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KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIÁJA 

II. kötet 

 

1744/2017. (X.17.) Kormányhatározat 5. pont 

   

ELŐZMÉNYEK, FELADATKIADÁS 

Az Öntözésfejlesztési Startégia megalkotásáról szóló 1744/2017. (X.17.) Kormányhatározat 

(a továbbiakban: Kormányhatározat) alapján: „A Kormány állami feladatnak tekinti az 

öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, ésszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és 

hasznosításának ügyét, ezért egyetért az Öntözésfejlesztési Startégia megalkotásának 

szükségességével, amelynek érdekében…..  

5. pont alapján: felhívja a belügyminisztert, hogy a földművelésügyi miniszterrel 

együttműködve mutassa be a hatékony öntözéses gazdálkodás elterjesztéséhez és 

működtetéséhez szükséges műszaki, infrastrukturális feltételrendszert, humánerőforrás – és 

pénzügyierőforrás-igényt, valamint készítsen szakmai stratégiát az öntözésfejlesztéshez 

szükséges jelenlegi és távlati infrastrukturális és vízkészet-gazdálkodási lehetőségekről.  

A Kormányhatározat végrehajtásához az OVF 09226-0079/2017., 2017. 11.04.én kelt levele 

alapján felkérte a KÖTIVIZIG-et, hogy igazgatási területén vizsgája meg az alábbiakat: 

 

„ II. Kormányhatározat 5. pont: hatékony öntözéses gazdálkodás elterjesztése 

1. A Kormányhatározat 1. pontja szerint meghatározott öntözési vízigények 

vízgazdálkodási elemzését követően, mely vízigények elégíthetőek ki a vízkészlet 

rendelkezésre állása és a vízszolgáltatási kapacitás szempontjából, csoportosítva a 

fejlesztés nélkül biztosítható és a további fejlesztést igénylőkre.  Milyen kapcsolódó 

korábbi fejlesztési tervek, koncepciók állnak rendelkezésre. 

2. Melyek azok a kiemelten vízhiányos térségek, amelyekben az aszálymonitoring 

fejlesztés eredményei leginkább alkalmazhatóak. 

3. Milyen a VGT-ben, és a VkGTT-ben megfogalmazott iránymutatások alkalmazhatóak 

stratégiaként a VIZIG illetékességi területén. 

4. Mekkora becsült térségi humán és egyéb erőforrás igény merül fel a 3. pontban jelzett 

vízigények fejlesztéssel, vagy fejlesztések nélkül történő problémamentes 

biztosításához. 
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TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A KÖZÉP-TISZA 

VIDÉKÉN 

A KÖTIVIZIG működési területén a mezőgazdaság, ezen belül a növénytermesztés természeti 

adottságai több szempontból is jók: kedvezőek a terepi viszonyok, termékenyek a talajok, 

magas a hőellátottság. A hidrometeorológiai szélsőségek felerősödésével ugyanakkor az 

Igazgatóság területén a vizek túlzó bősége mellett a vízhiányok elleni védekezésre is egyre 

nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk. A természeti tényezők közül a csapadék és annak időbeli 

eloszlása, időszakos hiánya az egyik leginkább korlátozó tényező, amely gyakran vált ki 

aszályt, de a víztúlzó bősége is sokszor akadálya a növénytermesztésnek.  

A felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi változásának megfelelő 

monitorozása, vizsgálata, elemzése, a vízigényekkel való összehangolása teremti meg a 

fenntartható területi vízgazdálkodás alapját. Ez általánosan magában foglalja a 

belvízrendezést, a rendszerek közötti tervszerű vízátvezetést, a mezőgazdasági vízellátást 

(öntözés, rizstelepek, halastavak), és a vizes élőhelyek vízforgalmának szabályzását. 

Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe, illetve mutatói szerint kialakított 

zónarendszert alapul véve a belvizekhez jobban alkalmazkodó földhasználat (művelési ágak), 

alkalmazása szükséges a KÖTIVIZIG működési területén. A veszélyeztetett területeken 

víztűrő növények termesztése, legelő- és vizes élőhely-gazdálkodás, erdők visszaállítása, 

halastavak, tározók építése – a korábbi évek gyakorlatát tovább fejlesztve –, hatékony 

csapadék- és belvízgazdálkodás alkalmazása indokolt a költséges védekezés helyett.  
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A többlet belvizek kezelése történhet a védekezési költségek (pld. átemelési) csökkentését, 

illetve a vízkészlet megőrzését célzó vízkormányzással, halastavakba, öntöző csatornákba 

történő bevezetéssel, medertározással, vízvisszatartással. Az így kialakított üzemrendeket 

üzemeltetési szabályzatokban kell rögzíteni.  

A prognózisok alapján hazánk éghajlata mediterrán irányba tolódik el, melegebbé és 

szárazabbá válik, ami azt jelenti, hogy nőhet az aszályhajlam és a mezőgazdaság vízigénye, 

csökken a hasznosítható vízkészlet.  

 

 

Ennek következtében előtérbe kerül a szárazságtűrő növényi kultúrák termesztése, a helyi 

vizek megőrzését biztosító agrotechnikai módszerek alkalmazása, megnő a helyben keletkező 

felszíni és felszín alatti, valamint a használt vizek jelentősége, ezek megtartására, 

megőrzésére való törekvés (tározás, vízvisszatartás, természetközeli vízrendezés, holtágak 

revitalizációja). Ezeket az aktuális kérdéseket a KÖTIVIZIG Öntözés Fejlesztési Stratégiája 

(2018) I. kötete részletezi.  Az előző uniós ciklusban (2007-2013) átadott, illetve a jelenlegi 

uniós ciklusban (2014-2020) folyamatban lévő, integrált tervezésen alapuló  projektjeink - 

többek között a fentiekben megfolgalmazott  vízgazdálkodási célokat váltják valóra.  

 A VTT keretében épülő árvízcsúcs csökkentő tározók területén a környezeti alkalmazkodás 

alapelvét kielégítő tájgazdálkodás valósul meg. A cél az, hogy a földet mindenütt arra és 

olyan mértékig használjuk, amire a legalkalmasabb és nem okoz károsodást. Területhasználati 

lehetőségek: tavak kialakítása anyagnyerő helyeken, vizes élőhelyek létrehozása, 
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erdőtelepítés, gyepesítés, magasan fekvő területek vízelvezetése vápákkal, öntözéses kultúrák 

kialakítása. A kezelési módokat üzemeltetési szabályzatok határozzák meg.  

Ugyancsak megnő a vízgazdálkodási létesítmények igénybevételével történő optimális 

vízszétosztás fontossága, a vízhiányos területekre történő – lehetőség szerint gravitációs – 

vízátvezetés szerepe. A stratégiai tervezés lényeges elemei: az üzemelő vízpótló- és elosztó 

létesítmények fejlesztése, rekonstrukciója, a felhagyott, üzemképtelenné vált szivattyús 

öntözőrendszerek ismételt üzembe helyezése – a fenntarthatóság elvét figyelembe véve - 

gravitációs átkapcsolása, új fürtök kiépítése, lehetőség szerint a meglévő csatornahálózat 

felhasználásával, a belvízcsatornák kettős működésűvé történő fejlesztése. A tervezett 

fejlesztéseknél figyelembe kell venni a Tisza-tó meglévő szabad vízkészletét valamint a 2017-

ben elkészült Vízkészlet-Gazdálkodási Térségi Terv ajánlásait, az öntözésre és más 

vízhasználatokra, rendelkezésekre álló igénybevételi kontingens és az igénybevétel 

feltételeinek meghatározása tekintetében.  

Lásd. KÖTIVIZIG Öntözés Fejlesztési Stratégiája (2018) II. kötete. 

A Tisza-tó a Tiszát és a hullámtereit egyesítő, átfolyásos jellegű síkvidéki víztározó. A Tisza 

vízkészlete a térségi vízgazdálkodás legfontosabb eleme, ezért a jobb kihasználás érdekében 

1973-ban üzembe helyezésre került a Kiskörei Vízlépcső, amely a Tisza vízkészletének 

szétosztásában kulcsszerepet tölt be.  A vízlépcső, a Tisza tó és a hozzá tartozó 

öntözőrendszerek komplex vízgazdálkodási létesítmények, elsődleges céljuk a térségi 

vízátvezetés más rendszerekbe, a Tisza-völgy mezőgazdasági termőerejének stabilizálása, az 

öntözővíz, az ipar fejlesztéséhez és a lakosság ivóvízellátásához szükséges vízmennyiség 

biztosítása.  

A Tisza-Körös-völgyi vízkészlet megosztás (VKKI-226-0001/2007.) határozza meg 

Igazgatóságunk számára a térségek közötti vízátvezetési kötelezettséget, továbbá a helyben 

felhasználható vízkészleteket. A vízgazdálkodási rendszer célja, hogy a Tiszából történő 

vízátvezetésekkel a vízhiányos térségek vízkészletét pótolja, a vízkormányzási, üzemeltetési 

tevékenységgel az Alföldre jellemző időjárási szélsőségek vízkészletekben mutatkozó hatását 

csökkentse. 2012-ben – az érintett VIZIG-gekkel egyeztetve – elkészült a TIKEVIR-

KÖTIVIZIG vízkészlet optimalizálási (vízkorlátozási) terve, amelyet évente aktualizálunk. 

Igazgatóságunk fontosnak tartja, hogy tervszerű felkészüléssel és hatékony, operatív 

beavatkozásokkal megelőzze, illetve mérsékelje az extrém vízhiányos helyzetekből adódó 

károkat. 2010-től a mezőgazdasági vízhasznosítási tevékenységünket ISO 9001/2008. 

minőségirányítási eljárási rend szerint végezzük. 2012-től a KÖTIVIZIG védelmi 

szervezetébe integráltan – az országban elsőként – megkezdte munkáját a Vízhiány-

kárelhárítási Szakcsoport. 

 

A területi vízgazdálkodási fejlesztések kialakítása során messzemenően figyelembe kell venni 

a természetvédelmi előírásokat.  
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1. ÖNTÖZÉSI VÍZIGÉNYEK VÍZGAZDÁLKODÁSI ELEMZÉSE, 

FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

A KÖTIVIZIG működési területén jelenleg nyilván tartott mezőgazdasági vízellátás körébe 

tartozó (vízi létesítmények, csatornák, öntöző-, rizstelepek, halastavak, tározók, holtágak, 

horgásztavak…) vízjogi üzemeltetési engedély 960 db.  Az Igazgatóságnál alapvetően 

főműves vagyis üzemeltető szervezetek által végzett mezőgazdasági vízszolgáltatás és főmű 

nélküli  un. saját vízkivételes mezőgazdasági vízfelhasználás történik. A főműves 

vízszolgáltatást üzemeltető szervezetek biztosítják az öntözőrendszerek hatásterületén, míg a 

főmű nélküli vízellátás részben a felszín alatti vízkivételeket elsősorban a rétegvizekre 

települt csőkutas vízfelhasználást, továbbá a folyókra, belvízcsatornákra települt gazdálkodói 

vízelvételezéseket jelenti. A főműves és főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatokra 

vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben engedélyezett nettó terület (szántó, rizs, 

halastó művelési ágú) összesen 41 317 ha, lekötött éves vízmennyiség115,515 millió m³/év és 

lekötött vízsugár 58,42 m³/sec.  

 

Főműves és főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatok feltüntese művelési áganként 
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1.1. VÍZIGÉNYEK ELEMZÉSE 

A KÖTIVIZIG-nél  - bár pontos definíciót a vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak -  a 

mezőgazdasági vízhasznosítás tekintetében alapvetően kéttípusú vízjogi engedélyt tartunk 

nyilván: az úgynevezett főműves és főmű nélküli vízjogi engedélyeket. 

 

-  A főműves üzemeltetési engedélyekre jellemző, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatást 

üzemeltető szervezet végzi, garanciát vállalva arra, hogy - az üzemelő öntözőrendszerek 

hatásterületén, a vízszétosztó létesítmények üzemeltetési engedélyében meghatározott 

feltételek mellett - a gazdálkodók által igényelt és az üzemeltetési engedélyükkben 

rögzített vízmennyiség, a vízátadási pontokon rendelkezésre álljon.  

Tekintettel arra, hogy üzemeltető szervezet közreműködésével térben és időben 

szabályozott vízszolgáltatás történik, a meglévő vízszétosztó hálózaton keresztül, 

elsősorban a rendszerek kihasználtságával, a vízszétosztás biztonságának, 

hatásterületek növelésével szükséges elősorban foglalkozni.  

Az üzemeltető a vizet a természetben előforduló állapotában biztosítja. A KÖTIVIZIG 

ütemezetten vízminőségi vizsgálatokat végeztet és a tudomására jutott vízminőség 

romlásról a vízhasználók figyelmét felhívja, akik saját kockázatukra továbbra is 

folytathatják a vízelvételezést.  

A főműves mezőgazdasági vízhasználatok legfontosabb adatait – engedélyezett és ellátott 

terület (ha), felhasznált vízmennyiség (em
3
/év) – grafikonokon mutatjuk be. A grafikonok 

1988-tól szemléltetik a változásokat pl. az engedélyezett és ellátott területek is közel felére 

esetek vissza 1990-től kezdődően. A vízszétosztó csatornahálózat (öntötözőcsatornák) 

üzembehelyezésére  az 1970-es évek végétől az 1980-as évek végéig fokozatosan került 

sor. Az öntözőfürtök rekonstrukciója, fejlesztése a közel 30-40 éve folyamatosan üzemelő 

rendszerek, fürtök esetében kis kivételtől eltekintve elmaradt. Különösen leromlott 

műszaki állapotban van a 78-éve üzemelő Tiszafüredi öntözőrendszer. A forgalomképes 

művek 2014-től kerületek az Igazgatóságok vagyonkezelésébe, így az eltelt évek alatt a 

KÖTIVIZIG is mindent megtett – a rendelkezésére álló források mértékéig -, hogy az 

üzemeltetés biztonságát javítsaA grafikon jól szemlélteti az aszályos vízhiányos 

időszakokban megnövekedő tényleges vízfelhasználást illetve jól érzékelhető, hogy 

csapadékos években a vízfelhasználás visszaesik az öntözés tekintetében. 

Jelentős öntözésfejlesztés megvalósítása esetén a vízpotló és szétosztó művek 

rekonstrukciója, fejlesztése ellengedhetetlenül szükséges. 
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Főműves öntözés: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 

 

Főműves rizstelepek: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 
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Főműves halastavak: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 

 
Főműves mezőgazdasági vízhasználatok összesítése 

a főműves mezőgazdasági vízhasználatok – szántó,rizs, halastó 1988-2017. 
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- A főmű nélküli üzemeltetési engedélyek úgynevezett saját vízkivétellel rendelkező 

telepek, amelyek víz elvételezése történhet felszín alatti vízbázisból (pl.: jellemzően 

csőkutas öntözőtelepek) illetve felszíni vízkészletből (pl.: Zagyvára vagy vízpótlással 

nem rendelkező belvízcsatornákra települve). A víz utánpótlással nem rendelkező 

belvízcsatornák esetében a helyben keletkező vízkészletek (csapadékvíz, tisztított 

szennyvíz, strand csurgalékvíz…) állnak csak rendelkezésre, a belvízcsatornák mentén a 

vízvisszatartási üzemrend alkalmazásával. Ezeknek a vízkészleteknek mind a 

mennyiségi, mind a minőségi állapota kockázatokat rejt magába, így az ezekre települt 

vízhasználatokat jellemzően feltételekhez kötött vízjogi engedélyek rögzítik.  

