
A Maros vízrendszerének víztöbblettel kapcsolatos vízgazdálkodási 
problémái 

Készítette: Zsóri Edit 
 
 VIZSGÁLT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE A vizsgált terület az ATIVIZIG működési területén a 11.03. Torontáli, 11.06. Mártély-Tisza-

Maroszugi és 11.07. Sámson-Élővízi belvízvédelmi szakasz területén helyezkedik el (1. kép). 
 

 1. kép 
 
BELVÍZVÉDELMI SZAKASZOK ISMERTETÉSE A 11.03. Torontáli belvízvédelmi szakasz bemutatása 
A 11.03. sz. belvízvédelmi szakasz a Szegedi Szakaszmérnökség működési területén 
található, a Maros és a Tisza bal partján helyezkedik el, az úgynevezett Torontál térségben. 
Határai északon a Maros folyó töltése, nyugaton a Tisza folyó árvízvédelmi töltése, Keleten 
és Délen Szerbia és Románia államhatára alkotják. A területén Szeged város Újszeged és 
Szőreg városrésze, valamint 7 község, Deszk, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, 
Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván található. 
 
A belvízvédelmi szakasz 82. Újszegedi és 83. Maros bal parti belvízrendszereket foglalja 
magába (2. kép). A Torontáli belvízvédelmi szakasz csatornasűrűsége 1,98 km/km2, fajlagos 
kiépítettsége 53,5 l/s/km2. A védszakaszon belül a 82. számú Újszegedi belvízrendszer 
fajlagos kiépítettsége 55,9 l/s/km2, a 83. számú Maros balparti belvízrendszer kiépítettsége 
52,8 l/s/km2. 
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A belvízvédelmi szakasz teljes területe mélyártéri. A magasság-különbségek a síkvidéki 
jellegnek megfelelően csekélyek, 2-4 méter közöttiek, csak helyenként érik el a 4-6 m-t. A 
térszint átlagos tengerszint feletti magassága 78-88 m B. f., a mélyfekvésű területek az 
országhatár közelében 76 m B. f.-i magasságúak. A belvízvédelmi szakasz domborzati 
viszonyaira a befogadótól az ellenesés jellemző. A belvízvédelmi szakasz területén 
gravitációs vízelvezetés nem lehetséges. A belvizek elvezetését a védelmi szakaszon, - a 
terület mély fekvése miatt- csak emberi beavatkozással lehet elérni.  
 
A 82. Újszegedi belvízrendszer bemutatása 
A 82. Újszegedi belvízrendszer két öblözetre tagozódik. A 82/1. Újszegedi öblözet kiterjedése 
12,5 km2. Főgyűjtője az Újszegedi csatorna, melynek kezelője és üzemeltetője az ATIVIZIG.  
 
A 82/2. Ószentiváni öblözet kiterjedése 44,7 km2, amelyből 2,9 km2 terület Szerbia területére 
esik, az ATIVIZIG-hez 41,8 km2 terület tartozik. Főgyűjtője a 10,1 km hosszú Ószentiváni-
csatorna, amely a vízgyűjtőről összegyűjtött belvizeket az Ószentiváni szivattyútelepen 
(Q=3,18 m3/s) keresztül juttatja a főbefogadó Tisza folyóba. 
 
A 83. Maros bal parti belvízrendszer bemutatása 
A 83. Maros bal parti belvízrendszer négy öblözetre tagozódik. A 83/1. Szőreg-Deszk-
Kübekházi öblözet kiterjedése: 45,9 km2. Főgyűjtő csatornája a Szőreg-Deszk-Kübekházi-
főcsatorna, amely a vízgyűjtő területről érkező káros vizeket fogadja be és vezeti a Deszki 
szivattyútelephez, amely 2,6 m3/s kapacitással emeli a Maros folyóba. Szükség esetén a 
Szőreg-Deszk-Kübekházi főcsatorna 13+376 cskm szelvényében lévő tiltós műtárgyon 
keresztül lehet a Deszk-Fehértói öblözetből mintegy 0,5 m3/s vízhozamot átkormányozni, 
ekkor a Kübekházi csatorna 0+000 cskm szelvényében lévő tiltós műtárgy részbeni lezárását 
kell alkalmazni. Az öblözetben csak medertározásra van lehetőség, a szántó területek egy 
része meliorált. 
 
A 83/2. Deszk-Fehértói öblözet kiterjedése 81,1 km2. Főgyűjtő csatornája a Deszk-Fehértói-
főcsatorna, amely mezőgazdasági területekről szállítja a belvizeket a Fehértói 
szivattyútelephez, amely 4,5 m3/s kapacitással emeli a vizeket a főbefogadó Maros folyóba. A 
főcsatorna 3+526 cskm szelvényében lévő tiltós műtárggyal lehet szabályozni a Fehértói 
szivattyútelephez lefolyó vízmennyiséget. A főcsatorna legfelső szakaszán esésnövelő 
szivattyútelep segítségével továbbíthatók a belvizek a torkolat irányába. A Dezsk-Fehértói-
főcsatornába torkolló Kübekházi csatorna Kübekháza község belterületéről, valamint 
külterületéről érkező vizeket vezeti le, a kis esés miatt esésnövelő szivattyútelep segítségével. 
A belvízöblözetből a Szőreg-Deszk-Kübekházi főcsatornába mintegy 0,5 m3/s vízkozam 
kormányozható át, a Szőreg-Deszk-Kübekházi főcsatorna végszelvényében lévő tiltós 
műtárgyon keresztül. A Ferencszállási főcsatorna a Deszk-Fehértói-főcsatornába vezeti be a 
Gizellatelepi és Rétaljai csatornák vizeit. 
 
A 83/3. Ferencszállási öblözet kiterjedése 8,7 km2. Főgyűjtője a Ferencszállási csatorna, 
amely egyrészt a Ferencszállási szivattyútelephez, másrészt a Deszk-Fehértói-főcsatorna 
5+476 km szelvényébe lévő tiltós műtárgyon keresztül a kialakított kétirányú fenékesése 
következtében vezeti a mezőgazdasági terület belvizét. A Ferencszállási csatorna É-i ágán 
(0+000-2+932 cskm) összegyűjtött vizek a Ferencszállási szivattyútelepen (Q=0,3 m3/s) 
keresztül jutnak a főbefogadó Maros folyóba. 
 
