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Bevezetés 
Tisztelettel köszöntöm az Olvasót abból az alkalomból, hogy a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-KÖVIZIG) kiadványát olvassa, melyben 
szervezetünk 2010. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységét mutatjuk be. 

Tevékenységünk a felszíni és felszín alatti vizeink tervszerű és gazdaságos hasznosítására irányul, 
mely feladat elvégzése a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás miatt társadalmi érdek. A gazdasági 
élet egészének fejlődésével egyre növekednek az elvárások a rendelkezésre álló víz mennyiségével 
és minőségével szemben. Ezt támasztja alá az Európai Unió Víz Keretirányelve is. Ugyanakkor fel 
kell lépnünk a vizek káros hatásaival szemben is, ami a Tisza-völgyben társadalmi elvárás. Ez 
végső soron kötelességünkké teszi a társadalom javainak megóvását, illetőleg a károk 
megelőzésének társadalmi méretű megszervezésében való részvételünket. Ebben az 
együttműködésben kell az Igazgatóságnak szakmailag magas szinten helytállnia, melyet az elmúlt 
időszak sikerei bizonyítottak – jó úton haladunk. 

Célunk, hogy minden évben bemutassuk a Közép-Tisza-vidéken a felszíni és felszín alatti 
vízkészletek alakulását, a vízkészlet-gazdálkodással, az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos 
tényeket és a vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb ismereteket. Kiadványunkban a 2010-ben 
végzett tevékenységünket mutatjuk be, különös tekintettel az ún. „békeidős”, az ár- és 
belvízvédekezésen kívüli időszakban elvégzett feladatokat és eseményeket. Szeretnénk az olvasó 
figyelmét azon időszak történéseire is ráirányítani, amikor az Igazgatóság nincs a média és a 
közvélemény reflektorfényében. Bemutatjuk azokat a fontos eseményeket és történéseket, amelyek 
hatással voltak, illetve vannak a térség vízgazdálkodási helyzetére. 

Tevékenységünk során elsődlegesen a helyi vízgazdálkodási problémák megoldásával, de 
nagytérségi és országos jelentőségű kérdések kezelésével is foglalkozunk. 

Nem törekedtünk a teljességre, erre nemcsak a kiadvány megszabott keretei, hanem a téma 
gazdagsága, sokrétűsége miatt sem vállalkozhattunk. 

Továbbra is közös érdekünk, hogy a térség környezeti állapota javuljon, a környezeti kockázatok 
kezeléséhez szükséges – a vízgazdálkodással összefüggő – infrastruktúra fejlesztésével 
hozzájáruljunk a közép-tiszai terület élhetőbbé tételéhez. 

Reméljük, hogy kiadványunk hozzájárul ahhoz, hogy hitelesebb képet kapjon a szűkebb és tágabb 
környezetünk vízgazdálkodásának helyzetéről. 

 

Szolnok, 2011. május hó 

 

 Lovas Attila 
 igazgató 
 KÖTI-KÖVIZIG 
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Rövidítések jegyzéke 

AD érték abundancia-dominancia érték 
ADCP akusztikus Doppler-elvű sebességeloszlás-mérő (Acoustic Doppler Current Profiler)  
ÁFA általános forgalmi adó 
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
ATEV Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat 
ATI-KÖVIZIG Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
BOI5 5 napos biokémiai oxigénigény 
CIVAQUA Debrecen Térségi Vízügyi Beruházás 
DAOP Dél-alföldi Operatív Program 
DÉDU-KÖVIZIG Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
ÉAOP Észak-alföldi Operatív Program 
ÉAR Észak-alföldi régió 
ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
ÉDU-KÖVIZIG Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
ÉDU-KTVF Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
EK Európai Közösség 
ÉKÖVIZIG Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
ÉMI-KTVF Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
ÉMOP Észak-magyarországi Operatív Program 
EN Európai Szabvány (European Standard/Norme européenne) 
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
EQS környezetminőségi határérték (Environmental Quality Standard) 
ffcs. fürtfőcsatorna 
FI Fejlesztési Igazgatóság 
FVM (rendelet) Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
GPS Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System) 
GVOP Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program 
HALTERMOSZ Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa 
HB Hortobágy-Berettyó 
HEC-RAS Hidrológiai Tervező Központ - Folyó Elemzési Rendszer (Hydrologic Engineering Center - River 

Analysis System) 
HK Hármas-Körös 
HNP Hortobágyi Nemzeti Park 
IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission) 
IMS internetes térképszerver (Internet Map Server) 
INTERREG Közösségi kezdeményezés, amely a határokon átnyúló, nemzetek és régiók közötti 

együttműködést támogatja 
ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization) 
JÁSZKUN 
TESZÖV 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége 

Jfcs. Jászsági-főcsatorna 
KDV-KÖVIZIG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KEOP Környezet és Energia Operatív Program 
KHVM (rendelet) Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 
KKV közepes kisvízállás 
KMOP Közép-magyarországi Operatív Program 
KMZ (burkolat) Karcagi-Makrai-Zemann 
KNV közepes nagyvízállás 
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KOI kémiai oxigénigény 
Korm. rendelet kormányrendelet 
KÖDU-KÖVIZIG Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KÖR-KÖVIZIG Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KÖTI-KÖVIZIG Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KÖTI-KTVF Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KÖTI-TVT Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács 
KÖQ középvízhozam 
KÖV középvízállás 
KÖVICE Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 
KÖVIZIG Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KSZ Közreműködő Szervezet 
KTM (rendelet) Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 
KTVF Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KVL Kiskörei Vízlépcső 
Kvtv. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
LABEL Adaptation to flood risk in the LABE-ELbe river basin 
LE lakosegyenérték 
LIFE pénzügyi alap a környezetért (L’Instruments Financiers pour l’Environnement) 
LKQ legkisebb vízhozam 
LKV legkisebb vízállás 
LN Lotus Notes 
LNQ legnagyobb vízhozam 
LNV legnagyobb vízállás 
LW állóvíz (lake water) 
MÁFI Magyar Állami Földtani Intézet 
MÁSZ mértékadó árvízszint 
MBSZ Műszaki Biztonsági Szolgálat 
MgSzH Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
MHT Magyar Hidrológiai Társaság 
MIR minőségirányítási rendszer 
MOHOSZ Magyar Országos Horgász Szövetség 
MSZ Magyar Szabvány 
Nkfcs. Nagykunsági-főcsatorna 
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
NTI Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
OVF (távmondat) Országos Vízügyi Főigazgatóság 
OMIT Országos Műszaki Irányító Törzs 
OSAP Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
OVGT Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
OVT Országos Vízgazdálkodási Tanács 
PET poli(etilén-tereftalát) 
PHARE Lengyelország és Magyarország piacgazdasági átmenetét segíteni hivatott program 

(Pologne-Hongrie, Assistance á la Reconstruction Economique) 
PP-zsák polipropilén zsák 
RMT részletes megvalósíthatósági tanulmány 
ROP Regionális Operatív Program 
RW vízfolyás (running water) 
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SKV Stratégiai Környezeti Vizsgálat 
SUMAR Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép-Tisza vidéken (Sustainable use and management 

rehabilitation of flood plain in the Middle Tisza District) 
TESZIR Települési Szennyvíz Információs Rendszer 
TFB Terv Felülvizsgáló Bizottság 
TIKEVIR Tisza–Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer 
TIKÖVIZIG Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
TRV Zrt. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
TRVT Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 
TVT Területi Vízgazdálkodási Tanács 
ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv 
VCSM Zrt. Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. 
VGT vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
VGT vízgazdálkodási társulat 
Vgtv. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
VICE Vízügyi Célelőirányzat 
VITUKI 

Nonprofit Kft. 
„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
VIZIR Vízgazdálkodási Információs Rendszer 
VKHD vízkészlet használati díj 
VKI Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) 
VKJ vízkészletjárulék 
VKKI Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
VM Vidékfejlesztési Minisztérium 
VOR kód Vízügyi Objektum Rendszám/Azonosító 
VTT Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
WG ADAPT LABEL munkacsoport: adaptáció (Working Group – Adaptation of uses to flood risk) 

WG RISK LABEL munkacsoport: kockázat (Working Group – Flood Risk Management) 

WG STRAT LABEL munkacsoport: stratégia (Working Group – Transnational Strategy) 
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1 A vízgyűjt ő-gazdálkodási tervezés aktualitásai 
1.1. Tervezési feladatok 

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT-jének) közigazgatási egyeztetésre 
alkalmas változata 2010. március 5-én készült el. Ez a dokumentum a 2009. december 22-én 
közzétett "Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, A Duna-vízgyűjtő magyarországi része" tervnek a 
vízgazdálkodási tanácsok véleményének figyelembevételével aktualizált változata volt. 

A közigazgatási egyeztetést követően a Magyar Kormány 2010. május 5-én elfogadta 
Magyarország első Vízgyűjt ő-gazdálkodási Tervét. A terv a Magyar Közlöny 2010. évi 84. 
számában a 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozat mellékleteként jelent meg. A vízgyűjtő-
gazdálkodási terv elkészítését és kihirdetését a Víz Keretirányelv írja elő, melyre a Korm. határozat 
a következőképp hivatkozik: 

„A Kormány vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami 
kötelezettség teljesítése érdekében Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervét az 1. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően közzéteszi.” 

A Korm. határozat a jövőre vonatkozóan a következő feladatot fogalmazza meg: 

„A vízgyűjtő-gazdálkodási tervet érintő és arra jelentős hatást gyakorló, átfogó 
gazdaságfejlesztési stratégiákat fel kell mérni és azoknak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel 
való összhangját biztosítani kell.” 

A www.vizeink.hu honlapról letölthetők a Korm. határozattal elfogadott és annak tartalmának 
megfelelő alábbi dokumentumok: 

 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozat 1. sz. melléklete (az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv rövid változata) 

 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozat 1. sz. mellékletének megfelelő Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv (OVGT) teljes változata 

 Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv teljes változatának Stratégiai Környezeti 
Vizsgálata (SKV) 

 Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tervek (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) 

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervéről 2010. május 6-án közérthető tájékoztató 
kiadvány jelent meg (1-1. ábra), amely szintén letölthető a www.vizeink.hu honlapról. A 
tájékoztató kiadvány célja, hogy a nem szakemberek számára is közérthetővé váljon a 
vízgazdálkodást és vízvédelmet megalapozó stratégiai munka. 

Igazgatóságunk által készített 4 db alegységi (2-9 Hevesi-sík, 2-10 Zagyva, 2-12 Nagykőrösi-
homokhát, 2-18 Nagykunság, lásd 1-2. ábra) terv a közigazgatási egyeztetéshez összeállított 
országos tervvel egyeztetve, aktualizálva feltöltésre került a tervezési adatbázisba 2010 áprilisában. 
A következő feladatunk a véglegesített OVGT és az alegység szintű tervek közötti összhang, 
megfeleltetés biztosítása volt. A szinkronizálás az egyeztetés során változott szövegrészeket 
átvételét jelentette az alegységi VGT-kbe, valamint a módosult mellékletek átdolgozása és a formai 
véglegesítés, ellenőrzés is feladatunk volt. 

A javított, végleges alegységi terveket 2010. augusztus 15. és szeptember 3. között kellett 
feltöltenünk a tervezési adatbázisba. Központi ellenőrzés után egy új útmutató alapján ismét 
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ellenőriznünk kellett az alegységi terveket, egyes mellékleteket, és javítani kellett a 
térképmellékleteket. Ezt a javított verziót természetvédelmi szempontok alapján véleményezték a 
központi tervezők. Újabb javítások következtek a megküldött észrevételek alapján, és az így 
elkészült jóváhagyott, végleges terveket 2010 novembere elején feltöltöttük a tervezési adatbázisba. 

1-1. ábra: Az OVGT és az erről készült közérthető tájékoztató kiadvány címlapja 

                 
 

1-2. ábra: KÖTI-KÖVIZIG vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységei 
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Ezzel az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésével kapcsolatos feladataink befejeződtek. A 
4 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, valamint a Tisza Részvízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Tervét és az OVGT-t elérhetővé tettük az interneten Igazgatóságunk honlapján keresztül 
(www.kotikovizig.hu), illetve közvetlenül a www.vgtszolnok.wordpress.com címen. 
 

1.2. A közeljövő feladatai 

A Víz Keretirányelv különböző határidőkre és tartalommal feladatokat és jelentési kötelezettségeket 
ír elő a tagországok számára. A fontosabb határidők (minden év december 22.) a következők: 

2000 Hatálybalépés 

2003 A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe. Vízgyűjtőkerületek azonosítása és a hatáskörrel 
rendelkező hatóság kijelölése 

2004 A vízgyűjtők jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése, a vízhasználatok gazdasági 
elemzése, a védett területek listája 

2006 Monitoring hálózat létrehozása és monitoring programok beindítása 

 A nyilvánosság bevonása (legkésőbb) 

2007 Jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása 

2008 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv első változatának bemutatása 

2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése, benne intézkedési program 

2010 A költség visszatérülés és a szennyező fizet elvét tekintetbe vevő, a vízkészletek hatékony 
használatát biztosító árpolitika alkalmazása 

2012 Az intézkedési program végrehajtásának megkezdése 

2015 A környezeti célok elérése 

2010 - 2015 
  Az intézkedések gyakorlatba való átültetése 

 2010–2012: az alapintézkedések programjának folytatása, szükség szerinti módosítása, 
valamint a kiegészítő intézkedések programjának beindítása 

 2010–2015: az intézkedések gyakorlati megvalósítása, a környezeti célkitűzések elérése 

  A környezeti célkitűzések elérésének monitorozása 

2013 - 2015 
 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata (víztestek állapota, környezeti célkitűzések, 

intézkedési programok, monitoring) 

2015 után 
  A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata 6 évente 

  A célok elérésének lehetséges meghosszabbított határideje (kétszer 6 évi 
meghosszabbítás után) 2027 

Ahogy az a határidős feladatok jegyzékében is szerepel, a Víz Keretirányelv szerint már 2012-re el 
kell indítani az intézkedési program megvalósítását. Ez azt jelenti, hogy az egész országra kiterjedő, 
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ún. átfogó intézkedésekkel és további előkészítési munkálatokkal meg kell teremteni a vizek 
állapotjavítását célzó beavatkozásokat segítő feltételeket. 

Két terület emelendő ki: a jogszabályalkotás, beleértve a jó gyakorlatok és a gazdasági szabályozó 
eszközök kidolgozását is, illetve az előkészítő vizsgálatok, mintaprojektek. A VGT e feladatokat 
részletesen meghatározza (az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv rövid változatának 3. 
melléklete, az OVGT 8-2. melléklete és 8-4. háttéranyaga). Az intézkedési program teljesítésében 
elért előrehaladásról 2012. december 22-ig jelentést kell készíteni az EU felé, melynek meghatározó 
része lesz a vonatkozó szabályozási módosítások hatálybalépéséről szóló beszámoló. 

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítását szolgáló vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végrehajtásának, 
és így a VKI célkitűzések elérésének alapvető feltétele a megfelelő jogszabályi környezet 
biztosítása. Ezért különösen fontos, hogy a tervben meghatározott követelmények, határértékek és 
ökológiai szempontok a hazai jogi szabályozásban érvényre jussanak. A VGT feltételezi, hogy a 
szükséges jogszabályok mindegyike 2012. december 22-ig megszületik. 

1-1. táblázat: Jogalkotási és egyéb szabályozási feladatok 

Jogalkotási és egyéb szabályozási feladatok Érintett jogszabály 

I. Elsőrendű prioritású műszaki jellegű jogszabályozás 

1.) a felszíni vizek környezetminőségi (vízminőségi) 
határértékekhez kapcsolódó kibocsátási határértékek 
meghatározásának rendeletekben való szabályozása 

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet 

40/2006. (X.6.) KvVM rendelet 

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 

10/2010. (VIII.18.) VM rendelet 

2.) a fenntartható vízhasználatra vonatkozó általános és 
részletszabályok megalkotása (prioritási sorrend, a mederben 
hagyandó vízhozam, igénybevételei korlátok kihirdetése és 
alkalmazásának szabályai, korlátos vízkészletek 
vízmegosztására vonatkozó eljárási szabályok stb.)* 

Vgtv.,  

önálló miniszteri rendelet 

3.) új fejlesztések megvalósítása során a víztestek jó ökológiai 
állapotára meghatározott célkitűzések elérhetőségének 
figyelembe vétele 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 

4.) a VKI miatti  felülvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályok 
megalkotása, valamint engedélyek felülvizsgálati 
ütemtervének készítésére vonatkozó szabályok (tartalmi 
követelmények, prioritások, határidő stb.) meghatározása 

Kvtv., 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

5.) a felülvizsgálatba a szakvélemény tervdokumentáció 
elkészítésénél kötelezően beszerzendő KÖVIZIG 
szakvélemények jogszabályban történő rögzítése 

72/1996.(VI.2.) Korm. rendelet 

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 

6) a vízvédelmi zónarendszerre vonatkozó szabályozás 
megalkotása* 

új miniszteri rendelet 

7.) az egyedi szennyvízkezelés elterjesztése érdekében a 
szükséges működtetési háttér megteremtése 

Vgtv. 
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Jogalkotási és egyéb szabályozási feladatok Érintett jogszabály 

8.) a készülő Natura 2000 fenntartási tervek tartalmi 
követelményeire vonatkozó szabályozásban a víztől függő 
élőhelyekre vonatkozó tartalmi követelmények 
meghatározása 

készülő kormány vagy miniszteri 
rendelet 

9.) vízbázisvédelemre vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet  

10.) a geotermikus energiatermelés és hasznosítás 
szabályozása* 

meglévő rendelet módosítása, vagy új 
együttes miniszteri rendelet 

11.) Vízbázisvédelmi védőterületi határozatokban foglalt 
korlátozásokat megvalósító önkormányzatok kieső 
bevételeinek és kiadásainak az ellátást élvező 
önkormányzatok részéről történő ellentételezésére 
vonatkozó együttműködési (önkéntes) megállapodások 
lehetőségére és tartalmi követelményeire vonatkozó 
szabályok megalkotása  

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet  

II. Programok  

12.) Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Program 
kidolgozása* 

kihirdetés országgyűlési határozatban 

13.) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről 
összehangolása a VKI-val  

2003. évi XXVI. törvény 

218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 

14.) a szennyvíztisztító telepet üzemeltető önkormányzatok 
számára szennyvíziszap kezelési és elhelyezési program 
kidolgozására vonatkozó kötelezettség előírása a települési 
környezetvédelmi program részeként 

Kvtv. 

III. Gazdasági szabályozás 

15.) vízkészlet-járulék rendszer továbbfejlesztése* 

1995. évi LVII. törvény, 

2003. évi CXVI. törvény 

43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 

16.) víziközművek árszabályozása, felügyeleti és árképzési 
rendszer megalkotása 

Vgtv. vagy önálló új víziközmű tv. 

17.) mezőgazdasági vízszolgáltatásokra vonatkozó díjpolitika, 
egységes költségkalkulációs rendszer és díjkontroll 
kialakítása* 

új miniszteri rendelet 

18.) környezetterhelési díjakra vonatkozó szabályozás 
továbbfejlesztése* 

2003. évi LXXXIX. törvény 

19.) a vizeket veszélyeztető tevékenységet folytatók felelősség-
biztosításának (környezeti biztosíték) bevezetése * 

új kormányrendelet 

20.) minimális ökológiai elvárások (pl. hosszirányú átjárhatóság és 
vízjárás szabályozás) beépítése a megújuló 
energiaforrásokból termelt villamos áram számára 
biztosított kedvezményes kötelező átvételi ár feltételei közé 

287/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 
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Jogalkotási és egyéb szabályozási feladatok Érintett jogszabály 

21.) egyéb (pl. gazdasági célú tározás, duzzasztás, hajózás 
vízhasználatokra új gazdasági szabályozó eszköz bevezetése 
az erre irányuló vizsgálatok eredményének függvényében* 

új kormányrendelet 

22.) a belterületi vízvisszatartást elősegítő lakossági és 
vállalkozási beavatkozások gazdasági ösztönző rendszerének 
kidolgozása * 

új kormányrendelet 

IV. Egyéb műszaki feladatok, jó gyakorlatok kidolgozása  

23.) jó gyakorlatok kidolgozása a vizek védelme és a vízi 
létesítmények használatára vonatkozóan 

379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 

30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 

24.) a jó belterületi mezőgazdasági és köztisztasági 
gyakorlatok megalkotására vonatkozó kötelezettség előírása 
jogszabályban, illetve részletszabályok megalkotása* 

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 

miniszteri rendeletek a 
részletszabályokra vonatkozóan 

25.) jó halászati és horgászati gyakorlatokra vonatkozó 
szabályozás megalkotása* 

új miniszteri rendelet 

26.) foszfátok alkalmazásának betiltása mosószerekben, 
mosogatószerekben* (amennyiben a további vizsgálatok a 
szükségességét alátámasztják) 

új miniszteri rendelet 

27.) a meglévő csatornahálózatra történő kötelező rákötés 
előírása 

Vgtv. módosítás 

28.) egyes önkormányzati vízgazdálkodási hatósági 
tevékenységekre bejelentési kötelezettség előírása, az 
önkormányzati felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok 
megalkotása 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

* szabályozási feladat a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat elvégzése is 
 

Az intézkedések megvalósításához 2012-ig szükség van többféle előkészítő munkára, 
felmérésekre, tervezésre, mintaprojektek megvalósítására a jelenleg hiányzó ismeretek 
pótlására. (Ebbe a körbe nem tartozik bele a projektszintű előkészítő munka, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmány készítése.) Ezek a munkák szükségesek a VGT intézkedések 
elindításához, valamint a 2014-2020 költségvetési időszak megalapozásához is. 

A legfontosabb területek a következők (feltüntetve a vonatkozó VGT intézkedések kódját): 

 A vízfolyások medrét érintő létesítményekkel kapcsolatos intézkedések (DU1, DU2, DU3, 
DU4). 

 A vízfolyások árterére vagy hullámterére vonatkozó intézkedések (HA1, HA2) előkészítése 
és módszertani megalapozása, az agrártámogatási rendszer megújításának megalapozása. 

 A területi-agrár intézkedések előkészítése és módszertani megalapozása, az agrártámogatási 
rendszer megújításának megalapozása, egyes területi agrár-intézkedések esetében, így a 
belvizekkel való gazdálkodás, belvíz-rendszer módosításával (TA5), valamint az aszály-
érzékeny területekkel kapcsolatosan (TA6). 
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 Természeti értékei miatt védett területekre vonatkozó vizsgálatok, intézkedések előkészítése, 
módszertani megalapozása (VT1). 

 Országos felmérés szükséges az alábbi területeken: 

o nyílt árterek létrehozására, hullámtér szélesítésre alkalmas területek felmérése 

o felszín alatti víztől függő ökoszisztémák védelmét szolgáló intézkedések 

o hosszirányú átjárhatóságot biztosító megoldási lehetőségek feltárása (megkerülő 
csatorna, hallépcső stb.) 

 Komplex vízgyűjtő-fejlesztési intézkedések hatékonyságát igazoló mintaprojektek és 
módszertanok kidolgozása. 

 Különböző problémákra vonatkozó megoldások kipróbálása egy mintaterületen, vagy több 
mintaterület összehasonlításával. 

Az előkészítés során nemcsak az intézkedés módját, hanem az intézkedés szükségességét is 
vizsgálni kell. 

 

1.3. Szakvéleményezés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály Vízgyűjtő-gazdálkodási csoportjának feladata, hogy a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek végrehajtásával összefüggésben a vízjogi engedélyezési eljárások, 
vagyonkezelői hozzájárulások kiadása kapcsán készülő vízügyi szakvéleményekben szerepeltesse a 
VGT-ben megfogalmazott előírásokat, ezzel elősegítse a VGT intézkedések megvalósulását. 
2010-ben vízügyi szakvéleményt adtunk ki pl. belterületi csapadékvíz-elvezetés, gyorsforgalmi 
útszakaszok (M4, M8) összegyűjtött csapadékvizeinek elvezetése, szennyvízelvezetés és –tisztítás 
témákban. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben megfogalmazott intézkedések végrehajtásának előkészítése, a 
víztestek jó ökológiai állapotának/potenciáljának elérése érdekében egyeztetéseket végeztünk az 
önkormányzatokkal. Elsősorban azon településekkel konzultáltunk, amelyek pályázati forrásból 
kívánták, illetve kívánják megoldani a szennyvíz elvezetését és tisztítását. Az önkormányzatok 
képviselői partnerként közreműködtek ebben és támogatták a Víz Keretirányelvben megfogalmazott 
elvrendszerrel azonos törekvéseinket. Az egyeztetések eredményeképpen Jánoshida, Erdőtelek, 
Jászkarajenő és Jászladány települések esetében a fejlesztéssel érintett tisztítási technológia már 
tartalmaz olyan elemeket, beavatkozási pontokat, lehetőségeket, amelyekkel elérhető a kibocsátott 
tisztított szennyvíz minőségének javítása, a szigorodó kibocsátási határértékeknek való megfelelés. 

A VGT szempontjait figyelembe vevő szakvéleményeink száma várhatóan 2011-től jelentősen nőni 
fog a vízjogi engedélyezési eljárás módosítása miatt. 

A Víz Keretirányelv meghatározta a vizek jó ökológiai állapotához szükséges intézkedési program 
szerkezetét, amely alap- és kiegészítő intézkedések összességéből áll. A környezeti célkitűzések 
eléréséhez szükséges intézkedések, az ezekből kialakult intézkedési program összefoglaló 
táblázata megtalálható többek között a 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozattal közzétett 
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve 3. számú mellékletében. 

Az intézkedési programra vonatkozó táblázat az igazgatási eszközök fejlesztésére vonatkozó átfogó 
intézkedést is ismerteti. Ezen átfogó intézkedés lényege, hogy az új elképzelések (tervek, 
programok, fejlesztések, projektek) esetében, illetve a már érvényes engedéllyel működő 
létesítmények, tevékenységek esetében is biztosítani kell, hogy azok ne legyenek ellentétesek a 
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környezeti célkitűzések elérésével, illetve a Víz Keretirányelv 4.7. cikkelyét megfelelően 
alkalmazzák. 

Az igazgatási eszközök fejlesztése intézkedési csomagba olyan kiegészítő intézkedések tartoznak, 
amelyek többsége jogalkotási feladat 2011-es határidővel (1-2. táblázat). 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések megvalósításához a vízjogi 
engedélyezés alapjául szolgáló új feltételeket jogszabályi szinten kell rögzíteni (ökológiai 
szempontú műszaki követelmények, jó gyakorlatok, jó állapothoz tartozó immissziós határértékek, 
felszín alatti vizekre vonatkozó igénybevételi korlát, mederben hagyandó vízhozam stb.), 
jogszabály módosítással biztosítani kell a vízjogi engedély módosíthatóságára, visszavonhatóságára 
vonatkozó lehetőséget. 

1-2. táblázat: Igazgatási eszközök fejlesztése intézkedési csomag 

VKI 
kód* Intézkedés megnevezése Határid ő Felelős 

Jog-
alkotás 

Érvénye-
sítés 

K(5) 

Az új fejlesztések megvalósítása során a VKI 
4.7 cikkely alkalmazására vonatkozó 
szabályok megalkotása a környezeti 
hatásvizsgálati, a környezeti vizsgálati és a 
vízjogi engedélyezési eljárásban 

2011 VM x   

K(5) Környezetvédelmi felülvizsgálat 
kezdeményezési lehetőségének megteremtése 2011 VM x   

K(5) 

A vízjogi engedélyezési eljárás módosítása 
(úgy, hogy a VGT alapján kezdeményezni 
lehessen a meglévő engedélyek 
felülvizsgálatát) 

2011 VM x   

K(5) 

Az engedélyek felülvizsgálati ütemtervének 
készítésére vonatkozó szabályok (tartalmi 
követelmények, prioritások, határidő stb.) 
meghatározása 

2011 VM x  

K(5) 
Az engedélyezési eljárásokban a KÖVIZIG, 
NPI szakvélemények figyelembe vétele (az 
eljárásrend jogszabályban történő rögzítése) 

2011 VM x   

K(5), 
P(2) 

A vízjogi engedélyek felülvizsgálata a VGT-
ben megfogalmazott, a víztestekre vonatkozó 
környezeti célkitűzések elérése érdekében (az 
új engedélyezési szabályok alapján) 

2011-től 
folyamatos 

zöldhatóság   x 

* VKI VI. melléklet B. részében meghatározott intézkedéstípusok szerinti bontás: 
    K(5) - igazgatási eszközök; P(2) - engedélyek felülvizsgálata 
 

A jogi szabályozás egy fontos lépése 2010-ben már megtörtént. 2010. augusztus 27-én hatályba 
lépett a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 
10/2010. (VII. 18.) VM rendelet. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott 
környezeti célkitűzések (jó állapot illetve jó potenciál) megadott határidőre történő eléréséhez és 
megőrzéséhez biztosítani kell a VM rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek 
betartását. 
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A hatósági engedélyezési eljárásoknál a felügyelőségnek a jövőben esetenként lehet, hogy nem lesz 
elegendő információja arra vonatkozóan, hogy egy vízfolyást érintő adott beruházás milyen hatással 
lesz a vízfolyás vízgazdálkodási és hidromorfológiai tulajdonságaira, azaz illeszkedik-e a VGT-hez 
vízépítési, műszaki-alaki téren. Jelenleg a KÖVIZIG-ek a felügyelőségek vízjogi engedélyezési 
eljárásaiban szakhatóságként nem vehetnek részt. Viszont a KÖVIZIG-ek a VGT hazai 
alkalmazásában mint koordináló, és a vízfolyásokat legjobban ismerő szervként hathatós segítséget 
nyújthatnak a szakterületi válaszokat igénylő esetekben. Ezért a VGT-hez illeszkedés igazolására 
szükséges előírni, hogy a vízjogi engedélyezési tervdokumentációhoz kötelezően csatolni kell a 
KÖVIZIG-ek által kiadott szakvéleményt. 

Az engedélyezési eljárás módosítása érinti egyrészt az új fejlesztéseket, másrészt a meglévő 
engedélyek felülvizsgálatát. 

1. Új fejlesztések megvalósítása során a víztestek jó ökológiai állapotára meghatározott 
célkitűzések elérhetőségének figyelembe vétele 

A VGT alapján kidolgozandó, a jó állapotra vonatkozó célokat és ökológiai szempontú műszaki 
követelményeket az új projektek tervezése és végrehajtása során érvényre kell juttatni, a VKI 
követelményeket jogszabályi szinten rögzítve be kell illeszteni a programok, illetve beruházások 
engedélyezési rendszerébe. A VKI szerinti vizsgálatot, amennyiben a tervezett tevékenység 
környezeti hatásvizsgálat köteles, akkor a hatásvizsgálat keretén belül kell elvégezni. Más esetben 
várhatóan ezt a vízjogi engedélyhez kell kötni. 

Több olyan jelentős, a fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthető igény és probléma van 
Magyarországon, amelyek megoldásához új létesítményeket kell tervezni. Ezek egy része a jó 
állapottal nem összeegyeztethető hatással lehet a vizek állapotára. Ebbe a körbe tartoznak például: 

 új, vagy nagyobb kapacitású szennyvíztisztító-telep, 

 egyes árvízvédelmi létesítmények (ártéri beavatkozások, árvíztározók, műtárgyak), 

 a hajózhatóságot biztosító folyószabályozási beavatkozások, kikötőfejlesztések, 

 egyes belvízvédelmi létesítmények, 

 a vízerő-hasznosításhoz szükséges egyes műtárgyak, 

 új vízbázisok igénybevétele közüzemi ivóvízellátás céljából. 

A VKI szellemisége azt képviseli, hogy a célok mérséklésének lehetősége kizárólag a kiemelt 
közérdekből megvalósítandó vízgazdálkodási beruházásokra érvényes. A VKI (4. cikk (7)) szerint 
igazolni kell, hogy a felszíni víztest fizikai jellemzőiben vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében 
bekövetkezett új változások, illetve fenntartható emberi tevékenységek megvalósítása elsőrendű 
közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek teljesítésével elérhető 
előnyöket felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkező új változások vagy módosulások, 
valamint az emberek biztonságának megőrzésében vagy a fenntartható fejlődésben jelentkező 
előnyök. 

E vizsgálatokat tehát minden vizeket érintő program, projekt esetében el kell végezni. Ezzel az 
eljárással biztosítható, hogy a jövőben csak olyan programok, projektek valósulhassanak meg 
Magyarországon, amelyek teljesítik a VKI előírásait, az új változások, új fejlesztések esetében is. 

A felügyelőségeknek a döntés (környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély 
kiadása) során a VKI-ban megfogalmazott szempontokat együttesen kell figyelembe venni: 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

1. fejezet A vízgyűjt ő-gazdálkodási tervezés aktualitásai – 10 – 
 

 a projekt érint-e, és ha igen kedvezőtlen irányba módosítja-e a VKI szerinti víztest jó 
ökológiai állapotát/potenciálját; 

 a környezethasználó minden megvalósítható lépést megtett-e annak érdekében, hogy 
csökkentse a víztest állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatást; 

 van-e a kiválasztott változathoz képest a víztest állapotára kedvezőbb eredményű változat; 

 a környezethasználó igazolta-e a tervezett tevékenység elsőrendű kiemelt közérdekűségét. 

2. Környezeti felülvizsgálat kezdeményezése meglévő engedélyek esetén 

A vízjogi engedélyek közül különösen azokat, amelyek a jó állapotot el nem érő víztestek 
vízgyűjtőjén engedélyezett tevékenységekre vonatkoznak, legalább a VKI ciklusokhoz igazodva 
hivatalból szükséges felülvizsgálni és módosítani. A környezetvédelmi felülvizsgálat során 
módosításra kerülhetnek pl. a környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélyek. Az 
engedélyezési eljárást célszerű úgy kiegészíteni, hogy meglévő létesítmény üzemeltetési engedélye 
módosítható, visszavonható, ha a kihirdetett vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vagy más 
jogszabályban az intézkedések megvalósításául szolgáló feltételekkel ellentétes, vagy azt hátráltató 
üzemeltetést folytatnak. Az engedélyek felülvizsgálatára egy engedély felülvizsgálati ütemtervet 
kell készíteni, amely alapján meghatározásra kerülnek a felülvizsgálandó engedélyek és a 
felülvizsgálat ütemezése (annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az egy időben történő túl nagy 
számú felülvizsgálat). 

Összefoglalóan tehát 2011 végéig a vízjogi engedélyezési eljárás módosításra kerül, és a VGT 
alapján kezdeményezni lehet majd a meglévő engedélyek felülvizsgálatát, valamint hangsúlyosabb 
szerepet kap a KÖVIZIG-ek szakvéleménye az engedélyezési eljárásokban. 

 

1.4. Részvétel a vízgazdálkodási tanácsok munkájában 

A VGT jóváhagyásában fontos szerepe van a döntéshozás folyamatába bekapcsolódó, javaslattevő, 
véleményező szereppel rendelkező Országos, Részvízgyűjtő és Területi Vízgazdálkodási 
Tanácsoknak, illetve utóbbiak vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságainak az 5/2009. (IV. 14.) 
KvVM rendelet szerint. Ezek a tanácsok a társadalomnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
feladatokba történő bevonását biztosítják a megfelelő tervezési egységeken, illetve javaslatot 
tesznek a terv jóváhagyására. 

Az országos szintű testület, az Országos Vízgazdálkodási Tanács (röviden OVT) tagja a 
KÖTI-KÖVIZIG – mint a Tisza részvízgyűjtőn a tervkészítés koordinációjáért felelős szerv – 
képviseletében Lovas Attila igazgató úr. 

Az OVT állást foglalt 2010 januárjában az Országos Vízgyűjt ő-gazdálkodási Tervről, a 
részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok véleményének ismeretében. Ezt követően készült el – a 
tartalom lényegi változtatása nélkül – a terv rövidített változata, melyet az OVT 2010. március 1-jei 
ülésén fogadott el. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács a következő időpontokban és napirend 
szerint ülésezett 2010-ben: 

 2010. január 18. 

o beszámoló Magyarország négy részvízgyűjtőjének vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervéről 

o jelentés a részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok állásfoglalásairól 
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Duna: Janák Emil ÉDU-KÖVIZIG 

Tisza: Lovas Attila KÖTI-KÖVIZIG 

Dráva: Márk László DÉDU-KÖVIZIG 

Balaton: Tóth Sándor KÖDU-KÖVIZIG 

o az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (OVGT) bemutatása 

o hozzászólások, észrevételek 

o állásfoglalás az OVGT-ről (az OVGT-t elfogadta: 10 szavazat, az OVGT-t 
módosítással elfogadta: 13 szavazat, az OVGT-t elutasította: 0 szavazat) 

 2010. március 1. 

o Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervével kapcsolatos, írásban megküldött 
észrevételek összefoglaló ismertetése és azok kezelése a tervben 

o hozzászólások, észrevételek 

o állásfoglalás a közigazgatási egyeztetésre alkalmas, jogszabályban kihirdetendő 
rövidített OVGT-ről 

o javaslat a közigazgatási egyeztetéssel kapcsolatban (rövid/hosszú terv) 

o a tervvel kapcsolatos ajánlások ismertetése 

o vita az ajánlásokról 

 

A Tisza Részvízgyűjt ő Vízgazdálkodási Tanács (TRVT) – melynek titkársági feladatait a KÖTI-
KÖVIZIG látja el – a következő időpontban és napirend szerint ülésezett 2010-ben: 

 2010. január 7. 

o az Országos Vízgazdálkodási Tanács és a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási 
Tanács munkájának ismertetése 

o tájékoztatás a területi tervezési munkákról (tervezési bizottságok, területi 
vízgazdálkodási tanácsok stb.) 

o tájékoztatás a Tisza Részvízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervéről 

o ajánlások megfogalmazása, vita 

A TRVT a Tisza Részvízgyűjt ő Vízgyűjt ő-gazdálkodási Tervét megvitatta, az abban 
megfogalmazott célokkal és intézkedésekkel egyetértett. A tervet elfogadásra javasolta az alábbi 
ajánlásokkal: 

1. Kiemelten kell foglalkozni a vízgyűjt ő-gazdálkodási tervek intézkedési csomagjainak és a 
támogatási rendszerek összehangolásával a jelenlegi és a következő uniós költségvetési 
időszakban. Továbbá fontosnak tartjuk az országos és régiós fejlesztési programok 
kialakítása során a vízgyűjt ő-gazdálkodási tervekben elfogadott intézkedések beépítését a 
következő európai uniós költségvetési ciklusban. 

2. A Zagyva (alsó és felső víztestek) ökológiai vízkészletét a Jászsági-főcsatorna 
meghosszabbításával kell biztosítani. A létesítmény megvalósítása után javul a Zagyva folyó 
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kémiai és biológiai állapota, és korlátozott mértékben lehetőség nyílik vízhasználati célból a 
biztosított vízbázis kihasználására is. 

3. A Tisza-tó öt víztestből álló víztestcsoport, melynek egységét az üzemeltetési feladatok 
biztonságos elvégzése miatt a továbbiakban is biztosítani szükséges. 

4. A Tisza–Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) 
létesítményrendszerei működését hosszú távon biztosítani kell. 

5. Szükséges a használt, vagy egyéb tisztítást nem igénylő vizek helyben tartásának 
szorgalmazása (előírása), különösen a vízhiányos térségeken.  

6. Fontos feladat a fenntartható vízhasználatok hosszú távú működését biztosító pénzügyi 
források megteremtése, amely a bevételek visszaforgatásával biztosítja a takarékosabb 
vízhasználatok megvalósítását, és ami stabilabbá teszi a vízgazdálkodási létesítmény-
rendszerek működtetését.   

7. Javasoljuk a belvízvisszatartás, vagy helybentartás gyakorlati megvalósításához szükséges 
pénzügyi feltétel- és támogatási rendszer megvalósítását. Agrotechnikai eszközök komplex 
alkalmazásával javítani lehet és szükséges a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait, mely jelentősen 
hozzájárul a fent megfogalmazott célkitűzés eléréséhez. 

8. A Tisza részvízgyűjt ő vízkészletének mennyiségi és minőségi javítását célzó részletes 
vizsgálatokat és kutatásokat kell végezni, tekintettel a várható klíma változás hatásainak 
enyhítésére és kezelési lehetőségeire. Lehetséges műszaki megoldási változatok, alternatívák 
részletes elemzését és kidolgozását kell szorgalmazni. (Csongrádi Duzzasztómű vizsgálata, 
Duna-Tisza csatorna kialakításának lehetősége. E két projekt a területi fórumokon jelentős 
hangsúlyt kapott, a figyelem a társadalom részéről indukálódott. Indításuk előtt számos vizsgálat 
szükséges ahhoz, hogy a beavatkozás hatását elemezzük. Az ehhez szükséges intézkedési 
javaslatok, amelyek tartalmazzák a tanulmányok elkészítését, beépítésre kerültek a tervbe. A VKI 
szerint olyan beruházás, amely rosszabb állapotba hozza a víztestet, nem lehet végrehajtani, csupán 
akkor, ha ennek gazdasági haszna jelentős, vagy a társadalom igénye meghatározó. Ilyen esetekben 
a víztest állapota megváltozhat, a rehabilitáció és egyéb beavatkozások költsége a kezdeményezőt 
terhelik.) 

9. Nitrát szennyezés kezelésének tekintetében részletes vizsgálat lefolytatását javasoljuk. 

10. A határral osztott víztestek (felszíni, felszín alatti) esetében a vízgyűjt ő-gazdálkodási 
tervek összehangolását központi koordinációval a szomszédos országokkal (Ukrajna, 
Románia, Szerbia, Szlovákia) haladéktalanul meg kell kezdeni.  

11. A Tisza részvízgyűjt ő felszíni vízfolyásai nagyrészt időszakos jellegűek, a felszínalatti 
víztestek jelentős mértékben vízkészlet-hiányosak. A vízhiányos területen jelentkező öntözővíz 
igényt a mesterséges felszíni vízrendszer bővítésével, belvíztározással kell megoldani. E cél 
teljesülésével csökkenthető az öntözési célú kutas vízkivétel. (pl. CIVAQUA projekt, Keleti- és 
Nyugati-főcsatornákból kiinduló egyéb új mellékcsatornák építése, Duna-Tisza köze stb.) 

12. Prioritásokat kell felállítani a használt termálvízkészlet kezelésének problémájára. A 
használtvíz elhelyezés felszíni és felszín alatti lehetőségét szabályozni szükséges. 

13. Szükségesnek tartjuk a felszíni és felszín alatti monitoring hálózatok fejlesztését és 
üzemeltetésére az anyagi fedezet biztosítását.  
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Az alegységi tervek adathiányos és becsült értékekkel történt helyzetelemzéseit mért és a már 
rendelkezésre álló adatokkal szükséges pótolni. Ennek eredményei alapján a jelenlegi 
állapotjellemzés és az alapállapotra épített intézkedési tervek felülvizsgálatát el kell végezni, 
terveket aktualizálni szükséges.  

14. A kármentesítés jelenlegi gyakorlatának és pályázati rendszerének felülvizsgálata 
szükséges, mivel a pályázati támogatás az okozó, illetve felelős személyhez kötődik és nem a 
környezetszennyezés súlyosságához.  

15. Szükségesnek tartjuk a megfelelő szakemberképzést a Víz Keretirányelv és a vízgyűjt ő-
gazdálkodási tervek által támasztott követelmények teljesítéséhez. 

16. Fontosnak tartjuk a vízvisszatartás, belvízvisszatartás, öntözővíz- és ivóvíz célú 
felhasználás kérdésének jogi szabályozását. Ezek pénzügyi fedezetének biztosítása. Különös 
tekintettel a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. 

17. Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek üzemeltetése során jelentkező 
kötelezettségek végrehajtásának átgondolása szükséges, különös tekintettel az ivóvízminőség-
javító program végrehajtásához az önerő biztosítására. (a szennyvízrákötések szorgalmazása, a 
kiskutas vízellátás által okozott felszín alatti szennyezés felszámolása, valamint a belvíz elvezetés 
problémájának megoldása) 

18. A vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedési csomagban a hegyvidéki és 
dombvidéki vízfolyások mederrehabilitáció intézkedésnek konkrétan kell tartalmaznia a 
medererózió elleni védelmet is. 

19. A vízgyűjt ő-gazdálkodási tervekben 2015-re tervezett intézkedések végrehajtásának 
teljesítéséhez a Tanács nélkülözhetetlennek tartja az alábbi feladatok pontos és szakszerű 
végrehajtását: 

- Vízbázisvédelmi program gyors végrehajtása. 

- Ivóvízminőség Javító Program felülvizsgálata és végrehajtása. 

- Szennyvízprogram befejezését úgy, hogy a 2000 LE alatti települések is európai 
uniós támogatáshoz juthassanak a csatornázási, szennyvíztisztítási és kezelési 
feladataik végrehajtásához. 

- A legnagyobb szennyezést előidéző és továbbító magán kiskutak 
nyilvántartásba vétele és kötelezés kiadása az ezzel kapcsolatos feladat 
végrehajtására az önkormányzatok felé. (Javasoljuk a feladat helyszíni 
felméréséhez a közmunka program lehetőségének biztosítását.) 

20. Meg kell vizsgálni a vízgyűjt ő-gazdálkodási tervek jóváhagyására a magasabb szintű 
jogszabályban történő kihirdetés megvalósulásának lehetőségét. 

21. A felszín alatti vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás érdekében meg kell 
határozni a mennyiségi igénybevételi határértékeket. A feladat elvégzése érdekében a 
szükséges tudományos, szakmai és jogalkotási lépéseket meg kell tenni. 

22. A vízgyűjt ő-gazdálkodási tervek megvalósításának tervezése során az üzemeltetési és 
fenntartási feladatokra fokozott hangsúly kell fektetni, különösen a pénzügyi fedezet 
biztosításának tervezése tárgyában. 
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23. A Tisza-völgyben fontos tájépítő és mikroklíma javító elemek a Víz Keretirányelvben 
előírt mérethatárt el nem érő felszíni állóvizek, melyeknek megmaradását hatékony 
módszerekkel elő kell segíteni. 

24. A vízgyűjt ő-gazdálkodási tervek megvalósítása során meg kell teremteni a különböző célú 
és lehatárolású tervek és intézkedések összehangolását. 

 

2010. január 11-én a Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács (Budapest) Zagyva 
Vízgyűjt ő-gazdálkodási Tervezési Bizottságának ülésén a KÖTI-KÖVIZIG – a Zagyva alegység 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervéért felelős Igazgatóság – munkatársai is részt vettek. Az ülésen az 
elkészült alegységterv megvitatása, jóváhagyása került napirendre. Javaslatként megfogalmazódott, 
hogy a Zagyva vízgyűjtőjét egységben kell kezelni, össze kell hangolni a vízgyűjtőn lévő tározók 
működését, hatékony árvízi megfigyelő, riasztó és előrejelző rendszert kell kialakítani. 

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KÖTI-TVT) Vízgyűjt ő-gazdálkodási 
Tervezési Bizottságának titkársági feladatait a KÖTI-KÖVIZIG Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya 
látja el. A Tervezési Bizottság 2010-ben már nem ülésezett, 2009. december 1-jei ülésen a Bizottság 
határozott és egyhangúlag, külön-külön elfogadta a bemutatott alegységtervek (2-9, 2-10, 2-12, 
2-18) elvrendszerét, a tervezett intézkedéseket és támogatta a tervek megvalósítását. 

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács által 2009. december 3-án elfogadott 
alegységi tervekben, a módosított OVGT alapján, Igazgatóságunk tervezési felelősségi körébe 
tartozó víztesteket érintő változásokat nem kellett átvezetni. Az alegységi tervek szövegezése 
érdemben nem változott. Intézkedést az Országos Vízgazdálkodási Tanács a tervekből nem húzott 
ki, illetve új intézkedések nem jelentek meg. 

2010. november 11-én megtartott ülésén a KÖTI-TVT megvitatta a Tisza-tavi Kódexet. A 
Tisza-tavi Kódex elsődleges célja, hogy iránymutatást adjon a Tisza-tó vízfelületének és partjának 
használatára vonatkozó alapvető szabályokról (12.1. fejezet). A KÖTI-TVT 3/2010. (XI. 11.) számú 
határozatában rögzítette, hogy egyetért a Tisza-tavi Kódexben megfogalmazottakkal és elfogadja 
azokat. 

Szintén a KÖTI-TVT 2010. novemberi ülésen került napirendre a TVT tagok delegálásának 
megerősítése. A TVT titkára felkérte a tagokat, hogy írásban postai illetve elektronikus úton a 
delegáló szervezetek erősítsék meg a tanács tagjaként kijelölt személyt, vagy ha – az önkormányzati 
választások miatti vagy egyéb okból – személyi változások történtek, akkor nevezzék meg az új 
delegált személyt és adják meg elérhetőségeit. 

A KÖTI-TVT Szakmai Albizottsága  2010. évben három alkalommal ülésezett. A megtárgyalt és 
értékelt tervek a Közép-magyarországi Regionális Operatív Program keretében kiírt pályázati 
dokumentációk voltak. Az üléseken Nagykőrös város csapadékvíz elvezetés II. ütem, Kőröstetétlen 
belterületi csapadékvíz elvezetés, Abony belterületi csapadékvíz-elhelyezés és gyűjtés megnevezésű 
projektek kaptak támogatást. A bizottsági munka során elsődleges szempont volt, hogy a 
településeken jól méretezett belvízelvezető hálózat épüljön ki, amelynek kialakítása a vízgyűjt ő-
gazdálkodási tervekben lévő környezeti célkitűzéseket és intézkedéseket is figyelembe veszi. 
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2 A monitorozási tevékenység bemutatása 
2.1. Vizek minőségi monitorozása 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTI-KÖVIZIG) Regionális 
Laboratóriumának alapfeladata az Igazgatóság működési területére eső – vízgazdálkodási, 
üzemirányítási tevékenységhez kapcsolódó – felszíni és felszín alatti vizek vízminőségi 
monitorozása a vízhasználatoknak megfelelően. A laboratórium 1996 óta akkreditált, 
minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak. 

A laboratórium tevékenységi területe a következő feladatokat foglalja magába: az ivóvizek, felszíni 
vizek, természetes fürdővizek, öntözővizek, halastó tápvizek, szennyvizek és felszíni vizek 
mederüledékének fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai és ökotoxikológiai jellemzőinek helyszíni 
és laboratóriumi vizsgálata, az adatok értékelése, ökológiai állapotfelmérések végzése. 

2.1.1 Felszíni vizek VKI szerinti vízminőségi monitorozása 

A Víz Keretirányelv végrehajtásának alapja, a felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres 
mintavételi és vizsgálati tevékenység. A megbízható monitorozás szerint készült állapotértékelésen 
alapul valamennyi javító szándékú intézkedés és azok eredményességének vizsgálata is. 

A Víz Keretirányelv monitorozásra vonatkozó speciális előírásait a felszíni vizek megfigyelésének 
és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet rögzíti. 
2010-ben jelent meg az a kormányrendelet, amely víztest típusonként sorolja fel a vízfolyásokra és 
állóvizekre megállapított makro- és mikroszennyezők határértékeit – 10/2010. (VIII. 18.) VM 
rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól. 

A VKI-hez, valamint az üzemirányításhoz kapcsolódóan a Kiskörei-tározó speciális monitorozása 
kiemelt gyakorisággal történik. A KÖTI-KÖVIZIG működési területén található víztestek VKI 
szerinti monitorozási feladatait az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség (ÉMI-KTVF Miskolc) Laboratóriuma látja el. 

A KÖTI-KÖVIZIG Regionális Laboratóriuma – az üzemirányítási szempontból fontos feladatain 
túl – kémiai és biológiai monitorozást végez azokon a víztesteken, amelyek az Igazgatóság számára 
valamilyen szempontból kiemelt fontosságú, azonban a miskolci felügyelőség nem monitorozta (pl. 
erősen módosított és mesterséges víztestek). 

A KÖTI-KÖVIZIG területén a 2010. évben 29 víztest esetében történtek mérések, amelyek 
értékelésénél egyaránt figyelembe vettük: 

 a KÖTI-KÖVIZIG Regionális Laboratóriumából származó mérési eredményeket és/vagy 

 az ÉMI-KTVF (Miskolc) Laboratóriuma által mért adatokat. 

A kiértékelés a biológiát támogató fizikai-kémiai jellemzők valamint az elsőbbségi és egyéb 
szennyezőanyagok mennyiségének éves átlaga (és a maximálisan megengedhető koncentráció) 
alapján, a VKI víztípus szerinti határérték rendszere szerint történt (10/2010. (VIII. 18.) VM 
rendelet). 

A biológiai minősítés fejezetben a szöveges értékelés közérthetőbb formáját alkalmaztuk. 

2010-ben a következő víztestek (29 db) állapotértékelését végezte el a Regionális Laboratórium a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek szerinti csoportosításban: 
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2-9 Hevesi-sík 

1) Doba-csatorna (RW17) 

2) Jászsági-főcsatorna (RW26) 

3) Millér-csatorna (RW18) 

4) Sajfoki-csatorna (RW17) 

5) Kanyari Holt-Tisza (LW13) 

2-10 Zagyva 

1) Zagyva alsó (RW19) 

2-12 Nagykőrösi-homokhát 

1) Gerje (RW17) 

2) Kőrös-ér (RW17) 

3) Közös-csatorna (RW17) 

4) Perje (RW17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-18 Nagykunság 

1) Harangzugi-I. csatorna (RW18) 

2) Kakat-csatorna (RW17) 

3) Karcagi-I. csatorna (RW17) 

4) Mirhó-Gyolcsi-csatorna (RW16) 

5) Nagykunsági-főcsatorna (RW26) 

6) Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 
(RW26) 

7) NK-III-2. öntözőcsatorna (RW26) 

8) Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) (RW16) 

9) Tisza Tiszabábolnától Kisköréig 
(RW20) 

10) Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig 
(RW20) 

11) Tiszabői-csatorna (RW16) 

12) Tiszafüredi öntöző-főcsatorna (RW26) 

13) Villogó-csatorna (RW17) 

14) Alcsi Holt-Tisza (LW14) 

15) Harangzugi Holt-Körös (LW13) 

16) Tisza-tó - Abádszalóki-öböl (LW15) 

17) Tisza-tó - Poroszlói-medence (LW15) 

18) Tisza-tó - Sarudi-medence (LW15) 

19) Tisza-tó - Tiszavalki-medence (LW15) 

 

A KÖTI-KÖVIZIG Adatgy űjteménye 2010. „Vízminőségi adatok” című II. kötete tartalmazza 
a Regionális Laboratórium által 2010-ben vizsgált valamennyi víztest vízminőségi alapadatait és 
azok minősítését. 

A víztestek VKI szerinti minősítése a következő rendszer szerint történt: 

 Vízest általános jellemzői 

 Hidrológiai jellemzők 

 Fiziko-kémiai minősítés 

 Kémiai minősítés az elsőbbségi anyagok és az egyéb szennyezőanyagok alapján 

 Biológiai élőlénycsoportok szerinti minősítés 

A következő víztest (Zagyva alsó) példáján mutatjuk be a VKI szerinti minősítést, a 2010-ben havi 
gyakorisággal vett minták kiértékelése alapján. A biológiai élőlénycsoportok vizsgálata 2009. évben 
történt. 
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ZAGYVA ALSÓ 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK 

A víztest VOR kódja: AEQ140 

A víztestet alkotó vízfolyás neve: Zagyva folyó 

A víztest VKI szerinti típusa:  

19  Síkvidéki – meszes – közepes-finom – nagy vízgyűjt ő 

A vizsgált víztest határai: 0,000-59,180 fkm 

A víztest befogadója: Tisza 335,620 fkm 

Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése: 655,827 km2 

A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése: 5561,199 km2 

Érintett települések (közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtőn): 

Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Abony, Jásztelek, 
Szászberek, Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Újszilvás, Tápiószőlős, Tápiógyörgye, Tápiószele, 
Jászjákóhalma, Jászdózsa 
 

Térképi megjelenítés 
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HIDROLÓGIAI JELLEMZ ŐK  

Vízszintingadozás: 

Vízmérce helye: Jásztelek (54,800 fkm) 

LKV: 92 cm 

LNV: 650 cm 

Vízszintingadozás: 558 cm 

Vízhozam: 

Vízhozam mérés helye: Jásztelek (54,800 fkm) 

LKQ: 0,40 m3/s 

KÖQ: 4,97 m3/s 

LNQ: 198,00 m3/s 

Vízsebesség: 

LKQ esetén: 0,19 m/s 

KÖQ esetén: 0,37 m/s 

Vízszintesés: 

A völgyfenék esése a Zagyva alsó szakaszán a Tarna beömlésig 12 cm/km 

Vízmélység: 

Szakasz 

(fkm, -tól-ig) 

Vízmélység 
KKV esetén 

(m) 

Vízmélység 
KÖV esetén 

(m) 

Vízmélység 
KNV esetén 

(m) 

Torkolatban (0 fkm) 0,50 1,20-1,50 6,50 

Jásztelek (54,8 fkm) 0,65 0,85 5,50 
 

 
A Zagyva Újszásznál 
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FIZIKO-KÉMIAI MIN ŐSÍTÉS 

 Vizsgált év/ alkalom: 2010./ 12
Tervezési alegység:
Víztest neve:
Mintavétel helye:
Víztest típusa:
Minősítési kategória:

Minősítés komponensenként
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/  
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pH (-log[+]) 7 6,5 6 5,5 7,96 8,39 8,18 5 0 0 0 0

Fajlagos vezetés (µs/cm) 600 900 3000 5000 436 1182 879 0 4 0 0 0
Klorid ion (mg/L) 40 60 300 500 18,0 61,0 44,3 0 4 0 0 0

Oldott oxigén (mg/L) 8 7 4 3 3,7 11,7 8,0 0 4 0 0 0
BOI5 (mg/L) 3 4 15 25 0,8 3,6 2,2 5 0 0 0 0
KOICr (mg/L) 15 25 50 75 24,0 49,0 34,0 0 0 3 0 0
Ammónium-N (mg/L) 0,2 0,4 2 5 0,030 0,220 0,095 5 0 0 0 0

Nitrit-N (mg/L) 0,03 0,06 0,3 1 0,005 0,070 0,035 0 4 0 0 0
Nitrát-N (mg/L) 1,5 3 25 50 1,100 3,600 2,025 0 4 0 0 0
Összes-N (mg/L) 2,5 4 30 55 2,200 4,800 3,517 0 4 0 0 0
Oldott ortofoszfát-P (µg/L) 80 150 700 1500 140 380 280 0 0 3 0 0
Összes-P (µg/L) 150 250 1000 2000 250 830 429 0 0 3 0 0

Minősítés komponens csoportonként

sótartalom komponens csoport

Osztályminimum:

Zagyva (2-10)

a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
erősen módosított folyóvíz (RW19 típusú)
Síkvidéki - meszes - közepes-finom - nagy vízgy űjtő
(RW19 - típusú folyóvíz szerint min ősítve)

3,600

oxigén háztartás komponens csoport

tápanyagok komponens csoport

 kiváló potenciálú

 jó potenciálú

 jó potenciálú

3,600

MINŐSÍTÉS

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának m inősítése

A víztest a fiziko-kémiai adatok alapján jó potenci álú

 jó potenciálú

savasodási állapot komponens csoport

 jó potenciálú

5,000

4,000

4,250

(a KÖTI-KÖVIZIG által mért, biológiát támogató fiziko-kémiai adatok alapján)

MinősítésÁtlagKomponens csoport neve

határértékek

 d
im

en
zi

ó

 k
om

po
ne

ns

minősítésvíztest

Zagyva alsó
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KÉMIAI MIN ŐSÍTÉS AZ ELSŐBBSÉGI ANYAGOK ÉS AZ EGYÉB SZENNYEZ Ő-
ANYAGOK ALAPJÁN  

 Vizsgált év/ alkalom: 2010./12
Tervezési alegység:

 Víztest neve:
 Mintavétel helye:
 Víztest típusa:
 Minősítési kategória:
 

Minősítés veszélyesanyagok alapján

A
A

-E
Q

S

M
A

C
-E

Q
S

 m
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 m
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m

 jó

Kadmium (µg/L) 0,15 0,9 <0,1 0,190 0,068 1
Ólom     (µg/L) 7,2 n.a <1,0 2,200 0,83 1
Higany (µg/L) 0,05 0,07 <0,04 <0,04 <0,04 1
Nikkel     (µg/L) 80 n.a < 1,0 3,700 1,758 1
Arzén     (µg/L) 20 n.a < 1,0 9,600 4,225 1
Króm      (µg/L) 20 n.a < 2,0 2,100 1,090 1
Réz       (µg/L) 10 n.a 3,000 7,700 4,475 1
Cink         (µg/L) 75 n.a < 10,00 92,000 19,167 1
Nonilfenol                       (µg/L) 0,3 2 <0,04 0,065 0,024 1
Oktilfenol (µg/L) 0,1 n.a <0,04 <0,04 <0,04 1
Pentaklórfenol (µg/L) 0,4 1 <0,02 <0,02 <0,02 1

Minősítés 

ÉÁ-EQS és MMK-EQS  jó
Jelmagyarázat:
AA-EQS: éves átlagra vonatkozó érték
MAC-EQS: maximálisan megengedhető érték
n.a: nem alkalmazható

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának min ősítése
(az EMI KTVF és a KÖTIKÖVIZIG által mért elsőbbségi anyag és egyéb szennyezőanyag adatok alapján)

MINŐSÍTÉS

határértékek

 d
im

en
zi

ó

 k
om

po
ne

ns

minősítésvíztest

Síkvidéki - meszes - közepes-finom - nagy vízgy űjtő
(RW19 - típusú folyóvíz szerint min ősítve)

Zagyva (2-10)
Zagyva alsó
a Jászjákóhalma-Jásztelek közötti közúti hídnál
erősen módosított folyóvíz (RW19 típusú)

A vizsgált komponensek nem haladják meg a  környezetminőségi határértékeket. 
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BIOLÓGIAI ÉL ŐLÉNYCSOPORTOK SZERINTI MIN ŐSÍTÉS 

Makroszkopikus vízi gerinctelenek 

A vizsgálati eredmények alapján a Zagyva makrogerinctelen faunája a vizsgált mintavételi helyen 
(Zagyva Jászteleknél, illetve Zagyva Újszásznál) faj- és egyedszám tekintetében gazdag volt. 
Viszonylag nagy egyedszámban kerültek elő magas szervesanyag-terhelést indikáló fajok. 

Fitoplankton 

A Zagyva alsó az év nagy részében algák tekintetében fajszám és egyedszám szegénynek mondható 
víztest. A Centrales flóra leggyakoribb eleme a Cyclotella meneghiniana. A planktonban időnként 
jelentős a Nitzschia acicularis és a Synedra acus. A Chlorococcales-fajok egész évben jelen 
vannak, de csak a nyári, kis vizes időszakban jelentős az arányuk. Esetenként gyakoribb a 
Cryptomonas szervesanyag-terhelést jelző fajok előfordulása. 

Makrofita 

Zagyva alsó a jásztelki szelvényben: 

                 
   Zagyva bal part, jásztelki szelvény                  A klasszikus zonáció helyett a vízinövények 

foltokban, szórtan helyezkednek el 
 
A keresztszelvény a Zagyva Jásztelek-Jászberény közúti hídja felett 100 méterrel került kitűzésre. A 
folyó itt számottevő, 100-150 méternyi hullámtérrel rendelkezik mind a bal, mind a jobb parton. A 
víz szélessége kb. 15-16 m, a legnagyobb vízmélység 1,1 m. A bal oldali folyópart számos szakasza 
kagylósan kimosódott, beomlott a viszonylag sebesen áramló folyóba. 

