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Bevezetés

A KÖTIVIZIG abban a sajátos helyzetben van, hogy működési területén 1973-ra megépült a
Kiskörei Vízlépcső és felette 1978-ra kiépült a kiskörei víztározó – mai nevén Tisza-tó ami
napjainkra az ország második legnagyobb vízparti üdülőterületévé vált. A kiskörei víztározó
dinamikusan megújuló, duzzasztott vízkészlete teszi lehetővé a folyó alvízi szakaszán a
szabályozott vízszinttartást, a Körös völgyi térségi vízátvezetést és biztosítja a rátelepült
három öntözőrendszer (Nagykunsági, Jászság, Tiszafüredi) vízellátását.

Világszerte fontos eszközei a folyógazdálkodásnak a nagyműtárgyak. Magyarországon, a
„létüket” illetően kettősség érvényesül: a már meglevők beilleszkedtek a környezetükbe,
társadalmilag elfogadottá váltak. Ilyen a Kiskörei Vízlépcső és az általa elért duzzasztás révén
a Tisza-tó, ami természetvédelmi tekintetben is példaértékű. Másfelől az újak létesítése
politikai elutasításba ütközik. E több, mint 25 éve tartó krónikus helyzeten kell túljutni a
vízvisszatartást is előtérbe helyező folyógazdálkodás érdekében.

A Tisza-völgy mára kialakult vízgazdálkodási rendszerének a belépcsőzött Tisza és Körösök a
gerince, és a Keleti-, Nyugati- Jászsági és a Nagykunsági-főcsatornák, a nagy tározók, az
öntöző és belvízlevezető főcsatornák alkotják a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő
Vízgazdálkodási Rendszert, röviden a TIKEVIR-t. Nélküle aszályos, száraz nyári időben ma
már kiszáradna a Körös-völgy és a Tisza-völgy jelentős része. A TIKEVIR elsősorban térségi
ökológiai vízpótlást, öntözést, halastavak vízellátását és a felesleges vizek elvezetését
szolgáló vízrendszer. A vízellátó és vízelvezető csatornahálózat egymás mellett, egymásba
fonódva jött létre, amit az igényekhez igazodóan, a károk mérséklése és megelőzése
érdekében működtetünk.

A műszaki létesítmények közül legmeghatározóbb és a térségre legnagyobb hatást gyakorló
mű kétségtelenül a Kiskörei vízlépcső és a hozzá kapcsolódó tározó tér a Tisza-tó:
A Tisza-tó felülete 127 km2, folyamatosan megújuló vízkészlete, térfogata 253 millió m3 (a
Balaton térfogatának több, mint tizede), melyből több, mint 130 millió m3 hasznosítható. A tó
ma már a természetvédelem gyöngyszeme, itt alakult ki a legteljesebben az Alföld vízjárta
területeire jellemző mozaikos tájszerkezet és élővilág. A körtöltéses síkvidéki tározót – a
talajvízszintjét szabályozó – övcsatorna hálózat veszi körül.
A tóból a Jászsági- (kapacitása: 48 m3/sec) és a Nagykunsági- (kapacitása: 80 m3/sec) öntöző-
főcsatornák biztosítják a térségek öntözővíz-ellátását és a halastavak, holtágak vízpótlását.
A nagyműtárgy mintegy 11 m-esre képes duzzasztani a Tiszát, és ezt a vízszintkülönbséget
hasznosítja a 28 MW teljesítményű vízerőmű, ami évente 80-110 millió kWh villamos
energiát termel.
A 2000. évi tiszai cianid szennyezés hatásait a Kiskörei Vízlépcső célszerű üzemeltetésével
lehetett mérsékelni, a Tisza-tó területén a víztereket megőrizni, lehetővé téve a folyó
élővilágának újraéledését.
A 2015. évi rendkívül alacsony tiszai vízállások mellett ugyancsak a vízlépcső által
visszatartott többletvíz biztosította a vizet Szolnok és a környező települések ivóvíz
ellátásához.

A dolgozatunkban Dr. Nagy István ny. vízügyi igazgató „Előnyök a felmelegedésből” című
cikkéből (megjelent: Mérnökújság 2016. májusi számában) idézzük azokat a
megállapításokat, amelyek a konstruktív továbblépést, a további együtt gondolkodást
előmozdíthatják.
(megjegyzés: A Mérnökújságból idézett szöveget zöld háttérrel jelenítettük meg)
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1. Jelentős vízgazdálkodási problémák a Tisza-völgyben
A jelentős vízgazdálkodási problémák halmozottan az Alföldön és a Tisza-völgyben
jelentkeznek. Az alföldi terület erősen hajlamos a szélsőségekre: árvízveszély, fokozottan
belvíz-veszélyeztetett területek, aszályos területek, a Duna-Tisza közén jelentkező szárazodás,
az Alföldre jellemzőek a helyenként és időszakonként alacsony talajvíz szintek, arzénes
ivóvizek. Éppen azért, mert ilyen sok célnak, feltételnek kell megfelelni, a különcélú
rendszerek elvi szinten sem lehetnek sikeresek.

Kritikus térségek és szélsőségek, jelentős vízgazdálkodási problémák
Forrás: Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok (MTA 2011.)

Jelenleg az operatív vízgazdálkodást (káros belvizek elvezetése, mezőgazdasági vízellátás,
vízkészlet-gazdálkodás) a vízügyi igazgatóság látja el, rugalmasan igazodva az időnként
kielégíthetetlennek tűnő, gyakran teljesen ellentétes igényekhez.
A vízügyi hatósági engedélyezés folyamatában a vízügyi igazgatóság szerepe elsősorban a
vagyonkezelői feladatokban érvényesül.
Az első Európai Uniós ciklusban, a vízügyi igazgatóságoknak lehetőségük nyílt a
vagyonkezelésükben lévő kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornák rekonstrukciójára,
fejlesztésére. 2014. január 1-től a társulatok üzemeltetésében és kezelésében lévő
vízilétesítmények a Vízügyi Igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek. Az átvett
létesítményeket a fejlesztések, felújítások elmaradása, fenntartási és karbantartási
hiányosságok, szegényes tervellátottság jellemezte.
A területi vízgazdálkodás létesítményeinek üzemeltetésére, fenntartására az alulfinanszírozás,
a felújítás és fejlesztés elmaradása a jellemző. Ezek ellenére a területi vízgazdálkodás
megvalósítását koordináló és a létesítményeket (főműveket) kezelő vízügyi igazgatóság
igyekszik megfelelni és – időnként erőn felül is teljesítve – kielégíteni közép és hosszabb
távon előre gondolkodva a jelentkező, és az elképzelt, tervezett társadalmi, közcélú közösségi
igényeket.
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Az igazgatóság és előd szervezetei létrehozták a területi vízgazdálkodás megvalósításához
szükséges eszközrendszereket, melyek összehangolt irányításával, szervezésével nagyrészt
biztosíthatók az agrárium jelen és jövőbeni elvárt igényei. Ebben a tekintetben a szervezet
többször bizonyította azt, hogy képes a megfelelő kockázat kezeléssel a vészhelyzet
kivédésére vagy a már bekövetkezett károk enyhítéséhez megfelelő intézkedéseket tenni. Az
igazgatóság bizonyította létfontosságát a területi vízgazdálkodás terén is, a szervezet jövőjét
illetően ma a stabilitására kell intézkedést tenni. Ma a vízgazdálkodási szakma a hosszú
rehabilitációjára történő intézkedések sorozatát éli meg.
A vízgyűjtő-gazdálkodás további tervezése során (VGT2) a jelentős vízgazdálkodási
problémákat a Tisza részvízgyűjtő fejezetében pontosítottuk. Mind a vízfolyásoknál, mind az
állóvizeknél megjelenik az okozatok között a vízhiány, a túl alacsony vízszint problémaköre.
A hidrometeorológiai szélsőségek felerősödésével a KÖTIVIZIG területén a vizek túlzó
bősége mellett a vízhiányok elleni védekezésre is egyre nagyobb hangsúlyt kell tehát
fordítanunk. A KÖTIVIZIG belvíz-veszélyeztetettségi és a zonális aszályossági térképén jól
érzékelhető, hogy a legmagasabb értékszámmal jelölt területek egybeesnek, vagyis
igazgatóságunk területe a belvíz, az aszály – sőt az árvíz tekintetében is – a
legveszélyeztetettebbek közé tartozik. (lásd 2. sz. melléklet)
Igazgatóságunk fontosnak tartja, hogy tervszerű felkészüléssel és hatékony, operatív
beavatkozásokkal megelőzze, illetve mérsékelje az extrém vízhiányos helyzetekből adódó
károkat.