A 83/4. Csipkési öblözet kiterjedése 50,9 km2, ebből a Porgányéri öblözet 35,1 km2. Főgyűjtő 
csatornája a Kiszombor-Csipkési-főcsatorna. A főcsatorna nyomvonala 5+686 km hosszú. A 
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Maros folyó balparti töltésének (19+680 tkm) szelvényében lévő Kiszombori (2,7 m3/s) 
szivattyúteleptől indul ki és a Porgányéri főcsatorna „0” szelvényéig tart. Az öblözet másik 
csatornája a Porgányéri főcsatorna, amely Kiszombor-Csipkési-főcsatorna 5+686 km 
szelvényébe csatlakozik. 
 
Belvíztározás, belvíz visszatartás 
A belvízvédelmi szakaszon belvíztározásra alkalmas terület, Kiszombor község déli oldalán 
az Óbébai út mellett elterülő un. „Vályogos gödör”, amely a község belterületi vizeit gyűjti 
össze. A Vályogos záportó 2011-ben épült, területnagysága 7,47 ha, amelyen 29.880 m3 
vízmennyiséget képes tározni. A záportó a Kiszombor-Csipkési-főcsatornához a 3+582 km 
szelvényben lévő leeresztő műtárggyal csatlakozik. 
Szeged-Szőreg külterületén, a Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna 5+452-5+602 cskm 
szelvények melletti szakaszon 7663 m3 víztározó kapacitású többcélú horgásztó épült, amely 
havária helyzetben, mint vésztározó bevethető. 
 
A védszakasz domborzati viszonyai miatt övgátolt vízvisszatartásra alkalmas terület nincs. A 
csatornák medrében a vízkormányzó műtárgyak zárásával lehet esetleges medertározást 
végrehajtani, és a vizek lefolyását lassítani. 
 
Belvízszivattyúzással kapcsolatos megállapítások 
A Torontáli rendszerben gravitációs vízelvezetés nem lehetséges. A belvizek lefolyását a 
terület mély fekvése és kis terepesések miatt csak szivattyúsan lehet biztosítani. A terület igen 
érzékeny a belvizekre, az árvizek által is veszélyeztetett, és gyakori azok egyidejű kialakulása.  
A területen keletkező vizeket 5 belvízátemelő torkolati szivattyútelep, összesen 13,28 m3/s 
vízszállító kapacitással juttatja a főbefogadó folyóba. A szivattyútelepek torkolati kapacitása 
13,28 m3/s. A védelmi szakaszon 7 közbenső átemelő szivattyútelep található, összesen 6,19 
m3/s vízszállítási kapacitással. 
 
A torkolati szivattyútelepek üzemelését meghatározó árvízi és belvízi vízszintek: 
  Kiszombori 

szivattyútelep 
Ferencszállási 
szivattyútelep 

Fehértói 
szivattyútelep 

Deszki 
szivattyútelep 

Ószentiváni 
szivattyútelep 

Tkm 19+680 13+715 6+909 2+858  1+102 
Fkm 21,000 14,600 7,400 3,100  165,400 
MÁSZ (m B. f.) 85,97 85,39 84,84 84,64  84,01 
LNV (m B. f.) 85,10 84,66 84,37 84,23  83,54 
Nyomóvezeték keresztezés 
küszöbszintje (m B. f.) 85,33 84,28 84,04 83,63 83,03 
Szívóakna fenékszint (m B. f.) 75,88 77,43 73,43 74,23  72,33 
Indulási vízszint (m B. f.) 78,83 78,83 76,23 76,03  74,68 
Leállási vízszint (m B. f.) 77,68 78,13 75,03 75,63  74,23 
Indulási szint relatív magassága 150 cm 140 cm 170 cm 180 cm  90 cm 
 
A Kocsóhát-Porgány-ér csatornán lefolyó belvizekből rendkívüli esetben szivattyús üzemmel 
0,50 m3/s vízmennyiség átvezethető Románia területére.  
 
A belvízvédelmi szakasz területén 1962-2016 között kialakult elöntések mértékét az 1. ábra 
szemlélteti. 
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 1. ábra Elöntések mértéke belvízvédelmi szakaszonként 1962-2016 közötti időszakban 
A 11.06. belvízvédelmi szakasz bemutatása 
A 11.06. belvízvédelmi szakasz a Tisza és a Maros folyók által bezárt mélyártéri területen 
helyezkedik el. Főcsatornái területi elöntésekből, de a fakadó vizekből is nyerhetnek 
utánpótlást. A védelmi szakasz területén két nagy város – Hódmezővásárhely, Makó – és több 
kis település Mártély,  Maroslele, Földeák, Óföldeák is található. 
 
A belvízvédelmi szakaszhoz tartozik 77. sz. Kurcai belvízrendszer 30 km2-nyi területe, 
továbbá magába foglalja a 78. Mártélyi és 79. Tisza-Maroszugi belvízrendszert (2. kép). 
 
Igen nagy károkat okozó belvizek voltak 1942-ben az 1960-as években, majd az 1970, 1974, 
1975-ös években. 1980-tól már csak kisebb területet érintő elöntések keletkeztek nyári nagy 
csapadékokból. 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010-es években az egész védelmi szakasz 
területét érintő elöntések keletkeztek.  
 
2010-ben a téli védekezés alatt a legnagyobb elöntés január 11-én alakult ki, amikor is vetés 
1600 ha szántó 250 ha, rét –legelő 900 ha és egyéb/ belterület/ 50 ha volt. A tavaszi védekezés 
során a legnagyobb elöntés június 04 – 06. között alakult ki, amikor is vetés 2300 ha, szántó 
150 ha, rét –legelő 1350 ha és egyéb/belterület/ 200 ha volt. 
 