A keresztszelvényben nem beszélhetünk klasszikus zonációról, bár számos vízi makrofitát találtunk. 
A folyó a mederben igen erősen meanderezik, a sodorvonal néhány száz méteren belül is gyakran 
vált a bal és jobb part között. A vizsgált szelvényben erős sodrással mossa a bal partot, a kőkemény 
aljzaton szegényes a növényállomány. A jobb oldalon szinte álló, sőt visszaforgó, nagyon vastag 
üledékréteggel, ennek megfelelően jelentős makrofita állománnyal. A gyökerező szubmerz 
hínárnövények közül a füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum), az érdes tócsagaz 
(Cerathophyllum demersum) közvetlen a vízfelszín alatt alkotott sűrű „szőnyeget”. A felszínen úszó 
hínarakat az apró békalencse (Lemna minor) képviselte. Kisebb-nagyobb foltokban mindenütt jelen 
volt a nád (Phragmites australis), a gyékény (Typha sp.), különböző sások (Carex ssp.), valamint a 
nyílfű (Sagittaria sagittifolia) és a békabuzogány (Sparganium erectum). 

A hullámtér mindkét partoldalon kaszálóként hasznosított. A pázsitfűfélék legjelentősebb 
alkotóelemei fellelhetők, számos ruderális gyomnövénnyel tarkítva: angol perje (Poa pratensis), réti 
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ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), franciaperje (Arrhenatheum elatius), fehér here (Trifolium 
repens), bükköny (Vicia sp.), tippan (Calamagrostis sp.), nagy csalán (Urtica dioica), szarkaláb 
(Consolida regalis), bókoló bogáncs (Carduus nutans), orvosi székfű (Matricaria recutita), mezei 
aszat (Cirsium arvense), kék katángkóró (Cichorium intybus). 

A fásszárú növények közül szálanként, vagy foltokban fordul elő fűz (Salix sp.) és nyárfa (Populus 
sp.). A vizsgált szelvényben, a vizsgálat időpontjában a vízfelület benőttsége kb. 10-20%. Ez az 
érték a hínár, valamint a mocsári növényzet, a nyílt vízfelülethez viszonyított arányát adja meg. 
Ezen belül a lebegő, gyökerező hínaras aránya kb. 5%, a mocsári növényzeté kb.15%. 

A hullámtéren a parti sáv (100-150 m) meghaladja az ökológiailag szükségesnek ítélt 20-60 métert. 
A területhasználatot tekintve a bal, és a jobb parti hullámér is mezőgazdaságilag művelt területnek 
minősíthető a vizsgált szelvényben (kaszáló). 

A fásszárú vegetáció szélessége a bal parton nem értékelhető. Szórvány jellege miatt nem éri el az 
5%-ot. A jobb parton hasonló állapotot regisztráltunk, de itt némi bokros-cserjeszint kíséri a folyót 
hosszában. Ennek értéke sem haladja meg a teljes partvonal hosszának 5-10%-át. A déli 
árnyékoltság aránya <10%. 

Zagyva alsó az újszászi szelvényben: 

Szép küllemű a folyómeder pereméig húzódó, bokros-ligetes jellegű növényállomány (pl. Salicetum 
sp.). Lágyszárú mocsárinövény-zóna nincs, legfeljebb kisebb nádas (Phragmition) és magassásos 
(Magnocaricion) található. Helyenként a növényi törmelékben gazdag iszapra jellemző társulások 
fordulnak elő. Egyenes folyószakaszokon iszapos-agyagos partszegélyek iszapnövényeit, máshol a 
meder homokos partszegélyeinek társulásait találjuk. A vízinövények alacsony AD (borítási)-
értékkel, vagy szálanként fordulnak elő. Jellemzőek a békaszőlő fajok. A nyugodt vizű öblökben 
alacsony AD érték mellett a lebegőhínár állományok (Lemnion, Hydrocharietum és a 
Ceratophylletum elemek) is előfordulnak. 

             

    A Zagyva újszászi szelvény felvízi látképe        A folyómeder pereméig húzódó bokros-ligetes erdő 
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2.1.2 A Regionális Laboratórium egyéb tevékenységei 

 A Laboratórium külön vízminőségi monitorozó programot végez azon víztesteken, amelyek 
a Regionális Operatív Program keretében kiemelt jelentőségűek az Igazgatóság számára 
(lásd 5.4. fejezet). 

 A Laboratórium rendszeresen monitorozza a Tisza-tavat (Kiskörei-tározót) és 2010-ben 
monitorozási feladatokat végzett a Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározón (lásd 2.1.2.1 és 
2.1.2.2 alfejezetek). 

 A Laboratórium részt vesz az Igazgatóság területén lévő felszíni vizeket ért havária 
események felderítésében, az okok kutatásában és a megoldások keresésében. Részletesen 
lásd az 5.2.5 és 9.3. fejezetekben. A bevezetett belvizek befogadóra gyakorolt vízminőségi 
hatásáról a Laboratórium víztestenként külön jelentést készített. 

 A Regionális Laboratórium az állami alapfeladatok ellátásához szükséges – felszíni és 
felszín alatti vizek minőségének – vizsgálata mellett vállalkozási tevékenységet is folytat, 
melyek a következők: 

a) ivóvízszolgáltatók önellenőrzési tervében előírt feladatok ütemezett ellátása, 

b) szennyvízkibocsátók önellenőrzési tervében előírt feladatok ütemezett ellátása 
(vízmintavétel, vízminőségi vizsgálatok), 

c) lakossági megrendelés alapján ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata (ivóvíz, 
öntözővíz), 

d) halastavak befogadóba történő leürítése előtti vízminőség vizsgálata. 

 Az intézkedési tervek prioritásának meghatározásánál, valamint a Szennyvíz Program 
ütemezésénél egyre nagyobb lesz a jelentősége a felszíni vizek hossz menti terhelhetőségi 
vizsgálatának. A víztest terhelhetőségét a VKI víztest típusonként határozza meg, azonban 
ennek kivitelezése még nem gyakorlat. 

A Regionális Laboratórium 2009-ben kísérleti jelleggel elvégezte a Perje hossz menti 
terhelhetőségi vizsgálatát, majd 2010-ben a Hortobágy-Berettyó vizsgálatára belvizes 
időszakban két alkalommal került sor, 2010. június 21-én és december 14-én: 

2010. június 21. 

Hortobágy-Berettyó mintavételi helyek (lásd 2-1. ábra): 

- Apavára, a 4-es számú főútnál 

- Ecsegfalva, a Kisújszállás–Dévaványa közötti közúti hídnál 

- Mezőtúr, a Mezőtúr–Gyomaendrőd közötti közúti hídnál 

- Karcag, Sebeséri szivattyútelep alatt 

- Karcag, a Villogói szivattyútelep alatt 

- Ecsegfalva, Mirhói szivattyútelep alatt 

- Túrkeve, Gástyás szivattyútelep alatt 

- Mezőtúr, Árvízkapu felett 
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Öntözés szempontjából valamennyi mintavételi helyen „kifogásolható” (III. o.) volt a vizsgált víz, 
a magas nátrium% miatt, ami antropogén terhelést jelez. A csíranövény teszt eredménye szerint a 
víz a „gyökérnövekedést serkentő” hatású volt. 

Halastó tápvíz szempontjából „nem kívánatos”(III. o.) a KOIep, az oldott ortofoszfát-ion és az 
oldott oxigéntartalom. 

A felszíni vizek minősítése (MSZ 12749:1993) alapján, a KOIep, a KOICr az oldott ortofoszfát-
foszfor, az összes foszfor, az oldott mangán és az oldott oxigéntartalom a „szennyezett”, illetve az 
„erősen szennyezett” kategóriába tartozott. 
 

Hármas-Körös mintavételi helyek: 

- Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó torkolata felett 

- Mezőtúr, szarvasi kompnál 

Öntözés szempontjából a vizsgált víz mindkét mintavételi helyen I-II. osztályú volt valamennyi 
mért komponensre. A csíranövény teszt eredménye szerint a víz a „gyökérnövekedést nem 
befolyásoló” hatású volt. 

Halastó tápvíz szempontjából, az oldott oxigén mennyiségét tekintve mindkét mintavételi helyen 
III. osztályú „nem kívánatos” volt a víz minősítése. 

A felszíni vizek minősítése (MSZ 12749:1993) alapján, a KOIep, III. osztályú az oldott ortofoszfát-
foszfor, az összes foszfor a szennyezett, illetve az erősen szennyezett kategóriába tartozott. Az 
oldott oxigéntartalom III-IV. osztályú volt. 

 

2010. december 14. 

A mintavételezés célja az volt, hogy megvizsgáljuk a Hortobágy-Berettyóba beemelt belvizek 
hatását. Gumicsónakról, ugyanazon a nyolc mintavételi helyen mintáztunk, mint a nyári 
időszakban. Vizsgáltuk továbbá a Hármas-Köröst a Hortobágy-Berettyó betorkollása felett és alatt. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a decemberi belvizes időszakban a Hortobágy-Berettyó vizsgált 
hossz-szelvényében problémát okozott a magas szervesanyag- (KOI), összes foszfor és oldott 
ortofoszfát-tartalom. A Hármas-Körös két mintavételi helyén a foszforformák mennyisége volt 
kifogásolható. 
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2-1. ábra: A Hortobágy-Berettyó vízvizsgálati sémája (vízminőség, vízhozam), 2010. június 21. 
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2.1.2.1 A Tisza-tó monitorozása 

A Tisza-tó (Kiskörei-tározó) monitorozása – a mozaikosságát figyelembe véve – 28 mintavételi 
ponton, havi gyakorisággal történik (márciustól októberig). Ezeket az üzemirányítási szempontból 
kijelölt helyeket a 2-2. ábrán sárga körök jelölik. 

2-2. ábra: A Tisza-tó vízminőségi monitoring hálózata 

 

 

A Víz Keretirányelv egy víztestet egyetlen ponton történő mintázás alapján minősít. A Tisza-tó egy 
5 víztestből álló víztestcsoport. Az átfolyó duzzasztott Tiszát a tározóba történő befolyás helyén 
mintázzuk (jelölés: TT/1), és ez alapján minősítjük a VKI előírásai szerint. A négy medence VKI 
szerinti minősítését a medence közepén kijelölt mintavételi hely mérési eredményei alapján 
végezzük (jelölésük: TA/3, TS/2, TP/1, TV/1). A VKI szerinti vízmintavételi helyeket a monitoring 
térképen (2-2. ábrán) piros körök jelölik. 

A tározó feliszapolódása mértékének megállapítására 1983-ban 3 db 1 m2-es acéllemez került 
lehelyezésre (Tiszavalki-medencében: 2 db, Poroszlói-medencében: 1 db – 2010-ben ez utóbbit 
találtuk csak meg). 2010 őszén további 6 db acéllemezt helyeztünk le, amelyek helyét a zöld 
négyzetek jelölik a térképen (TA/2, TA/3, TS/1, TS/2, TP/1, TV/1). A lerakódó üledék 
vastagságának mérését 3 évente nyári időszakban végezzük. 

A hazai gyakorlatban jelenleg háromféle vízminősítési rendszert alkalmazunk: 

 MSZ EN ISO 12749:1993 Felszíni vizek minősítése, 

 Víz Keretirányelv szerinti minősítés, 

 Ökológiai vízminősítés (Dévai, 1992). 

A 2-3. ábrán mindhárom minősítési rendszer szerinti értékelés szerepel a négy medencére 
vonatkozóan, valamint az is látható, hogy melyik minősítési rendszer mely komponensek 
figyelembevételével minősít. 

Üzemirányítási vízmintavételi hely 

VKI vízmintavételi hely 

Iszapvastagság mérő hely 
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2-3. ábra: A Kiskörei-tározó különböző típusú minősítéseinek összehasonlítása vízterenként 
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Összességében megállapítható, hogy a tározó vízminősége valamennyi minősítési rendszer szerint 
nagyrészt a kiváló és jó vízminőségi kategóriával jellemezhető és csak néhány paraméter esetén 
fordul elő a tűrhető és a szennyezett kategória. 

2.1.2.2 A Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározó monitorozása 

A Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározó megnyitásával egy időben kezdődött meg a vízminőségi 
monitorozás, amely a feltöltési, tározási és leürítési szakaszban is folyamatos volt. 

A feltöltés időszakában a Tisza vízminősége a Víz Keretirányelv minősítési rendszere szerint 
(10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet) RW20 víztípusra vonatkozóan a fizika-kémiai komponensek 
tekintetében „kiváló állapotú” volt a 8 alkalommal történt mintázás vizsgálati eredményei szerint. 
Az oldott oxigén mennyisége viszonylag alacsony volt, 4,4-6,5 mg/l között változott a beeresztés 
időszakában. 

A Tisza folyó vizében lévő algák mennyiségi és minőségi szempontból is a nyári időszaknak 
megfelelő, a Tiszára jellemző algaösszetételt mutatták (főként kovaalgák és zöldalgák). 

Az I. tározási időszak negyedik napján (2010. június 14.) a Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározó 
délkeleti medencéjének közepéről vett első vízminta elemzésének eredményei szerint a víz a 
medencében jelenősen felmelegedett (25,6 °C), klorofill-tartalma igen magas volt 221,8 mg/m3. Az 
algaszám: 62 millió ind/l volt, 90%-ban zöldalga közösségek alkották, domináns faj a 
Chlamydomomas sp., volt, amelynek jellemző előfordulása: árkok, pocsolyák, trágyázott földek 
belvízgyülemlései. 

Az elárasztott medence vizének szervesanyag-tartalma az elárasztás utáni negyedik napra a 
kétszeresére nőtt a Tisza szervesanyag-tartalmához képest. Víztípusa: kalcium-hidrogénkarbonátos, 
ami megegyezett a Tisza víztípusával. A víz minősége a VKI szerinti minősítést tekintve „közepes 
potenciálú” elsősorban a magas klorofill-tartalom és a kedvezőtlen oxigénviszonyok miatt. 

2010. június 14. után hűvös, szeles idő köszöntött be, ami átlevegőztette a tározó teljes vízfelületét, 
a nitrogén és foszforformák nem pótlódtak a talajból, így a létrejött algaközösség összeomlott. Ezt 
bizonyítják a 2010. június 17-én vett minták adatai is. 

A feltöltött állapot utolsó mintázása 2010. június 23-án történt a medencék öt mintavételi helyéről, 
amelyek közül a medencék átlagértékeire vonatkozó minősítő táblázatot mutatjuk be. A Tiszaroffi 
tározóban tározott víz minősége a 2010. június 23-án vett minták alapján a biológiát támogató 
fiziko-kémiai paraméterek alapján „jó potenciálú” volt – a VKI szerinti LW15 típusú erősen 
módosított állóvíz minősítés szerint. 

Az MSZ 12749:1993 szabvány szerinti bővebb komponenskört tekintve is I-II-III. osztályú volt a 
víz minősége. 

A klorofill érték 18-29 µg/l-re csökkent (221,8 µg/l-ről), a Chlamydomonas alga dominanciája 
megszűnt, a Tisza fitoplankton elemei mellett néhány állóvízi jellegű fajjal gazdagodott az 
algaközösség. Domináltak a zöldalgák, de jelentős számban voltak jelen kovaalgák is. Az összes 
algaszám június 23-án 5-8 millió ind/l volt (a korábbi 62 millió ind/literhez képest). 
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FIZIKO-KÉMIAI MIN ŐSÉTÉS A BELSŐ MEDENCÉK ÁTLAGA ALAPJÁN  

 Vizsgált év/ alkalom: 2010.06.23.
Tervezési alegység:
Víztest neve: Tiszaroffi-tározó
Mintavétel helye: belső medencék
Víztest típusa: mesterséges állóvíz (LW15 típusú)
Minősítési kategória: Meszes – közepes terület ű – sekély – nyílt vízfelület ű – állandó

(LW15 - típusú állóvíz szerint min ősítve)
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Átlátszóság (cm) 0 120 0 80 40 110 79 0 0 3

pH (-log[+]) 7,5 8,5 7,2 8,8 7,63 7,80 7,72 5 0 0

Fajlagos vezetés (µs/cm) 0 350 0 500 300 326 310 5 0 0

Oldott oxigén (mg/L) 8 10 7 11 5,9 7,9 7,0 0 4 0
Oxigén telítettség (%) 80 120 70 130 64 88 77 0 4 0
BOI5 (mg/L) 0 2 0 3 0
KOICr (mg/L) 0 15 0 25 20,5 27,0 23,9 0 4 0
Ammónium-N (mg/L) 0 0,03 0 0,1 0,089 0,263 0,196 0 0 3

Nitrát-N (mg/L) 0 0,3 0 0,5 0,001 0,001 0,001 5 0 0
Összes-N (mg/L) 0 1 0 1,5 2,236 5,553 3,611 0 0 3
Oldott ortofoszfát-P (µg/L) 0 40 0 120 55 117 82 0 4 0
Összes-P (µg/L) 0 100 0 300 128 219 169 0 4 0
Klorofill-a (µg/L) 0 20 0 50 18,0 29,4 24,4 0 4 0

Minősítés komponens csoportonként

Átlag

sótartalom komponens csoport

Osztályminimum:

Nagykunság (2-18)
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minősítésvíztest

Erősen módosított víztestek ökológiai potenciáljának m inősítése

5,000

5,000

3,750

 kiváló potenciálú

 kiváló potenciálú

 jó potenciálúoxigén háztartás komponens csoport

Komponens csoport neve

(a KÖTI-KÖVIZIG által mért, biológiát támogató fiziko-kémiai adatok alapján)

MINŐSÍTÉS

A víztest a fiziko-kémiai adatok alapján jó potenci álú

savasodási állapot komponens csoport

 jó potenciálútápanyagok komponens csoport 4,000

3,750  jó potenciálú
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A leürítés időszaka alatt újabb árhullám érkezett a Tiszán, a műtárgyak lezárásra kerültek (július 
5-én az északi műtárgy, július 9-én a déli műtárgy), ez jelentette a II. tározási időszak kezdetét. A 
tározóba jelentős mennyiségű halivadék jutott be, és feltételezhető volt, hogy a tározott 
víztömegben – a várható felmelegedés és a szervesanyag-bomlás hatására – oxigénhiányos állapot 
alakulhat ki, amit jelentős halpusztulás követhet. Ezért a víz kémiai összetételének – elsősorban az 
oxigénviszonyok, a szervesanyag-tartalom és az a-klorofill-tartalom – fokozott figyelemmel 
kísérését tűztük ki célul. 2010. július 10. és 13. között a Középső- és a Déli-medencéből, valamint a 
Gói-árokból hajnalban mintavétel és helyszíni oldott oxigén mérés történt. A sekélyebb részeken 
megjelent a makrovegetáció első képviselője a Polygonum amphibium (vidrakeserűfű) 15-20 m2-es 
foltokban. 

2010. július 13-án az oldott oxigén hajnali minimumértékei a felszín közeli (kb. 80 cm-es 
vízrétegben) azt mutatták, hogy mindkét medence esetén – a halak életfeltételei szempontjából – 
elegendő mennyiségű oxigén volt jelen a víztérben. A mélyebb vízterek anaerob rétegének határa 
tovább emelkedett a felszín felé, elérte a 100 cm-t. A halállomány előfordulása jól jelezte az 
oxigénhiányos állapotokat, az állomány előfordulása a felsőbb vízrétegre tevődött át, ami szabad 
szemmel is jól megfigyelhető volt. Az a-klorofill-tartalom tovább növekedett, értéke mindkét 
mintavételi helyen 40 µg/l fölé emelkedett, ami egyértelműen az állóvízi jellegű fitoplankton 
felfutását igazolta. A mérési eredmények alapján a Tiszaroffi tározóban található víz vízminőségi 
szempontból alkalmas volt a Tiszába történő bevezetésre. 

Az I. ürítési időszak kezdetét a műtárgyak megnyitása jelentette. A Tiszaroffi tározó Déli 
műtárgyának nyitására 2010. június 26-án 8 órakor, az Északi műtárgy nyitására június 29-én 17 
órakor került sor. A műtárgyat elhagyó – korábban betározott – víztömeg a Tiszába került. A 
leürítés első napjaiban igen magas (III. osztályú) volt a tározót elhagyó víz oldott ortofoszfát-
foszfor-, a-klorofill- és oldott mangán-tartalma. Az oldott oxigén mennyisége igen alacsony (III-IV. 
osztályú) volt. A többi vízminőségi paraméter I-II. osztályú volt az MSZ 12749:1993 Felszíni vizek 
minősítése szabvány szerint. 

A Tisza vízhozama a leürítés első hetében 1200-1300 m3/s volt, míg a tározóból elfolyó víztömegé 
ehhez képest elhanyagolható, ≤20 m3/s. 2011. július 1-jétől a Tisza vízhozama 1000 m3/s-ra 
csökkent, míg a Déli műtárgyat elhagyó és a Tiszába jutó tározott víz 25-30 m3/s-os hozammal 
ürült. A vízhozam arányok figyelembevétele azért volt fontos, hogy a tározó üzemeltetése során 
nyert vízminőség mérési eredmények alapján meg tudjuk határozni a jövőre vonatkozóan, hogy a 
tározó leürítése esetén milyen vízhozam arányoknál, milyen mérési gyakoriságnak van értelme. Az 
a-klorofill értékek 36,5-43,6 µg/l értékek közé estek, ami minden esetben „tűrhető” vízminőségi 
osztályba sorolást eredményezett. A plankton összetételére inkább az állóvízi fajok voltak 
jellemzőek. 

A II. ürítési id őszakban – a leürítés második ütemében – a Tisza vízhozama 700-600 m3/s között, 
míg a leürített víz vízhozama 40-20 m3/s között változott és folyamatosan csökkent. A Déli 
műtárgyon át a Tiszába jutó víz vízminőségi paraméterei I-II. osztályú kategóriába estek. A 
szervesanyag-tartalom igen magas volt (KOI: III. osztály), az összes foszfor mennyisége III. 
osztályú, míg az a-klorofill mennyisége a III-IV. osztályú minősítési kategóriával volt jellemezhető 
a leeresztés időszakában. 

A Tiszaroffi tározóban az üzemeltetés során bennmaradt lebegőanyag vastagsága – a bennmaradt és 
elpárolgott vízmennyiség, valamint a lebegőanyag-tartalom méréseink eredményei alapján végzett – 
számításaink szerint átlagosan kb. 55,1 µm, ez összesen 1 257 m3, azaz 1 257 tonna kiülepedett 
anyagot jelent. 
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Tapasztalataink azt mutatják, hogy az árvízszint csökkentő tározók vízminőségét folyamatosan 
figyelni szükséges. Erre a későbbiekben fel kell készülnünk. 

2.1.3 Felszín alatti vizek vízminőségi monitorozása 

A VKI felszín alatti vízminőségi monitoring tevékenységének koordinálása során a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Osztály Vízföldtani és Víziközmű Csoportja rögzíti, rendszerezi és továbbítja az 
Igazgatóság által elvégzett és elvégeztetett vizsgálatok eredményét a VM és a VKKI részére. 

A felszín alatti vízminőségi monitoring több szegmensű, a hozzátartozó kutak között vannak az 
Igazgatóság által üzemeltetett és mintázott belterületi és külterületi PHARE kutak, a csemői távlati 
ivóvízbázis kútjai, az üzemeltetők által vizsgált vízmű (és egyéb) kutak, és a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által mintázott sekély mélységű 
öntöző- és monitoring kutak. A VKI felszín alatti vízminőségi-monitoring hálózatába az 
Igazgatóság működési területén 2010-ben 168 db kút tartozott. 

A KÖTI-KÖVIZIG területén a felszín alatti vizek 2010. évi VKI szerinti minőségi monitorozásában 
az ÉMI-KTVF (Miskolc) és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség (ÉDU-KTVF Győr) is részt vett (szerves mikroszennyezők vizsgálata). A területen 
lévő PHARE kutak  (31 db) és a csemői távlati ivóvízbázis kútjainak (6 db) rutin komponensekre 
vonatkozó vízminőségi monitorozását évi két alkalommal a KÖTI-KÖVIZIG Regionális 
Laboratóriuma végzi. 

Az Igazgatóság őr- és szivattyútelepeinek egy része önálló (fúrt kutas) ivóvíz-ellátású. A felszín 
alatti vizek minősége sok esetben nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeire vonatkozó 
jogszabályokban foglalt határértékeknek. Legtöbb esetben a vas, mangán, arzén és ammónium-ion 
egészségügyi határértéket meghaladó mennyisége jelent problémát. Az őrtelepek ivóvízminőség 
javítására az Igazgatóság programot indított. A kutakra néhány évvel ezelőtt víztisztító 
berendezések kerültek felszerelésre, melyek működésének vízminőségi monitorozását a KÖTI-
KÖVIZIG Regionális Laboratóriuma folyamatosan végzi. 

 

2.2. Vizek mennyiségi monitorozása 

2.2.1 Felszíni vizek mennyiségi monitorozása 

A felszíni vizek mennyiségi monitorozását a KÖTI-KÖVIZIG Hidrológiai és Modellezési Osztálya 
végzi, illetve irányítja. A tevékenység a 3.1. fejezetben kerül bemutatásra, az adatok a 2010. évre 
vonatkozó KÖTI-KÖVIZIG Adatgy űjteménye „Vízrajzi adatok” című I. kötetében találhatók 
meg. 

2.2.2 Felszín alatti vizek mennyiségi monitorozása 

A VKI felszín alatti mennyiségi monitoring-hálózatát a vízrajzi észlelőhálózat felszín közeli (törzs, 
valamint üzemi) és mélységi kútjai, a Magyar Állami Földtani Intézet észlelő kútjai, a csemői 
távlati vízbázis egyes kútjai és az üzemeltetők (általában vízművek) által mért kutak alkotják. 
Előbbiek eredményei a vízrajzi adatforgalmi rend  szerint, utóbbiaké pedig kutas statisztikai 
adatlapokkal (OSAP 1375) jutnak el a központi nyilvántartó adatbázisokba. Az Igazgatóság 
működési területén a VKI felszín alatti víz mennyiségi monitoring-hálózatba 2010-ben is 109 db 
kút tartozott. A felszín alatti vizekre vonatkozó hidrológiai adatok szintén megtalálhatók a 2010. 
évre vonatkozó KÖTI-KÖVIZIG Adatgy űjteménye „Vízrajzi adatok” című I. kötetében. 
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3 A vízrajzi tevékenység bemutatása 
3.1 Az alaptevékenység bemutatása 

A vízrajzi tevékenységünk a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi jellemzőinek megismerésére, 
értékelésére és előrejelzésére terjed ki. 

A vízrajzi tevékenységet Igazgatóságunknál 2006. június 29-től minőségirányítási rendszer előírásai 
szerint végezzük, 2009. április 25-től az ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint. 

A vízrajzi tevékenység a következő feladatokból áll: 

 vízrajzi mérések, megfigyelések, 

 adatforgalommal kapcsolatos feladatok, 

 adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok, 

 adattárolás, 

 vízrajzi informatika, 

 az észlelőhálózat működtetése, 

 üzemelési, fenntartási feladatok ellátása, költséggazdálkodás. 

2010-ben tekintettel a rendkívül csapadékos időjárás miatt egymást követő árhullámokra az 
alaptevékenység nagy részét az árhullámok kimérése, számszerűsítése, vízállás-vízhozam 
összefüggések szerkesztése, előrejelzések készítése és az extrém vízállás helyzetek 1 D és 2 D 
modellezése tette ki. 

3.1.1 Vízrajzi mérések 

A csomóponti és VKI szerinti mérések mellett 2010-ben a mérések zömét az árvízi mérések adták. 
Ilyen nagy számú árvízi mérést Igazgatóságunk területén még nem végeztek. Ezt egyrészt a 2010. 
év elején beszerzett River Ray ADCP katamarán típusú műszer tette lehetővé, mellyel a mérés 
viszonylag gyorsan, nehéz terepi körülmények között is, csónak igénybevétele nélkül is 
végrehajtható. A nagyszámú mérés elvégzését másrészről a társ vízügyi igazgatóságok 
mérőcsapatainak segítsége tette lehetővé. Mérőcsapatok érkeztek hozzánk Győrből, Bajáról, 
Pécsről, Nyíregyházáról és a Bajai Főiskoláról is. Az év bővelkedett árvízi és belvízi 
eseményekben, ezek számszerűsítéséhez illetve az előrejelzés pontosításához a mérés 
elengedhetetlen. A vízhozammérések eredményeit grafikusan dolgoztuk fel (3-1. és 3-2. ábra), és 
napi szinten értékeltük. 

3.1.1.1 Tisza 

A 2010. május–júniusi árvíz idején rendszeres vízhozammérés volt a folyón Tiszapalkonyától 
Csongrádig, 10 szelvényben. A Bivaly-tói töltésátvágás helyén valamint a Vezsenyi-kanyarban a 
részletes elemzéshez több szelvényben is történt mérés. A Tiszaroffi tározó műtárgyainak 
megnyitásakor folyamatos mérés került elrendelésre a műtárgyak vízátbocsátó képességének 
kimutatására, majd az üzemrendhez igazodva a tározó leürítését is végig monitoroztuk. A Tiszán 
decemberben is elindult egy árhullám, melyet szintén végig mértünk – úszó jégtáblák között. Nagy 
bátorságot és odafigyelést kívánt a mérés végrehajtása, a műszerek védelme a jég ellen, a 
mérőcsoportok tagjainak védelme a hideg ellen (a napi maximum -7 °C volt ebben az időszakban). 
A Tiszán összesen 594 db mérésünk volt. 
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3-1. ábra: Vízhozamgörbe, Tisza Szolnoknál (főmeder + hullámtér) 

 
 

3-2. ábra: Vízállás és csapadékmennyiség idősor, Zagyva, 2010. május–július 
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3.1.1.2 Zagyva 

A Zagyva vízállása Jászteleknél 2010-ben szinte minden hónapban meghaladta az I. fokú 
árvízvédelmi szintet (lásd 9.1.2 fejezet). 2010. május–júniusban a Jásztelki és Borsóhalmi 
szükségtározók megnyitása, részleges visszazárása és újbóli megnyitása miatt végeztünk sok 
mérést, összesen 203 db vízhozammérést végeztünk el. 

3.1.1.3 Belvízi vízhozammérés 

Szinte egész évben érvényben volt belvízi készültségi fokozat. A belvízcsatornák vízszállító 
képességének vizsgálata, illetve a belvízátemelések nyomon követése megkövetelték a befogadó 
csatornákon a vízhozamméréseket. Egész évben összesen 253 db belvízi vízhozammérést 
végeztünk. 

3.1.2 Modellezési tevékenység 

Munkánk egyik legfontosabb része a Tisza magyarországi szakaszán a modellezési tevékenység 
összehangolása. Az ágazat vezetése, a tiszai tározók fokozatos megépítésével, a folyó nagyvízi 
medrének folyamatos rendezésével kiemelt szerepet szán a hidrodinamikai és hidrológiai 
modellezési tevékenység végzésére, a hidrometeorológiai előrejelzések készítésére. A feladat 
fontosságára való tekintettel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. január 20-án 
kijelölte Igazgatóságunkat a Tisza-völgyi modellezési feladatok koordinálására. 

Az 1D hidrodinamikai modell a tiszai árvíztározók összehangolt működtetésének meghatározó 
eleme. A Tisza 1D modellje kötelező és használandó alapként szolgál a Tisza-völgyét érintő 
beavatkozások számításához, tervezési munkák elvégzéséhez. Ennek megfelelően a KÖTI-
KÖVIZIG feladata a Tisza Tiszabecstől Titelig terjedő szakaszának 1D modelljének folyamatos 
üzemeltetése, karbantartása, a hidrológiai, geodéziai adatbázis rendszeres aktualizálása a tiszai 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok bevonásával. 2010. március 16-án átadtuk a kalibrált 
Tisza modellt az érintett KÖVIZIG-ek részére. 

Az első, koordinációs értekezletet 2010. augusztus 17-én rendeztük meg Szolnokon, amelyen 
kiemeltük, hogy a Tisza 1D modelljének (hidrológiai, geodéziai adatbázis) aktualizálását 
folyamatosan végezzük a tiszai KÖVIZIG-ek bevonásával. A megbeszélésen a modell 
fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat emlékeztetőben rögzítettük. 

A modellt sikeresen alkalmaztuk a 2010. májusi–júniusi árhullám során. A programrendszer 
folyamatos futtatása az árvíz idején lehetővé tette a Tiszaroffi, Borsóhalmi és Jásztelki tározók 
nyitásának pontos meghatározását. 

A HEC-RAS modell alkalmazását folyamatosan ismertetjük meg az Igazgatóság dolgozóival. 
Szakági, szakaszmérnökségi munkatársak építették fel a modellt a Zagyvára, a Hortobágy-
Berettyóra, a Nagykunsági-főcsatornára, az NK-III-2. öntözőcsatornára és a Kakat-csatornára. 

2010. március 16–20. között vendégül láttuk a HEC-RAS 1D és a FLO-2D modell amerikai 
fejlesztőit. Alkalmazásba vettük a FLO-2D (síkvidéki tározók, ártéri öblözetek elöntésének 
modellezésére alkalmas) és a RiverFLO-2D  (folyók modellezésére alkalmas) kétdimenziós 
hidraulikai programokat . A FLO-2D egy irodán belül szabad alkalmazási lehetőséggel bír. A 
RiverFLO-2D modellhez viszont hardverkulcs szükséges, egy időben csak egy gépen futtatható a 
program. 
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3.2. A 2010. év hidrometeorológiai értékelése 

2010 hidrológiai szempontból igen különleges év volt. Több „leg-” is született ebben az évben. 
Igazgatóságunkon 1963-tól folyik rendszeres csapadékmérés. A sokéves éves csapadékmennyiség 
átlag 513,4 mm. 2010-ben a lehullott csapadék mennyisége 929,5 mm volt, ilyen sok csapadékot 
még nem észleltünk. 

A vízállások tekintetében új szélsőértéket – legnagyobb (LNV) illetve legkisebb (LKV) vizet – nem 
észleltünk, azonban a magas (fokozat feletti) vízállás tartóssága, illetve az éves középvízállás 
rekordot döntött . 

3-1. táblázat: Sokéves és 2010. évi átlagvízszintek alakulása folyóinkon 

Folyó Sokéves éves átlagvízszint 2010. évi átlagvízszint 

Tisza (Szolnok) 150 cm 415 cm 
(I. fokú készültségi szint 650 cm) 

Zagyva (Jásztelek) 146 cm 309 cm 
(I. fokú készültségi szint 350 cm) 

Hortobágy-Berettyó (Borz) 185 cm 266 cm 
(I. fokú készültségi szint 250 cm) 

 

3.2.1 Csapadék 

Igazgatóságunk területén 2010-ben 929,5 mm csapadék hullott, ami a 416,1 mm-rel több, mint a 
sokévi átlag. 

3-3. ábra: Éves csapadékösszegek a KÖTI-KÖVIZIG területén 
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A csapadék időbeli megoszlása változékony volt. A csapadék mennyisége januárban (52,5 mm) és 
februárban (73,9 mm) a sokéves adott havi átlagértéket 80%-kal, illetve 155%-kal haladta meg. A 
két csapadékos hónapot száraz március követte. Ebben a hónapban 17,4 mm eső esett, ami a 
sokéves havi átlag alatt maradt 41%-kal. A csapadékszegény márciust csapadékban dús hónapok 
követték. Áprilisban 70,6 mm, májusban 159,4 mm, júniusban 101,5 mm, júliusban 89,7 mm, 
augusztusban 80,8 mm és szeptemberben 103,8 mm csapadék esett, melyek a sokéves havi átlagot 
meghaladták 90%, 204%, 52%, 53%, 52% illetve 147%-kal. A csapadékos hónapokat a kissé 
szárazabb október követte, a csapadék mennyisége (25,6 mm) a sokéves havi átlag alatt maradt 
24%-kal. Ezután ismét csapadékos hónapok következtek. Novemberben a 41,3 mm átlagos 
csapadékkal szemben 58,0 mm hullott. A december még ennél is csapadékosabb volt, 96,2 mm 
esett, ami a sokéves havi átlag (40,5 mm) 238%-a. 

3-4. ábra: Havi igazgatósági csapadékátlagok, 2010 

 

3-5. ábra: Halmozott igazgatósági csapadékátlagok, 2010 
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3-6. ábra: Havi csapadékösszegek eltérése a sokévi havi értékektől, 2009/2010. hidrológiai év 

 

A csapadék mennyisége Igazgatóságunk területén mindenhol már szeptemberben meghaladta az 
éves csapadékátlagot. A legtöbb csapadékot Jászberény térségében mérték (1067,5 mm). A 
"legkevesebb" csapadék Mezőtúr térségében hullott, mennyisége 799,7 mm volt. 

3-7. ábra: 2010. évi csapadékeloszlás a KÖTI-KÖVIZIG csapadékmérő állomásai alapján 
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3.2.2 Hőmérséklet 

Az éves átlaghőmérséklet (10,8 oC) 0,3 oC -kal volt magasabb a sokéves átlagértéknél (10,5 oC). 

3-8. ábra: Éves átlaghőmérsékletek a szolnoki meteorológiai állomáson 

 

Az év legmagasabb hőmérséklete 34,9 °C, június 19-én, a minimum -14,7 °C, február 3-án volt. A 
hőmérséklet időbeli eloszlása változatos volt. A havi átlaghőmérséklet februártól augusztusig és 
novemberben 0,1–4,0 °C-kal volt magasabb, mint a sokéves havi átlagérték (a legnagyobb 
pozitív eltérés november hónapban volt). Januárban, szeptemberben, októberben és decemberben a 
havi átlaghőmérséklet 0,3–2,7 °C-kal volt alacsonyabb, mint a sokéves adott havi átlagérték (a 
legnagyobb negatív eltérés október hónapban volt). 

3-9. ábra: Léghőmérsékletek adatok Szolnokon, 2010 
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3-10. ábra: Havi átlaghőmérséklet eltérése a sokévi havi átlagtól, 2009-2010 

 

A havi maximális és minimális hőmérsékletek egyik hónapban sem haladták meg az eddig észlelt 
szélsőértékeket. 

Igazgatóságunk területén a hideg napok tekintetében a január  hónapot kell kiemelni, amikor a téli 
napok (napi maximum nem haladja meg a 0,0 °C-ot) száma 12 db volt. Fagyos nap (napi minimum 
0,0 °C alá esik) 26 db volt, a zord napok (a napi minimum -10 °C alá esik) száma 8 db volt, amely 
60%-kal több, mint a sokéves zord napok száma. A többi hideg hónapban téli nap februárban 4 
db volt, zord nap februárban szintén 4 db volt, fagyos nap februárban 16 db, márciusban 9 db, 
októberben 5 db volt. Ezen értékek a sokéves átlag alatt maradtak 20-50%-kal. 

A meleg napok tekintetében ki kell emelni, hogy forróság nap (napi maximum 35,0 °C fölött van) 
nem volt 2010-ben. Nyári nap (a napi maximum hőmérséklet 25,0 °C fölött van) májusban 7 db, 
júniusban 15 db, júliusban 25 db, és augusztusban 24 db volt. Májusban és júniusban a nyári napok 
száma a sokéves napok száma alatt maradt, míg júliusban és augusztusban ez éppen fordítva alakult, 
a nyári napok száma 2-3 db nappal haladta meg a sokéves értéket. Hőség nap (napi maximum 
30,0 °C fölött van) júniusban 5 db, júliusban 14 db, augusztusban 9 db volt, ami a sokéves napok 
számának 83, 140 illetve 100%-a. 

3-11. ábra: Fagyos, téli, zord, nyári, hőség, forróság napok Szolnokon, 2010 
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Az őszi hónapok is nagyon változatosak voltak. A szeptember az átlagosnál hidegebb, míg a 
november az átlagosnál lényegesebben melegebb volt. Meg kell említeni, hogy a novemberi 
átlaghőmérséklet (8,1 °C) az októberinél (8,0 °C) is melegebb volt. 

Decemberben összességében téli időjárás uralkodott. Az időszakos felmelegedéseket (december 
24-én +14,5 °C volt) igazi téli napok követték (december 28-án -17,2 °C-ot mértek). 

3.2.3 Folyók vízjárása, vízhozama 

3.2.3.1 Tisza 

A Tiszán Kisköre-alsó mértékadó vízmérce szelvényében 2010-ben 6 db fokozati szintet (600 cm-t) 
meghaladó árhullám vonult le. Ezen a vízmércén 2010. szeptember 1-jén mértük az év legkisebb 
vízszintjét, -54 cm-t (vízhozam: 312 m3/s). 

3-12. ábra: A Tisza vízállása Kisköre felvízi és alvízi vízmércén, 2010 

 
 

3-2. táblázat: Tetőzések időpontjai és tetőző vízállások a Tiszán Kisköre-alsó és Szolnok 
vízmércéken 

Kisköre-alsó Szolnok 

Tetőzés időpontja Vízállás Tetőzés időpontja Vízállás 

2010. január 17. 7:00 726 cm 2010. január 19. 7:00 749 cm 

2010. március 4. 7:00 657 cm 2010. március 5. 19:00 668 cm 

2010. április 22. 7:00 648 cm   

2010. június 11. 19:00 991 cm 2010. június 15. 7:00 954 cm 

2010. augusztus 3. 7:00 613 cm   

2010. december 21. 7:00 863 cm 2010. december 23-24. 850 cm 
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2010-ben Szolnoknál 4 alkalommal volt fokozati szintet (650 cm-t) meghaladó árhullám. 

A 2010. májusi–júniusi árhullám idején a magas vízállások szükségessé tették a Tiszaroffi árvízi 
tározó megnyitását, melyre 2010. június 10-én 17 órakor került sor (lásd 9.1. fejezet). A kivezetett 
210-220 m3/s vízhozam kedvező apasztást eredményezett a Tiszafüred–Csongrád közötti szakaszon. 
A tározóba kivezetett vízmennyiség 56 millió m3 volt. 

A Tiszán Kisköre-alsónál mért maximális vízhozam 2 425 m3/s volt 991 cm-es vízállásnál, 
Szolnoknál pedig 2 294 m3/s volt 951 cm-nél. A csapadékos évben alig észleltünk 0 cm alatti 
vízállásokat. A Tiszán Szolnoknál 2010. szeptember 1-jén -23 cm-rel (vízhozam: 307 m3/s) mértük 
az év legkisebb vízszintjét. Az átlagos vízállás 393 cm volt a sokévi 150 cm-es átlagos vízállással 
szemben. 

3-13. ábra: A Tisza vízállása Szolnokon, 2010 

 

3.2.3.2 Zagyva 

A Zagyván Jászteleknél 2010-ben 12 db I. fokú, 350 cm-t meghaladó árhullám vonult le. 

3-14. ábra: A Zagyva vízállása és vízhozama Jászteleknél, 2010 
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3-3. táblázat: Tetőzések időpontjai és tetőző vízállások a Zagyván Jászteleknél 

Tetőzés időpontja Vízállás 

2010. január 11. 19:00 447 cm 

2010. február 22. 22:00 543 cm 

2010. április 21. 07:00 420 cm 

2010. május 18. 07:00 643 cm 

2010. június 3. 07:00 606 cm 

2010. szeptember 13 19:00 560 cm 

2010. szeptember 30. 19:00 403 cm 

2010. október 9. 07:00 367 cm 

2010. november 24. 15:00 468 cm 

2010. december 01. 20:00 479 cm  

2010. december 10. 02:00 511 cm 

2010. december 27. 20:00 504 cm 

 

Még nem volt fordult elő, hogy Zagyván a jásztelki és a borsóhalmi tározókat egy évben kétszer 
egymás után – 2010. május 17-én és június 2-án – meg kellett nyitni. A 2010. év másik 
különlegessége a 350 cm feletti vízállások tartósságában nyilvánult meg. Jászteleknél a folyó 
vízállása 103 napon keresztül meghaladta az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet. 

A Zagyván Jászteleknél 2010. május 18-án mértük a maximális 156 m3/s vízhozamot, 641 cm-es 
vízállásnál, a minimális vízhozamot pedig szeptember 6-án 140 cm-nél, 1,13 m3/s-ot. 

3.2.3.3 Hármas-Körös 

A Hármas-Körösön Szarvasnál 2010-ben 5 db jelentősebb, fokozatot meghaladó árhullám (I. fok 
600 cm) vonult le. 

3-15. ábra: A Hármas-Körös vízállása Szarvasnál, 2010 
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3-4. táblázat: Tetőzések időpontjai és tetőző vízállások a Hármas-Körösön Szarvasnál 

Tetőzés időpontja Vízállás 

2010. január 12. 19:00 785 cm 

2010. február 28. 07:00 621 cm 

2010. június 26. 07:00 770 cm 

2010. december 15. 19:00 755 cm 

2010. dec. 31–jan. 1. 777 cm 

 

3.2.3.4 Hortobágy-Berettyó 

A Hortobágy-Berettyón 2010-ben nem volt olyan hónap, amikor a vízállás a borzi mértékadó 
vízmérce szelvényben nem haladta meg az I. fokú árvízvédelmi szintet (250 cm). 

A legkomolyabb hidrometeorológiai helyzet a 2009. december végén, 2010. január elején a 
vízgyűjtőkre lehullott jelentős mennyiségű csapadék következtében alakult ki. A Hármas-Körösön 
kialakult árhullám hatására a Mezőtúri Árvízkaput 2010. január 4-én 18 órakor bezárták. A 
szivattyútelepek belvízbeemelés-korlátozásának elkerülése érdekében január 12-én 19 órakor 
kinyitották a 25. sz. műtárgyat, és megkezdték a Hortobágy-Berettyóból a Nagykunsági-főcsatornán 
keresztül a vízátvezetést a Hármas-Körösbe. A 25. sz. műtárgyat január 14-én 18 órakor zárták le. 
Az árhullám Borznál 370 cm-en tetőzött 2010. január 15-én, Mezőtúrnál 705 cm-en 2010. január 
14-én. 

A borzi vízmércén a 2010. év folyamán január 12–19. között, március 2-án, június 4. és július 1. 
között, valamint december 9-től az év végéig 350 cm feletti (III. fokú árvízvédelmi készültség 
elrendelési) vízállásokat figyelhettünk meg. 

3-16. ábra: A Hortobágy-Berettyó vízállása Borznál, 2010 
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3.2.4 Talajvíz 

Igazgatóságunk területén már 2010. október végén a talajvízkutakban a vízszint 1-1,5 m-re volt a 
tereptől, de a Jászság jelentős területén a talajvízszint 0,5–1,0 m között volt. Ez a sokéves átlagnál 
Mezőtúr térségében 0,25 m-rel, a Jászságban 1,5-2,5 m-rel, a többi területen mintegy 1,0-1,5 m-rel 
volt magasabb (3-17. ábra). 

3-17. ábra: A 2010. október végén észlelt talajvízállások eltérése a sokéves októberi értékekhez 
képest a KÖTI-KÖVIZIG területén 

 

A 2009. évi októberi helyzethez képest átlagosan 1,5-2,0 m-rel volt magasabb a talajvízszint (3-18. 
ábra). 

3-18. ábra: A 2010. október végén észlelt talajvízállások eltérése a 2009. októberi értékekhez 
képest a KÖTI-KÖVIZIG területén 
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2010. december 11. és 2011. január 11. között a talajvízszint emelkedés mértéke Mezőtúr, 
Szolnok, Újszász térségében elérte a 70 cm-t, a Jászságot kivéve a többi területen átlagosan 20-40 
cm volt az emelkedés. A Jászságban már december végén 100%-os volt a telítettség, így ott a 
változás 0 cm. A talajvízhelyzetre vonatkozó adatokat a 3-19. és 3-20. ábrák szemléltetik. 

3-19. ábra: Talajvízviszonyok terep alatt a KÖTI-KÖVIZIG területén, 2010. december végén 

 

 

3-20. ábra: 2010. december 11-i és a 2011. január 11-i talajvízviszonyok különbsége a 
KÖTI-KÖVIZIG területén 
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3.3. A Közép-Tisza-vidék negyedkori üledékösszlete nyomásváltozásának bemutatása 
néhány megfigyelőkút vízszintidősora alapján 

A mélységi vízkészletek utánpótlódásának iránya és mértéke a gradienstől, azaz a nyomásviszonyok 
változásától függ. A medenceperemi és hátsági részeken a beszivárgó csapadékvizet a csökkenő 
hidrosztatikai nyomás lefelé hajtja a felszín irányából talaj- és sekély vízkészleteken keresztül a 
mélységi rétegek irányába. A medencebelsőkben viszont a nagy mélységben lévő vízadók nyomása 
magasabb, mint a fölöttük levő rétegeké, így ott a nyomásviszonyok miatt a mélységből a felszín 
irányába áramlanak a vizek. Ez az oka annak, hogy az olyan nagy törmelékes üledékes 
összletekben, mint amilyen az Alföld is nagy felszín alatti áramlási pályák alakulnak ki, melyeknek 
a víz mennyiségi állapotán kívül, annak minőségi viszonyaira is jelentős befolyásuk van. 

3-21. ábra: A medenceterületek elvi modellje 

 
Forrás: OVGT, Tóth József ábrája nyomán 

 

Az Igazgatóság vízrajzi észlelőhálózata a nagyszámú talajvízszint észlelő kút mellett számos 
mélységi észlelőkúttal  is rendelkezik, melyek vízszintidősorai lehetőséget biztosítanak a 
pleisztocén összlet nyomásviszonyai változásának bemutatására. 

A törökszentmiklósi 411,3 m-es észlelőkút (B-102) 238,2–395,0 m közötti középső-pleisztocén és 
alsó-pleisztocén korú rétegeket szűrőz be. A vízszintidősorról (3-22. ábra) jól látható, hogy a 
beszűrőzött rétegekben a kilencvenes évek közepétől napjainkig folyamatos vízszintemelkedés 
tapasztalható a kút környezetében. Az 1996–1998 közötti csökkenés valószínűleg a megfigyelőkút 
közelében lévő, részben azonos rétegeket beszűrőző kutak – pl. a B-103 kataszteri számú 15. sz. 
vízműkút – termeltetésének eredménye. Az emelkedés tehát folyamatos, bár értéke nem túl jelentős 
(terep alatti -9,6 m-ről -8,2 m-re), mégis azt jelzi, hogy a pleisztocén víztermeléssel kevésbé érintett 
vízadó rétegeiben nincs készletcsökkenés, hanem éppen ellenkezőleg, pl. Törökszentmiklós 
környékén nyomásemelkedés tapasztalható. 
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3-22. ábra: A 003126 mélységi észlelőállomás vízszintidősora, 1996-2011 

 
 

A Tiszabura-pusztataskonyi megfigyelő kútcsoport három kútja más-más rétegcsoportokat köt be, 
ennek megfelelően a kutak vízszintje és – részben – vízjárása is eltér egymástól. 

A legmélyebb, 300,0 m-es kút (K-18) 281,5–288,8 m között szűrőz be egy középső-pleisztocén 
közepén települt homokréteget. A vízszintek (3-23. ábra) az elmúlt tizenöt évben viszonylag szűk 
tartományban, terepszint alatti 4,25-5,25 m között (82-83 mBf) változtak. A görbéről leolvasható, 
hogy a vizsgált időszak elején enyhe emelkedés, majd 2001 és 2005 között kismértékű csökkenés, 
2006-tól viszont ismét lassú emelkedés jellemző. A 2006. és 2010. évi 1 m-es relatív maximumok a 
csapadékos időszakok miatt növekvő utánpótlódással magyarázhatók. A fentieken kívül a mélységi 
rétegek ellenére jól megfigyelhető a vízjárás éves ingadozása (tavaszi maximum, tél eleji minimum) 
is, melynek mértéke azonban a fél métert általában nem haladja meg. 

3-23. ábra: A 003121 mélységi észlelőállomás vízszintidősora, 1996-2011 
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A kútcsoport 130,0 m-es talpmélységű (K-19) megfigyelőkútja 103,3-120,2 m között szűrőz be egy 
felső-pleisztocén közepi homokréteget. A vízszintidősor görbe (3-24. ábra) a vizsgált 15 éves 
időszakban a vízszint terepszint alatti 4,25 m-ről -2,4 m re való (83,0 mBf →84,9 mBf) emelkedést 
mutatja. Az 1999. és 2000. évi, illetve 2006. és 2010. évi intenzív vízszintemelkedések a vonatkozó 
évek csapadékos időjárásával vannak összefüggésben. Ennek a kútnak az esetében kevésbé jól 
megfigyelhetők a szabályos évszakos ingadozások. 

3-24. ábra: A 003122 mélységi észlelőállomás vízszintidősora, 1996-2011 

 
 

A kútcsoport felszínhez viszonylag közeli (50,9–60,2 m közötti), felső-pleisztocén korú rétegeket 
beszűrőző 70,5 m-es kútjának (K-20) 1996–2010 közötti időszakot ábrázoló vízszintidősor görbéje 
(3-25. ábra) teljesen azonos lefutású a kútcsoport 130,0 m-es kútjáéval. Összességében itt is az 
emelkedő tendencia a jellemző, a kezdeti terep alatti 4,35 m vízszint -1,95 m-re való (82,9 mBf → 
85,3 mBf) emelkedésével. A két görbe között az a különbség, hogy a nagyobb mélységű kútban az 
emelkedés mértéke kisebb, mint a K-20 kataszteri számú kútban. A 2000., 2006. és 2010. évi 
csapadékos időszakok miatti csúcsok ezen a görbén is ugyanúgy megfigyelhetők, mint az azt követő 
vízszintcsökkenések. 

A karcagi K-168 kataszteri számú 56,0 m talpmélységű kút egy 46,0–51,5 m között települő felső-
pleisztocén korú homokréteget szűrőz be. A legutóbbi 10-11 évet bemutató vízszintidősor (3-26. 
ábra) nem alkalmas trendelemzésre. A vízszint a terep alatti 3,3–5,5 m (85,95 mBf és 83,76 mBf) 
között változott az időszakban. A maximális vízszint értékek 2000 és 2006, valamint 2010 tavaszán, 
a minimum pedig 2003–2004 telén volt mérhető. A csapadéktöbblet miatti lokális éves csúcsok 
figyelmen kívül hagyásával 1999 és 2005 között csökkenő vízszint, 2005–2010 között pedig 
emelkedés figyelhető meg, mely azonban nem eredményezte a vízszint 10 évvel korábbi szintre 
való emelkedését. 
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3-25. ábra: A 003123 mélységi észlelőállomás vízszintidősora, 1996-2011 

 

 

3-26. ábra: A 004292 mélységi észlelőállomás vízszintidősora, 1996-2011 
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4 A térinformatikai tevékenység bemutatása 
Az Igazgatóság térinformatikai tevékenysége három fő munkafolyamat köré csoportosítható: 

 Terepi mérések közvetlen vagy közvetett végzése. 

Közvetlen mérést elsősorban a 2004-ben a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaság és 
Versenyképesség Operatív Programjára (GVOP) benyújtott pályázat segítségével beszerzett 
geodéziai műszerrel végzünk. A közvetett mérés a fényképezés útján szerezhető mennyiségi 
vagy minőségi információszerzést jelenti. 

 A megszerzett információk, adatok rendszerezett, mindenki számára elérhető megosztása. 

Erre az Igazgatóságon a belső számítógépes hálózaton létrehozott térképi információs 
rendszer (rövidítve IMS) szolgál. Az előállított térképi témák a szakágazatok 
tevékenységéhez igazítva kerültek kialakításra. A négy fő témakör (tematika) a következő: 
vízgyűjtő-gazdálkodás, árvízi illetve belvízi információs rendszer, ingatlan-nyilvántartás. 
Egyéb ideiglenes tartalmakat is létrehozunk, melyek csak rövid ideig léteznek (pl. őrjárás 
tematika, töltésmérés). Ezek amint véglegessé vállnak, beépülnek a szaktematikákba. 

 Térképi mellékletek, illusztrációk készítése 

A harmadik munkafolyamatba például a pályázati anyagok térképlapjainak elkészítése, 
tájékoztató anyagok, előadásanyagok térképi diáinak elkészítése tartozik. 

 

2010-ben a következő munkákat végeztük el: 

 Nagyvízi mederkijelölésben érintett önkormányzatok részére a kül- és belterületről 
tájékoztató térképeket készítettünk. Ezen a térképen különböző színekkel ábrázoltuk a 
nagyvízi mederrel érintett, vagy részlegesen érintett földrészleteket. 

 Megjelenítettük a nagyvízi mederkijelöléssel érintett és a földhivatal által bejegyzett 
ingatlanokat a térképi információs rendszer ingatlan-nyilvántartási tematikájában. 

 A megnyitott zagyvai és tiszai tározók területének elöntéséről légifelvételes feldolgozásokat 
készítettünk – a levegőből készített fényképeket a térképi helyére illesztettük és 
összevágtuk. Az összevágott és szelvényekre bontott képet megosztottuk az IMS rendszer 
árvizes tematikájában. 

4-1. ábra: A Tiszaroffi tározó elöntés előtt és után – légi felvételek feldolgozása alapján 
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 Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő települések elérhető adatai folyamatosan bővítésre 
kerültek a belterületi és zártkerti ingatlanokkal. Jelenleg a külterületi földrészletek 
100%-osan szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban. Az ingatlan-nyilvántartási tartalom a 
külterületek vonatkozásában 2006-2007. évi állapotot mutatja be. 

 2010. évben folytattuk a 2009-ben megkezdett GPS-szel végzett töltésmagasság-mérését, év 
végéig az Igazgatósághoz tartozó összes védvonal kb. 80%-a felmérésre került. 

 Légi felvételeket készítettünk az Igazgatóság működési területén lévő belvízi elöntésekről. 

4-2. ábra: Belvízi elöntés Kisújszállás külterületén, 2010. március 2-i légi felvétel 

 
 

 A stégnyilvántartás elősegítéséhez elkészítettük az Alcsi Holt-Tisza 2010. évi állapotát 
rögzítő fotótérképét. 

4-3. ábra: Az Alcsi Holt-Tisza fotótérképének részlete 
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 A Tisza-tó 1991-ben készült téli légi felvételeit (papírképeit) térinformatikailag feldolgoztuk 
és az IMS-en közzétettük. Így az alacsony vízállásnál (560 cm) kialakult jeges állapot 
összehasonlíthatóvá vált a tavaszi-nyári állapotokat rögzítő képekkel. 

4-4. ábra: A Tisza-tó téli légi felvétele – feldolgozott formában 

 

4-5. ábra: A Tisza-tó téli és nyári vízszintjének összehasonlítása - illusztráció 

     
 

 Elkészítettük a geodéziai pontosságú GPS műszer beszerzését finanszírozó GVOP pályázat 
(GVOP-3.2.1.-2004-04-0105/3.0) éves jelentését. A pályázat kapcsán 5 évig vállaltuk, hogy 
a műszert fenntartjuk és vele előre meghatározott terv szerint mérési programot végzünk. Az 
5 év letelt, melyről összefoglaló jelentést írtunk. 

 A 2010. évi árvízi védekezés során mérési feladatokat végeztünk (pl. nyárigátak, 
töltésvisszabontások bemérése). 

 Egyéb feladataink a következők voltak 2010-ben: magassági kitűzések, fakadóvizek 
elvezetésének vizsgálata, pályázati anyagok térképi mellékleteinek elkészítése. 
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5 A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása 
5.1. Felszíni vízkészletekre vonatkozó vízhasználati statisztika 

A vízkészletjárulék számító és nyilvántartó program (VKJ3) adatbázisa alapján a 
2005-2010. évekre vonatkozóan a következő vízhasználati statisztikai adatok mutatják be a 
felszíni vízhasználat alakulását. 

5-1. ábra: Felszíni víztermelés összesítés a KÖTI-KÖVIZIG területén felhasználási célok 
szerint (2005-2010) 
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Az 5-1. ábrán a nagyságrendekkel magasabb értékű vízierőművi (in situ) vízhasználat a 
másodlagos Y tengelyen került ábrázolásra. A mezőgazdasági célú (halgazdaság-rizstermesztés, 
illetve öntözés) víztermelés esetében a 2007. és 2009. években mutatható ki jelentős mértékű 
vízfelhasználás – ennek oka az ezekre az évekre jellemző csapadékszegény időjárás. 

A közcélú – azaz a lakosság ivó- és háztartási, a közintézmények ivó- és kommunális vízellátását 
szolgáló – felszíni vízhasználat víztermelési értékei közel állandóak, a gazdasági egyéb típus 
esetében a víztermelés fokozatosan csökken. 
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5-2. ábra: Felszíni víztermelés és lekötés alakulása a KÖTI-KÖVIZIG területén (2005-2010) 
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5-3. ábra: Felszíni víztermelés és lekötés alakulása a KÖTI-KÖVIZIG területén (2005-2010) – 
vízierőmű nélkül 
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A felszíni víztermelés és lekötés aránya –a vízierőművi víztermelést is figyelembe véve – általában 
közel 100%-os (5-2. ábra). Ennek oka, hogy a vízierőművi vízhasználat mértéke nagyságrendekkel 
meghaladja az egyéb típusú vízhasználatok összegét, így a lekötés és termelés aránya lényegében 
megegyezik a vízierőművi hasznosítás esetében meghatározható aránnyal. 2006-ban és 2010-ben 
nem volt 100% közeli (78%, illetve 90%) a lekötés és a víztermelés aránya, a víztermelés (az in situ 
vízhasználat) visszaesése miatt (ez az 5-1. ábrán is megfigyelhető). A visszaesés oka az, hogy a 
Kiskörei Vízerőmű által éves szinten hasznosított vízmennyiség nagymértékben összefügg a 
hidrometeorológiai helyzettel. A vízerőtelep turbinái 2,0–10,7 m közötti vízlépcsőnél tudnak 
üzemelni. Ha a hidrometeorológiai helyzet hatására árhullám vonul le a Tiszán, és a vízlépcső 2 m 
alá csökken, a turbinák jó hatásfokkal nem üzemeltethetők, az erőmű leáll, így vízhasznosítás sem 
történik. Tehát azon időszakokban mikor árhullám vonul le a folyón, és megszüntetésre kerül a 
duzzasztás, csökken a vízerőmű üzemviteli napjainak száma és a hasznosított vízmennyiség is. 

A vízierőművi víztermelés nélkül vizsgálva a felszíni víztermelés és lekötés arányát (5-3. ábra) 
megállapítható, hogy 2005-2006. években 50% körüli volt ez az érték, a lekötés nagysága kis 
mértékben emelkedett. 2007-ben a viszonylag magasabb értékű, közel változatlan lekötéshez egy 
jelentősen megemelkedett termelési érték párosult, így ezek aránya elérte a 79%-ot. 2008-ban a 
mezőgazdasági víztermelés visszaesése miatt a víztermelés összesített értéke is csökkent a termelés 
és lekötés aránya már csak 65% volt. 2009-re ismét egy magasabb víztermelési érték volt jellemző, 
a lekötések mértéke kissé csökkent, így a termelés és lekötés arány a vizsgált időszakon belül ebben 
az évben adódott a legmagasabbnak (80%). 2010-ben a jelentős víztermelési visszaesés az 
arányszám csökkenését hozta, a felére (40%) csökkent. 