2. Válaszok és eredmények a területi vízgazdálkodásban

A KÖTIVIZIG tudatos felkészülés jegyében, a területi vízgazdálkodás hatékony
végrehajtásához szemléletváltásra volt szükség, amelynek a legfontosabb állomásait az
alábbiakban összegezzük:
- Víz Keretirányelv (VKI) alapján a víztestekre kitűzött célokat és a célok eléréséhez

szükséges intézkedéseket vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben foglaltuk össze (Tisza
részvízgyűjtő koordináló: KÖTIVIZIG, VGT1, VGT2);

- 2007-2013. Uniós pályázati ciklus nyújtotta lehetőségeket a paradigmaváltás jegyében
aknáztuk ki. Belvízvédelmi rendszerek „természetközeli” vízrendezéssel történő fejlesztése
a VKI előírásai figyelembevételével. Célok: megőrizni és megtartani a helyben keletkező
felszíni- és felszínalatti, valamint használt vizeket; (10 db megvalósult ROP projekt 4,4 mrd
Ft értékben;
„Ahhoz, hogy hazánkban a jelenleginél kedvezőbb feltételek mellett legyenek elérhetők
nagyobb vízkészletek, kedvező áron és energiaszinten lehessen vizet szolgáltatni, az
szükséges, hogy belvízelvezető rendszereink, patakjaink, folyóink is csak azt a vizet vezessék
el, ami az adott térség és hazánk érdekében áll.” (1)

- 2008-2015. Komplex Tisza-tó projekt integrált tervezés: mezőgazdaság, vidékfejlesztés,
terület és tájhasználat, természetvédelem, vízgazdálkodás (KEOP 6,6 mrd Ft);

- 2010. ISO 9001/2008. minőség irányítási eljárási rend bevezetése (a mezőgazdasági
vízhasznosítási tevékenységünket is a minőség irányítási eljárási rend szerint végezzük);

- 2011. Rendelkezésre álló szabad vízkészlet potenciájának feltérképezése;
- 2012. a KÖTIVIZIG védelmi szervezetébe integráltan megalakult a Vízhiány-kárelhárítási

Szakcsoport. Vízhiány elleni „védekezés”: 2012, 2013, 2015. években történt „védekezés”
irányítása átláthatóbbá, a feladatainak meghatározása, végrehajtása hatékonyabbá vált!;

- 2012-ben elkészült a Közép-Tisza vidék, a Jászság és a Nagykunság Vízkészlet-hasznosítási
Stratégiája 24 projekt ötlet beépítésével.
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Egyik fontos javaslat a jelenleg nem üzemelő szivattyús öntözőrendszerek átkapcsolása,
gravitációs vízellátása, költséghatékonyság növelése, a rendszerek ismételt
üzembehelyezése érdekében.
„Tekintettel arra, hogy a gazdaság minden szereplője vízfogyasztó, az alacsony áron
rendelkezésükre álló víz versenyelőny a nemzetközi porondon. Hazánk termékein keresztül
jelentős vízexportot valósíthat meg. A víz lehet a jövőben a mi „olajunk”. Rajtunk múlik:
vízkészleteinket úgy hasznosítsuk, hogy az felemelkedésünket, jólétünket segítse. Rajtunk
múlik: a jövőbeni víztöbbletek és vízhiányok miatti károkat elviselhető szinten tudjuk-e
tartani vagy sorozatosan szenvedünk el nagyobbnál nagyobb károkat.” (1)

- Árvízcsúcs csökkentő tározók (VTT) területén tájgazdálkodás megvalósítása (Hanyi-
Tiszasülyi árvízi tározó területén);

- 2015. TIKEVIR-KÖTIVIZIG Vízkorlátozási terv kidolgozása és jóváhagyása;
- 2015. Nagykunsági-, Jászsági öntözőrendszerek összefoglaló üzemeltetési szabályzatainak

aktualizálása;
- 2016. Átvett forgalomképes csatornák engedélyes terveinek és üzemeltetési szabályzatainak

kidolgozása.
- 2014-2020. Pályázati ciklus előkészítése, projekt ötletek kidolgozása; (Villogó és

Örvényabádi belvízrendszerek fejlesztése, Jászsági-főcsatorna rekonstrukciója)
- Kiemelt feladat a PR, kommunikáció, párbeszéd erősítése: KÖTIVIZIG honlap folyamatos

frissítése, Vízgazdálkodási évkönyv 2009. évtől történő folyamatos megjelentetése,
Közép-Tisza Érdekképviseleti Szervezetekkel közös fórumok megtartása, MHT
rendezvények.

