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1. Bevezetés 

„Az 1937. évi XX. tc. az öntözéses gazdálkodás lehetővé tétele érdekében – még pedig 

elsősorban a Tiszántulon – szükséges munkálatok végrehajtására és a létrehozott 

öntözőmüvek majdani megfelelő kihasználásának előmozditására évenként legalább 5 milliós 

részletekben, összesen 80 millió pengőt biztosit.”- írta egykoron Lampl Hugó okl. mérnök, 

miniszteri tanácsos, a m. kir. öntözésügyi hivatal vezetője 

Az ország gazdasági fejlődésének feltételévé tették az öntözéses gazdálkodás bevezetését és a 

szükséges feltételek megteremtését. A Liebig-féle minimumtörvény szerint a növénykultúra 

fejlődését mindig a legkisebb mennyiségben rendelkezésre álló és a nővény számára 

nélkülözhetetlen tényező befolyásolja. Hazánk hidrometeorológiai adottságai miatt az éltető 

csapadék az, ami a haszonnövények fejlődését a legnagyobb mértékben befolyásolta és 

befolyásolja jelenleg is. Az öntözés lehetősége egyfajta biztonságot nyújtott és lehetőséget 

adott a gazdák számára, hogy fejlesszék a gazdálkodási technikájukat és nagyobb haszonra 

tegyenek szert. 

A fenti törvény megszületését követően kezdte meg munkáját a Magyar Királyi Öntözésügyi 

Hivatal, amely megalkotta a Tiszántúl öntözése című kerettervet. Ezen keretterv részeként két 

szivattyús vízkivétellel ellátott öntözőrendszer épül meg (hódmezővásárhelyi és a tiszafüredi), 

valamint a Hármas-Körösön kivitelezésre kerül a békésszentandrási duzzasztó, mindezeken 

túl kiépítésre kerül a tiszántúli nagy öntözőmű, vagyis a Keleti-főcsatorna. 

Jelen dolgozatom az 1940. június 20-án üzembe helyezett Tiszafüredi öntözőrendszer 

szívével, a Tiszaörvényi szivattyúteleppel, mint Magyarország 111 Vízi emlékének egyikével 

foglalkozik. 

2. A szivattyútelep előzetes tervei 

Trummer Árpád A Tiszántúl öntözésecímű könyvéből megismerhetjük azokat az előzetes 

elképzeléseket, melyek az épülő Tiszaörvényi szivattyútelepre vonatkoznak. A szerző ezen 

könyvében ismerteti az 1937. évi XX. tc. alapján épülő öntözőművek általános alapelveit és 

kerettervét. 

A szivattyútelep közvetlenül a Tisza folyó partján épül. A mederbe épülő vasbeton vízkivételi 

akna előzetesen 15,00 m hosszúra és  5,00 m szélesre tervezték, melytől kb. 20,00 méterre 

épülne a szivattyútelep. A vízkivételi aknát 3 db Ø 1500 mm átmérőjű vasbeton szívócső köti 

össze. A szivattyútelepet 3 db, egyenkint 2,00 m
3
/s teljesítményű szivattyúval kívánták 

felszerelni, melyek meghajtásáról villanymotorok gondoskodnak. A szivattyúkat 87,70 mAf 
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szintre kívánták beépíteni, míg csatornahídban előálló maximális üzemvízszintet 93,15 mAf-

re tervezték. A szivattyúk szintbeli elhelyezéséből adódóan az 5,45 m szintkülönbség 

legyőzésére szívó-nyomó szivattyúkat kívántak beépíteni. Az addigi adatok alapján a 

vízkivétel szelvényében a Tisza folyó legalacsonyabb vízszintje 82,10 mAf volt. Az előálló 

11,05 m szintkülönbség legyőzésére kétlépcsős szivattyú alkalmazása vált szükségessé. A két 

elképzelés közül a szívó-nyomó szivattyús megoldást vélték kedvezőbbnek. 

A szivattyútelep és a főcsatorna összeköttetését csatornahíddal kívánták megoldani, mely 

mintegy 350 m hosszúra és Ø 2,40 m-re terveztetett. A csatornahíd alsó végére egy 16,00 m 

hosszú csillapítómedencét kívántak megépíteni. 