Az 1974-75-ös nagy belvizek után nagy beruházások indultak el a belvízveszély csökkentése 
érdekében. Az állami főművek fejlesztésével egy időben megindult a társulati művek 
fejlesztése is, majd a mezőgazdasági üzemek területén is megindult a komplex melioráció 
kiépítése. Ezek a munkák a 80 –as évek végére fejeződtek be. 
 
A belterületek nagy részén kiépült a csapadékvíz elvezető hálózat. 
 
A 78. Darvasszék-Mártélyi belvízrendszer bemutatása  
A 78.sz. Darvasszék-Mártélyi belvízrendszeren belül öblözeti tagozódás nincs. A 
belvízrendszer fő belvízelvezető csatornája a Darvasszék-Mártélyi csatorna, amely csatornán 
összegyülekező vizek a Mártélyi szivattyútelepen keresztül a Mártélyi holtágba, majd a Tisza 
folyóba kerülnek. 
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A 79. Tisza-Maroszugi belvízrendszer bemutatása  
A 79. Tisza-Maroszugi belvízrendszer kilenc öblözetre tagozódik. A 79/1. Körtvélyesi öblözet 
kiterjedése 223,40 km2, belterületet közvetlenül nem érint, azonban Hódmezővásárhely északi 
városrészének belvízlevezető csatorna hálózatának befogadója. Főgyűjtője a Kenyere-éri-
főcsatorna, mely csatorna a vízgyűjtő területén keletkező vizeket a Körtvélyesi 
szivattyútelepre vezeti.  
 
A 79/2. Sártói öblözet kiterjedése 46,33 km2. Az öblözet csatornái a Lúdvár vidéki 
szorítógátas csatornák kivételével kettős működésűek. Az öblözet fő osztó műtárgya a 
Nyolcszög műtárgy. Itt van lehetőség szükség esetén a belvizeket ill. a  kettős működésű 
rendszer öntözővizét a Kopáncs-Kistiszai öblözetbe átvezetni. Hódmezővásárhely ÉNy-Ny-i 
település része rendkívül belvíz érzékeny. A belvizek elvezetésére a Hódtó-Kis-tiszai-csatorna 
hívatott, amennyiben ez a csatorna telített, lehetőség van a Régi Kenyereéri csatornán érkező 
vizeket a Sártói öblözeten keresztül a Hódmezővásárhelyi vagy a Györpölési szivattyútelep 
felé kormányozni.  
 
A 79/3. Kopáncs-Kistiszai öblözet 25,03 km2 területnagyságú, főgyűjtője a kettős működésű 
Kopáncs-Kis-tiszai főcsatorna. Az öblözetben a gyakran elöntés alá kerülő Gyulói 
területrészek mentesítése a főcsatornák vízszintcsökkentésével és szivattyúzással történhet. 
Amennyiben a Györpölési szivattyútelep üzeme nem hozná meg a várt vízszint csökkenést, 
akkor a Nagyfai Holt-Tiszába lehet juttatni a fölös vizeket. 
 
A 79/4. Hódtó-Kistiszai öblözet 111,29 km2 területnagyságú, főgyűjtője Hódtó-Kis-tiszai-
csatorna. Belvízi üzemeléskor a főcsatorna ürítése elsőbbséget élvez, mivel 
Hódmezővásárhely belterületi csapadékvizeinek fő befogadója. 
 
A 26,17 km2 területnagyságú 79/5. Nagyfa-Hódtói öblözeten belül belterületet nem található, 
főgyűjtője a Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna, ahonnan a vizek a Nagyfai szivattyútelepen 
keresztül a Tisza folyóba kerülnek. A Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatornába torkolló 
jelentősebb belvízcsatornák, a Hódtó-Kis-tiszai-csatorna, Mátyáshalmi főcsatorna, Szárazér-
Porgányi-főcsatorna. 
 
A 79/6. Szárazér-Porgányi öblözet 171/71 km2 területnagyságú. Az öblözetben lévő Szárazér-
Porgányi-főcsatorna a befogadója Maroslele, Földeák, Óföldeák települések csapadékvíz 
elvezető csatornáinak. Maroslele területéről a Sásoséri csatorna vezeti le a vizet a Szárazér-
Porgányi-főcsatornába és gravitációsan vagy átemeléssel juthat a belvíz a befogadóba. 
Földeák település déli és keleti részét a Karabuka-Ugari csatorna és szivattyútelep, 
Óföldeákot a Katona csatorna és szivattyútelep mentesíti. Az öblözetbe a 80. számú 
belvízrendszerből vízátvezetés lehetséges a Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér magas vízállása 
esetén, ha a Szárazér-Porgányi-főcsatorna befogadó képes. Makó belterületének északi és 
nyugati területrészei csapadékvíz elvezető csatornáinak befogadója a Gencsháti-csatorna, 
azonban, hogyha a Szárazér-Porgányi-főcsatorna nem fogadóképes, a vizek a Makói 
szivattyútelep felé kormányozhatók. 
 
A 7,09 km2 területnagyságú 79/7. Tápé réti öblözetben nem található belterület, kivétel egy-
két tanya, melynek mentesítését a Holt-Tiszai szivattyútelep biztosítja. A Tisza folyó magas 
vízállásánál fakadóvizek jelentkeznek a töltés mentett oldali területein, melyet fokozott 
szivattyúzással lehet mentesíteni.  
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A 79/8. Mátyáshalmi öblözet, amely 135,55 km2 területnagyságú, belterületet nem, csak 
mezőgazdasági területeket érint. Gyakran elöntés alá kerülő területek a Czirjákéri és a 
Csomorkányi meliorált területrészek. 
 
A 123,94 km2 területnagyságú 79/9. Makói öblözetben a Makói főcsatornának jelentős és 
elsődleges szerepe van Makó város belvízmentesítésében. A város legmélyebben fekvő 
területéről a Honvédtelepről és a város egyéb területéről lefolyó vizek befogadója. Az 
öblözetben leggyakrabban fakadóvizesnek nyilvántartott területek kerülnek elöntés alá, a 
Maros jobbparti védtöltés melletti területek. 
 