 

5.2. Mezőgazdasági vízszolgáltatás és térségi vízátvezetés (TIKEVIR) 

A mezőgazdasági vízszolgáltatást és üzemeltetést 2010. évben elsősorban az árvízi és belvízi 
helyzet határozta meg (5-4. ábra). A vízpótló létesítményeket többcélúan kellett működtetni. Ez az 
év fokozottan próbára tette együttműködési képességünket az üzemeltető szervezetekkel és a 
gazdálkodókkal egyaránt, hiszen egy időben kellett teljesíteni a belvízelvezetés, a mezőgazdasági 
vízszolgáltatás, a térségi vízátvezetés, a Hortobágy-Berettyóba történő vízminőség-javító frissítő 
vízbeadás és a lecsapolóvíz elvezetés kívánalmait. 

Míg 2009 tavaszán a szárazság okozott gondot, 2010-ben az özönvízszerű esőzések, az orkán erejű 
szél pusztított a mezőgazdaságban. A gazdákat a tavaszi és nyár eleji időjárás igen nehéz helyzetbe 
hozta. A sok csapadék következtében a földek nagy része víz alatt volt, lehetetlenné téve a tavaszi 
munkák elvégzését, esetenként még a betakarítást is. Területünkön a belvíz miatti terméskiesés 20-
30%-ra tehető. A halastavak nagy része a folyamatos csapadék okozta belvizekből tudott 
gazdálkodni, és a párolgási veszteséget is pótolta a sok nyári csapadék, akárcsak a rizstelepeknél. 

5.2.1 2010. évi üzemeltetési tapasztalatok 

2010 januárjában szükségessé vált a Hortobágy-Berettyó (HB) mentesítése érdekében az árvízi 
vízátvezetés a HB-ból az Nagykunsági-főcsatorna (Nkfcs.) keleti és nyugati ágán keresztül a 
Hármas-Körösbe (HK). A HB jobb parti belvízvédelmi szakaszokon a HB-ba emelő 
szivattyútelepek folyamatosan üzemeltek. A területi elöntés nagysága 12 650 ha volt. Beemelési 
korlátozást nem kellett elrendelni, hiszen a Nagykunsági-főcsatorna belvízi üzemmódra való 
átállításával ez elkerülhetővé vált. Az átvezetés megkezdése előtt az Nkfcs. keleti ág vízkivételi 
műtárgyait felül kellett vizsgálni, alkalmassá kellett tenni az üzemvízszintet meghaladó 
vízátvezetésre (betétpallózás, fóliás, homokzsákos mederelzárás révén). A HB-ból kivezetett víz 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

5. fejezet A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 56 – 
 

mennyisége 12 249 em3, a HK-be kivezetett víz mennyisége 382,3 em3, míg a Nagykunsági 
rendszerben betározott víz mennyisége 842,5 em3 volt. 

5-4. ábra: Elöntések az NK-III-2. fürtfőcsatorna mentén (14. sz. műtárgynál) 

 
 

A vízpótló létesítményeinket (Nkfcs. keleti és nyugati ág, NK-III-2. ffcs.) sokáig belvízi üzemrend 
szerint kellett üzemeltetnünk. 2010. március 1. és 10. között az NK-III-2. ffcs 8+200 btkm 
szelvényébe 2 db AGROFIL 500 típusú szivattyúval 726,3 em3 vizet emeltünk be a Villogó-
csatorna felső szakaszának mentesítése érdekében (5-5. ábra). 

     
 

5-5. ábra: Belvízbeemelés a Villogó-
csatornából az NK-III-2. 
fürtf őcsatornába 

 

5-6. ábra: Nkfcs. jegesedése a vízszol-
gáltatási idény kezdetén 

A vízszolgáltatási idény a szabályzatnak megfelelően március 15-től november 10-ig tartott. 
Márciusban a beeresztő műtárgyak még lefagyott állapotban voltak (5-6. ábra). A feltöltést 
megelőzően a belvízbevezetések miatt átöblítésre volt szükség. 

A Jászsági és Nagykunsági beeresztő műtárgyakat a júniusi tiszai III. fokú árvízvédekezés idején az 
árvízi biztonság érdekében kettős elzárással zártuk le (5-7. ábra). Ezt követően a műtárgyakat a 
halastavi, rizstelepi vízpótlási vízigények miatt árvízi üzemmódban kellett működtetnünk. 

Az árhullámok idején a Tisza magas lebegőanyag-tartalma miatt a Jászsági-főcsatorna beeresztő 
műtárgyát több alkalommal le kellett zárni (emiatt 56 napig volt az üzemvízszintnél alacsonyabb 
vízszint). 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

5. fejezet A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 57 – 
 

     
 

5-7. ábra: Árvízi üzemmód a 
beeresztő műtárgynál 

 

5-8. ábra: Vízminőség javító vízátadás 
miatt bevédett vízkivételi 
műtárgy 

A Hortobágy-Berettyón júniusban jelentkező vízminőség romlás, halpusztulás (5-9. ábra) miatt az 
Nkfcs. keleti ágon megemelt vízszinten kellett gravitációsan frissítő vizet beadni, valamint az 
NK-III-2. ffcs-án és kettősműködésű csatornákon keresztül szivattyúsan is szükség volt 
vízátvezetésre a HB-ba. Igazgatóságunk június 16-án első lépésként 1,5-2 m3/s vízhozammal 
megkezdte a frissítő víz hozzáadását gravitációsan az Nkfcs. 39. sz. műtárgyán és az Nkfcs. keleti 
ág 25. sz. műtárgyán keresztül. Az átvezetés előtt a magas vízállás miatt a vízkivételi műtárgyak 
bevédése (elzsákolása) megtörtént (lásd pl. Túrkevei lineár vízkivételi műtárgy az Nkfcs. keleti 
ágon 5-8. ábra). 2010. június 17-én a szivattyútelepi átemelések is megkezdődtek a Hortobágy-
Berettyóba: 

 NK-III-2. ffcs. → Karcagi-V-11. cs. → Villogó-cs. → XXII cs. → Kakat-cs. – Mirhó sztp. 
→ HB 

 NK-III-2. ffcs. → Karcagi-II. cs. → Karcagi-I. cs. – Sebeséri sztp. → HB 

 NK-III-2. ffcs. → Karcagi-V-11. cs. → Villogó-cs. – Villogói sztp. → HB 
 

A következő időszakban a frissítő víz betáplálást az alábbiak szerint növeltük: 

 - Nkfcs. keleti ág 25. sz. műtárgy: 6,0 m3/s 

 - Nkfcs. 39. sz. műtárgy: 3,0 m3/s 

 - Kakat-csatorna – Mirhó sztp.: 0,8 m3/s 

 - Karcagi-I. csatorna – Sebeséri sztp.: 1,0 m3/s 

 - Villogó-csatorna – Villogói sztp.: 2,5 m3/s 

    Összesen: 13,3 m3/s 
 

 Gravitációs vízleadás összesen: 17 694,7 em3 

 Szivattyútelepi frissítő víz átemelés összesen:   5 883,8 em3 

 Összesen: 23 578,5 em3 
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5-9. ábra: Halpusztulás a Hortobágy-Berettyón 

 
 

Minden évben egyre jelentősebb problémaként jelentkezik a műtárgyak felvízén feltorlódó, 
berothadó vízinövényzet (5-10. és 5-11. ábra) – elsősorban rucaöröm –, mely vízfolyási akadályt 
képez. 

     
 

5-10. ábra: Uszadék eltávolítása az 
Nkfcs. 34. sz. műtárgyánál 

 

5-11. ábra: Uszadék feltorlódás az Nkfcs. 
14. sz. műtárgyánál 

5.2.2 Üzemeltetési szerződések 

A vízpótló létesítmények üzemeltetését szakaszmérnökségeink és hat külső szervezet látja el. 
Tevékenységüket 5 évre megkötött, pályázat útján elnyert szerződések alapján végzik, amelyek 
érvényességi ideje 2010. december 31-én lejárt. Az üzemeltető szervezetek tevékenységének 
értékelése egységes szempontrendszer (kérdőív) alapján megtörtént. A szakaszmérnökségeink az 
üzemeltetők tevékenységét jónak vagy kiválónak ítélték meg. Sehol sincs ok az együttműködés 
megszakítására. A közös munkát a szakmaiság jellemzi, a szerződésben előírtakat betartják, a 
fenntartási munkákat a létesítményeinken elvégzik. Az elmúlt öt évben az üzemeltető szervezetek 
tevékenységével kapcsolatban Igazgatóságunkhoz a termelők részéről hivatalos megkeresés új 
üzemeltető kijelölése érdekében nem érkezett. A szakaszmérnökségeink az átadott a létesítmények 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

5. fejezet A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 59 – 
 

üzemeltetését – a jelenleg rendelkezésükre álló létszámmal és tárgyi eszközökkel – nem tudnák 
ellátni. A szerződések lejártáig döntenünk kellett a követendő eljárási rendről, melyhez a 
Vidékfejlesztési Minisztérium állásfoglalását is megkértük. Ennek megfelelően átmeneti 
megoldásként az üzemeltetési szerződéseket egy évvel meghosszabbítottuk. 

5.2.3 A mezőgazdasági vízszolgáltatás 2010. évi díjai, díjkedvezmények 

Év elején elkészítettük a mezőgazdasági vízszolgáltatás költségtervét, javaslatot adtunk a 
szolgáltatási díjakra (5-1. táblázat). Az érdekképviseleti szervezeteket (HALTERMOSZ, 
JÁSZKUN TESZÖV, J-Nk-Sz Megyei Agrárkamara, J-Nk-Sz Megyei MgSzH) és az üzemeltető 
szervezeteket tájékoztattuk a díjainkról. Ebben az évben a rendelkezésre állási díjnál 6%-os, míg a 
változó díjnál 4,2%-os, infláció mérték alatti díjemelést alkalmaztunk. 2010-ben vettük figyelembe 
először az értékcsökkenési leírást, amit a Jászsági- és Nagykunsági-főcsatorna 2009. évi 
amortizációjának mindössze 5%-val állítottunk be a költségtételek közé. 

5-1. táblázat: A mezőgazdasági vízhasznosítás szolgáltatási díjai, 2010 

 halastó szántó, 
rizs 

I. Üzemeltető szervezetek 

Rendelkezésre állás (Ft/ha) 

 

2 930 

 

870 

Változó díj (Ft/em3) 170 170 

II. Közvetlen vízhasználatok (főcsatornán és tározón) 

Rendelkezésre állás (Ft/ha) 

 

8 720 

 

2 140 

Változó díj (Ft/em3) 825 825 

III. Idényen kívüli vízszolgáltatás 

1. Halastavi vízszolgáltatási idényt közvetlenül megelőző 
(márc.1.-márc.14.) valamint követő (nov.11.-nov.30.) időszakra 
vonatkozó, a szolgáltatás kezdetétől folyamatosan, 
naponta fizetendő. 
Az átalánydíj kivetése szempontjából egy víztestnek számító egységek: 
Jfcs., Nkfcs. 14. műtárgy felett, Nkfcs. 14. műtárgy alatt 

 

 
 

137 800 

 

 
 
– 

2. Öntözési vízszolgáltatási idényen kívüli és halastavi vízszolgáltatási 
idényen belüli öntözés, feltöltött csatorna esetén (márc.15.-ápr.14. és 
okt.1.-nov.10.) 

 2.1 Üzemeltető szervezetek 

Rendelkezésre állás (Ft/ha) – 435 

Változó díj (Ft/em3) – 170 

 2.2 Közvetlen vízhasználatok 

Rendelkezésre állás (Ft/ha) – 1 070 

Változó díj (Ft/em3) – 825 

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák (mértéke 25%).  
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Az Igazgatóság belvízvédelmi szakaszain még az öntözési vízszolgáltatási idényben is hosszan 
elnyúló első-, másod- és harmadfokú védekezés folyt. Figyelemmel a kárt szenvedett (5-12. ábra) 
termelők nehéz helyzetére, és törekedve a minél korrektebb együttműködésre, a KÖTI-KÖVIZIG a 
szolgáltatási díj fizetés tekintetében két kedvezményt is adott a gazdálkodóknak: 

1. Az Igazgatóság a közvetlen és az üzemeltetői öntözés rendelkezésre állási díjtételeket 25%-kal 
csökkentette. Annak ellenére tettük ezt, hogy tisztában voltunk azzal, a bevételeink – az 
öntözéshez, rizstelepek, halastavak ellátásához a felhasznált vízmennyiségek drasztikus 
csökkenése miatt – jelentősen visszaesnek. A gazdálkodók ugyanakkor módosíthatták, 
szüneteltethették volna az engedélyeiket, hogy a fizetési kötelezettségüket csökkentsék, vagy 
megszüntessék, de a hatósági procedúrát nem vállalták. 

2. Az Igazgatóság későbbi fizetést is lehetővé tett mind az öntöző-, a rizstelepek és a halastavak 
esetében. A termelőknek a tavaszi növények után szeptember hónapban jelentkezik a 
bevételük, így ez további segítség volt számukra. A belvízi helyzet valamennyi gazdálkodót 
érzékenyen érintette, ezért az átütemezést a halastavak és rizstelepek esetében is megadtuk. 

5-12. ábra: Kipusztult kukorica Kisújszállás, illetve kukorica és zöldborsó Örményes határában 

     

 

5.2.4 A mezőgazdasági vízfelhasználás és a térségi vízátvezetés alakulása 

Igazgatóságunk területén jelenleg összesen több mint 900 db mezőgazdasági vízellátás körébe 
tartozó vízjogi üzemeltetési engedélyt tartunk nyilván, ami közel nettó 42 ezer ha (szántó, rizs, 
halastó művelési ágú) területre, összesen közel 102 millió m3/év lekötött vízmennyiségre és közel 
55 m3/s lekötött vízsugárra szól. Az engedélyezett területből ellátható nettó terület 34 570 ha, főmű 
nélküli (ún. saját vízkivételes) 6 944 ha. 

2010. évben a mezőgazdasági vízfelhasználás és a térségi vízátvezetés is jelentősen lecsökkent. 
Míg az aszályos 2009. évet elnyújtott öntözési időszak és magas tavaszi vízfelhasználás jellemezte, 
addig 2010-ben az öntözés csak július-augusztus hónapokra korlátozódott. A fajlagos rizstelepi 
vízfelhasználás és a felhasznált vízmennyiség pedig még soha nem volt ilyen alacsony, mint ebben 
az évben, a Jászsági öntözőrendszerben pedig egyáltalán nem volt szükség öntözővízre. 

A főműves és főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatok legfontosabb adatait – engedélyezett 
terület (ha), ténylegesen üzemeltetett terület (ha) és felhasznált vízmennyiség (ezer m3/év) –
grafikonokon (5-13.–5-15. ábra) és táblázatos formában mutatjuk be (5-2. és 5-3. táblázat). 
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5-13. ábra: Főműves mezőgazdasági vízhasználatok, 1988-2010 
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5-14. ábra: Főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatok, 1988-2010 
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5-15. ábra: Mezőgazdasági vízhasználatok összesítése, 1988-2010 
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5-2. táblázat: Főműves mezőgazdasági vízszolgáltatás, 2010 

 Öntözés Rizs Halastó 

Engedélyezett nettó terület (ha) 29 482   1 586   3 500 

Ellátott területek (ha)   7 547   1 509   2 186 

Felhasznált vízmennyiség (em3)   4 452 10 315 13 267 

Területegységre eső vízfelhasználás (m3/ha/év)      590   6 836   6 068 

 

5-3. táblázat: Főmű nélküli (saját vízkivételes) mezőgazdasági vízszolgáltatás, 2010 

 Öntözés Rizs Halastó 

Engedélyezett nettó terület (ha) 6 685    476    258 

Ellátott területek (ha) 2 319    476    130 

Felhasznált vízmennyiség (em3) 1 997 3 900    755 

Területegységre eső vízfelhasználás (m3/ha/év)    861 8 190 5 807 

 

A VKKI-226-0001/2007. sz. intézkedés a Tisza–Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási 
Rendszerre (TIKEVIR ) vonatkozó előírásai alapján a térségi vízátvezetési kötelezettségünk a 
következő: 

 Nkfcs. keleti ágból a Hortobágy-Berettyóba: 14,4 m3/s, 

 Nkfcs. nyugati ágból a Hármas-Körösbe: 1,6 m3/s. 

Az ár- és belvízi helyzet miatt az átvezetett vízmennyiség lényegesen kevesebb volt, mint az előző 
években. 

A térségi vízátvezetésre vonatkozó kötelezettségünknek 2010-ben az alábbiak szerint tettünk eleget: 

 Hármas-Körösbe:   47 604 em3, 

 Hortobágy-Berettyóba: 142 344 em3, 

 Millér-csatornába:     2 874 em3, 

 Alcsi Holt-Tiszába:     1 088 em3 vizet adtunk le. 
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5-16. ábra: Térségi vízátvezetés és mezőgazdasági vízfelhasználás a Nagykunsági 
öntözőrendszerben, 2010 
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5-17. ábra: Térségi vízátvezetés és mezőgazdasági vízfelhasználás a Jászsági öntözőrendszerben, 
2010 
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5.2.5 Vízhasználatok korlátozása 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága (J-Nk-Sz Megyei MgSzH NTI) a Nagykunsági-főcsatornára és az abból táplált 
öntözőcsatornákra, valamint a Zagyva folyó felső szakaszára részleges öntözési tilalmat rendelt el a 
burgonya- és paradicsomfélék esetében a kimutatott Ralstonai solanacearum fertőzés miatt. A 
baktérium gazdanövénye a keserű csucsor (Solanum dulcamara) egy agresszíven terjedő, az 
őshonos fajokat elnyomó, nem őshonos növényfaj, gazdasági szempontból értékes fajokat 
veszélyeztet, állománya minden észszerű eszközzel irtandó. 
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A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a J-Nk-Sz Megyei MgSzH NTI arra utasította 
Igazgatóságunkat, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Nkfcs. mentén található keserű 
csucsor kiirtásának érdekében. Az Igazgatóság azonnal hozzálátott a feladat megoldásához, 
ugyanakkor a határozatot megfellebbeztük, többek között a teljesíthetetlen határidő, a kiforratlan 
technológia miatt. 

Az NTI és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel helyszíni bejárásokat tartottunk a 
feladat gyakorlati kivitelezésének lehetőségéről. A 2010. augusztus 23–24-i helyszíni bejárás során 
GPS koordinátákkal rögzítésre került a keserű csucsorral fertőzött terület nagysága a Nkfcs. és a 
Nkfcs. keleti ág teljes hosszában (jobb és bal parton). A fertőzött terület nagysága 3,6 ha, a fertőzött 
hossz 12,4 km volt. A lehetséges állomány-szabályozási módszerek és ezek értékelése a következő: 

 A vegyszeres irtást gyakorlatilag lehetetlen úgy elvégezni, hogy az ne okozzon jelentős kárt 
a csatorna flórájában, emellett nehéz összeegyeztetni a mezőgazdasági vízszolgáltatási 
tevékenységgel és a halászati hasznosítással. A vegyszeres irtás (Roundup Bioaktív) 
lehetőségét a felek a 2010. augusztus 9-i bejárás során elvetették a területen lévő védett 
növényfajok jelenléte miatt. 

 A kézi gyérítés nem tekinthető hatékony eljárásnak. A mechanikai gyérítés megoldható a 
jelenleg rendelkezésre álló géppark segítségével, de meglehetősen drága megoldás, hatása 
rövid távú, a levágott zöld tömeg nem szállítható, el kell égetni. 

 További lehetőség az égetéses technológiával történő irtás a növény vágása nélkül („lábon 
történő égetés”), tűzszakaszok kialakításával. Télen, alacsony vízállás esetén az elszáradt 
növényállomány meggyújtásának eredménye lehet, hogy a növény porig ég, és várható, 
hogy a hőhatás következtében a Ralstonia solanacearum baktériumok is elpusztulnak. A 
magas hőmérséklet remélhetően a megmaradt gyökerekben esetlegesen megtalálható 
baktériumokat is megölné. 

A megbeszélések eredményeképpen a Nkfcs. legfertőzöttebb szakaszán (kb. 5 km) olyan kísérlet 
levezényléséről született megállapodás, mely során a téli égetéses állománygyérítési technológia 
kerül kipróbálásra. A kísérletet követően értékelhető a kiválasztott technológia hatékonysága. Az 
NTI az égetést határozatban elrendelte. 

5-18. ábra: A keserű csucsorral fertőzött terület felmérése a Nagykunsági-főcsatorna mentén 

     

 Keserű csucsor (Solanum dulcamara L.) Keserű csucsorral fertőzött terület 
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5.2.6 Vízpótló művek műszaki állapota 

Több csatornán az egyre jobban elszaporodó vízinövényzet (sulyom, hínár, nád, sás) a cserjével 
együtt vízfolyási akadályt, jelentős mederszűkületet képez. A meder feliszapoltsága – a mederben 
maradó nagy tömegű biomassza és a fenntartó jellegű mederkotrások elmaradása miatt – évről-évre 
nő (Nkfcs. nyugati ág IV. böge, NK-III-2. ffcs., Jfcs.). Medertisztítást, iszaptalanítást már több éve 
nem végeztünk a vízpótló rendszereken. 

A vízinövények – elsősorban a védett rucaöröm – állományszabályzásának problémája a vízpótló és 
elosztó létesítményeken olyan mértéket ölt, melynek kezelése meghaladja az Igazgatóság anyagi és 
technikai lehetőségeit. A feltorlódó vízinövényzet (5-16. ábra) veszélyezteti a létesítmények 
működését, a hatalmas mennyiségű szerves anyag rothadása jelentős mértékű vízminőségromlást 
okoz. Az ismert szabályozási módszerek (mechanikai, vegyszeres, biológiai gyérítés) nem 
elégségesek vagy nem alkalmazhatók. A vegetáció mechanikai gyérítése csak rövid távon jelent 
megoldást. A vegyszeres védekezés hatékonysága megkérdőjelezhetetlen, viszont egyrészt 
költséges, másrészt az öntözővíz szolgáltatással nehezen összeegyeztethető módszer. A biológiai 
úton történő vízinövény gyérítés – melyet növényevő halak csatornákba történő telepítése 
jelentene – 1980-as években történő alkalmazása rengeteg pozitív tapasztalatot hozott, de a jelenlegi 
törvényi szabályozások nem teszik lehetővé az alkalmazását. A rendeletek felülvizsgálatára, 
módosítására lenne szükség, vagy más hatékony megoldásra, illetve ezek kombinációjára. 

Csónakos bejárás a Nagykunsági-főcsatornán 
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5-19. ábra: Az Nkfcs. 34. sz. műtárgynál feltorlódó, úszó vízinövényzet Mezőhék térségében 

 
 

A vízpótló művek műszaki állapotával kapcsolatos további problémák a következők: 

 Több helyen elhabolások, medersuvadások találhatók (Nkfcs., Nkfcs. keleti ág). A 
mederállapot teljes megismeréséhez állapotrögzítő terv készül. 

 A rézsűk gyeptakarójának állapota rossz, erősen gyomfertőzött. 

 Töltéseinken megindult a cserjésedés, amely a kaszálást is hátráltatja. A rézsűfelületeken 
főleg vadrózsa és az egyre jobban terjedő víziakác, a mederoldalban pedig inkább olajfűz 
fordul elő. Rendszeres évi, legalább kétszeri kaszálással megállítható és visszafordíthatóvá 
tehető a folyamat.  

 Az övcsatornáknál jelentős a meder sással és náddal, a rézsű és a parti sáv cserjével és fával 
való benőttsége. 

 Egyes nagy műtárgyak (Nkfcs. beeresztő, 14., 31., 34. sz. műtárgyak) műszaki állapota nem 
megfelelő, a betonszerkezetek, burkolatok károsodása, a vízzel érintkező acélszerkezetek 
korrodálása és a műtárgy melletti talajsüllyedés miatt (a „Komplex Tisza-tó projekt” 
keretében megoldódik). Hasonlóan rossz állapotban vannak a főcsatornákat keresztező 
bújtatók, és az ugyancsak kezelésünkben lévő fürt vízkivételi műtárgyak üzembiztonsága 
sem megfelelő. A Jfcs. fenékleürítők, elzáró betétpallóinak cseréje szükséges a vízzáróság 
biztosításához. 

 A vízleadó műtárgyak elzáró szerkezeteinek rongálása továbbra is problémát okoz, a 
zsilipek működtetésénél az idegenkezűség is megjelent. A korábbi években eltulajdonított 
korlátok, fedlapok pótlása fedezet hiányában elmarad. A balesetveszélyre figyelmeztető 
feliratokkal hívjuk fel a figyelmet, és szalaggal kerítjük körbe a műtárgyakat. 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

5. fejezet A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 69 – 
 

5-20. ábra: Nem megfelelő műszaki állapotú vízpótló művek 
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5.2.7 A KÖTI-KÖVIZIG által menedzselt, tervezett, területi vízellátási projektek 

5-21. ábra: A KÖTI-KÖVIZIG tervezett területi vízellátási projektjei 

 
 

5.2.7.1 Jászság térség többcélú vízgazdálkodási rendszer Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ágának 
kiépítése 

A megvalósításra tervezett Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág – 20 m3/s induló vízszállító kapacitással 
– víziútvonalat alkot a Tisza és a Zagyva között. A tervezett ág a Jászsági-főcsatorna 4+610 km 
mederszelvényéből indul ki és a 46,432 km hosszúságúra tervezett főcsatorna a Zagyva 42,300 fkm 
szelvényénél csatlakozik a folyóba.  

A rendszerrel tervezett vízelosztás úgy valósul meg, hogy a víztöbblettel rendelkező térségből a 
vízhiányos térségbe vezeti át a vizet, miközben a víztöbblet, vagy vízhiány okozta kártétel 
megelőzhető. A rendszer alkalmas arra, hogy a hatásterületen jelentkező különböző vízigényeket 
megfelelő vízhozam, vízszint és vízminőségi paraméterek tartásával ki tudja szolgálni. A fejlesztési 
elképzelések megvalósítása a tervezés tendereztetését követően az engedélyezési tervek készítése, a 
terület biztosítása és az engedélyek beszerzése után kezdődhet. 
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5-22. ábra: A Jászsági-főcsatorna meghosszabbításának vázlata 

 
 

A rendszer 4,9 m3/s jó minőségű ökológiai és frissítővizet juttat a Zagyva alsó, mintegy 40 km-es 
szakaszába, mely a folyó vízhozamával együtt megfelelő élettér kialakulását eredményezi. A 
nagyobb vízhozam lehetővé teszi a Zagyva mentén két holtág vízpótlását is, segítve az érintett 
vízterek eredményesebb használatát.  

Belvizes időszakban tehermentesíti a keresztező belvízcsatornákat, valamint vízátvezetéssel, 
vízelosztással a szomszédos belvízrendszereket. A Jászsági-főcsatorna és a Zagyva összekötésével 
nagy agroökológiai potenciállal bíró, jó mezőgazdasági területek jutnak vízhez. Az összeköttetés 
segítségével a Zagyván levonuló árhullám a Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározóba történő vízátvezetés 
révén csökkenthető. 

5.2.7.2 A Nagykunsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója és átfogó fejlesztése 

A Nagykunsági vízgazdálkodási rendszer (NK-III-2. fürtfőcsatorna, illetve a tervezendő 
vízhasznosítási művek) Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ezen belül a Karcagi és Tiszafüredi 
kistérség területén található. Az öntözőfürt hatásterületének települései: Karcag, Kisújszállás, 
Kunhegyes és Kenderes. 

Jelentős rézsűbecsúszások képeznek vízfolyási akadályokat az NK-III-2. fürtfőcsatorna 20+364 és 
24+250 km szelvényei között, ezek eltávolítása, valamint rézsűstabilizálás szükséges. Másrészt a 
Karcagtól észak-keletre lévő Tilalmasi területek öntözővíz ellátása, valamint a Hortobágy-Berettyó 
és a Karcagi-I. csatorna szükség szerinti vízpótlása, vízfrissítése is lehetővé válik a projekt 
megvalósulása esetén. 

A projekt célkitűzései a következők: 

 Az NK-III-2. fürtfőcsatorna medrének rekonstrukciója, fejlesztése. 
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 A fürtfőcsatorna műtárgyainak rekonstrukciója, új műtárgy beépítése az öntözőcsatorna 
végszelvényébe. 

 Ökológiai viszonyok javítása, változatos élőhelyek kialakítása, őshonos fajok 
megtelepedési, szaporodási feltételeinek megteremtése (a VKI előírások teljesítésének 
elősegítése). 

 Új víziút biztosítása a Nagykunsági öntözőrendszerből a meglévő művek revitalizációjával. 

 A mezőgazdasági potenciál erősítése a térségben a megfelelő mennyiségű és minőségű 
öntözővízkészlet biztosításával. 

 Vízminőség-javítás a Hortobágy-Berettyón és a Karcagi-I. csatornán, illetve az esetleges 
vízminőségi kárelhárítási események kezelésének segítése jó minőségű vízkészlet 
biztosításával. 

 

5-23. ábra: Az NK-III-2. fürtfőcsatorna 21+000 km és 23+500 km szelvénye 

     
 

5.3. Tározók, holtágak üzemeltetése 

A holtágak üzemeltetését 2010-ben elsősorban az ár- és belvízi helyzet határozta meg. A holtágakat 
még a vízszolgáltatási idényben is elsősorban belvíz befogadásra és belvíztározásra kellett 
igénybe venni. A holtágak üzemvízszintje folyamatosan magas volt, a párolgási veszteségeket a 
rendszeresen jelentkező csapadék pótolta. 

Az Alcsi Holt-Tisza gravitációs vízfrissítését a TRV Zrt. július hótól megkezdte, vízminőség 
javításra leadott vízmennyiség 1 088 em3 volt. Az Alcsi Holt-Tisza Szolnok tartalék ivóvízbázisa. 
Az Alcsi Kuratórium a holtág rehabilitációja érdekében pályázat benyújtását kezdeményezte, 
elsősorban a vízpótló útvonal kapacitásbővítése miatt. Szakágazatunk projektjavaslatot készített a 
Holt-Tisza rekonstrukciójához, amelyben kiemelt feladatként szerepeltettük a töltő, ürítő műtárgy és 
a szivattyútelep felújítását (lásd 5.4.3 fejezet). 

A Harangzugi Holt-Körösön júliusban szintén vízfrissítés vált szükségessé. 

A Kanyari Holt-Tisza  tulajdonviszonyai rendezetlenek, halászati hasznosítója a Halász Kft. A 
holtágba vízszolgáltatás nem történik, csak egy 112 ha-os halastó lecsapolóvize kerül bevezetésre. 
A KÖTI-KTVF kezdeményezésére az érintettek bevonásával meghatározásra került a holtág 
vízszintje (min. vsz.: 870 cm, max. vsz.: 920 cm). A hatóság nem határozta meg kinek a feladata a 
holtág vízszintjének ellenőrzése. 
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Szintén a tulajdonviszonyok tisztázatlanságából eredő probléma jellemző a Szászberki 
Holt-Zagyvára. A holtág vízterületét is bemérték és kiosztották a part menti ingatlanhoz. 
Ellenőrizni kell, hogy a természetbeni állapotok megegyeznek-e az ingatlan-nyilvántartással. 

A Fegyverneki Holt-Tisza üzemeltetője a Fegyverneki Vízmű. A holtág területe 108 ha (89 ha 
Holt-Tisza, 19 ha mocsár). 2010-ben 50 em3 ökológiai vízátvezetés történt az alsóréti zsilipen július 
21. és 29. között. Az öntözési idényben 190-220 cm közötti vízszintet tartottak. Vízpótlás az 
NK-IV-1. öntözőcsatornán át történt gravitációsan. 

A működési területünkön található két víztározó (Kecskeri-tározó és X. tározó) bérleti szerződése 
2015-ig érvényes. Elsődleges céljuk a belvíztározás, másodlagosan járulékos hasznosításként 
halászati tevékenységet folytatnak. A tározók állagának megóvására fordított fenntartási munkákat 
elvégezték. A tározók üzemvízszintje az év folyamán megfelelő volt. 

 

5.4. Vízrendezés 

2007. évtől a Regionális Operatív Program pályázatai útján lehetőség van a vízrendezési célú 
projektek közösségi forrásokból történő megvalósítására. A KÖTI-KÖVIZIG által menedzselt 
projektek közül 2010-ben 1 db valósult meg, további 8 db folyamatban volt, valamint az 
Igazgatóság 5 db projekt benyújtását tervezte. 

5.4.1 Megvalósult vízrendezési projekt 

5.4.1.1 Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 
(KMOP-3.3.1/C-2008-0003) 

A Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója projekt kivitelezési munkái 
2010-ben befejeződtek. A torkolati szivattyútelep átépítésén, a meder rekonstrukcióján, Nagykőrös 
belterületén területfejlesztést lehetővé tevő munkákon kívül a víz visszatartását, a vizes élőhelyek 
revitalizációját, belterületi vízrendezések fejlesztését is szolgáló munkák ünnepélyes átadás-
átvételére 2010. november 23-án került sor (5-24. ábra). A torkolattól 39,6 km hosszú felújított, 
részben kibővített meder áll rendelkezésre a vizek szabályozott elvezetésére. 

5-24. ábra: A Kőrös-éri projekt ünnepélyes átadás-átvétele (Nagykőrös, 2010. november 23.) 
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A Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója kiemelt projekt az Igazgatóság 
legnagyobb vízrendezési célú beruházása, költségvetése megközelítette az 1 milliárd forintot. 

A projekt célkitűzéseinek megfelelően négy elkülöníthető szakaszon valósult meg a beruházás. A 
torkolati 2 500 fm-es szakasz természetes mélyvonulatban halad, melynek belvíztározóként való 
hasznosítása is a projekt egyik célja volt, ugyanakkor kisebb tiszai árhullámok alatt a természetes 
átjárhatóság is biztosítható az élővilág számára a Tisza és a Kőrös-ér medre között. 

A torkolati tározótér kialakításáról 2010 januárjában tartott a KÖTI-KÖVIZIG általános 
projektismertetőt és területvásárlási tájékoztatót Tiszajenő lakosságának. Az érintett tulajdonosok 
névre szóló vételi ajánlatot kaptak. Az ajánlatot elfogadókkal az adás-vételiszerződéseket 2010. 
július 13-14-én kötöttük meg. Az ajánlatot el nem fogadókkal kapcsolatos kisajátítási eljárás 
októberben fejeződött be, a földügyi munkák (ingatlan összevonások, telekrendezés) 2011-ben 
zárulnak le. 

A torkolati szivattyútelepen 2009. december közepére elkészültek a kiviteli munkák, a tényleges 
próbaüzemet a 2010. januári árhullámot kihasználva 2010. január 11–22. között tartottuk meg. 
Ekkor történt meg az üzemeltető személyzet betanítása. 

A második szakaszon, a Nagykőrös város belterületi határáig terjedő 31 km-es hosszon, a 
rekonstrukció eredményeként megszűntek a lefolyást akadályozó mederszűkületek és magas 
műtárgy küszöbszintek. Nőtt a mederben egy időben tartózkodó vízmennyiség, szabályozhatóvá 
vált a mélyfekvésű területeken a bel- és csapadékvizek időszakos helyben tartása. 

5-25. ábra: A Kőrös-ér mederrekonstrukciója (18+600 km szelvény) 

 
 

A harmadik szakaszon – Nagykőrös város belterületén – a nyílt meder helyén új, zárt 
csatornaszakasz épült (5-26. és 5-27. ábra). A csőfektetés még 2009 nyarán kezdődött és november 
közepére a teljes belterületi szakasz építése befejeződött. 

A negyedik szakaszon – Nagykőrös felett – a meglévő 3 db tiltós áteresz zárószerkezetének 
átépítése megtörtént, így azok alkalmassá váltak az időszakos vízvisszatartásra. 

A pályázat zárása 2011. március 31-én várható. Még le nem zárt feladat az üzemeltetési 
engedélyhez szükséges dokumentáció elkészítése, jóváhagyása. 

 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

5. fejezet A felszíni vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 75 – 
 

5-26. ábra: A Kőrös-ér Nagykőrös belterületi szakasza (33+628 km szelvény) a fejlesztés előtt és 
a fejlesztés után 

     

5-27. ábra: A Kőrös-ér új zárt szakasza Nagykőrös belterületén (34+840–34+940 km) 

 

5.4.2 Folyamatban lévő vízrendezési projektek 

A KÖTI-KÖVIZIG 2010. év végén folyamatban levő vízrendezési projektjei a következők: 

 Millér belvízf őcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0009) 

 Harangzugi I. belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-
0010) 

 Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012) 

 Hanyi-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0001) 

 Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó (VTT) 
hatásterületén – Csátés belvízcsatorna, 22. sz. belvízcsatorna, Tiszasülyi 28-as (ÉAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0001) 

 Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0002) 

 Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0003) 

 Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0003) 
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5-4. táblázat: Folyamatban levő vízrendezési projektek, 2010 

Projekt megnevezése 
Támogatási 
szerződés 
megkötése 

Előirányzat 
(Ft) Ütemezés 

Millér belvízfőcsatorna mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 2010.01.12. 350 502 623 2009.10.30 – 2011.07.31. 

Harangzugi I. belvízfőcsatorna 
mederfejlesztése és rekonstrukciója 2010.02.12. 394 293 153 2009.10.16 – 2011.05.31. 

Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 2009.12.17. 251 066 178 2009.11.20 – 2011.07.31. 

Hanyi-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 2009.10.29. 295 724 852 2009.01.01 – 2011.09.30. 

Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a 
Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó 
hatásterületén (Csátés-cs., 22. cs., Tiszasülyi-
28. cs.) 

2010.09.29. 324 131 000 2011.05.01 – 2012.07.31. 

Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek 
mederfejlesztése és rekonstrukciója 2010.09.29. 499 447 234 2011.05.01 – 2012.07.31. 

Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek 
vízrendezése 2010.09.29. 358 968 463 2011.05.01 – 2012.07.31. 

Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és 
rekonstrukciója 2010.09.25. 474 942 769 2011.04.01 – 2012.06.30. 
 

5-28. ábra: A KÖTI-KÖVIZIG folyamatban levő vízrendezési projektjei 
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5.4.2.1 Millér belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 
(ÉAOP-5.1.2./D-2f-2009-0009) 

A projekt célja a csatorna kapacitásának növelése, az érintett települések csapadékvizeinek és 
tisztított szennyvizeinek biztonságos befogadása, a Hanyi-Tiszasülyi tározó leürítési útvonalának és 
a vízpótlás biztosítása. A beruházás keretében folyamatban van a Millér belvízf őcsatorna 
mederrekonstrukciója, műtárgyak átépítése és egy új vízkormányzó műtárgy megépítése. 

5-29. ábra: Egyoldali gyökérzónás kotrás a Millér belvízfőcsatornán 

 

5-30. ábra: Vízszintszabályozó műtárgy építése a Feketevárosi hídnál 

     
 

A Millér Konzorcium mint kivitelező a kedvezőtlen időjárás miatt a mederkotrással 2010 nyarának 
közepére végzett. A munkavégzést hátráltatta a jelentős csapadékokból kialakuló nagy mennyiségű 
belvíz, amely folyamatos víztelenítési és építési problémákat okozott. Ezért a támogatási szerződés 
módosítására került sor. 

A Feketevárosi duzzasztónál elkészült a megkerülő csatorna, áttöltések és a műtárgyépítés is 
folyamatban van. Az 1. sz. duzzasztó építésénél elkészült a megkerülő csatorna és az áttöltések, a 
munkagödör víztelenítésre került, a bontási munkák elkezdődtek. A Gulyás tiltó építésénél elkészült 
a megkerülő csatorna és az áttöltések, a munkagödör víztelenítésre került, a műtárgy építése 
folyamatban van, a vasbeton szerkezet részben elkészült. A mederrekonstrukció teljes egészében 
elkészült. Köszönhetően az elkészült mederrekonstrukciónak, amely a kivitelezési költség 46,5%-a, 
a kiviteli munkák jelenlegi készültségi foka 69%-os. 
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5.4.2.2 Harangzugi-I. belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 
(ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0010) 

A Harangzugi-I. belvízfőcsatornán megvalósuló projekt elsődleges célja a csatorna kapacitásának 
növelése az érintett települések csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. A kivitelezés 
során a mederrekonstrukció, műtárgyak vízszállító képességének növelése és egy új mederelzáró 
műtárgy építése megtörtént. További feladat a műtárgyburkolatok kialakítása, a műtárgyak 
környezetének rendezése. 

5-31. ábra: A Harangzugi-I. belvízfőcsatorna 4+703 km szelvényben lévő tiltós műtárgy 
átépítése 

 
 

5.4.2.3 Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012) 

A beruházás keretében folyamatban van a Doba belvízfőcsatorna mederrekonstrukciója, a 
műtárgyak vízszállító képességének növelése és egy új mederelzáró műtárgy megépítése az érintett 
települések csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. 

2010. év első felében a kivitelezési munkák közül az előkészítő cserje-, nádirtási munkák, a 
belvízcsatorna kotrása, a depónia rendezés, fakitermelés, a kotró járóút teljes hosszban elkészült. 

A műtárgyak kivitelezési munkái 2010. év augusztus-szeptember hónapjaiban megkezdődtek, az 
átereszek kivitelezése befejeződött, a tiltós műtárgyak közül 1 db készültsége 60%-os. A 
mechanikus elzáró szerkezetek legyártása 2011. március hónapban várható. A Dobai 
szivattyútelepen megtörtént a gerebrácsok kiszerelése, elszállítása és telephelyen történő felújítása. 

5-32. ábra: A Doba belvízfőcsatorna 7. jelű műtárgya (8+044 km szelvény) építés közben 
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5-33. ábra: A Doba belvízfőcsatorna 13. jelű műtárgya (13+407 km szelvény) 

 
 

A csapadékos időjárás miatt a munkaterület munkavégzésre csak korlátozott mértékben volt 
alkalmas, a műtárgyépítési munkálatok előrehaladását jelentősen gátolta a hidrometeorológiai 
viszonyok miatt kialakult ár- és belvízhelyzet. Az egész évre jellemző tendencia következtében 
szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása (2010. december 8.). A projekt fizikai 
megvalósulásának napja 2010. december 31-ről 2011. július 31-re változott. 

A kivitelezéssel időarányosan folyik a mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység. A tájékoztatási 
kötelezettséghez kapcsolódóan 2010. március 23-án a Dobai szivattyútelepen tartott 
projektrendezvényen a KÖTI-KÖVIZIG műszaki igazgatóhelyettese tájékoztatta a megjelenteket a 
projekt műszaki tartalmáról. 

5.4.2.4 Hanyi-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 
(ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0001) 

A projekt elsődleges célja a hidraulikai méretezés által kijelölt csatornaszakaszok kapacitásának 
növelése az érintett települések csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. A fejlesztési 
munkák között szerepel pl. mederkotrás, mederrekonstrukció révén természetközeli mederállapot 
kialakítása, műtárgyak vízszállító képességének növelése. 

A munkaterület átadást követően a munkálatok megfelelő ütemben haladtak, azonban a projekt által 
érintett területen a kivitelezésre rendelkezésre álló 2009 novembere és 2010 júliusa közti 
időszakban rendkívül kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyok alakultak ki, melyek a kivitelezést 
jelentősen hátráltatták, így a projekt az eredeti ütemezés szerinti határidőre fizikailag nem volt 
megvalósítható. 

Ezért 2010. október 27-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő 
Szervezet felé, mely szerint a projekt várható befejezése 2011. szeptember 30-ra módosult. A 
kivitelezés befejezése 2011. június 30-ra várható. 
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5-34. ábra: Műtárgyátépítés Erdőtelek külterületén 

     
 

5.4.2.5 Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó (VTT) 
hatásterületén (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001) 

A fejlesztés alapvető célja a Tiszasülyi-28. (9+270-11+366), Csátés- (0+000-13+450), 22. 
csatornák (0+000-6+967) belvízlevezető képességének javítása. A belvízrendszer fejlesztés fő 
célkitűzése Jászkisér, Jászapáti, Jászszentandrás belterületi csapadékvizeinek elvezetéséhez a 
főművi befogadó képesség biztosítása. A fejlesztés lehetőséget biztosít a jelentős belvízgondokkal 
küzdő települések belvízproblémáinak megoldására. 

2010. évben megtörtént a pr tevékenység ellátására, a mérnöki feladatok ellátására és a tenderterv 
készítésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése. 

5.4.2.6 Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0002) 

A projekt célja a Kakat belvízfőcsatorna alapfunkcióját képező belvízkár elhárítás, valamint 
mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás (kettősműködésű csatorna) üzemeltetési feltételeinek 
javítása. A tervezett projekt megvalósítása esetén lehetőség nyílik az érintett települések belterületi 
csapadékvíz hálózatának fejlesztésére. A fejlesztés révén biztosított lesz a vízkészletek optimális 
felhasználása, illetve helyben történő hasznosítása is. 

2010. évben megtörtént a pr tevékenység ellátására, a mérnöki feladatok ellátására és a tenderterv 
készítésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése. 

5.4.2.7 A Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-
0003) 

A Nagykunsági-főcsatorna övcsatornarendszere egyrészt az Nkfcs. szivárgó vizeit, másrészt a 
változó, átlagosan 2 km szélességű kísérő mezőgazdasági terület belvizét gyűjti össze és vezeti el. A 
fejlesztés után az övcsatornarendszer alkalmas lesz a belvizek befogadására, vizeit pedig a már 
meglévő üzemközi csatornák és a megépítendő Harangzugi-8-1 társulati csatornák fogják elvezetni 
a Harangzugi-I. csatornába. 

A projekt megvalósulásával a Nagykunsági-főcsatorna mellettes területein létrejönnek a korszerű 
belvízgazdálkodás műszaki feltételei, melyek a többletvizek (belvíz) elvezetése mellett a vízhiányos 
időszakok (aszály) kártételeinek enyhítésére is alkalmasak. 
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2010. évben – hasonlóan a másik két 2010-es döntés alapján támogatott észak-alföldi régiós térségi 
vízrendezési projekthez – megtörtént a pr tevékenység ellátására, a mérnöki feladatok ellátására és a 
tenderterv készítésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése. 

5.4.2.8 A Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-
0003) 

A projektben megvalósuló fejlesztés a Sajfoki belvízöblözet főműveinek üzemeltetési feltételeinek 
javítását célozza. További feladat a Sajfoki öblözet főművei és a VTT program keretén belül 
létesítendő Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó üzemrendjének összehangolása. Az érintett települések 
csapadékvíz-elvezető rendszerének közeljövőben tervezett kiépítése miatt szükséges a 
Sajfoki-csatorna rekonstrukciójának elvégzése. 

2010. évben megtörtént a pr tevékenység ellátására, a mérnöki feladatok ellátására és a tenderterv 
készítésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése. 

5.4.3 A KÖTI-KÖVIZIG által menedzselt, tervezett, vízrendezési projektek 

A tervezett fejlesztések természetvédelmi szempontú megfelelőségét az KÖTI-KÖVIZIG működési 
területén illetékes öt nemzeti park igazgatóság szakmai felügyelete garantálja az engedélyezési 
eljárástól a megvalósulásig. 

5-35. ábra: A KÖTI-KÖVIZIG tervezett vízrendezési projektjei 
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5.4.3.1 A Peitsik-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése az 1+250–2+045 km szelvények között 

A fejlesztés végrehajtásával biztosítható a mértékadó csapadékból származó vízhozam elvezetése, 
ugyanakkor a meglévő műtárgyakkal a belvízhullám levonulás végső fázisában érkező 
vízmennyiség a mederben tározható. A projekt során a cél elérése érdekében 3 db műtárgy (2 
közúti, 1 vasút alatti) átépítését tervezzük. Az átépítés során a meglévő – és a továbbiakban a 
vízelevezetésben aktívan részt vevő – átereszek mellé sajtolásos technológiával a hidraulikailag 
megfelelő folyási fenékszintre új átereszek létesítését tervezzük. 

A 2010. évben teljesen előkészített projekt benyújtása a pályázati kiírásnak megfelelően 2011. 
évben várható. 

5-36. ábra: A Peitsik-éri belvízfőcsatorna 1+330 és 1+530 km szelvénye 

     

 

5.4.3.2 Az Alcsi Holt-Tisza revitalizációja 

Az Alcsi Holt-Tisza vízkészlete a csapadékvíz mellett magas tiszai vízállás esetén az Alcsi fedett 
csatornán és zsilipen keresztül történő gravitációs vízbevezetéssel, másrészt alacsony tiszai 
vízállásnál a Nagykunsági-főcsatornából az NK-X-2. öntözőcsatornán, Kiskengyeli és Kengyeli 
belvízcsatornákon keresztül, harmadrészt pedig magas tiszai árhullám esetén szivornyás 
átvezetéssel biztosítható. 

A projekt az érintett települések (Szolnok, Szajol) bel- és külterületi vízrendezésével összhangban, a 
vízgyűjtő-gazdálkodás szempontjait figyelembe véve, a Víz Keretirányelv célkitűzéseihez 
illeszkedve került megtervezésre. 

A változó klimatikus, hidrológiai viszonyok és társadalmi igények a vízgazdálkodási szemlélet 
változását igénylik. A készülő projekt ennek az új szemléletnek, a megváltozott igényeknek kíván 
megfelelni a meglévő vízkészletek maximális kiaknázásával, a tervezett beavatkozásokkal, melyek 
a következők: 

 a holtág egy szakaszán a szerves üledék eltávolítása (iszapkotrás), 

 a holtág töltő és ürítő műtárgyainak felújítása, 

 a holtág vízpótló útvonalainak rekonstrukciója, 

 a holtág parti sávjának rendezése. 

Az 5-37. ábrán a mederkotrás során a holtágból kikerülő iszap elhelyezési területeit sávozás jelöli. 
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5-37. ábra: Az Alcsi Holt-Tisza revitalizációs projektjének helyszínrajza 

 
 

5.4.4 Belvízvédelmi művek igénykielégítő képességének bemutatása 

A belvízvédelmi műveink jelenlegi állapotát a 2010. évi karbantartási munkák, a megkezdett EU 
finanszírozású projektek eredményei, a védekezés során végzett vízelvezetést javító 
munkavégzések, a közmunka programokban elvégzett munkák határozzák meg. Az elmúlt évben 
karbantartásra, fenntartásra fordítható keret szűkössége miatt a megvalósult fejlesztések és 
védekezési időszaki munkavégzések hatása a vízelvezető képesség javításában kiemelkedően 
fontos volt. 

A védekezés során előnyt élvezett a belterületek védelme. Az OMIT engedélyével a védekezés 
terhére 2010. január–októberi időszakban megtörténtek a belterületek csapadékvíz elvezetéséhez 
kapcsolódó legszükségesebb főművi beavatkozások a Gerje, Perje, Kisgyepi, Rekettyés, 22-es, 
Csátés, Harangzugi-I., Szajoli-I., Nagyfoki-I. belvízcsatornákon összesen 63 km hosszban. 

2010 decemberében elkészült a Perje, Közös, Nagyfoki-I., Karcagi-I., Nkfcs. keleti ág övcs jp., 
Nkfcs. övcs. bp., Nkfcs. övcs. jp., Peitsik, Karcagi-III., I-13. csatornák medertisztítása összesen 33 
km hosszban. A további engedélyezett munkák (14. csatorna, Mezőtúri-VI., Harangzugi-I-c., Gerje 
felső szakasz, Kisfoki, V-II-6., Karcagi-III. alsó szakasz medertisztításának) megvalósulása 
áthúzódott a 2011. évre. 

Igazgatóságunk az illetékes vízgazdálkodási társulatokkal egyezetve – a belterületi problémák 
elsődlegességét szem előtt tartva, a komplex vízelevezetési útvonalak vizsgálatával – az év utolsó 
napjaiban összeállította és 2011. január 7-én felterjesztette a szükséges beavatkozások listáját 
összesen 2,9 milliárd Ft becsült költséggel. 
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Felhasználva a védelmi művek éves állapotértékelését, az egyes belvízvédelmi szakaszokon a 
belvízcsatornák állapotát, vízszállító képességét, illetve ennek változását az alábbiakban mutatjuk 
be. 

10.01 számú Tiszakécskei belvízvédelmi szakasz 

A belvízvédelmi szakaszon lévő belvízcsatornák torkolati kiépítettsége a korábbi évekhez képest 
nem változott. A 2009. évihez hasonló a karbantartottság állapota. A vízszállító képesség a 
rekonstrukció miatt a Körös-éren javult, a többi csatornán változatlan. 

A 2010-2011. évi őszi-téli védekezés alatt a belterületek belvízmentesítéséhez kapcsolódó preventív 
munkák keretében a Peitsik-éren folyt medertisztítási munka, amely következtében a vízszállító 
képessége javult. 

10.02 számú Ceglédi belvízvédelmi szakasz 

A 2009. évi állapottal közel azonos a csatornák vízszállító képessége. Kaszálás csak rövid 
szakaszon valósult meg, sok helyen gazos, benőtt a meder. A belterületek belvízmentesítéséhez 
kapcsolódó preventív munkák keretében a Gerje és a Perje belvízcsatornákon folyt kotrási munka, 
amely következtében a vízszállító képességük javult. 

10.03 számú Jászberényi belvízvédelmi szakasz 

A csatornák állapota nem változott, de még elfogadható. Kaszálást a védelmi szakaszon nem 
végeztünk. Kotrásra került sor a védekezés alatt. 

10.04 számú Kiskörei belvízvédelmi szakasz 

A csatornahossz közel harmadán történt gaztalanítás. Kotrást nem végeztünk 2010-ben. A 
vízszállító képesség romlott az előző évihez képest. 

10.05 számú Jászkiséri belvízvédelmi szakasz 

Az előző évihez képest a vízszállító képesség nem változott. Erősen benőtt szakaszok, 
rézsűmegcsúszások, földbemosódások és rossz állagú műtárgyak találhatók a csatornákon. A 
rekonstrukciós munkák még nem fejeződtek be a Doba- és a Millér-csatornán. Nem volt kaszálás a 
belvízvédelmi szakaszon. 

10.06 számú Kunhegyesi belvízvédelmi szakasz 

Kaszálásra a csatornák közel felén került sor. A 2010. évi tavaszi-nyári védekezés alatt kotrást 
végeztünk a Nagyfoki-I. csatornán 10 km hosszban. A csatornák állapota összességében romlott. 

A 2010-2011. évi őszi-téli védekezés alatt a belterületek belvízmentesítéséhez kapcsolódó preventív 
munkák keretében a Kisfoki belvízcsatornán folyt medertisztítási munka, amely következtében a 
vízszállító képessége javult. 

10.07 számú Kisújszállási belvízvédelmi szakasz 

Az előző évi állapothoz képest kissé romlott a csatornák állapota annak ellenére, hogy a csatornák 
felén kaszálást végeztünk. Ezek a munkák csak a legrosszabb helyeken javítottak az állapoton. Erős 
a gyomosodás a csatornákon. A 2010. évi tavaszi-nyári védekezés alatt kotrást végeztünk a Kakaton 
2,4 km hosszban. 

2010-2011. évi őszi-téli védekezés alatt a belterületek belvízmentesítéséhez kapcsolódó preventív 
munkák keretében az V-II-6. belvízcsatornán folyt gyökérzónás kotrási munka, amely 
következtében a vízszállító képessége javult. 
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10.08 számú Karcagi belvízvédelmi szakasz 

A csatornahossz 50,2%-án egyszeri kaszálást végeztünk. Kotrásra védekezés alatt a Karcagi-III. 
belvízcsatornán 5,4 km-en, a Karcagi-II. csatornán 3,0 km-en, az V-14. belvízcsatornán 1,1 km 
hosszban került sor. Vegyszerezés nem történt. A vízelvezető képesség az előző évihez képest kissé 
romlott. 

2010-2011. évi őszi-téli védekezés alatt a belterületek belvízmentesítéséhez kapcsolódó preventív 
munkák keretében a Karcagi-III. belvízcsatornán folyt gyökérzónás kotrási munka, amely 
következtében a vízszállító képessége javult. 

10.09 számú Cibakházi belvízvédelmi szakasz 

A Szajoli-I. belvízcsatorna 27,5%-át gaztalanítottuk. A csatorna többi része gazos, sással, náddal 
benőtt. A 4. sz. főút alatti műtárgy magas küszöbű, összességében a vízszállító képesség csak 
58%-os, az előző évihez képest kissé romlott. 

10.10 számú Mezőtúri belvízvédelmi szakasz 

Gaztalanítást a csatornák 21,7%-án végeztünk. Vegyszerezésre 2010-ben nem került sor. A 
csatornák vízszállító képessége változatlan. Kotrás történt a Harangzugi-I-c csatornán 3,6 km-en, 
valamint a Mezőtúri-VI. csatornán 7,9 km-en, illetve a Harangzugi-I. csatornán 4,7 km-en. A 
Harangzugi-I. csatornán a rekonstrukciós munkák folytatódnak. 

2010-2011. évi őszi-téli védekezés alatt a belterületek belvízmentesítéséhez kapcsolódó preventív 
munkák keretében a Mezőtúri-VI. belvízcsatornán folyt gyökérzónás kotrási munka, és az Nkfcs. 
keleti ág jobb parti szivárgón történt mederkaszálás, amely következtében a vízszállító képesség 
javult. 

 

5.5. Vízkészletjárulék 

A szabályoknak megfelelően, pontosan és naprakészen vezetjük a vízkészletjárulék (VKJ) 
nyilvántartási rendszerét. A nyilvántartó rendszer a pénzügyi adatok lekérdezhetősége mellett, a 
vízgazdálkodáshoz műszaki adatbázist biztosít és különböző szempontok szerinti adatfeldolgozást 
tesz lehetővé. 

2010. évben az összes VKJ bevétel 345 480 733 Ft volt, az összes kintlévőség: 4 872 227 Ft, ebből 
a felszámolás alatti 3 787 628 Ft. Ez az összes bevétel tekintetében a 2009. évihez képest alig 
1%-os, 354 125 Ft-os csökkenést, azonban a kintlévőség esetében 70,5%-os csökkenést jelent 
(2009-ben az összes kintlévőség 16 519 681 Ft volt). 
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5-5. táblázat: Vízfogyasztási és VKJ bevételi adatok, 2010 

 
Lekötés 
(em3) 

Termelés 
(em3) 

Bevétel 
(eFt) 

Felszíni víz 6 832 834 6 771 825 64 660 

     ebből vízerőmű 6 728 373 6 728 373 30 278 

Felszín alatti víz 38 783 32 249 278 322 

     gyógyvíz 3 216 2 832 54 075 

     termálvíz 5 650 5 063 75 498 

     rétegvíz 29 802 24 305 148 016 

     talajvíz 115 48 733 

Engedély nélküli 0 0 0 

Létesítési engedélyes 4 269 0 4 670 

Szüneteltetési engedélyes 26 0 0 

VKJ mentes  158 0 0 

Üzemi vízfogyasztás 0 41 581 

 

5-6. táblázat: A VKJ nyilvántartás jellemző számai, 2010 

Megnevezés Száma (db) 

VKJ köteles vállalat 946 

VKJ mentes vállalat 644 

Vízhasználó és üzemi (közüzemű) telep 4 028 

Üzemeltetési engedély 2 006 

Létesítési engedély 101 

Szüneteltetési engedély 4 

Évközi bevallás 1 192 

Év végi bevallás 2 441 

Létesítési bevallás 77 

Szüneteltetési bevallás 4 

Üzemi bevallás 10 

Engedély nélküli bevallás 0 

Hatósági felügyeleti ellenőrzés 10 
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6 A felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás bemutatása 
Az Igazgatóság felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási feladataihoz tartozó tevékenységeket a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály Vízföldtani és Víziközmű Csoportja koordinálja, illetve a feladatok 
túlnyomó részét maga a csoport végzi. 

Évtizedek óta az Igazgatóság hagyományos felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási feladatai közé 
tartoznak a nyilvántartási feladatok. Ennek során vezetjük az írott kútkatasztert , melyben 
rögzítésre kerül valamennyi vízföldtani naplóval ellátott (kataszterezett) kút legfontosabb műszaki, 
vízszolgáltatási és vízkémiai adata. A kutakat térképi állományban is nyilvántartjuk. Az Igazgatóság 
területén 2010. évben 6 183 db (2009-ben 6 137 db) kataszterezett kutat tartottunk nyilván. 

A felszín alatti vízgazdálkodás egyik legfontosabb eleme a vízmérleg nyilvántartás. A 
nyilvántartás éves alapú, melyet folyamatosan aktualizálunk. Egyrészt a kutak (OSAP adatlapokról 
és a vízkészletjárulék nyilvántartásból származó) tényleges víztermelési adatait, másrészt a kutak 
vagy kútcsoportok víztermelési engedélyezési adatait tartalmazza. 

Fentieken kívül nyilvántartjuk a kutak gázvizsgálat eredményeit, a vízműkutak és lakossági 
kiskutak vízvizsgálati eredménylapjait is. 

 

6.1. Felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vízhasználati statisztika 

A KÖTI-KÖVIZIG működési területén 2010-ben 3 613 db engedéllyel rendelkező fúrt kutat 
tartottunk nyilván a vízmérleg szerint, melyek közül 2 559 db tekinthető termelő (ténylegesen 
termelő, vagy szüneteltetett, illetve üzemen kívüli, de nem megfigyelő) kútnak. A kutak mintegy 
86,7%-a rétegvíz kút, a hévíz kutak aránya 6,4%, a talajvíz kutaké 6,9%. 

A VKJ nyilvántartás  szerint 2010-ben (engedélyezett kutakból legálisan) kitermelt vízmennyiség 
32 248 em3 volt, melyből 75,4%-kal részesedtek a rétegvíz kutak, 15,7%-kal a termálkutak, 
8,8%-kal a gyógyvíz kutak (víztípustól függetlenül), a talajvíz kutakból kitermelt vízmennyiség 
pedig csupán 1,5 ezreléknyit tett ki. 

Az engedélyekben lekötött vízmennyiség (2010-ben összesen 39 990 em3) és a ténylegesen 
kitermelt vízmennyiség (32 248 em3) között lényeges (19,4%-os) különbség van, ami az előző 
évinél (13,8%) is több. A változás oka a kitermelésre engedélyezett mennyiségek (lekötések) 
jelentéktelen mértékű emelkedése mellett inkább a kitermelés közel 5%-os csökkenésében 
kereshető. 

A vízkészletjárulék számító és nyilvántartó program (VKJ3) adatbázisa alapján a 
2005-2010. évekre vonatkozóan a következő vízhasználati statisztikai adatok mutatják be a 
felszín alatti vízhasználat alakulását. 

A KÖTI-KÖVIZIG területén a felszín alatti víztermelés alakulását felhasználási célok szerint 
bemutató 6-1. ábrán az egy nagyságrenddel magasabb értékű közcélú vízhasználat a másodlagos Y 
tengelyen került ábrázolásra. A felszín alatti víztermelés a KÖTI-KÖVIZIG működési területén 
2005-2009 között kisebb ingadozásoktól eltekintve lényegesen nem változott, és a vízfelhasználási 
célokban sem volt jelentős átalakulás ezen időszakban. Ezzel szemben 2010. évben viszonylag 
jelentős (közel 1,6 millió m3-es, mintegy 5%-os) termeléscsökkenés volt tapasztalható. A 
legnagyobb változás a közcélú vízfelhasználásban következett be. 
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A közcélú felszín alatti vízhasználat víztermelési értékei 2005-2009 folyamán közel állandóak 
voltak, 2010-ben azonban 1,35 millió m3-es csökkenés volt tapasztalható. Az ok elsősorban a 
lakosság költségkímélő, takarékosabb vízfelhasználásában keresendő. 