 

A főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatok legfontosabb adatait – engedélyezett és 

ellátott terület (ha), felhasznált vízmennyiség (em
3
/év) – grafikonokon mutatjuk be: 

 

 

Főmű nélküli öntözés: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

F
e

lh
a
s
z
n

á
lt

 v
íz

 (
e
m

3
/é

v
) 

T
e
rü

le
t 

(h
a

) 

Év 

Főmű nélküli szántó 

Eng. ter. (ha)

Tényl. ter.
(ha)

Felh. víz
(em3/év)



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

18 
 

 

Főmű nélküli rizstelepek: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 

 

 

Főmű nélküli halastavak: engedélyezett területek, a ténylegesen megöntözött területek és a felhasznált éves 

vízmennyiségek kimutatása, KÖTIVIZIG 1988-2017. 
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Főmű nélküli mezőgazdasági vízhasználatok összesítése 

 

Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező főmű nélküli vízhasználatokon túl, a főmű nélküli 

öntözésfejlesztési igényeket a létesítési, az elvi vízjogi engedélyek és a vagyonkezelői 

hozzájárulások tartalmazzák.  

Lásd: II/1.1. sz. melléklet kimutatás a főmű nélküli öntözésfejlesztési igényekről 

 

 

1.1.1 Főműves vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági 

vízhasználatok  

A főműves, felszíni vizkészletekre, üzemelő öntözőrendszerekre alapozott mezőgazdasági 

vízigények (öntöző-, rizstelepek, halastavak, holtágak, tározók vízpótlása) elemzése során a 

gazdálkodók részére kiadott hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekből kell kiindulni. Ez 

képezi a mezőgazdasági vízszolgáltatás vízszétosztás alapját. 

 Lásd. II/1.2. sz. melléklet főműves üzemeltetési engedélyek kimutatása öntözőfürtönként 

 

 

1.1.2 KÖTIVIZIG által ismert (véleményezett) öntözésfejlesztések (elvi-, létesítési 

engedéllyel rendelkező főműves öntözésfejlesztési igények) 

A KÖTIVIZIG által ismert főműves öntözésfejlesztési igények közé azok a telepek tartoznak, 

amelyek már vízjogi létesítési vagy elvi engedéllyel rendelkeznek, mivel ezekhez az 

Igazgatóság a vagyonkezelői hozzájárulását már megadta. Az üzemeltetési engedéllyel 

rendelkező főműves vízhasználatokon túl, tehát a főműves öntözésfejlesztési igényeket a 

létesítési-, az elvi vízjogi engedélyek és a vagyonkezelői hozzájárulások tartalmazzák. A 
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létesítés-, elvi vízjogi engedélyekben, de már a KÖTIVIZIG által kiadott vagyonkezelői 

hozzájárulásokban a tervezett vízhasználatokra igényelt éves vízmennyiség már lekötött 

vízmennyiséget jelent, ami a további fejlesztésekre igénybe vehető szabad vízkészletet 

lecsökkenti. A KÖTIVIZIG a gazdálkodók tervezett öntözésfejlesztési igényeit egyenként 

megvizsgálja és kialakítja a szakmai állásfoglalását az adott kérelemmel kapcsolatban.  

 Lásd:II/ 1.3. sz. melléklet kimutatás a KÖTIVIZIG által ismert főműves öntözésfejlesztési 

igényekről (elvi, létesítési engedélyekről) 

 

 

1.1.3 Fejlesztés nélkül biztosítható öntözési igények 

A fejlesztési és az üzemeltetési vízigények együttesen mutatják a csatornák leterheltségét 

illetve a csatorna névleges/ tényleges vízszállító kapacitásának figyelembe vételével a további 

fejlesztésekhez rendelkezésre álló szabad vízsugarat.  

Lásd.II/ 1.4. sz. melléklet   KÖTIVIZIG vízelosztási terve az üzemeltetési engedélyek és  fejlesztési 

igények alapján , a szabad kapacitás kimutatásával - 2018. 

 

Az öntöző csatornahálózat vízszállító képességének helyreállításáról, megőrzéséről – az 

igényekhez igazodóan – a fenntartási és karbantartási feladatok ütemezett tervszerű 

elvégzésével kell gondoskodni.  

 

Az üzemelő öntözőrendszerek/öntözőfürtök hatásterületén kívül jelentkező új 

öntözésfejlesztési igények esetén meg kell vizsgálni, hogy a meglévő belvízcsatornákba 

történő vízátvezetéssel, a belvízcsatornák kettős működésűként történő üzemeltetésével, az 

üzemeltetési szabályzat aktualizálásával, megfelelő üzemrend alkalmazásával elláthatók – e.  

Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a javaslatok, amelyek fejlesztési beruházást (forrást) 

nem igényelnek, de a meglévő csatornahálózat műszaki állapota és aktualizált többcélú 

működtetést lehetővé tevő üzemelési rend alapján újabb területek bevonását teszik lehetővé az 

öntözésbe.  Ezekhez a javaslatokhoz ki kell azonban dolgozni a várható többlet fenntartási, 

karbantartási igényeket az ehhez és a vízkormányzáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket.  

 

 

1.1.4 Főművi fejlesztést igénylő, KÖTIVIZIG által ismert öntözési igények 

Abban az esetben, ha a lekötött vízigények meghaladják a csatorna névleges vízszállító 

képességét fejlesztési beavatkozásokra van szükség (pl.: szelvényméret növelés, műtárgyak 

átépítése…). A szabad kapacitást az új engedély kérelmeknél az Igazgatóság folyamatosan 

nyomon követi figyelembe véve a csatornák névleges és tényleges vízszállító kapacitását. 

Lásd. II/1.4. sz. melléklet   KÖTIVIZIG vízelosztási terve az üzemeltetési engedélyek és  fejlesztési 

igények alapján , a szabad kapacitás kimutatásával - 2018. 
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Az öntözőrendszerek/öntözőfürtök hatásterületén kívül jelentkező igények kielégítésénél 

alapvető szempont, hogy lehetőség szerint a meglévő csatornahálózat felhasználásával, 

vízátvezetésekkel juttassuk el az öntöző vizet az érintett területekig, elkerülve az új 

csatornaszakaszok területszerzésével kapcsolatos többlet kiadásokat.  

 

A 80-as - 90-es évektől több öntözőcsatorna üzemen kívül lett helyezve, amelyek ismételt 

üzembe helyezése – tekintettel arra, hogy ezek magas vezetésű öntözőcsatornák és a 

vízállóságuk nem megfelelő – fejlesztési beruházást igényelnek. Törekedni kell arra, hogy 

ezeket a korábban szivattyús fővízkivétellel rendelkező öntözőcsatornákat, lehetőség szerint a 

fenntarthatóság érdekében a költséghatékonyabb üzemeltetést lehetővé tevő gravitációs 

vízátvezetésre kapcsoljuk át.  

 

A KÖTIVIZIG működési területén jelentkező egyik legnagyobb öntözésfejlesztési igény a 

jelenleg nem üzemelő Tiszakécskei öntözőrendszer ismételt üzembehelyezése kapcsán 

fogalmazódott meg ami lehetővé tenné a Tiszakécskei Holt-Tisza vízpótlásának helyreállítását 

is. 

A fejlesztést igénylő beruházások tekintetében is ki kell dolgozni az így létrejövő új 

hatásterületek (öntözőfürtök) üzemeltetésének személyi, tárgyi feltételeit.  

 

 

1.1.5 Veszélyeztetett területek bemutatása a fejlesztések előtt és azt követően 

Az 1.2. fejezetben tervezett fejlesztési lehetőségek, koncepciók megvalósítása lehetővé teszi 

az öntözőrendszerek hatásterületének növelését, az öntöző-vízszolgáltatás biztonságának 

megteremtését. A jelenleg üzemelő öntözőrendszerek hatásterületét és a lehetséges 

hatásterületek növekedését, vagyis azokat a területeket, amelyekre a felszíni vizek 

átvezethetők vagy átvezethetővé válnak rávetítettük a VKGTT-ben meghatározott sekély 

porózus víztestek minőségi és mennyiségi állapotát szemléltető térképekre.  

Az öntözőrendszerek hatásterületének lehetséges növelése, újabb területek felszíni 

vízellátásba történő bevonása kiemelt jelentőséggel bír, azokban az esetekben, amikor a 

sekély rétegvízből kitermelhető öntözővíz minősége a VKGTT alapján nem alkalmas vagy 

esetleg tűrhető besorolást kapott.  

A sekély porózus víztestek mennyiségi állapota a VKGTT alapján a KÖTIVIZIG működési 

területén – kis kivétellel – gyenge besorolást kapott, ezért a felszíni vízből történő öntözések 

lehetőségének megteremtése minél nagyobb hatásterületen ugyancsak fontos célkitűzés. 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályairól szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 

60. § (3)
 
alapján a „Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési 

lehetőség hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő 

kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva. 

A hiány meglétét a vízügyi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően 

állapítja meg.” 
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Megállapítható, hogy a kiépített öntözőrendszerek hatásterületén - főleg a gravitációs 

rendszereken – gazdaságos mezőgazdasági vízellátás biztosítható. Törekedni kell tehát arra, - 

a felhasználható szabad vízkészletek mértékéig – hogy a lehető legnagyobb területeket 

tudjunk ilyen módon ellátni. Az öntözőrendszerek fürtjeit üzemeltető szervezetek működtetik 

garantálva a mezőgazdasági főműves vízszolgáltatást, vízjogi üzemeltetési engedéllyel és 

fszolgáltatási szerződéssel rendelkező vízfelhasználók részére.  

A felszíni vízzel el nem látható területek esetében meg kell vizsgálni felszín közeli vízrétegek 

öntözésre való alkalmasságának minőségi- és mennyiségi állapotát, amelyek értékelését a 

következő térképek szemléltetik. 

FELSZÍN KÖZELI VÍZRÉTEGEK MINŐSÉGI ALKALMASSÁGA 

 

A sekély porózus víztestek minőségi alkalmassága 
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ÖNTÖZÉS VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉP - JELENLEG 

 

 
A felszín közeli vízrétegek minőségi alkalmassága a felszíni vízkészletből el nem látott területeken a tervezett 

fejlesztések előtt 
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ÖNTÖZÉS VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉP – A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK UTÁN 

 

 

 Felszín közeli vízrétegek minőségi alkalmassága a felszíni vízkészletből el nem látott területeken tervezett 

fejlesztések után 
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 A FELSZÍN KÖZELI VÍZRÉTEGEK MENNYISÉGI ALKALMASSÁGA 

 

A sekély porózus víztestek mennyiségi alkalmassága 

 

 

 

 

 

 

 

 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

26 
 

 

 

 

ÖNTÖZÉS VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉP - JELENLEG  

 

a felszín közeli vízrétegek mennyiségi alkalmassága a felszíni vízkészletből el nem látott területeken a tervezett 

fejlesztések előtt 
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ÖNTÖZÉS VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉP – A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK UTÁN 

 

 a felszín közeli vízrétegek mennyiségi alkalmassága a felszíni vízkészletből el nem látott területeken a tervezett 

fejlesztések előtt 
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1.1.6    Agrárgazdasági Kutató Intézet öntözési vízigény felmérés elemzése 

1.1.6.1 AKI ténylegesen jelentkező új öntözési vízigény leválogatása öntözőfürtönként 

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) öntözési vízigény felmérését, az átadott adatokat 

megvizsgáltuk és az alábbi lépésekben pontosítottuk annak érdekében, hogy a KÖTIVIZIG 

által még nem ismert új vízigényeket meghatározhassuk:  

- Az AKI vízigényfelméréséből leválogattuk a KÖTIVIZIG működési területére eső 

telepeket (parcellákat), ami összesen 7733 db-ra adódott.  

Átlagos éves vízigény: 63 924,5 em, ellátandó terület: 60 476,1 ha 

 

- Az AKI vízigényfelméréséből leválogattuk továbbá a TIVIZIG működési területére 

átnyúló, a KÖTIVIZIG által üzemeltetett Tiszafüredi öntözőrendszerből ellátható 

parcellákat is. 

  

- A KÖTIVIZIG a mezőgazdasági vízhasználatokat, üzemeltetési, létesítési és elvi 

engedéllyel rendelkező főműves öntöző és rizstelepeket valamint halastavakat a 

térinformatikai rendszerében is feldolgozza. Megállapítottuk, hogy a már érvényes 

vízjogi engedéllyel rendelkező öntözőtelepek részben átfedésben voltak az AKI által 

megadott igényekkel. (átfedésben lévő átlagos éves vízigény: 34 322,1 em,   

területek:  24 050,9 ha) Az AKI igényfelméréséből ezért leválogattuk a már 

engedéllyel rendelkező telepeket, hogy a valóban új öntözési igényeket megkaphassuk 

a KÖTIVIZIG működési területére. 

 

 

Átlagos éves vízigény: 29 602,4 em, ellátandó terület: 35 227,7 ha 

 

- Az AKI igényfelmérése tartalmazott olyan területeket, amelyek zöldugar vagy 

pihentetett területként szerepelt, de az éves vízigénye 0 m volt. Ezeket a területeket 

(1197,6 ha) szintén leválogattuk.  

 

- Az így előállított ténylegesen jelentkező új öntözési igényeket 

öntözőrendszerenként, és öntözőfürtönként, valamint azok hatásterületén kívül 

mutattuk ki.  

 

Öntözőrendszereken kívül:  

o Átlagos éves vízigény: 3 054,0 em, ellátandó terület: 3 876,9 ha 

Nagykunsági öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény: 15 627,4 em, ellátandó terület: 19 000,3 ha 

      Ebből rizs: 268,0 em, ellátandó terület: 21,4 ha   
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Jászsági öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény: 5 555,6 em, ellátandó terület: 7 033,8 ha 

Tiszafüredi öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény: 1 888,7 em, ellátandó terület: 1 923,6 ha 

Gástyási öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény: 1 928,2 em, ellátandó terület: 1 536,1 ha 

     Ebből rizs: 506,8 em, ellátandó terület: 40,5 ha     

Tiszavárkonyi öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény: 1 148,3 em, ellátandó terület: 1 119,3 ha 

Tisza-tó közvetlen öntözőrendszer: 

o Átlagos éves vízigény:  400,3 em, ellátandó terület: 737,7 ha 

Lásd. II/1.5. sz. melléklet   AKI tényleges, új öntözési igények feldolgozása öntözőrendszerek/ 

öntözőfürtönként 

- Az új igényként jelentkező öntözőtelepek közül külön kimutattuk az új rizstelepeket, 

tekintettel arra, hogy ezek fajlagos éves vízfelhasználása jelentősen eltér a többi 

termesztett növény vízfelhasználásától.  

     Átlagos éves vízigény:  774,8 em, ellátandó terület: 61,9 ha 

A KÖTIVIZIG működési területére eső igényfelmérések jellemzően az üzemelő 

öntözőrendszerek hatásterületén belül jelentkeztek, kivéve a Tiszafüredi öntözőrendszert, ahol 

jelentős igények fogalmazódtak meg azon kívül is.  

Az AKI megadta ugyan az öntözendő növények egy hektárra eső fajlagos éves vízmennyiség 

szükségletét (maximum, minimum értékeket), amelyekből átlagot képezve meghatároztuk a 

parcellák átlagos éves vízigényét. Az anyag nem tartalmazta a telepek (parcellák) 

vízellátásához szükséges igényelt vízsugár értéket (l/s), így az új területek ismeretében          

0,36 l/s/ha fajlagos vízsugárral értékkel, míg a rizstelepek esetében 1,59 l/s/ha fajlagos 

értékkel számoltunk, a KÖTIVIZIG Vízkészletgazdálkodási Terv 2017. útmutatása alapján. 