Belvíztározás, belvíz visszatartás 
A 79/1. belvízöblözetben belvíztározásra nincs lehetőség, azonban a Kenyere-éri-főcsatorna 
11+710 cskm szelvényében lévő tiltós műtárgy zárásával vízvisszatartásra van lehetőség a 
Kéktói, illetve a Csicsatéri területeken. Továbbá belvíz idején a Kútvölgy-Kakasszéki 
csatorna felső szakaszán is végezhető vízvisszatartás. 
A 79/2. belvízöblözetben szükség esetén vízvisszatartást lehet eszközölni a Gojdár-Pamukéri 
és a Sártó-Ökröstói csatornákon. 
A 79/3. és 79/4. öblözetekben belvíz idején, ha a Györpölési szivattyútelep üzeme nem hozná 
meg a várt vízszint csökkenést a Nagyfai Holt-Tiszába lehet juttatni fölös vizeket.  
A 79/5. és 79/6. öblözetekben belvíztározás és vízvisszatartás csak a Szárazér-Porgányi 
csatorna felső szakaszán lehetséges. 
A 79/7., 79/8. és 79/9. öblözetben nem található belvíztározó, vízvisszatartást a mederben 
lévő vízkormányzó műtárgyakkal lehet megvalósítani. 
 
Belvízszivattyúzással kapcsolatos megállapítások 
A védelmi szakaszon 9 torkolati (ebből 2 szivárgó) és 12 közbenső átemelő (ebből 2 kettős 
működésű) szivattyútelep található. A szivattyútelepek torkolati kapacitása 22,45 m3/s (ebből 
a 2 szivárgó össz. Q: 0,24 m3/s), a közbenső átemelési kapacitás összesen 11,657 m3/s. 
 
A Maros folyóba emelő szivattyútelepek üzemelését meghatározó árvízi és belvízi vízszintek: 

  
Makói 

szivattyútelep 
Makói 

szivárgó A1 
szivattyútelep 

Makói 
szivárgó A2 

szivattyútelep 
Tkm 13+943 22+470 23+602 
Fkm 16,346 24,910 25,890 
MÁSZ (m B. f.) 85,48 86,56 86,77 
LNV (m B. f.) 84,57 85,80 86,04 
Nyomóvezeték keresztezés 
küszöbszintje (m B. f.) 78,73 86,33 86,73 
Szívóakna fenékszint (m B. f.) 75,74 79,03 79,73 
Indulási vízszint (m B. f.) 77,28 81,53 81,80 
Leállási vízszint (m B. f.) 76,68  79,28 80,10 
Indulási szint relatív magassága 154 cm 215 cm 207 cm 
 
A védelmi szakasz területén kettő belvizes szivattyúállás is található, amelyek összes 
vízszállító kapacitása 1,2 m3/s. 
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A 11.07. belvízvédelmi szakasz bemutatása 
A 11.07. sz. belvízvédelmi szakasz a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség működési 
területén helyezkedik el és részét képezi a III. sz. belvízvédelmi körzet területének. A 
belvízvédelmi szakasz 80. Sámsoni és 81. Élővízi belvízrendszereket foglalja magába (2. kép). 
 
Elhelyezkedését tekintve nyugaton a 11.06. sz. belvízvédelmi szakasz, délen a Maros folyó 
Apátfalvától Nagylakig az Országhatárig, keleten az Országhatár Nagylaktól Kevermesig. 
Kevermestől a határ megegyezik az Igazgatóság működési területének határával. 
Almáskamarás-Medgyesegyháza-Pusztaottlaka-Csanádapáca-Orosháza keleti közigazgatási 
határa, a Szeged-Békéscsabai vasútig. Innen az északi határ a vasútvonal, majd Orosháza 
északi határa. A szakasz északi határa továbbá a 11.06. sz. belvízvédelmi szakasz. 
 
A belvízvédelmi szakasz területe: 1669,9 km2, ettől mélyártér 175,7 km2, a fennsík 994,2 km2. 
A belvízvédelmi szakasz két megyére esik, Csongrád és Békés megyéhez. A mélyártéri rész a 
Maros folyó mentén, az Országhatárig húzódik kissé emelkedve, 82,50 m B. f. szintig. A 
fennsíki terület a Békés-Csanádi löszháton helyezkedik el, Székkutas-Nagylak vonalától 
82,50-84,50 m B. f. – fokozatosan emelkedve. A magassági szintek Orosháza keleti részén 
82,50-84,50 m B. f., Tótkomlósnál 98,50-99,50 m B. f., míg a szakasz keleti határánál 
Csanádapáca Kevermes vonalában 99,50-104,50 m B. f. 
 
A 80. Tisza-Maroszugi belvízrendszer bemutatása  
A 80/1. Pusztai öblözet területe 116,6 km2, az öblözet vizeit a Sóstó, Nagykeresztúti, és 
Pusztaszéli csatornák összegyűjtik és vezetik a Pusztai szivattyútelephez, ahonnan a Pusztai 
levezető csatornán keresztül a Sámson-Apátfalvi-Száraz-érbe, mint főbefogadóba jutnak a 
belvizek. Orosháza város DNY-i Bónumi városrésze rendkívül belvízérzékeny, a területen 
összegyülekező belvizek és a szennyvíztelep vizeinek elvezetésére a Sóstói főcsatorna és 
Bónumi szivattyútelep hivatott. 
 
A 80/2. sz. Aranyadéri öblözet területe 211,0 km2. Főgyűjtője az Aranyad-éri-csatorna, 
befogadója a Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér 36+802 cskm szelvénye, gravitációsan. A 
főcsatorna végszelvényében épült a 2,83 m3/s teljesítményű Orosházi szivattyútelep. A 
főcsatorna feladata Orosháza város csapadékvizeinek, illetve a vízgyűjtő területhez tartozó 
mezőgazdasági üzemek belvizeinek elvezetése. 
 