6-1. ábra: Felszín alatti víztermelés összesítés a KÖTI-KÖVIZIG területén felhasználási célok 
szerint (2005-2010) 
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A VKJ kiszámításának szempontjából gazdasági célú vízhasználat: az ipari, mezőgazdasági, 
kereskedelmi és egyéb gazdasági, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő teljes vízhasználat, 
beleértve a foglalkoztatottak szociális vízigényét is, a gyógyvizeknek nem minősülő ásványvizek 
palackozását. A gazdasági ivó felhasználási célról (azaz gazdasági ivóvízhasználatról) azoknál a 
tevékenységeknél beszélhetünk, ahol a közegészségügyi előírások alapján a technológiai 
vízhasznosítás több mint 50%-ára vonatkozóan kötelezően előírt az ivóvízminőség használata. Az 
ilyen célú víztermelésre a folyamatos csökkenés jellemző, mely a gazdasági válság termelő 
ágazatokra gyakorolt hatása miatt tapasztalható. 

Az állattartási  célú és a gazdasági egyéb típus esetében a víztermelés közel állandó, a fürd ő célú 
vízkitermelés 2006-os emelkedését követően (mikor meghaladta a 3 millió m3-t) kissé alacsonyabb 
szinten közel állandó (2,6 millió m3 körüli). 

A gyógyászati célú hasznosításra kitermelt víz mennyisége folyamatosan nő – melynek oka a 
folyamatos és örvendetes gyógyfürdőfejlesztés – ez 2010-ben 1 486 647 m3 (72%) gyógyvíz típusú 
és 565 451 m3 (28%) termálvíz típusú vízkészlet felhasználását jelentette.  
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Az öntözési célú víztermelés a legkisebb jelentőségű a felszín alatti vízkészletek felhasználása 
szempontjából, kisebb emelkedés – a felszíni vízhasználathoz hasonlóan – 2007-ben és 2009-ben 
volt tapasztalható. A 2010. évi csökkenés oka a csapadékos időjárása miatti öntözővíz igény 
csökkenés. 

Az Igazgatóság területén 2010-ben regisztrált teljes felszín alatti víztermelés (32 248 299 m3) 
felhasználása vízhasználati célok szerint a következő. A víztermelésben a legnagyobb arányt a 
közcélú – túlnyomórészt közüzemi ivóvízellátásban testet öltő – vízhasználat (63,2%) képviseli. A 
többi vízhasználati cél aránya jóval kisebb, 10% alatti. A gazdasági ivóvíz céljára kitermelt 
vízmennyiség 9,0%-a, a fürdőkben felhasznált pedig 8,3%-a az összes felszín alatti víztermelésnek. 
Gazdasági egyéb céllal 6,9%-ot, gyógyászatban 6,4%-ot, állattartási céllal pedig 5,5%-ot 
használnak fel a felszín alatti vízkészletből. Az öntözési céllal kitermelt felszín alatti víz aránya 
viszont a többi vízhasználati célhoz képest nem számottevő, csupán 0,7%-ot tesz ki. 

A 6-2. ábra felszín alatti víztípusonként mutatja be a víztermelési adatokat, illetve a víztípusok 
arányát a víztermelési adatok százalékos összehasonlításával. A statisztikai feldolgozás a talajvíz 
víztípus víztermelési értékeit nem veszi figyelembe, mivel annak 2005-2010 időszaki átlagértéke 
két nagyságrenddel kisebb, mint az összehasonlításban már szereplő, legkisebb jelentőségű 
gyógyvíz típus értéke. A rétegvíz kitermelés a teljes felszín alatti vízkitermelés kétharmadát teszi ki. 
A rétegvíz kitermelés, illetve a rétegvíz aránya a teljes kitermelt vízmennyiségben a vizsgált 
időszakban kis mértékben csökkent (77,0%-ról 75,5%-ra), míg a gyógyvíz mennyisége és aránya 
nőtt (5,0%-ról 8,8%-ra), a termálvíz aránya közel állandó, csak kis mértékben csökkenő. 

6-2. ábra: Felszín alatti víztermelés alakulása a KÖTI-KÖVIZIG területén víztípusonként (em3) 
– a víztípusok arányának bemutatásával (2005-2010) 
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A felszín alatti víztermelés és lekötés aránya 2005-2010 közötti időszakban átlagosan 85%-os volt 
(6-3. ábra). A vizsgált időszakban 2005-ben volt a legmagasabb a lekötés nagysága. A víztermelés 
értéke 2010-ben volt a legalacsonyabb, az előző évhez képest közel 1,6 millió m3-rel csökkent. 
Ebben a legmagasabb részesedésű a korábban már bemutatott közcélú víztermelés csökkenés. 

6-3. ábra: Felszín alatti víztermelés és lekötés alakulása a KÖTI-KÖVIZIG területén 
(2005-2010) 
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A 2010. évi lekötött és kitermelt vízmennyiségek közötti differencia elsősorban a rétegvizek 
közcélú és gazdasági ivó, valamint állattartó telepi és öntözési célú felhasználásának és lekötésének 
különbségéből adódik. Az egyéb vízhasználati célok esetében és a többi víztípusnál a különbségek 
kevésbé jelentősek. 

Amint az a 6-4. ábrán is látható, a rétegvizek esetében a legnagyobb arányt a közcélú (elsősorban 
közüzemi ivóvízellátási célú) vízhasználatok jelentik. Ez a 24 305 229 m3-es összes rétegvíz 
termelés 75,3%-át képviseli. A gazdasági ivó (11,0%), és állattartási célú (7,3%) vízhasználatok 
jelentősége kisebb, de számottevő, a gazdasági egyéb (3,2%) és fürdő célú (2,3%) felhasználás 
arányait tekintve nem számottevő, az öntözés (0,8%) részaránya pedig elhanyagolható. 

A termálvizek esetében (összes termelés 5 063 151 m3) a legfontosabb ugyancsak a közcélú – pl. 
jászsági ivóvízellátási – vízhasználat (40,6%), de e mellett a fürdőkben történő (22,1%) és 
gazdasági egyéb (21,7%) célú felhasználásuk is jelentős, melyek mellett a gazdasági ivóvízcélú 
felhasználás (4,3%) eltörpül. 

Az Igazgatóság területén lévő gyógyvízhasználatok (2 832 046 m3) közül kiemelkedik a 
gyógyászati célú (elsősorban gyógyfürdőkben jelentkező) vízhasználat (52,3%), de jelentős még a 
gazdasági egyéb (35,0%) és gazdasági ivó (11,0%) vízhasználat is. Az egyéb célú (közcélú és 
gazdasági ivó) vízhasználatok aránya (1,2% illetve 0,2%) jelentéktelennek mondható. 
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6-4. ábra: Felszín alatti víztermelés és lekötés alakulása a KÖTI-KÖVIZIG területén – 
felhasználási célok szerint, víztípusonként (2010) 
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6.2. Távlati vízbázis gondozása 

A 38.1 Csemő-Nyugat megnevezésű 15 000 m3/nap kapacitásúra tervezett, meghatározott és 
hatóságilag is kijelölt védőidom-védőterület rendszerrel rendelkező sérülékenynek minősülő 
távlati vízbázis fenntartási feladatait (vízszintészlelés, vízkémiai vizsgálatok, észlelőkutak és 
műszerek karbantartása, javítása) Igazgatóságunk végzi. A feladatot a Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Osztály koordinálja. 2010-ben is az üzemeltetési utasításban foglaltaknak megfelelően végeztük a 
távlati vízbázis fenntartási munkálatait.  

A távlati vízbázis védőidom-védőterület kijelölését megalapozó tervdokumentációjának 
felülvizsgálatát elvégeztük, a hatóság részére a kiegészített és aktualizált dokumentációt 
megküldtük. 

 

6.3. Az Igazgatóság egyéb vízföldtani feladatai 

Vízföldtani, felszín alatti vízgazdálkodási tevékenységünk az alábbi feladatokra terjed ki: 

 OSAP 1375 statisztika: a felszín alatti vizet kitermelő vízkivételekre, valamint megfigyelő 
kutak üzemi figyelési tevékenységére vonatkozó adatlapok víztermelési, vízszint vagy 
víznyomás és vízkémiai adatokat egyaránt tartalmaznak, ami a vízmérleg készítéséhez és a 
VKI mennyiségi monitorozásához nélkülözhetetlen adatforrás. A beküldött adatlapok 
kiegészített és javított példányait nyilvántartásunkban gyűjtjük, illetve továbbítjuk a 
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központi nyilvántartást végző VITUKI Nonprofit Kft. felé. 2010-ben 87 db hévízkút és 435 
db vízműkút volt ilyen jellegű statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett. 

 szakértői vélemények készítése vízjogi engedélyezési eljáráshoz (vízhasználatok 
létesítési, üzemeltetési engedélyeihez) (2010-ben: 2 db), település- és területrendezési 
tervekhez (25 db), egyéb vízügyi állásfoglalás készítése pl. kezelői hozzájáruláshoz, 
vízbázis-védelmi kérdésekben (8 db), vízföldtani adatszolgáltatás (2 db); 

 vízbeszerzési-vízellátási kérdésekben hozzánk forduló ügyfelek földtani-vízföldtani, 
vízminőségi és vízkészletekre vonatkozó információkkal  való ellátása; 

 

6.4. A KÖTI-KÖVIZIG Duna–Tisza közére eső részének földtani, vízföldtani adottságai 

A vizsgált terület nem korlátozódik a Duna-Tisza közi hátság közvetlen peremvidékére, inkább a 
Nagykőrösi-homokhát nevű vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területével esik egybe, a 
Zagyva torkolat alatti Tisza jobb parti Igazgatósági területeket foglalja magában. 

6.4.1 A vizsgált terület földtani felépítése, vízföldtani viszonyai 

Az elmúlt évtizedekben lemélyült szénhidrogén- és vízkutató fúrások geofizikai szelvényei és 
furadékmintái alapján viszonylag jól megismertük ezt a különleges adottságokkal rendelkező 
területet, melyről az alábbiak foglalhatók össze. 

6.4.1.1 Felső-pannon képződmények 

Az alsó-pannon beltenger már egészen elsekélyesedett, amikor a nyugalmas üledékképződési 
viszonyokat mintegy 9 millió éve erőteljes kéregmozgások zavarták meg. Az ún. rodáni tektonikai 
fázis hatására a térszín megsüllyedt, a partvidéket töltögető folyók hordalékszállító energiája 
megnőtt, így egyre nagyobb kiterjedésű hordalékkúpokat hoztak létre az ún. alsó-tagozatban. 
Érdekes megfigyelni, hogy a „Duna-Tisza közén” ekkor képződött aprószemcsés homokrétegek 
kifejlődése, vízadó képessége érezhetően elmarad a tiszántúli folyók által lerakottaktól, talán csak 
Zagyvarékas, Szolnok és Cegléd térsége kivétel ez alól a szabály alól. (Nem véletlen, hogy a 
legnépszerűbb strandfürdők egy része is errefelé található.) Nemcsak arról van szó azonban, hogy a 
hátsági részen nyerhető 500-600 l/p-es maximális hozamok a süllyedék peremeken 1000-1500 l/p 
körülire emelkednek, hanem a víz oldottanyag-tartalma és így vélhetően a gyógyhatása is növekszik 
errefelé. 

A felső-pannon középső-tagozatában a folyóvízi homokbehordás a vizsgált térségben is tovább 
erősödött, és az előző területeken kívül a legjelentősebb változás Tiszakécske–Lakitelek vidékén 
következett be. Kezdetben itt is a partvidéktől távolabbi üledékképződés folyt, így kúttelepítésre 
alkalmatlan (apró- és finomszemcsés) homokok alakultak ki, valamivel később azonban megjelent 
az ős-Duna, és a terepszint alatti kb. 950–1050 m-től fölfelé 15–25 m vastag közép- és 
durvaszemcsés homokrétegeket rakott le. Ezek oldalirányú utánpótlódási képessége kiemelkedő, a 
tárolt víz minősége pedig lehetővé teszi a gyógyászati felhasználást, ezért több híres fürdőhely is 
kialakult a körzetben. A hátsági rész ekkor is lényegesen eltérő helyzetben volt a peremekhez 
képest. A középső-tagozat első felében finomszemcsések a homokrétegek, a bennük tárolt víz pedig 
magasabb oldottanyag-tartalmú és kloridos, az utolsó szakasz vízadóinak szemcsézete viszont 
durvul, és a benne tárolt víz is kiédesedő jelleget mutat. 

A középső részre jellemző homokos üledékképeződési környezetet egy idő után az Alföld 
medencéjében kialakuló csapadékszegényebb éghajlat miatt agyagos összletet eredményező 
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körülmények váltották fel – a szakirodalom felső-pliocén-levanteinek hívja ezt a szakaszt –, mely 
időszak alatt képződött üledékek vastagsága a tiszántúli részektől eltérően csupán néhány tíz méter. 
A régi elsekélyesedő beltó mocsári környezetté alakulását néhol – lásd pl. Törtel-10 sz. 
szénhidrogén-kutató fúrás környezetét – több tíz méternyi lignitréteg jelzi. 

6.4.1.2 Pleisztocén képződmények 

A pleisztocén kezdetén az alföldi térszín ismét jelentősen megsüllyedt, és a már jórészt 
elmocsarasodó tájra óriási hordalékszállító energiával nyomultak rá a peremek folyóvizei. A 
vizsgált terület fő folyója továbbra is az ős-Duna maradt, melynek kavicsos hordalékkúpja máig 
megőrződött Pilis–Nagykőrös–Lakitelek vonalán (6-5. és 6-6. ábra). 

Az alsó-pleisztocén kavicsok fekvőszintje Pilistől Nagykőrösig csak lassan változik (190 m-ről 
240–250 m-re), tovább haladva azonban a folyamat felgyorsul, Szentkirályon már 423 m-ben, 
Lakiteleknél pedig 520-530 m mélységben van a fekvő. Ezek a vízadó szintek Nagykőrösig az 
összes települési vízmű és ipari üzem fő vízbázisát alkotják, ettől dél-keletre viszont – a 
kivastagodás miatt – már a középső-pleisztocén homokokig hatolnak csak le a fúrások, 500-3000 l/p 
maximális hozamokat adva egy-egy kútból. Az egyetlen kivétel a szentkirályi ásványvízüzem, ahol 
az Emese nevű vizet jégkorszak eleji kavicsokból termelik ki. 

Az Albertirsa–Nyársapát–Kocsér vonaltól északra megváltozik a helyzet, itt már sehol nincs 
durvaszemcsés homok, de egy ideig még érezhető az ősmeder közelsége a fokozatosan vékonyodó, 
finomodó vízadó szintek adottságain (lásd Törtel–Kőröstetétlen–Tiszajenő vonalát). 

Tápiószőlős–Abony–Tiszavárkony sávjától kezdve ismét jellegzetes változás észlelhető. A dunai 
eredetű homokok már egészen elvékonyodnak, kifinomodnak, gazdaságos vízmennyiség tehát csak 
abban a keskeny meanderövben tárható fel, melyben az ős-Duna ún. Ceglédi oldalágának medre 
kanyargott kb. 2,4 millió évvel ezelőtt. Sajnos ennek az oldalmedernek a hordalékszállító energiája 
az alsó-pleisztocén két fiatalabb térszínsüllyedési fázisában már jól érzékelhetően lecsökkent, ezért 
Abony–Zagyvarékas–Szolnok, illetve Tápiószőlős–Újszilvás–Újszász térségében nem vagy alig 
található itt kúttelepítésre alkalmas homokréteg. 

A középső-pleisztocénben a fentebb vázolt ősvízrajzi folyamatok tovább változtak, és ez kihatott 
az ivóvízellátásban ma felhasználható vízadó szintek előfordulására és kifejlődési minőségére is. Az 
első két nagy süllyedési fázis hordaléka Pilis–Nagykőrös között nagyjából azonos kifejlődésű a 
korábbiakkal, és mivel ezek a durvahomokok nem túl mélyen (kb. 120–180 m között) helyezkednek 
el, gazdaságos kúttelepítést (1000–2000 l/p maximális hozamok) tesznek lehetővé. Ugyanígy 
gazdaságosnak mondható kúttelepítésre van lehetőség a Szentkirály–Tiszakécske–Lakitelek közötti 
süllyedékben is, igaz, ott a fekvőmélység már 330–400 m körülire süllyed le, így a kívánatosnál 
nagyobb a vízhőfok és a gázosság mértéke. Ma már persze az is látható, hogy a tárolt vizek 
magasabb hőmérséklete a Kerekdomb térségi törésrendszeren át való feláramlásnak köszönhető, 
mivel Szentkirályon, illetve Tiszaalpáron a várhatónál lényegesen hidegebbek a vizek, ami viszont a 
mai Duna-meder felől érkező gyors vízutánpótlással magyarázható. Nyársapát–Kocsér vonalán még 
érződik az ősmeder közelsége, ettől északra viszont szinte sehol nincs kúttelepítésre alkalmas 
homokréteg ebben a szinttájban (kivétel: Tiszavárkony vízmű 150 m-es kút, 1100 l/p vízhozam, 
illetve Újszász területe). A középső-pleisztocén utolsó térszínsüllyedési fázisában már a közben 
teljesen nyugat felé elvándorolt ős-Duna árvizei is alig érhették el ezt a területet, hiszen a képződött 
üledékek zömmel agyagosak, és különösen a Zagyvához közeli részeken ezek az agyagok sárgák, 
sárgás-szürkék, jól mutatva a gyakori szárazulattá válást. Ennek a regionális kiterjedésű vastag, 
agyagos résznek a Duna–Tisza közi hátságon van igazán nagy jelentősége: kitűnő hidrogeológiai 
védelmet biztosít az alatta levő kavicsos, durvahomokos vízadóknak, melyekben a nyomás alacsony 
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(-25–30 m-es nyugalmi szintek a fedő -5–10 m-es értékeivel szemben), ezért elvi lehetőség nyílna a 
kevésbé védett felszínhez közeli homokok felőli leszivárgásra. 

A felső-pleisztocénben az Északi-középhegység gyors kiemelkedésnek indult, így az onnan érkező 
folyók hordalékszállító energiája jelentősen megnőtt. Az Alföld északi peremvidékén jelentős 
hordalékkúpok alakultak ki, ebből azonban a vizsgált térségben gyakorlatilag szinte semmi nem 
észlelhető. Igaz ez a Törtel–Tiszavárkony vonaltól észak-keletre eső, félig már Jászsági típusúnak 
nevezhető területsávra is, ahol csak néha jelenik meg egy-egy – akár kúttelepítésre is alkalmas – 
homokréteg (pl. Tószeg, Szolnok aljzatában). Egészen más a helyzet a Nyársapát–Kocsér–
Tiszakécske vonaltól dél-nyugatra, ahol szinte a teljes összlet homokrétegek sorából áll, bár 
természetesen ezeket nem az északi peremvidék folyói szállították ide. 

Az eddigi vizsgálatok tanulsága szerint itt a hátságon mind a négy felső-pleisztocén kori nagy 
süllyedési fázisban a Duna áradásainak homokanyaga borította el a tájat (zömmel szürke színű 
rétegek), de Lászlófalva–Lakitelek felé már az eolikus áthalmozás gyakorisága is feltételezhető 
(száraz térszínre utaló faunaanyagok kerültek elő némely fúrásból). A Pilis–Lászlófalva közötti 
területen az egyes aprószemcsés homokrétegeket csak vékony, 2–3 m-es iszapos agyagrétegek 
választják el egymástól, ezért mint ivóvíz bázis, ez a rétegsorozat igen sérülékenynek tűnik. 
Szerencsére az ilyen „szendvics típusú” rétegszerkezetekre az a jellemző, hogy a felső néhány 
méterben levő talajvíztartó alá – normál körülmények között – aligha jut le bármilyen 
szennyeződés, hiszen az oldalirányú szivárgási lehetőségek lényegesen kedvezőbbek, mint a 
vertikálisak, ezért a felszín felől beszivárgó idegen anyagok többsége is a talajvíz áramlásának 
irányában vándorol tovább, csekély sebességgel. Más a helyzet akkor, ha nem a természetes 
állapotot vizsgáljuk, hanem egy olyan helyzetet, melyet erőteljes víztermelés befolyásol. 
Dánszentmiklós térségében például feljegyezték, hogy az 1960-as évek végén a 20–45 m-es öntöző 
csőkútcsoportok tömeges beüzemelése után a külterületi, 1–1,5 m-es vízmélységű tavak rövid idő 
alatt kiszáradtak, ami mégiscsak a vertikális kapcsolatok meglétére utalhat. Mindenesetre ez a fajta 
kapcsolat csak hosszabb idő alatt hathat, hiszen pl. a csemői távlati vízbázis kútcsoportjainak 
kompresszorozásakor, búvárszivattyúzásakor semmilyen egymásra hatást nem észleltünk még az 
egymáshoz igen közeli rétegeket beszűrőző szomszédos kutak között sem. 

Az említett hátsági részek homokjai – apró szemcsézetük ellenére is – igen jó vízadó képességgel 
(utánpótlódással) rendelkeznek (500–1000 l/p), a kitermelt víz pedig nem tartalmaz 500 mg/l-nél 
több oldott anyagot, kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos jellegű (kemizmusa szinte teljesen 
azonos a középső- és alsó-pleisztocénben tárolttal), tehát ivóvíz céljára, öntözésre is minden 
körülmények között alkalmas. Szentkirály–Tiszakécske–Lakitelek vonalán a felső-pleisztocén 
üledékek vastagsága 145–211 m körülire növekszik, a rétegsorok homokossága a mélységgel – 
illetve a Tisza folyóhoz közelítve – csökken, a tárolt víz oldottanyag-tartalma (1000–1300 mg/l) és 
jellege pedig ebből következően nátrium-hidrogén-karbonátosra változik. 

Cegléd–Törtel felé, illetve Tápiószőlős–Újszilvás–Abony vonalán szintén sokat csökken a 
rétegsorok homoktartalma, és ezzel párhuzamosan általában romlik az egyes vízadók kifejlődése is. 
Kúttelepítésre leginkább csak az utolsó két süllyedési fázis idején lerakódott – Tápiószőlős–
Újszilvás–Abony táján nem egyszer durva- és középszemcsés – homokok alkalmasak, vizüket 
elsősorban öntöző- és magánházi csőkutak hasznosítják. 

Ezeken a helyeken tehát 500–600 mg/l-nél nem nagyobb az oldottanyag-tartalom, nem úgy mint 
Újszász–Zagyvarékas–Szolnok–Vezseny–Kőröstetétlen felé, ahol az összlet egyre agyagosabbá 
válik, és a homokokban tárolt víz is nátrium-hidrogénkarbonátossá alakul, 900–1200 mg/l-es 
oldottanyag-tartalom mellett. 
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6-5. ábra: A Pilis–Nagykőrös közötti pleisztocén ős-Duna hordalékkúp összlet földtani 
szelvénye 
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6-6. ábra: A Lajosmizse–Cegléd közötti pleisztocén összlet földtani szelvénye 

 
 

6.4.2 A térség felszín alatti vízkészleteinek minőségi viszonyai 

A felszín alatti vizek minőségi viszonyait, azok állapotát viszonylag jól ismerjük, köszönhetően a 
térségben lévő nagyszámú fúrt kútnak. A talajvíz kémiai típusát mutatja be a MÁFI által 
szerkesztett térkép (6-7. ábra). A térképről jól látható a talajvíz minőségének sokszínűsége, és a 
sekélyföldtani felépítéssel, valamint az áramlási viszonyokkal is összefüggő változékonysága. 
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Általánosságban elmondható, hogy a Gerje vonalától délre eső területeken nátriumban kevésbé 
gazdag, inkább kalciumban, magnéziumban bővelkedő hidrogén-karbonátos vizeket találunk. Az 
ettől északra, észak-keletre eső területeken, továbbá a Törtel–Kocsér vonaltól keletre megnövekszik 
a vizek nátriumtartalma, de a hidrogén-karbonátos jelleg megmarad. 

A 6-8. és 6-9. ábrákon látható térképek a lakosság által leginkább használt felső 50 m-ben található 
víz minőségének területi eloszlását mutatják be. A térképekről leolvasható, hogy a hátság magasabb 
területeiről a Tisza völgye felé haladva a vizek összes oldottanyag-tartalma és Na-tartalma egyaránt 
folyamatosan növekszik. Míg Dánszentmiklós–Csemő–Nagykőrös–Lakitelek térségében 500 mg/l 
összes oldottanyag-tartalmú és 10 mg/l alatti Na-tartalmú, öntözésre is kiválóan alkalmas vizeket 
találunk, addig Ceglédbercel–Cegléd–Törtel–Tiszakécske vonalán már ugyanezen értékek 500-700 
mg/l illetve 20-50 mg/l között alakulnak, ami már meglehetősen megnehezíti, sok helyen pedig 
egyenesen lehetetlenné teszi az öntözési célú felhasználását ezeknek a vizeknek. Természetesen – 
ahogyan arra az előzőekben már utaltunk – az öntözhetőséget a talajtani, kőzettani viszonyok is 
erőteljesen befolyásolják. A Tisza és a Zagyva völgyének közelében (Szolnok–Tószeg–
Tiszavárkony–Vezseny környékén) még tovább nő a nátrium és az összes oldott anyag mennyisége, 
a Na elérheti az 50-100 mg/l-t, az összes oldottanyag-tartalom pedig 1000-1250 mg/l között 
változik. 

A vízminőség fentiekben említett tendenciózus változása a hidraulikai viszonyokkal, egészen 
pontosan a nagy felszín alatti áramlási rendszerekkel magyarázható. A Duna–Tisza köze hátsági 
és hátság közeli térségei – az Alföld egyéb peremi területeihez hasonlóan – beszivárgási területen 
helyezkednek el. Ezeken a területeken a talajvizek és sekély rétegvizek átlagos nyomásviszonyai 
magasabbak, mint a mélyebb rétegvizeké. Az itteni negatív gradiensű piezometrikus viszonyok 
lehetővé teszik a viszonylag kis oldottanyag-tartalmú felszíni és felszín közeli vizek 
mélybeáramlását. A leszivárgó vizek aztán hosszú szivárgási és áramlási pályájuk végén, oldott 
anyagban dúsulva, a medence központi területein a felszín irányába migrálnak. Ez okozza a 
vízminőség kelet-nyugat irányú horizontális változását és a vertikális vízminőségi különbségeket 
egyaránt. 

A Csemő külterületének déli részén található távlati vízbázis két megfigyelő kútcsoportjának kútjai 
a felső-pleisztocén vízadó összlet 0–116 m közötti valamennyi vízadó rétegét feltárták. A kutak 
vízminőségére jellemző a viszonylag alacsony összes oldottanyag-tartalom (350-450 mg/l), az 
alacsony Na-tartalom (5-10 mg/l) a közepes keménység (120-150 CaO mg/l) és a teljes 
gázmentesség. Az uralkodó kation típus a Ca2+ és a Mg2+, az anionok között pedig a HCO3

- az 
egyeduralkodó. Beszivárgási területről lévén szó ezek az értékek megfelelnek az előzőekben 
ismertetett medencebeli áramlási modellnek. 

A II. kútcsoport kútjainak vízminőségi adatait elemezve látható a függély menti változás 
tendenciája is (6-10. ábra). Az összes oldottanyag-tartalom, a hidrogén-karbonát, a nátrium 
mennyisége, valamint a keménység ha nem is túl jelentős mértékű, de egyértelmű növekedést mutat 
a mélységgel. A kalcium és a magnézium mennyiségében jelentős változást ugyan nem lehet 
észlelni, de a nátrium és az összes oldottanyag-tartalom növekedése miatt arányaik csökkennek. 
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6-7. ábra: A talajvíz kémiai típusai és összes oldottanyag-tartalma 
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6-8. ábra: A 20–45 m közötti felső-pleisztocén homokokban tárolt víz összes oldottanyag-
tartalma a KÖTI-KÖVIZIG területén 
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6-9. ábra: A 20–45 m közötti felső-pleisztocén homokokban tárolt víz nátriumtartalma a 
KÖTI-KÖVIZIG területén 

 

 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

6. fejezet A felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás bemutatása – 101 – 
 

6-10. ábra: A vízminőség függély menti változása a csemői kutakban 
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6.4.3 A vizsgált térségben bekövetkezett felszín alatti nyomás- (vízszint-) változások 

A vizsgált terület rétegvíz-, illetve hévíztartóinak nyomásviszonyait, azok időbeli változását jól 
szemléltetik a hosszú távú vízszintidősorok. A 6-11. ábra a Nagykőrös-K-4 jelű, 790,0 és 813,0 m 
közötti rétegeket beszűrőző, Igazgatóságunk által észlelt 950,0 m-es mélységi észlelőkút vízszint-
idősorát mutatja be. 

6-11. ábra: Nagykőrös 003734 mélységi észlelőállomás vízszintidősora 
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Az ábráról megállapítható, hogy – összhangban az alföldi általános termálvízszint csökkenéssel – a 
vizsgált területre is nyomáscsökkenés jellemző. Az elmúlt 14 évben a kis (évszakos, vagy még 
kisebb időszakokat érintő) változásoktól eltekintve csökkenő tendencia figyelhető meg. Ezen 
időszak alatt mintegy 2 métert (terepszint alatti 15 m-ről 17 m-re) csökkent a vízszint az 
alsó-pannon és felső-pannon képződmények határán elhelyezkedő földtani képződményekben. A 
nyomáscsökkenés oka a negatív vízmérleg, azaz az utánpótlódás mértékét meghaladó vízhasznált. 

A térségi rétegvíz és talajvíz nyomásviszonyok változását a Csemő belterületétől dél-nyugatra 
elhelyezkedő Csemő-Ny 38.1 távlati ivóvízbázis észlelőkútjainak vízszint adatai segítségével 
mutatjuk be (6-12. és 6-13. ábra). 

6-12. ábra: Csemő 206338 észlelőállomás (II/F-1, 118 m-es kút) vízszintidősora 

 

 

6-13. ábra: Csemő 206341 észlelőállomás (II/F-4, 19 m-es kút) vízszintidősora 
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A távlati vízbázis területén 1995. év végétől, 1996. év elejétől folyik műszeres vízszintészlelés. A 
folyamatos észlelésbe bevont kutak az I. és II. számú megfigyelő kútcsoportok tagjai, valamint a 
szennyezőforrás feltáró kútcsoportok legmélyebb kúttagjai. A műszerrel ellátott kutak száma 
jelenleg 14 db, mely kellő lefedettséget biztosít a vízbázis vízszintváltozásainak észlelésére. A 
vízszintmérések eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

Az I. kútcsoport valamennyi tagjánál (80,0 m; 55,0 m; 46,0 m; 27,0 m; 20,0 m) a vízjárás azonos, 
a kutak vízszint, illetve víznyomásszintjei gyakorlatilag megegyezők, annak ellenére, hogy a 
beszűrőzött rétegek féligáteresztő képződményekkel különülnek el. A kútcsoportban létesítésekor 
(1995-ben) a nyugalmi vízszintek 130,58 és 130,77 mBf közöttiek voltak. Az 1996-os mérések 
131,2-131,5 mBf körüli értékeket jeleztek. 1997–1998-ban az értékek, ha nem is folyamatosan, de 
csökkentek (131,5-ről 130,2 mBf-re). 1999 őszén 131,0 mBf, 2000 tavaszán 132,0 mBf, 2000 
nyarán 131,6 mBf, 2000 őszén pedig 131,2 mBf körüli értékeket mértünk. 2000 és 2009 évek között 
csökkenési tendencia tapasztalható. A csökkenés mértéke jelentős, 3 m körüli, vagyis a vízszintek 
2009. év végére 128,05 és 128,68 mBf értéktartományba csökkentek. A csapadékban rendkívül 
gazdag 2010-ben viszont 1-1,5 m-es emelkedést tapasztaltunk. 

A II. kútcsoport  tagjainál (118,0 m; 78,0 m; 33,0 m; 19,0 m;) a vízjárások ugyancsak azonos 
lefutásúak, azonban az egyes kutak nyomásszintjei, ha kis mértékben is, de különböznek egymástól. 
A nyomásszintek a mélység irányában csökkennek, azaz a nyomásállapot negatív, a vertikális 
hidraulikus gradiens 5×10-3 m/m. A két – egymástól mintegy 5 km-re lévő – kútcsoport (I. és II.) 
vízjárása azonos lefutású, tehát elsősorban a nagyobb, térségi változásokra érzékenyek, mintsem a 
lokális hatásokra. A II. kútcsoport vízszintjeinek változásáról ugyanaz mondható el, mint az I. 
kútcsoportéról, azaz a 1997-2000 közötti időszakban kezdetben csökkenő majd emelkedő tendencia 
mutatható ki. A legmélyebb (II/F-1, 118 m-es) kút vízszintértékei 128,8 és 129,8 mBf között 
változtak. A kútcsoport legsekélyebb tagjának (II/F-4, 19 m-es kút) vízszintértékei 129,6 és 130,5 
mBf között alakultak. A vízszintgörbékről leolvasható, hogy 2000 és 2009 között viszont 
folyamatosan, 3-4 m-t csökkentek a vízszintek, így 2009. év végére 126,4 és 126,96 mBf közötti 
értékre süllyedtek. A rendkívül csapadékos 2010. év azonban itt is mintegy 2 m-es vízszint-
emelkedést okozott. 

Megállapítható tehát, hogy a II. kútcsoport nyomásszintjei a kilencvenes évek végén mintegy 1 
méterrel, jelenleg viszont kb. 2 méterrel alacsonyabbak az I. kútcsoporténál. 

A potenciális szennyezőforrás feltáró – sekély rétegvíz és talajvíz észlelő – kútcsoportokban 
észlelt vízszint idősorok hasonló lefutásúak, mint az I. és II. feltáró kútcsoportok kútjai esetében. 

Az 1SZF1 jelű (25,0 m-es) kútban 2001. és 2009. év vége között csökkenő vízszintek voltak 
tapasztalhatók. A csökkenés mértéke jelentős, mintegy 2,8 m volt (terep alatti 3,88 m-ről 
-6,68 m-re; 132,10 mBf → 129,30 mBf). A csapadékos 2010. évben viszont a vízszintek 
folyamatosan emelkedtek, így 2010 októberére 1,55 méteres növekedés volt tapasztalható (terep 
alatt -6,68 m → -5,13 m; 129,30mBf → 130,85 mBf). 

Az 2SZF1 jelű (25,0 m-es) kútban 2000 és 2003 között – eltekintve a 2000. évi tavaszi 0,8 m-es 
csúcstól – csökkenő vízszinteket rögzítettünk. A csökkenés mértéke 2,1 m volt (terep alatti 
6,31 m-ről -8,41 m-re; 128,01 mBf → 125,91 mBf). Az időszakos ellenőrző kézi mérések az 1SZF1 
kúthoz hasonló tendenciát mutattak, azaz 2009. év végéig folyamatosan csökkenő, 2010-ben pedig 
emelkedő vízszint volt tapasztalható. A kútcsoport legsekélyebb tagjában (2SZF3, 8,0 m-es kút) a 
talajvízszint csökkenése miatt 2008 és 2010 tavasza között vízszintet nem lehetett mérni, a kút 
gyakorlatilag kiszáradt. 2010 októberében végzett ellenőrző mérés során viszont terep alatti 
7,53 m-es vízszintet rögzítettünk. 
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A 3SZF1 (25,0 m-es) kútban 2001 és 2009 év vége között szintén csökkenő vízszintek voltak 
tapasztalhatók. A csökkenés mértéke itt is jelentős, mintegy 2,7 m volt (terep alatti 5,0 m-ről 
-7,7 m-re; 127,31 mBf → 124,61 mBf). A csapadékban bővelkedő 2010. évben viszont a vízszintek 
folyamatosan emelkedtek, így 2010 októberére 2,3 m-es, jelentős növekedés volt tapasztalható 
(terep alatt -7,70 m→ -4,40 m; 124,61 mBf → 126,91 mBf). A vízszint idősor görbén látható, gyors 
vízszintváltozások a kút környezetében lévő hasonló mélységű lakossági öntözőkutak hatása miatt 
alakulnak ki. 

A 4SZF1 (25,0 m-es) kútban 2001. és 2009. év vége között ugyancsak csökkenő vízszinteket 
mértünk. A csökkenés mértéke 3,2 m volt (terep alatti 2,5 m-ről -5,7 m-re; 130,11 mBf → 126,91 
mBf). A csapadékos 2010. évben viszont a vízszintek folyamatosan emelkedtek, így 2010 
októberére 1,5 m-es növekedést rözítettünk (terep alatt -5,7 m → -4,2 m; 126,91 mBf → 128,41 
mBf). 

Az 5SZF1 (27,0 m-es) kútban 2001. és 2009. év vége között csökkenő vízszintek voltak 
tapasztalhatók. A csökkenés mértéke igen jelentős, 3,75 m volt (terep alatti 4,1 m-ről -7,85 m-re; 
131,22 mBf → 127,47 mBf). A csapadékos 2010. évben a vízszintek folyamatosan emelkedtek, így 
2010 októberére 2,0 m-es növekedés volt tapasztalható (terep alatt -7,85 m → -5,85 m; 
127,47 mBf → 129,47 mBf). A vízszint idősor görbén látható, gyors vízszintváltozások a kút 
környezetében lévő hasonló mélységű – a major vízellátását biztosító – kút hatása miatt alakulnak 
ki. 

A 6SZF1 (27,0 m-es) kútban 2001. és 2009. év vége között csökkenő vízszinteket tapasztaltunk. A 
csökkenés mértéke jelentős volt, mintegy 2,55 m (terep alatti 3,84 m-ről -6,39 m-re; 132,58 mBf → 
130,02 mBf). 2010-ben viszont a vízszintek folyamatosan emelkedtek, így 2010 októberére 
1,35 m-es növekedés volt tapasztalható (terep alatt -6,39 m →-5,04 m; 130,02 mBf → 131,37 mBf). 

A potenciális szennyezőforrás feltáró kútcsoportok valamennyi kútjában 2001 és 2009 között tehát 
jelentős mértékű (2,10–3,75 m közötti) csökkenés volt tapasztalható, 2010-ben viszont a korábbi 
csökkenés mértékének mintegy felét elérő visszatöltődés, visszapótlás jelentkezett, mely bizonyos 
kiszáradt talajvízkutakban a víz újbóli megjelenését eredményezte. 
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7 Vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás 
7.1. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen 
emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges 
ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. 

Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 
98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése Magyarországon is kötelező. Az irányelv határértékei 
egyes paraméterek tekintetében szigorúbbak voltak, mint az akkori hazai szabvány által előírt 
határértékek. A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) foglalja össze, melynek 6. számú 
melléklete tételesen tartalmazza azon településeket és településrészeket, melyeken 2009. december 
25-ig biztosítani kell az arzén, bór, fluorid, valamint nitrit és ammónium esetében a határérték 
betartását. Az e rendeletet módosító 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet elsősorban az új 
követelmények teljesítésével érintett települések listáját módosította. 

A rendelet megalkotása idején a magyar lakosság megközelítőleg 58%-a élt olyan településen, ahol 
az ivóvíz minősége megfelelt az új közösségi előírásoknak is. Ez a tény tette szükségessé egy, az 
egész országra kiterjedő ivóvízminőség-javító program kidolgozását. 

Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása kötelező feladatot jelent az önkormányzatok 
számára. Mivel elegendő pénzügyi forrással az érintett önkormányzatok nem rendelkeznek, ezért a 
feladat teljesítéséhez állami támogatás és nemzetközi segélyalapok pénzeszközeinek felhasználása 
szükséges. A két leginkább érintett régió (Észak-alföldi, Dél-alföldi) részletes ivóvízminőség-javító 
programjai a regionális fejlesztési tanácsok közreműködésével már 2001. év végére elkészültek. 
Mindkét Program az Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg. 

7.1.1 Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. üteme 

Az Észak-alföldi régiót érintő projekt I. üteme három megyét érint (Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye), teljes 
költségvetése bruttó 25 583 762 euró, azaz kb. 6,5 milliárd forint (2004-ben, 
260 Ft/euró árfolyammal számolva), ebből 75%-ot az Európai Unió Kohéziós 
Alapja finanszíroz és további 15%-ot a Magyar Állam. A fennmaradó 10%-ot 

kellett az egyes településeknek önerőként vállalni, melyből 3,68%-ot a Belügyminisztérium EU 
Önerő Alapból pályázat útján szereztek meg. 

Országos szinten elsőként, az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program (ÉAR 
Ivóvízminőség-javító Program) I. ütemének keretében, 2001-ben a régió összes településére 
elkészült egy részletes helyzetfelmérés, mely feltárta azokat a vízminőségi problémákat, amelyek a 
Rendeletben előírt határidőkig kötelezően megoldandóak. 

2002-ben 25 települési vízellátórendszer esetében elkészültek a vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentációk és a jogerős engedélyek. Ezekre épülve 2003-ban elkészültek a Kohéziós 
Alapra benyújtandó pályázat szakmai háttértanulmányai: a megvalósíthatósági tanulmányok, a 
környezeti hatások nem-műszaki összefoglalója, a költség-haszonelemzések, a támogatási kérelem. 
A projekt és a pályázati anyagok felülvizsgálata 2004 nyarán, a Kohéziós Alap Technikai 
Segítségnyújtás keretösszegéből finanszírozva készült el, és 2004. szeptember 1-jén benyújtásra 
került Brüsszelbe. A projektet az Európai Bizottság 2005. augusztus 4-én jóváhagyta, azaz a 
Kohéziós Alap támogatási összeget a Program részére megítélte. 
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7-1. ábra: Az Észak-alföldi régió településein az ivóvízben kimutatott határérték feletti 
szennyezőanyag-tartalom az ivóvízminőség-javító program kezdetekor 
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47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolás 

 

A projektben megvalósuló tevékenységek projektelemenként a következők. 

 Technológiai beruházás 

A vízművel rendelkező településeken, a vízmű területén belül technológiai fejlesztések 
megvalósítása – így szűrők, szivattyúk, tartályok, elektronikus vezérlőberendezések, egyéb, 
a nyersvíz tisztítását szolgáló berendezések beépítése –, új kút fúrása. 

 Vezetékrekonstrukció 

Az érintett települések belterületén azon meglévő ivóvízvezetékek kicserélése, melyeknél a 
vezetékek anyaga, kora, állapota ezt indokolttá teszi. 

 Vezetéktisztítás 

Az érintett települések esetében a tisztításhoz szükséges beruházási fejlesztéseket jelenti, 
amelyek szükségesek a vezetékhálózat tisztításra alkalmassá tételéhez (pl. tolózárak, aknák 
stb. beépítése). A tisztítás üzemeltetői feladat, amit el kell végezni a megfelelő 
ivóvízminőség eléréséhez. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az ÉAR Ivóvízminőség-javító Program I. üteme 11 települést 
(Besenyszög, Jászjákóhalma, Jásztelek, Kisújszállás, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszabura, 
Tiszagyenda, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) és 2 településrészt (Tiszabura-
Pusztataskony, Tiszaszentimre-Újszentgyörgy) érint, melyek vízellátása 10 vízműről történik. A 
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vízművek közül 8 önálló és 2 kistérségi rendszerű, ez utóbbiak tiszaburai (Tiszabura-Pusztataskony) 
és a tiszaszentimrei (Tiszaszentimre-Újszentgyörgy, Tomajmonostora) vízműrendszer. 

A vízműrekonstrukciós munkálatok folyamán a felújítások mellett 3 db új magastározó építése 
valósult meg Besenyszög, Kunmadaras és Jászjákóhalma településeken, valamint 4 db új kutat 
létesítettek Besenyszög, Nagyiván, Tiszabura és Tiszaszentimre vízműveinél. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. végezte el a 10 vízmű 
teljes rekonstrukcióját. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2008. június 9-én került sor a 
szerződéskötésre. A kivitelezési munkálatok 2008 novemberében kezdődtek meg. A 2009-ben 
befejezett vízművek rekonstrukcióira még 2010-ben sem nem kaptak az üzemeltetők vízjogi 
üzemeltetési engedélyt, mivel a vízkezelési technológián – a közbeszerzési eljárásban szereplőhöz 
képest – módosítani kellett. Az eredeti technológiában a szűrők visszamosatásából származó 
mosóvizet visszavezették a vízkezelési eljárás elejére, ami miatt a tisztított víz minősége nem érte el 
a kívánt minőséget. Miután a mosóvizet leválasztották a víztisztítási technológiáról, a kezelt víz 
minősége megfelelővé vált, de a mosatóvíz elhelyezése új megoldandó feladatot jelentett. 

A települési ivóvízhálózatok rekonstrukciója során Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 
VEGYÉPSZER-PENTA Konzorcium végezte az első szakasz munkálatait, az Észak-Alföld Ivóvíz 
Konzorcium pedig a második és harmadik szakaszhoz tartozó vezetékcseréket. A szerződés szerint 
102,8 km vízvezetéket cseréltek ki és 204,5 km vezetéket tisztítottak meg az ivóvízminőség-javító 
program keretein belül. 

7-2. ábra: Ivóvízvezeték fektetése belterületen 

 
 

7.1.2 Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme 

Az ivóvízminőség-javító program a Rendeletben rögzített ütemezés alapján két ütemben kerül 
megvalósításra. 

Az ÉAR Ivóvízminőség-javító Program II. üteme 2005-ben indult és a feltáró munka kiterjedt 
mindazon településre, ahol – az ország uniós csatlakozása kapcsán vállalt jellemző kémiai 
paraméterek (arzén, ammónium, nitrit-, nitráttartalom) esetében – a szolgáltatott vízben határérték 
túllépés fordult elő, és problémája az I. ütemben nem került megoldásra. Az előkészítő munkákat 
követően 2006–2008-ban elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok. 

A 2009–2010. évi egyeztetések során kialakult a Program II. ütemében részt venni szándékozó 
települések köre. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 38 önkormányzat tömörült a következő 7 
társulásba: 
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 Abádszalók-Tiszaroff közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

o székhelye: Abádszalók 

o 2 települése: Abádszalók, Tiszaroff 

 Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás 

o székhelye: Mezőtúr 

o 5 települése: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve 

 Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Társulás 

o székhelye: Nagykörű 

o 5 települése: Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly 

 Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

o székhelye: Jászapáti 

o 8 települése: Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, 
Jászladány, Pusztamonostor 

 Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 

o székhelye: Karcag 

o 2 települése: Karcag, Kenderes 

o 1 településrésze: Kenderes-Bánhalma 

 Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

o székhelye: Martfű 

o 12 települése: Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, 
Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug 

o 4 településrésze: Kunszentmárton-Kungyalu, Szelevény-Halesz, Szelevény-
Pálóczipuszta, Tiszakürt-Bogaras 

 Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 

o székhelye: Törökszentmiklós 

o 5 települése: Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő, Törökszentmiklós 

o 3 településrésze: Törökszentmiklós-Óballa, Törökszentmiklós-Surjány, 
Törökszentmiklós-Szakállas 

Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. ütem (KEOP-7.1.3.0-2008-0022 
azonosító számú) projekt előkészítésében résztvevő mind a 7 Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
társulás beadta pályázatát a 2010. december 31-i határidő lejárta előtt. 

Az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházások, a pályázati forrásból 
támogatható tevékenységek között a II. ütemben is szerepel térségi rendszer kialakítása, csatlakozás 
másik vízellátó rendszerhez, más vízbázisra való áttérés, új vízkezelési technológia alkalmazása, 
illetve a meglévő bővítése, valamint projektszinten a költségek maximum 20 százalékáig az 
ivóvízhálózat rekonstrukciója. Ez utóbbi költségkorlátozást indokolja egyrészt az, hogy a 
hálózatrekonstrukció nem szolgálja közvetlenül a fogyasztóhoz eljutó közüzemi ivóvíz 
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minőségének javítását, másrészt az ivóvízminőség-javító programnak nem lehet célja a nem 
megfelelő díjképzés miatt az elmúlt években, évtizedekben felhalmozódott rekonstrukció pótlása. 
Azt a lehetőséget, hogy a program keretében az Európai Unió támogatásával az egyes projektek 
költségének maximum 20 százaléka az ivóvízhálózat rekonstrukciójára fordítható, vívmányként kell 
értékelni. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a következő 15 település illetve 3 településrész nem vesz 
részt a Programban, ugyanakkor szükséges az ivóvízminőség javítása: 

o települések: Berekfürdő, Cibakháza, Jászalsószentgyörgy, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászdózsa, Jászszentandrás, Kunhegyes, Tiszaderzs, Tiszafüred, 
Tiszaigar, Tiszajenő, Tiszaörs, Tiszaszőlős, Tiszavárkony; 

o településrészek: Besenyszög-Szórópuszta, Tiszafüred-Kócsújfalu, Tiszavárkony-Szőlő 

Az ÉAR Ivóvízminőség-javító Programból kimaradó településekre is ugyanaz a jogszabály és 
határidő vonatkozik, mint az abban résztvevőkre, azonban önállóan kell elérniük azt, hogy a 
fogyasztóknál megfelelő legyen az ivóvíz minősége. 

Összegezésképpen megállapítható, hogy az ÉAR Ivóvízminőség-javító Program keretében a régió 
településeinek túlnyomó többsége esetében megvalósul az egészséges ivóvíz szolgáltatás. A 
települési ivóvízelosztó-hálózatok minősége és üzembiztonsága javul, csökkentve a vízveszteség 
mértékét és a másodlagos szennyeződések lehetőségét, ezáltal elősegítve az önkormányzati 
tulajdonban lévő vízmű-üzemeltető intézmények gazdaságos működését. 

7-3. ábra: Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. és II. ütemében érintett 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések 
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7.2. Szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások, fejlesztések 

Magyarországon magas (75,7%-os) a 2 000 fő alatti lélekszámú települések aránya, de ezeken a 
kistelepüléseken a lakosságnak csak 16,8%-a él. A települések között csak kevés nagy lakosszámú 
város van, Budapesten kívül mindössze 4 településünk népessége haladja meg a 150 000 főt. A 
KÖTI-KÖVIZIG területén Szolnok a legnagyobb lélekszámú település, mintegy 75 000 fővel. 

Ez a helyzet a települési szennyvizek összegyűjtése és tisztítása szempontjából nem kedvező, hiszen 
a térben koncentráltabban elhelyezkedő lakosság közművel történő ellátása hatékonyabb és kisebb 
költséggel jár. 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nemzeti Megvalósítási Program Rendelet) 
értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomeráció területén a települési szennyvizek közműves 
szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települések szennyvizeinek 
ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb: 

 2010. december 31-ig a 15 000 LE (lakosegyenérték) terhelést meghaladó szennyvíz-
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén; 

 2015. december 31-ig a 2 000-15 000 LE terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású 
szennyvízelvezetési agglomerációk területén. 

A KÖTI-KÖVIZIG területén 2 db olyan település található, amely 15 000 LE-nél nagyobb 
szennyvízterhelésű agglomerációba tartozik, és nem rendelkezik szennyvízelvezető rendszerrel: 

 Tiszapüspöki (Szolnok központú agglomeráció); 

 Újszilvás (Tápiószele központú agglomeráció). 

Ennek a két településnek a csatornázása a legsürgetőbb, mivel a Nemzeti Megvalósítási Program 
Rendelet értelmében a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését 2010. december 31-ig 
meg kellett volna oldani. 

2015. december 31-ig az alábbi 10 000–15 000 LE, valamint a 2 000–10 000 LE terheléssel 
jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén kell megoldani a 
szennyvízelvezetést és –tisztítást: 

 10 000–15 000 LE közötti szennyvízterhelésű agglomeráció: 

o Jászfelsőszentgyörgy (Szentlőrinckáta központú agglomeráció) 

 2 000–10 000 LE közötti szennyvízterhelésű agglomeráció: 

o Erdőtelek 

o Fegyvernek (szennyvíztisztító teleppel rendelkezik, csatornahálózattal nem) 

o Jánoshida 

o Jászkarajenő 

o Jászladány 

o Kengyel (Tiszatenyő központú agglomeráció) 

o Tápiószőlős 

o Tiszabura 
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o Tiszaszentimre 

o Tiszatenyő (az agglomeráció települése még Kengyel) 

A KÖTI-KÖVIZIG területén a többi 2 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel jellemezhető 
szennyvíz-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció rendelkezik szennyvízelvezetéssel és 
-tisztítással. 

A KÖTI-KÖVIZIG működési területén lévő, 2 000 LE-nél kisebb szennyvízterhelésű települések, 
melyeken nincs megoldva a szennyvízelvezetés a következők: 

Átány, Hevesvezekény, Jászboldogháza, Jászivány, Jásztelek, Kétpó, Kocsér, Kömlő, 
Kuncsorba, Mikebuda, Nagyrév, Nyársapát, Örményes, Pély, Tarnaszentmiklós, Tiszabő, 
Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaörs, Tiszapüspöki, Tiszaug, 
Tomajmonostora, Újszilvás 

A 2 000 LE-nél nagyobb szennyvízterhelésű agglomerációk korszerű szennyvízkezelését a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatja. 

A KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióban elnyerhető támogatás célja a Nemzeti 
Megvalósítási Program Rendelet végrehajtásának folytatása, amely magába foglalja a 2 000 LE 
feletti agglomerációk esetében az új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek 
kiépítését, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerek indokolt mértékű bővítését, illetve a 
szennyvíztisztító telepek korszerűsítését, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiépítését, a 
szennyvíziszap-kezelés, hasznosítás fejlesztését, a közcsatornával gazdaságosan el nem látható 
területeken az egyedi szennyvízkezelés fejlesztését és a folyékony hulladék fogadó műtárgyak 
szennyvíztisztító telepi kiépítését. 

A KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében kiírt kétfordulós pályázat 2. 
fordulóján nyertes projektek a következők: 

 Kiskörei Szennyvíztisztító Telep hatásfok javítása és bővítése; 

 A mezőtúri környezetveszélyeztető szennyvízkezelés átalakítása biztonságos, a természeti 
környezetet óvó, magas színvonalú, gazdaságosan üzemeltethető technológiával, az 
iszapkezelés megoldásával; 

 Nagykőrös város szennyvízkezelésének fejlesztése. 

A KEOP-1.2.0 konstrukció 1. fordulójában nyertes, folyamatban lévő projektek  az Igazgatóság 
területén részben már meglévő rendszerek fejlesztésére irányulnak, részben új hálózatok, 
szennyvíztisztító telepek kiépítése a cél. 

Meglévő rendszerek fejlesztése: 

 Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projektje 

 Szennyvíz infrastruktúra fejlesztés Cegléden, a fenntartható fejlődésért 

 Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás II. ütem 

 Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken 

 Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészén 

 Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütem 

 Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje 
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Új fejlesztések:  

 Szennyvízgyűjtő csatorna és szennyvíztisztító telep építés Erdőtelken 

 Jászladány településen szennyvízhálózat kiépítése, szennyvíztisztító teleppel 

 Tápiószőlős szennyvízelvezetésének és -tisztításának megvalósítási programja 

 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Tiszatenyőn és Kengyelen 

 Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és tisztítása (20 település) 

o 1. sz. kisrégióban érintett település: Jászfelsőszentgyörgy 

o 5. sz. kisrégióban érintett település: Újszilvás 

További benyújtott KEOP pályázatok: 

 Jászberény (Portelek) - Jászjákóhalma közös szennyvízelvezetési és -tisztítási projektje 

 Jászkarajenő Község szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep építése 

 Kocsér község csatornázott szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése 

 A Tisza, mint általánosan védett terület terhelésének csökkentése a martfűi új 
szennyvíztisztító telep megépítésével 

 Tiszapüspöki szennyvízelvezető rendszerének és a szolnoki agglomerációba 
csatlakozásának megvalósítása 

 Tiszaszentimre település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 

 

A 2 000 LE alatti kistelepüléseknek a Regionális Operatív Program (ROP) ad lehetőséget a 
korszerű szennyvízkezelés megvalósítására. A támogatás célja a 2 000 LE alatti települések 
esetében a szakszerű közműpótlás és szennyvízkezelés megoldása, korszerű szennyvízkezelési 
módszerek elterjesztése, ezáltal a kezeletlen szennyvíz általi környezetterhelés csökkentése. A ROP 
vonatkozó komponenseinek célja a KEOP fejlesztéseit komplementer módon kiegészítő 
kistelepülési szennyvízkezelés megoldása. 

Az érzékeny területen elhelyezkedő településeken, illetve településrészeken, ahol a szakszerű, 
egyedi szennyvízkezelés nem jöhet szóba, biztosítani kell a települési folyékony hulladék 
elszállítását (tengelyen történő szállítással) és kezelését, valamint a hasznosítás fejlesztését. A 
települési folyékony hulladék szennyvíztelepi fogadását ki kell alakítani. 

ÉAOP támogatással (ÉAOP-5.1.2/B 2 000 LE alatti települések szennyvízkezelése konstrukció) 
megvalósuló új fejlesztés az Igazgatóság területén: 

 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Jásztelken 

KMOP támogatással (KMOP 3.3.1/A-09 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése konstrukció) 
megvalósuló új fejlesztés az Igazgatóság területén: 

 Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés megvalósítása Nyársapáton 

DAOP támogatással (DAOP 5.2.1/C 2000 lakosegyenérték alatti települések szennyvízkezelésének 
fejlesztése konstrukció) megvalósult új fejlesztés az Igazgatóság területén: 

 Szentkirály település csatornázása és szennyvíztisztító telep építése 
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A DAOP támogatással megvalósult szentkirályi beruházással tovább javult a helyzet a 
szennyvízelvezetés és –tisztítás terén a KÖTI-KÖVIZIG működési területén: 2010. augusztus végén 
befejeződött Szentkirályon a szennyvíztisztító telep (7-4. ábra) és szennyvízcsatorna-hálózat 
féléves próbaüzeme. A próbaüzemet lezáró sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásra 2010. 
augusztus 31-én került sor. A telep a szakmai, műszaki, környezetvédelmi és biztonsági 
előírásoknak egyaránt megfelelt, így hivatalosan alkalmassá vált a rendeltetésszerű, biztonságos 
üzemeltetésre. 2010. szeptember 1-jétől határozatlan ideig a BÁCSVÍZ Zrt. üzemelteti a 
szentkirályi szennyvízcsatorna-hálózatot és tisztítótelepet. 

A szennyvíztisztító telep kapacitása 122 m3/nap. A tisztított szennyvizet a Peitsik-érbe vezetik. A 
stabilizált, víztelenített iszapot Kecskemétre szállítják. 

A gravitációs csatornahálózat teljes hossza 12 227 m, melyből 7 368 m gyűjtő-, és 4 859 m 
bekötőcsatorna. A csatornahálózatra történő rákötéshez szükséges csonkot valamennyi telekre 
bekötötték, a rácsatlakozás folyamatos. A 485 db ingatlan 72%-a már rákötött a csatornahálózatra 
(2010. augusztusi adat). 

7-4. ábra: A szentkirályi szennyvíztisztító telep 

 

 

7.3. A víziközmű szakág feladatai 

7.3.1 Szakértői tevékenység 

Vízjogi engedélyezéshez kapcsolódóan nem kapunk megbízást szakértői véleményezésre a Közép-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. 

Szakértői tevékenységünk az alábbi feladatokra terjed ki: 

 szakértői vélemények készítése olyan létesítményekhez, amelyeknél a KÖTI-KÖVIZIG 
mint tulajdonos, vagy kezelő érintett (2010-ben 52 db vagyonkezelői hozzájáruláshoz 
adtunk szakértői véleményt); 
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 település- és területrendezési tervekhez a víziközmű szakterületet érintő vélemények 
készítése (2010-ben 36 db szakértői véleményt készítettünk); 

 ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó pályázati dokumentációk véleményezése, 
vízügyi támogató javaslat készítése (2010-ben 38 db tervre adtunk szakvéleményt és 2 db 
támogató javaslatot adtunk ki); 

 szennyvízelvezetés és –tisztítás fejlesztésével kapcsolatos pályázati dokumentációk 
véleményezése, vízügyi támogató javaslat készítése (2010-ben 9 db szakvéleményt és 
támogató nyilatkozatot adtunk ki); 

 agglomerációs átsorolással kapcsolatos feladatok ellátása (2010-ben új átsorolási kérelem 
nem érkezett); 

 víziközmű üzemeltetőkkel és nem közüzemi vízhasználókkal, illetve az önkormányzatok 
műszaki szakembereivel folyamatos kapcsolattartás. 

7.3.2 Vízellátással, szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos egyéb feladatok 

 ÉAR Ivóvízminőség-javító Programban való részvétel 

Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme, II/2. előkészítési 
szakaszában – az ÉARFÜ Kht.-val kötött vállalkozási szerződésünk alapján – műszaki-
szakmai felügyeletet láttunk el az elmúlt években. Az elvi engedélyeztetési eljárást 
megelőzően leellenőriztük a benyújtásra kerülő dokumentációkat és észrevételeinket 
részletesen, településenként rögzítettük. A hibalisták alapján kijavított tervek megfeleltek az 
ivóvízminőség-javító program szakmai szempontjainak. A társulatonként elkészített, 
projekttel kapcsolatos szakmai véleményünket és támogató nyilatkozatunkat megadtuk. 

A projektkészítésben ellátott feladatainkról negyedévenként előrehaladási jelentés készült. 
Műszaki-szakmai tevékenységünk 2010 decemberében zárult le a pályázatok benyújtásával. 

 Víziközmű társulatokkal kapcsolatos feladatok 

Tájékoztatást adtunk a KvVM részére az Igazgatóságunk működési területén már működő, 
valamint a megalakítás előtt álló víziközmű társulatokról. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 39. §-ában foglaltak szerint ellátjuk a 
víziközmű társulatok törvényességi felügyeletét, a megalakulás és a működés 
ellenőrzését. Lehetőségeinkhez mérten részt vettünk a KÖTI-KÖVIZIG működési területén 
megalakult víziközmű társulatok ülésein. 

7.3.3 Adatforgalmi tevékenység 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében adatgyűjtést végzünk, és 
nyilvántartást vezetünk az alább felsorolt kötelezettségek alapján: 

 a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek 2009. évi főbb műszaki-gazdasági 
adatait tartalmazó OSAP 1376 nyilvántartási számú statisztikai adatlap, adatgyűjtés a 
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján; 

 az OSAP 1376 számú adatgyűjtéshez kapcsolódóan az „Adatlap a szennyvíztisztító telepek 
vizsgálati eredmények nyilvántartásához” és „A szennyvíztisztító telepen mért vizsgálati 
eredmények a 2009. évről” elnevezésű táblázat adatainak frissítése, a meglévő települési 
szennyvíztisztító telepek kapacitásának felülvizsgálata (BOI 5 jelentés); 
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 Jelentés a közüzemi víziközmű-ellátó hálózatok eszközeiről – OSAP 2036/09 nyilvántartási 
számú adatlap, melyet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján 5 évente kell jelenteni; 

 a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR ) 2008. évi adatbázisának feltöltése, 
érvényesítése. 

 az 5 köbméter/óra teljes vízforgalmat, illetve a 80 köbméter/d frissvíz-használatot elérő nem 
közüzemi vízhasználók vízgazdálkodási adatai (2009. évi víztermelési és vízkezelési adatait) 
tartalmazó OSAP 1378/09 nyilvántartási számú statisztikai adatlap, adatgyűjtés a 265/2008. 
(XI. 06.) Korm. rendelet alapján; 

A közüzemi üzemeltetők által elektronikusan megküldött – mind az 54 db víziközmű üzemeltető 
által jelentett – OSAP 1376 nyilvántartási számú statisztikai adatlapot leellenőriztük, szükség esetén 
javításra visszaküldtük, és határidőre továbbítottuk a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóságnak (VKKI-nak). 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2010. évben is folytattuk „A meglévő települési 
szennyvíztisztító telepek kapacitásának felülvizsgálatára és több szempontú meghatározására, a 
kihasználatlan telepek kihasználtságának növelésére” intézkedési terv keretén belül, az üzemeltető 
szervezetek által szolgáltatott, a szennyvíztisztító telepeken mért 5 napos biokémiai oxigénigény 
(BOI5) vizsgálati eredmények feldolgozását, a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatainak 
felülvizsgálatát. A jelentések számítógépes adatbekérése ebben az évben sem volt problémamentes, 
mivel a táblázat nem kezeli megfelelően az esetleges adathiányokat. Az adatok feldolgozását 
követően összefoglaló jelentést készítettünk, amit a kért határidőre (2010. április 30-ig) a VKKI 
Víziközmű Önálló Osztálya részére megküldtünk. 