Ennek segítségével meghatároztuk, hogy az öntözőfürtök torkolatában mennyi új vízigény 

jelentkezik (öntözési vízsugár növekmény l/s).   

Lásd. II/1.5. sz. melléklet   AKI tényleges, új öntözési igények feldolgozása öntözőrendszerek/ 

öntözőfürtönként 
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1.1.6.2  KÖTIVIZIG vízelosztási terve az üzemeltetési engedélyek és a fejlesztési 

igények alapján 

A KÖTIVIZIG az öntözőrendszereire, öntözőfürtjeire öntözőcsatornánként vízelosztási tervet 

készít, ami tartalmazza a vízhasználók (gazdálkodók)  üzemeltetési, létesítési és elvi vízjogi 

engedélyeiben lekötött engedélyezett vízsugár igényt. A táblázatban feltüntettük az 

öntözőcsatornák torkolatában nyilvántartott kiépítési (névleges) vízszállító képességet, 

valamint a jelenlegi vízszállító képesség és a mértékadó egyidejűleg jelentkező új tényleges 

(AKI) lekötések figyelembe vételével meghatározott szabad vízkapacitást (vízsugarat) (m/s). 

Az így meghatározott szabad vízsugár használható fel az öntözés fejlesztési stratégia során 

jelentkező új igények kielégítésénél, figyelembe véve a VKGTT-ben tett megállapításokat a 

rendszerekben, fürtökben lévő tartalékok, lehetőségek kiaknázásával.  

Lásd. II/1.4. sz. melléklet   KÖTIVIZIG vízelosztási terve az üzemeltetési engedélyek és  fejlesztési 

igények alapján , a szabad kapacitás kimutatásával - 2018. 

Az öntözés fejlesztési stratégia meghatározásáról szóló kormányhatározat határidőre történő 

végrehajtása érdekében meghatározásra kerültek a KÖTIVIZIG működési területén az úgy 

nevezett lehetőség tervek, amelyek céljai a következők voltak:  

- üzemelő öntözőrendszerek rekonstrukciója, fejlesztése  

- öntözőfürtök hatásterületének növelése új kettősműködésű belvízcsatornák, belvízcsatorna 

szakaszok bekapcsolásával  
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- új öntözőfürtök kiépítése nem üzemelő öntözőrendszerek gravitációs átkapcsolásával 

- vízhiányos térségek vízpótlása, vízellátása 

- nem üzemelő öntözőrendszerek, öntözőfürtök, öntözőcsatornák ismételt üzembe helyezése 

Az új öntözési igények súlyozását terület nagyság és igényelt éves vízmennyiség alapján kell 

elvégezni. A lehetőség tervek (projekt ötletek) sorrendjét a vízigények súlyozását követően 

kell kialakítani, a projektek becsült megvalósítási költségének, valamint a humán és egyéb 

erőforrás igényfelméréssel együtt bemutatva.  

 

1.1.7.   Nemzeti Agrár Kamara 2014. évi öntözési vízigény felmérés vizsgálata 

1.1.7.1 NAK 2014. évi igényfelmérése az üzemelő öntözőrendszerek hatásterületén belül 

(ahol a vízszolgáltatás működik) 

A NAK 2014. évi öntözési igény felmérése az 1.a és 1.b kódokra egyaránt kitért.  

Az 1. a. kód: a vízkészlet kielégíthető és vízszolgáltatás működik.  

Az 1.b. kód: vízkészlet és /vagy vízszolgáltatás szempontjából megkötésekkel kielégíthető 

vízigény.  

 

Nemzeti Agárákamara öntözési igényfelmérés VIZIG-enkénti feldolgozása 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

33 
 

 

Az 1.a. és 1.b. kóddal jelzett területi vízigény adatokat összegezve megállapítható, hogy az 

AKI 2018. évi öntözési igényfelmérés nagyon kis részét fedi csak le, ezért további 

vizsgálatokba ezen adatokat nem vontuk be. (Az AKI a 2018. évi vízigény felmérés az 

öntözőrendszerek általa ismert hatásterületén belül  kérdezte fel a gazdálkodóktól.) 

 

1.1.7.2 NAK 2014. évi igényfelmérése az üzemelő öntözőrendszerek hatásterületén kívül 

(ahol a vízszolgáltatás nem működik) 

A 2014. évi NAK igényfelmérés azonban a KÖTIVIZIG számára egyértelmű jelzés értékű 

volt abban a tekintettben, hogy az üzemelő öntözőrendszerek hatásterületén kívül is vizsgálja 

meg a KÖTIVIZIG öntözésfejlesztési lehetőségeket. A vízigény felmérés hatásterületen kívüli 

részeire vonatkozóan az öntözőrendszerek/öntözőfürtök fejleszétési vizsgálatához a Nemzeti 

Agrár Kamara (NAK) 2014. évi vízigény felmérése - 2.a, 2.b. csoportokba sorolása - vehető 

figyelembe jelen tanulmány kidolgozása során. 

2.a. kód A vízkészlet nem kielégíthető és vízszolgáltatás sem működik 

2.b. kód: A vízkészlet nem kielégíthető vagy a vízszolgáltatás nem működik 

Vagyis ezekben az esetekben, amikor a vízkivételi lehetőség nincs, de öntöznének 2.a, 2.b 

kódok esetében az országos összehasonlitásban a lehető legnagyobb új öntözési igény a 

KÖTIVIZIG működési területén fogalmazódott meg.  A KÖTIVIZIG már 2013-ban 

elkészítette a Vízkészlet-hasznosítási stratégiáját, amely többek között 22 db projektötletet, 

un. lehetőségtervet tartalmazott. A NAK-os igényfelmérés tehát már akkor is alátámasztotta 

azokat a porjektötleteinket, amelyekben a nem üzemelő szivattyúsrendszerek ismételt üzembe 

helyezését terveztük gravitációs átkapcsolással. (pl. Tilalmasi rendszer gravitációs 

átkapcsolása, NK. VI. fürt kiépítése felhasználva a nem üzemelő öntözőrendszereket, 

Gástyási- és Álmuzugi öntözőrendszerek átkapcsolása)  
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Nemzeti Agrárkamara 2014. évi öntözési igényfelmérés és a KÖTIVIZIG 2014.évi Vízkészlet-hasznosítási 

stratégiája során tervezett projekt ötletek összekapcsolása 

Az akkor megfogalmazott projektötleteket valamint az üzemelő öntözőrendszerek 

hatásterületén kívül lévő hatásterület bővítést jelentő projektötleteinket a jelenlegi Öntözés 

fejlesztési startégiában szintén megfogalmaztuk, a hatásterület várható növekedését is 

kimutatva. 

Lásd :II/ 1.7. sz. melléklet KÖTIVIZIG üzemelő öntözőrendszerek hatásterületén kívül  

jelentkező öntözésfejlesztési igények (AKI-2018. és NAK-2014.) 

 

 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, KONCEPCIÓK, PROJEKTÖTLETEK 

 

Napjainkra a KÖTIVIZIG hatás területén hat üzemelő öntözőrendszer maradt, amelyekből 

három gravitációs, három szivattyús vízellátással rendelkezik. 

A Tisza-tó vízkészletének felhasználásával gravitációs fővízkivételi művön keresztül történik 

a Nagykunsági- és a Jászsági öntözőrendszer, szivornyás vízkivétellel a Tisza-tó közvetlen 

öntözőrendszer, valamint a szivattyús fő-vízkivétellel a Tiszafüredi öntözőrendszer 

vízellátása. A Tiszavárkonyi öntözőrendszer a Tiszára, a Gástyási öntözőrendszer a 

Hortobágy-Berettyóra beépített szivattyús fővízkivételen keresztül jut öntözővízhez.   
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KÖTIVIZIG működési területén üzemelő mezőgazdasági vízellátó (öntöző) rendszerek 

hatásterülete: 

- Tisza-tó közvetlen öntözőrendszer 

    (Északi területek, Cserőközi-Holt-Tiszából ellátható területek):  5 939 ha 

- Tiszafüredi öntözőrendszer: 14 065 ha 

TIVIZIG területére eső: 2 587 ha 

- Jászsági öntözőrendszer:  46 231 ha 

- Nagykunsági öntözőrendszer:   119 182 ha 

- Tiszavárkonyi öntözőrendszer:   3 692 ha 

- Gástyási öntözőrendszer:   9 014 ha 

Összesen:  200 710 ha 

 

Az üzemelő öntözőrendszerek, öntözőfürtök működtetését a KÖTIVIZIG jellemzően saját 

hatáskörben a Szakaszmérnökségei útján, továbbá két külső üzemeltető szervezet (TRV ZRT 

és a MÖSZE KFT) bevonásával látja el. A külső üzemeltető szervezetek tevékenységüket a 

KÖTIVIZIG-gel megkötött üzemeltetési szerződés alapján végzik.  
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Mezőgazdasági vízellátó rendszerek  
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Az üzemelő öntözőrendszerek, öntözőfürtök, üzemeltető szervezetek 

Vízellátó rendszer Vízellátó fürt Vízszolgáltató szervezet 

Tisza-tó Tisza-tó közvetlen (Cserőközi HT is) KÖTIVIZIG Kiskörei Szmg. 

Tiszafüredi rsz. Vízellátó csatorna hálózat KÖTIVIZIG Kiskörei Szmg. 

Jászsági rsz. 

Jászsági közvetlen : 

- Jfcs. 0+000-15+257-ig 

- Jfcs. 15+257-21+285 

KÖTIVIZIG Kiskörei Szmg. 

KÖTIVIZIG Szolnoki Szmg. 

J.II. vízellátó fürt  KÖTIVIZIG Szolnoki Szmg. 

J.III.  vízellátó fürt KÖTIVIZIG Szolnoki Szmg. 

Milléri gravitációs vízellátó fürt  KÖTIVIZIG Szolnoki Szmg. 

Csátés szivattyús vízellátó  fürt  KÖTIVIZIG Szolnoki Szmg. 

Nagykunsági rsz. 

Nagykunsági közvetlen: 

- Nkfcs. 0+000-10+251-ig 

- Nkfcs. 10+251-37+998-ig 

- Nkfcs. 37+998-74+360 

KÖTIVIZIG Kiskörei Szmg. 

KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

KÖTIVIZIG Mezőtúri Szmg. 

Nk.III. vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Villogó szivattyús vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk. IV. vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.V-1. gravitációs vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.V-1. szivattyús vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.V-2. vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.VII-1. gravitációs vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.VII-1. szivattyús vízellátó fürt KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 

Nk.X. gravitációs vízellátó fürt TRV ZRT 

Nk.X. szivattyús vízellátó fürt TRV ZRT 

Nk.XII.vízellátó fürt  MÖSZE KFT 

Tiszavárkonyi rsz. Vízellátó csatorna hálózat TRV ZRT 

Gástyási rsz. Gástyás I.,II.  vízellátó csatornák KÖTIVIZIG Karcagi Szmg. 
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Mezőgazdasági vízellátó rendszerek/fürtök 

 

 

 

 

Az üzemelő öntözőrendszerek vízszétosztását biztosító vízellátó és vízszétosztó 

csatornahálózat:  

      csatornák típusa:          hossza: 

- mezőgazdasági vízellátó (öntöző) csatornák:  413 909 fm 

- kettős működésű belvízcsatornák:  354 031 fm 

Üzemelő vízellátó csatornák összesen: 767 940 fm 
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Számos 70-es és 80-as évekre kiépült öntözőrendszer jellemzően a 90-es évektől üzemen 

kívül lett helyezve. A nem üzemelő öntözőrendszerek, öntözőcsatornák a 2. sz. mellékletben 

feltüntetésre kerültek. Ezeknek a magas vezetésű öntözőcsatornáknak az ismételt 

üzembehelyezése csak rekonstrukció illetve fejlesztés útján valósítható meg, tekintettel arra, 

hogy ezek a rendszerek többnyire úszós vízkivételi művel rendelkeztek, amelyeket 

megszüntettek.  

 

Nem üzemelő öntözőrendszerek: 

 Óballai öntözőrendszer 1 026 ha       

 Tiszavárkonyi II.öntözőrendszer 1 458 ha  

 Tiszakécskei öntözőrendszer 3 387 ha 

 Lakitelki öntözőrendszer 2 375 ha 

 Kútréti öntözőrendszer 6 636 ha 

 Halásztelki öntözőrendszer 3 699 ha 

 Tilalmasi öntözőrendszer 7 432 ha   

 Tiszapüspöki öntözőrendszer 6 248 ha 

 Nk. III-2-12. öntözőrendszer 4 614 ha 

 Szórvány a HB-n (Álomzugi öntözőrendszer) 3 322 ha 

 Palotási öntözőfürt 1 553 ha 

Összesen: 41 750 ha 

 

      nem üzemelő öntözcsatornák:          hossza: 

- Üzemképtelen vízellátó (öntöző) csatornák:  144 769 fm 
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Nem üzemelő öntözőrendszerek/fürtök  a KÖTIVIZIG hatásterületén 

 

Az alábbi fejezetekben bemutatásra kerülő projetk ötletek porjekt adatlapjait (PAD) a 

fejezetek sorszámával megegyező fájl névvel mentettük el és a tanulmány végén külön 

mellékletben Projektadatlapok címmel tüntettük fel.  

 

1.2.1 Üzemelő öntözőrendszerek rekonstrukciója, fejlesztése 

1.2.1.1  Jászsági öntözőrendszer: Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. 

ütem (folyamatban lévő projekt, tájékozató jelleggel) 

 

Azonosító jele: KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 

Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2016.06.22. 

A projekt teljes költsége: bruttó 1 650 MFt.  
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Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság - Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma 

 

A beruházás célja 

A beruházás fő célja a vízgazdálkodás helyzetének javítása, az éghajlatváltozás felszíni és 

felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése, az édesvíz tározás 

mennyiségének növelése, a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások 

mérséklése, a vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A tervezett fejlesztésekkel a 

főcsatorna alkalmassá válik a többletvíz betározására, ezzel csökkentve az éghajlati 

szélsőségekből adódó anomáliák káros hatását, lehetővé téve a főcsatorna komplex és 

többcélú hasznosítását, az igényekhez igazodó – a vízállás bejelzésén alapuló – korszerű 

üzemirányítás és üzemrend megvalósítását is. 

 

A beruházás oka 

A Jászsági-főcsatorna a kiskörei Tiszai vízlépcső építésével párhuzamosan készült több 

ütemben 1967 és 1977. év között. A főcsatorna medre a tiszai hordalékos víz bevezetése miatt 

– elsősorban - a beeresztő zsilip előtti szakaszon erősen feliszapolódott. A kétoldali töltés 

magassága szakaszosan több helyen nem éri el az előírt maximális vízszint + 1,0 m biztonsági 

szintet. A 40 éve üzemelő főcsatorna és fürtök beeresztő műtárgyai jelenlegi állapotukban 

hatékonyan nem üzemeltethetőek, fejlesztésük időszerű. Az acélszerkezetek hiányoznak, ill. 

erősen korrodáltak. Szükséges az ideiglenes elzáró szerkezetek pótlása. Az elő-és utófenék 

burkolat sok helyen megrongálódott, hiányos. A töltéseken csak az árvizi tározónál található 

koronaburkolat ezért a jelentős műtárgyak megközelítése nehézkes, az időjárási 

körülményektől nem független. Az árvíztározóval egyidejűleg épített Jászsági bujtató 

kétoldali műtárgy jelenleg nem vízteleníthető és nem ellenőrizhető. A műtárgy előtt a jelentős 

mennyiségű növényi uszadék felhalmozódása problémát jelent. 