A 80/3 sz. Sámsoni–Apátfalvi öblözet területe 153,5 km2. Főgyűjtője a Sámson-Apátfalvi-
Száraz-ér, befogadója a Maros folyó, gravitációsan. A nevezett főcsatorna hivatott Tótkomlós, 
Békéssámson, Nagykopáncs belterületének közvetlen, valamint Székkutas, Orosháza, 
Kardoskút, Pusztaföldvár, Gábortelep, Medgyesbodzás, Kaszaper, Nagybánhegyes, 
Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza községek közvetett belvízmentesítésére.  
 
A 80/4. sz. Tótkomlóséri öblözet területe 213,0 km2. Főgyűjtője a Tótkomlóséri főcsatorna, 
melynek befogadója a Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér, gravitációsan. Az öblözetben szántó 
területek vannak, melynek egy része drénezett, - Tótkomlós, Kaszaper, Magyarbánhegyes, 
Nagybánhegyes térségében- magas vízállás esetén a meliorációs csatornákból átemeléssel 
történhet a mentesítés. 
 
A 80/5. sz. Kutaséri öblözet területe 136,0 km2. Főgyűjtője a Kutas-éri-csatorna, mely a 
Királyhegyes-Száraz-ér 51+510 km szelvényébe vezeti a vizeket gravitációsan. A Kutas-éri-
csatorna elhelyezkedésénél fogva több települést érint, Mezőkovácsházát, Kunágotát, 
Dombiratost, valamint Kevermes községeket. 
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A 80/6. sz. Királyhegyesi-Száraz-ér belvízöblözet területe 282,9 km2. Főgyűjtője a 
Királyhegyes-Száraz-ér, befogadója a Sámson-Apátfalvi-Szárazér 9+510 km szelvénye 
gravitációsan. A főcsatorna mellékcsatornáival együtt több települést is érint, úgymint 
Királyhegyes, Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér, Tótkomlós, Mezőkovácsháza, 
Végegyháza, Battonya településeket. A főcsatorna Romániából 0,6 m3/s belvízmennyiséget 
fogad.  
 
A 80/7. sz. Cigánykaéri öblözet területe 110,9 km2. Főgyűjtője a Cigányka-ér, amelnyek 
befogadója a Királyhegyes-Száraz-ér 70+700 km szelvénye, gravitációsan. A Cigányka-ér 
nyomvonala teljes hosszában egy természetes érvonulatban lett kialakítva, közigazgatásilag 
Battonya, Kisdombegyháza és Dombegyház településekhez tartozik. A csatorna még a 
Romániából érkező 0,25 m3/s vízmennyiséget is fogadja. 
 
A 81. sz. Élővízi belvízrendszer bemutatása 
A 81/1. sz. Élővízi öblözet megközelítőleg 203,07 km2 területnagyságú, Mezőhegyes és 
Battonya település egy része található rajta. Az öblözet területén található csatornák nagy 
része kettős működésű. Az öblözet egyik jelentősebb elvezető csatornája az Élővíz csatorna, 
amely a vízgyűjtő területén található belvíz – és kettős működésű csatornák belvizeit 
összegyűjtve a Maros jobbparti védtöltés 47,386 tkm szelvényében épült G zsilipen keresztül 
az Élővíz hullámtéri csatornájába vezeti. Magas marosi vízállás esetén csak átemeléssel, a 
Nagylaki szivattyútelepen keresztül vezethetők be a vizek a befogadóba. Az Élővíz csatorna 
közvetlen területén víztározásra lehetőség nincs. Vízvisszatartásra is csak a csatornában 
elhelyezett zsilipek ideiglenes zárása mellett van mód. 
 
A 81/2. sz. Krakkéri öblözet becsült területnagysága 20,86 km2, főgyűjtője a Krakk-éri-
csatorna. A csatorna feladata, hogy fogadja a Csanádpalota-éri csatornán érkező belvizeket, 
ezen kívül a vízgyűjtő területén belül a Magyar és Román belvizeket szállítsa a Maros 
folyóba. Amennyiben Csanádpalota belterületéről a csapadékvíz nem levezethető, akkor a 
Csanádpalota-éri csatorna 4+350 km szelvényében kiépített Csanádpalota-éri 
szivattyúállásnál lévő szivattyú beindításával a bel-és csapadékvizet be lehet emelni az Élővíz 
csatornába. 
 
A 81/3. sz. Kövegyi öblözet kb. 35,22 km2 területnagyságú. Fő elvezető csatornája a Kövegyi 
csatorna, amely kövegyi és csanádpalotai külterületekről vezeti el a belvizeket. A csatorna 
közvetve Kövegy község belterületéről a Kövegy-Tanácsi csatornán keresztül is fogad 
vizeket. A Kövegyi csatorna vizei a Maros védtöltésen keresztül gravitációsan kerülnek a 
Maros folyóba, magas marosi vízállás esetén a Kövegyi szivattyúálláson keresztül emelhetők 
át a vizek. 
 
A 81/4. sz. Belezi öblözet hozzávetőleg 77,89 km2 területnagyságú, fő belvízelvezető 
csatornája a Belezi csatorna. Ezen kívül a Magyarcsanádi csatorna vezet le külterületi vizeket 
gravitációsan, magas marosi vízállás esetén szivattyúsan a Magyarcsanádi szivattyútelepen 
keresztül. 
 