3. Jogszabályi környezet

A magyar jelenlegi jogkörnyezetben a vízhiány-kárelhárítás – bár a rendelettervezet
kidolgozásra került - még nem jelenik meg. A vízgazdálkodási törvény definíciói szerint a
vízkár a vizek káros többletét vagy hiányát jelenti, a tényleges vízhiányra azonban viszonylag
kevés gyakorlatban használható rendelkezés létezik. Ezért a tényleges beavatkozásainkat a
kisvizes időszakkal egyidejűleg felerősödő vízminőségi problémák következtében –
úgynevezett környezeti vagy vízminőségi-kárelhárítás keretében kellett/tudtuk végrehajtani.
Ez csak egy címke, de azért jól mutatja, hogy a jogi szabályozás tekintetében is vannak még
hiányosságok.
2011. évi CLXVIII. tv a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
kockázatok kezeléséről
2. § 1. aszály fogalma: ”az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén
az adott növény vegetációs időszakán belül harminc egymást követő napon belül lehullott
csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el,”
2. § 2. aszálykár fogalma: „a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály
miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz;
12.§ (6) aszálykár után abban az esetben fizethető ki kárenyhítő juttatás, ha aszály helyzetről a
miniszter legkésőbb október 31-ig közleményt ad ki. (agrárpolitikáért  felelős miniszter
hatásköre).
A hozamérték-csökkenés megállapítására a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével,
valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014.
(XI. 25.) FM rendelet ad iránymutatást.
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1995. évi LVII. tv a vízgazdálkodásról 1. sz. melléklete
28. vízkár: „a vizek többletéből vagy hiányából származó kár,”
30. vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): „a károsan sok vagy
károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység, ideértve a kártételek megelőzését szolgáló
védművek építését, rekonstrukcióját, fejlesztését, üzemeltetését és fenntartását, valamint a
védekezést követő helyreállítást is,”
16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a
védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a
helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek
kötelezettsége.
(6) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati
feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant
egyéb jogcímen használók feladata.
16.§(3) „A vízügyi igazgatási szervek feladata… továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás és
vízkárelhárítás feladatainak ellátása.”
232/1996. (XII.26) Korm. rend. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
(2014.01.01-től)
1.§ 2. védekezés műszaki feladatai: „az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában - a
védőműveken vagy azok mentén - a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;”
10. károsan vízhiányos helyezet: „meghatározott területen a víz megfelelő mennyiségben,
illetve minőségben való hozzáférhetőségének vagy állapotának - természeti folyamatok,
esetleg emberi tevékenység hatására létrejövő - átmeneti zavara, ami a természeti értékekben
vagy a gazdasági javakban kárt okozhat”;
A védekezés műszaki feladatainak ellátásáról szóló 2.§ és a védekezés műszaki feladatainak
helyi irányításáról szóló 6.§ alkalmazható még a vízhiányos időszakra, tekintettel arra, hogy
2014. 01.01-től a védekezés műszaki feladatai kibővült az árvíz- és belvízvédekezésen kívül a
vízhiány időszakával.
10/1997. (VII.17) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről: az árvíz- és belvíz
esetén alkalmazandó eljárási szabályokat (védekezési tervekről, védekezési készültségről,
végrehajtandó feladatokról, védekezést megszüntetését követő intézkedésekről) tartalmazza.
Ez a rendelet azonban nem tartalmazza a vízhiány időszakában alkalmazandó eljárási
szabályokat.

4. A KÖTIVIZIG védelmi szervezetén belül működő vízhiány-kárelhárítási szakcsoport

4.1 A vízhiány-kárelhárítás szervezeti rendje
A 2011. évi vízbő időszakot ismét aszályos (vízhiányos) évek követték, ezért még sürgetőbb
volt a Vízhiány-kárelhárítási Szakszolgálat rendszerének helyi szabályozással történő
kidolgozása (a nagyvizek elleni védekezés végrehajtási rendeletei rendelkezésre állnak, a
kisvizek elleni védekezés azonban korántsem egyenszilárdságú ezzel).
2012-től a KÖTIVIZIG védelmi szervezetébe integráltan – az országban elsőként –
megkezdte munkáját a Vízhiány-kárelhárítási Szakcsoport. A döntés létjogosultságát az is
megerősíti, hogy mindjárt ebben az évben rendkívüli-, illetve súlyos aszály sújtotta
térségünket, így a szakcsoport által szervezett vízhiány elleni védekezés végrehajtására 13
héten keresztül volt szükség.
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4.2 Vízhiány Kárelhárítási Szakcsoport feladatai
A hidrometerológiai helyzet, az előrejelzések és vízigények alapján a vízhiány kárelhárítás
érdekében intézkedési tervet állít össze, melyben javaslatot ad a várható vízhiányos időszakra
történő felkészüléshez szükséges preventív beavatkozásokra.
Folyamatosan ellenőrzi a vízhiány megelőzésére, kezelésére összeállított intézkedési terv
végrehajtását, a vezetést tájékoztatja a beavatkozások teljesítéséről, eredményességéről.
A KÖTIVIZIG Vízhiányvédelmi terve – mely magában foglalja a vízkorlátozási tervet is -
alapján javaslatot tesz a védekezés/vízkorlátozás elrendelésére, a szükséges beavatkozások,
intézkedések bevezetésére, vízhozam mérések, vízminőség vizsgálatok elvégzésére.
Megszervezi a védekezés végrehajtását, a korlátozás ellenőrzését, gondoskodik a vezetés
tájékoztatásáról, javaslatot ad a védekezés/vízkorlátozás megszüntetésére, feloldására.
A védekezési/korlátozási időszakban feladata a jelentések, a vízhozam mérési és vízminőség
vizsgálati programok összeállítása, a kapott eredmények elemzése, értékelése.
Kapcsolatot tart az üzemeltető szervezetekkel, társulatokkal, Nemzeti Park Igazgatóságokkal,
társ VIZIG-ekkel, a Vízügyi Hatóságokkal és a megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályaival.
A védekezés befejezését követően gondoskodik a zárójelentés összeállításáról.

5. 2015. évi vízhiány elleni „védekezés” végrehajtása

5.1 Hidrometeorológiai helyzet
2015. évi hidrometeorológiai körülményeket alapvetően meghatározta, hogy márciustól
augusztusig a halmozott csapadékátlag nem érte el a sokévi átlagot. A helyzetet tovább
rontotta, hogy mindez a tenyészidőszakban magas hőmérséklettel párosult. Térségünkben a
hőség napok száma meghaladta a sokéves átlagot, valamint június és augusztus hónapokban a
forróság napok száma is több volt, mint a sokéves átlag.
PAI aszályossági index:
PAI aszályossági index paramétereinek rendszerezése, meghatározása hetente történik
(távjelzős kutak talajvízállás adatai, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek: csapadék,
léghőmérséklet, párolgásmérés Kiskörén a Hidrometeorológiai Állomáson és Örményesen a
csatornaőr házban, fejlesztések: talajnedvesség mérők beszerzése szakaszmérnökségenként).
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Pálfai féle aszályossági index - Karcag
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A KÖTIVIZIG 1990-től a következő településekre készít Pálfai féle diagramot: Szolnok, Tiszafüred,
Jászberény, Cegléd, Túrkeve, Karcag

