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1, Bevezetés 

2015 júliusától szeptemberéig tartott az a kisvizes időszak, amely kis híján a Közép-Tisza-

vidék legalacsonyabb vízállását eredményezte hosszú évtizedek óta. Annak, hogy ez nem 

következett be, jelentős szerepe volt a Tisza-tó vízkormányzásának, amely lehetővé tette, 

hogy a főcsatornákon folyó öntözés megtartása mellett a vízkivétel is megoldható legyen a 

közel 75.000 lakosú Szolnok, és a környező települések számára is. 

Azonban a Közép-Tisza területét nem csak az aszály, hanem az árvizek és bizonyos esetekben 

a belvizek is veszélyeztetik. Emiatt „szerencsés” helyzetben van a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság, hiszen mindhárom vízzel kapcsolatos szélsőség próbára teszi a 

szakemberek tudását és kihívások elé állítja az új kollégákat is, sok tapasztalattal gazdagítva 

őket. 

A Tisza-völgy egészére vonatkozva 2015-ben megkezdődtek a kisvízszint-rögzítések, melyek 

a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot is érintették.  

Jelen tanulmányban a 2015. évi nyári kisvizes időszakot szeretném bemutatni a Tisza folyóra 

korlátozva, az azt kiváltó okokat, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által végzett 

vízkormányzási és vízhozam mérési munkákat, azok eredményeit.  
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2, Előzmények 

2.1, Vízgyűjtőkre esett csapadék 

2015 évben a vízgyűjtőkre esett csapadék mennyisége csak egyetlen esetben haladta meg a 

sokéves átlagot (február), de akkor sem számottevően. A többi hónapban az átlag alatt maradt 

az összes vízgyűjtőn a csapadék.  

Ez azt eredményezte, hogy a folyók nem kaptak olyan mértékű utánpótlást, amely lehetővé 

tette volna azt, hogy a nagyobb párolgással, szivárgással járó nyári időszakban ki legyen 

egyenlítve.  

 

 

 

1. ábra: 2015. évi területi csapadék aránya a sokéves átlaghoz képest 
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2.2, Lehullott csapadék a KÖTIVIZIG területén  

2015-ben az Igazgatóság területén a havi csapadék átlag négy hónapban (január, augusztus, 

szeptember, október) haladta meg a sokéves átlagot. Az ábrán jól látható, hogy igen 

csapadékszegény volt a nyár és csak augusztusban, illetve októberben hullott kiemelkedően 

nagy mennyiség a területre.  

Az Igazgatósági havi átlag augusztusban 96,6 mm volt, amely összesen 4 nap alatt hullott le, 

valamint októberben 0,4 mm-el maradt el az augusztusi értéktől, ez 96,2 mm volt.  

Ez a lokális hiány is felerősítette a területi csapadékhiányt, hiszen nem csak a felső 

vízgyűjtőkről nem érkezett utánpótlás, hanem a Közép-Tisza mentén sem történt meg a 

megfelelő lefolyás. 

 

 

2. ábra: KÖTIVIZIG 11 csapadékmérő állomásának sokéves adatai 2015. évi csapadékadatokhoz 

viszonyítva 
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2.3, Hőmérséklet 

A 2015. évben összesen 71 db fagyos nap
1
, 4 db téli nap

2
,1 db zord nap

3
, 91 db nyári nap

4
, 51 

db hőség nap
5
 és 17 forró nap

6
 fordult elő a szolnoki hőmérsékleti adatokból következtetve. 

A nyári szélsőséges napok jóval túllépték a sokéves átlagokat: nyári napok tekintetében 14 

nap, hőségnapoknál 31 nap, forróságnapoknál pedig 16 nappal több nap volt 2015-ben. A 

fagyos, téli és zord napok tekintetében a 2015. év elmarad a sokévi átlagtól, amely fagyos 

napoknál 90 nap, téli 26 nap és zord napoknál pedig 10. 

 

 

3. ábra: Szolnoki meteorológiai állomás léghőmérsékleti adatai 

 

 

                                                           
1
 Fagyos nap: napi minimum léghőmérséklet kisebb 0 

°
C-nál 

2
 Téli nap: napi maximum léghőmérséklet  kisebb 0 

°
C-nál 

3 Zord nap: napi minimum léghőmérséklet kisebb -10 °C-nál 

4 Nyári nap: napi maximum léghőmérséklet nagyobb 25 °C-nál 

5 Hőség nap: napi maximum léghőmérséklet nagyobb 30 °C-nál 

6 Forró nap: napi maximum léghőmérséklet nagyobb 35 °C-nál 
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2.4, Talajvíz  

A csapadékszegény, meleg nyár hatása a talajvízálláson is jól megfigyelhető. Mint ismeretes a 

nagyobb vízfolyások befolyásolják a talajvíz áramlását. Ha a folyó vízszintje alacsony, akkor 

a közeli talajvízrétegekből a vizek a folyó felé áramlanak, magasabb vízszintnél (árvíznél) 

pedig a folyó visszaduzzasztó hatása érvényesül.  