 

A fejlesztési/rekonstrukció munkák 

 Mederkotrás a főcsatorna vízszállító képességének növelése érdekében  

 Töltések magassági hiányos szakaszainak megszüntetése, állékonyságának javítása 

 Vízépítési műtárgyak fejlesztése, rekonstrukciója 

 Mederprofil stabilizálás 

 Automata vízszint észlelő és távjelző rendszer kiépítése 

 Fenntartó gépek beszerzése 
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Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem 

  

1.2.1.2  Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója I. ütem  

Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója 

Az öntözőrendszer rekonstrukcióját a KÖTIVIZIG több (I-II-III.) ütemben kívánja 

megvalósítani. Az I. ütem alapvetően a jelenleg is üzemeltetett vízilétesítmények 

helyreállítására, fejlesztésére szolgál, míg a további ütemek lehetővé tennék a nem üzemelő 

öntözőcsatornák, öntözőcsatorna szakaszok ismételt üzembe állítását. A II, III. ütemben 

javasolt feladatokat az 1.2.5.1. pontban részletezzük. 

 

Az öntözőrendszer rövid ismertetése 

A projekt célja a több mint 75 éve üzemelő Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója, 

különös tekintettel az öntözőrendszert ellátó Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelepre, 

a Tiszafüredi öntöző-főcsatornára és - a TIVIZIG működési területén lévő - Tiszafüredi II. 

mellékcsatornára vonatkozóan a létesítmények műszaki állapotának javításához szükséges 

beavatkozásokra. A Tiszafüredi öntöző-főcsatorna a rendszer fő vízellátó útvonala. A 

főcsatornából kiágazó Tiszafüredi II. mellékcsatornát is a KÖTIVIZIG üzemelteti szerződés 

alapján. Ezen keresztül jelentős mennyiségű víz szolgáltatása történik a TIVIZIG működési 

területére is. A szivattyútelepen és a csatornákon az elmúlt 35-40 évben komoly felújítási 

munkálatok nem folytak. 

 

 A projekt szükségességének megalapozása 
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Az öntözőrendszer az ország öntözéses gazdálkodásának megindítására megalkotott 1937. évi 

XX. tc.-ben megfogalmazott beruházások legelső megvalósult eleme. Építését 1937 

októberében kezdték meg, majd 1940. június 20-án helyezték üzembe. Az öntözőrendszer 

sajátossága, azon túl, hogy szivattyús vízkivétellel látható el, a szivárgási veszteségek 

csökkentése érdekében – mivel a rendszer csatornái jó vízvezető képességű, szemcsés 

altalajban haladnak – mederburkolattal épültek meg. A csatornák magassági vonalvezetése 

vegyes. A terepből kiemelt magas vezetésű szakaszok mellett, mélyvezetésű szakaszokkal is 

egyaránt rendelkeznek. Eredetileg a Tiszafüredi öntözőrendszert, azoknak a magasan fekvő 

területeknek a vízpótlására tervezték, amelyeknek nagy része még napjainkban sem látható el 

gravitációsan. Az 1987-ben készült üzemeltetési szabályzat alapján az öntözőrendszer nettó 

hatásterület 32800 ha volt. Az eltelt időszakban - vízigények hiányában - az öntözőrendszer 

egyes mellékcsatornái üzemen kívül lettek helyezve, így az üzemelő csatornák ellátott 

hatásterülete nettó 16207 ha-ra csökkent. 

Az öntözőrendszert a vízügyi ágazat megszervezését követően legelőszőr a VIZIG 

üzemeltette, 1955-1971 között. Ezt követően különböző külső szervezetek látták el a 

vízszolgáltatói feladatokat. Az öntözőrendszert 46 év után, 2017. január 01-től ismét a 

KÖTIVIZIG üzemelteti. A szükséges fenntartási, karbantartási munkák elhanyagolása miatt a 

depóniák elcserjésedtek, járhatatlanná váltak, a műtárgyak betonszerkezetei, elzáró 

szerkezetei sérültek, korrodálódtak, a mederburkolatok repedezettek, töredezettek, 

erodálódtak (részben a cserjék, fák gyökérzete miatt). A mederbe hullott növényi anyagok 

(levelek, ágak stb.) miatt nagy mennyiségű iszap halmozódott fel a mederben, ami a 

vízszállító képességet csökkenti. A szivattyútelep szivattyúinak (a tolózárak 

mozgathatatlanok, az öntvények korrodálódtak), villanymotorjainak és a villamos 

berendezések karbantartásai elmaradtak. Mindezek miatt magas a szivattyútelepi üzemzavar 

kockázatának esélye, amely adott esetben a vízszolgáltatás zavartalanságát is veszélyeztetheti. 

Az öntözőrendszer leromlott műszaki állapota miatt a rendszer vesztesége nagy, ami nem csak 

az üzemeltetési költségeket növeli, hanem a Tiszaörvényi szivattyútelepen átemelt, 

felhasználható szabad vízsugarat is jelentősen csökkenti. A jelenlegi és távlati igények 

kielégítése is komoly munka és maximális közeli üzemvízszintek mellett lehetséges. A 

napjainkban futó öntözésfejlesztési pályázatok arra ösztönzik a mezőgazdasággal 

foglalkozó termelőket, hogy az éves hozamok stabilizálása, növelése érdekében 

öntözőberendezéseket, gépeket vásároljanak, ezzel együtt öntözőtelepeket létesítsenek, 

üzemeltessenek. 

Az így jelentkező igények kielégíthetőségét támogató, főművi fejlesztésre, 

rekonstrukcióra irányuló pályázatok azonban nem kerültek kiírásra.  A KÖTIVIZIG 

Kiskörei Szakaszmérnökségének működési területére vonatkozóan elmondható, hogy a 

legnagyobb öntözővíz igények a Tiszafüredi öntözőrendszer hatásterületén vannak, 

illetve a fejlesztési elképzelések is ide összpontosulnak. Ezek az igények a Tiszafüredi II. 

őrjárásban közel 900 ha-on folytatott vetőmag előállítást célzó hibridkukorica 

termesztésen túl tovább erősítik az öntözőrendszer fontosságát és gazdasági jelentőségét. 

Főművi fejlesztések, rekonstrukciók nélkül a jelentkező vízigények kielégítéséhez 
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szükséges üzemeltetési, üzembiztonsági feltételek hiányában a termelői igények nem 

lesznek kiszolgálhatók (pl. tartósság okozta egyidejűség, nem üzemelő 

csatornaszakaszokon vagy a rendszer végén jelentkező vízigények). 

 

 Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója I. ütem projektjavaslat 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójának I. ütemében az alábbi munkák megvalósítását látjuk 

szükségesnek: 

o Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep 

Műszaki megoldás 

A Tisza folyó bal parti árvízvédelmi töltése alatt található szívócsöveket fel kell tárni, szükség 

esetén ki kell bélelni. A szivattyútelepen 1940 óta üzemelő 2 db GANZ CSV-1200 szivattyút 

és az azokat meghajtó villanymotorokat fel kell újítani (a tolózárakkal és a szívó-és nyomó 

oldali csővezetékekkel együtt). A szivattyútelephez csatlakozó nyomómedencét, csatornahidat 

és csillapítómedencét rekonstrukciós munkák keretében fel kell újítani (betonfelületek, 

csatornahíd fedlapok cseréje, korlátok pótlása, megvilágítás kiépítése. 

 

 

Szükséges feladatok 

 szívó- és nyomócső hálózat, szerelvények rekonstrukciója, 

 GANZ CSV-1200 szivattyúk és meghajtó villanymotorok rekonstrukciója, 

 Tiszafüredi öntöző-főcsatorna csatornahíd rekonstrukciója a 0+000-0+320 

cskm szelvények között, nyomómedence, csillapítómedence 

rekonstrukciója, 

 

o Tiszafüredi-főcsatorna 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójának I. ütemében a műszaki állapot javítására, az 

üzemeltetési feltételek javításához legszükségesebb kivitelezési munkák szerepelnek. A 

műszaki állapot egyenszilárdságúvá tétele érdekében, a későbbiekben tervezett II. és III. 

ütemben szükségessé válik az I. ütemben szereplő ingatlanokon további rekonstrukciós 

munkák elvégzése. 

 

Műszaki megoldás 

A több évtizedes fenntartási munka hiánya okozta kritikus műszaki állapot javítása érdekében 

a mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. Mindezek után a 

legkritikusabb, elöntést okozó mederburkolatot szakaszosan fel kell újítani. A főcsatornához 
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tartozó lejtős bújtatókon túl a bögéző műtárgyakat is rekonstrukció alá kell vonni. A 

kisajátítási határra jegenyenyár telepítést is el kívánunk végeztetni. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-28+228 cskm szelvények között a meder betonburkolatának javítása 

a jelenleg legkritikusabb szakaszokon, 

 depónia, meder cserjeirtás tuskózással a 0+000-28+228 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 mederkotrás a 0+000-28+228 cskm szelvények közötti, 

 depónia rendezés a 0+000-28+228 cskm szelvények között, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-28+228 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, 

 7 db lejtős bújtatója rekonstrukciója, 

 6 db bögéző műtárgy rekonstrukciója, 

 jegenye nyár telepítés az öntözőrendszer csatornáinak nyomvonala mentén, 

 

 

o Tiszafüredi II. mellékcsatorna 

A csatornán halastavi vízszolgáltatást folyik összesen 93,42 ha-on, amihez 1.175.800 m
3
 éves 

vízigény párosul. A csatorna teljes hossza 10.255 fm, melyből jelenleg csupán 3.350 fm 

üzemképes. A projekt a jelenleg üzemelő szakasz eredeti állapotának rekonstruálását célozza 

meg, ami megalapozza a III. ütemben végrehajtani kívánt további rekonstrukciós munkákat. 

 

 

Műszaki megoldás 

A több évtizedes fenntartási munka hiánya okozta kritikus műszaki állapot javítása érdekében 

a mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. Mindezek után a 

legkritikusabb, elöntést okozó mederburkolatot szakaszosan fel kell újítani korszerű 

CSOMIÉP vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekkel. A csatornán található vízkivételi 

műtárgyak rekonstrukcióját, megszüntetését szükség szerint el kell végezni. Az átereszek, 

vízkormányzó műtárgyak felújítását végre kell hajtani. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-3+350 cskm szelvények között a meder betonburkolatának 

rekonstrukciója, 

 mederkotrás a 0+000-3+350 cskm szelvények között szakaszosan, 
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 depónia rendezés 0+000-3+350 cskm szelvények között szakaszosan, 

 depónia cserjeirtás tuskózással a 0+000-3+350 cskm szelvények közötti 

szakaszon, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-3+350 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtatók rekonstrukciója, 

 

A rekonstrukciós munkák kidolgozásánál az öntözőrendszerhez tartozó Tiszafüredi II. 

mellékcsatorna vonatkozásában a KÖTIVIZIG, mint üzemeltető a TIVIZIG-gel, mint 

vagyonkezelő közösen kell pályázzon. 

 

Előkészítettség 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója I. ütem becsült költsége bruttó 2 864 MFt, 

melyből a kivitelezés bruttó költsége 2 240 MFt. 

 

Lásd. még 1.2.5.1. fejezetet Tiszafüredi öntözőrendszer nem üzemelői csatornái, 

csatornaszakaszi rekonstrukciója, fejlesztése II., III. ütem 
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Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója 
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1.2.1.3  Gástyási öntözőrendszer fejlesztése I., II. ütem 

 

 Gástyási öntözőrendszer fővízkivétel átépítése I. ütem (projektjavaslat) 

A Gástyási öntözőrendszer vízellátását a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna vízkészlete 

biztosítja. A jelenlegi állapotot megelőzően a vízkivételt úszóműves vízkivétellel 

biztosították. A szivattyútelep átépítése 2008. –ban megtörtént, így a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatorna nyári vízszintje csökkenthetővé vált. A Gástyási II. csatorna kihasználtsága az 

elmúlt évek során megnőtt, így a szivattyútelep kapacitása jelenleg éppen elégséges, de 

további öntözésfejlesztés a hatásterületen nem támogatható.  

   

Problémafelvetés 

A fővízkivételi mű jelenleg három szivattyúval üzemel, melyek együttes teljesítménye éppen 

tudja biztosítani a csatornán felmerülő vízszükségleteket. (A szivattyúk névleges 

teljesítménye alapján). A nyomóoldali csővezeték hálózat kialakítása nem segíti a hatékony 

átemelést, ugyanis az hidraulikailag nem a legmegfelelőbb, köszönhetően a 90 fokos 

irányváltásoknak illetve az indokolatlan idomátmeneteknek. Ezen kívül a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatornából történő vízkivétel esetén a szívóoldalon jelentős uszadék jelentkezik, mely a 

szivattyúk teljesítményét szintén negatív irányban befolyásolja. Az uszadékok eltávolítása 

nehézkes és hosszadalmas köszönhetően a megfelelő kezelőhíd hiányának. Az öntözőcsatorna 

hatásterületén az eddig kiadott üzemeltetési engedélyeken felül már az idei évben is 

jelentkezett vízigény, melyet a mindenkori üzemeltető nem tud biztosítani az előzőekben 

felsorolt hiányosságok miatt.   

 

Megoldási javaslat 

A megfelelő öntözővíz szolgáltatás biztosítása illetve az üzembiztonság növelése érdekében a 

szivattyútelep átépítése szükséges. A jelenlegi három szivattyú mellé egy negyedik (700 l/s-os 

névleges teljesítményű) szivattyú elhelyezésével biztosítható a felmerülő vízszükségletek 

kiszolgálása, további fejlesztések kielégítése, az általános üzembiztonság növelése. A 

szivattyúk hatásfokának növelése érdekében a nyomóoldalon a csővezeték elbontása és új 

építése vagy átépítése szükséges. A szívóoldalon jelentkező nagymennyiségű uszadék gyors 

és szakszerű eltávolítására kezelőhíd illetve gereb kialakítás és pótlás szükséges. 

 

Előkészítettség 

Előterv 

 

Becsült megvalósítási költségek  

Projekt bekerülési költsége bruttó: 80 MFt 
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 Gástyási öntözőfürt átkapcsolása a Nagykunsági főcsatornára, gravitációs 

vízellátással II. ütem (projektjavaslat) 

 

A Gástyási öntözőrendszer vízellátását a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna vízkészlete 

biztosítja. A jelenlegi állapotot megelőzően a vízkivételt úszóműves vízkivétellel 

biztosították. A szivattyútelep átépítése 2008. –ban megtörtént, így a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatorna nyári vízszintje csökkenthetővé vált. A Gástyási II. csatorna kihasználtsága az 

elmúlt évek során megnőtt, így a szivattyútelep kapacitása jelenleg éppen elégséges, de 

további öntözésfejlesztés hatásterületen nem támogatható. Ezen kívül a csatornán üzemel egy 

további átemelő (Kontai szivattyútelep), így a gazdálkodók egy részéhez kétszeres átemelés 

után jut a víz.  

   

Problémafelvetés 

A fővízkivételi mű jelenleg három szivattyúval üzemel, melyek együttes teljesítménye éppen 

tudja biztosítani a csatornán felmerülő vízszükségleteket. (A szivattyúk névleges 

teljesítménye alapján). A nyomóoldali csővezeték hálózat kialakítása nem segíti a hatékony 

átemelést, ugyanis az hidraulikailag nem a legmegfelelőbb, köszönhetően a 90 fokos 

irányváltásoknak illetve az indokolatlan idomátmeneteknek. A termelők egy részéhez 

kétszeres átemelés után jut a víz, mely a szolgáltatás díját nagyban növeli. A tervezett 

nyomvonalon kiváltható az Nk. VII-1 szivattyútelep üzemeltetése is. A Gástyási II. és a 

Kontai öntözőcsatornák mederfejlesztés is szükséges. 

