása 2015 augusztusában

2.3. Tározók feltöltöttségének alakulása

Az enyhe, csapadékban szegény téli időszak miatt sem belvíz, sem árvíz nem alakult ki az
utóbbi évek tavaszán, így a tározók töltésére nem volt lehetőség.
A magas léghőmérséklet - illetve a minimális csapadék hatására - a tározóink apadása már a
tavaszi hónapokban megkezdődött és nagyobb mértékű volt a sokéves átlagnál.
Tározóink feltöltöttsége a hidrológiai év során folyamatosan csökkent októberig (8,5 millió
m3), amikor 2 millió m3 vizet sikerült tölteni a lehullott csapadék hatására.
A száraz és forró nyarat követően a minimumot szeptember hónapban mértük, ekkor a
betározott vízmennyiség mindössze 6,5 millió m3 volt, ami az üzemvízszinthez tartozó
víztérfogatnak kevesebb, mint harmada. Ilyen alacsony szintű feltöltöttségre az elmúlt 8
évben nem volt példa.
12 tározónkból az elmúlt évben 5 üresen állt. A december végi 7,6 millió m3 összvíztérfogat
31%-os feltöltöttségnek felelt meg (4. ábra).
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4. ábra. Állandó tározóink feltöltöttsége 2012-2016 április között

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2015-ös év hidrológiai szempontból rendkívül száraz
volt. A kialakult helyzetre igazgatóságunk igyekezett felkészülni, a lehetőségekhez mérten
törekedtünk kezelni.

3. A vízhiánykezelés érdekében megtett intézkedések

A elmúlt száraz időszak tapasztalatai alapján februárban a Szakaszmérnökségek megkezdték a
vízhiányra való felkészülést.

A megtett felkészülési intézkedések felsorolása:
- csatornamederben történő vízvisszatartás,
- tározók feltöltése üzemi vagy azt meghaladó vízszintre (csapadékvízből, árhullámból).

Az év folyamán konkrét vízbevezetések is megvalósultak folyók vízkészletéből:
- vízvisszavezetés a Tiszából,
- árhullámokból történő vízkivezetés.

A vízhiánykezelés érdekében megtett intézkedések a lehetőségekhez mérten elősegítették
működési területünkön a víz helyben tartását, illetve a vízszolgáltatás biztosítását.

3.1. Csatornamederben történő vízvisszatartás

Elsősorban a víztározókban végeztünk vízvisszatartást, valamint a kiépített
duzzasztózsilipekkel a csatornamedrekben. Ezek mellett a belvízveszélyes időszak elmúltával
a Szakaszmérnökségek megkezdték az ideiglenes vízvisszatartó létesítmények megépítését is
a lefolyás mértékének csökkentése érdekében (1. fotó). A beavatkozások hatására a környező
területek talajvízszintje is emelkedett.
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1. fotó. Ideiglenes mederelzárás a Simai-főfolyáson

A csatornamedrekben az összesen visszatartható víz mennyisége megközelítőleg 1,5 millió
m3, amelyből 820 em3 az Öreg-Túr vízkészletéből származik.
Április végéig a tározókon kívül a csatornamedrekben, állandó és ideiglenes vízvisszatartó
műtárgyainkkal 1,2 millió m3 vizet tartottunk vissza, de ebből 690 em3 az Öreg-Túr vize volt.
Az igazgatóság működési területén a csatornamedrekben 22 helyen tartottunk vissza vizet.
Ennek eredményeképp a csatornákban lévő víz minősége és mennyisége április végéig
megfelelő volt.
Összességében azonban a csatornák felső szakaszain már tavasz végére sem volt víz, amit
visszatarthattunk volna a műtárgyakkal.
A homokzsákos mederelzárások csak ideiglenesen tudták ellátni a feladatukat, mivel ezek a
művek vízszintszabályozásra nem alkalmasak, csak vízvisszatartást lehet velük végezni. Az
aszályos időjárás következtében a mederelzárásoknál a víz átbukása megszűnt, a felvízi
oldalon pangó vizek alakultak ki. A legtöbb elzárás felett a vízvisszatartásra kijelölt
mederszakaszok kiszáradtak.