Az üzemeltetők eleget tettek az OSAP 2036 sz. adatszolgáltatásnak is. 

A TESZIR 2008. évi adatállományának feltöltését, illetve a VKKI központi adattára által betöltött 
adatok hitelesítését a megadott határidőre elvégeztük. 

Az OSAP 1378/09 adatlapokat kiküldtük a KÖTI-KÖVIZIG által adatszolgáltatásra kijelölt, nem 
közüzemi vízhasználóknak. Az ipari nagyfogyasztók száma évről évre csökken, így egyre kevesebb 
az 5 m3/h teljes, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő üzemek száma. 2010-ben 29 db 
adatlapot küldtünk ki, melyet az üzemeltetők mind vissza is küldtek Igazgatóságunkra. Egy 
üzemeltető jelezte a gyár megszűnését (Mátra Cukor Zrt. Szolnoki Telephelye), kettő pedig azt, 
hogy kis vízfogyasztásuk miatt adatszolgáltatásra nem kötelezett. 

 

7.4. Víziközmű pályázatok kezelése 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály feladatkörébe tartozik a vissza nem térítendő Vízügyi 
Célelőirányzat / Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (VICE/KÖVICE) támogatással 
megvalósuló/megvalósult pályázatok ügyintézése. 

Az ügyvitelt továbbra is a szerződésmódosítások előkészítése, a vállalkozói szerződések, műszaki 
ellenőrök, egyéb közreműködők, valamint a műszaki teljesítés ellenőrzése, állásfoglalások 
megkérése, együttműködés társigazgatósággal, a zárójegyzőkönyvek felvétele, jelentések, 
beszámolók, tájékoztatók készítése és továbbítása jelenti. 

2010. évben elkészítettük a következő műszakilag és pénzügyileg befejeződött víziközmű 
beruházások (2 db) zárójegyzőkönyveit: Karcag szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése (VICE 
támogatású), Tenk természetközeli szennyvíztisztítás (KÖVICE támogatású). 
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A KvVM-nek megküldött intézkedési terv szerint a 3 db jászsági, VICE támogatású, 
szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt (Jászberény, Jászapáti-Jászkisér-Jászszentandrás, 
Jászárokszállás) lezárása a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyek Igazgatóságunkhoz való 
beérkezését követően történhet meg. 2010 decemberében érkezett be az utolsó vízjogi üzemeltetési 
engedély. Igazgatóságunk a rendelkezésre álló dokumentumok alapján összehasonlító vizsgálattal 
végzi a VICE-pályázat, a teljesítésigazolások, valamint a megvalósulási dokumentációk („D-terv”) 
szerinti műszaki tartalom összevetését a vízjogi üzemeltetési engedélyekkel. 

2011. évre áthúzódó VICE támogatású lezáratlan beruházás a már említett 5 db jászsági településen 
(Jászberény, Jászapáti, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászárokszállás) kívül 1 települést érint: Pilis 
város szennyvízelvezetés és -tisztítás. 

2010. évben folytattuk a KEOP ivóvízminőség-javítás, valamint a szennyvízelvezetés- és tisztítás 
konstrukciójú pályázatok értékelését. Igazgatóságunk működési területére vonatkozóan a tárgyév 
végéig beérkezett 40 pályázatból 2010. évben összesen 6 db-ot értékeltünk (ebből 3 db vízminőség-
javítási, 3 db szennyíz-elvezetési konstrukciójú volt). 
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8 A folyógazdálkodási tevékenység bemutatása 
A KÖTI-KÖVIZIG a Tisza folyó Csongrád–Tiszabábolna közötti 186,2 km-es és a Zagyva folyó 
Szolnok–Jászfelsőszentgyörgy közötti 83,8 km-es szakaszán lát el folyógazdálkodási 
tevékenységet. 

8.1. Kisvízi és középvízi mederrel kapcsolatos tevékenységek 

Igazgatóságunk fő tevékenységi körébe tartozik a folyószabályozási művek (rőzse- illetve 
kőművek) fenntartása, helyreállítása, karbantartása. A keresztirányú művek – pl. sarkantyúk, bekötő 
keresztgátak, valamint a hosszirányú szabályozási művek pl. vezetőművek, kőszórások, rakott 
terméskőburkolatok, depóniák, KMZ burkolatok, lábazati kőrakatok – folyamatos ellenőrzést 
igényelnek, hogy a folyópart biztosítása megfelelő legyen. 2010. szeptember 16-17-én Csongrád–
Kisköre között megtartottuk éves kisvízi felülvizsgálatunkat, ahol többek között a folyószabályozási 
művek állapotát vehettük szemügyre. A partvédő művek fenntartására a 2010. évben nem volt 
lehetőségünk részben az árhullámok, részben az anyagi források hiánya miatt. 

8-1. ábra: Vezetőmű és bekötő keresztgátak a tiszavárkonyi kanyarban 

 
 

A januári illetve a május végétől július elejéig tartó árhullámot követően az árvízvédelmi 
fővédvonalat érintő jelentős partcsúszások keletkeztek. Kiemelkedő jelenséget a Tisza folyó 
Szolnok város belterületi szakaszán, a Vágóhíd út környékén, a Tisza jobb part 64+156–64+212 
tkm szelvények között észleltünk. Ezen a területen már a korábbi években is volt partbecsúszás. 
Első lépésként a megcsúszással érintett partszakaszról elszállíttattuk az úszóműveket, majd 
elvégeztettük a geodéziai felméréseket, és elkészítettük a helyreállítási tervet. 

A megcsúszott szakaszon a bal parton már bevált partkönnyítésen túl, a talajmechanikai 
szakvéleményt figyelembe véve, az állékonyság biztosítása érdekében lábazati kőszórást, illetve a 
talajszerkezetben bennrekedt vizek összegyűjtésére és kivezetésére a padkában kavicsba ágyazott 
dréncső beépítését terveztük. Az újabb csapadék és vízszintemelkedés miatt a helyreállítási munkát 
a 2010. évben nem tudtuk befejezni. Végleges megvalósítását a 2011. évben tervezzük. 
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8-2. ábra: Partcsúszás a Tisza folyó 64+156–64+212 tkm közötti szakaszán 

 

 

8-3. ábra: A padka lenyesése, kőbordák építése a Tisza folyó 64+156–64+212 tkm közötti 
szakaszán 

     
 

Egyik kiemelt feladatunk a hajóút kit űzés. 2010-ben az általunk kezelt Tisza szakaszon a hajózóút 
kitűzése a hosszan tartó, szokatlanul magas vízállások miatt elhúzódott. A Kiskörei-tározóban a 
kitűzést első alkalommal 2010. április 28-án végeztük el, majd többször kellett igazítani a hajózó 
utat jelző bójákat, melyeket a levonuló kisebb-nagyobb árhullámok elmozdítottak a helyükről. 

Miután a szolnoki vízmércén a vízállás megközelítette a nulla szintet, illetve az alá csökkent 2010. 
augusztus 25-én kitűzésre került a Kisköre–Szolnok közötti hajóút szakasz. A Szolnok–Csongrád 
közötti rész kitűzését -50 cm-es vízállás alatt lehetett elvégezni. 
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A hajóút részét képezik a parti jelek is. Igazgatóságunk a Tisza folyón 300 db parti jelet kezel. 
Hajózási szempontból fontos, hogy ezek a jelek a folyóról az év egész időszakában jól láthatóak 
legyenek. 2010. évben egyszeri karbantartásuk történt meg, ami kaszálást és cserjeirtást jelentett. A 
munkát befolyásolják a természetvédelmi előírások, melyek szerint tavasszal és nyáron a 
munkavégzés tilos. A parti jelek kézi GPS készülék segítségével bemérésre kerület, mely a 
későbbiekben nagymértékben elősegítheti a nehezen fellelhető, esetleg már növényzettel részben 
benőtt táblák megtalálását, illetve a kidőlt táblák helyreállítását. 

8-4. ábra: Parti hajózási jel a Tisza folyón 

 
 

Fontos tevékenységeink közé tartozik a hajóút biztosítása érdekében végzett mederfenék kotrás is. 
A kiskörei hajózsilip al- és felvízi, valamint a Kiskörei-tározó öblítőcsatornáinak iszaptalanítása 
teszi lehetővé a hajózást a Tisza folyón, valamint a Tisza-tavon. A 2010-es évben ezen munkák 
elmaradtak. 

A vagyonkezelői tevékenység, illetve a szakfelügyelet ellátása egész évben folyamatos munkát 
igényel. Ide soroljuk a parti, hullámtéri ingatlanok bérbeadását, kitűzését, a szerződésben foglaltak 
(a bérelt terület karbantartásának, takarításának) ellenőrzését, a Tisza folyón elhelyezett úszóművek 
tulajdonosainak felkutatását és folyamatos kapcsolattartást a tulajdonosokkal, önkormányzatokkal, 
valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. 

Az elmúlt években tartott közös ellenőrzések nagyon hatékonynak bizonyultak, amelyet a 
későbbiekben is folytatni szeretnénk. A Tisza folyón és hullámterén folytattuk a különböző céllal 
(úszómű üzemeltetés, kikötő üzemeltetés, szabad strand üzemeltetés, rév- és kompüzemeltetés) 
bérbe adott területek EOV koordinátáinak bemérését kézi GPS készülékkel. A bemérések 
eredményei a térképi információs rendszerben (IMS, lásd 4. fejezet) elérhetőek az ingatlan-
nyilvántartási tematikában. 

2009. szeptember óta folyamatos – közel napi szintű – szakfelügyeleti munkát láttunk el a „Szolnok 
a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció” projekt legnagyobb beruházásánál, a Szolnoki 
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Kerékpáros és Gyalogos Tisza-híd (Tiszavirág híd) építésénél. A szakfelügyelet ideje alatt 
elsősorban a mederben és a hullámtéren végzett munkákat ellenőriztük (8-5. ábra). 

8-5. ábra: A Szolnoki Kerékpáros és Gyalogos Tisza-híd építése 

 
 

A gyaloghíd megtervezésénél figyelembe vették a később megvalósuló, jobb parti támfal-átépítési 
projektet és a bal parti körtöltés átépítési projektjét. Ezekhez a tervekhez igazodva a hídszelvény 
közelében átépítésre került a bal parti tiszaligeti körtöltés és a jobb parti támfalszakasz (8-6. ábra). 

8-6. ábra: Kiugró mellvédfal és új szögtámfal a Tiszaparti sétánynál 
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Vállalkozási tevékenység formájában végeztük 2010-ben a Szolnoki Kerékpáros és Gyalogos 
Tisza-híd építése alatt előírt hajóútkitűzést, a Tiszafüred-Örvényben lévő vízkivételi mű 
iszaptalanítását, valamint a 2010. júliusban Szolnok belterületén keltezett partcsúszás helyreállítása 
során a vízről végzett munkákat. 

A Tisza folyót keresztező létesítmények, közművek felülvizsgálatára, ellenőrzésére kevés 
figyelmet tudtunk fordítani a 2010. év hidrológiai viszonyai miatt. A mederben való átvezetéseket a 
Szolnoki Szakaszmérnökség kitűző szolgálata évente legalább egyszeri alkalommal (ultrahangos 
méréssel) ellenőrzi, mert ezen vezetékek esetleges felúszása veszélyezteti a hajózás biztonságát. A 
következő időszakban át kell tekintenünk, hogy mely keresztezések, átvezetések használaton 
kívüliek, illetve szükséges a közművek tulajdonosainak, kezelőinek pontosítása. 

A Zagyva folyón kis- és középvízi folyógazdálkodási, illetve mederszabályozási tevékenységet a 
szakfelügyeletek ellátásán túlmenően nem végzünk. 

 

8.2. Nagyvízi mederrel kapcsolatos tevékenységek 

A folyók nagyvízi medrének kezelése során több kritériumnak kell megfelelni. Szükséges az 
elérendő célok összehangolása, melyeket a folyó a társadalom életében és jövőjében érvényesülő 
szerepe jelöl ki. Ilyen cél, hogy a folyó: 

 ne okozzon az érintett lakosság számára vállalhatatlan élet- és vagyon kockázatot, 

 maradjon természetes élőhely és tájalkotó érhálózat, 

 legyen forrása a társadalom anyagi és szociális szükségletei kielégítésének. 

A nagyvízi medernek mindezekért, alkalmasnak kell lennie: 

 természetes hidrológiai szerepére, azaz a víz, a jég és a hordalék levezetésére, 

 a tájban honos élőszervezetek fejlődésére, 

 a víz és a partok emberi használatára. 

A nagyvízi mederkezelési tevékenységhez kapcsolódóan végezzük az árvízvédelmi fővédvonalak 
fenntartását, valamint az árhullámok, a jég és uszadék biztonságos levezetése érdekében a folyót 
(Zagyvát, Tiszát) keresztező hidak környezetében a fakivágási és cserjeirtási feladatokat. 

8.2.1 Nagyvízi meder kijelölése 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 27. §-ának értelmében a nagyvízi 
mederben való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget az érintett ingatlanok tekintetében a vízügyi 
hatóság jogerős határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. A 2011. évi 
XXII. törvény 1. számú melléklete alapján a nagyvízi meder „a vízfolyást vagy állóvizet magában 
foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó 
árvízszint (MÁSZ) vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint (LNV) közül a magasabb jelöl 
ki”. 

A KÖTI-KÖVIZIG területén árvízvédelmi töltések, árvízvédelmi falak, vegyes szerkezetű 
árvízvédelmi művek, továbbá magaspartokon kijelölt védekezési vonalak, illetve természetes 
magaslatok alkotják a nagyvízi meder határvonalait. 

Az Európai Unió Árvízi Irányelvében foglalt előírásokkal összhangban készülnek a nagyvízi 
mederkezelési tervek, amelyek rögzíteni fogják a hullámtéri területek részletes hasznosítási 
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feltételeit és – szemben a jelenleg érvényes általános tiltással – lehetővé teszik majd olyan 
fejlesztések megvalósítását a hullámtérben, amelyek az árvizek biztonságos levezetését nem 
akadályozzák. A nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzés a medrekben az árvíz levonulását nehezítő 
beépítést akadályozza meg. 

Az utóbbi évek nagy árvizei indokolják, hogy a települések polgárai, valamint az önkormányzatok 
megismerjék az árvizek által veszélyeztetett területeket, illetve az önkormányzatok az ilyen 
területekre a településrendezési tervekben beépítési korlátozásokat vezessenek be. A 
hullámtéren az árvízi levezető sávban álló építmények ugyanis akadályozzák az árhullám 
biztonságos levonulását és egyre növelik az árvízszinteket. Nem utolsó sorban a nagyvízi mederben 
elhelyezkedő létesítmények elöntés esetén jelentősen növelik az árvízi károk nagyságát. 

A nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzést a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóságtól kapott helyrajzi szám lista alapján 2008. október 17-én kelt levelünkben 
kezdeményeztük. 

A nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzés kezdeményezése országos visszhangot váltott ki, melynek 
következményeként a 2009. január 29-i zöldhatósági igazgatói értekezletet követően kiadott 
Intézkedési Terv utasítása szerint a jogi jelleg feljegyzési folyamat felfüggesztésre került. A KvVM 
a 2009. június 24-én kiadott Intézkedési Terv módosításában a felfüggesztést feloldotta. 

Ezt követően a KÖTI-KÖVIZIG csak azon települések esetében kezdeményezte újra a nagyvízi 
meder jogi jelleg feljegyzést a KÖTI-KTFV-nél, amelyek végleges árvízvédelmi fővédvonalakkal 
védettek, tehát a hullámtéri ingatlanok  nagyvízi mederben való elhelyezkedésének ténye nem 
vitatható. 

A KÖTI-KTVF a területileg illetékes felügyelőségeket bevonta az ügyintézésbe. A felügyelőségek 
rövid időn belül kiadták a határozatokat, amely alapján a földhivatalok feljegyezték a jogi jelleget 
az érintett ingatlanokra. A kiadott felügyelőségi határozatok alapján a nagyvízi mederben 
elhelyezkedő ingatlanok térinformatikai megjelenítése a KÖTI-KÖVIZIG belső hálózatán a 
„Térképi információs rendszerben” megtekinthető (4. fejezet). 

2010 januárjában a KÖTI-KÖVIZIG képviselői felkeresték a magasparti árvízvédelmi 
fővédvonalakkal érintett önkormányzatok vezetőit azzal a céllal, hogy a települések 
polgármesterei, az önkormányzatok testületének tagjai, illetve rajtuk keresztül a települések lakói 
megismerjék és elfogadják a nagyvízi mederkijelölés elveit, és egyetértésüket adják a nagyvízi 
meder jogi jelleg feljegyzés kezdeményezéséhez azokon a területeken, amelyek egyértelműen a 
nagyvízi mederben helyezkednek el. Kértük az önkormányzatokat, hogy képviselőtestületi határozat 
formájában nyilatkozzanak a nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzési eljárás megismeréséről és 
elfogadásáról. Az egyeztetéseken az önkormányzatok többsége egyet értett a célkitűzéssel, azonban 
egyértelmű elfogadó határozat csak kevés esetben született. 

A természetes magasparton, illetve nyílt ártérben elhelyezkedő települések közül eddig Tiszakécske 
és Rákócziújfalu esetében történt meg a nagyvízi meder jogi jelleg feljegyzés, a többi magasparti 
település esetében a nagyvízi meder határvonalának felülvizsgálata és az érintett 
önkormányzatokkal való egyeztetés után az eljárás folyamatban van. 

A KÖTI-KÖVIZIG – törvényi felhatalmazás alapján – a magasparti, illetve nyílt ártéri települések 
azon ingatlanjaira kezdeményezte, illetve kezdeményezi az eljárás elindítását, amelyek teljes 
terjedelmükben a nagyvízi mederbe esnek. A részben érintett ingatlanokra feljegyzést nem 
kezdeményeztünk a mindenki által elfogadható gyakorlat kidolgozásáig. 
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8.2.2 Erdőszabályozás a nagyvízi mederben 

A Tisza völgyében 1998 és 2010 között több, a korábbi LNV-t megközelítő, vagy azt meghaladó 
árhullám vonult le, adott vízhozam mellett egyre magasabb vízállások alakultak ki. A Tisza 
hullámterének vízlevezető-képessége az elmúlt 20-30 évben bekövetkezett változások hatására 
jelentősen lecsökkent. A hullámtéren megváltoztak a gazdálkodási viszonyok, jelentősen átalakult a 
hullámtér növényvilága, a folyó hordalékának lerakásával övzátonyokat épített, feliszapolta a 
hullámtér jelentős részét. Az elmúlt évek árvizei rávilágítottak arra, hogy a hullámtér jelenlegi 
állapotában nem biztosítja a MÁSZ-t meghaladó árvizek biztonságos levonulását. 

A Tisza hullámtéri területeit csaknem kétharmad részben erdő borítja , amelynek árvízvédelmi, 
természetvédelmi és gazdasági célokat kell kielégíteni a hullámtér más-más részein, ebből fakadóan 
az erdőkkel történő gazdálkodást is más és más formában kell folytatni. 

A hullámtér mint kiemelt vizes élőhely komoly szerepet játszik az adott táj ökológiai potenciáljában 
sokszínűségével, eltérő adottságaival. Az eltérő adottságok, állapotok alapján a hullámtér több 
részre, szakaszra osztható, az egyes részeken álló erdők jellemzői is eltérnek egymásmástól és a 
velük szemben támasztott elvárások is mások lehetnek. 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének egyik legfontosabb célja a Tisza nagyvízi meder 
vízszállító képességének javítása, erre tekintettel a fenti célok rangsorolása során a hullámtér 
kijelölt nagyvízi levezető sávjában a prioritások meghatározásánál az árvízvédelmi céloknak kell 
az első helyen szerepelni. Az erdőgazdálkodási folyamatok kialakítása során ezen árvízvédelmi 
célok teljesülése mellett lehetőség szerint biztosítani kell és lehet a természetvédelmi és gazdasági 
célok érvényre juttatását is. A hullámtérnek kivételes esetben lehetnek olyan árvízvédelmi 
szempontból kiemelt területei, ahol a körülmények miatt (hullámtér szélessége, árvízi sodorvonal 
irány stb.) az árvíz biztonságos levezetése érdekében szabadon hagyandó sávokat kell kialakítani, 
ilyen esetben a területet ki kell vonni az erdő művelési ágból. 

A hullámtér azon részein, ahol az árvízvédelmi célok teljesülése nem elsőrendű és a természeti 
környezet magas értékeket hordoz, a természetvédelmi célok érvényesülése is előtérbe kerülhet, 
lehetőség szerint fenntartva a gazdasági és egyéb érdekek megvalósulását is. A fentieken túl 
természetesen vannak olyan termőhelyek, ahol az erdőkben folyó gazdálkodást a tulajdonos 
gazdasági érdekei határozzák meg, lehetőség szerint a többi cél legkisebb sérelme mellett. 

A fentiekből látszik, hogy a hullámtér használatában többféle érdek ütközik, ezért a hullámtéri 
gazdálkodás eredményessége az érdekeltek kompromisszum készségének függvénye. 

A nagyvízi levezető sávval kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerül a fenntarthatóság kérdése. A 
nyárigátak a termelőszövetkezetek felszámolásával nagyobbrészt kezelő nélkül maradtak, állapotuk 
az elmúlt két évtizedben jelentősen leromlott, a mögöttes területeken a szántóföldi gazdálkodás 
bizonytalanná vált. A felhagyott szántóterületeken megkezdődött a spontán erdősülés, ami a 
hullámtér érdességét kedvezőtlenül befolyásolja. A nagyvízi lefolyási sávban az ideális 
gazdálkodási forma a rét, vagy legelőgazdálkodás lenne, azonban az elmúlt két évtizedben a marha- 
és juhállomány jelentősen lecsökkent, így a legelőkre és kaszálókra egyre kisebb a kereslet. A 
felhagyott legelőket pedig elhódítja az erdő. 

A sűrű aljnövényzettel borított erdő a legkedvezőtlenebb az árvizek levezetése szempontjából, 
ellenben a kitisztított, karbantartott, ritka térállású, záródott koronájú erdő ideális a vízátbocsátást 
tekintve. Nem utolsó sorban a karbantartási igénye kisebb a nem legeltetett réteknél. A rét-
legelőként fenntartott területet évente kétszer kell gaztalanítani az ideális állapot fenntartásához, 
míg a záródott erdőt a legfrissebb tapasztalatok szerint elég két-háromévente. Igaz, az aljnövényzet 
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eltávolítás az erdőből kézimunka igényes tevékenység, ezért nagyban függ a közmunka 
lehetőségektől. 

8.2.3 Nagyvízi mederkezelési tervek 

A Vgtv. 24. § (3) alapján a folyók nagyvízi medrére vonatkozóan kezelési tervet kell készíteni, 
amely a nagyvízi mederben tevékenységet folytatókra kötelező. A nagyvízi mederkezelési terv fő 
feladata a folyó nagyvízi medrének kezeléséhez, használatához és hasznosításához szükséges, 
árvízvédelmi előírások megállapítása – azaz a természetes hidrológiai szerep biztosítsa. 

2009. évben kijelölésre került egy munkacsoport, amelynek feladata a mintaterületekre (8-7. 
ábra) elkészíteni a mintaterveket. Igazgatóságunk részéről 2 fő vesz részt a munkacsoport 
munkájában modellezés, hidrológia témakörben, illetve a mintatervek műszaki összeállításában. 

Országosan 4 mintaterület került kijelölésre, melyek a következők: 

 Hernád: Országhatár–Sajó (2-7 Hernád, Takta részvízgyűjtő) 

 Duna: Baja–Déli országhatár (1-15 Alsó-Duna jobb part; 1-16 Felső-Bácska részvízgyűjtők) 

 Dráva: Barcs–Keselyősfapuszta (Fekete-víz részvízgyűjtő; Horvátország) 

 Tisza: Kisköre–Szolnok (2-9 Hevesi-sík; 2-18 Nagykunság részvízgyűjtők) 

8-7. ábra: A nagyvízi mederkezelési tervezés mintaterületei 
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A mintaterületek kijelölésénél az alapvető cél az volt, hogy a mintatervek készítése során a legtöbb 
problématípus mutatkozzon meg. 

A nagyvízi mederkezelési terv céljai a következők: 

 stabilizálni a hullámterek árvízlevezető képességét; 

 az élőhelyek illesztése az árvízhez; 

 a szükséges fejlesztések, azok prioritásának pontosabb meghatározása (pályázati célok); 

 a mértékadó árvízszint (MÁSZ) reformja. 

Az elvárható eredmények: 

 vízjogi üzemeltetési engedély a folyóra és érintett létesítményeire 

 a politikai döntést segítő tervezési eljárások 

 nagyobb politikai felelősségvállalás a döntésekben 

A megvalósítás menete: 

 alapadatok összegyűjtése 

 modellezés (1D mindenhol vagy a problémás területen 2D) 

 veszély és kockázati térképek készítése 

 vízjogi üzemeltetési engedélyes terv elkészítése (6 évente integrálni a VGT-hez) 

 fenntartási és fejlesztési javaslatok készítése (a változatokat a vízügyi szerveknek kell 
megadni, önkormányzatok a változatokból döntsenek) 

 társadalmi vita 

Eredmények: 

 vízjogi üzemeltetési engedély 

 beavatkozásokat tartalmazó fejlesztési terv 

 intézkedési terv 

Az új nagyvízi mederkezelési tervek kulcskérdése a mértékadó vízhozamok és az ehhez tartozó 
vízfelszíngörbék meghatározása. Cél, hogy ezek a számítások 6 évente kerüljenek pontosításra, 
hogy a társadalom tisztában legyen a pillanatnyilag mértékadó állapottal. Az állapotrögzítés 
keretében ezért fel kell mérni a területet, aktualizálni kell a változásokat, pontosítani kell a 
számításokhoz szükséges kiinduló adatokat (pl. mértékadó vízhozam, feliszapolódás, meder-
érdességi viszonyok). 

Az adatbázis frissítését követően kerülnek kiszámolásra a mértékadó vízfelszíngörbék, és az adott 
folyószakaszra el kell készíteni az egydimenziós modellt. Azokon a pontokon, ahol részletesebb 
vizsgálatok szükségesek, ott szükségessé válhat kétdimenziós modell felépítése is. E munka 
kapcsán kell feltárni a hullámtér (ártér) levezető-képességét. Az elkészült modelleket alkalmassá 
kell tenni arra, hogy a felmerülő változtatások hatásairól közelítő információt szolgáltassanak (a 
fejlesztés-, vagy fenntartás szükségessége, mértéke). 

Az érintett létesítmények engedélyeinek felülvizsgálata, az engedély nélküliek besorolása 
szükséges. Ki kell dolgozni az adott szakasz egységes vízjogi üzemeltetési tervét, úgy, hogy az 
engedélyezhető legyen. Amennyiben szükséges, kezdeményezni kell ennek érdekében a 
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jogszabályok módosítását. A későbbiekben ennek a munkának a keretében kerülnek integrálásra a 
hatéves ciklus közben vízjogi engedélyt kapott állami tulajdonú vízgazdálkodási művek vízjogi 
üzemeltetési engedélyei is. 

A javasolt változatokat a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez hasonló módon társadalmi vitára kell 
bocsátani. A vitákon elhangzottak alapján a tervváltozatokat az illetékes területi vízgazdálkodási 
tanács (annak tervezési bizottsága) elé kell tárni. A tanács feladata, hogy a javasolt megoldások 
közül kiválassza a megfelelő fejlesztési változatot, és intézkedési tervet készítsen a következő 6 
évre a legfontosabb teendőkről. A vízügyi igazgatóság feladata továbbá, hogy bemutassa az adott 
szakasz pillanatnyi állapotát is tükröző vízjogi üzemeltetési tervet, amelyet a tanács jóváhagyása 
után engedélyezésre nyújt be a területileg illetékes KTVF-hez. 

A nagyvízi mederkezelési mintaterv készítése során nem kerülhető el, hogy készüljön egy 
minimális fejlesztési terv is, mert a jelenlegi körülmények között a legtöbb esetben nem vezethető 
le a mértékadó árvízi hozam a MÁSZ szintje alatt. 

A nagyvízi mederkezelési tervben hidrológiai peremfeltétel, hogy a mértékadó vízhozam levonuljon 
a MÁSZ alatt. Ezért mértékadó árhullámképpel, vagy kisebb valószínűségű árvizek hatásaival 
tárgyi munka nem foglalkozik. A mértékadó állapot a levonulás szempontjából a legkedvezőtlenebb 
tavaszi-nyári időszak. 

A mintaterv elsősorban a területhasználatok elkülönítésének és a rendszer fenntarthatóságának jogi 
hátterét kívánja megteremteni. Ehhez a legutolsó rendelkezésre álló ingatlan-nyilvántartást kell 
felhasználni. 

A tervek készítését a KvVM, illetve jelenleg VM Vízkárelhárítási Főosztálya irányítja az általa 
meghatározott ütemterv szerint. Igazgatóságunk mintaterülete a Tisza Hullámtér Projekt területe, 
így már sok adat áll rendelkezésünkre, amelyeket felhasználunk a tervek összeállításánál. Várhatóan 
a munka jelentős része 2011-ben elkészül. 
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9 A vízkárelhárítási tevékenység bemutatása 
9.1. Árvízvédelem 

A 2010. év rendkívül csapadékos volt, a KÖTI-KÖVIZIG területén átlagban közel 930 mm 
csapadék hullott, amely mintegy 80%-kal több a sokévi átlagnál (lásd 3.2. fejezet). A csapadékos 
időjárás következtében augusztus és október kivételével minden hónapban árvízvédelmi készültség 
volt érvényben Igazgatóságunk területén (9-1. táblázat). A védekezést a komoly ár- és belvízi 
helyzet egyidejűsége jelentősen megnehezítette. 2010. évben a KÖTI-KÖVIZIG összesen 170 
napot töltött árvízvédekezéssel, amelyből 47 napon az I. fokú, 48 napon a II. fokú, 61 napon a III. 
fokú, 14 napon pedig a rendkívüli készültséggel járó feladatokat látta el (9-2. táblázat). 

9-1. táblázat: Árvízvédelmi készültségi fokozatok árvízvédelmi szakaszonként, 2010 

10.01. 10.02. 10.03. 10.04. 10.05. 10.06. 10.07. 10.08. 10.09. 10.10. 10.11.
január
február
március
április
május
június
július

augusztus
szeptember

október
november
december

I. fokú készültség
II. fokú készültség
III. fokú készültség
Rendkívüli készültség

árvízvédelmi szakasz
hónap

 
 

9-2. táblázat: Árvízvédelmi készültségi fokozatban töltött napok száma, 2010 

Készültségi fokozatban töltött napok száma 
Védekezési időszak 

I. II. III. Rendkívüli 
Összesen 

január 7 11 8 - 26 

február–március 14 15 4 - 33 

április 3 - - - 3 

május–július 9 9 29 14 61 

szeptember 9 2 2 - 13 

november–december 5 11 18 - 34 

Összesen 47 48 61 14 170 
 

A rendkívüli készültséget hozó május–júliusi árvízvédekezés időtartama alatt a Jásztelki 
szükségtározót és a Borsóhalmi vésztározót 2-2 alkalommal kellett megnyitni árapasztás céljából, 
míg a frissen átadott Tiszaroffi árvízi tározót egy alkalommal. 
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A KÖTI-KÖVIZIG Védelmi Osztagát az Országos Műszaki Irányító Törzs két alkalommal 
vezényelte el (május közepén és június elején) a Sajó, illetve a Hernád folyók mentén kialakult 
rendkívüli árvízi helyzet miatt. 

A 2010. év több szempontból is kitűnik az átlagos évek sorából, így mint a vízügyi múlt egyik 
jelentős mérföldkövére tekinthetünk évek múltán vissza rá: 

 2010. évben először igazolódott a gyakorlatban a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének 
(VTT) koncepciója, illetve műszaki megalapozottsága a Bivaly-tói töltésáthelyezés, a 
Tiszaroffi árapasztó tározó megnyitása, illetve a szolnoki árapasztó csatorna kitisztítása 
nyomán jelentkező jelentős árvízszint csökkenés eredményeképpen. 

 A Zagyva menti sikeres árvízvédekezés szintén a VTT koncepciójának létjogosultságát 
támasztja alá a Jásztelki és a Borsóhalmi tározók megfelelő árapasztó hatása, illetve a 
pusztamizsei hullámtéri erdő aljnövényzet ritkítás árvízszint csökkentő hatása révén. 

 A 2010. januári árvízvédekezés során először vontuk védekezés alá a Tiszaroffi árapasztó 
tározó létesítményeit, illetve a júniusi védekezés alatt először kellett igénybe venni azt 
árapasztás céljából. 

 A Zagyva-Tarna vízrendszerben még egyszer sem vonult le olyan árhullámsorozat, melynek 
következtében a Jásztelki szükségtározót, illetve a Borsóhalmi vésztározót gyors 
egymásutánban kétszer is meg kellett nyitni, ráadásul a második nyitás a még részben 
feltöltött tározók igénybevételével történt. 

 2010. év újdonsága az is, hogy január 1-jétől a KÖTI-KÖVIZIG vízkárelhárítási és az ahhoz 
kapcsolódó tevékenységeit az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai alapján 
összeállított minőségirányítási eljárásokban szabályozzuk (lásd 14.1. fejezet). 

A Sajó és Hernád folyókon az elvezényelt Védelmi Osztag tevékenységét, illetve a Zagyva és Tisza 
folyókon Igazgatóságunk területén az árvízvédelmi beavatkozásokat a következő alfejezetek 
mutatják be. A Hármas-Körös folyón és a Hortobágy Berettyón az árvízi védekezés 2010. évi 
feladatai a következőképpen foglalhatók össze. 

A Hármas-Körös jobb parti árvízvédelmi fővédvonalának KÖTI-KÖVIZIG kezelésébe eső 
szakaszán 2010. évben január 4–24. között, május 26. és július 6. között, valamint 2010. december 
6. és 2011. január 27. között II. fokot elérő árvízvédelmi készültség volt érvényben. 

A Hortobágy-Berettyó jobb parti árvízvédelmi fővédvonalának KÖTI-KÖVIZIG kezelésébe eső 
szakaszán 2010. évben január 3–28. között III. fokot elérő, február 21. és március 25. között II. 
fokot elérő, május 22. és július 13. között III. fokot elérő, valamint 2010. december 3. és 2011. 
február 25. között III. fokot elérő árvízvédelmi készültség volt érvényben. 

A Hármas-Körösön és a Hortobágy-Berettyón az őr- és figyelőszolgálat ellátásán túl jelentősebb 
árvízvédelmi célú beavatkozásra nem került sor, operatív árvízvédekezési tevékenységre nem 
volt szükség. A januári árvízvédekezés során a töltéskoronán tapasztalt kiüregelődések, kátyúk 
feltárása, illetve feltöltése folyt, a Hortobágy-Berettyó mentén töltéskorona rendezést végeztünk. 

A 2010. januári árvízvédekezés során a Hortobágy-Berettyó árvízkapu lezárása után árapasztási 
céllal vízátkormányzás történt a Hortobágy-Berettyóból a Nagykunsági-főcsatornán keresztül a 
Hármas-Körösbe (lásd 5.2.1 fejezet). 

A május–júliusi árvízvédekezés során a jelenségek könnyebb észlelhetőségének elősegítésére 
kaszálást végeztünk e folyók mentett oldali rézsűin és a töltéslábban. 
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9.1.1 Árvízvédelmi beavatkozások a Sajó és a Hernád völgyében 

9.1.1.1 Védekezési munkák a Sajón (2010. május 16–17.) 

A 2010. tavaszi és nyári hónapokban a rendkívüli árvízvédekezések során Igazgatóságunk Védelmi 
Osztagát is mozgósították. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(ÉKÖVIZIG) által kiadott hidrológiai és hidrometeorológiai előrejelzések és tájékoztatók 
ismeretében, a várható árvízvédelmi helyzetre való tekintettel, a 6205-OVF távmondat alapján 
felmérésre került a KÖTI-KÖVIZIG-nél az osztagfeladatok ellátására mozgósítható létszám; ez 
2010. május 14-én összesen 98 fő volt: 12 fő műszaki és 59 fő fizikai (KÖTI-KÖVIZIG állomány), 
valamint külső védekezési erőforrásból 27 fő fizikai állomány. 

A KÖTI-KÖVIZIG állományú munkatársaknak készenlét került elrendelésre 2010. május 14-én 18 
órától. 2010. május 15-én 18.55-kor az ÉKÖVIZIG kérte, hogy az elvezénylésre mozgósított 
Védelmi Osztag 2010. május 16-án 6 órakor jelenjen meg az ÉKÖVIZIG miskolci telephelyén. Az 
előrejelzéseknek megfelelően a Sajó, a Bódva, a Hernád és a Bodrog vízrendszerében levonuló 
magas árhullámok fogadására, árvízvédekezési munkák elvégzéséhez a Védelmi Osztag 
elvezénylése megtörtént. 

2010. május 16-án 1 órakor a Védelmi Osztag 102 fővel (13 fő műszaki, 89 fő fizikai) elindult az 
ÉKÖVIZIG-hez, a miskolci védelmi osztagtelepre 5.10-kor érkezett meg. Az illetékes 
szakaszvédelem vezető által tartott tájékoztató és eligazítás után a Védelmi Osztag elindult a 
munkaterületre. 

A védekezési feladat a következő volt: töltésmagasítás LNV + 20 cm magasságra felkészülési terv 
szerint. Munkaterület: 08.06/3. árvízvédelmi szakasz Sajó bp.0+800–1+600 tkm (Dubicsány 
település közelében), 08.07/4. árvízvédelmi szakasz Sajó jp. 0+038–0+180 tkm, Sajó jp. 0+262–
0+647 tkm (Sajóvelezd település közelében), Sajó jp. 0+971–1+106 tkm. 

9-3. táblázat: A Védelmi Osztag létszámának alakulása az elvezénylés során a Sajónál 

KÖTI-KÖVIZIG 
dolgozója 

KÖTIVIÉP’B Kft. 
dolgozója 

2010. Műszaki 
állomány 

(fő) 

Fizikai 
állomány 

(fő) 

Műszaki 
állomány 

(fő) 

Fizikai 
állomány 

(fő) 

Egyéb 
dolgozó 

(fő) 

Összesen 
(fő) 

május 15. 12 63  24 3 102 

május 16. 12 63 1 24 3 103 

május 17. 11 63 1 24 2 101 
 

A Sajó bal partján, a Dubicsány felőli oldalon a felkészülési tervtől eltérően magasítási munkára 
nem volt szükség, ezért az Osztag a sajóvelezdi oldalon, a Sajó jobb partján kezdte meg a 
védekezést. Az első napon (2010. május 16.) végig zuhogó esőben, embert próbáló körülmények 
között kellett dolgozni. Az eső és a hideg szél erősen hátráltatta a munkavégzést. 
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9-1. ábra: Homokzsáktöltés és kézi erővel történő anyagszállítás, töltésmagasítás Sajóvelezdnél 

     
 

A következő napon (2010. május 17.) a közlekedés jelentette a legnagyobb gondot, a Sajó ugyanis 
minden lehetséges megközelítő utat elöntött, így csak másfélórás kitérővel sikerült eljutni a 
munkaterületre. 

A töltésmagasításhoz szükséges beépítendő anyag mozgatását már nem kézi erővel kellett végezni, 
a munkát 2 db, a miskolci MBSZ-től kapott rocsó segítette. A rendelkezésre álló homok és kavics 
bezsákolása és beépítése megtörtént. A Zagyva folyón kialakult árvízi helyzetre való tekintettel a 
védelemvezetés 2010. május 17-én Jászberénybe rendelte a Védelmi Osztagot. 

9-2. ábra: Beépítendő anyagok szállítása csónakkal a Sajón 

 
 

9.1.1.2 Védekezési munkák a Hernádon (2010. június 5–8.) 

2010. június első napjait meghatározó időjárás, a kiemelkedően nagy mennyiségű lehullott illetve a 
következő napokra előre jelzett további csapadék hatására a Hernádon III. fokú árvízvédelmi 
készültséget meghaladó vízszintek alakultak ki, illetve további intenzív áradásokkal kellett 
számolni. 
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Az Észak-Magyarországon kialakult rendkívüli árvízvédelmi helyzetre való tekintettel, a 6487 sz. 
OVF távmondat alapján, ami 2010. június 4-én 19.15-kor érkezett Igazgatóságunkra a 
KÖTI-KÖVIZIG új Védelmi Osztagot hozott létre, amely elvezénylésre került az ÉKÖVIZIG 
területére, a Hernádra (Hidasnémeti térségébe). 

A Védelmi Osztag vezetőjének vezényletével 50 fő indult el azonnal (2010. június 4-én 20.05-kor), 
majd 1-2 órával később az elvezénylésben szereplő állomány, összesen 263 fő (műszakiak, fizikai 
állomány, szállító járművek vezetői, rakodógépek kezelői). 

2010. június 5-én a hajnali órákban a Védelmi Osztag megérkezett Novajidrányba, ahol az 
előzetes tájékoztatások alapján a feladat a Hernád folyó mentén, 10 km pallósoros nyúlgát 
megépítése lett volna. Az érintett terület bejárását követően a helyszínen lévő Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖR-KÖVIZIG) és a KÖTI-KÖVIZIG műszaki 
beosztottjai egyeztettek a szükséges beavatkozásokról. 

Telefonon történt értesítés után a Védelmi Osztag 10 fővel Hernádszurdokba indult, ahonnan 
töltésrogyást jelentettek. A helyszínen egyeztették a lehetséges műszaki eljárásokat. Mivel a töltés 
nyomvonalával párhuzamosan egy csatorna is haladt, ennek vízszintjét kellett elrekesztéssel 
megnövelni és így ellennyomást adni, hogy további rogyások ne következzenek be. 

9-3. ábra: Hernádszurdoki töltésrogyás és töltésmagasítás 

     
 

Ezután a védelemvezetés a Védelmi Osztagot teljes létszámmal Nagykinizsbe vezényelte (2010. 
június 5.). A Hernád folyó bal partján (Nagykinizs belterületén) nyúlgát építését kellett elvégezni 
500 fm-en. A munkavégzésnél az anyagszállítás kézi erővel történt. 

Szentistvánbaksa belterületén szakaszos kiépítéssel 300 fm nyúlgát került megépítésre. A nap 
folyamán az Osztag 80 fővel átvonult Felsőzsolcára, azonban a települést teljesen körbevette a víz, 
így az átvezényelt csapat sem tudott bemenni. Felsőzsolca polgármesterétől kapott tájékoztatás 
alapján a települést teljesen elzárta a víz, gépjárművel sem lehetett azt megközelíteni, így a 
lehetséges védelmi intézkedésekben nem tudott részt venni az Osztag. Miután az Osztag vezetője 
tájékozatta a védelemvezetést a kialakult helyzetről, a csapat visszavonult Nagykinizs és 
Szentistvánbaksa védelmére. A nappali védekezési munkák az éjszaka során is folytatódtak, 
amelynél a Védelmi Osztag állományán kívül nagy létszámú rendőri segítség és 3 fő önkéntes is 
jelen volt. 

A településeken végzett feladatok a következő napon (2010. június 6.) is hasonlóan alakultak. A 
települések központjában zsáktöltő depóhelyeket alakítottak ki (9-4. ábra). 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

9. fejezet A vízkárelhárítási tevékenység bemutatása – 132 – 
 

     
 

9-4. ábra: Zsáktöltés belterületen 

 

9-5. ábra: Nyúlgát magasítása Nagykinizs 
belterületén 

     
 

9-6. ábra: Bevédett lakóház 

 

9-7. ábra: Anyagbehordás kézi erővel 

     
 

9-8. ábra: Kiépített védmű 
Nagykinizsnél 

 

9-9. ábra: Ellennyomó medencék 

Nagykinizs belterületén nyúlgát magasítását (9-5. ábra) kellett elvégezni, 500 fm-en bordás 
megtámasztást kellett építeni. Szentistvánbaksa belterületén az Osztag 150 fm-en épített 
nyúlgátat, lakóházakat védett be, lakóházak udvarairól szivattyúzta a vizet. 
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A védekezési munkában a Védelmi Osztag létszámán felül 300 fő rendőr is részt vett. A munkák  
az említett helyszíneken éjszaka is folytatódtak. Az éjszakai munkavégzéshez további 150 fő 
rendőr is kivezénylésre került. 

A harmadik napon (2010. június 7.) a Hernád folyó menti települések belterületein megépített 
védművek erősítését, kiegészítését végezte az Osztag. Az említett munkáknál 4 000 db homokzsák 
került beépítésre, ezen kívül 6 000 db zsákot töltöttek be. A Védelmi Osztaggal létszámán felül 
220 fő rendőr vett részt a védekezési munkákban. 

A folyó apadása miatt, valamint a Közép-Tiszán kialakult árvízi helyzetre tekintettel a Védelmi 
Osztag fizikai létszámát a munkavégzés befejeztével visszarendelték a KÖTI-KÖVIZIG 
területére. 

A következő napon (2010. június 8.) a Nagykinizs és Szentistvánbaksa belterületén kiépített 
védművek felügyelete, karbantartása, kiegészítése volt a feladat. A Védelmi Osztag műszaki 
létszámán kívül 78 fő rendőr volt jelen a feladatok ellátásánál. 

A Védelmi Osztag által biztosított létszám az alábbiak szerint alakult 2010. június 5–8. között (9-4. 
táblázat). 

9-4. táblázat: A Védelmi Osztag létszámának alakulása az elvezénylés során a Hernádnál 

KÖTI-KÖVIZIG 
dolgozója 

KÖTIVIÉP’B Kft. 
dolgozója 

KÖTIVIÉP’B Kft. 
által szerződtetett 

KÖVIZIG 
szerződött dolgozó 

2010. 
Műszaki 

(fő) 
Fizikai 

(fő) 
Műszaki 

(fő) 
Fizikai 

(fő) 
Műszaki 

(fő) 
Fizikai 

(fő) 
Műszaki 

(fő) 
Fizikai 

(fő) 

Összes 
dolgozó 

(műszaki, 
fizikai) 

június 5. 6 - 2 24 9 156 3 78 278 

június 6. 5 - 2 24 9 166 3 78 287 

június 7. 5 - 2 24 9 173 3 78 294 

június 8. 5 - 1 - - - - - 6 
 

2010. június 8-án 18 órakor a Védelmi Osztag műszaki létszámát a Hernád folyó apadására 
tekintettel visszavezényelték a KÖTI-KÖVIZIG területére. 

9.1.2 Árvízvédekezés a Zagyva folyó mentén 

A 2010. év a Zagyva-Tarna rendszerben rendkívül csapadékosan indult. Januártól június 22-ig 
495,9 mm csapadék hullott a vízgyűjtőn. Ez a sokéves halmozott I–VI. havi összeg 184%-a. Az év 
első hat hónapjában csak márciusban mértek a sokéves havi átlagérték alatti csapadékot, az összes 
többi hónapban ennél többet, a május hónap a maga 322%-ával kiugró értéket mutatott. 

A Kárpát-medence középpontú ciklon hatására 2010. május 12–16. között a Zagyva-Tarna 
vízgyűjtőjén területi átlagban is jelentős, 90 mm-t meghaladó csapadék hullott. Egy-egy 
zivatargócban egy nap alatt 50-70 mm esőt is mértek. 

A nagy mennyiségű csapadék hatására a vízrendszerben jelentős méretű árhullámok indultak el. A 
10.11 Szászberek-Jászberényi árvízvédelmi szakaszon többször is árvízvédelmi készültség 
elrendelése vált szükségessé. 2010. május 14-én 11 órától I. fokú , május 15-én 18 órától II. fokú , 
május 16-án 18 órától III. fokú  árvízvédelmi készültség került elrendelésre. A május 11-ét követő 
időszakban a lehullott csapadékmennyiség hatására a Zagyván és a Tarnán kialakuló árhullámmal a 
vízállások több szelvényben is meghaladták az addig észlelt legnagyobb értéket (LNV-t). Az 
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árhullám károkozás nélküli levezetése érdekében a Jásztelki és a Borsóhalmi vésztározó 
megnyitására is felkészült Igazgatóságunk. 

Az árhullám fogadására való felkészülés keretében a Zagyva védvonalán a magassági hiány 
pótlását végezték Jászberényben a Hűtőgépgyári lakótelep védelme érdekében, Jásztelek 
belterületén a Zagyva bal parti fővédvonalán, illetve Jászjákóhalma külterületén a Borsóhalmi 
tározó megnyitása után, a tározó mellett a 31. számú műút védelme érdekében, a műút padkáján. 

9-10. ábra: Nyúlgát építése Jásztelek belterületén és a 31. sz. műút mellett épített jászolgát 

     
 

A Jászberény külterületén található Hányási híd szerkezetét elérte az eddigi LNV-nél 63 cm-rel 
magasabb szinten tetőző árhullám, szükségessé vált annak leterhelése és a hídra vezető útpálya 
töltéscsatlakozások közötti áttöltése. A belterületen található régi Hatvani úti híd (Kolosi híd) 
hídszerkezetét is elérte a víz, a híd leterhelése és a hídra vezető útpálya töltéscsatlakozások közötti 
áttöltésére volt szükség. Jásztelek, Jánoshida és Alattyán közigazgatási területén a szivárgások és 
felázások miatt a töltésállékonyság biztosítására mentett oldali leterhelés kiépítésére került sor. 

A Tiszán és a Zagyván levonuló árhullám találkozása miatt Szászberek–Újszász–Zagyvarékas 
térségében LNV közeli, vagy azt meghaladó vízállásokat jeleztek, ezért intenzív magassági hiány 
megszüntetést célzó beavatkozásokat végeztek a térségben. Szolnok belterületén a Zagyvaparti 
sétány mentén 2009. évben megsérült parapetfal megtámasztását az árvízvédekezésre való 
felkészülés során elvégezték. 

9-11. ábra: A Zagyva töltésének átvágása a Jásztelki szükségtározónál, 2010. május 17. 
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A Jásztelki szükségtározó megnyitása 2010. május 17-én 16.45-kor kezdődött meg (9-11. ábra) 
az üzemeltetési szabályzat szerint, a jásztelki vízmércén mért 620 cm-es vízszintnél. A tározó 
megnyitásának hatására az áradás nem állt meg, de üteme lelassult, ezért a megnyitási hely 
szélesítése vált szükségessé, melynek hatására 2010. május 18-án 7 órakor a Zagyva a jásztelki 
vízmércén mért 643 cm-es vízállással tetőzött, és megkezdődött a lassú apadás. A Jásztelki tározóba 
kifolyt víz hozama 50-60 m3/s, a tározó telítettsége 10 millió m3 volt. A tározóba a vízkivezetés 
május 21-én 16 órakor szűnt meg és az áramlás iránya megfordult, a jásztelki vízmércén mért 
544 cm-es vízállásnál. Az árhullám apadó ágán közel 3 millió m3 víz folyt vissza a tározóból a 
folyóba. 

A Borsóhalmi vésztározó megnyitását a Jászberényi Helyi Védelmi Bizottság 2010. május 17-én 
jóváhagyta, így az ÉKÖVIZIG mint a Tarna jobb parti töltés kezelője a megnyitást 2010. május 
17-én 23 órakor megkezdte. 

A tározók megnyitása nélkül a Zagyván Jászteleknél 690 cm közeli tetőzés alakult volna ki (lásd 
3-2. ábra helyreállított árhullámkép). A II. fokú készültség mérséklésére 2010. május 30-án került 
sor. 

A 2010. május végén és június első napjaiban lehullott jelentős mennyiségű csapadék hatására 
újabb árhullám alakult ki a Zagyva-Tarna vízrendszerén. 2010. május 29-én megkezdődött a 
Jásztelki szükségtározó megnyitási helyének ideiglenes elzárása a jásztelki vízmércén mért 
600 cm-es vízállási szintig (erre a kiépítési szintre), ezzel biztosítva a Jásztelki szükségtározó még 
rendelkezésre álló, mintegy 15 millió m3 szabad tározókapacitás irányított igénybevételének 
lehetőségét. 2010. június 1-jén a Borsóhalmi vésztározó megnyitásának ideiglenes elzárása is 
megtörtént. 

2010. június 2-án a 10.11 árvízvédelmi szakaszon ismét III. fokú árvízvédelmi készültség került 
elrendelésre a levonuló árhullám miatt. 

Jászfelsőszentgyörgyön a helyi önkormányzat elvégezte a hídra vezető – és az előző árhullám alatt a 
nagyobb belterületi károk elkerülése érdekében átvágott – Barátság út helyreállítását, majd a nagy 
mennyiségű csapadék miatt az utat újból átvágták. A Zagyva folyó melletti Jásztelki szükségtározó 
déli védtöltésének megerősítését Igazgatóságunk elvégezte. 

A Zagyva-Tarna vízrendszerben a május 30. és június 4. közötti napokban nagy mennyiségű 
csapadék hullott, területi átlagban 82 mm. Az újabb árhullámok ráfutottak a Zagyva telített medrére. 
A Zagyva vízállásokkal regisztrált történelmében még nem volt olyan eset, amikor a Zagyva 
árhulláma 860 cm feletti tiszai megtámasztással találkozott. Az előrejelzések alapján a számított 
LNV-t meghaladó szintű árhullám megcsapolására 2010. június 2-án ismételten szükségessé vált 
az előzetesen visszazárt két tározó megnyitása. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság 2010. június. 2-án kelt 09/2010. számú 
határozatában hozzájárult a megnyitáshoz, egyúttal kezdeményezte a szakminiszternél a 
veszélyhelyzet (rendkívüli védekezés) kihirdetését. 

A szakminiszter 2010. június. 2-án 14.48-kor engedélyezte a Borsóhalmi és a Jásztelki vésztározók 
ismételt üzembe helyezését. Előbbit az ÉKÖVIZIG 23.45-kor, utóbbit pedig Igazgatóságunk 24 
órakor megnyitotta. A megnyitási szelvények mindkét esetben (május 17., június 2.) ugyanazok 
voltak: 

 Jászteleki szükségtározó: Zagyva jobb part 49+230–49+280 tkm 

 Borsóhalmi vésztározó: Tarna jobb part 2+570–2+600 tkm 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

9. fejezet A vízkárelhárítási tevékenység bemutatása – 136 – 
 

9-12. ábra: A Borsóhalmi vésztározó 

 
 

A Jászteleki tározóba kifolyt víz hozama 40-50 m3/s, a tározó telítettsége 13 millió m3 volt. A 
tározók megnyitása nélkül a Zagyván Jászteleknél 670 cm közeli tetőzés alakult volna ki (lásd 3-2. 
ábra helyreállított árhullámkép). A megnyitás hatására a Zagyva folyó 2010. június 3-án 2 órakor a 
jásztelki vízmércén mért 613 cm-es vízszinttel tetőzött, majd megkezdődött a lassú apadás. A 
tározó feltöltése június 7-én szűnt meg a jásztelki vízmércén mért 548 cm-es vízállásnál és 
megkezdődött a víz visszaáramlása. A zagyvai árhullámmal egy időben levonuló tiszai árhullám 
miatt a Jásztelki szükségtározó megnyitási helyének áttöltése vált szükségessé a Tisza 
visszaduzzasztó hatása miatt. A Jásztelki szükségtározó leürítése 2010. június 11-én 19.30-kor 
kezdődött meg a megnyitási helyek terepszintig történő elbontásával, közel 20 fm szélességben. 

A Kormány 188/2010. (VI. 3.) számú rendelete alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Közgyűlésének Elnöke kihirdette a veszélyhelyzetet az érintett Jászdózsa, Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma és Jászberény településekre. A Kormány a 
veszélyhelyzetnek megfelelően 2010. június 3-án 19 órától rendkívüli készültséget rendelt el a 
Zagyva 10.11 árvízvédelmi szakaszára (beleértve a Borsóhalmi és a Jászteleki tározók területét). 

A Zagyva apadó vízállására való tekintettel 2010. június 17-én a Kormány 197/2010. (VI. 17.) 
számú rendeletében a kihirdetett veszélyhelyzet az érintett jászsági településeken feloldotta. Ezzel 
egy időben a megjelölt területekre elrendelt rendkívüli készültséget megszüntette. 

A Zagyva árvízvédelmi védvonalának kiépítettsége, magassági, keresztmetszeti és állékonysági 
paramétereiben egyaránt elmarad a szükségestől. A jellemzően heves lefutású, rövid tartósságú 
árhullámok legfőképpen a magassági hiányok miatt jelentenek fokozott veszélyt, amit az is mutat, 
hogy 1999 óta immáron négy, a töltéskoronát meghaladó árhullám kivédésére kellett megnyitni az 
Igazgatóságunk területén lévő zagyvai tározókat. Az elmúlt évek során még nem volt arra példa, 
hogy egy védekezési időszakban többször is üzembe kelljen helyezni a szükségtározókat. A 48 
napos I. fok feletti vízállás tartósság szintén rendkívülinek tekinthető. 

Az árvízvédelmi készültség ideje alatt a hatvani, a szentlőrinckátai, a tarnamérai és a tarnaörsi 
tetőző vízállásokból készített Igazgatóságunk Hidrológiai és Modellezési Osztálya előrejelzéseket a 
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jásztelki szelvényre. Az árhullámok ideje alatt folyamatosan futtattuk az 1D HEC-RAS 
hidrodinamikai modellt , a tározók feltöltésének folyamatát pedig a 2D modellel számítottuk. 

9-13. ábra: A Jászteleki tározó feltöltődésének 2D modellje 

 
 

Az árhullámok ideje alatt sorozatméréseket végeztünk a Zagyva és a Tarna összefolyás fölötti 
szelvényeiben, a jásztelki szelvényben, valamint a megnyitott Jásztelki szükségtározó és a 
Borsóhalmi vésztározó megnyitása alatti és fölötti szelvényekben is. A méréseket ADCP típusú 
River Ray és Rio Grande vízhozammérő műszerekkel végeztük, és folyamatosan szerkesztettük a 
mérések alapján az árvízi vízhozamgörbéket. 

Az árhullámok csúcsának csökkentése érdekében a tározók megnyitását – mindkét esetben –
összehangoltan sikerült végrehajtani. 

A május-júniusi rendkívüli árvízvédekezést követően 2010. évben szeptemberben volt III. fokú, 
decemberben pedig II. fokú készültségi szintet elérő árvízvédekezés a Zagyva folyó mentén. 

2010. szeptemberben összesen 13 napig volt érvényben készültség (2010. szeptember 11–23.), két 
napig III. fokú, két napig II. fokú és kilenc napig I. fokú. 

A 2010. májusi árvízvédekezés során üzembe helyezett Jásztelki szükségtározó megnyitási 
helyének helyreállítása az árvíz levonulása után nem történt meg. A helyreállítási munkák nem 
kerültek jóváhagyásra a szeptemberi árhullám érkezéséig, így az árvízvédekezés legnagyobb 
feladatát a megnyitási hely ideiglenes elzárása jelentette, megelőzendő a tározó újbóli elöntését. A 
megnyitási hely ideiglenes elzárása 2010. szeptember 12. 12 órára befejeződött. Az elzárást végző 
földmunkagépeket helyszíni készenlétben tartottuk az apadás megindulásáig. 

A Kunerei zsilip elzárószerkezete az áprilisi zagyvai árvízvédekezés alatt megsérült. A szeptemberi 
árhullám fogadására való felkészülés során a zsilip ideiglenes elzárásához búvármunkát kellett 
igénybe venni. 

2010. szeptember 13. hajnalán Jászberényben a Hűtőgépgyári lakótelep mellett a Zagyva vízszintje 
mintegy 150 m hosszon 10-15 cm-re megközelítette a magaspart szintjét. A lakótelep bevédésére 
való felkészülésként 20 m3 homokot szállítottunk a helyszínre. A tetőző vízállás végül néhány 
cm-re megközelítette, de nem haladta meg a magaspart szintjét, ezért tényleges beavatkozásra nem 
került sor. 
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A fenti munkákon túl csak őr- és figyelőszolgálat ellátására volt szükség a védvonalak mentén. 

A III. fokú készültségre tekintettel a Védelmi Osztag készenlétének elrendelésére is sor került. 

Kisebb megszakításokkal összesen 43 napig volt készültség a Zagyva folyó mentén 2010. 
november 24-től 2011. január 17-ig. II. fokú készültség 15 napig, míg I. fokú készültség 28 napig 
volt érvényben. 

Az árhullám levonulásának időtartama alatt a viszonylag alacsonyan tetőző vízállásnak 
köszönhetően az őr- és figyelőszolgálat ellátásán túl jelentősebb árvízvédelmi beavatkozásra nem 
volt szükség. 

A novemberi árvízvédekezés előtt megkezdődött a helyreállítási munkák kivitelezése. A 
helyreállítási munkák ütemezetten haladtak, azonban a november végi, decemberi csapadékos 
időjárás, illetve a beköszöntő fagyok miatt szüneteltetni kellett azokat. A helyreállítással érintett 
védművek a leállás idejére mindenütt elérték a szükséges védképességet. 

9.1.3 Árvízvédekezés a Tisza folyó mentén 

9.1.3.1 A 2010. évi tiszai árvíz hidrometeorológiai és hidrológiai jellemzői 

2010 májusában a Tisza vízgyűjtőjén területi átlagban a sokévi csapadékmennyiség kétszerese, 
háromszorosa hullott. Különösen sok eső esett a folyó jobb oldali vízgyűjtőin, ahol a havi átlag több 
mint háromszorosát is mérték. A nagymennyiségű csapadék hatására hosszantartó, magas 
árhullám  alakult ki a Tiszán (9-14. ábra). 

További, jelentős mennyiségű csapadék hullott júniusban, és különösen a hónap elején, amikor 4 
nap alatt a havi átlagnak megfelelő eső esett. Ennek következtében a Bodrog, a Sajó-Hernád, 
valamint a Zagyva-Tarna vízrendszerében ismét jelentős méretű árhullámok indultak el. A Sajó-
Hernád vízgyűjtőjét ért csapadékterhelés szélsősége a Szamos 1970. májusi esőzésével vetekedett. 
A vízállások több szelvényben, több deciméterrel is meghaladták az addig észlelt legnagyobb 
értékeket. A Sajó-Hernád és a Felső-Tisza árhulláma Tiszapalkonyánál találkozott egymással. Az 
árhullám maximuma ebben a szelvényben csak 6 cm-rel maradt el a legnagyobb vízállástól (LNV = 
804 cm). Jellemző az árhullám különlegességére, hogy a Sajó-Hernádról érkező vízhozam 
nagyságrendileg hasonló volt a Felső-Tiszáról érkezőhöz. A Hernádon Hidasnémetinél 909 m3/s, 
Gesztelynél 864 m3/s, a Sajón Sajószentpéternél pedig 540 m3/s vízhozamot mértek. Ekkora 
vízhozamot a Sajó torkolatánál még nem regisztráltak. 