 

Megoldási javaslat 

A Kontai magas csatorna vízellátása gravitációsan biztosítható a Nagykunsági-főcsatorna I. 

bögéjéből indított fejlesztéssel. A tervezett csatorna nyomvonalának kiválasztása során 

figyelembe vettük a meglévő csatornák nyomvonalát is. (belvíz, öntözőcsatornák egyaránt). A 

Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjéből gravitációsan, megfelelő üzemvízszint mellett 14.253 m 

hosszú nyomvonalon érhető el a Kontai öntözőcsatorna végszelvénye. Szükséges 11.010 m 

hosszon új csatorna nyitása, 3240 m meglévő csatorna nyomvonal felhasználásával. Az 

öntözővíz elvezetéshez szükséges 4,0 m
3
/s –os vízszállító képességű magasvezetésű csatorna 

kiépítése, a meglévő szelvények bővítése. A fejlesztés végrehajtásával a Hortobágy –Berettyó 

főcsatornába vízleadás valósulhat meg Ecsegfalva környékén, a projekt illeszkedik a 

TIKEVIR rendszerhez.  

 

Előkészítettség 

előterv 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 1 500 MFt 
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Gástyási öntözőrendszer átkapcsolása a Nagykunsági-főcsatáronára 

 

 

1.2.1.4  Tiszavákonyi rendszer, fővízkivétel fejlesztése 

Meglévő állapot 

A Tiszavárkonyi csatorna, Tiszai szivattyús vízkivétellel rendelkező mű, mely a területen 

öntözni kívánó tulajdonosok vízigényeit elégíti ki. Jelenleg négy szerződéssel rendelkező 

vízhasználó él az öntözés adta lehetőséggel. Az elmúlt évben a szivattyú meghibásodása miatt 

mobil szivattyú elhelyezésével tudtuk biztosítani a vízszolgáltatást. A csatorna műút melletti 

szakaszán 1650 méter hosszúságban évek óta szivárgás tapasztalható. A belterületi szakaszon 

lévő burkolt meder javítása, hézagkitöltése javasolt, azok állapota a hosszú évek során 

rongálódott, egymástól elmozdultak.  A csatorna ezen szakasza és belterületi műút közötti 

meglévő betonkorlát átépítése szükséges. 

A havaria helyzet elkerülése, illetve a várhatóan megnövekedő vízigények miatt tartalék 

szivattyú elhelyezése indokolt. A szivárgás megszüntetése érdekében a külterületi műút 

melletti szakaszon indokolt a csatorna szivárgás elleni védelem megoldása, melyre több 

alternatíva is felmerült, ( burkolt szakasz kiépítése, műanyag alapú szigetelés védelem, 

agyagmaggal történő védelem). A szivattyús vízkivétel miatt a vízdíj költsége magas, 

közbenső vízszintszabályozós műtárgyak hiánya miatt nagy a veszteség, (egy vízigény miatt 

az egész rendszer töltése szükséges) ezért azok elhelyezésével szabályozottabb és 

takarékosabb vízszolgáltatás válik lehetővé. 
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Felújításhoz szükséges munkák felsorolása 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- szivárgó szakasz védelme 

- fő vízkivételi mű aknájának bővítése, nyomóág átalakítása 

- tartalék szivattyú elhelyezése tolózárak beépítésével 

- védőkorlát elbontása, új szalagkorlát építése 

- belterületi burkolt szakasz felújítása 

- terep és felületrendezési munkák 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- vízmércék elhelyezése 

- engedélyeztetési eljárás 

- terület kisajátítás 

- műtárgyépítés, felújítás 

 

 

Terület kimutatás   

Tiszavárkonyi-I öcs 0+000 0+404 Tiszavárkony 567/1 KÖTIVIZIG 

 0+404 0+414 Tiszavárkony 0200/2 KÖTIVIZIG 

 0+414 2+248 Tiszavárkony 0179 KÖTIVIZIG 

 2+248 2+546 Tiszavárkony 0153/2 KÖTIVIZIG 

 0+000 1+347 Tiszavárkony 0153/1 magán tul. 

 1+347 1+357 Tiszavárkony 0151/1 magán tul. 

 1+357 3+547 Tiszavárkony 0145 magán tul. 

 3+547 3+556 Tiszavárkony 0141/2 magán tul. 

 3+556 6+106 Tiszavárkony 0124 magán tul. 

 6+106 6+119 Jászkarajenő 027 magán tul. 

 6+119 7+744 Jászkarajenő 036 magán tul. 

 7+744 7+760 Jászkarajenő 041 magán tul. 

 

 

A fejlesztési munka becsült értéke: 650 MFt 
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Tiszavárkonyi öntözőrendszer, fővízkivétel fejlesztése 

 

 

1.2.1.5  Nagykunsági öntözőrendszer: Nkfcs. I. böge, Nk.III-2. ffcs. (I. ütem), Nkfcs. 

Keleti ág (II. ütem), Nkfcs. II-III-IV. böge (III. ütem) átfolyásos tározóvá 

történő fejlesztése    

 

 Nagykunsági-főcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 

 

A Kiskörei Vízlépcső építési munkáival párhuzamosan megindultak a tározóhoz kapcsolódó 

öntözőrendszerek (Nagykunsági, Jászsági) tervezési, illetve kivitelezési munkái. A teljes 

öntözőrendszer építése 1967-ben kezdődött, az első 18 kilométeres szakasz 1973-ban kezdte 

meg működését, míg a teljes víziút 1978-ban készült el.  

A Nagykunsági-főcsatorna a terület fő öntöző vízellátási „ütőere”, és egyben a TIKEVIR 

kulcs létesítménye. A főcsatornán keresztül lehet a Körös-völgyben biztosítani a megfelelő 

mennyiségű vízkészletet.  

Az öntözőcsatorna elsődleges funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás, vízátvezetés, 

belvíztározás illetve horgászat, turizmus. A Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjében jelenleg 

érvényes vízjogi engedéllyel ellátott terület: 9485,83 ha, lekötött vízmennyiség: 47.650.000 

m
3
/év. 
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Problémafelvetés 

Az aszályosabb időszakokban, -melynek időtartama és gyakorisága egyre nő-, a Tisza 

vízhozama jelentősen lecsökken és veszélyezteti a biztonságos öntözővíz ellátást. Indokolt 

lenne a felhasználható vízkészlet időszakos, vagy folyamatos növelése. Ez utóbbit megújuló 

vízkészletnek is nevezhetjük. 

A megújuló vízkészlet az átfolyásos tározói üzemrend bevezetésével biztosítható lenne. 

Ennek lényege, hogy normál üzemben folyamatosan tározódik a többlet vízmennyiség a 

főcsatornában csak akkor fog csökkenni, ha a Tisza természetes vízhozama jelentősen 

lecsökken és csökkenteni kell a Nagykunsági főcsatornába beadható vízhozamot, mely nem 

fogja elérni a főcsatorna összesített vízigényének mértékét. 

 

Megoldási javaslat 

Az öntözési célra rendelkezésre álló vízkészlet növelhető a vizek visszatartásával, ennek egy 

speciális változata a főcsatorna üzemvízszintjének a tavaszi feltöltés alkalmával történő 

megemelése, így a vízbő gazdag időszak készlete tározható a főcsatornában. A tervek alapján 

a tervezett dinamikus vízszint 87,80 – 87,78 mBf. A vízszint ilyen mértékű emelésével 

vizsgálni kell a vízkivételi műtárgyak állapotát, földművek állapotát (magassági hiányok, 

szivárgás vizsgálat), bújtató műtárgyak állapotát, rézsűburkolatok állapotát. 

A projekt javaslat célkitűzése tehát a Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjének vízszintemelése. 

Az előzetes számítások szerint ezzel a megoldással mintegy 1,277 millió m
3
 víz állna 

rendelkezésre folyamatosan az öntözési idényben. Egyidejűleg biztosítaná a megfelelő 

vízszintet a tervezett öntözésfejlesztések megvalósításához, és mintegy 4250 ha egyszeri 30 

mm vízadaggal történő megöntözését. 

 

 

Előkészítettség 

Elvi vízjogi engedélyes terv.  

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  1 706,855 MFt 
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Nagykunsági-főcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 
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 Nk.III-2. fürtfőcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 

 

A Kiskörei Vízlépcső építési munkáival párhuzamosan megindultak a tározóhoz kapcsolódó 

öntözőrendszerek (Nagykunsági, Jászsági) tervezési, illetve kivitelezési munkái. A teljes 

öntözőrendszer építése 1967-ben kezdődött, az első 18 kilométeres szakasz 1973-ban kezdte 

meg működését, míg a teljes víziút 1978-ban készült el. Az NK.III-2. öntözőfürtfőcsatorna 

építése a 0+000 – 23+291 szelvények között 1970 –ben kezdődött, majd végül 1987 –ben 

zárult le a 23+291 – 26+911 szelvények közötti szakasz megépítésével.  

A Nagykunsági-főcsatorna a terület fő öntöző vízellátási „ütőere”, és egyben a TIKEVIR 

kulcs létesítménye. A főcsatornán keresztül lehet a Körös völgyben biztosítani a megfelelő 

mennyiségű vízkészletet. Az NK.III-2. öntözőfürtfőcsatorna pedig a Nagykunsági-főcsatorna 

legnagyobb mellékága a maga 34.000 ha –os hatásterületével.  

Az öntözőfürtfőcsatorna elsődleges funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás, belvíztározás 

illetve horgászat, turizmus. Az NK.III-2. öntözőfürtfőcsatorna rendszerében jelenleg érvényes 

vízjogi engedéllyel ellátott terület: 5553,95 ha, lekötött vízmennyiség: 37.888.700 m
3
/év. 

 

Problémafelvetés 

Az aszályosabb időszakokban, -melynek időtartama és gyakorisága egyre nő-, a Tisza 

vízhozama jelentősen lecsökken és veszélyezteti a biztonságos öntözővíz ellátást. Indokolt 

lenne a felhasználható vízkészlet időszakos, vagy folyamatos növelése. Ez utóbbit megújuló 

vízkészletnek is nevezhetjük. 

A megújuló vízkészlet az átfolyásos tározói üzemrend bevezetésével biztosítható lenne. 

Ennek lényege, hogy normál üzemben folyamatosan tározódik a többlet vízmennyiség a 

főcsatornában csak akkor fog csökkenni, ha a Tisza természetes vízhozama jelentősen 

lecsökken és csökkenteni kell a Nagykunsági főcsatornába, majd onnan az NK.III-2. 

fürtfőcsatornába beadható vízhozamot. 

 

Megoldási javaslat 

Az öntözési célra rendelkezésre álló vízkészlet növelhető a vizek visszatartásával, ennek egy 

speciális változata a főcsatorna üzemvízszintjének a tavaszi feltöltés alkalmával történő 

megemelése, így a vízbő gazdag időszak készlete tározható a főcsatornában. A tervek alapján 

a tervezett dinamikus vízszint 87,80 – 87,78 mBf. A vízszint ilyen mértékű emelésével 

vizsgálni kell a, vízkivételi műtárgyak állapotát, földművek állapotát (magassági hiányok, 

szivárgás vizsgálat,  bújtató műtárgyak állapotát, rézsűburkolatok állapotát  

A projekt javaslat célkitűzése tehát az NK.III-2. fürtfőcsatorna I. bögéjének vízszintemelése. 

(Ezen feladat véghezviteléhez elengedhetetlen a Nagykunsági-főcsatorna I. böge 

vízszintemelésének végrehajtása) Az előzetes számítások szerint ezzel a megoldással mintegy 

223 ezer m
3
 víz állna rendelkezésre folyamatosan az öntözési idényben. Egyidejűleg 

biztosítaná a megfelelő vízszintet a tervezett öntözésfejlesztések megvalósításához, és 

mintegy 750 ha egyszeri 30 mm vízadaggal történő megöntözését. 
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Előkészítettség 

Elvi vízjogi engedélyes terv.  

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  441,228 MFt  

 

 
Nk.III-2. fürtfőcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 
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 Nkfcs. Keleti-ág átfolyásos tározóvá történő fejlesztése (dinamikus tározás 

megvalósítása) 

 

Terület bemutatása  

A Kiskörei Vízlépcső 1960-as évek végén kezdődő építési munkáival párhuzamosan 

megindultak a tározóhoz kapcsolódó öntözőrendszerek (Nagykunsági, Jászsági, Bögementi) 

tervezési, illetve kivitelezési munkái. A teljes öntözőrendszer építése 1967-ben kezdődött, az 

első 18 kilométeres szakasz 1973-ban kezdte meg működését, míg a teljes víziút 1978-ban 

készült el.  

A Keleti-ág a főcsatorna 39+280 mederszelvényénél balra ágazik ki Kuncsorba település 

környezetében, és a Hortobágy-Berettyó 16+200 tkm szelvényébe épült fenékleürítő 

műtárgyával kapcsolódik a Körösvölgyi vízrendszerhez. A 62/a Túrkeve-Kiserdő és a 62/b 

Mezőtúr-Álomzugi öblözet része. A főcsatorna Keleti-ága a Magyar állam tulajdonában van 

és a KÖTIVIZIG kezelésében és üzemeltetésében. Műszaki adatok: a Keleti-ág hossza 17 988 

fm, tervezett vízszállítása 40 m
3
/s. A főcsatorna magasvezetésű, kétoldali töltésezéssel és 

kétoldali szivárgó hálózattal rendelkezik. Az öntözőcsatorna elsődleges funkciója a 

mezőgazdasági vízszolgáltatás, vízátvezetés (vízfrissítés vagy árvízi átvezetés céljából), 

belvíztározás illetve horgászat, turizmus. A Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ágán jelenleg 

érvényes vízjogi engedéllyel ellátott terület: 1 899,8849 ha, lekötött vízmennyiség: 1 881 178 

m
3
/év. 

 

Problémafelvetés 

Az elmúlt évtizedben több alkalommal előfordult, hogy a tenyészidőszakban a Tisza 

vízhozama jelentősen lecsökkent. Sok esetben csak a Tisza-tóból leengedett többlet 

vízhozammal lehetett megakadályozni a vízszintek további csökkenését. Természetesen az 

előrejelzések alapján a Tisza-tó duzzasztási vízszintje korábban megemelésre került. Az így 

betározott vízmennyiség biztosította a leengedésre kerülő többlet vízhozamot, és a főcsatorna 

rendszerekben a többlet öntözővíz igényeket is, ugyanakkor olyan eset is előfordult, hogy a 

TIKEVIR keretében a Körös-völgybe leadott vízhozamot is csökkenteni kellett. Ezekben az 

aszályos években szerzett tapasztalatok megerősítették azt az elgondolást, hogy a 

Nagykunsági öntözőrendszer üzemeltetési szabályzatát aktualizálni kell úgy, hogy 

biztosítható legyen egy dinamikusan megújuló többlet vízkészlet hasonló módon, mint az a 

Tisza-tóban történt. 

