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A Maros vízgyűjtőterülete 

 Keleti-Kárpátok belső vonulataira,  az Erdélyi-medencére, az Erdélyi-érchegységre, a     

Zarándi-hegységre, az Alföld hordalékkúpi és síksági szakaszára terjed ki. 

 Teljes területe kb. 30000 km2, ebből mindössze 2100 km2 (7%) esik magyar területre. 

 25 % hegyvidék, 55 % fennsík és dombvidék, 15 % folyóvölgy jellegű és 5 % síksági terület.  

 

 
 



   

A Maros vízgyűjtőterülete 

 Sűrű vízhálózattal rendelkezik (síkságra érve nem kap jelentős vízutánpótlást). 

          - Száraz-ér (Maros, Zarándi-hegységből érkező külvizekből táplálkozó csatorna). 

  Hegyvidéki szakaszon a folyó esése 369 cm/km, amely az Erdélyi medencét keresztülszelő       

szakaszon átlagosan 49 cm/km-rel csökken.  

            - A hordalékkúpi területeken a folyó esése 10-20 cm/km körüli. 

 



                                                            

 

 • 7 %-os magyar terült – vízjárást külföldi területek 

hidrológiai viszonyai  határozzák meg.  

• Romániai tározók (1970-80-as évek) hatása. 

• Vízjárása mintegy 7 méteres tartományban változik.  

• Magas tavaszi, alacsony kori őszi vízállások. 

• Árvizek kialakulásának jellemző időszaka a tavasz és a 

kora nyár.  

• Hosszú kisvizek időszakok, heves, gyors lefolyású 

árhullámok jellemzik. 

• Magányos árhullámok - kettős vagy több hullámból 

álló árhullámsorozatok. 

Magyarországi mederszakasz vízjárása 

Makói törzsállomás (1864 óta üzemel). 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vizsgálat célja: 

Hidrodinamikai jellemzés adjon a Maros árvizeinek levonulására, 

különös tekintettel a befogadó Tisza visszahatására. 

Tisza mint befogadó hatása :  

 Árvíz érkező ütemétől függően vízszint duzzasztása vagy süllyesztése. 

 
Előzmények:  

 

 ÁKK : LIDAR – földi geodézia, folyó 

keresztszelvény felmérése 

 

 

 74/2014. (XII. 23.) BM- mértékadó 

árvízszintek hidroinformatikai mód-

szerekkel történő felülvizsgálata. 



 
 

 

HEC-RAS numerikus modell geometriája 

 



Manning-féle érdességi tényező meghatározása 
CORINE felszínborítottsági térkép alapján  

 

  



Tényleges állapot szimulációja (kalibrálás,validálás) 

• Manning-féle érdességének  valamint a hidak veszteségtényezőjének változtatá-

sával. 

• Kalibrálás: 2006. március-május, Igazolás: 2013. április 

 

A 2006-os árhullám mért és modell által számított 

levonulása Apátfalva szelvényben 

 

A 2006-os árhullám mért és modell által számított 

levonulása Makó szelvényben 



Peremfeltételek  

Vízmérce 

Eddigi legnagyobb vízállás Második legnagyobb vízállás Harmadik legnagyobb vízállás  

Vízállás (cm) Év Vízállás (cm) Év Vízállás (cm) Év 

Csongrád 1034 2006. 994 2000. 935 1970. 

Mindszent 1062 2006. 1000 2000. 982 1970. 

Szeged 1009 2006. 960 1970. 929 2000. 

Békés 972 1974. 938 1970. 921 2000. 

Szarvas 986 2006. 954 1970. 894 1919. 

Kunszentmárton 1041 2006. 987 2000. 947 1970. 

Makó 625 1975. 624 1970. 580 1932. 

Az Alsó-Tisza és a mellékfolyók eddigi legnagyobb árvizei  



1. Szcenárió  (A 2006-os tiszai és az 1975-ös marosi árhullám együttes 

levonulásának vizsgálata)  

       

   

 Maros árhulláma 18 nappal korábban tetőzött. 

 14 fkm-ig a Tisza duzzasztó hatása érvényesült (MÁSZ-tól 60-90 cm-rel elmaradó  tetőző 

vízszintek).  

 

 

 

 

 

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  



           1. Szcenárió (A 2006-os tiszai és az 1975-ös marosi árhullám együttes  

   levonulásának vizsgálata)     

 

 Szabályos árvízi hurokgörbe a vizsgált szelvényekben.    
  

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                                        

(T2006-M1975, tetőzés időpontja:2016.04.03)  

Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                                               

(T2006-M1975, tetőzés időpontja:2016.04.03) 



2. Szcenárió (Az 1999-es tiszai, 1975-ös marosi árhullám  együttes                       

   levonulásának vizsgálata)    

     
   • Azonos napon tetőzött a két folyó. 

• A Maroson levonuló víztöbblet és a Tisza tartósan magas vízszintje mellett sem alakul 

ki duzzasztott szakasz a mellékfolyón.  