A Tisza Tiszapalkonya alatti szakaszán egészen Kisköréig a folyó eddigi második legmagasabb 
árhulláma jött létre. Ezen a szakaszon a maximális vízszintek deciméterekkel meghaladták a 
mértékadó árvízszintet. 

A Tisza jobb oldali vízfolyásainak vízgyűjtőterületei a Tisza vízgyűjtőterületének csak az 1/5 részét 
teszik ki. Ezen az 1/5 részen alakult ki a Tisza árhulláma. A többi 4/5 rész minimális mértékben vett 
részt az árhullám formálásában. Területileg hasonló megoszlású árhullámot a Tisza vízrendszerében 
utoljára 1974-ben figyelhettünk meg. Abban, hogy nem alakult ki magasabb árhullám Tiszán, nagy 
szerepe volt a június 5–14. közötti forró, száraz 10 napnak. Ha ezen a másfél héten is esett volna az 
eső, a Tiszán is új LNV értékek alakulhattak volna ki. 
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9-14. ábra: Vízállás és csapadékmennyiség idősor, Tisza, 2010. május–július 

 

 

9.1.3.2 A tiszaroffi tározónyitás hatásának előzetes vizsgálata 

A VTT előzetes számításai alapján a Tiszaroffi tározó nyitása (369,916 fkm, 3 síktábla) a Tisza 
árhullámára (MÁSZ + 1 m-es árhullám) az alábbi vízszintcsökkentő hatást gyakorolja: 

 Tiszafüred 2 cm 

 Kisköre-alsó 6 cm 

 Tiszaroff 11 cm 

 Szolnok 11 cm 

 Martfű 11 cm 

 Tiszaug 10 cm 

A Tiszaroffi tározó 2010. júniusi nyitására vonatkozó számításokat a HEC-RAS 1D 
hidrodinamikai modellel végeztük. A vízállás és vízhozam árhullámképek előállítása érdekében a 
modell határfeltételeit folyamatosan 7 napos időelőnnyel meg kellett hosszabbítanunk. 

A tározó nyitására 4 időpontot vizsgáltunk meg: 

 2010. június 10. 17:00 óra, 

 2010. június 11. 00:00 óra, 

 2010. június 11. 04:00 óra, 

 2010. június 11. 08:00 óra. 
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A legnagyobb vízszintcsökkentést a modellfuttatások alapján a 2010. június 10. 17 órai nyitás 
eredményezett. A modell futtatásával, csak az északi műtárgy nyitása esetén az alábbi 
eredményeket kaptuk (9-5. táblázat). 

9-5. táblázat: Modellfuttatási eredmények a Tiszaroffi tározó nyitásának hatásáról 

Várható tetőzés a modell alapján a 
tározó nyitása nélkül Vízmérce 
értéke időpontja 

Vízszintcsökkenés 
mértéke a tározó 

nyitásával 

Tiszafüred 91,81 mBf = 864 cm június 12. 4 cm 

Kisköre-alsó 91,37 mBf = 1005 cm június 13. 10 cm 

Tiszaroff 90,77 mBf = 1063 cm június 13. 16 cm 

Szolnok 88,62 mBf = 984 cm június 15. 15 cm 

Martfű 87,81 mBf = 949 cm június 16. 13 cm 

Tiszaug 86,03 mBf = 847 cm június 16. 10 cm 
 

9-15. ábra: A Tisza vízállásának csökkenése a Tiszaroffi tározó nyitásának hatására 
Tiszaroffnál 

 
7 napos időelőnyű árhullámkép előrejelzés alapján, 2010. június 10. 17 órakor történő nyitás esetén 

 

Időben ezt követő nyitások esetén a vizsgált szakaszon ennél csak kisebb vízszintcsökkenést 
érhettünk volna el. 

9.1.3.3 A tiszaroffi tározónyitás, a szolnoki hullámtértisztítás és a bivaly-tói beavatkozások 
együttes hatásának vizsgálata 

A Bivaly-tói töltés 600 m hosszban történő visszabontása a modellfuttatások szerint a Tiszaroff–
Vezseny közötti szakaszon további 8-14 cm-es vízszintcsökkenést jelentett. A számításainkat 
alátámasztják a folyamatos vízhozamméréseink eredményei is. 
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Az árhullámképek helyreállítása alapján a Tiszaroffi tározó és a Bivaly-tói töltés elbontásának 
közös hatására az alábbi eredményeket kaptuk (9-6. táblázat). A helyreállított árhullámképet a 
9-16. ábra mutatja be. 

9-6. táblázat: Modellfuttatási eredmények a tiszaroffi tározónyitás és a Bivaly-tói 
töltésbontás együttes hatásáról 

Várható tetőzés a modell alapján a 
tározó nyitása nélkül Vízmérce 

értéke időpontja 

Vízszintcsökkenés 
mértéke: tározó 

nyitás + Bivaly-tói 
töltéselbontás 

Tiszafüred 91,81 mBf = 864 cm június 12. 6 cm 

Kisköre-alsó 91,37 mBf = 1005 cm június 13. 14 cm 

Tiszaroff 90,73 mBf = 1060 cm június 13. 38 cm 

Szolnok 88,68 mBf = 990 cm június 15. 36 cm 

 

9-16. ábra: Helyreállított árhullámkép a Közép-Tiszán, 2010. május–június 

 

 

9.1.3.4 A Tiszaroffi tározó megnyitása 

A kialakult árhullám károkozás nélküli levonulásához szükségessé vált a Tiszaroffi árvízi tározó 
megnyitása, melyre 2010. június 10-én 17 órakor került sor (9-17. ábra). Az északi műtárgy 
mellett megnyitásra került a déli műtárgy is. A két zsilipen együttesen kivezetett 210-220 m3/s 
vízhozam (9-18. ábra) további kedvező leszívást eredményezett a Tiszafüred–Csongrád közötti 
szakaszon. A tározóba kivezetett vízmennyiség 56 millió m3 volt. 
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9-17. ábra: A Tiszaroffi tározó északi és déli műtárgyának megnyitása 

     

     
 

9-18. ábra: A Tiszaroffi tározóba ténylegesen bevezetett vízhozam alakulása, 2010. június 
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Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kedvező hatások csak erre a 2010. évi nyári árhullámra 
érvényesek, mivel ezt a júniusi árhullámot a kora tavaszi áradások idején kimért értékeknél 
20-30%-kal kisebb vízhozamok emelték ilyen magasra. A tározóba kivezetett 210-220 m3/s 
vízhozam csak ennél a kis vízhozamú árhullámnál eredményezett ilyen mértékű leszívást. Nagyobb 
vízhozamú árhullámoknál hasonló mértékű vízkivezetéssel, tárózási térfogattal már nem lehet 
biztosítani a jelenleg elért hatékonyságot. 

Az árvízvédelmi készültség ideje alatt a vásárosnaményi, a tokaji és a tiszakeszi szivattyútelepi 
tetőzésekből készített Igazgatóságunk Hidrológiai és Modellezési Osztálya előrejelzéseket a 
Tokaj–Csongrád közötti szelvényre. 

Az árhullámok ideje alatt sorozatméréseket végeztünk a Tisza Tiszapalkonya (Polgár)–Csongrád 
közötti szakaszán, a Közép-Tisza hullámterén, Vezseny térségében és a Tiszaroffi tározó 
műtárgyainál. A méréseket ADCP típusú River Ray és Rio Grande vízhozammérő műszerekkel 
végeztük, és folyamatosan szerkesztettük a mérések alapján az árvízi vízhozamgörbéket. 

Az árhullám ideje alatt jelentős számú vízhozammérést végeztünk a folyó vízvezető képességének 
meghatározására, hiszen hasonló évszakban, nyáron III. fokú árvízvédelmi szintet meghaladó 
árhullám a Közép-Tiszán utoljára 1980-ban vonult le. A folyó vízvezető képessége a nyári lombozat 
fékező hatása miatt lényegesen kedvezőtlenebb volt, mint régebbi, hasonló méretű kora tavaszi 
áradásoké. A kiskörei vízhozammérések (9-19. ábra) jól szemléltetik, hogy az áradó ágon végzett 
mérések eredményei szinte a régebbi értékek apadó ágán haladnak, ami azt jelenti, hogy a Tisza 
ezen szakaszán, nyáron a folyó ugyanazt a vízhozamot csak 100-150 cm-rel magasabban tudja 
levezetni, mint tavasszal, lombozat nélküli időszakban. 

9-19. ábra: Vízhozamgörbe, Tisza Kiskörénél (főmeder + hullámtér) 

 

A kiskörei és a szolnoki mérési eredmények mellett fontos említést tenni a csongrádi 
vízhozammérésekről, a megszerkesztett hurokgörbéről (9-20. ábra). A 2006-ban és a 2010-ben mért 
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maximális vízhozam szinte köbméterre ugyanaz, 2300 m3/s volt. A Hármas-Körös és a Maros 2006. 
évi visszaduzzasztó hatása miatt 2006-ban 160 cm-rel magasabban tetőzött a Tisza folyó a 
csongrádi szelvényben. 

9-20. ábra: Vízhozamgörbe, Tisza Csongrádnál 

 
 

Méréseinkkel pontosítottuk a Tiszaroffi tározó északi és a déli műtárgyainak vízhozam 
jelleggörbéit. 

Az árhullámok ideje alatt folyamatosan futtattuk az 1D HEC-RAS hidrodinamikai modellt , 
amellyel meghatároztuk a Tiszaroffi tározó nyitására vonatkozó adatokat. A tározó feltöltésének 
folyamatát a 2D modellel számítottuk (9-21. ábra). 

9-21. ábra: A Tiszaroffi tározó feltöltődésének 2D modellje 
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9.1.3.5 Az árhullám levonulására hatással lévő egyéb beavatkozások a Tiszán 

Szolnok térségében két fontos beavatkozást kell még megemlítenünk. Egyrészt a szolnoki 
árapasztó tisztítását, másrészt a Bivaly-tói töltés visszabontását. Az árapasztó tisztításával a 
hullámtér vízvezető képességén javítottunk . A Bivaly-tói töltés visszabontásával egyrészt 
felgyorsítottuk az árhullám levonulását, másrészt csökkentettük annak magasságát. A 
beavatkozások kedvező hatását jól szemlélteti a szolnoki vízhozamgörbe menete is, a 850 cm feletti 
vízállás tartományban (lásd 3-1. ábra). 

A Bivaly-tói töltés visszabontása hosszú szakaszon, egészen Tiszaroffig éreztette kedvező hatását. 
Az átvágás nemcsak a Vezseny feletti szakasz levonulás viszonyaira volt kedvező hatással. A 
település mellett húzódó Tisza medre most már harmadával kisebb terhelést kap, mint régebben, 
hiszen a folyó teljes vízhozamának több mint 30%-át áttereltük a Bivaly-tói töltéselbontás 
szelvényébe (9-22. ábra). 

9-22. ábra: Vízhozamok megoszlása a Vezsenyi kanyarban 

 
 

Ebben az évben igazolódott be először a gyakorlatban a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
koncepciójának helyessége, műszaki megalapozottsága. A Bivaly-tói töltésáthelyezés, a Tiszaroffi 
árapasztó tározó megnyitása, illetve a szolnoki árapasztó csatorna kitisztítása jelentős árvízszint 
csökkenést eredményezett. 

9.1.3.6 Árvízvédelmi készültségi fokozatok, veszélyhelyzet a Tisza mentén 

A Tiszán a 10.03 és 10.07 árvízvédelmi szakaszokon 2010. május 20-án rendeltek el I. fokú  
készültséget, a többi tiszai árvízvédelmi szakaszon május 22-én. A viszonylag gyors áradás miatt 
2010. május 26-án a 10.03, 10.04 és a 10.07 árvízvédelmi szakaszon, illetve május 28-án a 10.01, 
10.02, 10.05 és a 10.06 árvízvédelmi szakaszon már a III. fokú  árvízvédelmi készültség került 
elrendelésre. Ezzel egy időben életbe lépett a védtöltéseken a közlekedési tilalom, illetve a Tisza 
folyón a hajózási tilalom. 

2010. június 4-én, korábban a Zagyva mentére elrendelt veszélyhelyzetet a Kormány 189/2010. 
(VI. 4.) számú rendeletében kiterjesztette többek közt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves és 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes közigazgatási területére is. Az érvényben lévő veszélyhelyzetre 
tekintettel, valamint a MÁSZ-t meghaladó vízállás és a Tiszaroffi tározó megnyitása miatt 2010. 
június 10-én 17 órakor a 10.03, 10.04 és 10.07 árvízvédelmi szakaszainkon rendkívüli 
árvízvédekezési készültség lépett életbe, amely június 17-én 18 óráig volt érvényben. 

Az árvízi tározó megnyitása után a folyamatos apadásnak köszönhetően 2010. június 23-án a 10.03 
és 10.07 szakaszokon, június 28-án további Tisza menti árvízvédelmi szakaszokon szüntették meg a 
III. fokú készültséget. Az Igazgatóság Tisza menti védvonalán a készültség teljes megszüntetésére 
2010. július 5-én került sor. 

Az árhullám érkezésekor a vízszintemelkedéssel párhuzamosan egyre több állékonysági probléma 
jelentkezett. Ezek közül néhány indokolta az OMIT töltésfeltáró szakcsoportjának kirendelését, 
amely a KÖTI-KÖVIZIG területén 2010. június 1-jétől 17-ig működött. 

A III. fokot meghaladó készültségre tekintettel a KÖTI-KÖVIZIG Védelmi Osztaga 2010. május 
14-től július 1-ig készültségben volt. A készültség időtartama alatt az OMIT kétszer vezényelte el 
az osztag állományát, a Sajó, majd a Hernád menti árvízvédekezési munkákhoz (9.1.1 fejezet). 

A 2010. évi téli árvízvédekezés a Tisza mentén 2010. december 10-től 2011. január 28-ig tartott. 
Ezen időszakban valamennyi Tisza menti árvízvédelmi szakasz készültségben volt. Valamennyi 
védelmi szakasz mentén el kellett rendelni a III. fokú készültséget is. A Tisza menti árvízvédekezés 
50 napig tartott, melyből III. fokú  készültség 22 napon keresztül, II. fokú  készültség 8 napig, míg 
I. fokú  készültség 20 napig volt érvényben. 

A III. fokú árvízvédelmi készültségre tekintettel, annak időtartamára a Védelmi Osztag 
készenlétének elrendelésére is sor került. 

9.1.3.7 Jelentősebb védekezési munkák bemutatása 

2010. január 10–11-én a 10.05/4 és 10.05/6 gátőrjárásokban a Tisza bal partján kiüregelődések 
keletkeztek. A kiüregelődések helyreállítása azok homokkal való feltöltésével azonnal megtörtént. 

2010. május 23–25. között a szolnoki árapasztó csatornában a BÚVÁR Kft. munkatársai a 
csatorna növényzetmentesítését végezték a lefolyási akadályok megszüntetése céljából. 

2010. június 5–11. között a 10.06/2-es őrjárásban a Tisza bal part 62+400–63+000 tkm között a 
Bivaly-tói töltésszakasz visszabontását végezték (9-23. ábra) a szolnoki vízmérce 750 cm-es 
szintjéig, a kisminta kísérleteknek megfelelően. 

9-23. ábra: A régi Bivaly-tói töltés visszabontása, 2010. június 
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2010. május 23-án a 10.05/6 őrjárásban újra kiüregelődéseket észleltek. A kiüregelődések 
vizsgálatára június 1-jén a töltésfeltáró szakcsoport mintavételezést végzett, majd június 3-án a 
minél reálisabb és pontosabb helyzetértékelés érdekében a geoelektromos állapotfelmérésre, majd 
radarfelmérésre is sorkerült. Az újabb vizsgálatok alapján további három karakterisztikus 
kiüregelődést sikerült kimutatni. A korábban ismertté vált 7 beszakadással együtt 10 kiüregelődést 
rögzítettünk. A szakértő a közvetlen árvízveszély és a korábbi töltéskárosodás megakadályozása 
érdekében összesen mintegy 100 fm (10 x 10 m) hosszban 4 m-es CS2-es vagy Pátria lemez 
leverését javasolta. A lemezverési munkálatok 2010. június 6–13-ig tartottak. 

A Tisza jobb part 122+000–122+600 tkm szelvények között 2009-ben jelentős méretű hosszirányú 
repedés keletkezett a töltéskoronán, amely a korona aszfaltburkolatát is megrepesztette. Az 
előzetes talajmechanikai feltárások után kiderült, hogy nagyobb mélységű zsugorodási repedések 
találhatóak a gáttestben, melyek következményeképpen a töltéskorona vízoldali fele körcsúszólap 
mentén elmozdult. 2010. június 8-tól a jelenség hatásának csökkentése érdekében talajmechanikai 
javaslat alapján injektálást végeztek a fenti szelvények között 3 m-es perforált szonda csövek 
besajtolásával (szonda csövek távolsága 60 cm) és ezen keresztül cement, valamint AIDA 
betonfolyósító keverék gáttestbe történő feltöltésével. A kiviteli munka június 19-én befejeződött. 
Az injektált szakasz ellenőrző feltárását szeptember 15-én elvégezték a szakminisztérium 
képviselőinek jelenlétében. Az injektáló anyag a feltáráson tapasztaltak alapján néhány cm-es 
vastagságú merev, vízzáró falat képezett, amely az árvízvédekezés alatt funkcióját betöltötte. 

2010. június 14-én a Tisza jobb part 71+100–71+350 tkm szelvények között intenzív csurgások és 
buzgárok jelentek meg. A jelenség kivizsgálására kirendelésre került a töltésfeltáró szakcsoport. A 
2006. évi árvízvédekezés alatt kiépített védmű egy részének felhasználásával újabb ellennyomó 
medencéket kellett kiépíteni a csurgások és buzgárok továbbfejlődésének megakadályozására 
(9-24. ábra). 

     
 

9-24. ábra: Csurgások és buzgárok 
bevédése a Millérnél 

 

9-25. ábra: A Tiszaparti sétány támfalának 
megtámasztása 

Szolnokon a volt vegyi lakótelep mellett a magas vízállás miatt kialakult intenzív árvízi jelenségek 
(szivárgó- és fakadóvíz) lokalizálására volt szükség. A tetőzést követően, amikor a szolnoki 
vízmércén mért 900 cm alá csökkent a vízállás, megkezdték a szivattyúzást az elöntés mértékének 
csökkentésére. 

Szolnok város belterületén a Tiszaparti sétányon a támfal vízirendőrség és a belvárosi Tisza-híd 
közötti szakaszát fóliával ellátott, 2 soros, támfalmagasságig kiépített homokzsákos védelemmel 
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támasztottuk meg (9-25. ábra). A Tisza szálló védvonallal párhuzamos pincefalait a védekezés 
kezdeti szakaszában le kellett terhelni, illetve meg kellett támasztani. 

A Milléri őrjárásban a Tisza jobb parton 68+830 tkm-ben (régi vasúti töltés helyén) a fővédvonal 
rézsűjén jelentkező bő hozamú csurgás bevédése volt szükséges. A csurgásban zúzottkő és kavics 
volt egyértelműen kitapintható. 

A fentieken túl a magasparti védművek kiépítése, illetve a meglévők bevédése igényelt még 
jelentősebb munkát. Nagyrév belterületén a helyi önkormányzattal közösen elővédvonalat építettek 
ki a belterületi védekezés elősegítése érdekében. 

9-26. ábra: Nagyréven az elővédvonal építés előtti és utáni állapot 

     
 

A 2010. téli árhullám levonulásának időtartama alatt a viszonylag alacsonyan tetőző vízállásnak 
köszönhetően az őr- és figyelőszolgálat ellátásán, illetve az alább felsorolt munkákon túl 
jelentősebb árvízvédelmi beavatkozásra nem volt szükség. 

A 2010. évi nyári árvízvédekezés idején jelentkezett és azóta helyre nem állított milléri és 
tiszakürti buzgár bevédéséhez védelmi anyagot szállítottunk ki és elvégeztük az előmunkálatokat. 
A jelenségeket az OMIT töltésfeltáró szakcsoportja és egy hőkamerás felvételsorozat 
segítségével vizsgáltuk. A szolnoki árapasztó csatornát keresztező Százlábú híd pillérein fennakadt, 
feltorlódott és összefagyott uszadékot eltávolítottuk. A töltéskoronákról hóeltakarítást, valamint a 
szükséges helyeken szivárgóvíz szivattyúzást végeztünk. 

A súlyos belvízi helyzet miatt a belterületeken az árvízvédelmi szakaszok műszaki és gátőri 
állománya az önkormányzatok kérésére segítséget nyújtott a belvízi problémák kezelésében is. 

Az árvízvédekezés érdekessége volt – a hullámtérből kiszorult – hódok megjelenése a 10.03 Doba-
Kanyari árvízvédelmi szakaszon (9-27. ábra). Árvízvédelmi szempontból korántsem veszélytelen a 
földmű és véderdő károsító rágcsálók megjelenése. A hódok mozgását folyamatosan figyelemmel 
kísértük, a töltéstestbe ásott üregek mérete nem érte el azt a határt, ami azonnali beavatkozást tett 
volna szükségessé. 

Újdonság volt a kettős elzárással nem rendelkező Nagykörűi és Kőtelki zsilipeknél beépített 
felfújható csőelzárók sikeres alkalmazása. 

Különös figyelmet fordítottunk a 2010. évi nyári árvízvédekezés utáni helyreállítással érintett 
fővédvonal-szakaszokra. A helyreállított szakaszok az árvízvédekezés alatt megfelelő 
védképességűnek minősültek, beavatkozásra sehol sem volt szükség. 
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9-27. ábra: Hódjárat a töltés rámpában és gazdája 

     
 

A téli árvízvédekezést kísérő rendkívül hideg, szeles időjárás megnehezítette a terepi munkát, a 
szivattyútelepítéseket, a segédőri megfigyelő tevékenységet, illetve a vízrajzi észleléseket és 
méréseket. A kint dolgozóknak rendszeres melegedési lehetőséget, illetve meleg italt biztosítottunk. 

Amikor a fagy felengedett, a felázott talaj nehezítette meg a védekezést. A megelőző időszak 
rendkívül csapadékos időjárásának hatására a talaj a legtöbb helyen vízzel telítődött, így a 
közlekedés, anyag- és szivattyúszállítás szinte lehetetlen feladat elé állította a védekezőket, 
embertelen munkakörülményeket teremtve. 

A védekezési munkálatokat jelentősen megnehezítette a komoly belvízvédekezés és az 
árvízvédekezés egyidejűsége. Az egyidejűség mind a saját védekező létszám, mind a rendelkezésre 
álló technikai eszköz tartalékok kimerítésében megmutatkozott. 

9.1.4 Helyreállítási munkálatok 

A 2010. évi rendkívüli árvíz során a KÖTI-KÖVIZIG védműveiben keletkezett károk azonnali 
helyreállítását a Kormány 1201/2010. (X. 5.) számú határozata rendelte el. A szükséges 
közbeszerzési eljárások lezárása után 2010. október 25-én kezdődhettek meg a tényleges 
munkálatok. A helyreállítási munkákat a kedvezőtlen időjárás és a kialakult belvízi és árvízi helyzet 
is hátráltatta, ezért a munkálatok az év végével nem zárultak le, még folyamatban voltak. 

A helyreállítási munkák kapcsán az árvízi biztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet nem 
alakult ki, azonban a pontszerű III. fokú készültséget csak a helyreállítási munkák lezárása után 
lehet megszüntetni. Pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültség került elrendelésre a Tisza folyón a 
10.02 árvízvédelmi szakasz Szolnoki és Határmenti őrjárásában, a 10.07/T. Tiszaroffi árapasztó 
tározó által érintett őrjárásban, a Hortobágy-Berettyón a 10.09. árvízvédelmi szakaszon a Mezőtúri 
őrjárásban, valamint a Zagyva folyón a 10.11 árvízvédelmi szakaszon a Jásztelki őrjárásban. 

A helyreállítási munkák összértéke bruttó 668 millió forint, a munkák várhatóan 2011. május 31-ig 
befejeződnek. 

A 2010. évre ütemezett helyreállítási munkák a következők: 

 A Jászteleki szükségtározó nyitási helyének helyreállítása földművel a Zagyva jp. 49+230–
49+300 tkm szelvények között. 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

9. fejezet A vízkárelhárítási tevékenység bemutatása – 150 – 
 

 A Jászteleki szükségtározó megnyitási helyének környezetében, a Zagyva jp. 
49+191-51+705 tkm szelvények között, valamint a déli védtöltés helyreállítása (elbontott 
földútcsatlakozás, bejáróutak, töltéskorona és rézsűrendezés). 

 A leürítő útvonal vízvisszatartó műtárgyainak helyreállítása a Zagyva jp. 47+960, 40+843 
tkm szelvényekben. 

 10.02 árvízvédelmi szakaszon, Szolnok belterületén, a Zagyva jobb part 0+910–1+140 tkm 
szelvények között Sebestyén körúti támfal helyreállítása. 

 Hortobágy-Berettyó jp. 1+200–4+800 tkm szelvények között a töltéstestben lévő üregek 
feltárása és helyreállítása, a töltéstestbe szivárgás elleni szigetelés beépítése. 

 A tiszai és hármas-körösi fővédvonalak mentén a KÖTI-KÖVIZIG kezelésű véderdők 
helyreállítása, valamint a Tiszaroffi árvízi tározóban a töltések mentén található 1-4 éves 
korú károsodott illetve elhalt véderdőállomány pótlása. 

 Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő, Szolnok településeken magassági hiányos 
védvonalszakaszok helyreállításának tervezési és előkészítési munkálatai. 

 A Tiszaroffi árvízi tározó védművein elhabolás okozta károk helyreállítása. 

 A 10.02 árvízvédelmi szakaszon, Tisza folyó jobb part 63+996–64+345 tkm szelvények 
közötti (Csáklya utca) partcsúszás helyreállítása. 

 Töltéskoronák helyreállítása a tiszai és hortobágy-berettyói fővédvonalakon. 

 Töltésrézsűk és előterek helyreállítása a tiszai fővédvonalakon. 

 Elhabolás okozta károk helyreállítása a tiszai fővédvonalak mentén. 

 Töltésrézsűk, előterek és szivárgók helyreállítása a zagyvai fővédvonalak mentén. 

 A 10.06 árvízvédelmi szakaszon a Tisza bp. 62+300 tkm környezetében a régi Bivaly-tói 
töltés megnyitásának véglegesítése, LIFE terület helyreállítása. 

 Üzemképtelenné vált szivattyúk és telepi tartozékok helyreállítása. 

 A Tiszaroffi árvízi tározó burkolt töltésszakaszainak helyreállítása. 

 A 10.06 árvízvédelmi szakasz Tisza bp. 84+777–84+910 tkm és a 84+983–85+230 tkm 
szelvények között tereprendezés. 

 A 10.06 árvízvédelmi szakaszon, Tisza hullámtéren a szolnoki árapasztó csatorna lefolyási 
viszonyainak helyreállítása. 

 

9.1.5 Kárfelmérés, kártalanítás 

A 2010-ben még hatályos, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alapján: 

„Az árvízi tározó árvíz-szabályozási célból történő igénybevétele esetén az okozott kárért az 
ingatlan használóját teljes kártalanítás illeti meg.” 
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A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütemében megvalósult Tiszaroffi árvízi tározó árvízi 
szabályozási célból történt igénybevételével okozott károk bejelentésével, a kár mértékének 
megállapításával és a kártalanítással a 4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM együttes rendelet foglalkozik. 

Az árvízi szükségtározókról korábban a 16/1982 (IV. 22) MT rendelet rendelkezett. Az MT 
rendeletet – 2008. január 1-jétől – hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (2) 
bekezdése. Az árvízi szükség- és vésztározók igénybevétele során keletkező károkért járó 
kártalanításról nem rendelkezik sem a vízgazdálkodási törvény (1995. évi LVII. törvény), sem a 
vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) illetve 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet, így vonatkozó jogszabály hiányában az általános szabály szerint a Ptk. (1959. évi 
IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről) 108. §-a szerint jogosult kártalanításra a terület 
tulajdonosa. 

„108. § (1) Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre külön jogszabályban feljogosított 
szervek - a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, 
arra használati jogot szerezzenek, vagy a tulajdonjogát egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az 
ingatlan tulajdonosát az akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.” 

Javasoltuk a tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanítási eljárások során a 4/2005. (II. 22.) 
KvVM-FVM együttes rendelet 5.§-ában foglalt szabályozást alkalmazni. 

„5. § (1) Az árvízi tározó területéhez tartozó ingatlan használójának az árvízi szabályozási célból 
történt igénybevétellel okozott kárt a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságnál (a továbbiakban: igazgatóság) 30 napon belül kell bejelentenie. 

(2) A bejelentés alapján a kár mértékét az igazgatóság által felkért, az igazságügyi szakértői 
névjegyzékben szereplő szakértő állapítja meg. 

(3) A kártalanítás összegét - és az igazságügyi szakértő díját - az árvízvédekezési költségek terhére 
kell biztosítani. Annak a jogosult nevére és címére vagy az általa megnevezett hitelintézet 
számlaszámára egy összegben történő kifizetéséről - amennyiben a jogosult a kártalanítás összegét 
nem vitatja - a földrészlet fekvése szerint illetékes igazgatóság a kár igazságügyi szakértő által 
történt megállapítását követő 30 napon belül gondoskodik.” 

A 2000. évi árvízvédekezés során szükségessé vált a Jásztelki szükségtározó és a Borsóhalmi 
vésztározó igénybevétele, a kártalanítás az akkor érvényben lévő 16/1982. (IV. 22.) MT rendelet az 
árvízi szükségtározókról szabályozása alapján történt, a kártalanítás során peres eljárásra nem került 
sor. 

Mivel jelen VTT szabályozás nem tér ki a kártalanítás részleteire, így a 1999. és 2000. évi árvíz 
utáni kártalanítás tapasztalatait alapul véve javasoltuk, az akkor még érvényben lévő (2007. 
december 31-ig hatályos) 16/1982. (IV. 22.) MT rendelet 6–7. §-ban foglalt szabályozást 
alkalmazni a 2010. évi árvízi tározók igénybevételéből eredő kártalanítások során is. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium a környezetügyért felelős államtitkár VKF-210/1/2010. számú 
állásfoglalásával elfogadta felterjesztésünket a kártalanítási eljárási rendről, a 2010. május 15. és 
2010. június 17. közötti árvízvédekezési időszakban a rendkívüli árvízvédekezés kapcsán felmerült 
kártalanítási igények vonatkozásában. Az állásfoglalás szerint az árvízi tározók igénybevétele a 
nagyobb kár elhárítása érdekében jogszerű beavatkozás volt. Az állásfoglalásban szerepelt, hogy a 
szükségtározókra és vésztározókra vonatkozó újraszabályozásra nem került sor a 16/1982. (IV. 22.) 
MT rendelet hatályon kívül helyezését követően, és ezért a következőket fogalmazta meg: 
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„A 2010. évi árvízi tározók igénybevételéből eredő kártalanítások során a 1998., 1999 és 2000. évi 
árvíz kártalanítás tapasztalatait alapul véve, az elfogadott gyakorlatnak megfelelő alapelvek szerint 
kell eljárni, (Melyek korábban az idézett MT rendelet 6.-7 §-ban kerültek megfogalmazásra). 
Eszerint: 

- A szükségtározó igénybevételéből eredő kárért az elöntött területen levő ingatlan 
kezelőjének (használójának, tulajdonosának) kártalanítás jár, amelynek megtérítésére a 
területileg illetékes vízügyi igazgatóság köteles. 

- A tározók igénybevétele során keletkezett károkat a bejelentés követően a felelős szervezet 
által felkért, igazságügyi névjegyzékben szereplő szakértő állapítja meg. 

- Az elöntött területen termelt növényi kultúra vélelmezett hozamértékének számítása során 
a piaci árat, ennek hiányában a tőzsdei árat célszerű figyelembe venni. 

- A kár mértéke hozamértékével csökkenthető abban az esetben, ha a területen betakarítás 
és értékesíthető termés volt. 

- A kár mértéke abban az esetben is csökkenthető, ha az elöntött terület földhasználója 
biztosítási jogviszony alapján kártalanítást kap. 

- Nem jár kártalanítás az olyan javakban keletkezett károkért, amelyeket a terület 
felhasználás engedélyezésére jogosult építésügyi hatóság által elrendelt tilalom ellenére 
vagy a vízügyi hatóság hozzájárulása nélkül, illetőleg előírásától eltérően létesítettek a 
szükségtározó területén.” 

Az elöntés mértékéről műszaki geodéziai felmérés és dokumentáció készült (4. fejezet). A tározók 
által érintett települések falugazdászain keresztül a károsult gazdák kárigényét (bejelentések 
alapján) az Igazgatóság felvette. A független kárszakértő helyszíni bejárás alapján elkészítette a 
kárfelmérési dokumentációt. A független mezőgazdasági igazságügyi szakértő felmérte az 
okozott, illetve keletkezett károkat. 

A Tiszaroffi tározó elöntött területének nagysága térkép alapján 2 202 ha, az elbírált kárigény 
1 732 ha, mely 58 mezőgazdasági termelőt érint. 

A Jásztelki szükségtározó elöntött területének nagysága térkép szerint közel 1 489 ha, az elbírált 
kárigény 1 372 ha, mely 49 mezőgazdasági termelőt érint. 

A Borsóhalmi vésztározó elöntött területének nagysága térkép szerint közel 1 798 ha, az elbírált 
kárigény 1 701 ha, mely 97 mezőgazdasági termelőt érint. 

A vadásztársaságok kártérítésének mértéke közel 100 millió forint. A kártalanítással érintett egy 
horgászturizmussal foglalkozó vállalkozó is. 

Amennyiben a kárfelmérési dokumentációban foglalt összeget a károsult elfogadja, Igazgatóságunk 
megállapodást köt a károsulttal a kártalanítási összeg kifizetésére. Megegyezés esetén, a 
kárfelmérésben foglaltak alapján, ügyvéd által készített kártalanítási megállapodás szerinti kifizetés 
indítható. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem fogadja el a független kárszakértő által 
megállapított kártalanítási összeget, a megállapodásban foglaltakat, jogi útra terelődik az ügy. 

A kártalanítási eljárás megkezdése minisztériumi felhatalmazáshoz kötött, a kártalanítás 
kifizetésének engedélyezése 2010 végéig nem történt meg, arra 2011 májusában került sor (a 
kártalanítási összeg: 985 millió Ft). 

A rendkívüli védekezési időszakban a védekezéssel összefüggésben további károkozások is 
történtek Szolnok város belterületi szakaszán és a magasparti szakaszokon, ahol az ideiglenes 
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védmű kiépítése miatt magáningatlanokon taposási és zöldkár okozása következett be. A zöld- és 
taposási károkkal kapcsolatosan a kártalanítás mértékének megállapítására független ingatlan 
kárszakértővel kötöttünk megállapodást. 

9.1.6 Jeges árvíz elleni védekezés 

2009. december 19-től áthúzódóan, 2010. február 23-ig I. fokú jeges árvíz elleni készültséget 
tartottunk fenn a Kiskörei Vízlépcső (KVL)  védelme, valamint a jégtörőhajók melegen tartása 
érdekében. A készenlét időtartama alatt a hajókat előírás szerint műszakilag folyamatosan indulásra 
kész állapotban tartottuk. A vízlépcső biztonságos üzeme érdekében üzemeltettük a szegmenstáblák 
és mozgató berendezések elektromos fűtését, valamint a sűrített levegős jégmentesítő rendszert. A 
készültség teljes időtartama 66 nap volt, beavatkozásra nem került sor. 

Az év hátralévő részében felülvizsgáltuk, illetve aktualizáltuk a jeges árvíz elleni felkészülés 
keretében a jégvédekezési tervet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. §-nak (4) bekezdése 
alapján, a vízügyi szolgálat jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 5/1999. (K.H.V.Ért. 24) 
KHVM utasításában foglaltak szerint. 

A jégtörőhajók szemléjét az 5/1999. KHVM utasítás alapján 2010. november 15-én tartottuk meg, 
ahol a hajók állapotának felmérése megtörtént. Megállapítottuk, hogy a Jégvirág-VII. és a 
Jégvirág-VIII. hajók készen állnak a jégvédekezési feladat ellátására. 

2010. december 27-től szintén a KVL biztonságos téli üzeme, valamint a jégtörőhajók melegen 
tartása érdekében I. fokú jeges árvíz elleni készültséget rendeltünk el. 

9-28. ábra: Jégvirág-VII. és Jégvirág-VIII. jégtörőhajók 
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9.2. Árvízvédelmi fejlesztések 

9.2.1 VTT keretében bonyolított beruházások 

9.2.1.1 Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó 

A Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó építése tovább folytatódott, a munkákat a Tiszasüly 
térségébe éves szinten lehullott 855 mm csapadék nehezítette. 

Az árvízi tározó határait többségében új lokalizációs töltések alkotják, valamint a Hanyi-csatorna 
jobb parti és a Jászsági-főcsatorna szintén jobb parti magasított töltése. A tervezett töltések 
mindegyike az elsőrendű védvonal paramétereinek megfelelően épülnek ki. A tervezett új töltések 
hossza 25,5 km, a meglévő és magasításra kerülő töltéshossz pedig 6,5 km. 

2010-ben a tározó töltések előkészítési munkálatai befejeződtek, az agyagék kiemelését követően 
megkezdődött a töltéstest építése. A tavasszal, illetve nyár elején a Tiszán levonuló árhullámok, 
valamint a sok éves átlagot meghaladó belvízi elöntés nagy mértékben visszavetették a 
munkavégzés ütemét. A kivitelezők a töltésépítésre alkalmas időszak nagy részében szárítási, illetve 
víztelenítési feladatokat végeztek. A kedvezőtlen körülmények ellenére sikerült a 25 500 m töltés 
25%-át elkészíteni, míg a Jászsági-főcsatorna töltésének magasítása (6 500 m) 14%-ban készült el. 

Az új töltés több helyen meglévő belvíz-, illetve öntözőcsatornákat keresztez. A jelentősebb 
keresztezéseknél zsilipes, illetve szivattyúállással kiegészített zsilipes műtárgyak létesülnek 
(összesen 16 db), ezek készültsége 50%-os. 

A be- és leeresztő műtárgy építéséhez szükséges betonkeverő telepítésre került. A 4 nyílású töltő-
ürítő műtárgy alatti bújtató betonozási munkái, valamint a földvisszatöltés elkészültek. November 
végén megtörtént a műtárgy nagy alaplemezének betonozása, megkezdődött a felmenő falak 
állványozása és zsaluzása. Az építési folyamatok – az időjárás függvényében – haladnak. A 
műtárgyak acélszerkezeteinek gyártása folyamatos. A nagy műtárgy készültsége 21%-os. 

A 3224. sz. utat és a Hanyi-csatornát összekötő út elkészült az ideiglenes szerkezetig, így biztosított 
az épülő be- és leeresztő műtárgy megközelítése, az anyagszállítás. 

Az építés befejezésének várható időpontja 2011. szeptember. 

9-29. ábra: Töltésalapozás a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó területén 
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9-30. ábra: A Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó nagy műtárgyának építése 

     

 

9.2.1.2 Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó 

2010. évben a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó építése folytatódott, a munkákat a 
kedvezőtlen időjárási körülmények nehezítették. A 2010. év során Kisköre térségében éves szinten 
1071 mm csapadék hullott, a tavaszi és nyári hónapokban volt a legjelentősebb a csapadék 
mennyisége. A kivitelezésben 2010-ben a földmunkák (töltésépítések) domináltak, az év közepétől 
kezdődött a vízbeeresztő és leeresztő nagy műtárgy építése és a kisebb vízkormányzó műtárgyak 
építése is. A régészeti munkák tavasztól őszig folytatódtak a korábban kijelölt területeken, több 
értékes lelet is föltárásra került. Egy kétezer éves szarmata település romjait, 3500 éves bronzkori 
urnákat (9-31. ábra) és egy avar temetőt találtak a régészek a Nagykunsági árvízszint-csökkentő 
tározó építése közben. 

9-31. ábra: Bronzkori lelet a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó területén 

 
 

A folyamatos esőzések és a rossz munkakörülmények ellenére a Nagykunsági-főcsatorna jobb 
oldali töltésének tárózóval érintet szakaszán a töltésmagasítás 7 500 m hosszon, 90%-os 
készültséget ért el a 2010. év folyamán. Az abádszalóki szennyvíztisztító telep a tározótéren belül 
fekszik, ezért védelmére egy 1 000 m hosszú körtöltés épül, a töltés 80%-a készült el a tél beálltáig. 
A tározó déli töltése – amely Kunhegyes település közelében található és a Nagykunsági-főcsatorna 
töltésébe köt be – 2010-ben 40%-osan készült el a tervezett 2 700 m-es szakaszon. 
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2010. év júliusában kezdődött a leeresztő és beeresztő nagy műtárgy építése (9-32. ábra) a Tisza 
folyó 400,4 fkm szelvényében, a Taskonyi szivattyúteleptől délre. A tervek szerint a műtárgy 
másodpercenként 150 m3 vizet vezet be két nyílásán a tározóba megnyitása esetén. A betonozási 
munkákkal az ütemezésnek megfelelően haladtak, a műtárgy az év végén 60%-os készültségű volt. 

A 3 db kisebb zsilipes műtárgy közül kettő 50%-osan elkészült (9-33. ábra), míg a harmadik 
műtárgynak csak az előkészítési munkáit tudták megkezdeni a 2010. évben. Az 5 db szivattyús 
átvezetés munkái csak részlegesen kezdődtek meg, a műtárgyak különböző készültségi fokban 
(átlagosan 5-25%) voltak az év végén. A 3 db vízkivételi műtárgy készültségi foka 0-20%-ra tehető, 
mindhárom műtárgy a Nagykunsági-főcsatorna mellett található. 

     
 

9-32. ábra: A nagy műtárgy építés 
közben 

 

9-33. ábra: Zsilipes kis műtárgy 

A 2010. évben megkezdték a Kunhegyest és Tiszagyendát összekötő (3216. sz.) út és a beeresztő és 
leeresztő csatorna keresztezésénél az új közúti híd kivitelezését. A munkák közül megvalósult a híd 
próbacölöpözése és az elkerülő út építése. 

A kivitelezés befejezésének várható időpontja 2011. szeptember. 

9.2.2 Árvízvédelmi célú projektek fejleményei 

Igazgatóságunk 2008. évben két pályázatot adott be Környezet és Energia Operatív Program 
keretében meghirdetett 2.1.1 jelzőszámú „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” tárgyban, 
előkészítésre, azaz 1. fordulóra. Mindkét beadvány több százmilliós költségvetésű tervezési 
feladatra adott lehetőséget és kötelezést is egyben. 

A két pályázat a legsürgősebbnek ítélt területen megvalósuló munkákra koncentrált. Az egyik a 
2006. évben Körös-zugban bekövetkezett töltéscsúszás melletti, hasonló paraméterekkel rendelkező 
szakaszokat felölelő töltésfejlesztés, keresztező létesítményeivel együtt, a másik Szolnok város 
belterületi műveinek fejlesztése és egyben Szolnok város árvízi biztonságának fokozása. 

A tervezési munkák 2009-ben kezdődtek az egyeztetésekkel, koordinációs feladatokkal, majd 2010. 
évben került sor az engedélyek megszerzésére, illetve a 2. fordulós dokumentáció elkészítésére és a 
megvalósításra vonatkozó pályázat beadására. 

A munkánkat jelentősen megkönnyíti az európai uniós pályázati rendszerben való eligazodást, a 
pályázat lebonyolítást segítő Közreműködő Szervezet (KSZ), melynek munkatársai az árvízi 
védekezésből adódó problémákat is tolerálták. 
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9.2.2.1 Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti, Körös-zugi 
térségében (KEOP-7.2.1.1-2008-0008) 

2010. évben a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány végleges verziójának elkészítése és 
elfogadtatása volt az első komoly feladat, majd vele párhuzamosan az engedélyezési eljárások 
menedzselése. 

A projekt előkészítés során az előzetes vizsgálat értékelésekor a KÖTI-KTVF környezetvédelmi 
engedély beszerzését, azaz környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását írta elő, amit még 2010 
áprilisában teljesítettünk és 2010. július 27-én környezetvédelmi engedélyt kaptunk, amely 2015. 
július 31-ig érvényes. Ez után folytatódott a vízjogi engedélyezési eljárás és 2010. október 5-én 
megkaptuk a vízjogi engedélyt. 

A projekt megvalósulásának területbiztosítása céljából a kisajátítási tervek elkészültek, melyeket 
benyújtottunk záradékolásra az érintett földhivatalokhoz. 

A kommunikációs feladatokat az ütemtervnek megfelelően teljesítettük. Lakossági fórum 
szervezésével, valamint szórólapok, cikkek, riportok, tudósítások segítségével tájékoztattuk a 
lakosságot és a térség településeinek vezetését a tervezett projekt részleteiről. 

2010. október 28-án beadásra került a 2. fordulós pályázati dokumentáció, a pályázat befogadásra 
került, majd megkezdődött az értékelési, bírálati folyamat. 

A tervezés lezárása után, a műszaki feladatok engedélyben történő véglegesítésével, a közbeszerzési 
hirdetmények átdolgozása is megtörtént. A minőségellenőrzés folyamatát a többszöri jogszabályi 
változások miatt nem sikerült lezárni, a többi dokumentum elkészült és rendelkezésre áll. 

9-34. ábra: Körös-zug, 2006 

 
 

Terveink szerint fejlesztésre kerül a Hármas-Körös folyó jobb partján – a 2006-ban helyreállított 
szakasz folytatásaképpen – a 2+000–10+300 tkm szelvények közötti töltésszakasz előírás szerinti 
magassággal, vízoldali agyagmaggal, 5 méteres koronaszélességgel, 1:3 rézsűhajlással, szivárgóval, 
és vízoldali és mentett oldali fenntartási sávval. A töltés szerkezetén kívül a jelentős keresztező 
létesítmények átépítésére is sor kerül, úgymint a tőkefoki és tóközei nyomócső és zsilip, valamint a 
tőkefoki őrtelepen található régi szivattyúház egy részének raktárrá alakítása és az épület felújítása. 
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Aszfaltburkolatú töltésszakasz terveit készítettük el Szelevény és a tőkefoki őrtelep között. A 
fejlesztésre kerülő szakaszba beletartozik a Szelevény belterületén található szelvényezetlen 
magaspart (10+000 tkm szelvényben), melynek magassági értelemben árvízi biztonsága nem 
megfelelő a 2006-os tapasztalatok alapján. Ennek orvoslására kis méretű, burkolattal ellátott földmű 
kerül elhelyezésre, amelyet a falu lakossága sétányként is használhat. A 10+000–10+300 tkm 
közötti szakaszon nem a magassági hiány a domináns probléma, hanem a Tóközei szivattyútelepek 
felhagyott és üzemelő keresztező csövei. A jelenleg is működő szivattyútelep nyomócsövei és a 
zsilip is új nyomvonalon kerül kiépítésre. 

A projekt egy másik töltésszakasz fejlesztését is tartalmazza a 37+000–39+300 tkm között, azaz a 
Harangzugi és a Mesterszállási szivattyútelep közötti 2,3 km-es szakaszt. A töltésfejlesztés – a 
szivárgó kivételével – hasonló műszaki paraméterekkel valósul meg, mint az előbb ismertetett 
csongrád–szelevényi részen. A keresztező létesítmények közül a Harangzugi szivattyútelep a tervek 
szerint új helyen, a rávezető csatorna másik partján kerül kialakításra új, energiatakarékosabb és 
hatékonyabb szivattyúkkal. A projekt megvalósulásával a Harangzugi szivattyútelepet is burkolt 
töltéskoronán lehet majd megközelíteni. A fejlesztési szakasz másik végén a Mesterszállási 
szivattyútelepnél is a töltésátépítéssel egy ütemben kicserélésre kerülnek a töltéstestben 
elhelyezkedő csövek. 

A projekt gyenge pontja a hullámtér teljes természetvédelmi és NATURA 2000-es védettsége, 
illetve a korábban rendezetlen tulajdonviszonyok rendezése, amely több mint 60 ingatlant érint. 

A megvalósítás tervezett költsége több mint 3 milliárd forint. A projekt kezdése 2011. évben 
várható, az ütemterv szerint a projekt befejezése 2014. szeptember 30. 

9.2.2.2 Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti 
árvízvédelmi szakaszon (KEOP-7.2.1.1-2008-0009) 

2010. évben a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) végleges verziójának elkészítése és 
elfogadtatása volt az első feladat, és ezzel párhuzamosan az engedélyezési eljárások menedzselése. 

A konzorcium elkészítette a vízjogi létesítési engedélyes terveket, melyeket benyújtottunk 
engedélyezésre a KÖTI-KTVF-hez, a vízjogi létesítési engedélyt 2010 júliusában megkaptuk. 

A projekt megvalósulásának területbiztosítása céljából a kisajátítási tervek elkészültek, melyeket 
benyújtottunk záradékolásra az érintett földhivatalokhoz. 

A véglegesített RMT alapján 2010 júliusában összeállításra került a 2. fordulós dokumentáció és 
megküldésre került a KSZ felé. A pályázat befogadásra került és a Bíráló Bizottság alkalmasnak 
tartotta a megvalósításra. 

A kommunikációs feladatokat az ütemtervnek megfelelően teljesítettük. Lakossági fórum 
szervezésével, valamint szórólapok, cikkek, riportok, tudósítások segítségével tájékoztattuk a 
lakosságot és a város vezetését a tervezett projekt részleteiről. A látványterveket vándorkiállításon 
mutattuk be Szolnok város több pontján. 

Terveink szerint fejlesztésre kerül a Tiszaparti sétány Tisza-híd és Vízirendőrség közötti szakasza 
(Tisza jp. 65+481–66+458 tkm), a Zagyva-part a Tisza-híd és zagyvai közúti híd között (Zagyva jp. 
0+000–0+140 tkm), valamint a Tisza-part ipartelepi része a Gáz utca és az ATEV között (Tisza jp. 
57+500–63+278 tkm). 
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9-35. ábra: Tiszaparti sétány, 2006 

 
 

A fejlesztés a Tiszaparti sétányon a támfal átépítését (új monolit vasbeton parapetfal építését) 
jelenti, amely kb. 60 cm-rel magasabban biztosítja az árvízi biztonságot. A parapetfal a jelenlegi 
nyomvonaltól a Tisza irányában 3 méteres eltolással épül meg. A jelenlegi sétányfelület is 
megmarad, így árvíz esetén a védekezési sávon túl is biztosítható a közlekedés és anyagszállítás. A 
támfal rézsűjén két helyen – a Tisza szálló előtt és az iskolák előtt – lépcsős rézsűfelület kialakítást 
terveztünk be, mintegy lelátószerűen a Tisza felé. Fontos szempont volt a tervezésnél a 
gesztenyefasor védelme, amelynek életkörülményei sem az építés idején sem a megvalósítás során 
nem sérülhetnek. A támfal és környezetének megjelenését belvárosi jellege miatt a város építészeti 
trendjeivel, fejlesztéseivel is összhangba kellett hozni, így például a Tiszavirág híd 
megvalósításával. 

A sétány zagyvai szakaszából felújításra kerül a két híd közötti rész, előírás szerinti magassággal 
és megfelelő állékonysággal. 

A tervezés során komoly feladatot jelentett az ipartelepi szakasz nyomvonalának meghatározása, 
ugyanis az elmúlt évek magas vízállásai bebizonyították, hogy a jelenleg hullámtéren lévő 
szennyvíztisztító telep nincs megfelelő biztonságban. A felhagyott és üzemen kívül helyezett 
cukorgyári és egyéb ipari létesítmények keresztezései is indokolták az új nyomvonalra helyezést, 
így elfogadottá vált, hogy a Gáz utca és a szennyvíztelep közötti szakaszon a telepet megkerülve 
készült el a töltés terve. 

A töltéskorona fejlesztés utáni kiépítési szintje a mértékadó árvízszint felett 1,2 m-re helyezkedik 
el. Ez a szint a humuszmentes földműre vonatkozik. A töltés tervezett koronaszélessége egységesen 
5,0 m. Mindkét oldali rézsűhajlása 1:3. A töltést mindkét oldalon fenntartási sáv zárja le, melynek 
minimális hajlása 1:20. A töltés rézsűburkolata mindenhol 15 cm vastag gyepesített humusz. 
Koronaburkolata a 4. sz. főközlekedési úttól délre 15 cm vastag gyepesített humusz, bogárhátas 
kialakítással, az úttól északra 3,0 m széles aszfalt burkolat. Különös figyelmet fordítottunk a 
Paprika utca környékére, amely minden árvíz alkalmával a fakadóvizek által elöntésre kerül, és a 
szivattyús átemelés sem jelent elfogadható megoldást. 

A beruházáshoz kapcsolódik 14 hektárnyi területen véderdő telepítése. A töltés nyomvonalának, a 
fejlesztés helyigényének kialakításánál az is szempont volt, hogy minél kevesebb magánterületet 
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vegyünk igénybe. A terv fő irányvonalai elfogadásra kerültek, a részletek kidolgozása folyamatos 
egyeztetést igényel. 

A projekt gyenge pontja a rengeteg keresztező létesítmény, melynek kiváltása, átépítésének 
megtervezése külön tervezői feladat. A megvalósítás a tervek szerint több mint 2 milliárd forintba 
kerül. A projekt kezdése 2011. évben várható, az ütemterv szerint a projekt befejezése 2014. 
május 31. 

 

9.3. Környezeti kárelhárítás 

9.3.1 Uszadék eltávolítás a Kiskörei Vízlépcső felvizén 

A Tisza folyón 2010. február–márciusban levonuló árhullám nagy mennyiségű kommunális 
hulladékot és uszadékot halmozott fel a Kiskörei Vízlépcső felvízi oldalán. A környezet megóvása, 
valamint a vízlépcső és a hozzá tartozó létesítmények biztonságos üzemeltetése érdekében 
szükségessé vált a hulladék eltávolítása. 2010. április 12-én 1400 órától a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendelet értelmében a KÖTI-KTVF elrendelte az I. és II. fokú környezeti kárelhárítási készültséget. 
Igazgatóságunk 2010. április 12-én 1600 órától III. fokú vízminőség-védelmi kárelhárítási készültség 
keretében kezdte meg a munkálatokat. 

A tényleges kárelhárítási munkálatok előtt területbejárásra került sor. A bejárás alatt 
meghatározásra kerültek azok a feladatok, melyeket a tényleges kárelhárítási munkák megkezdése 
előtt feltétlenül szükséges elvégezni. Az Üzemi Kikötőben a kijelölt rakodási területet alkalmassá 
kellett tenni a hulladék elhelyezésére és a szétválogatási munkákra. Ezért a területet rendezni 
kellett, valamint a fás szárú cserjék szabályozását el kellett végezni. Az előkészítő munkák után 
kezdődhetett csak meg a tényleges környezeti kárelhárítás. 

A vízlépcsőnél megrekedt szilárd kommunális és természetes növényi eredetű hulladék kitermelését 
Úszódaru IV. úszó-rakodó munkagéppel végeztük. 

9-36. ábra: Hulladékgyűjtés a Kiskörei Vízlépcső felvizén 
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A kiemelt hulladékot a 200 tonnás Z-3 uszályba rakodtuk. A megrakott uszályt a Jégvirág VIII. 
jégtörőhajó vontatta át a Kiskörei Szakaszmérnökség üzemi (téli) kikötőjébe. Az uszályból a 
kirakodást úszókotró végezte. A kirakott hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához vállalkozó 
bevonására volt szükség. A kitermelt hulladékok anyag szerinti osztályozása már ezen a területen 
megtörtént. A téli kikötő területén kirakodott kommunális hulladék és szerves uszadék szelektálása 
után a kommunális hulladék BIG-BAG konténerzsákokban kerültek összegyűjtésre, illetve átmeneti 
tárolásra a szállítás időpontjáig. A nagyobb méretű természetes növényi eredetű uszadékok a 
helyszínen darabolásra kerültek. A tüzelőanyagként továbbiakban felhasználható uszadékok a 
lakosság részére kerültek átadásra. A szilárd kommunális eredetű hulladék Tiszafüredre, a 
REMONDIS Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Tisza-tavi Regionális 
Hulladéklerakóra került elszállításra. A fel nem használható szerves eredetű uszadék előzetesen 
kijelölt lerakóhelyen került elhelyezésre. A kármentesítés során kiemelt anyagmennyiség a 
következők szerint alakult: kommunális hulladék 76 m3, uszadékfa 65 m3, egyéb szerves anyag 
305 m3. 

9.3.2 Árvíz utáni uszadék és katré eltávolítás 

A Tisza és a Zagyva folyókon a tavaszi és nyári hónapokban levonuló árhullámok során nagy 
mennyiségű kommunális hulladék és uszadék halmozódott fel a hullámtereken. A nagyobb 
mennyiségű hulladék a Kiskörei Vízlépcső felvízi oldalán torlódott fel. A környezet megóvása, 
valamint a vízlépcső és a hozzá tartozó létesítmények biztonságos üzemeltetése érdekében 
szükségessé vált a hulladék eltávolítása. 

A 42/2010. sz. Védelemvezetői utasítás II. pontja az alábbiak szerint szabályozta a hulladékok 
összegyűjtését: 

„1. A szakaszvédelem vezetők védelmi szakaszonként mérjék fel (becsüljék fel) az eltávolítandó 
uszadék mennyiségét, ezen belül elkülönítve a kommunális jellegű hulladékot (PET, szóróflakonok, 
papucsok stb.) és a hasznosítható faanyagot. 

2. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a zöldhulladék a hullámtéren hagyható (elhelyezhető), a 
hasznosítható faanyag az önkormányzatoknak térítésmentesen felajánlható vagy értékesíthető, míg 
az összes többi hulladékot lerakóhelyre kell leadni. 

3. A munkálatokat III. fokú környezeti kárelhárítási fokozat keretében kell elvégezni, a jelentési 
kötelezettséget ennek megfelelően kell teljesíteni.” 

2010. május 25-én 800 órától a 42/2010. számú Védelemvezetői utasítás és a 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet értelmében III. fokú kárelhárítási készültség keretében kezdte meg Igazgatóságunk a 
munkálatokat. 

A Zagyva folyó hullámterén a kommunális hulladékot az Igazgatóság saját dolgozói, illetve a 
közmunka programban résztvevők gyűjtötték össze. A kommunális hulladék – a későbbi rakodás és 
szállítás megkönnyítése érdekében – PP zsákokba került elhelyezésre. A bezsákolt kommunális 
hulladék beszállításra került a jásztelki regionális hulladéklerakó telephelyére. 

A Tisza folyón a Kiskörei Duzzasztómű erőteljesen éreztette „hulladék visszatartó” hatását. A 
Kiskörei-tározó területén a töltéslábhoz sodródott kommunális hulladék gyűjtése főként kézi erővel 
történt. A szállítás és a tárolás megkönnyítése érdekében a kommunális hulladék PP zsákokba került 
összegyűjtésre. Az árhullám után a hullámtéren maradt uszadék és nagy mennyiségű szerves anyag 
O&K forgóvázas kotró igénybe vételével került szállító járművekre. A vízoldali előtéren maradt 
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nagy iszaptartalmú szerves anyag New Holland munkagépre szerelt zúzó adapterrel a helyszínen 
került elrendezésre. 

Az Üzemi Kikötőben a kijelölt rakodási területet alkalmassá kellett tenni a hulladék átmeneti 
tárolására és a szétválogatási munkákra. Az előkészítő munkák után kezdődhetett csak meg a 
tényleges környezeti kárelhárítás. 

A vízlépcsőnél megrekedt szilárd kommunális és természetes növényi eredetű hulladék kitermelése, 
szállítása, osztályozása a korábban ismertetett és bevált technológia alapján történt. 

Habár a Kiskörei Duzzasztómű a hulladék nagy részét felfogta, azért a mű alatti Tisza szakaszon is 
jelentkezett hulladék (ha nem is olyan jelentős mennyiségben). A kárelhárítás technológiája 
hasonlóan alakult, mint a fentebb említett helyeken. A töltéslábhoz kisodródott hulladék kiemelése 
kézi erővel történt, amelyet PP zsákokba töltöttek. Ezt követően hulladéklerakóba került 
elszállításra. 

A szilárd kommunális eredetű hulladék a Tiszafüreden és Kétpón üzemeltetett lerakóhelyekre 
kerültek elszállításra, valamint a későbbiek során fel nem használható szerves eredetű uszadékot az 
előzetesen kijelölt lerakóhelyre szállították. A hulladékgyűjtési munkákba és a szállításba külső 
vállalkozók bevonásra volt szükség. 

9-37. ábra: Zsákokban az összegyűjtött hulladék 

 
 

A munkálatok egészére jellemző volt azok elhúzódása, mivel a kárelhárítási munkákat a 
kedvezőtlen időjárás, illetve az időszakos kisebb árhullámok nagymértékben lelassították. Kitermelt 
anyagmennyiség a következőképpen alakult: 

 kommunális hulladék: 689 m3 (64 080 kg !) 

 uszadékfa: 181 m3 

 egyéb szerves anyag: 2 796 m3 
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A kárelhárítási munkák befejezése után 2010. szeptember 28-án 900 órától a III. fokú vízminőségi 
kárelhárítási készültség megszűnt. 

9.3.3 Halpusztulás a Hortobágy-Berettyón 

A 2010. évi ár- és belvízi helyzetre való tekintettel lezárásra került a Hortobágy-Berettyó torkolati 
műtárgya. A főcsatorna vize gyakorlatilag állóvízi jelleget öltött. A nagy mennyiségű és (halélettani 
szempontból) rossz minőségű beemelt belvíz és csapadékvíz a csatorna pangó vizével elkeveredve 
csak rontotta a halélettani körülményeket. 

A főcsatorna elhelyezkedéséből adódóan több vízügyi igazgatóságnak kellett összehangolnia 
kárelhárítási tevékenységét a károk minimalizálása érdekében. Igazgatóságunk a Tiszántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal (KÖR-KÖVIZIG-gel) folyamatosan egyeztetve tette meg a rendelkezésére álló 
eszközökkel a vízminőség javításához szükséges intézkedéseket. 

Igazgatóságunk 2010. június 16-án első lépésként 1,5-2 m3/s vízhozammal megkezdte a frissítővíz 
hozzáadását. A következő időszakban – a KÖR-KÖVIZIG-gel egyeztetve – a frissítővíz betáplálást 
folyamatosan növeltük. 

A belvízcsatornákon leadott vízmennyiség egy része (a csatorna teljes átöblítéséig) még belvízként 
került beemelésre. A napok előrehaladtával a leadott vízmennyiség kis mértékben csökkent, mivel a 
Hortobágy-Berettyó töltődésével a vízszintek kiegyenlítődtek, és ezáltal a Nagykunsági-főcsatorna 
keleti ág 25. sz., valamint a Nagykunsági-főcsatorna 39. sz. gravitációs műtárgyainak vízleadó 
kapacitása visszaesett. 

Igazgatóságunk a frissítővíz betáplálás elősegítésére, a Nagykunsági-főcsatorna lefolyási 
viszonyainak javítása érdekében vízinövényzet szabályozást végzett a 64+000–73+000 km 
szelvények között. 

2010. július 5-től a Hortobágy-Berettyó és Körös folyók kedvező vízállásának és javuló 
vízminőségének köszönhetően – a KÖR-KÖVIZIG-gel egyetértésben – a környezeti kárelhárítási 
fokozat keretében történő vízfrissítési művelet befejezésre került. A Nagykunsági-főcsatornán és a 
Nagykunsági-főcsatorna keleti ágon áttértünk a TIKEVIR szerinti vízátadásra. 