 

Megoldási javaslat 

Az öntözési célra rendelkezésre álló vízkészlet növelhető a vizek visszatartásával, ennek egy 

speciális változata a főcsatorna üzemvízszintjének a tavaszi feltöltés alkalmával történő 

megemelése, így a vízben gazdag időszak készlete tározható a főcsatornában. A 

vízszinttartással csak a mindenkori igényelt vízhozam kerül a főcsatornába, de a tározott 

vízmennyiség nem változik. Felhasználására csak aszályos periódusban kerül sor, amikor a 

Tisza vízhozama jelentősen csökken. A dinamikusan megújuló vízkészletet a Tisza tóból a 
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Nagykunsági-főcsatorna Nyugati ágán keresztül lehet biztosítani. A korábbi tervek alapján a 

tervezett dinamikus vízszint 86,17 – 85,82 mBf. A vízszint ilyen mértékű emelésével a 

termelői lineár vízkivételek műtárgyai átépítésre szorulnak (6 db), illetve a töltések 1 méteres 

biztonsági magassága nem mindenhol áll rendelkezésre. Vizsgálandó továbbá a mellettes 

szivárgó csatornák és az azokra telepített automata szivattyútelepek helyzete, illetve a 

rézsűállékonyság a szivárgás figyelembevételével. A tározótér további növelésének 

lehetősége az évek során felhalmozódott iszapmennyiség eltávolítása kotrással. 

 

Előkészítettség 

Nem áll rendelkezésünkre tervdokumentáció. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 943,600 MFt, (amelyből kivitelezés bruttó költsége: 

647,700 MFt) 
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Nkfcs. Keleti-ág átfolyásos tározóvá történő fejlesztése 
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 Nkfcs. Nyugati ág (Nkfcs. II., III., IV. böge) átfolyásos tározóvá történő fejlesztése 

(dinamikus tározás megvalósítása) 

 

Terület bemutatása  

A Kiskörei Vízlépcső 1960-as évek végén kezdődő építési munkáival párhuzamosan 

megindultak a tározóhoz kapcsolódó öntözőrendszerek (Nagykunsági, Jászsági, Bögementi) 

tervezési, illetve kivitelezési munkái. A teljes öntözőrendszer építése 1967-ben kezdődött, az 

első 18 kilométeres szakasz 1973-ban kezdte meg működését, míg a teljes víziút 1978-ban 

készült el.  A Nagykunsági-főcsatorna a Tisza bp.-i árvédelmi töltés 144+642 tkm-énél ágazik 

ki és a Hármas-Körös jp.-i 33+572 tkm szelvényébe épült fenékleürítő műtárgyán keresztül 

kapcsolódik be a Hármas-Körösbe. A 63/a Mesterszállás-Bartapusztai és 63/b Szenttamási 

öblözet része. A főcsatorna a Magyar állam tulajdona és a KÖTIVIZIG kezelésében és 

üzemeltetésében van. Műszaki adatok: teljes hossza 74 360 fm (új szelvényezés szerint), 

torkolati kapacitása 80 m
3
/s. A főcsatorna magasvezetésű, kétoldali töltésezéssel és kétoldali 

szivárgó hálózattal rendelkezik, az érintett szakasz műtárgyakkal 3 bögére osztott. Az 

öntözőcsatorna elsődleges funkciója a mezőgazdasági vízszolgáltatás, vízátvezetés 

(vízfrissítés vagy árvízi átvezetés céljából), belvíztározás, illetve horgászat, turizmus.  

 

Problémafelvetés 

Az aszályosabb időszakokban, melynek időtartama és gyakorisága egyre nő, a Tisza 

vízhozama jelentősen lecsökken és veszélyezteti a biztonságos öntözővíz ellátást. Indokolt 

lenne a felhasználható vízkészlet időszakos, vagy folyamatos növelése. Ez utóbbit megújuló 

vízkészletnek is nevezhetjük. 

 

Megoldási javaslat 

Az öntözési célra rendelkezésre álló vízkészlet növelhető a vizek visszatartásával, ennek egy 

speciális változata a főcsatorna üzemvízszintjének a tavaszi feltöltés alkalmával történő 

megemelése, így a vízben gazdag időszak készlete tározható a főcsatornában. A 

vízszinttartással csak a mindenkori igényelt vízhozam kerül a főcsatornába, de a tározott 

vízmennyiség nem változik. Felhasználására csak aszályos periódusban kerül sor, amikor a 

Tisza vízhozama jelentősen csökken. A dinamikusan megújuló vízkészletet a Tisza tóból a 

Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjén keresztül lehet biztosítani. A korábbi tervek alapján a 

tervezett dinamikus vízszint 86,82 – 85,67 mBf. A vízszint ilyen mértékű emelésével a 

műtárgymunkák szükségesek, illetve a töltések 1 méteres biztonsági magassága sem áll 

mindenhol rendelkezésre. Vizsgálandó továbbá a mellettes szivárgó csatornák és az azokra 

telepített automata szivattyútelepek helyzete, illetve a rézsűállékonyság a szivárgás 

figyelembevételével. A tározótér további növelésének lehetősége az évek során 

felhalmozódott iszapmennyiség eltávolítása kotrással. 

 

Előkészítettség 

Nem áll rendelkezésünkre tervdokumentáció. 
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Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 2272,315 MFt, (amelyből kivitelezés bruttó költsége: 

1666,737 MFt) 

 

Nkfcs. Nyugati ág (Nkfcs. II., III., IV. böge) átfolyásos tározóvá történő fejlesztése 
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1.2.1.6  Nk. III-2-5 fürtcsatorna fejlesztése a Tiszafüredi-főcsatorna alsó szakaszának 

gravitációs átkapcsolásához 

 

Az elöregedett Tiszafüredi-főcsatorna és mellékágai csak nagy szivárgási veszteségekkel 

üzemeltettethető és mivel a rendszer vízellátása szivattyúsan történik, magas az üzemeltetési 

költsége a gravitációs vízellátásra történő átkapcsolás a füredi főcsatorna vízkivételtől 

legtávolabbra eső szakaszain, mellékágain a fenntartható költséghatékony üzemeltetés 

érdekében elengedhetetlen. Az 

Már jelenleg is az Nk. III-as fürtből az Nk. III-2-5 fürtcsatornán keresztül történik a 

Tiszafüredi VII. mellékbe (a csatorna új neve Nk. III-2-5-1 fürtcsatorna) történő vízátvezetés.  

Az Nk. III-2-5 fürtcsatorna vízszintje tovább nem növelhető a csatorna  kiépítettsége, állapota 

miatt (földművek állapota, magassági viszonyai, szivárgók hiánya, stb). A Tiszafüredi-

főcsatorna hosszabb alsó szakasza is átkapcsolható gravitációs vízellátásba, amennyiben az 

Nk. III-2-5 fürtcsatornán a vízszintemelést meg tudjuk oldani megoldható.  

Problémafelvetés 

Az Nk. III-2-5 fürtcsatorna jelenlegi állapotában épp ki tudja szolgálni a csatornán és az NK. 

II-2-5-1 fürtcsatornán felmerülő igényeket. A Tiszafüredi-főcsatorna alsó szakasza csak 

korlátozottan látható el az Nk. III-2-5 jelenlegi induló vízszintje miatt. 

 

Megoldási javaslat 

A Tiszafüredi-főcsatorna alsó szakaszának átkapcsolása a gravitációs vízellátású Nk. III-2 

fürtfőcsatornára az Nk. III-2-5 fürtcsatornán keresztül lehetséges. A 3740 fm hosszú csatorna 

fejlesztése szükséges a töltések kiépítésével, fejlesztésével. A töltésmagasításhoz összesen 

szükséges 60.000 m
3
 anyag beépítése, az így elérhető vízszint: 87,00 mBf. az Nk. III-2-5 

fürtcsatorna végszelvényében. Megjegyzés, amennyiben az NK.III-2. fürtfőcsatorna 

átfolyásos tározóvá alakítása megtörténik a vízszint tovább emelhető 87,60 mBf. –re. A 

töltéseket is ennek megfelelően kell kiépíteni. Szükséges a csatorna szivárgóinak 

helyreállítása is.  

 

Előkészítettség 

Előterv 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:140 MFt 
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Nk. III-2-5 fürtcsatorna fejlesztése a Tiszafüredi-főcsatorna alsó szakaszának gravitációs átkapcsolásához 
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1.2.1.7 Nagykunsági öntözőrendszer Karcagi Szakaszmérnökség területére eső 

öntözőfürtjeinek rekonstrukciója (Nk. III., Nk. IV., Nk. V-1. gravitációs, Nk. V-1. 

szivattyús, Nk. V-2., Nk. VII-1. gravitációs, Nk. VII-1. szivattyús öntözőfürtök) 

 

A Nagykunsági öntözőrendszer a területen üzemelő rendszerekből kiemelkedően magas 

kapacitással és hatásterülettel rendelkezik, mely rendszernek az érintett területen lévő és 

működő kisebb öntözőrendszerek átkapcsolásával a tervezett hatásterülete: 217.000 ha. A 

tárgyi projekt az előbb említett Főcsatorna fürtfőcsatornáinak rekonstrukcióját irányozta elő a 

területen jelenleg és a jövőben jelentkező vízszükségletek kiszolgálásának biztosítása 

érdekében.  

Hatásterület 

A tervezett fejlesztés megvalósulása esetén a rendszer jelenlegi hatásterületén belül mintegy 

10000 ha-al növekedne az öntözött területek nagysága. Továbbá a csatorna öntözési idényen 

kívül a területekről történő belvizek elvezetését is hivatott szolgálni, mellyel a csatorna több 

funkciót is ellát.  

Fekvése  
Karcag, Kunhegyes, Fegyvernek, Kenderes, Tiszabő külterület 

 

Rendeltetése 

 Elsődleges rendeltetése: a területen jelentkező öntöző és halastavi vízszükségletek 

kiszolgálása 

 Másodlagos funkció: a területen jelentkező belvizek elvezetése, belvízbiztonság 

növelése 

 További funkciója: ökológia célú vízpótlás biztosítása 

Üzemeltető 

 Normál időszakban, és mezőgazdasági vízszolgáltatási időszakban (03.15. – 11.10.): 

KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség; 

 Belvízvédekezési időszakban: Karcagi Szmg, 10.07 és 10.08. belvízvédelmi szakasz 

Szakaszvédelem-vezetője 

Védettsége 

Az érintett területen egyes szakaszon (Nk.III-2-5-1, NK.III-2-2-2) Natura 2000 védettséggel 

rendelkezik.  

Fejlesztés 

A Karcagi Szakaszmérnökség illetékességi területén található öntözőrendszer meglehetősen 

nagy hatásterülettel rendelkezik. A projekt célja ezen hatásterület további növelése a jövőben 

jelentkező vízigények kiszolgálásnak biztosítása érdekében.   

 

A tárgyi projektben az Nk.III-2 fürtfőcsatorna mellékcsatornái, az Nk.IV. fürtfőcsatorna és 

annak egyes mellékcsatornái, az Nk.V- 1 és Nk.V-2 illetőleg az Nk.VII-1 csatornák 

szerepelnek. Ezen csatornák túlnyomó többségén szükséges a mederkotrás, rekonstrukció, 

töltés helyreállítás illetőleg a műtárgyak helyreállítása, esetleges átépítése az előbb 

megfogalmazott célok teljesülése érdekében. A következő táblázatokban az egyes 

csatornákon szükséges beavatkozások listája látható. 
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Forgalomképes 

vizilétesítmény neve 
Munka jellege 

Hossz  

(m) 
Földmennyiség (m

3
) 

NK-III-2-2 kotrás 12 840 32 100 

NK-III-2-2-2 kotrás 7 332 10 998 

NK-III-2-2-6 kotrás 4 142 6 213 

NK-III-2-4-2 kotrás 2 063 4 126 

NK-III-2-6 kotrás 7 950 13 515 

NK-IV-1 kotrás 7 028 10 542 

NK-IV-1 kotrás 5 722 9 727 

NK-IV-1-2 kotrás 850 1 020 

NK-IV-1-4 kotrás 457 548 

NK-V-1 kotrás 5 940 8 910 

NK-V-2 
burkolt meder 

rekonstrukció 
4 613 - 

Földmunka összesen:   58 937 97 700 
 

Ssz. 
Vizilétesítmény neve, műtárgy 

szelvényszáma 
Tervezett munka jellege 

1 NK-III-2-2 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

2 NK-III-2-2 2+005 vízleadó mt. rekonstrukció 

3 NK-III-2- 10+500 vízzáróság helyreállítása 

4 NK-III-2-2 10+875 burkolatok helyreállítása 

5 NK-III-2-2 16+932 szerkezeti rekonstrukció 

6 NK-III-2-2-2 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

7 NK-III-2-2-2 0+419 szerkezeti rekonstrukció 

8 NK-III-2-2-2 2+875 burkolatok helyreállítása 

9 NK-III-2-2-2 3+336 szerkezeti rekonstrukció 

10 NK-III-2-2-2 5+424 szerkezeti rekonstrukció 

11 NK-III-2-2-2 7+332 szerkezeti rekonstrukció 

12 NK-III-2-2-2-1 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

13 NK-III-2-2-6 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

14 NK-III-2-2-6 4+142 szerkezeti rekonstrukció 

15 NK-III-2-4 2+090 szerkezeti rekonstrukció 

16 NK-III-2-5-1 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

17 NK-III-2-6 5+650 szerkezeti rekonstrukció 

18 NK-III-2-6 7+227 szerkezeti rekonstrukció 

19 NK-III-2-6 7+950 szerkezeti rekonstrukció 

20 NK-III-2-6 8+818 leürítő műtárgy rekonstrukció 

21 NK-IV-1 7+028 szerkezeti rekonstrukció 

22 NK-IV-1 9+620 műtárgy átépítés 

23 NK-IV-1 12+750 szerkezeti rekonstrukció 

24 NK-IV-1-2 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

25 NK-IV-1-4 0+000 szerkezeti rekonstrukció 

26 NK-V-1 0+000 NK-V- szivattyútelep rekonstrukció 

27 NK-V-2 0+000 szerkezeti rekonstrukció 
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A projektben szereplő fejlesztések, rekonstrukciók elősegítik a megfelelő, fenntartható 

üzemeltetést/üzemelést, a jelenleg és a jövőben felmerülő vízigények biztosítását, az 

ökológiai vízpótlás biztosítását illetőleg a vízhiány-kárelhárítás biztonságának növekedését.  