Hőmérséklet:
2015. nyarán Szolnokon június, július, augusztus és szeptember hónap esetében a nyári és a
hőség napok száma meghaladta a sokéves átlagot, valamint június és augusztus hónapokban a
forróság napok száma is több volt, mint a sokéves átlag. A második ábrán jól látható, hogy a
tartósság szempontjából is jelentős ez az év. 2015-ben 18 napig tartott a nyári napok
folytonossága. 2015-ben 91 db nyári, 51 db hőség és 17 db forróság nap volt.
Az ábrából kiderül még, hogy a nyár folyamán három alkalommal hullott 10 mm meghaladó
csapadék. (2015.06.14-én 32,6mm; 2015.08.02-án 10,6 mm; 2015.08.21-én 27 mm)
Valóban meleg volt a nyár, de a 25 °C fölötti átlaghőmérsékleteket vizsgálva 2015 még a
dobogóra sem kerül fel. Ellenben a vizsgált során kiemelhető a szeptemberi hónap. 1972 óta
2008-ben és 2011- ben érte el az átlag hőmérséklet néhány napra a 25 °C, 2015.
szeptemberében viszont négy napon keresztül volt ilyen magas a hőmérséklet.
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Csapadék:
2015-ben az igazgatóság területén a havi csapadék átlag három hónapban (január, augusztus,
szeptember, október) haladta meg a sokéves átlagot. A lenti ábrán jól látható, hogy igen
csapadék szegény volt a nyár és csak augusztusban hullott kiemelkedően nagy csapadék a
területre. (Igazgatósági havi átlag ebben a hónapban 96,6 mm volt.) Márciustól szeptemberig
az Igazgatósági halmozott csapadék átlag nem érte el a sokéves átlagot. A csapadékszegény,
meleg nyár hatása a talajvízállásokon is jól érzékelhető. Május 25. és Augusztus 1. nap (nagy
csapadék előtti időszak) talajvízállásait összehasonlítva jól látható a csökkenés. A vízszint
süllyedések területileg eltérők, -10 és -140 cm között alakultak. A legnagyobb vízszint
változás (-137 cm) Karcagnál volt, a legkisebb süllyedés pedig Szolnok és Mezőtúr közötti
térségében jelentkezett.
Továbbá a következő különbség térképen jól látható a nagyobb lokális csapadékok hatása a
talajvízszintekre. Augusztus elseje óta a legnagyobb talajvízszint emelkedés Újszászon
jelentkezett plusz 30 cm-rel, viszont némely területeken tovább süllyedt a talajvízszint. A
legnagyobb süllyedés Karcagon volt -65 cm.
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Az igazgatóság vízgyűjtő területein 2015. januárjában (a területi csapadék átlag összege:
412,7 mm), májusában (a területi csapadék átlag összege: 567,3 mm) és szeptemberében (a
területi csapadék átlag összege: 559,4 mm) hullott a legtöbb csapadék. Amellett, hogy
2015-ben nem nem hullott számottevő csapadék, 2014. év teléről még téli hó tartalékaink sem
voltak.

Vízkormányzás:
A vízhiány kárelhárítási szakcsoport koordinálásában készül el a megelőző és az operatív
feladatokat meghatározó intézkedési program.
A fentebb említett magas hőmérsékletek és kevesebb csapadék hatására nem alakult ki
jelentős aszálykár, ez a megfelelő vízkormányzásnak köszönhető.
A Kisköre felső vízmércén mért 725 ± 5 cm-ről 735 ± 5cm-re történő emelést 2015. május
08-tól az érkező vízhozamok függvényében megkezdtük. A Tisza-tó vízszintemeléséről az
érintetteket teljes körűen tájékoztatuk. A vízszintemelés közel 10 millió m3 többlet
vízkészletet jelentett.
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A képzett tartalékot a Nagykunsági, Jászsági és Tiszafüredi-főcsatornákon keresztül leadott
vízigények kiszolgálására, illetve a Körös-völgy ökológiai vízpótlására használtuk fel.

A következő ábrákon jól látható a felhalmozott vízkészlet betározási és felhasználási idősora.
A Kisköre felső vízmércén kialakult legkisebb vízállás 706 cm, Kisköre alsón pedig -321 cm
volt, tehát sikerült az alvizet LKV (-321 cm) közelében tartani. Kisköre alsóval megegyezően
Szolnokon is stagnáló vízállás alakult ki a vízkormányzás hatására. A vízszint itt sem
csökkent az LKV (-279 cm) alá. Szolnokon az észlelt legkisebb vízállás az idei aszályos
időszakban megegyezett az eddig mért legkisebb vízszinttel (-279 cm).

A Közép-Tisza duzzasztás nélküli szakaszain a kisvízszint jelenleg 6-8 m-rel az átlagos
terepszint alatt helyezkedik el, közel három méterrel alacsonyabban az 1840-es évek előttihez
képest.(1)
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A Tarján-pataki (Kisterenyei), a Maconkai és a Mátraverebélyi tározók viszonylag egyenletes
vízbeeresztésének köszönhetően a nyári időszakban a Jásztelki vízmércén mért legkisebb
vízállás (97 cm) nem érte el az LKV-t (85 cm). (megjegyzés: A Zagyva meder fel van
iszapolódva.)
Az alig változó vízállást az augusztus közepi nagyobb csapadékok változtatták meg, kisebb
áradásnak indult a Zagyva. Rövid lefolyású volt és 155 cm-rel tetőzött, mely alig haladja meg
a sokéves átlag vízállást. (146 cm)

5.2 Intézkedések, beavatkozások, üzemeltetés
A kisvizes időszakra történő felkészülés keretében – hasonlóan az előző aszályos évekhez – a
Vízhiány-kárelhárítási Szakcsoport koordinálásában készült el a megelőző és operatív
feladatok meghatározó Intézkedési Terv. Ez alapján hajtottuk végre a szükséges
beavatkozásokat: puffer tározó térfogat előállítása, vízvisszatartások alkalmazása, holtágak
vízszintjének stabilizálása, vízátvezetések, vízpótlások, vízminőség javító intézkedések,
vízforgalmi vizsgálatok végrehajtása. A felhasználható tartalék vízkészletek biztosítására
fektettük a legnagyobb hangsúlyt. A védekezés végrehajtásáról - a szakaszmérnökségeink
tájékoztatása alapján - az OMIT részére hetente jelentést adtunk. Az OMIT engedélyével
többlet vízkészletet tároztunk be a Tisza-tóban, a főcsatornákat megemelt vízszinttel
működtettük, intézkedtünk a holtágak gravitációs feltöltéséről, a vízvisszatartások
beüzemeléséről, gondoskodtunk a megvalósult ROP pályázatok új üzemrendjének
alkalmazásáról.

5.2.1 A Tisza-tó sajátos üzemeltetése a vízkészlet megőrzése érdekében
A Tisza-tó üzemeltetését a 2015 elején az üzemeltetési szabályzatnak megfelelően végeztük.
A szokásos téli vízszintről (a Kisköre-felső vízmércén mért 620-10 cm-es vízállásról)
átálltunk a normál nyári üzemvízszintre, amely a Kisköre-felső vízmércén mért 725±5 cm-es
vízállást jelenti. A hidrometeorológiai előrejelzések alapján a normál nyári vízszintet az
engedélyezett tartomány felső határán, vagyis 730 cm-es vízálláson tartottuk. Felkészülve a
várható vízhiányos időszakra az OMIT engedélyével 2015. május 08-tól fokozatosan átálltunk
egy emelt nyári üzemvízszintre, ami 735±5 cm vízállást jelent a Kisköre-felső vízmércén
mérve. Az üzemvízszint megemelését 2015. május 14-re hajtottuk végre. Az üzemeltetés
során itt is az engedélyezett tartomány felső határára állítottuk be a Tisza-tó vízállását, ami
740 cm vízállást és plusz 10 millió m3 többlet vízkészletet jelent.
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Kértük a Tisza-tó üzemvízszintjének további emelését 740±5 cm vízállás tartományig a
Kisköre-alsó vízmércén mért -315 cm vízállás tartása mellett. A további vízkészlet
betározását a Tisza folyón érkező csekély vízhozam nem tette lehetővé.
2015. július 20-án az OVF távmondata alapján értesítettük a Tiszavíz Vízerőmű Kft-t, hogy
kezdje meg a zsinór üzemmódra való átállást. Továbbá levélben felkértük az ÉMVIZIG-et,
hogy működjön együtt az üzemrend kialakításában.