9.3.4 Halpusztulás a Mirhó-Gyolcsi csatornán 

2010. szeptember 22-én lakossági bejelentés érkezett a KÖTI-KTVF-hez, miszerint a 
Mirhó-Gyolcsi csatornán halpusztulást észleltek. A bejelentést követően a Felügyelőség tájékoztatta 
Igazgatóságunkat az eseményről. A Kiskörei Szakaszmérnökség műszaki ügyeletese helyszíni 
bejárást tartott, amely során haltetemeket és helyenként sötét színű, felhabzó vizet észlelt. 
Igazgatóságunk tájékoztatása alapján – az érvényben lévő jogszabályok szerint – a KÖTI-KTVF 
2010. szeptember 23-án 800 órától I. fokú, majd 1000 órától II. fokú környezeti kárelhárítási 
készültséget rendelt el. 

2010. szeptember 23-án Igazgatóságunk a KÖTI-KTVF munkatársaival közös helyszíni szemlét 
tartott az érintett főcsatornán és mellékcsatornáin. A Mirhó-Gyolcsi csatorna vízgyűjtőjén található 
egy sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalkozás. A potenciális szennyező megállapítása érdekében a 
sertéstelepen a Felügyelőség munkatársai hatósági ellenőrzést tartottak. A sertéstelep melletti 
útárokban, csatornában és magában a sertéstelep csapadékvíz elvezető rendszerében is bűzös, 
habos, sötétbarna színű vizet találtak. 
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9-38. ábra: Haltetemek fertőtlenítése és elföldelése 

 
 

A halpusztulás okának kiderítése és az esetleges szennyező megállapítása érdekében a főcsatorna 
vízgyűjtőjén vízminta vételezés történt. A főcsatorna torkolati szivattyútelepénél és a 
pusztataskonyi hídnál az áramlási holttérben több összegyűlt haltetemet észleltek. A haltetemek 
körülbelül 4-5 naposak lehettek. 

A főcsatornának halászati hasznosítója nincs, így Igazgatóságunk – mint a főcsatorna kezelője – 
végezte III. fokú környezeti kárelhárítási fokozat keretében a haltetemek kiemelését és 
ártalmatlanítását. A főcsatornából minimális mennyiségű, kb. 10-15 kg haltetem került kiemelésre. 
A haltetemek 1×1×1 méteres gödörben kerültek összegyűjtésre, ezt mésszel fertőtlenítették, majd 
elföldelték.  

A haltetemek összegyűjtése, megsemmisítése után nem volt indokolt a III. fokú készültség 
fenntartása, ezért 2010. szeptember 24-én 1400 órától – a laboratóriumi vízminőség vizsgálatok 
időtartamára – II. fokúra csökkentettük a készültség szintjét. 

9.3.5 Belvízi beemeléssel érintett vízhasználatok vízminőségi vizsgálata 

A 2010. év első felében a rendkívül csapadékos időjárás miatt a csatornák és a folyók fokozott 
terhelést kaptak. A nagy mennyiségű és ismeretlen minőségű beemelt belvíz a csatornák 
vízminőségében jelentős változásokat okozott. A változás mértékének meghatározásához 
elengedhetetlenül szükséges volt ezen víztestek monitorozása. 

2010. május 25-én a 6320-OVF távmondatban előírtaknak megfelelően Igazgatóságunk II. fokú 
környezeti kárelhárítás keretében vízminőségi vizsgálatokat végzett a Jászsági-főcsatornán, a 
Nagykunsági-főcsatornán (Abádszalók és Bánhalma térségében), az NK-III-2 öntözőcsatornán és a 
Millér-csatornán. A felsorolt csatornák egy-egy szelvényében történt mintavételezés. 
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Az eredmények kiértékelése szerint a fentebb vizsgált víztesteken I-II. osztályú (megfelelő, tűrhető) 
volt a komponensek szerinti minősítés, így beavatkozás a vízfelhasználás szempontjából nem volt 
szükséges. 

A következő – bővített – mintavételezésre 2010. június 7-én került sor. A Tiszaroffi árvízszint 
csökkentő tározó megnyitásával egy időben kezdődött meg a vízminőségi monitorozás a Tiszán 
illetve a tározóban, amely a feltöltési, tározási és leürítési szakaszban is folyamatos volt. A hatályos 
jogszabályok értelmében a vízminőségi vizsgálatokat II. fokú környezeti kárelhárítás keretében 
végezte Igazgatóságunk. 

A tározóba jelentős mennyiségű 2010. évi kelésű halivadék jutott ki, és feltételezhető volt, hogy a 
tározott víztömegben – a várható felmelegedés és a szervesanyag-bomlás hatására – oxigénhiányos 
állapot alakulhat ki, amit jelentős halpusztulás követhet. Ezért került sor a víz kémiai összetételének 
– elsősorban az oxigénviszonyok, a szervesanyag-tartalom és az a-klorofill-tartalom – fokozott 
figyelemmel kísérésére (lásd 2.1.2.2 alfejezet). 2010. július 19-én szüntettük meg a tározóban a 
mérési programot. 

9.3.6 Egyéb feladatok: vízminőség-védelmi gyakorlat 

2010. szeptember 16-án a MOL Nyrt. kárelhárítási csapatával, valamint a J-Nk-Sz Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival közös vízminőségvédelmi-kárelhárítási 
gyakorlaton vett részt Igazgatóságunk. A MOL kárelhárítási csapatának szakkiképzését és 
felkészítését a terepi gyakorlatra a KÖTI-KÖVIZIG és a J-Nk-Sz Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szakemberei a délelőtti órákban elvégezték. A szakkiképzés során szó esett a munka- és 
balesetvédelmi szabályokról, a riasztás végrehajtásának szabályairól, a haváriaszerű vízszennyezés 
elhárításának gyakorlati lépéseiről, valamint a kárelhárítási eszközök használatáról. 

Az elméleti felkészítés után kerülhetett csak sor a szimulált kárelhárításra. A szimuláció szerint a 
MOL Nyrt. Szajoli Bázistelepén a terméktávvezeték karimás csőkötésénél túlnyomás miatt a 
tömítés kiszakadt és nagy mennyiségű gázolaj jutott a környezetbe. A szennyezést a MOL Nyrt. 
Szajoli Bázistelepének dolgozói észlelték, megkezdték a kárelhárítást, majd eleget tettek a riasztási 
kötelezettségeiknek. A kárelhárítás során sikerült elhárítani a meghibásodást, azonban ekkora már 
jelentős mennyiségű gázolaj jutott ki a környezetbe, amelyből körülbelül 5 m3 elérte az Alcsi 
Holt-Tiszát. 

A cég munkahelyi polgárvédelmi szervezete a kiérkező területileg illetékes polgárvédelmi 
kirendeltség embereivel megkezdték az üzemi kárelhárítási tervben leírtak szerint a kárelhárítási 
tevékenységet. Két csónak és összekapcsolt merülőfalak segítségével lehatárolták a szennyezést. 
Felitató SANOL hurkákkal bevédték a szivattyúgépház szívónyílásait, illetve SANOL kézi 
kiszórásával kezelték a nem körbehatárolt foltokat. A KÖTI-KÖVIZIG szakembereinek kiérkezése 
után a védekezés irányítását átadták. Igazgatóságunk dolgozói, miután átvették a megkezdett 
kárelhárítási tevékenység irányítását és végrehajtását, saját korszerű eszközeikkel felszámolták a 
teljes szennyezést. A gyakorlat során természetesen gázolaj nem került az élővízbe. A felszínen 
úszó szennyezést hungarocell darálékkal szimuláltuk. A védekezés után közös kiértékelésen vitattuk 
meg a kárelhárítás során szerzett tapasztalatokat.  
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9-39. ábra: SANOL szórása a vízminőség-védelmi gyakorlaton 

 

 

9.4. Belvíz elleni védekezés 

9.4.1 A 2010. évi belvízhelyzet kialakulása 

A 2009. évben lehullott, a sokévi éves csapadékátlagot 47,3 mm-rel meghaladó 560,7 mm 
csapadék, a kiemelkedően csapadékos ősz, és a 2010. év elején lehullott hómennyiség miatt már 
egy átlagosan csapadékos tavasz esetén is jelentős elöntésekre, illetve ebből adódó károkra lehetett 
számítani. 

A csapadéktevékenységek ismétlődésével végül az átlagnál lényegesen rosszabb helyzet alakult ki. 
2010. évben összesen 930 mm csapadék hullott területi átlagban a Közép-Tisza vidékére, ami a 
sokévi csapadékátlag (513 mm) majdnem kétszerese (181%-a). A káros belvízképződés 
folyamatait elindító időszaktól kezdődően, 2009. október 1. és 2010. december 31. között – 15 
hónap alatt – összesen 1 163 mm csapadék hullott. 

A mezőgazdaság számára a 2010. május–június hónapokban lehullott csapadék okozta az első 
nagyobb problémát. A növénykultúrák szempontjából különösen érzékeny május hónapban a sokévi 
havi átlag 304%-a, míg június hónapban 152%-a esett. A júniusi újabb csapadék hatására a 
betakarítási munkák késtek, illetve hatalmas területen elmaradtak. Az átázott talajviszonyok miatt 
az októberi csapadékhiány is csak a kedvezőbb elhelyezkedésű földek őszi előkészítését tette 
lehetővé. 

A kialakult helyzet miatt a talajtelítettség a felső zónában 100%-os volt, tározókapacitása kimerült, 
a talajvízszintek a felszín közelében voltak mérhetőek (9-41. ábra). A téli időszakban a párolgás 
nem jelentős, így a síkvidéki jellegű közép-tiszai területen a decemberi átlag feletti 
csapadékmennyiség (96 mm), és enyhe idő hatására az elöntés 2010. év végére maximalizálódott. 
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9-40. ábra: A talajvíztükör átlagos tengerszint feletti helyzete a KÖTI-KÖVIZIG területén, 2010. 
október 

 
 

A talajvíztükör abszolút magasságát tekintve látható (9-40. ábra), hogy 2010. októberben az 
Igazgatóság működési területének nyugati peremén, a hátsági részeken volt a legnagyobb a talajvíz 
abszolút (tengerszint feletti) magassága, a legalacsonyabb pedig a Tisza illetve a Hármas-Körös 
medre mentén a völgyeletekben. 

A talajvízszint relatív értékeit bemutató térképen (9-41. ábra) azonban látható, hogy a 
talajvíztükörnek a talajfelszínhez viszonyított távolsága szerint a legmagasabb talajvízszintű 
területek nem estek egybe az előző térképen abszolút értelemben magas talajvízszintű területekkel. 
Magas – azaz felszínhez igen közeli – talajvízállás volt jellemző három térségben is, ezek 
központjai megközelítően Jászladány–Jászkisér, Kunhegyes–Kunmadaras és Törtel–Kőröstetétlen 
területe voltak. 
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9-41. ábra: A talajvíztükör terepszinttől mért átlagos helyzete a KÖTI-KÖVIZIG területén, 2010. 
október 

 
 

9-42. ábra: Vízleeresztők Tiszasüly külterületén 

 

 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

9. fejezet A vízkárelhárítási tevékenység bemutatása – 169 – 
 

9.4.2 A 2010. évi védekezés fontosabb adatai 

A 2010. év során szinte egybefüggően öt belvízvédekezési időszakban történt főművi védekezés: 

 január 1. – január 28. 

 február 18. – április 12. 

 április 15. – május 3. 

 május 7. – október 20. 

 november 23. – (december 31.) 

A 2010. évi tavaszi védekezés során a maximális elöntést február 28-án regisztráltuk, kiterjedése 
46 100 ha volt, ebből Jász-Nagykun-Szolnok megyére 34 700 ha, Heves megye területére 6 300 ha, 
Pest megye területére 4 500 ha, Bács-Kiskun megye területére 550 ha, Csongrád megye területére 
50 ha esett. 

A 2010 novemberében kezdődő újabb csapadéktevékenységek hatására a maximális területi 
elöntés a tavaszit meghaladta. A sokévi átlagban csapadékszegény decemberi hónaphoz képest 
majdnem két és félszeres csapadék érte a Közép-Tisza vidékét, ennek hatására a területi elöntések 
folyamatosan nőttek, majd az év végére (december 30-31.) elérte az évi maximumot, azaz a 
52 500 ha-t (9-45. ábra). (A belvízzel borított terület aránya a 2011. év elején tovább nőtt.) 

Az összes elöntésből a KÖTI-KÖVIZIG területén Jász-Nagykun-Szolnok megyére 39 750 ha, 
Heves megye területére 6 950 ha, Pest megye területére 4 600, Bács-Kiskun megye területére 
1 200 ha esett. 

9-43. ábra: Elöntés Karcag külterületén 

 
 

A KÖTI-KÖVIZIG kezelésében lévő szivattyútelepek 2010. január 1. – december 31. között 
összesen 424 millió m3 belvizet emeltek a befogadókba. Ez a velencei-tavi átlagos tározott 
vízmennyiség közel tizenháromszorosa és a balatoni vízennyiség mintegy 21%-a. 
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2010. december 27-én regisztráltuk a 2010. év napi átemelési maximumát, melynek értéke: 
6,2 millió m3 volt (9-44. ábra). Ezen a napon 44 db stabil szivattyútelep üzemelt 74,4 m3/s 
kapacitással, melyet 12 db hordozható szivattyú segítette 6,2 m3/s kapacitással. 

9-44. ábra: A belvízi vízborítás és a napi átemelt vízmennyiség alakulása, 2010 
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A belvízi károk csökkentése érdekében a jogszabályokban is előírt kötelezettségnek megfelelően a 
vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok és a belvízzel érintett települési önkormányzatok 
is védelmi tevékenységet folytattak. A védekezési tevékenység a káros víz főbefogadó folyók 
irányába történő elvezetésének lehető legrövidebb időn belüli végrehatását jelentette, elsődlegesen a 
lakóingatlanokat veszélyeztető elöntések felszámolásával. 

9-45. ábra: Jásztelek belterülete 

 
 

A belterületek belvíz-veszélyeztetettségének nyomon követése érdekében a KÖTI-KÖVIZIG-nél 
kidolgozásra került egy pontozásos rendszer, ami a befogadók vízszállító képessége, az érvényes 
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belvízvédelmi fokozat (önkormányzati és társulati), a belterületi elöntések, a belterületi vízrendezés 
kiépítettsége, a talajvízhelyzet, a belterületi munkavégzés (pl. áteresztisztítás, szivattyúzás) és a dr. 
Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolás számbavételével készült. Az értékelés alapján az 
egyes települések 4 kategóriába sorolhatóak (erősen, közepesen, mérsékelten veszélyeztetett, illetve 
nem veszélyeztetett), az aktuális belterületi belvíz-veszélyeztetettség térkép alapon, színezéssel 
szemléltethető (9-46. ábra). A védekezés során az értékelés heti aktualizálását végeztük. 

9-46. ábra: A KÖTI-KÖVIZIG belterületi belvíz-veszélyeztetettség értékelési térképe, 2010. 
december 26. 

 
 

A KÖTI-KÖVIZIG működési területén található vízgazdálkodási társulatokon kívül, 104 település 
közül 52 rendelt el valamilyen szintű belvízvédelmi fokozatot. A vízgazdálkodási társulatok és 
önkormányzatok védekezését szakmai tanácsadással, koordinációval és hordozható szivattyúk 
rendelkezésre bocsátásával segítette a KÖTI-KÖVIZIG. 

Igazgatóságunk részéről szaktanácsadással, és preventív belvízvédelmi célú beavatkozások 
összeállításával és felterjesztésével segítettük Csépa, Tiszaug, Tiszabura, Kunhegyes, Karcag, 
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Jászalsószentgyörgy, Kunmadaras, Pusztamonostor, Mezőtúr, Tápiószőlős, Abony, Alattyán, 
Jásztelek, Kocsér, Cserkeszőlő, Szolnok településeket.  

Újszász, Alattyán, Jánoshida, Sarud, Jászkisér településeken hordozható szivattyúk (összesen 
12 db) rendelkezésére bocsátásával segítettük a sikeres belvízvédekezést. Az egyidejű 
árvízvédekezés miatt a fakadóvizek átemelésére további hordozható szivattyúk kitelepítése vált 
szükségessé 8 helyszínen 13 db gépegységgel.  

9-47. ábra: Hordozható szivattyú kitelepítése az Irgócsi zsiliphez (Alattyán külterület) 

 
 

A KÖTI-KÖVIZIG  részéről hordozható szivattyúk, műszaki szakértők, homokzsákok biztosításán 
túl, védelmi és beavatkozási tervek összeállításával, hidrometeorológiai figyelemfelhívással, a 
befogadók preventív forrásból történő felújításával, komplex beavatkozási javaslat összeállításával 
és felterjesztésével segítette az önkormányzatok munkáját. 

Igazgatóságunk szivattyús felvonulását kérték önkormányzati kezelésű holtágak víztelenítése 
érdekében a Szászberki (119.) és a Halásztelki holtágakon. A KÖTI-KÖVIZIG kezelésű Alcsi 
Holt-Tiszán is működött a torkolati szivattyútelep. 

A vízgazdálkodási társulatok közül a Jászkisér és Vidéke, valamint a Mezőtúr-Tiszazugi 
Vízgazdálkodási Társulatok részére adtunk át hordozható szivattyúkat (4 illetve 3 darabot) a saját 
kezelésükben lévő műveken történő belvízvédekezéshez. 

A védekezés során spontán és irányított belvíztározás valósult meg számos helyen, figyelembe 
véve a vízelvezetési prioritásokat:  
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 A Villogó belvízcsatorna felső szakaszának vízszintcsökkentése érdekében a belvízcsatorna 
30+500 km szelvényéből az NK-III-2. fürtfőcsatorna 8+200 km szelvényébe 2 db 0,5 m3/s 
kapacitású szivattyú emelte a belvizet. 

9-48. ábra: Hordozható szivattyús felvonulás a Villogó belvízcsatornán (30+500 km) 

 
 

 A Harangzugi rendszer tehermentesítése érdekében a Harangzugi-I-c. belvízcsatorna 
8+500 km szelvényébe vonultattunk fel 1 db 0,5 m3/s kapacitású szivattyút, amely a 
Nagykunsági-főcsatornába a 34. sz. műtárgy szelvényénél emelte át a belvizet. 

 A Hortobágy-Berettyó magas vízállása miatt a Német-éri belvízcsatorna gravitációs 
kivezetési lehetősége megszűnt, a Német-ér vízszintjének csökkentése érdekében Nagyiváni 
tározó igénybevételét kezdeményeztük (a HNP, és a J-Nk-Sz Megyei Védelmi Bizottság 
egyetértése mellett) az OMIT felé. A miniszteri engedély birtokában a gravitációs 
vízkivezetés 2010. december 17-én megkezdődött. 

 A belvíztározási lehetőségek emberi beavatkozás nélkül is jórészt feltöltődtek, így a 
holtágak is, melyek vízszintjének csökkentése érdekében a kezelőknek szivattyúsan kellett 
beavatkozni, melyhez a KÖTI-KÖVIZIG is biztosított mobil átemelőket. A holtágak 
belvízbefogadó képességének aktuális helyzetéről az érintett kezelőket folyamatosan 
tájékoztattuk. 

9-49. ábra: Hordozható szivattyús vízátemelés a Harangzugi Holt-Körösből 
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10 A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása 
A hulladékgazdálkodás a környezetvédelem egyik legfontosabb szakterülete, jelentős szerepe van a 
környezeti elemek minőségének és a természeti erőforrások védelmében. A hulladékgazdálkodás 
lényege a hulladékok káros hatása elleni védelem, amelyre Igazgatóságunk is igen nagy hangsúlyt 
fektet. Ez a gyakorlatban a hulladékok keletkezésének megelőzését, csökkentését, a keletkezett 
hulladékok elkülönített gyűjtését, majd hasznosításra illetve ártalmatlanításra történő átadását 
jelenti. 

10.1. Az Igazgatóság működéséhez kapacsolódó hulladékgazdálkodási feladatok 

Igazgatóságunknál a hulladékgazdálkodás koordinációját 2010 októberétől a Műszaki Biztonsági 
Szolgálat végzi, a hulladékgazdálkodási ügyintézőt feladatainak ellátásában az egységeknél 
kinevezett környezetvédelmi megbízottak segítik. Rendkívüli helyzetben hulladékgazdálkodási 
ügyeletesek is segítenek a feladatok ellátásában. A hulladékgazdálkodási ügyintéző 
környezetvédelmi szakmérnök, végzettsége alapján a feladatokat mindig megfelelő minőségben 
tudja ellátni. 

10.1.1 Hulladékgazdálkodási feladatok szabályozása az Igazgatóságnál 

2010. évben befejeződött a hulladékgazdálkodási tárgyú igazgatói utasítás felülvizsgálata, illetve 
egy új igazgatói utasítás – az Igazgatóság működése során keletkező hulladékokkal kapcsolatos 
feladatokról – elkészítése, amely 2011 januárjában lépett hatályba. Az új igazgatói utasítás teljes 
körűen meghatározza a hulladékokkal kapcsolatos feladatokat, a teljesítési határidőket és a 
felelősöket is. 

A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről – 12. § előírásai alapján Igazgatóságunk mint gazdálkodó szervezet egyedi 
hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles, mivel 2006. évben gazdálkodásunk során az évente 
keletkező összes – a veszélyes és nem veszélyes – hulladék mennyisége meghaladta a 200 tonnát. A 
jelentős mennyiségű hulladék (5 048 584 kg) döntő többsége az árvízi védekezéshez kapcsolódóan 
képződött (4 276 947 kg). 

Az Igazgatóság egyedi hulladékgazdálkodási terve 2007-ben készült el hat évre (2008-2013) 
vonatkozóan. A tervet a jogszabályi előírások alapján 3 évente felül kell vizsgálni, beszámolót kell 
összeállítani az abban foglaltak végrehajtásáról. 

Az egyedi hulladékgazdálkodási tervünkben megfogalmazott hulladékkeletkezés csökkentési célok 
eléréséhez a következő intézkedések kerültek meghatározásra: 

 Nyomtatáshoz olyan nyomtatók beszerzése, melyek automatikusan alkalmasak a 
dokumentumok kétoldalas nyomtatására, valamint a bennük lévő kellékanyagok 
újratölthetők (központosított kellékanyag beszerzés figyelembevételével). 

 Belső utasítás kidolgozása a papírfelhasználás, nyomtatás és fénymásolás racionalizálására, 
a kétoldalas nyomtatás, illetve fénymásolás előtérbe helyezésére. 

 Elektronikus ügyintézés bevezetése a KÖTI-KÖVIZIG hivatali rendszerében; elektronikus 
levelezés előtérbe helyezése; ha nem szükséges, ne kerüljenek kinyomtatásra az e-mailek és 
a munkaanyagok. 

 A rontott nyomtatásból vagy fénymásolásból származó papírok hátoldalának 
jegyzetpapírként való használata. 
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 PET-palack prések felszerelése a keletkezett hulladék térfogatának csökkentése érdekében. 

 PET-palack hulladék keletkezésének csökkentése érdekében vízadagoló automata 
kihelyezése. 

 Beszerzéseknél kevesebb csomagolóanyag választása, pl. a kiszerelés figyelembevétele. 

 Egyszer használható szárazelemek helyett újratölthető akkumulátorok beszerzése. Árvízi 
védekezés idején ahol megoldható az elemlámpák helyettesítése petróleumlámpákkal 
(őrszolgálathoz). 

 Az olaj, fáradt olaj felitatására használt homok helyett fűrészpor beszerzése és használatának 
bevezetése. 

 Az ideiglenes védművek bontása során a keletkező hulladék tömegének és térfogatának 
csökkentése, valamint az utómunkálatok során építőanyagként használható töltőanyagok 
visszanyerésének érdekében a zsákok lehetőségekhez mért teljes kiürítése. Ezt a műveletet 
nagyban befolyásolja a töltőanyag és a zsák víztartalma/nedvessége, valamint a zsák anyaga. 

A hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó első beszámoló 2010 júniusában készült el, ami 
benyújtásra került jóváhagyásra a KÖTI-KTVF-hez. 

A beszámoló összeállításának báziséve 2009 volt. A hulladékkeletkezés csökkentési célok 
teljesülését a következő táblázat mutatja be. 

10-1. táblázat: Hulladékkeletkezés csökkentési célok teljesülése 

Hulladékkeletkezés csökkentési célok Célok teljesülése 

papírhulladék mennyiségének csökkentése 
a nyomtatók számának és működési módjának 
racionalizálásával megvalósult 

PET-palack hulladék mennyiségének 
csökkentése 

vízadagoló automaták beüzemelésével megvalósult 

csomagolóanyag hulladék mennyiségének 
csökkentése 

anyagi lehetőségekhez mérten törekszünk a 
nagyobb kiszerelésben történő beszerzésre – 
megvalósulás a tervidőszak végére várható 

kiürülve hulladékká váló nyomtatási 
kellékanyag felhasználás csökkentése 

a nyomtató-racionalizálással párhuzamosan 
megvalósult 

elemhulladék mennyiségének csökkentése 
az újratölthető elemek beszerzése az anyagi 
lehetőségek függvényében folyamatosan történik – 
megvalósulás a tervidőszak végére várható 

olajos felitató-anyag tömegének csökkentése 

a korábban felitató anyagként használt homok 
teljes mértékben fűrészporra történő cseréje 
részben történt meg – megvalósulás a tervidőszak 
végére várható 

árvízi kevert bontási hulladék mennyiségének 
csökkentése 

2009. évben nem keletkezett ilyen jellegű hulladék 

árvízi védekezéshez kapcsolódóan a 
katrézásból származó hulladék biológiailag 
lebomló szervesanyag-tartalmának csökken-
tése 

2009. évben nem keletkezett ilyen jellegű hulladék 
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Az elérendő hulladékgazdálkodási célok, valamint azok teljesülését szolgáló intézkedések a 
felülvizsgálat évére (2009) jórészt teljesültek, a kitűzött határidőre nem megvalósult beruházások 
illetve intézkedések anyagi források hiányában maradtak el. 

Célunk, hogy a munkavégzés minden esetben a környezettudatosság szellemében történjen, és a 
tervidőszakra megfogalmazott célok határidőre teljesüljenek. Az egyedi hulladékgazdálkodási 
tervünkben megfogalmazott elvek szerint folytatjuk környezettudatos működésünket. 

10.1.2 A 2010. évben keletkezett hulladékok jellege és mennyisége 

Igazgatóságunknál a hulladékot eredményező folyamatokat alapvetően három nagy tevékenységi 
körhöz társíthatók: 

 üzemszerű működés, 

 rendkívüli események, 

 eseti tevékenységek. 

10.1.2.1 Üzemszerű működés 

Üzemszerű működéshez kapcsolódó tevékenységek alatt az alaptevékenységhez tartozó, 
mindennapos munkavégzés folyamatait értjük. A hulladékok keletkezése főként a fenntartó, 
karbantartó munkafolyamatokhoz kapcsolódik. 

2010. évben a KÖTI-KÖVIZIG üzemszerű működése során – a kevert települési szilárd hulladékot 
nem számolva – összesen 3 702 kg hulladék keletkezett, ebből 2 897 kg került elszállításra. A 
hulladékok 82%-a veszélyes hulladékok körébe tartozott. A hulladékok 58%-a újrahasznosításra, 
míg 42%-a ártalmatlanításra került. 

10-2. táblázat: Az üzemszerű működés során keletkezett hulladékok mennyisége, 2010 

Működési egység Hulladék mennyisége 
(kg) 

Karcagi Szakaszmérnökség 305 

Kiskörei Szakaszmérnökség 1394 

Központi Irodaház (Szolnok) 0 

Mezőtúri Szakaszmérnökség 331 

Regionális Laboratórium (Szolnok) 87 

Szolnoki Szakaszmérnökség 1585 

Összesen 3702 
 

A 2010. évben az üzemszerű működés során keletkezett hulladék mennyisége a 2009. évi 
mennyiség 50%-a volt, azaz jelentős hulladékkeletkezés csökkenést értünk el a 2009. évhez képest. 
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10-1. ábra: Az üzemszerű működés során keletkezett hulladékok %-os megoszlása működési 
egységek szerint, 2010 
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Regionális Laboratórium (Szolnok) Szolnoki Szakaszmérnökség

 
 

Az üzemszerű működésből származó hulladékok elszállítását és további kezelését 2010. évben is 
szerződött partnerünk, a kecskeméti székhelyű Design Kft., illetve az olajos hulladékok estében a 
MOL-LUB Kft. partnere végezte. 

Az üzemszerű működéshez kapcsolható az irodákból, kiszolgáló egységekből származó kevert 
települési szilárd hulladék, ami a kötelező közszolgáltatás keretében kerül elszállíttatásra. Ezen 
hulladékok tömegének mérését nem végezzük, az elszállított hulladék mennyisége a kihelyezett 
gyűjtőedény térfogata és a szolgáltatási szerződésben szereplő ürítési gyakoriság alapján adható 
meg (10-3. táblázat). 

10-3. táblázat: Kevert települési szilárd hulladék mennyisége, 2010 

Működési egység 
Kommunális hulladék 

mennyisége 
(számított kg) 

Karcagi Szakaszmérnökség 19 927 

Kiskörei Szakaszmérnökség 12 675 

Mezőtúri Szakaszmérnökség 7 804 

Regionális Laboratórium (Szolnok) 2 600 

Szolnoki Szakaszmérnökség 24 084 

Összesen 67 090 
 

A kevert települési szilárd hulladék mennyisége a számítások alapján 67 tonna volt, ami 2009. 
évhez képest 10%-os csökkenést jelent. A Központi Irodaház esetében a kommunális hulladék 
mennyiségére vonatkozó adat nem adható meg, mivel a KÖTI-KÖVIZIG az irodaház 
üzemeltetőjével, és nem közvetlenül a hulladékkezelést végző közszolgáltatóval áll szerződésben. 
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10.1.2.2 Rendkívüli események hulladékai 

A rendkívüli események közé a nem rendszeresen előforduló, jellegéből, nagyságrendjéből 
fakadóan rendkívülinek minősülő vízminőségi- és környezeti kárelhárítás, valamint a vízkár-
elhárítási védekezés tartoznak. 

A 2010-ben folytatott vízkárelhárítási védekezések (árvíz- és belvízvédekezés) során 220 108 kg 
hulladék keletkezett. Ennek 84%-a lerakásra, 11%-a hasznosításra, 5%-a ártalmatlanításra került. 

A vízminőségi- és környezeti kárelhárítási tevékenységek során összesen 79 220 kg hulladék 
összegyűjtéséről és megfelelő kezeléséről kellett gondoskodni. A hulladék közel 81%-a lerakásra, a 
fennmaradó 8 100 kg zöldhulladék pedig hasznosításra került. A hulladékok kezelésének részleteit a 
9.3 alfejezet mutatja be. 

A vízkárelhárítási tevékenységből, illetve a környezeti kárelhárításból származó hulladékok 
összegzett mennyiségét a 10-4. táblázat és a 10-2. ábra mutatja be (a diagramon a Karcagi 
Szakaszmérnökség elhanyagolható mértékű részesedése nem került ábrázolásra). 

10-4. táblázat: A rendkívüli eseményekből származó hulladékok mennyisége, 2010 

Működési egység Hulladék mennyisége 
(kg) 

Karcagi Szakaszmérnökség 140 

Kiskörei Szakaszmérnökség 95 760 

Mezőtúri Szakaszmérnökség 39 330 

Szolnoki Szakaszmérnökség 164 098 

Összesen 299 328 
 

10-2. ábra: Rendkívüli eseményekből származó hulladékok telephely szerinti megoszlása, 2010 
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10.1.2.3 Eseti tevékenységek 

Eseti tevékenységek alatt az Igazgatóságunk által végzett, de nem rendszeresen előforduló és 
rendkívülinek nem minősülő munkafolyamatokat értjük (pl. saját kivitelezésű bontási munkák). 
2010-ben hulladékot eredményező eseti tevékenységet Igazgatóságunk nem folytatott. 

 

10.2. Egyéb hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység 

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. május 8-án 
megrendezte a „Tavaszi Nagytakarítás” országos környezetvédelmi akciónapot minden olyan 
településen, ahol polgárőr egyesület működik. Az akciónap célja a településeken és azok 
környezetében található elhagyott hulladék felszámolása volt. A szervezők 2050 településen több 
mint 50 000 önkéntes segítségére számítottak. Szolnokon a helyi polgárőr szervezet, a Szolnok 
Városi Polgárőr Egyesület végezte a koordinációt, és jelölte ki a szolnoki hulladékgyűjtési 
helyszínt. 

Igazgatóságunk is csatlakozott az országos hulladékgyűjtési programhoz, a felszíni vízbázis 
védelme érdekében a szolnoki felszíni vízkivétel védőövezetében szervezett kommunális 
hulladékgyűjtéshez. Az Igazgatóság önkéntesei a Tisza folyó jobb parti hullámterén, a felszíni 
vízmű vízkivétele fölött 100 méterre található kiindulási helytől a Zagyva torkolatot érintve a 
Zagyva folyó bal partján a tabáni gyaloghídig gyűjtötték a hulladékot. 

A résztvevők 2010. május 8-án reggel a Szolnoki Szakaszmérnökség épülete előtt gyülekeztek, ahol 
kiosztásra kerültek a hulladékgyűjtéshez szükséges kesztyűk, zsákok. A hullámtéren – különösen 
azokon a helyeken, ahol magas volt a gyomnövényzet – gyorsan teltek a zsákok, melyek 
gyűjtőhelye a Szolnoki Szakaszmérnökség épülete mögötti támfalszakasznál volt. 

10-3. ábra: Hulladékgyűjtés a „Tavaszi Nagytakarítás” keretében 

     

 

Különösen sok hulladék volt a tabáni gyaloghíd alatt, melynek jelentős részét a műanyag és 
üvegpalackok adták. A hulladékgyűjtő zsákokba kerültek könyvek, papucsok, cipők is. A tavaszi 
nagytakarítás alkalmával önkénteseink 1,5 km megtételével 3 óra alatt 60 zsáknyi, kb. 5-6 m3 
kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. 
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11 Az erdészeti tevékenység bemutatása 
11.1. Erdőgazdálkodás 

Az Igazgatóság hagyományos erdőgazdálkodási tevékenysége a vagyonkezelésében lévő 
erdőállományok fenntartására terjed ki. Ezek az erdőállományok a vízgazdálkodási 
létesítményeket kísérik, illetőleg a hullámtér anyagnyerő helyein és a Tisza-tó szárazulatain 
helyezkednek el. Az árvízvédelmi töltések hullámtéri oldalán a hullámzás és a jég okozta károk 
mérséklése, illetve megelőzése érdekében 60-80 m széles erdősávokat telepítettek. A hullámtéren az 
egykori anyagnyerő helyek rekultivációjaként is hoztak létre elődeink erdőállományokat. A 
Tisza-tóban pedig a tározó létesítésekor kivágott erdők tározási szint fölött elhelyezkedő területein 
sarjadtak ki állományok. 

Az Igazgatóság vagyonkataszteri nyilvántartása alapján 2 611,15 ha erdőművelési ágú területtel 
rendelkezik. A faállománnyal borított terület  valós mértéke 4 240,33 ha (11-1.táblázat), amely 
folyamatosan változik a beruházások területszerzésének, valamint a hullámtéri gyepek és rétek 
természetes erdősülésének következtében. 

11-1. táblázat: A KÖTI-KÖVIZIG erd őterületeinek nagysága 

Hulladékkeletkezés csökkentési célok Terület (ha) 

Árvízvédelmi töltés menti erdőterület 2 061,00 

Hullámtérben található erdőterület 432,53 

Tisza-tó erdőterülete 1 224,47 

Nagykunsági-fcs. menti erdőterület 100,00 

Kőrös-ér menti erdőterület 23,50 

Kakat-csatorna menti erdőterület 78,50 

X. tározó menti erdőterület 16,70 

Tiszaroffi árapasztó tározó véderdő területe 88,33 

Egyéb csatorna menti erdőterületek 215,30 

Összesen: 4 240,33 
 

Az erdőállományok funkcióinak megtartása érdekében a megújításuk és állománynevelésük 
folyamatos feladat. 2010. évben 7,7 ha területen végeztünk tarvágást és 28,93 ha területen gyérítés 
jellegű nevelővágást. A töltés menti tájképet meghatározó fejesfa üzemmódban kezelt füzesek 
koronamegújítását a természetvédelmi kezelőkkel történő előzetes egyeztetések alapján szakaszosan 
végeztetjük a lombhullást követő időszakban. Ezt a tevékenységet 2010-ben a téli árhullámok miatt 
csekély 2 ha-on tudtuk elvégeztetni. Mindösszesen 104,59 ha 1–6 éves erdőállomány sor és sorköz 
ápolását végeztük el, biztosítva a fiatal egyedek fejlődését. 

A 2010-ben levonuló árhullámok jelentős károkat okoztak a fiatal erdőállományokban. A téli 
árhullám megfagyott vízfelszíne összetörte négyéves és ennél fiatalabb faállományainkat, 
melyeknek a felmelegedő júniusi árhullám adta meg a kegyelemdöfést. Az árvízvédelmi töltések 
mentén 49,15 ha erdőterület pusztulása következett be. Az elpusztult fiatalosok helyreállítását a 
szűkre szabott időjárási és hullámtéri körülmények ellenére sikerült ősszel elvégeztetni. 
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11-1. ábra: A téli árhullám okozta jégtörés 

 

 

A kezelésünkben lévő folyók és töltések belterületi szakaszain található faállományokat 
előszeretettel látogatják testi-lelki felüdülésre vágyó sétáló és kutyasétáltató lakosok. Ez 
alapfeladataink elvégzésén túl jelentős többletfeladatot ró ránk. Igazgatóságunk – lehetőségeihez 
mérten – a faállományok aljnövényzetének visszaszorításával, annak gyepes fenntartásával, a 
balesetveszélyes fák, ágak, koronarészek eltávolításával igyekszik ezen elvárásoknak megfelelni. 
2010-ben a martfűi és a szolnoki belterületi szakaszokon állomány alatti cserjézést és gépi 
kaszálásokat, a szolnoki Guttenberg téri Tisza és Zagyva szakaszon egy idős nyáras megújítását 
terveztük. A Guttenberg téri beavatkozást az alkalmatlan munkaterület miatt 2011 márciusában 
végeztük el. 

 

11.2. Jogszabályalkotásban történő közreműködés 

A közép-tiszai hullámtéren az erdő mint termőföld hasznosítási forma kb. 60%-os térhódítással bírt 
2008-ban, az erdő a hullámtér / nagyvízi meder vízszállító-képességének egyik alapvető, 
meghatározó tényezője. A 2009-ben életbe lépett az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvényben (Erdőtörvény) helyett kapott az árvízi levezető 
sávbeli beavatkozások szükségessége, bár nem elégséges hangsúllyal. 2010-ben az Erdőtörvényhez 
kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek véleményezésében vettünk részt. 

 

11.3. Árapasztó tározók véderdőfásítása 

Az Igazgatóságunk működési területén létesítendő és megépített árapasztó tározók (Tiszaroffi, 
Hanyi-Tiszasülyi, Nagykunsági) földművein hullámverés okozta elhabolási károk mérséklése 
érdekében véderdősáv kialakítása szükséges. Mindhárom tározó véderdőfásítására készültek 
tanulmánytervek 2004–2006. időszakban. A véderdőfásítás kivitelezésére csak az után kerülhet 
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sor, hogy a földmű és a műtárgyak elkészültek, az előre nem tervezhető építési problémák (pl. 
régészeti leletek) miatt. 2009-ben a Tiszaroffi árapasztó tározóban megkezdődött a töltést kísérő 
véderdősáv telepítése. A 2010. májusi és júniusi terepi ellenőrzéskor biztató fejlődést mutattak az 
egyéves csemeték. Az árapasztó tározó megnyitását követően a felmelegedő vízborítás alatt a zöld 
növényi részek befulladtak, 59%-os (52,08 ha) pusztulást szenvedett el a faállomány. A 
csapadékos időjárás következtében sok helyütt még augusztus végén is vízborítást tapasztaltunk. Az 
őszi időszakban ezeket a területeket is sikerült újratelepíteni. 

11-2. ábra: A Tiszaroffi tározó területén telepített véderdősáv az elöntés előtt és után 

     
 

A Hanyi-Tiszasülyi és a Nagykunsági tározók esetében a véderdők területén 2010-ben és a 
csemeték ültetéséig jogszabályban rögzített gyom- és parlagfű-mentesítés jelent feladatot. 

 

11.4. Projektek előkészítése, támogatása 

Az Igazgatóságunknál futó pályázatoknál és az országos projekteknél is vannak erdészeti 
kapcsolódási pontok. Árvízvédelmi töltések szelvényfejlesztésénél, új nyomvonal kiépítésénél, 
belvízelvezető csatornák rekonstrukciós munkálatainál, fenntartási sávok, zöldfolyosók 
kialakításánál kisebb-nagyobb térmértékben megszüntetés vagy létesítés jellegű erdészeti feladatok 
is el kell végezni. 2010-ben a Nagykunsági és Hanyi-Tiszasülyi tározók erdészeti 
engedélyeztetésében vállaltunk tervezői szerepet. A Tiszaroffi tározó véderdőfásításában a terepi 
ellenőrzések és a helyreállítás lebonyolítását végeztük. A Hanyi-csatorna, Kőrös-ér, Doba-csatorna 
és Kakat-csatorna vízfolyásokhoz kapcsolódó igazgatósági projektekben szereplő erdészeti 
kérdésekben is biztosított a szakmai támogatás. 
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12 A Tisza-tóhoz kötődő tevékenységek bemutatása 
12.1. Tisza-tavi Kódex 

A Tisza-tó Napja 2009. évi rendezvényének résztvevői megfogalmazták, hogy szükség van egy a 
Tisza-tóra vonatkozó vízfelület- és parthasználati szabálygyűjteményre, melyet kódex formájában 
javasoltak elkészíteni. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2010. április 21-i ülésén döntött a 
Tisza-tavi Kódex elkészítéséről. 

Több szervezet is felismerte a Tisza-tavi Kódex fontosságát és szükségszerűségét, ezért a Közép-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Tiszavíz Vízerőmű Kft., a Magyar 
Turizmus Zrt., az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Tisza-tavi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás forrást biztosított a Kódex megvalósítására. A Tisza-tó 
Fejlesztési Kft. megbízást kapott a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácstól, hogy 2010. november 
25-i határidővel készítse el a szabálygyűjteményt. 

A Kódex célja annak meghatározása, hogy a Tisza-tó különböző vízfelületeit és a közösségi 
használatban levő vízpartokat milyen célra lehessen a jövőben használni. A Kódex nem fogja 
átvenni a fejlesztési stratégiák vagy településrendezési tervek szerepét. A vízfelületi, parthasználati 
és fejlesztési szabályrendszert összefoglaló anyagnak tekintendő, amely iránymutatásokat fogalmaz 
meg, és mintegy kézikönyvként segít megtalálni a korlátozásokat és a lehetőségeket is. 

A Kódex négy fejezetből áll, a tematikáját a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Közép-Tisza-
vidéki Vízgazdálkodási Tanács a munka megkezdése előtt megtárgyalta és elfogadta. 

A Tisza-tavi Kódex első fejezetét képező Együttműködési Megállapodás aláírására Kiskörén 
2010. május 13-án a Tisza-tó Napja rendezvényen, kerekasztal-megbeszélés keretében került sor 38 
szervezet részéről. A Megállapodás aláírása mérföldkőnek tekinthető a Tisza-tó vízfelületének és 
partjainak tudatos fejlesztésében, hiszen ezen dokumentum hitelesítésével vállalták az aláíró 
szervezetek a Kódex készítésének időszakában az együttműködést, a szakmai segítségnyújtást, a 
munkaanyag véleményezését, majd az elfogadott Kódex betartását és alkalmazását. 

12-1. ábra: Tisza-tavi Kódex Együttműködési Megállapodásának aláírása 
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A második fejezet a Tisza-tó házirendje, amely kivonatos formában tartalmazza a Tisza-tó 
vízfelületén és partjainál alkalmazandó legfőbb szabályokat, viselkedési normákat. A házirend a 
térség kikötőiben, Tourinform irodáiban kerül kifüggesztésre, illetve letölthető a következő 
internetes címről: http://www.tisza-to-fejlesztes.hu/downloads/ATiszatoHazirendje.pdf.  

A harmadik fejezet a Tisza-tó és partjainak használati szabályzata címet kapta, mely részletesen 
foglalkozik a Tisza-tó rendeltetésével, értékeivel, a haszonvételek lehetőségeivel, kifejtésre kerül a 
tó működtetése, a működtetést ellátó szervezetek és azok összhangjának, együttműködésének 
biztosítása, végül a közösségi használatok (pl. szabadidős, sport és kedvtelési célú használatok, 
közlekedés, hivatásos tevékenységek, különleges helyzetek) bemutatása következik. 

A negyedik fejezet különböző dokumentumokat, térképeket jelenít meg a tó területegységeiről, a 
jelenlegi területhasználatokról, ezen kívül részét képezi a tóra vonatkozó jogszabálygyűjtemény, 
illetve helyet kapott egy fejlesztési lista és egy, a jövőre szóló ajánlásokat összefoglaló melléklet 
is. 

Az Együttműködési Megállapodás részét képezte a kommunikációs terv, amely rögzítette, hogy az 
együttműködő partnerek mikor és a Kódex melyik témakörében egyeztetnek szakmai konzultációk 
keretében. A Tisza-tavi Kódex kommunikációs terve szerint összesen 11 konzultációra, két 
lakossági fórumra (jobb és bal parton) és egy záró szakmai egyeztetésre került sor. 

A Tisza-tavi Kódex tematika szerinti első egyeztetésére 2010. április 21-én került sor, melyre a 
forrást biztosító szervezetek képviselői kaptak meghívást. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. az első 
egyeztetéssel párhuzamosan összeállított egy kérdőívet, melyet a térség önkormányzatainak, 
vállalkozóinak és egyéb szervezeteinek küldött meg. Megkérdezték az érintetteket arról, hogy 
milyen fejlesztési elképzeléseik vannak, illetve, hogy javasolják-e a jövőben pl. újabb szabad 
strandok, kikötők, tanösvények kialakítását. Tájékoztatást kértek arról is, hogy a vízi közlekedést 
illetően sebességkorlátozásra, hajóteljesítmény korlátozásra van-e igényük. A beérkezett 
kérdőíveket feldolgozták, és a Kódex összeállításakor figyelembe vették az abban foglaltakat. 

Az egyeztetéseken – melyek mindegyikén részt vett Igazgatóságunk mint forrást biztosító szervezet 
– nagy volt az érdeklődés. Összesen 45 szervezet jelent meg a szakmai konzultációkon, melyek 
alkalmával írásos emlékeztetők is készültek. Az egyeztetéseken elhangzott módosítási javaslatok, 
vélemények a Kódex összeállításánál figyelembevételre kerültek. 

A záró egyeztetésre 2010. november 4-én került sor, amikor a résztvevők utoljára megtehették 
észrevételeiket, javaslataikat a Tisza-tavi Kódex elkészült anyagáról. 

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács 2010. november 11-i ülésén megtárgyalta 
és 3/2010. (XI. 11.) sz. határozatával, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács pedig 36/2010. (XI. 30.) 
sz. határozatával elfogadta a Tisza-tavi Kódexet. 2010 novemberében Kisköre Város polgármestere 
jelezte, hogy a város csatlakozni kíván a Kódex Együttműködési Megállapodását aláíró szervezetek 
közé, így az azt aláírók száma 39 szervezetre emelkedett. 

A Tisza-tavi Kódex elfogadását követően szükséges az önkormányzatok által a helyi rendeletekben 
történő szabályozások létrehozása, a Kódexben foglaltak betartásának és betartatásának elősegítése 
érdekében. Kitűzött cél, hogy az Együttműködési Megállapodást aláíró önkormányzatok 2011. 
március 31-ig képviselőtestületi határozattal fogadják el a Tisza-tavi Kódexet. 

A Kódex megalkotásával nem záródik le a Tisza-tó fejlesztését, fenntartását segítő munka. 
Szükséges a folyamatos aktualizálás, frissítés, hogy a kor és a körülmények változásának 
megfelelően „irányítsa” a fejlődést. 
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A Kódex III. fejezetében – azaz a Tisza-tó és partjainak használati szabályzatában – a működést 
befolyásoló hatásokat ismertető 1.3.4 alfejezet mutatja be többek között az árvízvédekezés, az 
árvízvédelmi fokozatok sajátosságait (a védelmi fokozatnak megfelelően változó korlátozásokat) a 
Tisza-tavon. Megfogalmazódik az egységes fokozati elrendelések, megszűntetések érdekében a 
Tisza-tóra vonatkozó egységes mértékadó vízmércék bevezetésének igénye. 

A Kiskörei-tározó három vízügyi igazgatóság (Észak-magyarországi, Tiszántúli, Közép-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) működési területét érinti. A három érintett 
Igazgatóság 2010-ben még más-más vízmércéhez rendelte el, illetve szüntette meg az árvízvédelmi 
fokozatokat, ez a külső érintettek (pl. önkormányzatok, bérlők, horgászok, kerékpárosok, turisták 
stb.) számára zavaró és megtévesztő gyakorlat volt. Ennek elkerülés érdekében kezdeményezte a 
KÖTI-KÖVIZIG a Kiskörei-tározó árvízvédelmi töltésére vonatkozóan a fokozatelrendelési és 
megszüntetési szintek egységesítését az érintett Igazgatóságok között. 

A témában az Igazgatóságok képviselői 2010. október 6-án előzetesen egyeztetést tartottak, majd 
2010. október 29-én véglegesítették álláspontjaikat. A Tisza-tó elhelyezkedését, a hidrológiai, 
hidromorfológiai viszonyokat, valamint a Tisza árhullámának levonulását figyelembe véve olyan 
mértékadó vízmérce kijelölése volt a cél, amely mindhárom KÖVIZIG számára egyértelmű 
információt ad és a többi árvízvédelmi szakasszal is összhangba hozható. Tekintettel arra, hogy a 
három KÖVIZIG területén a Tisza folyó mellett egyéb vízfolyások (pl. Sajó, Hernád, Laskó, Rima) 
is befolyásolják az árhullám levonulását, ezért elrendelésre nem tudtunk egyetlen mértékadó 
vízmércét megjelölni. Az egyeztetés során kiválasztott vízmércék fokozati szintjeinek elérése között 
1-3 nap a különbség, mely elfogadható egy tartós árhullám kialakulása során. 

2010. decemberében a KÖTI-KÖVIZIG jóváhagyásra felterjesztette az új fokozat elrendelési 
gyakorlatot (az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítási 
javaslatát). A Kiskörei-tározó árvízvédelmi töltéseire az alábbi elrendelő vízmércék figyelembe 
vételét javasoltuk (12-1. táblázat). 

12-1. táblázat: Tisza-tavi árvízvédelmi készültség elrendelő vízmércék adatai 

Fokozatok 
KÖVIZIG Vízmérce 

neve 

Vízmérce 
helye 
(fkm) 

Vízmérce 
„0” pontja  

(mBf) I. II. III. 

Tokaj 543,1 89,34 650 cm 750 cm 800 cm TIKÖVIZIG 
09.01, 09.02 
árv. szakasz Tiszapalkonya 484,7 87,28 470 cm 600 cm 650 cm 

ÉKÖVIZIG 
08.01, 08.02 
árv. szakasz 

Tiszakeszi 466,8 86,42 500 cm 600 cm 650 cm 

KÖTI-KÖVIZIG 
10.04 
árv. szakasz 

Tiszafüred 430,4 83,17 650 cm 690 cm 730 cm 

 

A Kiskörei-tározó árvízvédelmi töltésein, annak valamennyi szakaszán (tehát mindhárom 
KÖVIZIG területén egységesen) fokozat megszüntetésre a Tiszafüredi vízmércét javasoltuk a 
12-1. táblázatban, Tiszafüred sorában szereplő adatokkal. 
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A Tisza-tavi Kódex közösségi használatokat, ezen belül a közlekedést bemutató 3.2.1 alfejezetében 
megfogalmazódott, hogy a vízügyi igazgatóságok a saját működési területükre adnak ki napi, havi 
és éves gátközlekedési engedélyeket, melyek az Igazgatóságok központjaiban, szakaszmérnök-
ségeiken, gátőrházaiban, horgász egyesületeknél és néhány más forgalmazónál vásárolhatók meg. 
Felmerült az igény a Tisza-tó Kisköre–Tiszabábolna közötti bal és jobb parti töltésszakaszira 
vonatkozó egységes engedély alkalmazására.  

2011. januártól a Tisza-tó működési területére (Kisköre–Tiszabábolna, Kisköre–Tiszafüred között) 
a három vízügyi igazgatóság (KÖTI-KÖVIZIG, ÉKÖVIZIG, TIKÖVIZIG) egységes közlekedési 
(tartózkodási) engedélyt – összevont gáton járási engedélyt – ad ki. 

Az egységes közlekedési engedély nem érvényes az ezen kívül eső töltésszakaszokra, valamint nem 
mentesít az egyes szakaszokra vonatkozó korlátozások, tiltások alól. Ennek birtokában és az ebben 
foglaltak betartásával lehet csak járművel a tározótöltéseken gépjárművel közlekedni, illetve 
tartózkodni. 

 

12.2. A Komplex Tisza-tó projekt fejleményei 

A Komplex Tisza-tó projekt (KEOP-7.2.2.1-2008-0003) előkészítő fázisának keretében 2010. 
évben a kiválasztott vállalkozók elkészítették a vízjogi létesítési engedélyes terveket, és azokat – 
tervbírálati üléseket követően – átadták Igazgatóságunknak. A Komplex Tisza-tó projekt 
legnagyobb beruházása az ökológiai vízleeresztő műtárgy és hallépcső építése, melynek áttekintő 
helyszínrajza a 12-2. ábrán látható. 

A tervek alapján megkezdődhettek a vízjogi, építési engedélyezési eljárások. 2010 decemberében a 
vízjogi létesítési engedélyezési eljárások, valamint a Tiszafüred és Kisköre városoknál 
kezdeményezett építési engedélyezési eljárások befejeződtek, az engedélyek jogerőre emelkedtek. 

A 2010. februárban leadott javított Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) májusban 
ismét elutasításra került. A harmadik átdolgozott verzió októberben került benyújtásra, amelyet 
végül decemberben elfogadott és továbbtervezésre javasolt a Környezetvédelmi Fejlesztési 
Igazgatóság. Ezt követően megtörténhetett az RMT-t készítő vállalkozó munkájának lezárása. 

2010. október 1-jén szerződést kötöttünk a kiválasztott vállalkozóval a KEOP 7.2.2.1 Komplex 
vízvédelmi beruházások kétfordulós pályázati konstrukció II. fordulójában megjelenő közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése céljából. 2010. december 14-én benyújtásra került a második forduló 
pályázati dokumentációja, amelynek keretében a kivitelezési feladatok Európai Uniós támogatására 
pályázunk. Elbírálása 2011 tavaszán várható, pozitív támogatási döntés esetén a szerződéskötés 
pedig 2011 júniusában. 

Az Igazgatóságnál működő Terv Felülvizsgáló Bizottság (TFB) 2010. július 28-án megtartott 
ülésén megtárgyalta a Komplex Tisza-tó projekt engedélyezési tervét. A terv felülvizsgálata során 
vizsgált szempontok a következők voltak: illeszkedés a területi vízgazdálkodás rendjébe és a 
vízgyűjtő-gazdálkodás célkitűzéseihez, a terv kielégíti-e a korszerű műszaki követelményeket, 
előtérbe helyeződnek-e a gazdaságosság, takarékosság szempontjai, tervezői jogosultság. 

A KÖTI-KÖVIZIG területén működő Terv Felülvizsgáló Bizottság 1/2010. számú bizottsági 
határozatával a Komplex Tisza-tó projekt vízjogi létesítési engedélyes tervét elfogta. 
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12-2. ábra: Kiskörei vízlépcső hullámtéri ökológiai vízleeresztő műtárgyának helyszínrajza 
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12.3. A Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon projekt fejleményei 

A Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon projekt (KEOP-3.1.2/2F/09-2009-
0009) második fordulós támogatási szerződése 2010. március 10-én került aláírásra. Ezt követően a 
közbeszerzési tanácsadóval 2010. május 14-én kötöttünk szerződést, majd segítségével 
kiválasztottuk a PR szolgáltatót és a mérnököt. A PR tevékenységre vonatkozó szerződés 2010. 
július 22-én, a mérnöki tevékenységre vonatkozó szerződés 2010. július 23-án került aláírásra. 

A pályázatban elvégzendő kivitelezési tevékenység beszerzését célzó nyílt közbeszerzési eljárás 
2010. július 21-én jelent meg a közbeszerzési értesítő 19343/2010. számában. Az eljárás 
eredménytelen lett, mert a beérkezett ajánlatok mindegyike csak hosszabb teljesítési határidővel 
vállalta a feladatot. Ezért a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, melynek keretében 
a befejezési határidőt 2011. április hónapról 2012. február hónapra változtattuk. 

A közbeszerzési előírások időközben megváltoztak, amelynek köszönhetően a tevékenység már 
nem közbeszerzés köteles. A megismételt beszerzésre 2011. év elején került sor. 

 

12.4. A Tisza-tavi vízinövényzet állomány alakulása 2010-ben 

A Tisza-tó növényzetének szempontjából a 2010. év egyedülálló volt. A májusban kezdődött tiszai 
árvíz nyár közepéig igen magas vízállást okozott a területen, ami jelentősen befolyásolta a tó 
növényvilágát. Mind a négy medencére érvényes, hogy a korábbi évek vízinövényzettel fedett 
vízterei növénymentessé váltak. 

A gyökerező hínárnövények esetében az igen magas vízállás, a hidrosztatikai nyomásváltozás 
kedvezőtlenül hatott a magvak csírázására. A hajtás időszakában kialakult fényviszonyok, valamint 
a mederanyag felkeveredése miatti fizikai sérülések azt eredményezték, hogy a növények nem 
indultak jelentős fejlődésnek. A fiatal hajtások csak egy ideig voltak képesek a növekvő vízoszlop 
magasságát követni, ezért elhaltak (pl. sulyom). Ennek eredményeképpen tapasztalhattuk, hogy 
2010 nyarán a hínarak szinte teljesen hiányoztak a tározóból, esetleg helyenként szálankénti 
előfordulásúak voltak (12-3. ábra). 

12-3. ábra: Hínármentes víztér az Abádszalóki-öböl korábban sűrűn benőtt területein 

 
 

A mocsári vegetáció fejlődésére is kedvezőtlenül hatott a hosszan, július közepéig tartó árvíz. A 
hideg és fényszegény körülményeket augusztusra sem heverte ki a tározó, és nyár végéig sem tudott 
kifejlődni a növényzet.  
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Csupán kisebb területeken volt megfigyelhető virágzó tavirózsa és alacsony növésű zöldellő nád 
(12-4. és 12-5. ábra). Mindkét faj földalatti rizómával rendelkezik, mélyebben gyökerezik, jobban 
tolerálja a tartós vízborítást és az oxigénhiányt. A nagy víztömeg levonulása után a nagyobb 
tápanyagkészlet még elegendőnek bizonyult a megújuláshoz, és bár kisebb egyedekkel, de 
kihajtottak. 

     
 

12-4. ábra: Nádas állomány 

 

12-5. ábra: Tavirózsa a 
Poroszlói-medencében 

A gyékény érzékenyebben reagál a tartós oxigénmentes viszonyokra, így a gyékényesek nyár 
végéig sem zöldültek ki (12-6. ábra). 

     
 

12-6. ábra: Gyékényes állomány 

 

12-7. ábra: Jelentéktelen területi 
részesedésű rucaöröm 

A Tisza-tó területén vegyszeres vízinövényzet szabályozásra 2006 és 2010 között, mechanikai 
gyérítésre pedig 2009–2010. években pénzügyi forráshiány miatt nem került sor, tehát a 
növényállomány fejlődésére ez nem lehet hatással. Antropogén eredetű hatásokat sehol nem 
fedeztünk fel, így a hínár eltűnése hidrológiai, illetve hidrometeorológiai tényezőknek köszönhető. 

A 2010. év bemutatott tapasztalatai ellenére növényállomány szabályzásra a továbbiakban is 
gondolnunk kell, hiszen a növények visszatelepedése („újra népesülés”) várhatóan meg fog történni. 
Annak nyomon követésére, hogy a 2010. évben kialakult rendkívüli állapot hatása meddig tart, 
illetve a növényzet betelepülése milyen trend és ütem szerint fog megvalósulni, kutatási programot 
tervezünk 2011-ben. 
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Fontos figyelembe venni, hogy szaporítóképletek, illetve jelentős tápanyagkészlet található az 
üledékben, és amint ideálisak lesznek a körülmények, újra beindulhat az intenzív növényállomány 
fejlődés. Preventív kotrás azokon a területeken is indokolt lehet, ahol nyáron nem volt növényzet, 
annak érdekében, hogy ezt az állapotot akár hosszabb távon is fenn tudjuk tartani. 

 

12.5. Tisza-tavi turizmus 

A Kiskörei vízlépcsőt átadása óta rendszeresen látogatják az érdeklődők. Hazai és külföldi 
vendégek, laikusok és szakmabeliek, óvodás korúaktól a nyugdíjasokig egyaránt ellátogatnak 
Kiskörére, kíváncsian hallgatják a szakmai ismertetőket. Az iskolákból érkezik a látogatóink 
jelentős része. Több főiskola és egyetem tantervi terepgyakorlatnak tekinti a 4-5 órás szakmai 
látogatást, profiljának megfelelő szakmai programot kérve. A vízügyi ágazat külföldi vendégei, 
delegációi is rendszeres látogatóink közé tartoznak. A magyar vízügyi szakemberek és más 
szakterületek képviselői szakmai tanulmányutak keretében ismerkednek meg a nagylétesítménnyel. 
A szakmai látogatók kiszolgálása mára már állandósult és elismert feladat a KÖTI-KÖVIZIG 
Kiskörei Szakaszmérnökség vezetői számára. 2010-ben is jelentős volt a látogatócsoportok száma. 

A látogatócsoportok rendszerint előzetes írásbeli megkeresés, illetve kérelem benyújtására kiadott 
üzemlátogatási engedély birtokában látogathatják a kezelésünkben lévő műszaki létesítményeket. 
2010. évben a látogatók száma az alábbiak szerint alakult: általános iskolák 355 fő, 
szakközépiskolák és gimnáziumok 294 fő, egyetemek 60 fő, egyesületek és különböző szervezetek 
456 fő. 

A másik lehetőség turisták és turistacsoportok számára, hogy szerdai napokon 10-12 óra közötti, 
valamint csütörtöki napokon 14-16 óra közötti időszakokban előzetes bejelentkezés nélkül is 
látogatható volt a Kiskörei Vízlépcső. 2010. évben a turista látogatók száma 291 fő volt. 

A Tisza-tavi régióban található vonzerők közül kiemelkedik az ökoturizmus, ez az elmúlt években a 
régió egyik vezető termékévé vált. Egyes, elsősorban a Tisza-tó mentén elhelyezkedő településeken 
ezt megközelítő jelentősége van a vízi és vízparti aktív turizmusnak. 

A Tisza-tavi régióban a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai alapján a 2009. évihez 
képest visszaesés volt tapasztalható 2010-ben a válság, az árvíz és a kedvezőtlen időjárás miatt 
(12-2. táblázat). 