A 81/5. sz. Cservölgyi öblözet mintegy 40,51 km2 területnagyságú. Az öblözetben található a 
Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér torkolati szakasza. A Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér 1+760 cskm 
szelvényében lévő Dáli zsilip feladata a Maros magas árvizeinek kizárása a főcsatorna felsőbb 
szakaszáról, illetve a belvíz szivattyúzás lehetővé tétele magas marosi vízállásnál az elzárt 
műtárgyon át. 
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Belvíztározás, belvíz visszatartás 
A 11.07. védelmi szakasz területén az alábbi állandó tározási helyek találhatók: 

 Terület Belvíztározásra igénybe vehető térfogat 
Pitvarosi tározó     78,1 ha  1,80 millió m3 
Pusztaföldvári bögék    26,6 ha  0,40 millió m3 
Királyhegyesi-Száraz-ér bögék  136 ha  0,58 millió m3 

 A 11.07. védelmi szakasz területén az alábbi vésztározási helyek találhatók: 
 Terület Belvíztározásra igénybe vehető térfogat 
Királyhegyesi tározó   9 ha  0,36 millió m3 
Rajtaerdei tározó 20,5 ha  0,60 millió m3 
Szulalaposi tározó 18,1 ha  0,09 millió m3 

 
Belvízszivattyúzással kapcsolatos megállapítások 
A védelmi szakaszon 3 torkolati (ebből 1 szivárgó) és 21 közbenső átemelő (ebből 9 kettős 
működésű) szivattyútelep található. A szivattyútelepek torkolati kapacitása 1,05 m3/s (ebből a 
szivárgó Q=0,04 m3/s), a közbenső átemelési kapacitás összesen 19,14 m3/s. 
 
A torkolati szivattyútelepek üzemelését meghatározó árvízi és belvízi vízszintek: 

  
Magyarcsanádi 
szivattyútelep 

Nagylaki 
szivattyútelep 

Apátfalvi 
szivárgó 

szivattyútelep 
Tkm 40+303 47+386 35+560 
Fkm 41,21 50,500 35,300 
MÁSZ (m B. f.) 89,64 91,71 88,51 
LNV (m B. f.) 88,61 90,40 87,59 
Nyomóvezeték keresztezés 
küszöbszintje (m B. f.) 88,55 86,11 88,10 
Szívóakna fenékszint (m B. f.) 84,00 86,20 83,29 
Indulási vízszint (m B. f.) 85,40; 85,80 89,12 85,00 
Leállási vízszint (m B. f.) 84,70 86,33 83,79 
Indulási szint relatív magassága 140 cm; 180 cm 499 cm 171 cm 
 
A védelmi szakasz területén tíz belvizes és kettő kettős működésű szivattyúállás is található, 
amelyek összes vízszállító kapacitása 8,69 m3/s. 
 
Melioráció Igazgatóságunk területén az üzemi vízrendezési munkák a 1966-os években kezdődtek meg 
(elsősorban csatornák építésével), majd 1980-tól kezdődően megindultak a térségi komplex 
meliorációs programok keretén belül a mezőgazdasági üzemekben a meliorációs munkák.  
 
A nagyüzemi meliorációk nagyjából 1990-ben befejeződtek. A megépült művek a folyamatos 
fenntartás következtében igen jól funkcionáltak, viszont az 1990 után bekövetkezett 
társadalmi, gazdasági átalakulás miatt jelentős változás következett be a mezőgazdaságban is. 
A privatizáció során a földrészletek jelentős része magánkézbe került. Ezeknek a 
drénrendszereknek a nagy része az elmúlt évtizedek során gazdátlanná vált, amortizálódott, 
eliszapolódott, emiatt vízszállító képességük nagymértékben lecsökkent. A helyzetet tovább 
rontja, hogy a táblacsatornák egy részét a terület tulajdonosok beszántották, és ezzel a 
beavatkozással némely területeket lefolyástalanná váltak.  
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Az Igazgatóság 1994-es felmérése szerint az ATIVIZIG működési területén a meliorált terület 
nagysága 165 ezer ha, a talajcsövezett terület 39 ezer ha. A megvalósult meliorációk területi 
elhelyezkedése a 2. képen látható helyszínrajzon került ábrázolásra. 
 
Az érintett területet jellemző értékeket az alábbi táblázat szemlélteti: 
Védelmi szakasz Meliorált terület 

(ha) 
Talajcsövezett terület 

(ha) 
11.03. 16496 6897 
11.06. 61860 16854 
11.07. 42236 6627 

 

 2. kép 
A vizsgált területen a víz okozta károk csökkentésének egyik kulcseleme a meliorált területek 
felderítése és helyreállítása. A meliorációs létesítmények közül leginkább a talajcsövezett 
területek állapot javítására lenne szükség. A dréncsövek kitorkolló szakaszai sok helyen 
tönkrementek, a drénaknák megrongálódtak, a drénszivattyú telepeken a gépészeti és 
elektromos berendezéseket leszerelték, ellopták stb. Fontos feladat lenne az üzemi csatornák 
rendbetétele és az ezzel kapcsolatos tulajdonviszony rendezés is. 
 
JELENTŐSEBB BELVÍZI ESEMÉNYEK  A vizsgált területen 1957-2016. közötti időszakban bekövetkező belvízi elöntések alapján 
előállított belvízgyakorisági térképet az 3. kép szemlélteti, amely tájékoztató jelleggel 
megmutatja, hogy az 1957-2016. közötti időszakban a vizsgált terület egyes részein milyen 
gyakorisággal jelent meg a belvíz.  



- 11 -  

 3. kép 
A vizsgált területen kialakult és regisztrált belvízi elöntések feldolgozása szerint a legnagyobb belvízi 
elöntések 1970-ben, 1975-ben, 1999-2000-ben, 2010-2011-ben és 2015-ben alakult ki. Az elöntött 
területek nagyságát belvízvédelmi szakaszonként az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Belvízvédelmi 
szakasz száma 

Terület 
(ha) 

Elöntés nagysága (ha) 
1970. 1975. 1999.-2000. 2010-2011. 2015. 