A csillapító medence mellé egy gépházat kívántak létesíteni, amibe egy 1200 LE-s 

szívógázmotorral hajtott generátort kívántak elhelyezni a vízkivételi szivattyúkat meghajtó 

villanymotorok áramellátásának biztosítására. 

Ezen a módon elkerülhető volt, hogy a szivattyúkat közvetlenül a szívógázmotorok hajtsák és 

a gépház a hullámtérre kerüljön, vagy szintén a magas partra épülve 350 m-es szívócsöve 

legyen. 

A szivattyútelep, gépház és gépi berendezések költségére 893.000 Pengő, míg a csatornahíd 

és a csillapítómedence költségeire 88.500 Pengő, mindösszesen 981.500 Pengő volt 

előirányozva. A Tiszafüredi öntözőrendszer tervezett teljes költsége 3.300.000 Pengő volt. 

3. A megvalósult szivattyútelep és a hozzá tartozó műtárgyak együttes 

bemutatása 

A Tiszaörvényi szivattyútelep a Tisza folyó 426,2 fkm szelvényében található a bal parton, 

Tiszafüred-Tiszaörvény Község belterületén. Maga a szivattyútelep egykoron a Tisza 

hullámterébe épült árvizektől védett módon. Az időközben megvalósult árvízvédelmi 

fejlesztések miatt jelenleg már az árvízvédelmi töltés mentett oldalán található. 

A szivattyútelep több fő részből áll: 

 szivattyúzó akna 

 szivattyútelep 

 szivattyúakna és a fölötte elhelyezkedő gépterem 

 kapcsolóhelyiségek 

 transzformátorház 
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 csatornahíd, melyhez kapcsolódik egy nyomó- és egy csillapító medence. 

A szivattyúzó akna a vízkivételi mű Tisza folyó medrébe süllyesztett része. E műtárgy 

biztosítja a szívócsövek és a folyó kapcsolatát. Alakját tekintve két 4,00 m átmérőjű 

félhengerrel lezárt és 8,00 x 4,00 m alapterületű, 11,20 m magas hasáb, ami három részre 

tagolódik (szívócsövenként egyre). A víz beömlése 6 db, egyenként 1,00 x 1,60 m 

nyílásméretű, zsiliptáblával ellátott beömlőnyílás biztosítja. A szivattyútelep kivitelezési 

munkái a szivattyúzó akna építési munkáival kezdődtek meg 1937. október 27-én. A 

beömlőnyílások az egykori vízmércén mért +300 cm alatti tiszai vízállások idején a szívóakna 

tetejéről elzárhatóak voltak. A szivattyúzó akna költségeire vonatkozóan konkrét adatokkal 

rendelkezünk. A korábbi szakirodalom alapján a kivitelezés 49.715 Pengőbe került és a 

nyertes ajánlatot Bíró László tette meg. 

 

2. sz. kép: A szivattyúzó akna, háttérben a szivattyúteleppel (Kiskörei Szakaszmérnökség képe) 

A szivattyúzó aknától mintegy 30 m-re a Tisza hullámterén épült a szivattyútelep. Az 

öntözővizet 3 db egyenként Ø 1200 mm szívócső szállítja a szivattyútelep gépterme alatt 

elhelyezkedő szivattyúaknában találhat CSV-1200/754-GANZ függőleges tengelyű, két 

lépcsős propellerszivattyúkhoz. A Tisza folyó vizét robosztus méretű tolózárakkal lehet 
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kiszorítani a szivattyúk javítása esetén. A beépített szivattyúk közül az alsó 4 db nagy 

szögállású, míg a felső 6 db kis szögállású szárnylapáttal van felszerelve.. 

A szivattyúk meghajtását biztosító 1939-ben gyártott GANZ FBV 26/540 villanymotorok a 

gépteremben találhatóak, ezek teljesítménye motoronként 275 kW (370 LE). A 

szivattyútelepet 2 gépegységgel adták át. A 3. állás csupán tartalékként funkcionált, 

beüzemelését a II. világháború befejezését követően végezték el, e motor gyártási éve 1944. 