3.2. A tározók feltöltése üzemi vagy azt meghaladó vízszintre

3.2.1. Tározók feltöltése csapadékvízből

Nyírség
A május hónapban bekövetkezett intenzív esőzésnek köszönhetően a nyírségi tározóinkat
kettő kivételével sikerült üzemi, vagy üzemi közeli vízszintre feltöltenünk.
A nyírségi tározóink közül a Rohodi tározót még tavaly a nyár elején le kellett halászni, mivel
nem tudtunk vízpótlást biztosítani a tározóba. Azt követően a tározó teljesen kiszáradt. A
Rohodi tározó csak a Vajai tározó feltöltése után kap vizet, mivel a Vajai tározó
természetvédelmi védettséget élvez. Így mindaddig, amíg csak van lehetőség felszíni
vízpótlásra, a Vajai tározóba próbáljuk a megfelelő vízszintet biztosítani az élővilág védelme
érdekében. Vízpótlás hiányában a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő fúrt
kútból történik a tározó vízpótlása.
A Pazarnyi tározó 2014 őszén készült el, de az aszály miatt nem került feltöltésre, így azóta
üresen áll.
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Felsőszabolcs
Felsőszabolcsban a Rétközi-tó a kedvezőtlen hidrológiai körülmények miatt 2014. nyarán
kiszáradt. Ezt megelőzően a halászati hasznosító kényszer lehalászást végzett a jelentősebb
anyagi kár elkerülése érdekében.
A víztározó belvízből, vagy gravitációs úton tiszai árhullámból tölthető fel, de a 2014. évi
hidrometeorológiai körülmények nem idéztek elő olyan vízjárást, amely ezt lehetővé tette
volna.
Az Igazgatóság a kormány által támogatott közfoglalkoztatási program keretében az
elszaporodott növényzettől megtisztította a medret, valamint a Veresmarti ki-bevezető
csatorna meg lett kotorva.
2015 évben aktívan zajlottak „A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és
vízpótlásának biztosítása” c. projekt kivitelezési munkálatai.

Szatmár
A Szamossályi tározó és a Tunyogmatolcsi Holt-Szamos csapadékvízből történő vízpótlására
nem kerülhetett sor, mivel nem volt olyan mértékű víz összegyülekezés. A két tározó
vízszintje május végére olyan mértékben lecsökkent, hogy már megközelítette a minimális
vízállást.
A Gőgő-Szenkén lévő Nagyszekeresi tározóban tavasszal már csak a legmélyebb helyeken
volt víz.
A Penyigei tározóban a 2014 óta tartó aszályos időjárás hatására a vízállás folyamatosan
csökkent, míg végül kiszáradt.
A Szamosmenti tározó továbbra is szárazon maradt.

5. ábra Kettős hasznosítású csatornák és tározók a FETIVIZIG működési területén



10

3.2.2. Tározók feltöltése árhullámból

3.2.2.1. Gravitációs vízpótlás a Szamosból

A Tisza-Szamosközben a Szamossályi-tározóba március elején sikerült a szamosi árhullámból
egy kevés frissítő vizet bejuttatni. Ezt követően a tározó vízszintje áprilisban újra
csökkenésnek indult, a vízállás akkor 238 cm volt, a minimális vízszint 200 cm. Ugyanezen
árhullám már nem volt elég magas ahhoz, hogy a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosba is vizet
juttathassunk.

Május 28-án a Szamossályi zsilipnél a Szamosi árhullám meghaladta a tározó vízszintjét, így
egy gyors vízminőség vizsgálatot (bőrönd labor) követően apadó ágon megkezdtük a tározó
vízpótlását. 282 cm-re sikerült a tározót feltölteni, ami 224 em3 vízbevezetést jelentett, de
sajnos még mindig jelentősen az üzemi vízszint alatt maradt.

A Tunyogmatolcsi-tározóhoz is eljutott az árhullám május 28-án délre, itt 15 cm-es
vízszintnövekedést tudtunk elérni ~300 em3 víz bevezetésével. A tározó vízállása 310 cm lett
(üzemi vízszint 390 cm).

A vízpótlásnak köszönhetően a két tározó vízszintje csak nyár végére csökkent a minimális
vízszint közelébe, illetve az alá. Ez a halászati-horgászati hasznosítás esetében veszteséget
nem okozott.