12-2. táblázat: Tisza-tavi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai 

vendégszám vendégéjszakák 
Év 

külföldi belföldi összes külföldi belföldi összes 

2009. 21 779 77 768 99 547 70 136 196 563 266 699 

előző év %-ában 84,7 95,7 93,1 88,4 93,2 91,9 

2010. 16 933 64 888 81 821 63 470 176 670 240 140 

előző év %-ában 77,7 83,4 82,2 90,5 89,9 90,0 
Forrás: KSH 

 

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálatának meghatározó eleme maga a Tisza-tó. A vízterület 
természetvédelmi és turisztikai jelentősége egyaránt megkívánja a turisztikai infrastruktúra, és a 
turisztikai szolgáltatások fejlesztését is. A tavon kívüli látnivalókat, illetve szórakozási 
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lehetőségeket is fejleszteni kell, hogy csökkenjen a térség kitettsége a kedvezőtlen időjárással 
szemben. 

A Tisza-tó turisztikai létesítményei a következők. 

 Strandok, kikötők, sólyapályák, kiszolgáló létesítmények 

 Parkolók és megközelítő utak 

 Kerékpárutak 

 Tanösvények 

 Vihar- és rádiós segélyhívó rendszer 

 Jégtúrák (12-8. ábra) 

 Tisza-tavi Ökocentrum (Poroszló, terv) (12-9. ábra) 

 Tisza Múzeum (Kisköre, terv) 

 Tiszafüred Császlód Ártéri Kalandpark 

Új turisztikai attrakcióként megkezdődött 2010. évben Tiszafüreden a Császlód-szigeten egy 
kalandpark kialakítása. 2011 tavaszán nyitja meg kapuit Magyarország első ártéri 
kalandparkja. Az ide látogató csoportokat a következő lehetőségek fogadják: 

o erdei kötélpálya, 

o tanösvény a lombkorona szintjén, 

o kerékpáros triálpálya, 

o zorb pálya, 

o mászófal, kötélpályás lesiklás, 

o íjászpálya, 

o vízi élményelemek, 

o játszótér. 

 

12-8. ábra: Jégtúra a Tisza-tavon 

 
Forrás: www.overmagazin.com 
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12-9. ábra: A Tisza-tavi Ökocentrum helyszínrajza és látványterve 

     
Forrás: www.poroszlo.hu 

2010 tavaszán Igazgatóságunk Kiskörei Szakaszmérnöksége az Óhalászi-szigeten található 
emlékmű környezetét kitakarította az elvadult növényzettől (12-10. ábra), valamint pihenőpadok és 
asztalok kihelyezése valósult meg. Az emlékhely avatása a Tisza-tó napján, 2010. május 13-án 
történt meg (12-11. ábra). 

A Tisza-tó Óhalászi szigetén sokáig csak egy kőkereszt emlékeztetett arra, hogy itt valamikor 
település volt és emberek éltek. A helyiek az 1848-as keresztet és környékét úgy emlegették: a régi 
faluhely. Az emlékhely a mai Újlőrincfalva elődtelepülésének, az 1876-os árvíz által romba döntött 
Tisza-Halásznak állít emléket. Tisza-Halász az egri püspökség birtokát képezte. Egy 1261. évből 
származó oklevél szerint Halaz in Chereucuz (Cserőközben fekvő Halász) név alatt szerepelt. Nevét 
a püspökségi halászokról kapta. 1546-ban 50, míg 1830-ban 509 lakosa volt. Az emberek 
elsősorban halászatból, valamint vadászatból és állattartásból éltek. 

A Tisza szeszélyes vízjárása miatt többször károkat szenvedett, majd az 1876. március 24-ei nagy 
tiszai árvíz okozta a település pusztulását. A katasztrófa idején 415 lélek lakta. Heves vármegye 
főmérnökének szakvéleménye a következő volt: „Tisza-Halászi jelen helyén meg nem hagyható”, 
ezért 1877 végén úgy döntöttek, elköltöztetik a lakosokat. A belügyminiszter elrendelte, hogy 
három éven belül épüljön fel az új falu. A tragikus árvíz után a tisza-halásziakat a szatmári püspök, 
dr. Schlauch Lőrinc költöztette ki felső-magyaradi birtokára – innen az új település neve: 
Lőrinczfalva (1902-től a mai napig Újlőrincfalva). 

Tisza-Halász pusztulása után az egykori halásziak igazi jótevője azonban nem Schlauch Lőrinc 
szatmári püspök, hanem a mára méltatlanul elfeledett Hartl Ede volt. Sarud Község Önkormány-
zata, Újlőrincfalva Község Önkormányzata és Igazgatóságunk szervezésében került megrendezésre 
2010. november 21-én Nyárádi Hartl Ede emléktábla avató ünnepsége. Nyárádi Hartl Ede egykori 
lakóhelyén, Sarudon, – a Hartl-Hibay család beleegyezésével – a templom nyugati oldalfalán 
emléktábla elhelyezésére került sor. A megemlékezésen szép számban jelentek meg a megyei, 
térségi vezetők, a hívek, a szomszédos települések lakói, valamint a Hartl-Hibay család tagjai. 

Nyárádi Hartl Ede, a tiszai árvízi hajós, az 1876-os árvizek idején a szatmári püspökség 
uradalmának bérlőjeként életeket mentett, később pedig jelentős anyagi áldozatot vállalva segítette 
a falvak felépülését, az árvíz sújtotta lakosok újbóli életkezdését. Tettei elismeréseként kitüntetést 
és nemesi címet kapott, a nemesi adománylevél – melyből idézet található emléktábláján (12-12. 
ábra) – is megemlékezik az 1870-es évek árvizei idején a Tisza jobb parti települések lakosainak 
megmentése érdekében végrehajtott cselekedeteiről. 
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12-10. ábra: Az emlékmű környezete az Óhalászi-szigeten 2004 nyarán és 2010 tavaszán 

 
 

12-11. ábra: Koszorúzás az Óhalászi-sziget emlékművénél a Tisza-tó napján (2010. május 13.) 

     
Forrás: www.heol.hu 

12-12. ábra: Nyárádi Hartl Ede sarudi emléktáblája 
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13 Gazdasági adatok bemutatása 
A 2010. augusztus 15-től hatályos módosító alapító okirata alapján a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vidékfejlesztési miniszter által irányított önállóan 
működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

A Kormány által kijelölt vízügyi irányítási szervként meghatározott, valamint az állami tulajdonú 
vagyontárgyak vagyonkezelőjeként ellátott, és az alapító okiratban szereplő alaptevékenységek 
államháztartási szakfeladat rendi besorolása a következő: 

 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 

 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység. 

Központi költségvetési szervként az Igazgatóság gazdálkodását alapvetően meghatározzák az 
államháztartásra, az államháztartás működési rendjére, az éves költségvetési törvényre és a 
végrehajtására vonatkozó speciális szabályok. A KÖTI-KÖVIZIG kincstári ügyfél, a kincstári 
előirányzatok fölött teljes jogkörrel rendelkezik. Az Igazgatóság dolgozói közalkalmazottak, az 
illetmények elszámolása központosított illetmény számfejtési rendszerben történik. 

 

13.1. A 2010. évi költségvetés bemutatása 

A 2010. évi gazdálkodást jelentősen befolyásolta az a tény, hogy az eredeti költségvetési 
előirányzatok alapján a tevékenységek ellátására az előző évinél 188 millió forinttal kevesebb 
fedezet állt rendelkezésre. Az intézményi költségvetés 2006–2010 közötti időszakra vonatkozó 
adatai (13-1. táblázat) mutatják az eredeti előirányzat – ezen belül a költségvetési támogatás – 
csökkenő tendenciáját. 

13-1. táblázat: Eredeti költségvetési előirányzat, 2006–2010 

 2006 
(eFt) 

2007 
(eFt) 

2008 
(eFt) 

2009 
(eFt) 

2010 
(eFt) 

Költségvetési támogatás 1 486 810 1 496 130 1 496 130 1 466 099 1 278 400 

Saját bevétel 350 000 354 000 359 000 348 000 348 000 

Összesen 1 836 810 1 850 130 1 855 130 1 814 099 1 626 400 
 

A 2010. évet is a szigorú gazdálkodás jellemezte. Az év folyamán a Kormány 20 500 eFt 
támogatást zárolt, majd vont el az intézményünktől – az államháztartási egyensúly megőrzéséhez 
szükséges intézkedésekre tekintettel. 

Fejezeti kezelési központi beruházási keretből 2010-ben 31 960 eFt-ot fordítottunk vízkárelhárítási 
létesítmények fejlesztési és állagmegóvási feladataira. 

2010-ben két közmunka programot valósítottunk meg, így a fenntartási feladatokat 186 342 eFt, a 
védekezési feladatokat 26 434 eFt közmunka támogatás egészítette ki. 

Az Igazgatóság kezelésében lévő létesítmények fejlesztésére Európai Uniós forrásokat vonunk be. 
A pályázatok adta lehetőséget mind jobban szeretné az Igazgatóság kihasználni. A 2010. évi 
költségvetés módosított előirányzatából 1 697 904 eFt-ot tettek ki a projektek előirányzatai. 
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A 2010. évi módosított költségvetés főbb előirányzatait tartalmazza az alábbi adatsor 
hatáskörönként, eFt-ban: 

2010. évi eredeti előirányzat 1 626 400 
2010. évi módosított előirányzat 8 997 026 

Előirányzat-módosítások összesen: 7 370 626 

 Ebből: 

Kormány hatáskör összesen: 30 629 
- 2009. évi havi kereset-kiegészítés 2 896 
- 2010. évi havi kereset-kiegészítés 48 233 
- támogatás elvonás -20 500 
  

Fejezeti hatáskör összesen: 

Ebből legjellemzőbb: 

5 366 583 

- vízkárelhárítási művek fenntartása 146 000 
- víz- és környezeti kárelhárítás – védekezés 4 208 789 
- víz- és környezeti kárelhárítás – készletpótlás 59 330 
- víz- és környezeti kárelhárítás – helyreállítás 668 400 
- vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 16 093 
- központi beruházások 147 725 
- XXIII/4-2/2010. sz. közmunka 186 342 
  

Intézményi hatáskör összesen:  

Ebből legjellemzőbb: 

1 973 414 

- alaptevékenységi előirányzat-maradvány 54 082 
- XXIII/9-9/2010. „árvízi közmunka” 26 434 
- saját kivitelezésű központi beruházás 16 924 
- ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0001 projekthez támogatás értékű bevétel 219 185 
- ÉMOP-3.2.1/D-2f-2010-0003 projekthez támogatás értékű bevétel 14 032 
- KMOP-3.3.1/C-2008-0003 projekthez támogatás értékű bevétel 408 419 
- ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0009 projekthez támogatás értékű bevétel 210 957 
- ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0010 projekthez támogatás értékű bevétel 289 361 
- ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012 projekthez támogatás értékű bevétel 152 969 
- KEOP-7.2.2.1-2008-0003 projekthez támogatás értékű bevétel 136 974 
- KEOP-7.2.1.1-2008-0008 projekthez támogatási értékű bevétel 136 607 
- KEOP-7.2.1.1-2008-0009 projekthez támogatás értékű bevétel 82 976 
- KEOP-7.3.1.1-2008-0010 projekthez támogatási értékű bevétel 2 357 
- KEOP-2.5.0/A-2008-0003 projekt bevételei 29 011 
- KEOP-2.5.0/B-2008-0001 projekt bevételei 15 056 

 

Az Igazgatóság területén hat árvíz védekezési periódus, öt belvíz védekezési és öt vízminőség 
védekezési időszak volt, jeges árvíz elleni védekezés kétszer volt elrendelve. Két alkalommal kellett 
társ vízügyi igazgatóság területén védekezési feladatokat ellátni. A védekezés kiadásaira összesen 
4 369 353  eFt-ot számoltunk el. 

Az üzemelési és fenntartási kiadások szakágazatonkénti megbontását az alábbi táblázatok 
szemléltetik: 
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13-2. táblázat: Üzemelési kiadások ágazatonkénti kimutatása, 2010 

 Kiadás 
(eFt) 

Árvízmentesítés 72 822 

Folyószabályozás 22 153 

Tószabályozás 9 222 

Nagyműtárgyak 101 757 

Síkvidéki vízrendezés 89 732 

Mezőgazdasági vízszolgáltatás 26 345 

Vízrajz 44 573 

Regionális Laboratórium üzemelés 89 619 

Hírközlés 49 561 

Környezetvédelem 6 741 

Összesen 512 525 
 

13-3. táblázat: Fenntartási kiadások ágazatonkénti kimutatása, 2010 

 Kiadás 
(eFt) 

Árvízmentesítés 301 557 

Folyószabályozás 4 002 

Tószabályozás 7 273 

Nagyműtárgyak 17 608 

Síkvidéki vízrendezés 56 412 

Mezőgazdasági vízszolgáltatás 5 726 

Vízrajz 3 709 

Vízminőség-védelem 5 655 

Erdészet 9 531 

Hírközlés 1 436 

Összesen 412 909 
 

13.2. Fejlesztésekre, beruházásokra, projektekre vonatkozó adatok 

Az Igazgatóság a 2010. évi „Vízkárelhárítási művek fenntartása” fejezeti kezelésű 
célelőirányzatból 146 000 eFt támogatásban részesült. A minisztérium által meghatározott 
fenntartási feladatok a 13-4. táblázatban bemutatottak szerint teljesültek, amely magában foglalja a 
közmunka programhoz biztosított saját forrást is. Továbbá a 2011. évre áthúzódó 2.50 sz. Szolnoki 
ártéri öblözet lokalizációs lehetőségei kidolgozásnak forrását is ezen keretből biztosítjuk. 
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13-4. táblázat: Vízkárelhárítási művek fenntartási feladatainak teljesülése, 2009-2010 

Megnevezés Teljesítés 
2009 

Teljesítés 
2010 

Árvízvédelem 83 077 90 556 

Síkvidéki vízrendezés 31 263 46 971 

Folyószabályozás, tószabályzás 93 83  

Mezőgazdasági vízszolgáltatás 1 330 3 901 

Vízrajz 2 308 3 097 

Hírközlés  1 113 

Összesen 127 361 145 638 
 

A „ Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program” fejezeti kezelésű előirányzatból 
3 500 eFt támogatásban részesültünk. A meghatározott feladatot maradéktalanul teljesítettük. 

 

Központi beruházási keretből az alábbi feladatokat végeztük el. 

 Hullámtéri véderdő felújítása Lakitelek és Tiszaug települések közigazgatási területén 

A Lakitelek 59 A és 59 C erdőrészletek 33 000 m2 összes területéből 23 000 m2 területen 
volt szükséges a faállományt felújítani. A beruházási fejezet 2009. évben nyílt meg, de a 
kivitelezés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt áthúzódott 2010. évre. 

 Tiszakécskei 10.01/2. őrtelep rekonstrukciója 

A Tiszakécske külterületen a 035/2. hrsz. alatt lévő gátőrtelepen 2010. év elején a jelenlegi 
gátőrház rekonstrukciós munkái kerültek előirányzásra. Az előkészítés során derült ki, hogy 
a jelenlegi őrház rekonstrukciója gazdaságtalan, becsült költsége magasabb az 
előirányzottnál, így az lebontásra kerül és helyette külső méretében megegyező új gátőrház 
kerül megépítésre. Az őrház építésének költsége megegyezik a tervezett rekonstrukciós 
munkák költségével. A kivitelezés 2011-ben valósul meg. 

 Vízrajzi rekonstrukció, eszközfejlesztés 

A vízrajzi eszközök fejlesztése keretében olyan, 20-30 éve működő berendezések cseréjét 
kívántuk megoldani, amelyek javítását a gyártó már nem vállalja. 

o Úszós vízszintregisztráló műszer adatgyűjtővel 2 db 

o Nyomásérzékelős vízszintregisztráló szonda adat- kinyerő egységgel 5 db 

o Vízhozam mérő csónak utánfutóval (beszerzése 2011-re áthúzódik) 1 db 

 Laboratóriumi eszközfejlesztés 

A laboratóriumban végzett kémiai-, bakteriológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok 
elvégzéséhez pontos, megbízható analitikai mérleg használatára van szükség a vegyszerek 
pontos beméréséhez. Az eszközfejlesztés 2011-ben valósul meg. 
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 Megrongált zsilipek, szivattyútelepek és egyéb tartozékok 

A Közös főcsatorna 7+600 km szelvényében lévő vízvisszatartó műtárgy rekonstrukciója: a 
vízvisszatartó műtárgy jelentősen feliszapolódott, az elő- és utófenék jelentősen károsodott, 
a műtárgy a funkcióját nem tudja megfelelően ellátni. 

A Perje-felső 2+570 km szelvényében lévő műtárgy rekonstrukciója: a műtárgy felhúzó- és 
elzáró acélszerkezeteit az elmúlt évek során eltulajdonították, így a műtárgy üzemképtelen. 

A rekonstrukció 2011-ben valósul meg. 

 

Az európai uniós forrással megvalósuló projektek főbb adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

13-5. táblázat: Európai uniós projektek 2010. évi költségvetési kiadási és bevételi adatai 

A) 2009-ben támogatási szerződése van 

projekt azonosító 
száma projekt tárgya 

támogatási 
szerződés / 

beadott 
pályázat 

szerinti összeg  
(Ft) 

projekt 
kezdete- 

befejezése 

projektek 
2010. évi 
bevételei 

(Ft) 

projektek 
2010. évi 
kiadásai 

önrész nélkül 
(Ft) 

KMOP-3.3.1/C-
2008-0003 

Kőrös-éri belvízfőcsatorna 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

972 694 960 
2008.12.15– 
2011.03.31 

408 418 934 414 429 931 

ÉMOP-3.2.1/D-2f-
2009-0001 

Hanyi-éri belvízcsatorna 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

295 724 852 
2009.01.01– 
2011.08.31 

219 185 050 177 709 863 

ÉAOP-5.1.2/D-2f-
2009-0012 

Doba belvízfőcsatorna 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

251 066 178 
2009.11.09– 
2011.07.31 

152 968 700 146 200 021 

KEOP-7.3.1.1-
2008-0010 

Védett területek 
átjárhatóságának biztosítása a 
Tisza-tavon I. forduló 

5 709 000 
2008.07.30– 
2010.02.02 

2 357 500 2 357 500 

KEOP-7.2.2.1-
2008-0003 

Komplex Tisza-tó projekt I. 
forduló 

355 612 250 
2008.10.29– 
2011.04.30 

118 181 408 121 779 448 

KEOP-7.2.1.1-
2008-0008 

Árvízvédelmi fővédvonal 
fejlesztése a Hármas-Körös 
folyó jobb parti, Körös-zugi 
térségben 

180 250 000 
2008.07.14– 
2011.04.30 

107 332 114 109 174 841 

KEOP-7.2.1.1-
2008-0009 

Árvízvédelmi fővédvonal 
fejlesztése, Szolnok város 
térségi fejlesztése a Tisza 
jobb parti árvízvédelmi 
szakaszon. 

117 111 966 
2008.07.14– 
2011.04.30 

67 268 177 68 125 859 

Összesen: 2 178 169 206  1 075 711 883 1 039 777 463 
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B) 2010-ben kötött támogatási szerződések 

projekt azonosító 
száma 

projekt tárgya 

támogatási 
szerződés / 

beadott 
pályázat 

szerinti összeg  
(Ft) 

projekt 
kezdete- 

befejezése 

projektek 
2010. évi 
bevételei 

(Ft) 

projektek 
2010. évi 
kiadásai 

önrész nélkül 
(Ft) 

ÉAOP-5.1.2/D-2f-
2009-0009 

Milléri belvízfőcsatorna 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

350 502 623 
2009.10.30– 
2011.07.30 

210 956 910 198 448 637 

ÉAOP-5.1.2/D-2f-
2009-0010 

Harangzugi I. 
belvízfőcsatorna 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

394 293 153 
2009.10.16– 
2011.05.31 

289 360 516 288 105 120 

ÉAOP-5.1.2/D1-09-
2010-0002 

Kakat belvízöblözet 
belvízvédelmi főműveinek 
mederfejlesztése és 
rekonstrukciója 

499 906 757 
2010.08.01– 
2012.07.31 

0 16 133 701 

ÉAOP-5.1.2/D1-09-
2010-0003 

Nagykunsági főcsatorna 
mellettes területeinek 
vízrendezése 

360 833 848 
2010.09.29– 
2012.07.31 

0 12 466 862 

ÉAOP-5.1.2/D1-09-
2010-0001 

Vízrendezési főművek 
integrált fejlesztése a Hanyi-
Tiszasülyi árapasztó tározó 
(VTT) hatásterületén 

324 442 000 
2010.10.01– 
2012.07.31 

0 15 182 103 

ÉMOP-3.2.1/D-09-
2010-0003 

Sajfoki belvízöblözet 
főműveinek fejlesztése és 
rekonstrukciója 

485 731 127 
2010.06.01– 
2012.05.31 

14 032 280 7 012 924 

KEOP-3.1.2/2f/09-
2009-0009 

Védett területek átjárhatósá-
gának biztosítása a Tisza-
tavon II. forduló 

106 233 000 
2010.03.10– 
2012.05.31 

0 280 000 

Összesen: 2 521 942 508  514 349 706 537 629 347 

 

C) Támogatási szerződés van, támogatott a VKKI 

projekt azonosító 
száma projekt tárgya 

támogatási 
szerződés / 

beadott 
pályázat 

szerinti összeg  
(Ft) 

projekt 
kezdete- 

befejezése 

projektek 
2010. évi 
bevételei  

(Ft) 

projektek 
2010. évi 
kiadásai 
önrész 
nélkül 
(Ft) 

KEOP-2.5.0/A-
2008-0003 

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
elkészítése 

67 879 800 
2008.01.01– 
2010.04.30 

19 840 241 3 787 748 

KEOP-2.5.0/B-
2008-0001 

Árvízikockázat projekt 20 000 000 
2008.03.03– 
2010.06.30 

8 520 448 2 492 362 

Összesen: 87 879 800  28 360 689 6 280 110 
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D) Összesítve 

 

támogatási szerződés / 
beadott pályázat 
szerinti összeg 

(Ft) 

projektek 2010. évi 
bevételei 

(Ft) 

projektek 2010. évi 
kiadásai 

önrész nélkül 
(Ft) 

Mindösszesen: 4 787 991 514 1 618 422 278 1 583 686 920 
 

Az ÚMFT keretében KEOP és ROP projektek vannak folyamatban. 

2010-ben lezárult három KEOP projektünk, támogatási szerződést hat ROP és egy KEOP II. 
fordulós projekt esetében kötöttünk. 

A projektek előkészítése és az utófinanszírozással megvalósuló tételek elszámolása továbbra is 
komoly pénzügyi erőfeszítést jelent Igazgatóságunknak. A közreműködő szervezetekkel az 
együttműködés a 2010-es évre már gördülékenyebbé vált, köszönhető ez annak, hogy mindkét fél 
nagyobb tapasztalattal rendelkezik, valamint annak, hogy a 2009-es évhez képest a jogszabályi 
háttér nem változott jelentős mértékben. 

 

 

 

 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

14. fejezet A minőségirányítási tevékenység bemutatása – 201 – 
 

14 A minőségirányítási tevékenység bemutatása 
14.1. Az Igazgatóság MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minősítése 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízkárelhárítással kapcsolatos 
tevékenységek minőségének folyamatos javítása illetve jó szinten tartása érdekében 2009 
márciusában megkezdte az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer 
(MIR)  kiépítését. létrehoztuk és bevezettük az árvíz-, jég-, jeges árvíz-, belvíz elleni védekezés, a 
környezeti kárelhárítás, a vízpótló művek üzemeltetése, a vízgazdálkodás, a Kiskörei Duzzasztó mű 
valamint kapcsolódó műtárgyai és Tisza-tó üzemeltetése, hajóút kitűzés, kezelői hozzájárulás 
kiadása és az elvezénylés, ún.”vízkár-elhárítási” tevékenységeinkre vonatkozó 

2009 novemberében véglegesítésre került a felépített rendszer hatálya (árvíz-, jég-, jeges árvíz-, 
belvíz elleni védekezés, a környezeti kárelhárítás, a vízpótló művek üzemeltetése, a vízgazdálkodás, 
a Kiskörei Duzzasztó mű valamint kapcsolódó műtárgyai és Tisza-tó üzemeltetése, hajóút kitűzés, 
kezelői hozzájárulás kiadása és elvezénylés), az Igazgatóság dolgozói oktatásban részesültek az 
újonnan kialakított minőségirányítási rendszerről és a hozzátartozó szakmai tevékenységekről, 
eljárásokról. A MIR hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő kollégák (összesen 386 fő) 
sikeres vizsgát tettek. 

A minőségirányítási szabvány alkalmazása 2010. január 1-jén került bevezetésre. A felépített 
minőségirányítási rendszert bevezetését követően azonnal, élesben kellet kipróbálnunk, tesztelnünk, 
hiszen 2010. januárban szinte minden egységünkre kiterjedően vízkárelhárítási készültség 
elrendelésére került sor. 

2010. február 15-én vezetőségi ülésen véglegesítésre kerültek a minőség célok. 

14-1. ábra: A 2010. februári audit képei 
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2010. február 22–26. között – szintén éles védekezési helyzetben – az SGS Hungária Kft. 5 napos 
helyszíni auditot, felülvizsgálatot tartott (14-1. ábra). Átvizsgálásra került a rendszer minden 
eleme, a dokumentációtól a teljes napi tevékenységig. Igazgatóságunk ezt a folyamatot sikeresen 
zárta és megszerezte a nemzetközileg is elismert tanúsítványt. 

2010. március 9-én Lovas Attila igazgató úr ünnepélyes keretek között az SGS magyarországi 
igazgatójától átvette a KÖTI-KÖVIZIG MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer 
tanúsítványát (14-2. ábra). 

14-2. ábra: Az ISO tanúsítvány ünnepélyes átadása 

     
 

A 2010. évben a rendszer minden eleme kipróbálásra került, végeztünk ár- és belvízi védekezési, 
környezeti kárelhárítási tevékenységet, kollégákat vezényeltek el a Sajóhoz és a Hernádhoz az 
árvízi védekezés segítésére, Igazgatóságunk is fogadott külső segítséget a május–júniusi árvíz 
idején. 

A folyamatok figyelése érdekében évközben több belső audit és team megbeszélés is volt, ezek 
megállapításait és észrevételeit folyamatosan építettük be az eljárásokba illetve feljegyzésekbe. A 
szabályozott, eredményes munkavégzés és végrehajtás érdekében az év folyamán többször 
tartottunk vizsgával egybekötött oktatást az üzemelő rendszerről. 

2010. június végére elkészültek a beszállítói értékelések, így már rendelkezünk tevékenységenkénti 
minősített beszállítói listával, adatbázissal, amit a következő védekezéskor, beszerzések, 
kivitelezési munkák szervezésekor használhatunk. 

 

14.2. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alá tartozó rendszerek összevonása 

2010 februárja előtt a KÖTI-KÖVIZIG két tevékenységi körre vonatkozóan rendelkezett 
minőségbiztosítási dokumentummal. Az egyik tanúsított tevékenységkör a vízrajzi volt, amelynek 
tanúsítását az Igazgatóság 2006-ban szerezte meg. 2009. április 25-től egy újabb auditálás alapján a 
vízrajzi tevékenységünk megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. A 
másik tevékenységkör a Regionális Laboratórium működéséhez köthető, melynek tevékenysége 
megfelel a „Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei”-re 
vonatkozó MSZ EN ISO IEC 17025:2005 szabvány előírásainak. 

A 2010. január 1-jével bevezetett, és 2010 februárjában sikeresen tanúsított „vízkárelhárítási” 
tevékenységeinkre vonatkozó minőségirányítási rendszer tehát a harmadik rendszer 
Igazgatóságunknál. 
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Annak érdekében, hogy a rendszerek működtetésével, ellenőrzésével együtt járó auditálási 
folyamatok idő- és költségráfordítását racionalizálni tudjuk, Igazgatóságunkon 2011. évben első 
lépésben a vízrajzi és a vízkárelhárítási rendszert kívánjuk egyesíteni, kialakítva ezzel a két 
minőségirányítási rendszer közös dokumentumrendszerét. 

A gazdasági szempontokon felül az egyesítés mellett szóló legfontosabb érv a vízrajzi és 
vízkárelhárítási szakterületek szoros kapcsolata. 

2010 második felében hozzákezdtünk a két rendszer egyesítéséhez. Eldöntött tény volt, hogy a 
vízrajzos minőségirányítási rendszert formailag hozzáigazítjuk a meglévő Lotus Notes alapú vízkár-
elhárítási minőségirányítási rendszerhez, mivel azt már az Igazgatóság dolgozói megismerték, 
tudják kezelni. Ehhez először a közös dokumentumokat – pl. a kézikönyvet, a külső 
dokumentumokat – kellett létrehozni. Ezután a vízrajzi eljárásokat és munkautasításokat vizsgáltuk 
felül, majd a szükséges módosítások elvégzése után formailag és szerkezetileg is igazítottuk a 
vízkárelhárítási minőségirányítási rendszerhez. A vízrajzos feljegyzések és feljegyzés minták 
kezelésének rendjét is megváltoztattuk, ezentúl az egységek lesznek a felelősök, hogy az érvényes 
feljegyzések és minták fenn legyenek a LN rendszerben. 

A vízrajzi minőségirányítási rendszerben üzemeltetett „nem-megfelelősségek” modult viszont 
megtartjuk és a vízkárelhárítási tevékenységben is ezt a modult kívánjuk alkalmazni. Ehhez további 
informatikai fejlesztés szükséges. A közös rendszer üzemi (technikai) próbája után 2011 
februárjától már a közös rendszert kívánjuk üzemeltetni. 

Tekintettel arra, hogy a vízkárelhárítási és a vízrajzi minőségirányítási rendszer periodikus auditjai 
félév elcsúszással követték egymást, a két audit egyesítésére állásfoglalást kértünk az SGS 
Hungária Kft-től. Javaslatukat elfogadva ezentúl a tanúsító és periodikus auditokat minden év 
februárjában bonyolítjuk le. Ez azt jelenti, hogy a 2011. évtől az áprilisban esedékes csoportos 
vízrajzi auditból Igazgatóságunk kimarad, a vízrajzi szakterület a vízgazdálkodással együtt 2011. 
február 28-ig kerül auditálásra. Természetesen a vízrajzi szakmai és minőségirányítási eljárásokat 
továbbra is nyomon követjük és érvényesítjük saját minőségirányítási rendszerünkben. 
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15 A vagyongazdálkodási tevékenység bemutatása 
15.1. Vagyongazdálkodási adatok 

Az Igazgatóság alapfeladatai közé tartozik a Magyar Állam tulajdonában és a KÖTI-KÖVIZIG 
vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal való gazdálkodás. E feladat ellátását jogszabályok 
szabályozzák. 

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokon megvalósuló, vagy ingatlanokhoz 
kapcsolódó fejlesztések, beruházások esetén a használók kötelesek hozzájárulást kérni az 
Igazgatóságtól a vagyonkezelésünkben lévő ingatlanokhoz kapcsolódó munkavégzéshez. A 
vagyonkezelői hozzájárulások kiadása az Igazgatóság legfontosabb jogosítványa, amelynek révén 
érvényesíthetőek azok a szakmai követelmények és elvárások, amelyeket az állami területet 
igénybevevőkkel szemben a vonatkozó jogszabályok alapján támasztunk. A jogviszony lehet bérleti 
szerződés, haszonbérleti szerződés, stb. A vagyonkezelői hozzájárulás a beruházások esetén a 
hatósági engedélyezés elengedhetetlen feltétele. A 2010. évben 113 db vagyonkezelői hozzájárulás 
került kiadására. 

A vagyonkezelésünkben lévő ingatlanokhoz kapcsolódóan 2010-ben 1497 db bérleti szerződést 
tartottunk nyilván. 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében a 
vagyonkataszteri nyilvántartás szerint 2 949 db önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, 
összesen 3 524 db földrészlet (alrészletekkel együtt) található, melyek területe összesen 
28 429,4411 ha. Az Igazgatóságnak 109 településen van a vagyonkezelésében állami tulajdonú 
ingatlan. 

Az ingatlanok adatait művelési ágak szerinti bontásban a következő táblázat mutatja be. 

15-1. táblázat: KÖTI-KÖVIZIG kezelésű ingatlanok művelési ágak szerinti megoszlása 

Művelési ág Terület (ha) Szám (db) 

Művelés alól kivett 24 346,3493 2 474 

Erdő 2 689,2972 454 

Gyep (legelő) 572,0954 264 

Gyep (rét) 385,3523 89 

Gyümölcsös 3,5044 8 

Kert 1,0325 23 

Nádas 23,2536 10 

Szántó 408,5564 192 

Összesen 28 429,4411 3 524 
 

A KÖTI-KÖVIZIG kezelésű ingatlanok között 

 a legkisebb: Csongrád 0647/25 hrsz. 0,0001 ha, 

 a legnagyobb: Újlőrincfalva 0186 hrsz. 3 133,2363 ha. 
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A nagyvízi mederben elhelyezkedő területekre a „nagyvízi meder” jogi jelleget a vonatkozó 
jogszabályok alapján eddig 1119 db KÖTI-KÖVIZIG kezelésében lévő ingatlan esetében, összesen 
19 032,2378 ha nagyságú területre jegyezték be az illetékes körzeti földhivatalok. 

Az Igazgatóságot vagyongazdálkodási szempontból nagyon érzékenyen érintette az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet megjelenése, melynek következtében a vagyongazdálkodás alá eső összes terület 67,8%-a, 
összesen 19 288,3186 ha (1 193 db ingatlan) került kijelölésre a Natura 2000 hálózat részeként. 

 

15.2. Vízügyi szemlék, hatósági felügyeleti ellenőrzések végrehajtása 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2010. évben is az Igazgatóság szervezeti egységei, 
szakágazatai javaslatokat tettek hatósági felügyeleti ellenőrzés, illetve vízügyi szemle lefolytatására, 
melyeket megküldtek a Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály részére. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Csoport 
a beérkezett javaslatokat ellenőrizte és összeállította a hatósági felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó 
javaslatok listáját, illetve a vízügyi szemletervet, melyet megküldött a KÖTI-KTVF részére. A 
Felügyelőség a saját Ellenőrzési Tervének összeállítása során figyelembe vette az általunk 
megküldött javaslatokat és a rendelkezésükre bocsátott vízügyi szemletervet.  

2010-ben 39 db hatósági felügyeletre tettünk javaslatot, amelyből 8 db a vízkészletjárulék (VKJ) 
rendezése érdekében volt fontos. A Felügyelőség kérésére ebben a témában további 2 cégnél vált 
szükségessé a hatósági felügyeleti ellenőrzés.  

A KTVF döntése alapján 2010. évben is egyes Igazgatóságunk által végzendő vízügyi szemlék 
hatósági felügyeleti ellenőrzés formájában valósultak meg. A felügyeleti ellenőrzésekben a KTVF 
meghívása alapján a KÖTI-KÖVIZIG munkatársai is részt vettek. 

A végrehajtott vízügyi szemlékről jegyzőkönyv készült, melyeket minden esetben megküldünk a 
KTVF részére. 

2010-ben a KÖTI-KÖVIZIG munkatársai összesen 56 db szemlét hajtottak végre a következő 
bontásban: 

 vízrendezéssel kapcsolatos feladatkörben: 11 db 

 mezőgazdasági vízhasznosítási feladatkörben: 14 db 

 közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatkörben: 25 db 

 árvízvédelmi célú feladatkörben: 6 db 

A 2010. évben végrehatott vízügyi szemlékről összességében elmondható, hogy eredményesen 
zárultak le. A létesítmények tulajdonosai, üzemeltetői az érvényes vízjogi engedélyben 
meghatározottak alapján üzemelnek, ahol attól eltérés mutatkozott, ott a KÖTI-KÖVIZIG 
munkatársai felhívták a figyelmet az engedély módosításának szükségességére. Az üzemeltetők a 
szemlén feltárt problémákat, hiányosságokat pótolták, illetve ezek pótlása, javítása folyamatban 
van. 
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16 Jubileumi megemlékezések, jelentős események 
16.1. Jubileumi megemlékezések 

16.1.1 Megemlékezések a 10 évvel ezelőtti tiszai cianidszennyezésről 

A 2000 januárjában történt cianidszennyezés 10. évfordulója alkalmából februárban több szervezet 
is megemlékezéseket szervezett, az előadásokat minden alkalommal számos érdeklődő kísérte 
figyelemmel. 

2000. január 30-31-én Romániában egy bányászati melléktermék-ülepítő tározó töltése átszakadt. A 
tározóból a becslések szerint 100 ezer köbméter cianid- és nehézfémtartalmú, erősen mérgező 
anyag szabadult ki. A Szamoson keresztül érkező szennyezés a Tisza folyót és – közvetlenül – 
annak élővilágát veszélyeztette. Az erősen mérgező szennyezőanyag 2000. február 1–12. között 
vonult le a Tiszán. A környezeti katasztrófa Magyarországon mintegy másfél millió embert 
veszélyeztetett, tömeges halpusztulást okozott és ezer halászattal vagy vízparti turizmussal 
foglalkozó ember megélhetését tette bizonytalanná. 

2010. február 5-én Kiskörén a Kiskörei Dózsa Horgász Egyesület által szervezett rendezvény 
mottója „Együtt az élő Tiszáért!” volt. Kóthay László a KvVM szakállamtitkára beszédében 
kiemelte a civil szerveztek működésének fontosságát és szólt a Tisza jelenéről és jövőjéről. Kovács 
Pál a KÖTI-KÖVIZIG biológusa a halállományt sújtó szennyezésről, valamint a víz faunájának 
megújulásáról tájékoztatta a hallgatóságot. Dudás Tibor a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltségének 
vezetője arról számolt be, hogy bár mintegy 1 200 tonna hal pusztulásához vezetett ez a sajnálatos 
esemény, a 2000. év fogási eredményei mégis kimagaslóak voltak. Nagy mennyiségű, folyamatos 
telepítéssel pótlásra került az elpusztult halállomány. Turisztikai szempontból a további előadók 
kiemelték a Tisza-tó körüli kerékpárutat, kikötők, horgászhelyek kialakítását, tanösvények 
létesítését, melyek mind-mind a szabadidő kellemes és kényelmes eltöltését szolgálják. 

2010. február 9-én a KÖTI-KÖVIZIG és a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi 
Szervezete közös emlékülést szervezett Szolnokon a Tudomány és Technika Házában 
„Megemlékezés a 10 évvel ezelőtti tiszai cianid szennyezésről” címmel, ahol a 10 évvel ezelőtti 
katasztrófa elhárításában résztvevők tartottak előadást a népes hallgatóságnak. 

16-1. ábra: A szolnoki emlékülés hallgatósága és egyik előadója 

     
 

Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke és Kóthay László vízügyi szakállamtitkár köszöntői után 
előadást tartott Lovas Attila KÖTI-KÖVIZIG igazgató (Visszatekintés az eseményekre), Fejes 
Lőrinc KÖTI-KÖVIZIG szakaszmérnök (A cianid szennyezés kialakulása, vízkormányzás a 



Vízgazdálkodási Évkönyv 

2010 

 

16. fejezet Jubileumi megemlékezések, jelentős események – 207 – 
 

Kiskörei Vízlépcsőnél), Lossos László TIKÖVIZIG osztályvezető (A 2000. évi tiszai cianid 
szennyezés), Magyarné Bede Mariann VCSM Zrt. műszaki igazgató (A cianid szennyezés hatása 
Szolnok ivóvízellátására). Dr. Váradi József a VKKI főigazgatója összefoglalójában méltatta a 
szakemberek odaadó munkáját és javasolta a kárelhárítási folyamat tananyagként történő oktatását a 
felsőoktatásban. 

A konferencián elhangzott, hogy a 2000 februárjában a Tisza folyón bekövetkezett környezeti 
katasztrófa rámutatott egy tartalék szolnoki vízbázis kialakításának szükségességére. A szakmai 
bíráló bizottság az Alcsi Holt-Tiszát jelölte ki vízbázisnak. A 2003-ban megvalósult beruházás 
folyamatosan ellátja szerepét, melyet a tartalék vízkivételi mű készenléti üzempróbái és a 
fogyasztók megelégedettségükkel igazolnak. 

2010. február 25-én Kiskörén a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács szakmai tanácskozással 
egybekötött megemlékezést tartott, ahol egy napirendi pontként a cianidszennyezés 10. 
évfordulójára emlékeztek. Fejes Lőrinc a Kiskörei Szakaszmérnökség vezetője előadásában 
részletezte a vízminőség-védekezési cselekvési program kialakítását, melynek lényeges szempontjai 
voltak: 

 a Kiskörei Vízlépcső üzemének módosítása: cianidos víz folyómederben tartása, szennyezett 
víz hígítása; 

 a Szolnoki Felszíni Vízműnél rendkívüli üzemmód: klóros cianid eltávolítás; 

 a Tisza alsó szakaszának védelme. 

A cselekvési program sikeres végrehajtásához több szervezet (Szolnoki Víz és Csatornaművek Rt., 
környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, ÁNTSZ-ek) példaszerű együttműködése 
elengedhetetlen volt. A levonult szennyezés a vízminőségi kárelhárítási feladatokban addig nem 
alkalmazott módszereket tett szükségessé. A szennyezés hírére a vízügyi szakemberek azonnal 
kidolgozták a szükséges rendkívüli üzemrendet. A Kiskörei Vízlépcső a károk puszta regisztrálása 
helyett tényleges beavatkozási lehetőséget teremtett. 

A végrehajtott vízkormányzási intézkedések, közöttük a Kiskörei Duzzasztómű rendkívüli 
üzemének elrendelése, az öblítőcsatornák elzárása és az ártéri fokok lezárása lehetővé tették, hogy a 
Közép-Tisza vidékén a mérgező anyagot a folyó medrében lehetett levezetni. Ennek köszönhetően a 
hullámtér, a gazdag élővilággal rendelkező holtágak, és ami rendkívül fontos, a Tisza-tó 
öblözeteinek vízminősége és élővilága – a Tisza-tó vízfelületének 93%-a – gyakorlatilag nem 
károsodott. 

16.1.2 Árvíz-védekezési megemlékezések a szakaszmérnökök találkozóján 

A vízügyi igazgatóságok szakaszmérnökei 2010. április 29-én a Szolnoki Szakaszmérnökségen 
találkoztak. A találkozón részt vett Kóthay László szakállamtitkár és az árvízvédekezéskor 
Szolnokra vezényelt vízügyi igazgatóságok igazgatói is. A találkozón Varju Lajos és Kádár Zoltán 
egykori szakaszmérnökök tolmácsolásában előadás hangzott el a Szolnoki Szakaszmérnökség 57 
éves történetéről. A szakaszmérnökség irodaházának története 1962-ben kezdődött és a 2000. évi 
árvíz alatt fejeződött be.  

A védekezés meghatározó feladatait és megoldásait illusztráló fényképsorozat bemutatásával 
beszámoló hangzott el az 1999. évi és a 2000. évi árvízvédekezésekről. A találkozón a 
Tiszaligetben épített új védvonal egyik pontján felavatták a szakaszmérnökség régi épületének 
emléktábláját – lebontásának 10. évfordulóján. 
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16-2. ábra: A Szolnoki Szakaszmérnökség épülete a 2000. évi árvíz idején és az épület 
emléktáblájának avatása 2010-ben 

     
 

16.2. Jelentős események 

16.2.1 Víz Világnapja 

A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünnepeljük, melyről az ENSZ 
47. közgyűlése 1992-ben döntött Dublinban. A víznek meghatározó szerepe van 
mindennapi életünkben, de gyakran előfordul, hogy pazaroljuk, nem vigyázunk 
környezetünkre, ezáltal a felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. 

A Víz Világnapjához kapcsolódóan a KvVM és a Duna Múzeum 2010-ben is 
meghirdette a már hagyományosnak számító alkotópályázatát, amelyhez a 
MHT Szolnoki Területi Szervezete és a KÖTI-KÖVIZIG is csatlakozott. 

A diákok körében kedvelt „Térségünk a Közép-Tisza” szellemi akadályverseny ezúttal új 
formában került megrendezésre az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói számára. A vetélkedő 
szervezésében a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Háza is részt vett, az akadályversenyen 16 csapat 
indult. A vadaspark környezetében megrendezett verseny során a diákoknak térkép segítségével hét 
erdei állomást kellet érinteniük, ahol madárgyűrűzést, összehasonlító vízvizsgálatot végezhettek, 
megismerhették a felszín alatti vizek típusait, védelmük fontosságát, a folyókon való közlekedés 
alapszabályait, a felszíni vízmű működését, vízszolgáltatását, valamint a szolnoki strandfürdőt is. 

16-3. ábra: Víz Világnapi akadályverseny és vetélkedő Szolnokon 
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A Jászsági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Civil Szervezet felkérte a KÖTI-KÖVIZIG 
munkatársát, Barabás Imrét, hogy tartson előadást egy környezetvédelmi akció keretében a Víz 
Világnapján Jászberényben. A „Víz, mint életünk alkotó eleme” című előadás része volt egy 
Norvég alapból támogatott rendezvénysorozatnak, amely részeként a 14-18 éves korosztály 
környezeti nevelése céljából több előadásra is sor került. Az előadás helyszínéül a témához 
kapcsolódóan a vízműtelep csarnokát választották, ahol az 5 iskolából érkező közel 100 diák, a civil 
szervezet képviselői, valamint a város polgármestere is jelen volt. 

Az előadás az 1800-as évektől kezdve mutatta be a kútfúrás jászberényi történetét, annak geológiai 
vonatkozásait. A korabeli fotókon látható volt Jászberény első kútja – az egykori apácazárda (ma 
általános iskola) előtt –, valamint a Bundás kút is, amely a rajta álló szobor miatt a mai napig 
Jászberény kutas jelképe. 

16-4. ábra: Víz Világnapi előadás Jászberényben 

 

 

16.2.2 A Tisza-tó napja 

2008. május 14-én a Tisza-tó Konferencián döntöttek a résztvevők arról, 
hogy ezentúl május 14-e a Tisza–tó napjaként kerüljön megünneplésre. 2010. 
május 13-án a Tisza-tó napja rendezvény keretében a Kiskörei 
Szakaszmérnökségen tartott kerekasztal megbeszélésen a Tisza-tó 
működtetői és működésében érdekelt szervezetek együttműködési 

megállapodást írtak alá a Tisza-tavi Kódex megvalósítására (lásd 12.1. fejezet). 

Ezen a napon startolt el a Tisza-tavi Emlékparkból a „Vízszintavató váltófutás” 725 fő 
részvételével, a Kisköre felső vízmércén mért 725 cm-es nyári vízszint jegyében. A résztvevők, a 
tavat körülvevő települések lakosságának bevonásával, stafétaszerűen futották körbe a Tisza-tavat 
(mintegy 70 km-t). Ezután ünnepélyes keretek között beállították a nyári vízszintet és megnyitották 
a 32. nyári turisztikai szezont a Tisza-tavon. 

2010. május 14-én az Abádszalóki Általános Iskolában rendezték meg a Tisza-tavi KI-MIT-TUD 
vetélkedősorozat döntőjét. A nyolc hónapon, 6 fordulón keresztül lezajlott vetélkedőn 72 csapat 
mérte össze tudását a Kiskörei-tározóval, a környezet - és természetvédelemmel kapcsolatban. 
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16-5. ábra: A Tisza-tó napja 2010. évi kiskörei rendezvényei 

     

     
Forrás: www.heol.hu 

16.2.3 A Hortobágy-Berettyó napja 

Mezőtúron a 2009. október 1-jén tartott árvízi emlékülésen döntés született arról, hogy minden év 
augusztus 29-én rendezzék meg a Nagykunság vízgazdálkodásában kulcsszerepet játszó 
Hortobágy-Berettyó napját, arra emlékezve, hogy dr. Kállay Miklós miniszterelnök az ország 
vezetőinek jelenlétében egy tiszai hajóúton 1933-ban ezen a napon ismertette az öntözés 
szükségességét hazánkban. 

A Hortobágy-Berettyó napjához kapcsolódó szakmai konferenciát a KÖTI-KÖVIZIG rendezte meg 
2010. augusztus 27-én Karcagon. A megnyitót Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
tartotta. A program első felében az „Ember és folyó kapcsolata a folyó mellett és a folyóért élők 
szemével” témájú előadásokat hallhattak a résztvevők, majd a program második részében a 
„Vízgazdálkodás, vízkincs vagy a térségfejlesztés motorja, ahogyan a hivatalból a folyóval 
foglalkozók látják” címmel tartottak prezentációt a Hortobágy-Berettyó mentén érintett vízügyi és 
természetvédelmi szervezetek képviselői. 

16.2.4 Nemzetközi LABEL konferencia a KÖTI-KÖVIZIG-nél 

Az Európai Területi Együttműködési Program (INTERREG IVB Central Europe) keretében 
megvalósuló LABEL projekt félidős eredményeit, az árvízkockázat kezelés hazai és nemzetközi 
tapasztalatait bemutató konferenciát a KÖTI-KÖVIZIG Martf űn rendezte meg 2010. november 
24–26. között. A rendezvényen közel 130 meghívott vett részt, a vízügyi szakma hazai és külföldi 
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vezetői és szakemberei mellett, más szakterületekről, valamint a minisztériumokból és a J-Nk-Sz 
Megyei Önkormányzattól érkező résztvevői is voltak a konferenciának. A konferencia többek 
között a következő témákat érintette: árvízi kockázatkezelés és kapcsolata a VGT intézkedésekkel, 
az EU Árvízi Irányelv végrehajtása, kockázati térképezés, a társadalom bevonása a fejlesztésekbe, 
regionális tervezés, az Elba folyó hajózhatósága, a tudatosság növelése, a WG RISK, WG ADAPT 
és WG STRAT munkacsoportok tevékenysége, az eredmények összefoglalása. 

Szakmai kirándulás keretében a hazai és külföldi vendégek megtekintették a Tiszaroffi árvízcsúcs 
csökkentő tározót, annak műtárgyait és modelljét a Tiszaroffi Polgármesteri Hivatal különtermében, 
és egyben tájékoztatást kaptak a tározó működéséről és a 2010. év árvizes tapasztalatairól. 

16.2.5 Országos Vízkárelhárítási Szakági Értekezlet 

A KÖTI-KÖVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztálya és Mezőtúri Szakaszmérnöksége 
2010. február 9–11-én Martf űn rendezte meg az Országos Vízkárelhárítási Szakági Értekezletet. 
A résztvevők a 12 KÖVIZIG-től, a VKKI-tól, az NFÜ-től, a FI-től, valamint a KvVM-től érkeztek. 
A három nap 85 fő számára jelentett változatos és magas színvonalú szakmai programot. Az 
értekezlet a következő szakterületeket, témákat érintette: nagyvízi meder kijelölésével kapcsolatos 
problémák, védvonalak állapotértékelése, vízkáresemények, árvízi tapasztalatok, önkormányzati 
védekezési tervek, természetvédelmi- és Natura 2000 területek kezelési terveinek egyeztetése, 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, pályázatok áttekintése, projektek tapasztalatai, kockázatkezelési 
tervezés, térképezés, VTT tározók üzemirányítása. Igazgatóságunk részéről Háfra Mátyás 
osztályvezető a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízi kockázatkezelés összefüggéseit, Kummer 
László térinformatikai csoportvezető az árvízi kockázatkezelés metodikáját ismertette. 

16-6. ábra: Az Országos Vízkárelhárítási Szakági Értekezlet hallgatósága 

 

16.2.6 Vízügyi múzeumi összekötők találkozója 

A KÖTI-KÖVIZIG Kiskörei Szakaszmérnöksége adott otthont 2010. október 18-19-én a vízügyi 
múzeumi összekötők éves országos találkozójának. A vízügyi múlt megmentésére irányuló 
feladatok közös továbbgondolása a célja a 30 éves múltra visszatekintő találkozónak, melyen a 
vízügyi igazgatóságok múzeumi összekötői és pr munkatársai mellett a Duna Múzeum kollégái 
vettek részt. A Kiskörén megrendezett tanácskozáson sorkerült az Óhalászi-szigeten lévő egykori 
Tisza-Halász település emlékhelyének megkoszorúzására is (lásd 12.5. fejezet). A találkozó 
alkalmával a résztvevők meglátogattak a KÖTI-KÖVIZIG területén lévő néhány jelentős 
vízügytörténeti emléket, többek között a Sajfoki szivattyútelepet, a Mirhó emlékművet, valamint a 
Milléri Szabadtéri Vízügyi Múzeumot. 
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16.2.7 Informatikai és hírközlési országos értekezlet 

2010. évben a KÖTI-KÖVIZIG volt az országos informatikai és hírközlési konferencia szervezője. 
Eredetileg az értekezlet 2010. június 9–10-én került volna megrendezésre, de a természet 
közbeszólt, így végül 2010. november 10–12. között cserélhették ki gondolataikat egymással a 12 
vízügyi igazgatóság és a VKKI informatikusai és hírközlős kollégái Tiszafüreden. A rendezvény 
első napján a Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa Fekete Gábor úr és az Informatikai 
Főosztály vezetője Jani Tibor úr is részt tudott venni. 

16-7. ábra: Az országos informatikai és hírközlési konferencia elnöksége és hallgatósága 

     
 

A háromnapos rendezvény nyitóelőadását Lovas Attila a KÖTI-KÖVIZIG igazgatója tartotta, 
melyben bemutatta Igazgatóságunkat, feladatainkat, a védekezési munkát támogató informatikai 
rendszereinket (WEB alapú információs rendszer, térképi információs rendszer), fejlesztéseinket. A 
konferencia honlapjának elérhetősége www.konferencia.komplextiszato.hu, amelyről letölthető az 
előadások teljes anyaga. 

16.2.8 XXXIV. Országos Szakmai Vízrajzi Értekezlet 

Az 1977 óta minden évben más vízügyi igazgatóság által megrendezett értekezletet 2010-ben a 
KÖTI-KÖVIZIG tartotta november 22–24. között Berekfürdőn. Az értekezletet Lovas Attila 
igazgató nyitotta meg. Beszédében kitért az Igazgatóságnál üzemeltetett WEB alapú információs 
rendszerre, a vízrajzi csoport által 1977 óta évente elkészített vízrajzi évkönyvekre. Ezután Tóth 
Ildikó csoportvezető ismertette a KÖTI-KÖVIZIG vízrajzi tevékenységét, bemutatva a Hidrológiai 
és Modellezési Osztály szervezeti felépítését, a korábbi és a mai kor elvárásainak megfelelő mérési 
eszközöket, a feldolgozások menetét, a modellezési gyakorlatot, kiadványainkat. A 2010. évi 
mérőgyakorlat kiértékelésén a mérési eredményekből megállapítható volt, hogy a 12 KÖVIZIG 
mérőcsoportjai jól mérnek, a mérések szórása 3-4% volt. Ezután az ADCP-vel történő 
hordalékmérés lehetőségeiről folyt vita, nézetegyeztetés. 

A következő délelőtt az első előadást Tóthné Seres Éva miskolci vízrajzi csoportvezető tartotta a 
tavaszi árhullám tapasztalatairól. Váriné Szöllősi Irén osztályvezető helyettes előadásában 
ismertette a tavaszi árhullámok (Zagyva, Tisza) hidrológiai értékelését, a Jásztelki és Borsóhalmi 
tározók megnyitásának körülményeit, a kirendelt mérőcsoportokkal való együttműködést, a 
Tiszaroffi tározó megnyitásának modellezését. Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann a Regionális 
Laboratórium vezetője a vízminőségi és -mennyiségi mérések összehangolásának tapasztalatait 
ismertette. Tóth Sándor székesfehérvári főmérnök a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos vízrajzi 
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tevékenységről tartott előadást, majd Tóth György István (VKKI) ismertette a vörösiszappal 
összefüggő vízminőségi és mennyiségi mérések összehangolásának fontosságát. 

Bénik László (VKKI), Nagy József (Országos Meteorológiai Szolgálat) és Szilágyi Attila (KDV-
KÖVIZIG) ismertették a vízrajzi monitoring pályázatok helyzetét, valamint vázolták a jövő 
feladatait. Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök bemutatta a Tiszaroffi tározó műszaki paramétereit, 
a tavaszi feltöltés körülményeit és a leürítés folyamatát, majd egy szakmai tanulmányút keretében a 
résztvevők mindezt meg is tekinthették. A rendezvényen közel 80 fő vett részt. A konferencián 
elhangzott előadások igen színvonalasak voltak, az elhangzott 16 előadásból Igazgatóságunk 
szakemberei öt prezentációt tartottak, ez is jól mutatja, hogy országos érdeklődésre számon tartó a 
tevékenységünk. Az értekezlet hivatalos része a Vándor Vízmérce átadásával zárult, melyet dr. 
Kovács Sándor osztályvezető adott át a következő évi konferencia házigazdájának az 
ATI-KÖVIZIG-nek, Lábdy Jenő osztályvezetőnek. 

16-8. ábra: A Vándor Vízmérce átadása 

 
 

16.2.9 A Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlése 

A Magyar Hidrológiai Társaság 28. alkalommal rendezte meg éves országos vándorgyűlését 2010. 
július 7–9. között Sopronban. A szakmai rendezvényen a KÖTI-KÖVIZIG kollégái által prezentált 
előadások többek között érintették a Tiszaroffi tározó működését, a belvízvédelmi fejlesztéseket, a 
hidrológiai és hidraulikai modellezés gyakorlatát, a cianidszennyezést, a töltések állapotát és 
erdészeti kérdéseket. A konferencián elhangzottak előadások elérhetősége a következő: 
www.hidrologia.hu/vandorgyules/28/dolgozatok/dolgozatok.html. 

16.2.10 Bajor vízügyi szakember látogatása a KÖTI-KÖVIZIG-nél 

A KÖTI-KÖVIZIG vendége volt 2010. szeptember 20–29. között, a szakember-csereprogram 
keretében, Karl-Heinz Ebner osztályvezető Landshutból, az Alsó-bajorországi Környezetvédelmi 
Minisztérium Árvízvédelmi Osztályának vezetője. Ebner úr megismerhette az Igazgatóság 
munkáját, szervezeti felépítését, árvízi és belvízi védekezési tevékenységét, valamint a különböző 
fejlesztési projektekbe is betekintést nyert rövid ittléte alatt. 

A tíznapos program keretében bemutatásra került a LIFE Environment, SUMAR projekt 
természetvédelmi területen található tanösvény, valamint a Bivaly-tói töltésáthelyezés helyszíne. A 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése projekt több tervezett helyszínének bejárása mellett lehetőség 
volt egy kicsit visszalépni a múltba a Sajfoki és a Milléri szivattyútelep megtekintésével, majd a 
Tisza-tó került bemutatásra. 
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A Zagyva folyó mentén a jásztelki és a borsóhalmi tározók helyszínét a szakaszvédelem vezető 
mutatta be, majd a Hanyi-Tiszasülyi árvízcsökkentő tározó építkezésének a helyszíne következett. 
A Mezőtúri Szakaszmérnökségen Ebner úr a TIKEVIR-modell bemutatásával ismerhette meg a 
mezőgazdasági vízpótlást, majd a Nagykunsági-főcsatornát, a Hortobágy-Berettyót, valamint a 
Harangzugi projekt helyszínét élőben is szemügyre vehette. 

A Vízrendezési és Mezőgazdasági Vízszolgáltatási Osztály projektjeinek ismertetése, illetve a 
Millér-csatornán végzett vízrendezési munkálatok helyszínének bemutatása következett, majd az 
árvízkockázat kezelésről esett szó. Ebner úr a szakmai program utolsó napján a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Osztály tevékenységéről, valamint a klímaváltozás hatásainak hazai és nemzetközi 
vízügyi vonatkozásairól kapott ismertetőt. 

Külföldi kollégánk elismerően nyilatkozott Igazgatóságunk munkájáról, szakmai érdemeinkről, 
emberi értékeinkről, valamint megköszönte a lehetőséget, hogy sokrétű, élményekben gazdag 
tapasztalatokat szerezhetett. 

16-9. ábra: A bajor vízügyi szakember az Igazgatóság történetével és tevékenységével ismerkedik 

     
 

16.2.11 Holland vízügyi szakember látogatása a KÖTI-KÖVIZIG-nél 

2010. december 20–22. között Igazgatóságunk vendége volt Jasper Stam, a holland 
Rijkswaterstaas-tól. Hollandiában ez a kormányszerv felelős a vízügyi infrastruktúrával kapcsolatos 
tervezési, kivitelezési és karbantartási feladatok elvégzéséért, Jasper Stam a szervezet „árvizes” 
szakembere. Elmondása szerint Hollandiában olyan ritkák a komoly árvizek, hogy ő maga munkába 
állása óta eggyel sem találkozott. A holland társszervezet felkérésének eleget téve fogadtuk őt, és 
kétnapos program keretében megpróbáltuk a lehető legtöbb ismeretet átadni számára az éppen 
akkor levonuló árhullám védekezési munkáinak bemutatásán keresztül. 

A holland szakember érkezésének estéjén munkavacsorán vett részt Lovas Attila igazgató úrral, aki 
többek között ismertette az árvízi modellezés eredményeinek a döntéshozatalban történő 
felhasználását. Másnap Stam úr Horváth Lajos szakaszvédelem vezetővel megtekintette a 10.02 
árvízvédelmi szakaszon végzett helyreállítási munkákat, majd Németh Miklós és Fejes Lőrinc 
szakaszmérnök urak segítségével megismerkedett a 10.03 és 10.07 árvízvédelmi szakaszokkal, 
valamint a Tiszaroffi tározóval és annak első megnyitása során szerzett tapasztalatokkal. 

Vendégünknek, itt tartózkodásának utolsó napján, dr. Kovács Sándor osztályvezető tartott előadást 
az Igazgatóság vízrajzi és modellezési munkájáról. A holland szakember betekintést nyerhetett az 
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Igazgatóság árvízvédelmi munkájába, választ kapott kérdéseire, így összességében elégedetten 
távozott. 

16.2.12 A KÖTI-KÖVIZIG új internetes portálja 

2010 novemberében megújult Igazgatóságunk honlapja. Az új honlap folyamatos frissítés alatt áll, 
az Igazgatóság valamennyi tevékenységéhez kapcsolódóan napra kész információval várjuk az 
idelátogatókat. Az Igazgatóság új portáljának elérhetősége: http://www.kotikovizig.hu (az 
Igazgatóság régi honlapja a következő címen érhető el: http://www.kotivizig.hu). 

A honlap megújításához több technikai megoldás 
vizsgálata után a Joomla tartalomkezelő 
rendszerre esett a választás. A Joomla nyitott 
forráskódú, ingyenes, PHP-MYSQL-APACHE 
WEB szerver alapú tartalomkezelő rendszer, 
jelentős nemzetközi és hazai fejlesztői 
támogatással, így tökéletesen illeszkedik a 
takarékossági és racionalizálási kormányzati 
törekvésekhez, amelyek pl. a Digitális Megújulás 
Cselekvési Tervben is megfogalmazódtak. 

A Joomla telepítése és használata egyszerű, mégis 
professzionális oldalakat lehet készíteni a 
segítségével. Az interneten keresztül bárhonnan 
elérhető adminisztrációs felület kifejezetten 
felhasználóbarát. Az alapfunkciókon kívül további 
bővítmények is elérhetőek, amelyekkel 
tökéletesen egyedi és szinte minden igényt 
kielégítő oldalt építhetünk. 

 