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:1313 MFt 

  

 

1.2.1.8 Nagykunsági öntözőrendszer, Nk. X. öntözőfürt rekonstrukciója 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Nagykunsági vízszolgáltató rendszer részét képező Nk. X. vízszolgáltató fürt 

közigazgatásilag a Szolnok megyében található, Kengyel és Rákócziújfalu közigazgatási 

területén helyezkedik el. A Nagykunsági főcsatorna Nyugati ág jp-i töltésének 60+370 km 

szelvényéből ágazik ki. A Nagykunsági főcsatorna X-2 csatorna a 63/a Mesterszállás-

Bartapusztai öblözet, illetve a 64/b Alcsi-Tenyő-Kengyeli belvízöblözet része. A csatorna 

hossza összesen 10 423 fm, amelyből a 0+000 – 8+452 közötti szakasz a Magyar Állam 

tulajdonában és a KÖTIVIZIG kezelésében van, üzemeltetési szerződés alapján azonban az 

üzemeltető a TRV Zrt., a 8+452-10+423 közötti csatornaszakasz idegen tulajdonban van, ezt 

a KÖTIVIZIG nem üzemelteti. Vízszállítási adatai: 0+000 – 1+172 között 2,25 m
3
/s, 1+172-

2+000 között 1,6 m
3
/s, 2+000 – 7+851 között 1 m

3
/s, 7+851-9+365 között 0,65 m

3
/s, 9+365-

10+423 között 0,14 m
3
/s. A 7+851 szelvényben esésnövelő szivattyútelep létesült (1,6 m3/s), 

amely a csatornát két részre gravitációs illetve szivattyús fürtre tagolja. A csatorna leürítése a 

Nagykunsági főcsatornával párhuzamosan történik az Üzemeltető és a Kezelő közös 

egyeztetésével zajlik, amennyiben ez nem lehetséges a jobb part 1+264 szelvényében levő 

műtárgyon keresztül gravitációsan történhet a Harangzugi I-c csatornába, így vízteleníthető a 

0+000-5+400 szelvények közötti szakasz, illetve öntözési idényben itt adható át öntözővíz a 

kettősműködésű csatornába. Az 5+400 – 7+851 közötti szakasz az Alcsi Holt-Tisza felé 

üríthető. A X-2 csatorna Szolnok város tartalék ivóvízbázisát képező holtág az Alcsi Holt-

Tisza vízpótló útvonalának része, jelenleg a belvízcsatornák kiépítettsége alapján a Qmax=0,3 

m
3
/s.  A Harangzugi I-c csatorna 16+150 szelvényében keresztezi az öntözőcsatornát egy 

bújtatós műtárgyon keresztül. A fürt bruttó hatásterülete 13 565 ha. 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

A vízszolgáltató fürt az öntöző vizet a Nagykunsági-főcsatornából kapja, az Nkfcs. 60+370 

jtkm szelvényben lévő 1T. jelű fürtfővízkivételi műtárgyon (1,70x1,50 m) keresztül. 

 Alcsi Holt-Tisza:  Nk. X-2. ffcs.→ Kiskengyeli csatorna→ Kengyeli csatorna→ Alcsi 

Holt-Tisza 

 Harangzugi I-c csatorna 

- Nk. X-2. ffcs. → Harangzugi I-c csatorna (16+150 szelvény) 

 

Szükséges rekonstrukciós munkák és fejlesztések 
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Az NK X-2. fürt főcsatorna esetében szükség lenne kotrásra és kotrás után tereprendezésre a 

3+950- 4+600, illetve az 5+500- 6+800 m szelvények közötti szakaszain, illetve a rendszerhez 

tartozó Harangzugi I-C. csatorna 14+900- 16+150 m szelvényei közötti szakaszon. Az NK X-

2. fürt főcsatornán 3 db vízkivételi műtárgy cseréje szükséges a jelenlegi állapotukat 

figyelembevéve. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 98,58 MFt (vízpótló útvonal mederkotrása, műtárgyak 

rekonstrukciója. Kivitelezési költség 51,18 MFt. ) 

 

 

1.2.1.9 Nagykunsági öntözőrendszer, Nk. XII. öntözőfürt rekonstrukciója 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Nagykunsági vízszolgáltató rendszer részét képező Nk. XII. vízszolgáltató fürt 

közigazgatásilag a Szolnok megyében található, Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza, Kungyalu, 

Nagyrév, Cserkeszőlő, közigazgatási területén helyezkedik el. A vízszolgáltató fürtöt K-ről a 

Harangzugi belvíz főcsatorna, DK-ről a Hármas-Körös, D-ről a Kecskemét-Kunszentmártoni 

vasútvonal, Ny-ról a Tisza határolja. Az vízszolgáltató fürt É-i határa megegyezik Martfű, 

Rákócziújfalu, Mezőhék és Kengyel települések határaival.   

Főbb csatornái: Nk. XII-1 fürtfőcsatorna és kapcsolódó övcsatornák, kiágazás: 

Nagykunsági-főcsatorna 66+953 jtkm, hossza: 15 487 fm, kialakítása: mindkét oldalon 

töltésezett és a csatornával párhuzamosan övcsatorna halad, keresztszelvénye: terepszint alatt 

kotort összetett szelvény, terepszint fölött kiépített kétoldali töltésekkel; belső oldali rézsű: 

1:2; 1:4, külső rézsű: 1:6; korona szélesség: 3,5 m; fenékszélesség: 2,00 m, Nk. XII-1-1. 

fürtcsatorna, kiágazás: Nk. XII-1. fürtfőcsatorna jobb oldal 2+694 km , hossza: 5 370 fm, 

kialakítása: terepszint alatt kotort trapéz szelvény, keresztszelvénye: belső oldali rézsű: 1:1,5; 

1:1,2; fenékszélesség: 0,60-1,00 m; Nk. XII-1-1-1. fürtcsatorna, kiágazás: Nk. XII-1-1. 

fürtcsatorna, hossza: 378 fm, kialakítása: terepszint alatt kotort trapéz szelvény, belső oldali 

rézsű: 1:1,5; 1:1,2; fenékszélesség: 0,60-1,00 m; Nk. XII-1-3. fürtcsatorna és kapcsolódó 

övcsatornák, kiágazás: Nk. XII-1. fürtfőcsatorna bal oldal 15+479 km, hossza: 686 fm , 

kialakítása: terepszint alatt kotort trapéz szelvény, keresztszelvénye: belső oldali rézsű: 1:2; 

fenékszélesség: 2,00 m, Nk. XII-1-3-1. fürtcsatorna, kiágazás: Nk. XII-1-3 fürtcsatorna bal 

oldal 0+686 km, hossza: 2995 fm, kialakítása: terepszint alatt kotort trapéz szelvény, 

keresztszelvénye: belső oldali rézsű: 1:2; fenékszélesség: 2,00 m.  

Az Nk.  XII-1. fürtfőcsatorna teljes hosszában két bögeként üzemel. A vízbetáplálás 

gravitációs úton a Nagykunsági-főcsatornából történik, a fürtfővízkivételi zsilipen keresztül 

kézi üzemmódban. A vízkiadás a fürtfőcsatornából egyrészt a fürtcsatornák vízkivételi 

műtárgyainál gravitációs, másrészt a közvetlen termelői vízkivételeknél történik gravitációs 

vagy szivattyús módon. Az Nk. XII-1. fürtfőcsatorna vízszintszabályozására a 

fürtfővízkivételi zsilipnél van lehetőség, amelynél alvízszintszabályozás van, tehát a 

fürtfőcsatorna alulról vezérelt. A fürtfőcsatorna közvetlenül nem torkollik bele más élő 

vízfolyásba.  A fürtfőcsatornán a mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben folyamatosan 
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átvezetendő ökológiai vízsugár nincs meghatározva, de a Cibakházi-Holt-Tisza, Kungyalui-

Holt-Körös ökológiai vízpótlását szükség szerint biztosítja. 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

A vízszolgáltató fürt az öntöző vizet a Nagykunsági-főcsatornából kapja, az Nkfcs. 66+953 

jtkm szelvényben lévő fürtfővízkivételi műtárgyon ( 2x2x1,20x1,40 m) keresztül. 

 Ac. telepek (félstabil esőztető öntözőfürtök) 

- Mezőhék II. ac. telep (hatásterülete:1541,7 ha) : Nk. XII-1. ffcs. → üzemi 

tápcsatorna (40 fm) → nyomásközpont 

- Tiszaföldvár I. ac. telep (hatásterülete:1616,3 ha): Nk. XII-1. ffcs. → Nk. XII-

1-1. fcs. → nyomásközpont 

- Tiszaföldvár II. ac. telep (hatásterülete:1135,6 ha):  Nk. XII-1. ffcs. → Nk. 

XII-1-2. üzemi tápcsatorna (1370 fm) → nyomásközpont 

- Kungyalui ac. telep (hatásterülete:1657,0 ha):  Nk. XII-1. ffcs. →Nk. XII-1-3. 

fcs. → Nk. XII-1-3. üzemi tápcsatorna (606 fm) → nyomásközpont 

 Görbeéri halastó: Nk. XII-1. ffcs.→ Nk. XII-1-1. fcs.→ Lőwei csatorna 

 Cserkei lineár öntözőtelep:  Nk. XII-1. ffcs.→ Nk. XII-1-3. fcs.→ Nk. XII-1-3-1.→ 

1-6. csatorna → 1-6-a csatorna → Cserkei lineár 

 Cibakházi-Holt-Tisza: 

- Nk. XII-1. ffcs. → Nk. XII-1-1. fcs.→ Nk. XII-1-1-1. fcs.→ Lőwei csatorna→ 

Görbe-éri csatorna → Cibakháza-Martfűi csatorna → Cibakházi-Holt-Tisza 

- Nk. XII-1. ffcs.→ Nk. XII-1-1. fcs.→ Cibakháza-Martfűi csatorna → Cibakházi-

Holt-Tisza 

- Nk. XII-1. ffcs. → Nk. XII-1-3. fcs. → Nk. XII-1-3. üzemi tápcsatorna → 

Kungyalui ac. telep nyomásközpont, 3. sz. fővezeték → Cibakházi-Holt-Tisza 

 Kungyalui-Holt-Körös:  Nk. XII-1. ffcs. → Kungyalu II. csatorna → Kungyalui-

Holt-Körös 

 

Szükséges rekonstrukciós munkák és fejlesztések 

Az NK. XII-1. fürt főcsatorna esetében: cserjeirtásra, fakitermelésre, a 0- 7+615 m szelvények 

között iszapkotrásra (15 230 m
3
), illetve a kitermelt iszap rendezésére, az NK. XII-1-1. 

csatorna esetében: cserjeirtásra, fakitermelésre, a 1+900- 5+070 m szelvények között 

iszapkotrásra (4 755 m
3
), illetve a kitermelt iszap rendezésére, az NK. 1-3-1. csatorna 

esetében: cserjeirtásra, fakitermelésre lenne szükség. 

Az NK. XII-1-1. és az NK. XII-1-3-1. csatornák esetében a vízleadó műtárgyakhoz vízhozam 

mérőberendezések beépítésére lenne szükség. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 200,65 MFt (Kivitelezési költség 90,17 MFt. ) 

 

 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

70 
 

1.2.2 Öntözőfürtök hatásterületének növelése új kettősműködésű belvízcsatornák, 

belvízcsatorna szakaszok bekapcsolásával 

 

 BELVÍZ I. – KÖTIVIZIG: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója 

o Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és 

műtárgyainak komplex rekonstrukciója  

o Villogó belvízcsatorna mederfejlesztés és rekonstrukció  

           (folyamatban lévő projektek, tájékoztató jelleggel) 
 

 Azonosító jele: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 
 

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016.08.19. 
 

Támogatási szerződés összege: 5 237,997 MFt (teljes összeg) 
 

Konzorciumi partnerek: OVF, ÉDUVIZIG,ADUVIZIG,NYUDUVIZIG, 

FETIVIZIG, KÖTIVIZIG, EMVIZIG,ATIVIZIG 

 

Előzmények 

Magyarország Kormányának „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek 

javítása” felhívásának keretein belül az Országos Vízügyi Főigazgatóság „Belvízcsatornák 

fejlesztése és rekonstrukciója I.” tárgyú projekt keretében: 

 a Villogó belvízcsatorna (KÖTIVIZIG) 

 a Örvényabádi belvízrendszer (KÖTIVIZIG) rekonstrukcióját és fejlesztések 

valósulnak meg. 

A projektek Támogatási szerződéssel rendelkeznek, így azokat tájékoztató jelleggel, mint 

a Stratégia része kívánjuk bemutatni, azaz jelen Stratégiában fejlesztési igény nem 

fogalmazódik meg velük szemben. 

 

 

1.2.2.1  „Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak 

komplex rekonstrukciója” 

Tervezett munkálatok összefoglalása 

A 059. sz. Örvényabádi belvízrendszer belvízcsatornái 6 település (Abádszalók, Tiszaderzs, 

Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaörs) csapadékvizeinek befogadói, ezen kívül a 

művelt területeken összegyülekezett felesleges vizeket juttatják a belvízrendszer 

főbefogadójába, a Tisza II. tározóba. A duzzasztott vízszint miatt a főművek csak szivattyúval 

mentesíthetők.  

A Tisza-tó vízkészletére támaszkodva új vízellátó útvonalakkal tervezzük megteremteni a 

térségben felmerült öntözővíz igény (egyre növekvő) kielégítését, mely nagyban segíti a 

megfelelő termésátlag elérését, ezzel együtt a térség ökológiai vízigénye is megteremtődhet. 
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A projektben az alábbi új létesítmények kerülnek kiépítésre, melyek vízjogi engedély 

köteles tevékenységek: 

- 4 db vízvisszatartó műtárgy építése vagy meglévő műtárgy új funkcióra történő 

fejlesztése: 

- 4 db mobilszivattyú-állás építése  

- 5 db új vízkormányzó műtárgy építése és 1 db meglévő bontása 

- 1 db vízleadó műtárgy építése 

 

A Nagyfoki I-18 belvízcsatorna 3+848 szelvényében tervezett bukóaknás vízleadó műtárgy 

úgy kerül kialakításra, hogy igény esetén a Tiszafüredi öntöző-főcsatornából kivenni 

szándékozott vízmennyiséget gravitációsan lehessen bevezetni a belvízcsatornába.  

      

- 2 db szivornya építése 

- 12 db csővég-csappantyús kisműtárgy építése 

 

További nem vízjogi engedély köteles tevékenységek: 

 

- A Tiszaderzsi 3., Nagyfoki I. belvíz főcsatorna szükséges mértékű gyökérzónás 

iszapolása, rézsűrendezéssel, bozót- és cserje irtásával, nádkaszálással, utó-

vegyszerezéssel, műtárgyak rekonstrukciója, tisztítása.  

- Tiszafüredi öntöző-főcsatorna mederburkolat helyreállítása a 28+229 - 30+155 

km szelvények között. 

- Tiszaderzsi és Zsiliai szivattyútelepek gépészeti rekonstrukciója,  
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Forrás: VIZITERV Environ Kft. 

 „Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója” 

 

 

A fenti projekt megvalósulása esetén a jelenleg belvízi funkciót betöltő vízgazdálkodási 

létesítmények kettős működésűvé tehetők, ezáltal a Nagyfoki öblözetben a vízpótlás 

lehetősége, a főművek kapacitásának keretin belül megteremtődik. 
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A projektet követően az alábbi csatornák válnak kettős működésűvé: 

 

Csatorna megnevezése 

Kettős 

működésű 

hossz (fm) 

Görcsös fok 0+000-1+500 1500 

Kisfoki belvízcsatorna 1+071-5+860 4789 

Tiszaderzsi III. 0+000-8+750 8750 

Nagyfoki II. csatorna 0+000-5+870 5870 

Nagyfoki II. csatorna 5+870-11+150 5280 

Érfűi belvízcsatorna 1750 

Nagyfoki I. csatorna 0+000-16+030 16030 

Nagyfoki I-18. csatorna 0+000-3+848 3848 

Nagyfoki 3-6-2 0+000-0+800 800 

Örvényabádi 2. csatorna 3+030-7+500 4470 

 

 

 

 

1.2.2.2 „Villogó belvízcsatorna mederfejlesztés és rekonstrukció” 

Tervezett munkálatok összefoglalása 

A Villogó belvízcsatorna 0+000 - 18+200 szakasza az NkIII-2 öntözőfürt részeként kettős 

működése miatt jelentős igénybevétellel terhelt. A csatorna ugyanakkor befogadója 

Kunhegyes és Tomajmonostora települések belterületi csapadékvizének is.   