3.2.2.2. Krasznai vízátvezetés a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosba

A Krasznán levonuló árhullámot kihasználva júniusban lehetőségünk adódott a Nagyecsedi
zsilipen keresztül vízbevezetés végzésére a Szamos-Krasznaközi rendszerbe. Ahhoz, hogy a
Kraszna vize átvezethető legyen - irányított körülmények között - a Holt-Szamosba, a Lápi-
főcsatorna 1+650 km szelvényében található csomóponti zsilipet le kellett zárni, és a Lápi-
főcsatorna 1+700 km szelvényében mederelzáró gátat építettünk (2.fotó). Így a víz a
Nagyvájás csatornába folyt Győrtelek irányába, ahol a Keleti-övcsatornán keresztül a Holt-
Szamosba jutott. (8. ábra) További mederelzárások kiépítése is szükségessé vált, elsősorban
homokzsákok beépítésével. A Krasznából a nagyecsedi zsilipen kivezetett víz mennyisége
maximálisan 2 m3/s volt, melyet fokozatosan lehetett elérni.
Hét napig volt lehetőség a vízbevezetésre. Sajnos a rendszer feltöltése olyan mennyiségű vizet
igényelt, hogy a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosba csak 8 cm-es vízszintemelkedést
eredményezett, ez 94 em3 vízmennyiségnek felel meg.
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2. fotó. Mederelzárás a Lápi főcsatornán és vízátvezetés a Krasznából a Nagyvájás
csatornába

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vízátvezetés a Krasznai árvízből lehetséges, azonban a
rendszerben több új műtárgy megépítése szükséges még a vízkormányzásokhoz. Emellett a
megnövekedett vízhozam biztonságos levezetése érdekében a depónia magasítása is
létfontosságú.
Fontos, hogy ismerjük a folyó víz minőségét, mielőtt megkezdjük a víz kivezetését.
Megfelelő vízminőségi vizsgálatok elvégzése mellett akár még áradó ágban is megkezdhető a
vízkivezetés.

3.3. Vízvisszavezetés a Tiszából Tiszabercelen

A Tiszalöki duzzasztás miatt a Tisza vízszintje mindig min. 2,77 m-rel magasabb a Belfő-
csatorna fenékszintjétől. Ezért aszályos időszakban a gravitációs vízpótlásnak nincs akadálya.
A Tiszából gravitációs vízvisszavezetés az elektromos szivattyútelepen, a szivattyúkon
keresztül lehetséges.  A vízbeeresztés hatása a 13+360 km szelvényben lévő Kétérközi
zsilipig érezhető. A Zúgói szivattyútelep zsilipjének nyitásával a Nagyhalász-Pátrohai
csatorna alsó szakasza is frissíthető.
2015. júliusától szeptember végéig végeztünk vízbeeresztést a Tiszából a Belfő-rendszerbe a
Tiszaberceli szivattyútelep vízbeeresztő rendszerén keresztül. Megközelítőleg 850.000 m3 víz
került bevezetésre.
A vízbeeresztés nagymértékben hozzájárult a vízigények maradéktalan kielégítéséhez,
valamint ahhoz, hogy a tartós meleg, csapadékszegény időjárás ellenére a Belfő-csatorna alsó
szakaszának vízminősége nem romlott, halpusztulás nem volt.

3.4. Krasznai vízbevezetés a Holt-Krasznába

A Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő tározó leürítését a Kraszna jobb parti töltésének
8+000 tkm szelvényébe lévő háromnyílású zsilipes műtárgy biztosítja. A vízleeresztő csatorna
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biztosítja az összeköttetését a vízleeresztő zsilipes műtárgy és a Holt-Kraszna között. A Holt-
Kraszna az öblözet belvízlevezetésében vesz részt, a tározó ürítésekor a medrében
összegyülekező vizeket a vízleeresztő csatornán keresztül vezetjük a zsilipes műtárgy felé.
A leürítő műtárgyon keresztül megoldható a Kraszna folyó árhullámából a vízátvezetés
lehetősége a Holt-Krasznán keresztül az Északi-főcsatorna 0+500 szelvényébe. (6. ábra) A
műtárgy próbajelleggel lett üzemeltetve, ezáltal nyomon követhető volt, hogy milyen
távolságra lehet a vizet eljuttatni. A műtárgy nyitására 2015. 06.03-án 10.30-kor került sor.
Az átfolyó vízhozam a zsilip fojtásával lett szabályozva a vízbeömlés függvényében. A
műtárgy nyitásának mértéke a 20 cm-t nem haladta meg. A víz 108,250 mBf értéken érkezett,
277 cm-es kül- és 242 cm-es belvízállás volt tapasztalható. A műtárgyat viszonylag hamar
zárni kellett. Már másnap, 2015. 06. 04-én este 20.30-kor elzárásra került, ekkor 257 cm-es
kül- és 254 cm-es belvízállás volt leolvasható.
Ezen időtartam alatt egészen Olcsváig le tudtuk engedni a vizet.