 

3. sz. kép: Az örvényi szivattyútelep gépterme (Vízügyi Közlemények 36. évfolyam 2. füzet) 
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4. sz. kép: A Tiszaörvényi szivattyútelep gépterme (Saját fotó, 2011) 

A kapcsolóház egybe épült a három részre osztott transzformátorházzal. A szivattyútelepet 

kőrézsűs földtöltéssel vették körbe, ami árvízkor is lehetővé tette a telep körüli szabad 

közlekedést. 

Az öntözőrendszerbe szivattyúzott víz a nyomócsövekből kiömölvén a nyomómedencébe jut. 

E műtárgy köti össze a gépházat a csatornahíddal. Érdekesség, hogy a műtárgy a 

szivattyúteleptől teljesen külön épült meg így tették lehetővé azt, hogy a két építmény 

egymástól függetlenül süllyedhessen. 

 

A műtárgy több funkciót lát el:  

 az egymástól viszonylag távol eső nyomócsövekből kiáramló vizet összeszűkítve tereli 

a csatornahídba 

 áthidalja a szivattyúház és a csatornahíd tengelyei közötti 35 °-os irányváltást. 
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A műtárgy - hasonlóan a szivattyúzó aknához - hármas osztású, mindamellett emelkedő 

fenékkel bír. A nyomócsövek végén hatalmas csapóajtók akadályozzák meg a 

nyomómedencébe beemelt öntözővíz visszaömlését. 

 

5. sz. kép: A nyomómedence üres állapotban (Saját fotó, 2015) 

Ha a Tisza jelenlegi bal parti töltésén közlekedünk, napjainkban nem a szivattyútelepen, 

hanem az öntözővíz útját biztosító csatornahídon akad meg a szemlélő tekintete. 

A vasbetonból készült csatornahíd az akkori nehézségek legyőzésére építetett. Mint ahogy 

említettem maga a szivattyútelep az akkori hullámtéren létesült, míg az öntöző-főcsatorna a 

hullámtéren kívülről indult magas vezetésben, ezért a kor mérnökei több lehetőséget számba 

véve döntöttek a napjainkban is látható műszaki megoldás kivitelezése mellett. 

Alternatívaként szerepelt egy magasvezetésű, töltésbe épült és burkolt csatorna, 

valamintföldbe ágyazott nyomócső használata. 

Döntésüket a következő szempontok alapozták meg: 

 folyamatosan ellenőrizhető, 

 a műtárgy igénybevételei pontosan számíthatók, 
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 A vízvezetésen túl a hullámtéren történő közlekedést is lehetővé teszi, 

 a hullámteret pilléreivel számottevően nem szűkíti és a víz áramlását is lehetővé teszi 

 tetszetős építmény. 

A csatornahíd 13 db azonos, egyenként 23,94 m hosszú tagból és egy 8,34 m hosszú 

csatlakozótagból áll, a teljes hossza 319,56 m.  A csatornahíd alakja félkör, melynek belső 

sugara 1,20 m. A csatornahíd tagokat két-két pillérpár támasztja alá. A csatlakozótag 

rendeltetése az utolsó, 13. csatornahídtag és a csillapítómedence összeköttetése. A 

csatornahíd esése 1,97 ‰, ami átszámítva 64 cm-nek felel meg a műtárgy két végpontja 

között. E nagy esés miatt a kiemelt 6 m
3
/s vízmennyiség 2,77 m/s sebességgel „rohan” át a 

csatornahídon. Az öntöző-főcsatornában ugyanez a térfogatáram csupán 0,82 m/s-al mozog. 

 

6. sz. kép: A csatornahíd az egykori hullámtér felett (Saját fotó, 2016) 

A vasbeton héjcsatornához kapcsolódó utolsó műtárgy a fent említett csillapít medence, mely, 

mint egy utolsó lépcsőfok köti össze a csatornahidat a főcsatorna kezdőszelvényével. 
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A csillapító medence eredetileg 12,00 m átmérővel került volna kialakításra, de ezt a 

laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján 15,00 m-re növelték. A műtárgy felülről nyitott 

vasbeton henger, s három feladatot lát el: 

 a csatornahídból érkező nagy sebességű víz energiájának megtörése és tovább terelése 

az öntöző-főcsatorna irányába, 

 a durva hordalékanyag visszatartása, 

 a helyszíni viszonyokból adódó éles irányváltás megoldása. 