11.03. 25140 5617 7880 9400 10050 6750 
11.06. 96260 7715 5425 28700 6800 2750 
11.07. 164910 5183 3486 21050 11550 10250 

 
A TERÜLET BELVÍZ ÉRZÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK 
Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettség A Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép (Pálfai, 2001.) szerint előállított 4. kép 
tájékoztató jelleggel bemutatja, hogy a vizsgált terület egyes részeit milyen mértékben 
veszélyezteti a belvíz megjelenése. Az egyes veszélyeztetettségi kategóriák területi 
megoszlását az alábbi táblázat adja meg. 
A belvíz veszélyeztetettségi kategóriák és a belterület megoszlása a vizsgált terület egészén 
  11.03. 11.06. 11.07. Összesen 
1. Belvízzel alig 
veszélyeztetett terület 2,71 km2 (1%) 176,78 km2 (19%) 601,27 km2 (37%) 780,96 km2 (28%) 
2. Belvízzel mérsékelten 
veszélyeztetett terület 40,77 km2 (17%) 399,34 (44%) 532,22 km2 (33%) 972,94 km2 (35%) 
3. Belvízzel közepesen 
veszélyeztetett terület 148,65 km2 (62%) 271,66 (30%) 300,67 km2 (18%) 721,91 km2 (26%) 
4. Belvízzel erősen 
veszélyeztetett terület 21,79 km2 (9%) 3,28(0,4%) 96,16 km2 (6%) 121,32 km2 (4%) 
Belterület 24,18 km2 (10%) 63,57(7%) 95,42 km2 (6%) 183,34 km2 (7%) 
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 4. kép 
A Marosba történő belvízátemelés szempontjából 3 vízszint tekinthető jellemzőnek: - a mértékadó belvízszint a torkolati szivattyútelepeknél, mert ha a Maros ezt a magasságot 
meghaladja, akkor növelni kell a szivattyú-teljesítményeket, 
- a mértékadó vízmércék árvízvédelmi készültség elrendelésére mértékadó I. fokú vízszintje 
(Makó: 400 cm, Szeged: 650 cm), mert a folyó hullámterére kilépő víz ekkor éri el az 
árvízvédelmi töltéseket, ettől kezdve lehet számítani a belvízhelyzetet is befolyásoló 
fakadóvizek megjelenésére, 
- a vízmércék III. fokú vízszintje (Makó: 500 cm, Szeged: 850 cm), mert ez már igen magas 
vízszint, ekkor már jelentős emelőmagasságot kell leküzdeni a belvíz szivattyús átemeléséhez 
 
Az állami szerepvállalás változása A vízgazdálkodási törvény újraszabályozta a vízgazdálkodási feladatok ellátását. A 
törvénymódosításnak köszönhetően az állami szerepvállalás kiszélesedett és bár egy ideje a 
kizárólagos állami tulajdonhoz kötötten határozta meg az állam elsődleges feladatát, 2014. 
január 1-je óta a közcélú, korábban társulati kezelésű művek fenntartása és üzemelése is az 
állam alapfeladatai közé került. Mind a kizárólagos, mind a közcélú művek folyamatos 
fenntartása, karbantartása elengedhetetlen a belvízkárok megelőzése céljából. 
 
Tulajdonviszonyok változása A rendszerváltozás folyamán végrehajtott privatizáció során az üzemközi és üzemi csatornák 
túlnyomórészt magánkézbe kerültek. A tulajdonosok a tulajdonukba került csatornákat saját 
belátásuk szerint hasznosították, betöltötték, megszüntették, áteresz nélküli kocsibejáróval 
lezárták, vagy csak egyszerűen elhanyagolták. A táblák átszabása, új dűlőutak kijelölése, 
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vízelvezetők, árkok átvágása-betemetése, meliorált területek felosztása mind-mind nehezíti a 
vízelvezetést, a belvízvédelmet, a vízkárok elleni védekezést. 
 
BELVÍZELVEZETŐ FŐCSATORNÁK VÍZSZÁLLÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE A belvízelvezető és kettősműködésű rendszereinket mind mennyiségileg, mind minőségileg 
jelentős terhelés éri a termálvíz bevezetésekből és ivóvíz- és szennyvíztisztítási programból 
adódóan. 
Ezeknek a használt vizeknek a befogadása és továbbvezetése többletterhelést jelent nemcsak a 
csatornák, a szivattyútelepek számára is. Ezeknek a többletterheléseknek a feltárása szükséges 
a társulattól és önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett művek esetében is.  
 
Az üzemelés és fenntartás több éves elmaradása miatt a műszaki karbantartottság 
főműveinken továbbra sem elégséges, a belvízvédelmi létesítmények (csatornák, 
szivattyútelepek, őrházak stb.) állaga jelentősebb ráfordítással javítható. Elmondható, hogy 
az elmúlt évek belvízvédekezései során a szivattyútelepek kapacitása elegendően bizonyult, 
vízvisszatartást a szivattyútelepei üzemelés miatt nem kellett végezni. A belvízvédekezések 
alkalmával végzett vízhozam mérések azt mutatják, hogy a főcsatornáink töredékét szállítják a 
nyilvántartott, engedélyezett hozamokhoz képest. 
 
11.03. Torontáli belvízvédelmi szakasz 
A 82. sz. Újszegedi belvízrendszerben található 10,153 km hosszú Ószentiváni csatorna 
vízgyűjtőjének határai, északon az Újszentiváni főcsatorna vízgyűjtőjének határa, keleten a 
régi Temesvári vasúti töltés, délen az országhatár és a Gyálai határcsatorna vízgyűjtőjének 
határa, nyugaton a Tisza bal parti árvízvédelmi töltése. A csatorna által szállított vizek (Q=3,0 
m3/s) a torkolati Ószentiváni szivattyútelepen (Q=3,18 m3/s) keresztül kerülnek a Tisza 
folyóba. 
A Tiszasziget település csapadékvizeit is befogadó Ószentiváni csatorna esetében a 
mellékcsatornák által a szállítandó torkolati vízhozamok összege (Q=3,56 m3/s) nagyobb, 
mint a befogadó Ószentiváni csatorna torkolati kapacitása, illetve ez az összeg meghaladja a 
csatorna torkolatában található Ószentiváni szivattyútelep kapacitását is. Ennek ellenére az 
elmúlt évek belvízvédekezései során a szivattyútelep kapacitása elegendőnek bizonyult, 
vízvisszatartást a szivattyútelepi üzemelés miatt nem kellett végezni. Ennek oka lehet, hogy 
eddig csúcskapacitású egyidejűjég nem állt fenn ebben a rendszerben, illetve a védekezési 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az Ószentiváni csatorna karbantartottsági hiányának 
köszönhetően a csatorna felső szakaszáról érkező vizek időben nagyon lassan érik el a 
torkolatot.  
 