6. ábra Vízpótlás útvonala Krasznai vízpótlással a Holt-Krasznán

Nyári árhullám levonulása idején a jövőben is hasznos lehet a zsilip nyitása. Megfelelő
duzzasztásnál a mederben is betározható, visszatartható a víz.

3.5. Az Öreg-Túr folyamatos vízpótlása a Túr folyóból

A kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyok következtében a Túr folyó vízhozama a nyár
folyamán 0,4 m3/s értékre csökkent, a szükséges 1,5 m3/s helyett.
2012-ben megvalósult az Öreg Túr rehabilitációjának első üteme. A projekt lényege, hogy a
meglévő műtárgyak felújításával, és a nábrádi fenékduzzasztó megépítésével 80 cm-rel
megemelkedett a vízszint a felvizi oldalon a műtárgy környezetében.
A beavatkozás összesen 16 helyszínt érintett. Ezeken a helyszíneken műtárgy- és meder
rekonstrukciók voltak, valamint új szabályozó műtárgyak épültek, és 4 db új monitoring
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állomás létesült. Mindezek hatására a Sonkádnál beadagolt vízhozam magasabb szinten tud
levonulni, mérsékelve a térség vízhiányát. A beavatkozások eredményeként az Öreg- Túr alsó
szakaszának (Olcsvaapáti és Kömörő között) vízszintje emelkedett, illetve az Öreg- Túr
mentén lévő holtmedrek ökológiai vízpótlása is megvalósult (Bákaszeg).
Román oldalról a közeljövőben az átvezetet víz mennyisége várhatóan csökkenni fog, mivel a
folyó mentén létesített halastavat bővítik, melynek vízutánpótlását az engedélyek alapján a
Túrból tervezik megvalósítani. Hazai oldalon ezen vízkivételnek érezhető hatása lehet az
Öreg-Túr vízkészletére.

4. Jövőbeni fejlesztési lehetőségek, beavatkozások a vízhiány enyhítése
érdekében

A FETVIZIG az elmúlt években, a vízhiány enyhítése érdekében, létesítményeit úgy
üzemeltette, hogy minél több vizet tudjon a medrekben és a víztározókban visszatartani.
Ennek a célnak alárendelve működtettük vízkormányzó műtárgyainkat, illetve ideiglenes
elzárásokat építettünk. Valamennyi kezelésünkben lévő folyó esetében (Tisza, Szamos,
Kraszna, Túr), amikor azok vízállása lehetővé tette, vizet vezettünk ki a töltésekbe épített
zsilipeken keresztül, melyet a belvízrendszerek segítségével osztottunk szét. Azért, hogy az
igazgatóság műszaki lehetőségei bővüljenek a vízhiánykezelésre, valamennyi pályázatunk
során olyan megoldásokat részesítettünk előnyben, amelyek segítik a vízpótlást és a
vízvisszatartást. Ennek szellemében készült el a Rétközi-tó élőhelyvédelmi beruházása, az
Öreg-Túr rehabiliátciójának I. és II. üteme, a Tiszaberceli szivattyútelep rekonstrukciója, de
az előbbieket figyelembe véve épültek meg a Szamos-Kraszna közi és a Beregi tározó
vízpótló létesítményei is.
A további fejlesztéseknek mindenképp biztonságos vízforrásra kell alapozniuk, lehetőleg a
folyók által biztosított vízkészletek igénybevételével.