A folyó vízállása ezért nagyban közrejátszik a talajvíz felhalmozódásához, vagy éppen annak 

talaj felszínétől számított mélyebb elhelyezkedéséhez. Ha a vízszint magasabb, a nagyobb 

vízfolyások mentén belvizes elöntések tovább is jelen maradhatnak, mint a folyótól távolabbi 

területeken, mivel a beszivárgás lecsökken.  

Ennek ellenkezője, amikor a folyó leszívó hatása érvényesül a talajvíznél is. Ennek 

alátámasztására látható egy remek felvétel vasas talajvíz-bemosódásról a Tiszába Nagykörű 

360,00 fkm-nél.  

 

 

1. fotó: Talajvízbemosódás a Tiszába 
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3, A Tisza-tó jelentősége 

A fentebb említett magasabb hőmérsékletek és kevesebb csapadék hatására nem alakult ki 

jelentős aszályveszély a térségben. Ez a megfelelő vízkormányzásnak volt köszönhető. A 

Kisköre felső vízmércén mért 725 ± 5 cm-ről 735 ± 5cm-re történő emelést 2015. május 08-

tól az érkező vízhozamok függvényében kezdték meg. A Tisza-tó vízszintemeléséről az 

érintettek teljes körűen tájékoztatva lettek. A vízszintemelés közel 10 millió m
3
 többlet 

vízkészletet jelentett (a tározónál 1 cm vízszint körül belül 1 millió m
3
 víznek felel meg). 

Ezen kívül további víz tartalékot halmoztak fel a Nagykunsági bögékben. 

A képzett tartalékot a Nagykunsági-, Jászsági- és Tiszafüredi-főcsatornákon keresztül leadott 

vízigények kiszolgálására, illetve a Körös-völgy ökológiai vízpótlására használták fel. 2015. 

augusztus 11-ig Kisköre alsó vízmércén mért vízállást -315 cm-en lett tartva, majd a fentről 

érkező vízhozam-csökkenés miatt az alvíz vízszintjét -320 cm-re változtatták, emellett a 

Nagykunsági- és a Jászsági-csatornák vízbeeresztését csökkentették. 

Az sikeres intézkedések végett a Szolnoki vízállást sikerült több napon keresztül -280 cm 

felett tartani (-279 cm), ezzel biztosítva Szolnok városi ivóvíz ellátását, mivel ez alatt a szint 

alatt ez nem tudna megvalósulni. 

 

 

1. térkép: A Tisza-tó térképe 
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4. ábra: Kisköre-felső és –alsó vízmércén mért vízállás adadok 

 

Mint ahogy az a fenti ábrán is látható, az idei nyár szükségessé tette a vízkormányzás 

bevetését. A téli vízszintről a tó feltöltését március közepén kezdték el, melyet a már előbb 

említett 725 ± 5 cm-el kezdtek meg. Mivel vízutánpótlás nem érkezett, és az előrejelzések 

sem kecsegtettek semmi biztatóval, a 725 ± 5 cm vízállást 735 ± 5 cm-re kezdték felemelni. 

Ennek oka az volt, hogy a szolnoki felszíni vízmű -280 cm alatti tiszai vízállásnál már csak 

mobil vízszivattyúk segítségével tudja megoldani a vízkivételt. Ennek jelentős költsége és 

emberigénye van, ezért ezt (ha lehet) igyekeznek elkerülni.  

Ezért a kiskörei alvizet -315 cm-ről -320 cm-ig engedték el, így biztosítva azt, hogy 

Szolnoknál ne döntsünk LKV szintet. Ehhez hozzájárult még a két erőmű, Tiszalök és 

Kisköre zsinórüzemre állítása is, vagyis az érkező vízhozamokat nem fogják le, hanem egy az 

egyben tovább engedik az alsó szakaszok felé.  
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4, Vízhozam mérések és eredményeik, következtetések 

Év elején meghatározott vízhozam-mérési ütemterv készül az Igazgatóságunk területére 

vonatkoztatva. Ez kiterjed a szélsőséges időszakokra is, így amikor a nyári kisvizes vízhozam 

mérés el lett rendelve csak a mérési időpontok meghatározása volt kérdéses. A méréseket 

minimum hetente, de volt ahol háromnaponta végeztük el. A vízhozamok vizsgálata azért is 

fontos számunkra, mert a két erőmű üzemelése miatt ugyan annál a vízállásnál eltérő 

vízhozamokat produkál a Tisza. 60 m
3
/s alatt mondatjuk azt, hogy kritikus a vízhozam a 

folyón.  

A központból két mérőcsoport mért, akik kiegészültek a Szolnoki Szakaszmérnökség egy 

emberével. A nagyobb csomóponti mérések mellett a kisebb csatornákon is végeztek mérést a 

kollégák, így követve figyelemmel a vízmennyiségének alakulását a csatornákon is. 

