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1. Előzmények

A 2016. február-márciusi védekezési időszakban több földtulajdonos is tett panaszbejelentés

Igazgatóságunknak, hogy - az egyébként Önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő -

Büdöséri belvízcsatornában olyan magas a vízszint, hogy abból a depónián keresztül a

vetésekre folyik a víz.

A későbbiekben kiderült, hogy az egész belvízrendszer üzemeltetésében problémák merültek

fel.

A dolgozatban szeretném röviden bemutatni a Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözetet, majd a

védekezés során felmerülő problémákat és megoldási javaslatokat.

1.1. Fegyverneki-Büdöséri belvízöblözet bemutatása

A 64/c jelű, Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet a KÖTIVIZIG Karcagi

Szakaszmérnökségének területén, a 10.07 Kisújszállási belvízvédelmi szakaszán helyezkedik

el.

A vízgyűjtő terület nagysága 84,4 km2. A terület egy részén a Fegyverneki

Önkormányzat látja el a vízkárelhárítási feladatokat, mivel átvette a korábban állami

tulajdonban, VIZIG és Társulati kezelésben lévő csatornákat és szivattyútelepeket.



1. ábra: A Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet elhelyezkedése



A terület belvízelvezetése az Alsóréti zsilip és szivattyútelep segítségével oldható meg. A

vízgyűjtőterületen a VIZIG kezelésben lévő szivattyútelepek a Kocsordosi és az NK-V.

Kocsordosi szivattyútelep az Nagykunsági-főcsatorna (öntöző-főcsatorna) bal oldalán

található, a 26+603 szelvényben. Az Nagykunsági főcsatorna szivárgó vizeit emeli át,

összkapacitása 0,5 m3/s.

Az NK V-ös szivattyú telep kapacitása 1,0 m3/s, jelenleg teljesen használhatatlan, lerabolt

állapotban van.  Az Nagykunsági-főcsatorna bal oldalán található a 27+555-ös szelvényben.

A szivárgó vizeket, valamint az NK V-1-es kettős hasznosítású csatorna vizét emeli át

belvizes időszakban az Nagykunsági-főcsatornába.

Az öblözethez tartozó az Nk-V-1. és Nk-V-2 kettősműködésű csatornák, az 1995. évi

vízgazdálkodási törvény módosításával kerültek Igazgatóságunk vagyonkezelésébe. A

csatornák befogadója belvizes időszakban a Nagykunsági főcsatorna baloldali szivárgó

csatornája, melynek vize bújtatón keresztül kerül átvezetésre a Nagykunsági főcsatorna jobb

oldalán található a Büdöséri-összekötő csatornába, ahonnét a Bödöséri csatornába folyik

(önkormányzati üzemeltetésű csatornák).

A Büdöséri belvízcsatorna vizének befogadóba (Holt-Tisza 8+800 km) történő átemelése, a

befogadó magas vízállása esetén szivattyúsan biztosítható.

Az öblözet főbefogadója a Fegyverneki Holt-Tisza, szintén önkormányzati üzemeltetésű,

15,360 km hosszú. Az Alsóréti zsilip és szivattyútelep a Tisza 361,9 folyamkilométerének

magasságában található. A Tisza magas vízállása esetén a gravitációsan le nem vezethető

vizet 2 db 0,6m3/s. teljesítményű szivattyúval emelik át.

A Fegyvernek város belterületét 4. vízgyűjtő területre lehet osztani. Az 1. és 4. számú

vízgyűjtők befogadója a Büdöséri csatorna, míg a 2. és 3. számú vízgyűjtő területekről érkező

csapadékvizek befogadója közvetlenül a Holt–Tisza.



2. ábra: Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet és műveinek helyszínrajza



1.2. A belvíz kialakulásának okai

2016. Januárban több mint kétszer annyi csapadék hullott le az Igazgatóság területére, mint a

sokéves átlag. Februárban folytatódott a változatos, évszakhoz képest enyhe időjárás, a hónap

elejétől kezdve további, jelentős csapadék hullott a területre.