4.1. A közelmúltban befejezett pályázatok

4.1.1. A Rétközi-tó vízpótlása a megépült vízkivételi művel

A Rétközi-tó a Felső-Tisza vidék 26 éve épült legnagyobb jelentőségű tározója. A tó többcélú
hasznosítású, az elsődleges belvízvédelmi szempontok érvényesülése mellett a vízkészlete
öntözési, halászati és jóléti célra is felhasználható. Eddig csak belvízből, vagy Tiszai árhullám
bevezetésével lehetett biztosítani a feltöltését, vízpótlását. Így aszályos, vízhiányos
időszakokban jelentős mértékben lecsökkent a vízszintje, vagy akár ki is száradt. Ennek a
problémának a megoldására a környező települések önkormányzatainak összefogásával és a
FETIVIZIG közreműködésével kezdeményezték a Kormány támogatását a tó vízpótlásának
megvalósításához. A Kormány 1508/2015 (VII.23.) Kormány határozatában a KEOP -
3.1.4/2015 azonosító számú „Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című projekt felhívás
részeként a „A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása”
projektet kiemelt projekté nyilvánította.
Ennek eredményeként a Rétközi-tó állandó vízszinttartásának elősegítéséhez 2015. évben
megépült a szabolcsveresmarti ki-beeresztő csatorna torkolatánál egy 1,2 m3/s teljesítményű
vízkivételi mű, amely a Tiszából biztosít vízpótlást. A víz a tiszai vízkivételi műből
nyomócsövökön keresztül jut a szabolcsveresmarti ki-beeresztő csatorna 0+995,50 km
szelvényébe épült vízszintszabályozó műtárgyhoz.
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A vízkiemelést 3 db csőben elhelyezhető propeller szivattyú biztosítja. Az üzempróba
elvégzését és a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően a vízpótló
szivattyúk üzemeltethetőek.
Azzal, hogy biztosítjuk a tó állandó vízszintjét lehetőséget nyújtunk a természet kedvelőknek
különböző szabadidős tevékenységek végzésére, mint pl. horgászat, csónakázás, fürdőzés,
séta, tanulmányi kirándulások lebonyolítása.

4.1.2. Az Öreg-Túr vízszintjének megemelése

2016. áprilisában befejeződött az „Öreg-Túr rehabilitációja II. ütem” elnevezésű pályázat
kivitelezése - az első ütem folytatásaként - amelyben a felső szakasz (Túristvándi, Kölcse,
Sonkád térségében) vízszintjének emelése, valamint a teljes Kölcsei Túr-Ág vízpótlása
valósult meg. Ezáltal nemcsak a vízbőségből, de a vízhiányból eredő károk hatása is
mérsékelhető.
A területre jellemző, hogy belvizes időszakban, amikor a vízkiadagolás szünetel, a torkolati
szakaszokon magas vízszintek alakulnak ki, de a felső szakaszon meder, illetve vízgyűjtő
terület hiányában teljesen leürül. Az itt található holtmedrek (Malomszegi holtág, Túr- Erdei
holtág) valamint a Kölcsei-Túrág vízpótlás hiányában ökológiailag sérül.

A fejlesztés második ütemében az Öreg-Túr 52+530 km szelvényében, valamint az 58+700
km szelvényében zsilipes fenékgát létesült. A műtárgyak a vízszint szabályozásában, száraz
periódusban annak emelésében látnak el fontos szerepet. Így kisvizes időszakokban a műtárgy
feletti csatornaszakaszokon közel 90-100 cm-es vízszintemelés érhető el.

Az Öreg-Túr rehabiliátciója I. és II. ütemének beavatkozásai során megépült új műtárgyak
révén az Öreg-Túr teljes szakaszára kiterjedően tudjuk változó mértékben növelni a
vízszinteket, továbbá gravitációsan (fenntartható módon) lehet kielégíteni, valamint
folyamatosan pótolni a környező két holtág vízigényét. A most megépített műtárgyak, zsilipes
fenékgátak, nem engedik leürülni a belvizes időszakban átmenetileg szünetelő vízpótlás miatt
a főmedret. A projekt műszaki átadás-átvétele megtörtént. A rendszer üzemeltetését az új
műtárgyak beüzemelésével megkezdtük.
Ezen projektek révén a 2016. évben esetlegesen kialakuló vízhiány az érintett területeken
mérsékelhető.