A diagram a Kisköre-felső és Kisköre-alsó vízmércéken mért vízállásokat szemlélteti. Jól
látható, hogy a felvízszintet az engedélyezett 740±5 cm-es vízállástartomány felső határáig a
felső vízgyűjtőről érkező alacsony vízhozam miatt nem sikerült felduzzasztani. A vizsgált
időszakban a maximális vízállás 742 cm volt. A felvízszintet egészen 2015. augusztus 8.-ig
sikerült 735 cm-es vízállás feletti tartományban tartani. Ettől a ponttól rohamosan fogyott a
Tisza-tó vízkészlete, mivel az érkező vízhozam nem volt elég az alvízszint tartásához, illetve
a Tisza-tó vízbázisára épült térségi vízátvezetés, a Nagykunsági és Jászsági-főcsatornák
ellátására, valamint a szivattyús vízkivétellel üzemelő Tiszafüredi öntözőrendszer
vízigényének biztosítására és a magas hőmérsékletek miatti párolgási veszteségek pótlására.
Ez az úgynevezett „negatív vízkészlet.(Magyarázatként: ha a Tisza-tóba érkező vízhozam
alacsonyabb a kivezetni szándékozottnál, ennek mértékét úgy lehet megőrizni, ha a hiányt a
tározott mennyiségből pótoljuk. Ez 1 m3/s esetében napi 86400 m3-el csökkenti a tározott
víztartalékot. Ha ez is elfongy: vízkorlátozás a következmény.)

A Kisköre-alsó vízmércén mért -315 cm-es vízállás 2015. augusztus 11-ig volt tartható. A
Tiszán érkező vízhozam további csökkenése miatt a kiskörei alvíz szintjét -320 cm-re
állítottuk be.
A Tisza-tó vízszintje 2015. augusztus 18-án érte el első mélypontját a Kisköre-felsőn mért
711 cm-es vízállással, így az eltelt 10-11 nap alatt 30 millió m3-el csökkent a Tisza-tóban
tározott vízkészlet. Ezt követően a felső vízgyűjtőn javult a hidrometeorológiai helyzet.
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A Tisza folyó vízhozama növekedett, így az felhasznált vízkészlet egy részének visszapótlását
el tudtuk végezni. A Tisza-tó vízszintjét egészen 728 cm-es vízállásig sikerült megemelni,
aminek köszönhetően 18 millió m3 többlet vízkészletet sikerült a Közép-Tisza vidéken tartani.
Mindeközben folyamatosan tartottuk az előírt alvízszintet. 2015. augusztus 26-tól a a Tisza-tó
vízmérlege ismét negatívvá vált, így a tározó vízszintjében csökkenő tendencia indult el, amit
a betározott vízkészlet felhasználása okozott. A 2015. évi vízhiány elleni védekezés során  a
Tisza-tó felvízszintje 2015. szeptember 07-én 705 cm-es Kisköre-felső vízállással érte el a
legalacsonyabb szintjét, mely nagyjából 2 napig állt fenn. Ebben a nem egészen 13 napban 25
millió m3 vizet osztottunk szét a Tisza-tó vízkészletéből.

A Tiszalöki és Kiskörei vízerőművek zsinórüzemének, illetve az alaposan megszervezett
vízkormányzásnak köszönhetően a Kisköre-alsón újabb negatív  vízállás „rekord” nem került
bejegyzésre, hanem az eddig jegyzett LKV közelében, -321 cm-es vízálláson tudtuk tartani az
alvízszintet. A Tisza-tó vízszintje ezt követően  nagyjából a szokásos nyári üzemvízszint alsó
határán sikerült tartani és az alvízszintet az eddigi LKV közelében stabilizálni, így biztosítva a
szolnoki felszíni vízkivételi mű biztonságos üzemét és Szolnok Város ivóvízellátását.
Összesen 73 napig végeztünk vízpótlást a Tisza-tó vízkészletéből 2015. július 20. és 2015.
szeptember 30. között, ebben az időszakban 55 millió m3 vizet pótoltunk a betározott
víztartalékból.
Az alvízre történő vízkormányzás -290 cm-ről indulva 2015. július 10- 2015. szeptember 30.
között mindösszesen 84 nap volt, ebből a -320 cm-es vízállás tartása 51 napot tett ki 2015.
augusztus 11. és 2015 szeptember 30. között, ami hosszabb időtartamú volt, mint az utóbbi
másfél évtized bármelyik árvizes időszaka!
2015. július 20. és 2015 szeptember 30. között a kiskörei alvízre 319 millió m3, a
Nagykunsági öntözőrendszerbe 137 millió m3, a Jászsági öntözőrendszerbe 19 millió m3, a
Tiszafüredi öntözőrendszerbe 2,5 millió m3 víz szétosztása valósult meg. Ez mindösszesen
478 millió m3 víz biztosítását jelenti, ami a Tisza-tó nélkül nem valósulhatott volna meg:
a fentebb említett 55 millió m3 egyértelműen vízhiányként jelentkezett volna a
hatásterületen. (Megjegyzés: a rendelkezésre álló dinamikusan megújuló vízkészlet változását lásd az 1. sz.
mellékleten)

5.2.2 Mezőgazdasági vízellátó rendszerek
A csapadékmentes száraz időjárásra felkészülve, további többlet vízmennyiség betározására
kértünk engedélyt az OMIT-tól. Próbaüzem jelleggel 2015.06.15. és 06.30. között a
Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág vízszintjét megemeltük. (max. vsz. +19 cm, 85,09 mBf ±2
cm) és 2015.07.01.-07.15. között a Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjének (1. számú beeresztő
és a 14. számú örményesi műtárgy közötti szakasza) vízszintjét szintén megemeltük (max.
vzsz. +20 cm, 87,50 mBf ± 2 cm).
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Az OMIT engedélyezte a vízszintemeléseket. A vízpótló és elosztó főcsatornákon a
maximális üzemvízszintek előállítása és tartása megtörtént. Az engedélyezett vízszintemelés
próbaüzeme lejártával megkértük az Nkfcs. I. böge megemelt vízszintjének további tartását,
amit az OMIT engedélyezett.
Tájékoztattuk az OMIT-ot, hogy 2015. augusztus 10-én 8 órától megkezdtük a Nagykunsági-
főcsatorna I. bögéjében felhalmozott többlet vízkészlet felhasználását. A beeresztő műtárgyon
3 m3/s-al kevesebb vízhozam került átbocsátásra, így az alvízszint 2015.08.12. reggelre elérte
a max. üzemvízszintet (87,30 mBf.). A hallépcsőben 1,5 m3/s-ra csökkentettük az átfolyó
vízhozamot. 2015.08.12. reggeltől 2 m3/s-al csökkentettük a Jászsági-főcsatornán leadandó
vízhozamot.

A Jászsági-főcsatorna Tiszasülyi-28-as vízleadó műtárgyán a vízleadást 2015.08.17-én reggel
8:00-tól 1,5 m3/s-ra csökkentettük első ütemben. Második ütemben további 0,5 m3/s
csökkentést hajtottunk végre 2015.08.24-től a Hanyi-Tiszasülyi Árvízi Tározó tájgazdálkodási
projekt kivitelezési munkálatainak elősegítésére. (lásd. 1. sz. melléklet)

5.2.3 Vízvisszatartások (ROP)
A ROP keretében a belvízcsatornákon megvalósult fejlesztések eredményeként az új
üzemrendek alapján történik a vízvisszatartás, vízátvezetés.
- A Kakat kettősműködésű belvízfőcsatornaként üzemel. A Nagykunsági rendszerből a

Kakatba történő vízátvezetés mértékének meghatározása és a Kakaton alkalmazott
vízvisszatartási üzemrend során figyelemmel kell lennünk az öntözési igényekre (amely
elvételezésként jelentkzik), továbbá a halastavakról és rizstelepekről érkező lecsapoló vizek
bevezetésére (ami hozzáfolyásként jelentkezik), annak érdekében, hogy a Kakatból a
felesleges vizeket lehetőség szerint ne kelljen a befogadó Hortobágy-Berettyóba magas
költségen átemelni. Ez egy rendkívül szigorú és pontos vízmérleg előállítását igényli az
üzemeltetőtől.