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  



      2. Szcenárió (Az 1999-es tiszai, 1975-ös marosi árhullám együttes    

   levonulásának vizsgálata)    

     
  Szabályos hurokgörbe alakult ki. 

 A hurok szűk lett, ami a Maros hazai szakaszán kialakuló jó esésviszonyokra utalt. 
 

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                               

(T1999-M1975, tetőzés időpontja:2016.04.04.) 

Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                                    

(T1999-M1975 tetőzés időpontja:2016.04.04.) 

 



    3. Szcenárió (Az 1999-es tiszai és az 1974-es marosi árhullám együttes  

                       levonulásának vizsgálata)      

 A Tisza 1 hónappal korábban tetőzött mint a Maros. 

 11 fkm-ig a Tisza duzzasztó hatása érvényesült. A duzzasztott szakaszon 2-2,5 méterrel, 

a kevésbé befolyásolt felsőbb részeken 1,5-2 méterrel maradt el a MÁSZ-tól a vízszint. 

    
 

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  

 



       3. Szcenárió (Az 1999-es tiszai és az 1974-es marosi árhullám együttes  

                       levonulásának vizsgálata)      

 

• Szabályos hurokgörbe , keskeny alakkal.  

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                               

(T1999-M1974, tetőzés időpontja:2016.04.24.) Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                                    

(T1999-M1974 tetőzés időpontja:2016.04.24.) 

 



       4. Szcenárió (A 2006-os tiszai és a 2000-es marosi árhullám együttes  

   levonulásának vizsgálata)    

• A Tisza 1 hónappal később tetőzött mint a Maros. 

• Ferencszállás alatt jellemzően 1 méterrel, Ferenszállástól az országhatárig 1,5 -2 mé-

terrel a MÁSZ alatt tetőzött. 

 

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  

 



       4. Szcenárió (A 2006-os tiszai és a 2000-es marosi árhullám együttes  

   levonulásának vizsgálata)    
    

 Szabályos hurokgörbe alakult ki. 

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                               

(T2006-M2000, tetőzés időpontja:2016.03.22.) 

Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                                    

(T2006-M2000 tetőzés időpontja:2016.03.22.) 

 



 5. Szcenárió (A 2010-es tiszai és a 2006-os marosi árhullám együttes 

levonulásának vizsgálata)  

 A két árhullám azonos időpontban vonult le, megfelelő esésviszonyok mellett. 

 A ferensszállási kanyar alatt 3 méterrel, a felsőbb szakaszokon 2-2,5 méterrel a MÁSZ 

alatt tetőzött a magyarországi szakasz. 

     

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  

Tetőző vízszintek a Maroson (5.szcenárió) 



 5. Szcenárió (A 2010-es tiszai és a 2006-os marosi árhullám együttes 

levonulásának vizsgálata)  

 

 Szabályos hurokgörbe alakult ki.  

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                               

(T2010-M2006, tetőzés időpontja:2016.03.28.) 

Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                              

(T2010-M2006, tetőzés időpontja:2016.03.28.) 



 6. Szcenárió (A 2000-es tiszai és a 2010-es marosi árhullám együttes 
levonulásának vizsgálata) 

 A Tiszai egy nappal  korábban tetőzött.  

 Ferencszállási kanyarig 1,5 méterrel, Ferencszállás és Makó között 3 méterrel, a 

Maros felső részein jellemzően 3,5,  helyenként 4 méterrel alacsonyabb tetőző 

vízszintek. 

Vízfelszínesés a Maros magyarországi szakaszán  
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 6. Szcenárió (A 2000-es tiszai és a 2010-es marosi árhullám együttes 

levonulásának vizsgálata) 

 A folyók kölcsönösen hatottak egymásra. 

 Szabályos hurokgörbe alakult ki. 

Számított árvízi hurokgörbe Apátfalva szelvényében                                               

(T2000-M2010, tetőzés időpontja:2016.04.24.) 
Számított árvízi hurokgörbe Makó szelvényében                                              

(T2000-M2010, tetőzés időpontja:2016.04.24.) 



Fejlesztések, javaslatok 

 Hidro- és geomorfológiai mérések sűrítése (egységes kidolgozással, lehető legpontosabb 

technológiával). 

  

         -  Külföldi szelvények hiánya 

         -  Mederváltozás vizsgálata 

 

 

 Kalibrálás pontosítása (évszakos érdesség-korrekciós tényező). 

 2D modell felépítése. 

 

 

 

 

 



Fejlesztések, javaslatok 

 Lebegtetett és görgetett hordalék mintavétel sűrítése a Maroson.                                                             

         Hordaléktranszport modell  -   hordalékhozam görbe (Rating Curve) alkalmazása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Maros hordalékszállításának vizsgálata (ADCP mérések alapján) 

       - az eszköz alkalmazható lehet lebegtetett hordalék mérésére a vízben úszó   

 hordalékszemcsékről  visszavert jel erősségének elemzésével (Baranya és Józsa (2009) . 



Fejlesztések, javaslatok 

 Vízrajzi mérőhálózat fejlesztése (vízhozam regisztráló állomások adatainak felhasználá-

sa). 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