4.2. Folyamatban lévő pályázat

Jelenleg folyamatban van a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a
Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén” című projekt előkészítése.
A Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése során a beregi öblözetben a Szipa- és Makócsa-
főcsatornák környezetében lévő holtmedrek, mélyfekvésű területek vízpótlása,
vízvisszatartása fog megoldódni. A beavatkozások 28 db beregi belvízcsatornát érintenek. A
kivitelezés során közel 58 km hosszon csatorna rekonstrukció történik. Depónia magasítás
épül két csatorna mentén, összesen 377 m hosszban. A belvízkormányzás hatékonyabbá tétele
érdekében 25 db új vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy épül, valamint 65 db műtárgyat
újítunk fel. Három vízpótló csatorna és 2 db szivattyúállás épül, lehetővé téve a Tiszából
történő mobil szivattyús vízpótlást és ezzel a beregi öblözet akár folyamatos vízfrissítését.
A projekt kivitelezési munkálatai előre láthatóan idén ősszel megkezdődnek, a befejezés
végső határideje 2018. ápr. 30.
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4.3. Lehetséges fejlesztési tanulmányok bemutatása

4.3.1. Rétköz vízpótlási lehetőségeinek vizsgálata

A Rétköz legjelentősebb, részben kettős hasznosítású csatornája a Belfő-csatorna.
A Rétköz vízpótlási problémáinak egy részét megoldja a Rétközi-tó feltöltésére megépült
tiszai vízkivételi mű. Azonban a főcsatorna a Rétközberencsi szivattyútelep feletti, mintegy
25 kilométeres szakaszán, vízpótlásra nincs lehetőség, az csak belvízelvezetési célokat
szolgál. Aszályos időszakban a Belfő-csatorna ezen felső szakasza rendszeresen kiszárad,
illetve csak minimális, tisztított szennyvizekből származó víz található benne, ami
vízminőségi szempontból is kifogásolható.
Az érintett önkormányzatokban felmerült az igény a területükön található halastavak,
horgásztavak, vizes élőhelyek vízpótlására, illetve a meglévő és tervezett növénykultúrák
öntözésére.
Ehhez a Belfő-csatornába állandó vízpótlást kell biztosítanunk, melyre az egyetlen lehetséges
forrás a Tisza. A folyóra telepített vízkivételi művet (0,5-0,8 m3/s kapacitással) a Győröcske
alatti szakaszon javasolt megépíteni. A vízkivételi műtől a Belfő-csatornáig a vizet 160 méter
nyomóvezeték és nyílt csatorna (4145 számú országos közút meglévő szikkasztó árkának
nyomvonalán) létesítésével lehet eljuttatni. A vízpótlás útvonala magán terület igénybevétele
nélkül kialakítható. Továbbá célszerű vízvisszatartásra szolgáló létesítményeket építeni a
főcsatorna felső szakaszán, a vízszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. (7. ábra)
Javasolt megvizsgálni az alternatív energia ellátás (napelemes rendszer, törpe vízerőmű)
kialakításának lehetőségét is a beruházáshoz kapcsolódóan.
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7. ábra A Győröcske térségében tervezett vízkivételi mű és annak hatásterülete

4.3.2. Vízpótlás a Nagyecsedi szivattyútelep gravitációs zsilipjén keresztül fenékküszöb
létesítésével

Az elmúlt évek történései rávilágítottak arra, hogy a nagy vízgyűjtőterülettel rendelkező
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos vízellátás biztonsága is veszélybe kerülhet. Ahhoz, hogy a
vízpótlás kisvizes időszakban is megoldható legyen a Kraszna medrében egy fenékküszöb
létesítése szükséges, ami megfelelő szintre duzzasztja a folyó vizét kisvizes időszakban,
anélkül, hogy árvízvédekezés során problémát okozna. A Nagyecsedi zsilipen keresztül
történne az öblözet vízpótlása, melynek keretében többek között a Tunyogmatolcsi Holt-
Szamos, a Lápi-főcsatorna, a Lápi-mellék csatorna, a Nagy-vájás csatorna, Kocsordi-
főcsatorna az Északi-főcsatorna vízpótlása valósulna meg. (Gyakorlatilag úgy ahogyan azt a
Krasznai árhullám bevezetésénél leírtam a 3.2.2.2. pontban, csak ebben az esetben nem kell
várni egy árhullám kialakulására.) (8. ábra)