- Vízvisszatartás a Kiskörei Szakaszmérnökség területén a Hanyi-éri főcsatornán a 31+370
cskm szelvényben lévő mederelzáró betétpallók segítségével történt. Vízkormányzás a Tisza
jobb parti szivárgóból az 5-120 sz. csatornán keresztül a Sajfoki főcsatornába való
átvezetéssel történik vízpótlás címén.

- A Harangzugi I. belvíz főcsatornán megvalósult projektfejlesztéseknek köszönhetően
vízvisszatartást tudtunk végezni a csatornában. A vízigényeket probléma nélkül ki tudtuk
elégíteni.

- A Nagykunsági-főcsatorna Nyugati ágának kétoldali szivárgó csatornáiban szintén
vízvisszatartást végeztünk, illetve a fölösleges vizek többségét gravitációs úton vezettük el a
Harangzugi I. belvíz főcsatornába.

- A Körös-éren, a Doba-főcsatornán és a Milléri-főcsatornán megvalósult integrált,
vízrendezési, főművi fejlesztéseket követően új vízvisszatartási üzemrendek életbe léptetése
történt.

- A Hanyi-Tiszasűlyi árapasztó tározó hatásterületén a tájgazdálkodási projekt kapcsán
érintett belvízcsatornák (Csátés belvízcsatorna, 22. sz. belvízcsatorna, Tiszasülyi-28-as
belvízcsatorna) üzemeltetése is új üzemeltetési szabályzat alapján történt.

- A további – projektfejlesztéssel nem érintett - csatornákon is üzembe lettek helyezve a
duzzasztó műtárgyak.

5.2.4 Holtágak
2015. év elején a gravitációs vízpótló útvonallal rendelkező holtágakat maximális
üzemvízszintre töltöttük fel. A vízszolgáltatási idényben így ezeknek a holtágaknak a
vízpótlással folyamatosan biztosítani tudtuk.
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- Az Alcsi Holt- Tiszába történő frissítővíz juttatást 2015. június 15-től folyamatosan
végeztük.

- A Harangzugi Holt-Körösön megjelenő vízinövényzet elszaporodásának megakadályozása
érdekében a Harangzugi I. belvízcsatorna 0+350 szelvényében T idomú merülőfalat
helyeztünk el 2015. július 06.-án.

- A Harangzugi Holt- Köröst és a Túrtő- Harcsás-Halásztelek holtágat üzemvízszint felett
tartottuk ( a Békésszentandrási duzzasztómű üzemelésétől függően).

- A Cserőközi-Holt-Tisza ökológiai célú vízszintjének emelését, pótlását a Kiskörei
Szakaszmérnökség 2015. évben három alkalommal elvégezte. Első alkalommal történő
feltöltés május 20-tól június 1-ig, valamint a vízpótlás június 22-től július 2-ig illetve
augusztus 10-től augusztus 17-ig tartott.

A július-augusztus-szeptember hónapok csapadékszegény időjárásának és a magas
hőmérsékletek következtében a gravitációs vízpótló útvonallal nem rendelkező holtágak
vízszintje folyamatosan apadt. Ezeknek az önkormányzati tulajdonban lévő holtágaknak a
vízpótlása szivattyús emeléssel történhet, amelyhez igazgatóságunk térítés ellenében
biztosítani tudja a szükséges technikát (úszóműre szerelt diesel szivattyú aggregát). A
technika fel és levonultatása, kiépítése és üzemeltetése költséges, amelyet az önkormányzatok
nem vállaltak fel. Levélben tájékoztattuk az Önkormányzatokat a feltöltés lehetőségéről.
Feltöltés hiányában a kritikus ökológiai vízszint alá csökkent

 a Tiszaugi-Holt-Tisza és
 a Szajoli-Holt-Tisza vízszintje.

5.2.5 Felszín alatti vízkészletek változása

A talajvíz a felszín alatti legfelső víztartó rétegben található víz, amelyre nagymértékben
hatnak a meteorológiai tényezők. Elsődleges forrása a csapadék. A talajvíz szintjét jelentős
mértékben befolyásolhatja a párolgás, az evapotranspiráció és a hőmérséklet ingadozása is.
Az Alföld nagy részén a talajvíz mélysége átlagosan -3-5 méter a felszíntől számítva. Éves
ciklusosság figyelhető meg a talajvízszint változásában, ősztől tavaszig növekedés, tavasztól
őszig csökkenés tapasztalható.
Ugyancsak nagymértékben befolyásolhatja a vízszintet egy közelben futó folyó vagy
öntözőcsatorna. Az Alföldön a leggyakoribb helyzet az, amikor a talajvízszint közvetlenül
csatlakozik egy folyó vízgyűjtőjéhez. Ilyenkor két alaphelyzet lehetséges. Az egyik az,
amikor a folyó táplálja a talajvizet, vagyis magasabban van a folyó vízszintje, mint a talajvíz.
A másik eset ennek pont az ellentéte, a talajvíz táplálja a folyót. Ilyenkor a folyó leszívó,
megcsapoló hatása érvényesül. Mindkét eset általában a folyó parti sávjában mutatkozik meg
a legerőteljesebben.
A talajvíz alakulását más mesterséges folyamatok is befolyásolhatják, mint például egy
öntöző csatorna működése. Az igazgatóság területén található csatornák mesterségesen
kialakított vízfolyások, melyek a csapadék elvezetését, vagy vízhiányos időszakban annak
pótlását szolgálják. Öntözési időszakban a csatorna környezetében kisebb-nagyobb mértékű
talajvízszint emelkedés tapasztalható, ugyanis ez a „mesterséges csapadék” is hatással van a
környezetére. Ez a hatás nagymértékben függ az öntözőcsatorna üzemelési rendjétől, a
kiépített szivárgó csatornáktól és azok üzemeltetésétől. A térképek készítésekor figyelembe
vettük a Tisza, Zagyva, Hármas-Körös, Hortobágy-Berettyó folyókat, a Nagykunsági-
főcsatorna mindkét ágát, a Jászsági-főcsatornát, Kőrös-eret, valamint a Tisza-tavat.
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2015. május-augusztus havi átlagos talajvízszint különbség a terepszinttől

Megjegyzés: Május és augusztus hónapok különbségéből megbecsülhető az a vízmennyiség, amellyel csökkent a
talajvízkészlet. A KÖTIVIZIG-nél futó, folyamatosan fejlesztett modell eredménye szerint a két talajvíz felszín
görbe által határolt földtani közeg teljes térfogata: 12,41 km3, ez a víz, levegő és kőzettérfogat összesen,
melynek kb. 1/3 része jelenti csak a valós víztérfogatot. Az így megállapított víztérfogat, amellyel csökkent a
talajvízkészlet: 4,13 km3. (Ez az érték azonban további vizsgálatokat igényel.)