A Tiszán a hónap elejétől kezdődően, kisebb megszakítással, folyamatos lassú

vízszintemelkedés volt megfigyelhető. Ez a mellékfolyókon levonuló árhullámok és a Felső-

Tiszán levonuló árhullám egymásra futásának eredményeként köszönhető.. A folyó vízállása

az teljes Közép-Tiszán meghaladta az elrendelő vízmércéken a készültségi szinteket, ezért az

Igazgatóság I. fokú árvízvédelmi készültséget tartott fenn a működési területéhez tartozó

Tisza szakaszon.

Igazgatóságunk több belvízvédelmi szakaszon, köztük a területileg érintett 10.07.

Kisújszállási belvízvédelmi szakaszán február 4-én II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt

el.

Az önkormányzat Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözetben 2016. február 15-től rendelt el I.

fokú készültséget, február 22-től II. fokot, február 29-én III. fokot.

2. Belvízvédekezés során felmerülő problémák

Fegyvernek város önkormányzata, ugyan belvízvédelmi készültségi fokozatot rendelt el, de a

védekezési tevékenységet (szivattyúzás, vízkormányzás stb.) ezzel egy időben nem kezdte el.

Február 23-án a Büdöséri csatorna melletti területeken már jelentős elöntések láthatók. A

gazdák panaszkodtak, hogy ősszel hasonló helyzet alakult ki, volt olyan terület ahonnét a

kukoricát nem tudták betakarítani, ugyanis a föld annyira fel volt ázva, hogy a gép nem tudott

rámenni.

Az alábbi fotókon a Büdöséri csatorna és a csatorna melletti belvízzel elöntött területek

láthatók (a képek február 23-án készültek).



1. kép: Büdöséri csatorna melletti elöntés

2. kép: Büdöséri csatorna



3. kép: Büdöséri csatorna melletti elöntés

Igazgatóságunkhoz, február végén több bejelentés is érkezett a Fegyvernek környékén

gazdálkodó földtulajdonosoktól, hogy földjeiken egyre nagyobb elöntések jelentkeznek, a

belvizeket levezetni hivatott Büdöséri belvízcsatorna befogadásra képtelen, sőt abból a

földjükre folyik ki a víz.

Ezt követően felvettük a kapcsolatot az Önkormányzattal, ahol azt a tájékoztatást kaptuk,

hogy a Büdöséri csatornán a belvíz átemelését a Fegyverneki Holt-Tiszába szivattyúsan

végzik, de mint az később kiderült, ez csak napi néhány órás üzemet jelentett, mivel a magas

vízszintje miatt szinte az is befogadásra képtelen volt.

A Holt-Tiszából a víz átemelését a Tiszába - forráshiányra hivatkozva – el sem kezdték.

Javasoltuk az Önkormányzatnak, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a vis maior támogatás igénylése érdekében, és a

szivattyúzást mindkét helyen kezdjék el.

Az önkormányzat az egyeztetés alkalmával egy közös bejárásra hívta meg Igazgatóságunkat.

A szemle során (melyen a Katasztrófavédelem képviselője is részt vett) az önkormányzat

elmondta, hogy a Nagykunsági-főcsatorna magas vízszintje miatt, az onnét a szivárgó

csatornákba kerülő víz okoz problémát, a Büdöséri belvízcsatorna magas vízszintjét a

szivárgókból érkező nagy vízmennyiség okozza.



A Nagykunsági-főcsatornában ez időben valóban magasabb vízszint volt megfigyelhető,

mivel azon szivárgás vizsgálatot végeztek, ennek ellenére a szivárgók magas vízszintjéhez

nagyban hozzájárult, hogy azok az NK-V-1 és Nk-V-2 kettősműködésű (VIZIG kezelésű)

csatornák befogadói, melyek a környező területen összegyülekező belvizet hivatottak

levezetni.

A holtág magas vízszintjét az elmúlt hetek során a Büdöséri-csatornából beemelt

belvízmennyiségnek tulajdonítják.

Közben a holtág vízszintjét úgy próbálták csökkenteni, hogy abból a Sárszögi-Holt-Tiszába

vezettek át vizet gravitációsan, ez azonban nem hozott kellő eredményt, mivel a

vízátvezetésre szolgáló csatorna egy igen kis szelvényű csatornát jelent, melynek vízszállítása

igen kismértékű.