További lehetséges vízátvetések, vízpótlások az Ecsedi lápon:
A nagyecsedi fenéklépcsős vízkivezetéssel tulajdonképpen a teljes lápi rendszerbe a víz
pótolhatóvá válik a csomóponti zsilipen keresztül a Kocsordi-főcsatorna – Északi-főcsatorna -
Olcsvai zsilip – Szamos folyó vízkormányzási útvonalon. Ehhez több fontosabb
mellékcsatornát is el kell zárni, hogy a víz ne azokba az irányokban terüljön. Pl. a K4,
Anyatava cs. Bivalyfertő cs. stb. A beruházás megoldást jelentene a hajdani Ecsedi-láp
megmaradt részeinek a vízpótlására is, így élőhely rehabilitációs célt is szolgálna.
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A vízszétosztó rendszer fontosabb pontjairól (vízkormányzó műtárgyak, tározó stb.) valós
idejű, távmért vízállás és vízhozam adatokkal kell rendelkeznünk, aminek érdekében
távmérők beépítése indokolt.

8. ábra A Szamos-Krasznaközi térség Kraszna felől
történő vízpótlásának hatásterülete

4.3.3. Szamosmenti öntözőrendszer rehabilitációja (szivattyús vízpótlás a Szamosból)

A Szamosmenti, a Szamossályi és a Penyigei tározó, valamint a vízelosztó útvonalak menti
területek vízellátása folyamatosan biztosítható lenne, ha a Szamos folyó jobb partján,
Komlódtótfalu térségében, állandó vízkivételi mű (min. 2 m3/s kapacitás) épülne meg. A
vízpótlás nem csak a térség ökológiai vízigényének biztosítását tenné lehetővé, hanem ismét
lehetőség nyílna a Szamosmenti öntözőrendszer vízellátására, valamint a Szamosmenti és a
Szamossályi tározó komplexebb hasznosítására is. Az elképzelt beruházás részeként az
érintett csatornák és műtárgyak rekonstrukcióját is el kell végezni, a tározóterek kotrásával
együtt. A közvetlen hatásterület megközelítheti a 7000 hektárt. (9. ábra)
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9. ábra Vízpótlás a Tisza-Szamosközben, Komlódtótfalui vízkivétel

4.3.4. Csengeri vízkivétel

A Szamos bal partján, Csengernél, vízkivételre (gravitációs) jelenleg csak az I. fokú
készültségi szinthez (csengeri vízmércén 500 cm) közeli vízállásnál van lehetőség, ami ritkán
fordul elő. A folyamatos vízpótlás érdekében úszó vízkivételi művet lehetne telepíteni a
Szamosra, 0,5–0,8 m3/s összteljesítményű szivattyúkkal (10. ábra).  A vízkivételi mű mellett,
a vízrendszer másik pontján, egy másik átemelő telep létesítése is szükséges, amelyet
követően a víz már gravitációsan továbbítható Csengerújfaluba, a Keleti-övcsatornáig,
ahonnan Győrtelek irányába vezethető a Szamos vize. Itt is elengedhetetlen a vízelosztást
végző csatornarendszer és a műtárgyak felújítása, az érintett szakaszokon.

Ez a vízpótló rendszer még az 1980-as évek előtt üzemelt utoljára. A terv megvalósításához
elsődlegesen meg kell vizsgálni mekkora a térségben jelentkező vízigény, mivel a vízkivételi
mű és a rendszer üzemeltetése nagyon költséges.
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10. ábra A Szamos-Krasznaközi térség Szamos felől
történő vízpótlásának hatásterülete