11.06. Mártély-Tisza-Maroszugi belvízvédelmi szakasz 
A 79/4. Hódtó-Kistiszai öblözet főgyűjtőjének a Hódtó-Kis-tiszai-csatornának a leterheltsége 
jelentős, amit mutat, hogy a betorkolló mellékcsatornák torkolati vízhozamának összege 
(Q=10,24 m3/s) jelentősen meghaladja a csatorna torkolati kapacitását (Q=6,48 m3/s) és a 
torkolati Györpölési szivattyútelep össz. vízszállítási kapacitását (Q=4,5 m3/s).  
 
A Szárazér-Porgányi-főcsatorna esetében szintén azt tapasztalható, hogy a betorkolló 
mellékcsatornák torkolati kapacitásának összege (Q=6,409 m3/s) meghaladja a főcsatorna 
torkolati kapacitását (Q=4,2 m3/s). 
 
A Mátyáshalmi csatorna esetében a betorkolló mellékcsatornák torkolati kapacitásának 
összege (Q=5,668 m3/s) nagyobb, mint a befogadó Mátyáshalmi csatorna torkolati kapacitása 
(Q=4,6 m3/s), illetve a torkolati Mátyáshalmi szivattyútelep kapacitása (Q=3,6 m3/s), ennek 
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ellenére vízvisszatartást a szivattyútelepi üzemelés miatt nem kellett végezni. A védekezési 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenntartási költségek hiánya okozta csatorna benőttsége 
miatt a csatorna felső szakaszáról nagyon nehezen folyik le a víz. 
 
A 11.06. belvízvédelmi szakaszon a 2010-2011. belvízvédekezési időszak során végzett 
vízhozam mérések azt mutatják, hogy a főcsatornák tényleges vízszállító képessége elmarad a 
névleges vízszállítási kapacitásoktól, melynek okát a csatornák fenntartottsági állapotában 
látom. 

  
11.07. Sámson-Élővízi belvízvédelmi szakasz 
A belvízvédelmi szakasz 80/2. Aranyadéri öblözetének (A=211 km2) vizeit szállító Aranyad-
éri-csatorna esetében a végszelvényben az Orosházi szivattyútelepen keresztül becsatlakozó 
csatornák és egy mellékága által szállított vízhozamok összege (Q=9,45 m3/s) jelentősen 
meghaladja a csatorna torkolati kapacitását (Q=4,5 m3/s). 
 
A Tótkomlós-éri-csatorna a 80/3. számú öblözet (A=202,5 km2) vízgyűjtőjén összegyűlő 
belvíz elvezetésére hívatott. A csatornába torkolló mellékágak összes vízszállítási kapacitása 
(Q=7,572 m3/s) jelentősen meghaladja a csatorna torkolati kapacitását (Q=3,2 m3/s) 
 
A Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér csatorna a belvízvédelmi szakasz 80/7. belvízi öblözetéből 
(A=153,5 km2) hivatott a lehullott csapadékból összegyülekező belvizek elvezetésére. A 
nevezett csatorna hívatott Tótkomlós, Békéssámson, Nagykopáncs belterületének közvetlen, 
valamint Székkutas, Orosháza, Kardoskút, Pusztaföldvár, Gábortelep, Medgyesbodzás, 
Kaszaper, Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza települések közvetett 
belvízmentesítésére. A csatornába, mint befogadóba csatlakozó mellékcsatornák összes 
vízszállítási kapacitása (Q=27,495 m3/s) meghaladja a csatorna torkolati kapacitását (Q=22,4 
m3/s). 
 
 
A számítások a névleges, kiépítési vízhozamok alapján készültek, a termál és egyéb használt 
vizekből adódó víztöbblet nem lett figyelembe véve. A vízkészletekkel való gazdálkodás 
szempontjából fontos lenne pontosan tisztában lenni a „bemeneti”(pl. lefolyt vízmennyiség, 
bevezetett használt vizek) és „kimeneti” (pl. vízkivételek) oldallal. Ezen kívül több mért adatra 
lenne szükség. 
Összességében elmondható, hogy a védelmi szakaszokon több csatorna víztöbblettel 
jelentősen leterhelt, a vízkárok elhárítására a területi vízkormányzások és vízvisszatartások 
adnak lehetőséget. A vízszállításban jelentős szerepe van a csatornák fenntartottsági 
állapotának.  
 

Vízfolyás Mérési szelvény Dátum Vízhozam
(m3/s)

Névleges 
vízhozam

(m3/s)

Tényleges és 
névleges vízhozam 

% -os aránya
Hódtó-Kistiszai fcs. 12+243 cskm, szeméttelepi híd 2010.12.08 0,829 4,46 19%
Mátyáshalmi fcs. 15+190 cskm 2006.03.29 0,028 3,4 1%
Mátyáshalmi fcs. 0+080 cskm 2006.03.29 0,34 4,6 7%
Mátyáshalmi fcs. 2+750 cskm, közúti híd 2010.12.08 0,823 4,6 18%
Mátyáshalmi fcs. 2+750 cskm, közúti híd 2011.01.17 1,14 4,6 25%
Mátyáshalmi fcs. 21+139 cskm, Hmvhely-Békéssámson úti híd 2011.01.18 0,317 3,4 9%
Szárazér-Porgányi fcs. 3+075 cskm, közúti híd 2006.03.22 1,7 4,2 40%
Szárazér-Porgányi fcs. 3+075 cskm, közúti híd 2006.03.29 1,35 4,2 32%
Szárazér-Porgányi fcs. 3+075 cskm, közúti híd 2010.12.07 0,819 4,2 20%
Szárazér-Porgányi fcs. 15+670 cskm, Hmvhely-Földeák úti híd 2011.01.18 0,654 1,9 34%