Azt nyilatkozták, hogy a Fegyverneki Holt-Tiszán az indulási vízszint elérésekor elkezdik a

szivattyútelepi üzemelést, miközben a holtágban már az indulási vízszintet meghaladó vízállás

volt.

A holtágon található mértékadó vízmércénél lehetőség van elzárásra, így a holtágat két tóra

osztották, így azokon külön-külön más vízszinttartás lehetséges, így a 2-es tónál 246 cm, az 1-

es tónál, amibe a Büdöséri sztp. átemel, 288 cm vízszintet tartottak, mely később tovább nőtt.

A holtág maximális tározási szintje: 83,32 mBf, 247 cm vízmérce állás, vagyis a vízállás 40

cm-rel haladta meg a max. tározási vízszintet.

Igazgatóságunk február végén vízhozam mérést végzett a Büdöséri-összekötő csatornán,

melyen a vízhozam 0,098 m3/s volt. Ez a vízmennyiség nem okozna problémát, ha

szivattyútelepeket mindkét szivattyúzási helyen üzemeltették volna.



4. kép: Fegyverneki Holt-Tisza mértékadó vízmérce

5. kép: Fegyverneki Holt-ág



Az önkormányzat felhívta a VIZIG figyelmét, hogy a szivárgó vizek szivattyús

csökkentésének lehetőségét vizsgálja felül, amely meg is történt.

Javasoltuk a Büdöséri összekötő csatorna pallóval történő ideiglenes elzárását, hogy abba a

szivárgó vizek ne tudjanak befolyni, ezzel ideiglenesen tehermentesítve a Büdöséri csatornát,

ez azonban csak napokig volt tartható.

A belvíz elvezetését nagyban nehezítette a Büdöséri-csatorna rossz, feliszapolódott és

növényzettel benőtt állapota. Igazgatóságunk javasolta, a csatorna rendbetételét, felajánlotta

segítségét, ám azt elutasították.

Ugyanekkor azt nyilatkozták, hogy az idei közfoglalkoztatási program keretében tervben van

egy rézsűzúzó beszerzése, ezzel kívánják a nádat eltávolítani.

A növényzet levágására, azóta sem került sor, a csatorna a Büdöséri összekötő-csatornával

együtt jelenleg igen erősen növényzettel benőtt állapotban vannak. A csatornák állapota a

következő képeken látható.

6. kép: Büdöséri csatorna torkolati szakasza



7.-8. kép: Büdöséri összekötő-csatorna

9. kép: Büdöséri zsilip és szivattyútelep



3. Megoldások, javaslatok

Megoldást jelentene a szivárgó vizek, és ezáltal az Nk-V-1 és Nk-V-2 csatornák vizének

Nagykunsági-főcsatornába történő átemelése, oly módon, hogy a jobb oldali szivárgók és a

Büdöséri összekötő csatorna becsatlakozásánál egy vízszint szabályozó műtárgy építésével, a

szivárgókban lehetőség lenne a víz visszatartására, valamint egy szivattyúállás kiépítésével,

lehetőség lenne mindkét oldali szivárgó vizét átemeli a Nagykunsági-főcsatornába (lásd 3.

ábra).

A két VIZIG kezelésű csatorna vizének más befogadóba történő átemelése önmagában nem

elegendő, fontos lenne az önkormányzati művek folyamatos, rendszeres karbantartása is, a

belvizes időszakra való felkészülés, különben a probléma egy nagyobb belvizes időszakban

újra visszatér.

A vízgazdálkodási törvény 2013. évi módosítása lehetőséget adott az önkormányzatoknak,

hogy a tulajdonukban lévő műveket felajánlja a területükön illetékes Vízügyi Igazgatóságnak

üzemeltetésre, ám ezt nem tették meg.

Az öblözet egységes, összehangolt üzemeltetése szempontjából a legjobb az lenne, ha az

VIZIG kezelésbe kerülne, így a védekezés terhe is lekerülne az önkormányzat válláról.



3. ábra: a szivárgó vizek átemelésére szolgáló kiépítendő szivattyúállás helyszínrajza