 

7. sz. kép: A csillapító medence árvízkor háttérben a szivattyútelep és a vasbeton héjcsatorna 

(Vízügyi Közlemények 36. évfolyam 2. füzet) 

4. Az üzembe helyezés 

A Tiszaörvényi szivattyútelepet és a hozzá kapcsolódó Tiszafüredi öntözőrendszert 

1940. június 20-án ünnepélyes keretek között Horthy Miklós kormányzó saját kezűleg 
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helyezte üzembe. Az ünnepélyes üzembe helyezésről az EGER című újság 1940. június 21-i 

számában az alábbi cikkel számolt be: 

„A Kormányzó nyitotta meg a tiszafüredi öntözőrendszer 

szivattyútelepének üzemét 

 Az országos öntözési hivatal csütörtökön helyezte üzembe a tiszafüredi szivattyútelepét 

Örvény községben. Az üzemet maga a Kormányzó nyitotta meg ünnepélyesen. Az ünnepség 

alkalmából Teleki Mihály földmívelésügyi miniszter mondott megnyitó beszédet. 

 Ezután Teleki Pál miniszterelnök mondott beszédet. Az öntözés egyike a legrégibb 

földmívelési módszereknek, de mindenütt más és más, ahol öntöznek. Mi magasra épített 

csatornákban szállítjuk a vizet, hogy a párolgás minél kevesebb legyen. A mi öntözésünknek 

két nehézsége van. A helyzet az, hogy nemcsak a víz oldalvezetéséről, hanem a túlsok víz 

elvezetéséről is gondoskodni kell. Az öntözéssel a takarmánytermelést kell előmozdítani és az 

állattenyésztést emelni. A másik, amit elérhetünk, hogy kukoricatermésünk csekélyebb 

ingadozásnak lesz kitéve, mint volt eddig. Az öntözést Kárpátalja visszaszerzése könnyíti meg 

nekünk, mert a víznek felső folyásánvaló tárolása biztonságosabb. 

 Az ünnepélyes megnyitás után a kormányzó megtekintette a berendezést, majd Kállay 

Miklós, az országos öntözési hivatal elnökének kérésére sajátkezűleg megindította a 

szivattyúzás üzemét. 

 Az üzembe helyezés ünnepi eseményénél a r. kat. egyház részéről Kriston Endre 

püspök, Heves vármegye részéről Hedry Lőrinc főispán és Okolicsányi Imre alispán voltak 

jelen.” 

Az ünnepségről a Magyar Világhíradó 853. adása és az MTI is beszámolt. A híradó adását 

néhány képben szemléltetem. 
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8. sz. kép: A csatornahíd háttérben a szivattyúteleppel 

(Magyar Világhíradó 853. adása) 

9. sz. kép: A Kormányzó üzembe helyezi a szivattyúkat 

(Magyar Világhíradó 853. adása) 

  

10. sz. kép: Az ünnepségen résztvevők megtekintik a 

létesítményeket (Magyar Világhíradó 853. adása) 

11. sz. kép: Az ünnepségen résztvevők megtekintik a 

létesítményeket (Magyar Világhíradó 853. adása) 

A Tiszaörvényi szivattyútelep teljes költsége 458.000 Pengő volt, ami nem tartalmazza a telep 

áramellátására – Zsuffa Kálmán közlése alapján a Tiszaörvény és Tiszalúc között kiépült 77 

km hosszú elektromos légvezeték, míg más forrás szerint az 1940 decemberében beüzemelt 

diósgyőri Keleti Erőmű-Kesznyéten közötti 26 km-es, 100 kV-os távvezeték, és a 

Kesznyéten-Tiszaörvény közötti 60 km-es, 22 kV-os (összesen 86 km hosszú) távvezeték 

szállította az elektromos energiát a szivattyútelepre – és a gépészlakások költségeit, illetve az 

egyéb járulékos költségeket sem (fásítás, füvesítés, kerítés építés). Az öntözőrendszer teljes 

költsége 3.599.000 Pengőt tett ki. 
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5. A szivattyútelep üzeme, a telepet érintő, fontosabb beavatkozások 

A Tiszaörvényi szivattyútelep transzformátor állomása 1942. májusában a Keleti-erőműről 

lett betáplálva a fenti 100 és 22 kV-os távvezeték felhasználásával. A későbbiekben további 3 

db transzformátort helyeztek üzembe. 