4.3.5. A vízháztartás javításának lehetőségei a Nyírségben

A FETIVIZIG működési területére vonatkozó Nyírség vízpótlása jelenleg még előzetes
vizsgálatokat igényel. A fő elképzelés, hogy a vízpótlás megvalósítása a Keleti főcsatornából
történne.
A Lónyay-főcsatorna és a betorkolló nyíri főfolyások menti területeken, összesen 396 km2-en
javulna a vízháztartás. Megvalósításához mintegy 75 km hosszú csővezeték építése szükséges
Hajdúböszörmény magasságában a Keleti főcsatornára telepítendő vízkivételi műtől
Nyírbátorig, a Vajai-főfolyás felé tervezett leágazó vezetékig. A szállítandó víz
mennyiségétől függően 5-7 db szivattyútelep építésére van szükség. Ugyanazon
nyomvonalvezetés mellett háromféle szállító kapacitás került megvizsgálásra (0,2; 0,6 és 1
m3/s). A vízátvezetések üzemeltetési költségei mérsékelhetők, ha megújuló energiával
működnének a tervezett átemelő telepek.
A program két pilléren kell, hogy nyugodjon: vízvisszatartás (kisebb-nagyobb tározóterekben,
csatornamedrekben) és vízátvezetés szabad vízkészlettel rendelkező vízfolyásból (Tisza).
Ennek érdekében egy megalapozó tanulmányt szükséges készíteni, amely megvizsgálja
műszaki, ökológia és gazdasági szempontból a problémát, az eddigi intézkedéseket és a
lehetséges megoldásokat, olyan formában, hogy azzal az érintett szervezetek később pályázati
források elnyeréséért indulhassanak.

5. Összegzés

2016-ban az előrejelzések szerint nemzetközi szinten a globális felmelegedés hatására rekord
melegre számítanak a kutatók. Azt, hogy térségünket ez milyen mértékben fogja érinteni
egyelőre nem tudjuk, de számolnunk kell ezzel a lehetőséggel. Mint azt a dolgozatban
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ismertettem felszíni vízkészleteink meglehetősen korlátozott mértékben állnak rendelkezésre,
a talajban betározott, hasznosítható víz mennyisége pedig utánpótlás hiányában tovább
csökken.
Csatornáink többsége aszályos időszakban hosszú távon nem alkalmasak vízvisszatartásra,
mederelzárással esetleg az alsóbb szakaszokon lehet rövid ideig visszatartani a vizet, de
csapadék hiányában az elzárás alatt kiszárad a csatorna, a visszatartott víz minősége pedig
leromlik. Hasznosabb a vízvisszatartást mély fekvésű területeken, lehetőség szerint a meglévő
tározókban biztosítani.
A nyári meleg hatására bekövetkező párolgás, valamint a vízigények kielégítése miatt a nyári
időszakban csökken a tározóink vízkészlete. Ezzel egy időben az öntözési igény növekszik,
mely igényeket leginkább csak tározóinkból tudjuk kielégíteni.
Még aszály előrejelzést is készítünk havonta, 3 alternatívát figyelembe véve azt vizsgáljuk,
hogyan alakulnak tározóink feltöltöttségi szintjei átlagostól kevesebb, átlagos és átlagostól
több csapadék lehullása esetén.
Szükséges tehát felkészülnünk arra, hogy a területünkre érkező vizekből amennyit csak lehet,
bevezessünk a tározókba, illetve vízkormányzási alternatívákat alkalmazzunk az egyes
vízrendszerek között.  Folyóinkon az év bármely szakában kialakulhatnak kisebb-nagyobb
árvizek, illetve megfelelő mértékű vízszintemelkedések. Ez a víztöbblet megfelelő
felkészülési időelőnnyel és optimális vízkormányzással használható tározóink töltésére,
vízpótlásra.

A felsorolt fejlesztések, fejlesztési elképzelések – és ezeken belül is a vízkivételi művek -
megvalósulásának köszönhetően jelentősen megnőhet a FETIVIZIG működési területén a
felszíni vízkészletek rendelkezésre állása. Ezek a készletek egyaránt elősegítik a
mezőgazdasági vízhasználat biztosítását, - öntözővíz, halastavas vízpótlások ellátását –
valamint az aszálykár mérséklését, az ökológiai vízigények kiszolgálását, a mikroklíma
javítását, és nem utolsósorban a jóléti célokat is támogatja (horgászat, üdülés). A felsorolt
projektek megvalósulásával megközelítőleg 20.000 ha vízpótlását tudnánk teljes biztonsággal
kiszolgálni aszályok idején is.
Több esetben a régi rendszerek újraélesztése a cél. A fent említett fejlesztési elképzelések
nem rendelkeznek engedélyes, vagy rekonstrukciós tervekkel. Szükségesek a projekt
megalapozó tanulmányok elkészítése is.
Igazgatóságunk a jövőben is törekszik a hatékony aszálykár elhárítás megoldására.