Az 5. ábrán látható, hogy Kiskörénél az ingadozó vízállás ellenére a vízhozam egyenletes 

maradt, sőt, csak egyetlen esetben került 70 m
3
/s alá az értéke (69,7 m

3
/s). 

 

 

5. ábra: Kisköre vízállás adatai és a hozzájuk tartozó vízhozamok, 2015. 
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Ennek azért is van jelentősége, mert mint láthatjuk a 6. – 7. – 8. ábrán sikerült tartani mind a 

vízhozamokat mind pedig a vízállásokat a Tisza folyó alsóbb szakaszain is. 

A következőkben a Közép-Tisza területéről 3 helyet szeretnék kiemelni és bemutatni a 

szelvények vízhozamának és vízállásának alakulását. Látni lehet, hogy a három helyen a 

kiskörei adatokkal megegyező, azokkal párhuzamosan alakuló vízhozamok lettek kimérve, 

attól függetlenül, hogy az adott mérő pontban 6 vagy 12 mérés lett elvégezve adott 

időtartamon belül. 

 

4.1, Tiszaroff, Szolnok, Tiszaug vízállások és hozzájuk tartozó vízhozam 

mérések 

A Tisza-tó alatt, Tiszaroffnál július 22. – augusztus 31. között végeztünk méréseket. Hat hét 

alatt heti 1 db mérés lett elvégezve, melyek adatait láthatjuk az alsó diagramon.  

 

 

6. ábra: Tiszaroffi vízállás és hozzájuk tartozó vízhozam adatok, 2015.  
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A Közép-Tiszán lefelé haladva a következő nagyobb mérőhely, amelyet ki szeretnék emelni a 

szolnoki szelvényben található.  

Itt lényeges a vízállás, mivel a városi vízmű nem tudja megoldani a vízellátást beavatkozás 

nélkül. 

Itt is az előbb említett 6 hét alatt heti kettő, azaz összesen 12 mérés lett elvégezve a fenti 

probléma fontossága miatt. A mérési eredményeket szintén a lenti ábra szemlélteti.  

 

 

7. ábra: Szolnoki vízállás és hozzájuk tartozó vízhozam adatok, 2015. 

 

A szolnoki méréseknél látható, hogy egyetlen esetben sem került a vízhozam 70 m
3
/s alá. Míg 

Kiskörénél 6 napon keresztül volt LKV szint, addig Szolnoknál 15 napig volt a vízállás -278 

cm-en, ebből 12 egymást követő napon folyamatosan ezt a vízállást mértük, és tudtuk tartani a 

már előbb is említett kiskörei vízkormányzásnak köszönhetően.  
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A KÖTIVIZIG alsó határánál, Tiszaugnál szintén 6 hét alatt hét db mérés lett végezve.  

Az ábrán jól látható, hogy az ingadozó vízállás ellenére itt is lehetett tartani a vízhozamokat, 

vagyis a vízkormányzás itt, a távoli területen is kifejthette célirányos hatását. 

 

 

8. ábra: Tiszaugi vízállás és hozzájuk tartozó vízhozam adatok, 2015. 

 

 

4,2, Mérések összehasonlítása 

A három mérőpontban, valamint a kiskörei „kontroll” méréseknél is látható, hogy a 

vízhozamokat sikerült együtt tartani, a nagyobb ingadozások kikerülésével. Habár a kritikus 

határ a 60 m
3
/s, ennek közelébe csak két esetben került a vízhozam, ez azonban az igen kicsi 

sebességek miatt egy „belemérés” is lehet az ADCP műszerrel, amely viszont nem jelentett 

problémát.  
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5, Összegzés 

Összességében elmondható, hogy a kisvizes időszakban sikeresen biztosítva lett a Tisza-tó 

vízkészletének szinten tartásával a tó alatti folyószakaszon a vízállás, illetve a vízhozam is.  

Ez nem csak a Kisköre-alsó és néhány környező mérce esetében történt, hanem a folyó több 

mint 200 km-es szakaszán.  

A stabil vízszint nem csak azért fontos, mert a szolnoki vízmű innen veszi ki az 

ivóvízkészletét, hanem azért is, mert a stabil vízhozam fenntartása az élővilág szempontjából 

elengedhetetlen.  

Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az előzőekben ismertetett vízállás és vízhozam értékek 

nem a folyó természetes vízjárását tükrözik. A fentről érkező többlet-vízhozam megtartása a 

Tisza-tóban azért is volt fontos, mert a néhány napos csapadékosabb időszak után ismét 

jelentkező vízhiányos napok vízpótlására használták fel az akkor felhalmozott vízkészletet.  

2015 nyarán bebizonyosodott, hogy megfelelő vízszint-kormányzással sikerül egy-egy 

szélsőséges időszakban is az elvárt vízmennyiség biztosítása. 

 

 

 

 