„Feladatunk kettős: javítsuk felszín alatti vízkészleteink utánpótlását és hasznosítsuk azokat
ellenőrzötten. (1)

6. Térségi vízszétosztás, vízátvezetés

6.1 Mezőgazdasági vízfelhasználás
A mezőgazdasági vízfelhasználás tekintetében átlagosnak számító 2011-es évhez képest
2015-ben jelentősen megnövekedtek a mezőgazdasági vízigények. A rendkívül vízhiányos
2003., 2012. és 2013. évet is meghaladta az értékesített vízmennyiség. Az összehasonlítás
érdekében az adatokat az alábbi táblázatban tüntettük fel:

Szántó 24 686 42 257 18 208 17 949 22 675 30 561 22 811 25 791 26 162 32 977
Rizs 1 199 13 743 1 777 15 732 1 462 17 892 1 610 18 487 1 782 19 391
Halastó 2 846 24 843 2 501 16 092 1 817 16 031 2 826 20 875 3 484 33 111
Összesen: 28 731 80 843 22 486 49 773 25 954 64 484 27 247 65 153 31 428 85 479

2011.09.30-ig 2012.09.30-ig

Mezőgazdasági vízfelhasználás megoszlásának összehasonlítása

Víz-mennyiség
(em3)

Terület
(ha)

Terület
(ha)

Terület
(ha)

Terület
(ha)

Terület
(ha)

KÖTIVIZIG Vízmennyiség
(em3)

Víz-mennyiség
(em3)

2015.09.30-ig

Víz-mennyiség
(em3)

2003.09.30-ig 2013.09.30-ig

Vízmennyiség
(em3)
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Megjegyzés: Vízszétosztó művek rendszerfelkészítésére az igazgatóságok a 2014. évhez hasonlóan 1,2 Mrd Ft
támogatás kerettel rendelkeztek. A mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 2015. november 30-ig szolgáltatott
vízmennyiség a központi költségvetésből biztosított – szolgáltatás díja az OVF összesítése alapján 2,188 Mrd Ft,
ebből KÖTIVIZIG 509 MFt. A KÖTIVIZIG az országosan szolgáltatott vízmennyiség 30 %-át az összes
kiadás 23 %-áért biztosította! Gazdaságos mezőgazdasági vízellátás a Tisza-tóra települ gravitációs
rendszerek miatt.

„Hiszem, hogy képesek vagyunk kihasználni a vízkészleteink nyújtotta lehetőségeket, többek
között nemcsak megakadályozni termőföldjeink felmelegedés miatt várható értékveszését,
hanem növelni értéküket a kedvező feltételek mellett biztosított öntözővízzel.” (1)

A térségi vízátvezetés, az ökológiai vízpótlás, vízleadások mennyisége is jelentősen megnőtt
az átlagos 2011. évhez viszonyítva, nagyságrendje nem sokkal maradt el a rendkívül
vízhiányos 2003., 2012. évi értékektől. A csatornák kihasználtsága jelentősen megnövekedett.
Az átlagos évekhez képest a vízfelszín esése lényegesen nagyobb volt, a vízszintek tartására
fokozott figyelmet kellett fordítani; megemelt induló dinamikus vízszinttel lehetett a
csatornák végein is a szükséges vízállást előállítani. Ezen utóbbi intézkedések egyértelműen a
vízminőség szinten tartását szolgálták.

2003.09.30-ig 2011.09.30-ig 2012.09.30-ig 2013.09.30-ig 2015.09.30-ig

Vízmennyiség (em3)
Vízmennyiség

(em3)
Vízmennyiség

(em3)
Vízmennyiség

(em3)
Vízmennyiség

(em3)
Hármas-Körös 49 479 48 933 59 030 48 728 43 723
Hortobágy-Berettyó 211 566 169 510 192 784 177 960 163 922
Alcsi-Holt-Tisza 4 257 1 100 980 704 2 176
Millér főcsatorna 15 892 16 774 12 942 13 260 37 783
Összesen: 281 194 236 317 265 736 240 652 247 604

Térségi vízátvezetés megoszlásának összehasonlítása

KÖTIVIZIG

6.2 TIKEVIR - korlátozás
A kedvezőtlen hidrometeorológiai események miatt a bevezetett intézkedések ellenére is
folyamatosan csökkent a Tisza-tó betározott vízkészlete, ezért tájékoztattuk az OMIT-ot, hogy
az Igazgatóság Vízkorlátozási tervében foglaltak szerint 2015. augusztus 17. 8 órától a
TIKEVIR első ütemű vízkorlátozási intézkedését léptetjük érvénybe, mely alapján a Körös-
völgybe előírt 16 m3/s vízleadást 5 m3/s-al csökkentjük. Értesítést küldtünk a szomszédos
Vízügyi Igazgatóságok, az ATIVIZIG, ÉMVIZIG, KÖVIZIG, TIVIZIG részére.
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A Mezőtúri Szakaszmérnökség 2015.08.17 8:00-kor megkezdte a vízkorlátozás első
ütemének végrehajtását. 2015. 08. 18-án a Nkfcs. Keleti-ág 25. számú műtárgyon 9,7 m3/s
vízleadás történik a Hortobágy-Berettyóba, a Nkfcs. 39. számú műtárgyon 1,3 m3/s a Hármas-
Körösbe teljesítve a 11 m3/s vízleadás biztosítását. 2015. augusztus 24-én 8 órától a
vízkorlátozást megszüntettük.
Tájékoztattuk az OMIT-ot, hogy a Kisköre-felső vízmércén mért 720 cm-es vízállás elérését
követően a TIKEVIR (Körös-völgybe előírt 16 m3/s vízleadás) első ütemű korlátozása (5
m3/s-al történő csökkentése) ismételten szükségessé vált 2015. augusztus 31. reggel 8 órától.
Tekintettel a hidrometeorológiai helyzetre és hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatási idény
szeptember 30-án véget ért, megkértük, hogy engedélyezzék 2015. szeptember 30-tól a
Kiskörei tározó nyári üzemre történő átállását valamint a TIKEVÍR Körös-völgybe történő
vízkorlátozásának (5m3/s történő csökkenés) feloldását, amit az OMIT engedélyezett