A szivattyútelep és az öntözőrendszer a II. világháború alatt is üzemelt, a harcok során nagy 

károk nem érték, azok helyreállítására a magyar költségvetés 1946/1947 évben 360.000 Ft-ot 

biztosított. 

Az építés óta eltelt 7,5 évtized alatt jelentős változások mentek végbe a szivattyútelep 

környezetében, és magán a telepen is. 

A szivattyútelep üzemének biztosításához a 426-427 fkm között a jobb partra, egy a partéltől 

40 m-re benyúló sarkantyút építettek ki, ami a túloldalon elhelyezkedő szívókúthoz terelte a 

Tiszán lefolyó vizet.1967-1973 között megépült a Kiskörei Vízlépcső, ami a Tiszaörvény 

melletti folyószakaszt duzzasztottá tette, így a szivattyútelep üzeme alacsony vízállás miatt 

már nem volt veszélyeztetve.A megépült árvízvédelmi töltés miatt a szivattyútelep a mentett 

oldalra került a Tisza árvizei közvetlenül nem érintkezik. 

A duzzasztás és a sarkantyú együttes hatása miatt a sarkantyú által átterelt víz eróziós munkát 

végzett a szivattyútelep alatti partszakaszon, ezért az MHSZ-KÖTIVIZIG könnyűbúvár klub 

1980. október-novemberében robbantással bontotta el a folyószabályozási műt. 

A mai kiskörei duzzasztást megelőző, rendkívül alacsony vízállások esetén a szivattyúk 

teljesítménye a szükséges emelőmagasság növekedésével csökkent, így előfordult, hogy a 

3 db szivattyú nem tudta beemelni az öntözőrendszerbe szükséges 6 m
3
/s-ot. Ezekben az 

esetekben dízel üzemű provizórikus vízkivételt telepítettek és a csillapítómedencébe beemelve 

egészítették ki a Tiszaörvényi szivattyútelep által átemelt öntözővizet. 

2003-ban a hármadik állásról leszerelték a régi GANZ villanymotort, kiemelték a nagy 

teljesítményű GANZ szivattyút, s a helyére egy kisebb, 75 kW-os teljesítményű 

ABS ASD-AFL08 01.597 M 750/8-55 szivattyú került beszerelésre, mely 0,85 m
3
/s víz 

átemelésére volt ez idáig alkalmas. 

A Tiszafüredi öntözőrendszer T/1883 vízikönyvi számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel. Az üzemeltetési engedély alapján az öntözőrendszerbe maximálisan 4 m
3
/s víz 

táplálható be, ebből következik, hogy egyszerre maximum 2 db szivattyú üzemeltethető. A 
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jelenlegi igények, és az öntözőrendszer műszaki állapotából adódóan 2 db szivattyú egy 

időben történő üzemeltetésére nem kerül sor. 

Az öntözőrendszeren jelenleg 1191,33 haszántó, 200 ha mocsár és 0,58 ha gyümölcsös, 

valamint 277,48 ha halastó rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

 

1. sz. diagram: A Tiszaörvényi szivattyútelepen kiemelt vízmennyiségek 1990-2015 

(Készítette: Richter József, 2016) 

A Tiszaörvényi szivattyútelepen az elmúlt 26 évben – melyből 1998 és 1999 évekről nem 

találtam adatot – az éves átlag kiemelt vízmennyiség csaknem 7,76 millió m
3
. A vizsgált 

időszakban az éves maximális kiemelt vízmennyiség 10,774 millió m
3
 volt 2003-ban, míg a 

legkevesebb öntözővizet 2006-ban emelték ki, ami 3,901 millió m
3
-t jelent. 
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