7. Tapasztalatok, megállapítások

A Kiskörei-tározó a hidrometeorológiai szempontból szélsőségesnek tekinthető 2015. évben
újfent bizonyította létjogosultságát. Miközben a Tiszán érkező vízhozam sok esetben az
ilyenkor megszokott alatt maradt, ugyanakkor a térségi mezőgazdasági vízigények - öntözés,
rizs telepek és halastavak főműves vízellátása tekintetében - az átlagosnak minősíthető 2011.
évhez képest 172%-ra nőttek. A Tiszán hetekig LKV közeli vízállással, de komolyabb
vízkorlátozás nélkül „vészelhettük át” ezt az időszakot. Amikor a Kiskörei tározó megépült,
alapvető rendeltetése a vízkészlet teremtő funkció volt, de e mellett ma már számos további
szerepet (rekreáció, üdülés, horgászat, vízi turizmus) is betölt, amelyek az évek során egyre
fontosabbak lettek. Örömteli tény, hogy az agrárium vízszükségletének kiegyensúlyozott
kielégítése mellett a Tisza-tavi turizmus – vízzel kapcsolatos - igényei sem sérültek. Mindezt
a Kiskörei Vízlépcső és a mögöttes tározó - a korábbi évek tapasztalatain alapuló és minden
hidrometeorológiai körülményt és előrejelzést figyelembe vevő – „óramű-szerű”
üzemeltetésével, a nagy műtárgyak precíz szabályozásával érhettük el. Persze ezt a munkát
nagymértékben elősegítette, hogy a vízhiányos helyzetre konkrét beavatkozási tervekkel
készült az igazgatóság, s már a tavasz végén, nyár elején számos megelőző intézkedést
hoztunk, így például többlet vízmennyiséget tároztunk be elsősorban a Tisza-tóban és a
Nagykunsági-főcsatornában. Ennek is köszönhető, hogy a magas hőmérséklettel társuló
csapadékszegény, az élővilág és a mezőgazdaság számára egyaránt kritikus nyári időszak alatt
mindvégig kielégíthettük a térségi vízigényeket, s biztosíthattuk a Körös-völgyi ökológiai
vízpótlást. A meghozott intézkedések és beavatkozások eredményeképpen a mezőgazdasági
vízszolgáltatást igazgatóságunk területén korlátozni nem kellett. A Szolnoki Felszíni Vízmű
vízellátásához szükséges minimális vízszintet a Tiszán folyamatosan stabilizálni tudtuk,
garantálva a biztonságos ivóvíz ellátást. A Tisza-tó üzemeltetését a tározói üzemrendnek
megfelelően folyamatosan biztosítottuk.

A vízhiány elleni „védekezés” tapasztalatai alapján a következő legfontosabb általános
megállapításokat tesszük:
- a vízhiányos állapot ma már viszonylag nagy biztonsággal előrejelezhető, van tehát idő a

felkészülésre;
- a tartalékokkal történő célirányos gazdálkodás, mint a növelés és tervszerű csökkentés, a

gyakorlatban kipróbált és jól működik;
- a térségi rendszerekben csak összehangolt tervek és beavatkozások lehetnek sikeresek;
- a helyi vízkészletek megtartásával jelentősen növelhetőek a tartalékok;
- az infokommunikáció gyorsasága, pontossága és tartalma fontos tényező;
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- a talajvíz vesztés ugyan nem állítható meg, de kiterjedésében és nagyságában csökkenthető
(lásd a 2015. május-augusztus havi átlagos talajvízszint különbség a terepszinttől c. ábrát)

A Kiskörei-tározó, a vízszétosztó csatornahálózat, a belvízcsatornákon alkalmazott
vízvisszatartási üzemrend kedvező hatást gyakorol a talajvízszintre, stabilizálva azt,
megszüntetve a káros mértékű csökkenést. A csatornahálózatban jelentkező veszteségek a
párolgás révén a mikroklímára, a szivárgás révén a talajvíz utánpótlásra hatnak kedvezően. A
szakemberek véleménye abban megegyezik, hogy a legnagyobb víztározó kétségtelenül a
talaj.
A Kiskörei Vízlépcső alvizén a tározóból való vízleadások miatt, a tározott vízszint
csökkentése ellenére időnként az alvízszint 20-30 cm-rel alacsonyabb volt a duzzasztás nélkül
előálló vízszinteknél, ami a Tisza mentén a felszín alatti vizek tekintetében további
talajvízszint csökkenést eredményezett.
A duzzasztással nem érintett folyószakaszok mentén nem ritkán 8-10 m-es emelő
magassággal, rendkívül költségesen lehet csak felszíni vízhez jutni.
Amennyiben az öntözés gazdaságilag megalapozott igénye is ezt biztosítja – amelyet a
területfejlesztésnek kell megvizsgálnia és előterjesztenie – a felszíni vízkészletek oldaláról
közelítve a következő bővítési lehetőségekről lehet szó a Tisza-völgyben: a Tisza jobb parti
területeinek vízellátása (Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág megépítésével) a jelenlegi készletek
újra elosztásával, illetve növelésével. Ennek forrásai lehetnek a medertározás növelése a
Tisza-tónál és a Tiszán, illetve átvezetés a Dunából.
Ezeknek a fejlesztéseknek gyakorlatilag alig van készletkorlátja, mértékét két szempont
döntheti el: a fizetőképes kereslet és a fenntarthatóság. A fejlesztések a VKI
követelményeinek eleget téve valósíthatóak meg.

Végezetül mindezek hangsúlyozására ismét következzenek az idézetek:

„Termőföldjeink hasznosítása, természeti értékeink megőrzése és gyarapítása szempontjából
kiemelkedő jelentősége van a talajvízszint alakulásának, az elpárolgó víz pótlásának,
valamint a további vízigények kedvező feltételek melletti szolgáltatásának.”
„A jövőbeni vízzel kapcsolatosan az az ország lesz kedvező helyzetben, amely közép- és
hosszú távra, legalább 15 és 50 évre tervez és ennek figyelembevételével cselekszik rövid
távon. Hangsúlyozni kell, hogy a vízszintszabályzó művek építése nem cél, csak eszköz lehet
életszínvonalunk, gazdaságunk versenyképességének növeléséhez, csak akkor valósítsuk meg
őket, ha ezt megfelelő áron, helyen, időben, minőségben és közmegegyezés mellett tehetjük.”
(1)

Források:
1. Dr. Nagy István ny. vízügyi igazgató: Előnyök a felmelegedésből? c. cikke, Mérnökújság

(XXIII. évf. 5. sz. 2016. május)
2. Kvassay Jenő Terv, Nemzeti Vízstratégia 2015.
3. A Közép-Tisza vidék, a Jászság és a Nagykunság Vízkészlet-hasznosítási Stratégiája –

KÖTIVIZIG, 2013.



1. sz. melléklet

Jelentés az
OVF-nek 1. jelentés 2. jelentés 3. jelentés 4. jelentés 5. jelentés 6. jelentés 7. jelentés 8. jelentés 9. jelentés 10. jelentés

 2015.05.31. 2015.07.29 2015.08.05  2015.08.12.  2015.08.19.  2015.08.26.  2015.09.02.  2015.09.09.  2015.09.16.  2015.09.23.  2015.09.30.

Jelentősebb holtágak 15,17 15,33 15,53 15,15 15,19 15,40 15,30 15,43 15,08 15,07 15,31
Tározók (X, Kecskeri) 3,22 2,98 3,55 3,44 3,43 3,74 3,74 3,64 3,52 3,46 3,38

Jelentősebb belvízcsatornák
(vízvisszatartás illetve vízpótlás) 1,47 1,55 1,53 1,52 1,49 1,47 1,39 1,37 1,31 1,26 1,23

Jelentősebb vízellátó csatornák (Nkfcs.,
Nkfcs Keleti-ág, Nk. III-2. ffcs., Jfcs.) 12,85 13,60 13,88 13,25 12,53 12,42 12,51 12,75 12,42 12,34 12,52

Kiskörei tározó 170,00 149,23 168,00 161,64 139,26 159,40 142,40 138,84 138,50 138,50 147,73

Összesen: 202,71 182,69 202,49 195,00 171,91 192,43 175,35 172,02 170,84 170,63 180,16

KÖTIVIZIG

Rendelkezésre álló dinamikusan megújuló jelentősebb vízkészletek [millió m3]



2. sz. melléklet

KÖTIVIZIG zonális aszályossági térképe

KÖTIVIZIG belvíz veszélyeztetettségi térkép