A projektben célja a Villogó belvízcsatorna meder és műtárgy kapacitásának megfelelő 

kialakítása, figyelembe véve a megvalósult és a jövőben várható fejlesztési igényeket és a 

szomszédos Kakati belvíz öblözetbe történő vízátvezetéseket is.  A Villogói öblözet komplex 

működtetésének hatékonysága, a tervezett vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak, ill. 

félig stabil kialakítású szivattyútelep létesítésével növelhető. A tervezett műtárgyakkal az 

öntözővíz a megfelelő területre kormányozható, ott visszatartható, a belvízi üzemben 

pedig a tervezett szivattyútelep biztosítja a felső vízgyűjtő két településének belvízi 

biztonságát, növelve a belvízlevezetés hatékonyságát, a védekezési költségek csökkentése 

mellett. 
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A projektben az alábbi új létesítmények kerülnek kiépítésre, melyek vízjogi 

engedélyköteles tevékenységek: 

- A Dombszigeti tiltó bontása és új építése. Az 5+578 szelvényben található 2T jelű 

Dombszigeti tiltó jelenleg működésképtelen, régi szerkezete nem zárható. A régi 

műtárgy alépítménye és a kerethíd megmarad, a tiltólapok és a felhúzó szerkezet 

elbontásra kerülnek. A régi kiváltására az új tiltós műtárgy az 5+755 km 

szelvényben kerül megépítésre, figyelembe véve az újonnan megépülő M4-es 

autópálya nyomvonalát.   

- Az NK.III-2. öntözőfürt főcsatorna 26+770 szelvényébe új vízszintszabályozó 

bukózsilipes műtárgy építése.  

- A Villogó belvízcsatorna 18+190 szelvényébe új redőnyös elzáró szerkezetű 

vízszintszabályzó műtárgy építése.  

- A Villogó belvízcsatorna 30+475 szelvényében új, 2x0,5 m
3
/s kapacitású, félig 

stabil kialakítású szivattyútelep építése. A teleppel a felső öblözetrészben, 

Kunhegyes és Tomajmonostora települések esetében a gyors és hatékony 

belvízlevezetés biztosítható.  

- Töltéskorona stabilizáció kialakítása az NK.III-2. öntözőfürt főcsatorna jobb 

parti töltésén a 7+090 – 8+471 szelvények között, 1381,0 m hosszban.  

 

 

A projektben az alábbi rekonstrukció jellegű beavatkozásokat terveztük, melyek nem 

vízjogi engedély köteles tevékenységek: 

- A Villogó belvízcsatorna 0+000 – 37+470 km. szelvények közötti mederkotrása, a  

- A Villogó, V-11., V-14, V-1-11, V-1-10, V-1-6 belvízcsatornák műtárgyainak  

helyreállítása, működővé tétele.  

 

A fenti projektek segítik a stratégiában megfogalmazott elvárások teljesülését, abba 

integrálhatóak, ill. kapcsolódó fejlesztési igényeket alapoznak meg. 
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Forrás: VIZITERV Environ Kft. 

 „Villogó belvízcsatorna mederfejlesztés és rekonstrukció” 
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 BELVÍZ II.: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.    

o Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és 

Karcag környéki 61. számú belvízrendszerében (Karcagi II-15-a) 

o 61/c Kakati részöblözet rekonstrukciója (Villogó magas) 

              (előkészített projekt, tájékoztató jelleggel) 

Azonosító jele: (KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 

Támogatási szerződés hatályba lépése: előkészítés alatt 
 

Támogatási szerződés összege: 8 000 MFt (teljes összeg) 

Konzorciumi partnerek: OVF, ADUVIZIG, FETIVIZIG KÖTIVIZIG, ÉMVIZIG, 

ATIVIZIG, TIVIZIG,KÖVIZIG 

A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II” című projekt keretében olyan 

beavatkozások valósulnak meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre 

gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a 

vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes 

vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. 

A tervezett beruházás 7 projektelemet foglal magába, a megvalósítási helyszínek az érintett 

Vízügyi Igazgatóságok területein helyezkednek el.  A projektelemekre jellemző, hogy új, 

engedély köteles elem nem valósul meg, „csak” a korábbi, mára már nehezen funkcionáló 

állapotot kívánjuk visszaállítani, ezzel megteremteni a lehetőségét a többlet igények 

kialakítására. 
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1.2.2.3 Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag 

környéki 61. számú belvízrendszerében (Karcagi II-15-a) 

A BELVÍZ II. projekt két projektelemre bontható a Karcagi öblözet és a Kisújszállási 

részöblözet rekonstrukciójára. 

 

 
Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki 61. számú 

belvízrendszerében 
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A Karcagi belvízrendszer kilenc csatornája - elsősorban a Karcagi II-15-a és a Karcagi I. 

csatorna -, a kisújszállási belvízrendszer egy csatornája, valamint műtárgy rekonstrukciókkal 

érintett. A műtárgyak esetében a meglévők fejlesztése szükséges. 

 

A rekonstrukció alá vont csatornák közül a Karcagi I-10. és a Karcagi I-8-1-a csatornák 

fennmaradási engedélyeinek beszerzése megtörtént. A Karcagi-II-15-a csatorna a Villogói 

belvízöblözet részeként üzemel, a hatásterületén - hozzávetőlegesen 12,5 km
2 

- 

összegyülekező belvizek levezetésére szolgál. A belvízcsatorna nyomvonala keresztezi az 

NK.III-2. fürtfőcsatorna nyomvonalát a 20+316 szelvényben, ahol a meglévő kétszintes 

műtárgy biztosíthatja az öntözővíz kivételt. 

Ezáltal a Karcagi II.-15-a csatorna 2+700-9+620 km szelvényei között kettős 

működésűként funkcionál. A tervezett kotrás a csatorna 2+600 (NK.III-2. keresztezés, 

vízleadó műtárgy) és 10+300 cskm. szelvénye között 0,2‰-es mederfenék lejtést 

eredményezne, amellyel biztosítható a végszelvényében felmerülő 400 l/s-os vízigény, a 

csatorna elsődleges funkciójának veszélyeztetése nélkül. A projekttel újból megteremtődik a 

lehetősége, a szükséges, igényelt vízsugár termőföldekre történő kijuttatásának. 

 
 

Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki 61. számú 

belvízrendszerében (Karcagi II-15-a) 
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1.2.2.4 Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag 

környéki 61. számú belvízrendszerében (Villogó magas) 

A projekt által a 061. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer, Kakati 61c 

belvízöblözete érintett. Az öblözeten belül a Villogó magas csatorna rekonstrukcióját 

tervezzük megvalósítani. 

A projekt során a Villogó magas csatorna rekonstrukcióját valósítjuk meg, a medertározás 

helyreállítása, és a vízkormányzás üzembiztossá tétele érdekében. A Kakati öblözet 

mentesítése a fent említett okok miatt, azaz a befogadó Hortobágy-Berettyó főcsatorna magas 

vízállása miatt jellemzően szivattyúsan lehetséges, ezért a medertározást és a vízkormányzást 

kell előtérbe helyezni. A rekonstrukció során a belvíztározás műszaki lehetősége 

teremtődik meg, ezzel hasznosítható vízkészlet tartható a területen, mely később az ökológia 

és a mezőgazdaság igényeit is ki tudja elégíteni. A projekt hatással van a Hortobágy-

Berettyóba történő belvíz beemelési korlátozás esetére is. 

 

 

Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki 61. számú 

belvízrendszerében (Villogó magas) 
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KISKÖREI SZAKASZMÉRNÖKSÉG  

1.2.2.5 Jászsági örsz/Jászsági közvetlen két vízleadó útvonal kialakítása: 

 1. útvonal: Jfcs. – Tiszasülyi-28. - 12-28. ök. - 12. bcs. 

 2. útvonal: Jfcs- üzemi öcs. (TURBO)  -  132. b.cs.  - Sajfoki belv. cs. – 12. b.cs.  

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatornák a Hanyi-Sajfoki belvízrendszer, 25/a Sajfoki belvízöblözetében 

helyezkednek el.  

A 12. csatorna funkciója belvízelvezetés, mezőgazdasági vízszolgáltatás. Teljes hossza 10.200 

m, ebből kettősműködésű csatornahossz 4.500 m. 

A 12-28 ök. csatorna funkciója belvíz elvezetése, mezőgazdasági vízszolgáltatás. Csatorna 

teljes hossza 7500 m, teljes hosszban kettősműködésű funkciót lát el. 

Öntözővíz biztosítás útvonala: vízleadás a Jászsági-főcsatorna 18+246 km szelvényében lévő 

bújtató fenékleürítő műtárgyának nyitásával lehetséges. Ezzel egy időben nyitni kell a 12-28. 

összekötő csatorna 1+125 és 7+500 cskm szelvényeiben lévő iker tiltókat és zárni a 60. sz. 

üzemközi belvízcsatorna torkolati tiltóját Pély belterület védelme érdekében, valamint 

szükség szerint valamint a 12.sz csatorna 0+050 és 2+125 cskm szelvényében lévő tiltókat. A 

vízszint az öntözés ideje alatt nem haladhatja meg a mértékadó belvízszintet, mely a 84,50 

mBf. 

 

Fejlesztési lehetőségek 

További öntözési igény felmerülése esetén lehetőség van öntözővíz leadásra a Jászsági-

főcsatorna 3+732 szelvényéből. 

 

Vízleadás útvonala 

Jfcs. 3+732 szelvényben lévő vízkivételi műtárgy (vagyonkezelő Turbo Boiler Kft.) → 

Névtelen tápcsatorna (vagyonkezelő Turbo Boiler Kft.) → 132. belvízcsatorna → Sajfoki 

belvízcsatorna 16+660-5+893→12. csatorna. 

Az öntözővíz beadással öntözővíz, illetve ökológiai vípótlás is megvalósítható. Sajfoki 

főcsatorna 6+853 cskm szelvényébe vízkormányzó műtárgy megépítésével két szakaszt külön 

– külön is fel lehetne tölteni, és ebben az esetben magasabb vízszint létrehozására lenne 

lehetőség. Egyik szakasz 0+000 – 6+853 cskm szelvényig, második szakasz 6+853 – 16+660 

cskm szelvényig (132- es csatorna torkolatig). Öntözési időszakba a betorkoló belvízcsatornák 

műtárgyainak zárva kell lenni. 

A 132-es belvízcsatorna torkolati műtárgy elzárásával külön ebben a belvízcsatornába is lehet 

öntözővizet juttatni. 

 

Szükséges fejlesztések 

Az öntözővíz beadás hatékony, biztonságos megvalósítása érdekében az alábbi beavatkozások 

elvégzése szükséges: 

Mederkotrás és depóniarendezés: Névtelen tápcsatornán, 132. belvízcsatornán, Sajfoki 

belvízcsatornán a becsúszásoknál. 
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Műtárgy átépítésre Névtelen tápcsatornán 2 db táblabejáró, 1 db útáteresz átépítése szükséges. 

Műtárgy rekonstrukcióra a Névtelen tápcsatornán vízkivételi műtárgy rekonstrukcióra, 132 

belvízcsatornán 10db útalatti, ill. vízkormányzó műtárgy rekonstrukcióra van szükség. 

 

Becsült megvalósítási költségek  

Projekt bekerülési költsége bruttó: 81,250 MFt 

 

 

 

1.2.2.6 Nagykunsági örsz/ Nkfcs közvetlen: Mirhó-Gyócsi belvízcsatornák 

rekonstrukciója, műtárgyainak komplex fejlesztése a Nagykunsági-főcsatorna 

jobb oldalán  

A Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó területén több öntözésfejlesztéssel kapcsolatos 

terv készült, melyek különböző termelők, különböző vízigényeinek kiszolgálását vizsgálták. 

Az öntözővíz biztosítása minden esetben a Nagykunsági-főcsatornából, a 7+187 jtkm 

szelvényben található „Kisgyócsi” vízleadó műtárgyon keresztül igényelt. A tervekben 

meghatározásra kerültek, hogy milyen beavatkozásokra van szükség a vízellátó útvonalakat 

biztosító Mirhó-Kisgyócsi összekötő belvízcsatornán, a Mirhó-Gyócsi VII. belvízcsatornán, a 

Mirhó-Gyócsi X. belvízcsatornán és a Mirhó-Gyócsi XII. belvízcsatornán, illetve ezek érintett 

mellékcsatornáin: 

 Mirhó-Gyócsi X-2. belvízcsatorna 

 Mirhó-Gyócsi X-5. belvízcsatorna 

 Mirhó-Gyócsi X-7. belvízcsatorna 

 Mirhó-Gyócsi XII-4. belvízcsatorna 

 

Megjegyzés: A meghatározott fejlesztési munkák abban az esetben szükségesek, ha a tervezett 

öntözésfejlesztések nem valósulnak meg. 

Felhívom figyelmét a 1995. évi LVII. vízgazdálkodási törvény 21/E. § (1) „A záportározó, az 

árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó területén lévő földön: 

a) kémiai talajjavításra, öntözési, meliorációs célú beruházásra, 

b) faiskola létesítésére, vetőmagtermesztésre, szaporítóanyag előállítására, 

c) ültetvények és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrák telepítésére, 

d) gyepfeltörésre 

állami támogatás nem vehető igénybe, illetve ilyen esetekben a tározó árapasztási célú 

igénybevételekor keletkező kárért kártalanítás nem jár.” 

Az elbírálásra benyújtott kérelmek alapján összesen nettó 480,78 ha-on, 460 l/s vízsugár 

lekötésével és éves szinten 779 em
3
 víz igénybevételével kívántak öntözésfejlesztést 

végrehajtani. 
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A Mirhó-Kisgyócsi ök. mellékcsatornán és a Mirhó-Gyócsi belvíz főcsatornán keresztül két 

öntözőtelep vízellátása biztosított a Nagykunsági-főcsatornából. 

Figyelembe kell venni, hogy az Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvíztisztító telep által 

kibocsájtott tisztított szennyvíz a Nagykunsági-főcsatorna jobb parti szivárgócsatornáján 

keresztül a Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatornába kerül bevezetésre és a Mirhó-Gyócsi belvíz 

főcsatornában jut el a főbefogadó Tisza folyóba. 

Műszaki megoldás 

A Nagykunsági-főcsatorna 7+187 jtkm vízleadó műtárgyán keresztül a Nagykunsági 

árvízszint-csökkentő tározó területén található belvízcsatorna hálózat kettősműködésűvé 

tétele, a főművi vízszolgáltatás lehetőségének szélesítése. A mederben, depónián található 

fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben felhalmozódott iszap kotrással 

történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát rendezni kell. Az újrasarjadó 

cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó kezelni. 

Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és vízkormányzó műtárgyak 

rekonstrukciója, szükség szerint átépítése, új vízkormányzó műtárgy építése. Egyes igények 

kielégítéséhez új csatorna építése is indokolttá válhat. 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 újrasarjadó, nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, átépítése szükség szerint, 

 új műtárgy építése szükség szerint, 

 új csatorna kialakítása, 

 ingatlanvásárlás 

 

Előkészítettség 

Plantor Kft.: „Öntözésfejlesztés megalapozása a Kis- és Nagy-keserű területén” elvi vízjogi 

engedélyes terv (2016) 

Plantor Kft.: „Öntözésfejlesztés negalapozása a Mirhó-Gyócsi VII-es csatorna melletti 

területeken” elvi vízjogi engedélyes terv (2016) 

Plantor Kft.: „Öntözésfejlesztés megalapozása a Mirhó-Gyócsi X-es csatorna melletti 

területeken” elvi vízjogi engedélyes terv (2016) 

Plantor Kft.: „Közösségi öntözésfejlesztés megalapozása a Kisgyócsi területeken” elvi vízjogi 

engedélyes terv (2017) 

Plantor Kft.: „Öntözésfejlesztés megalapozása a Nagykunsági árvízcsúcs-csökkentő tározó 

területén” című Irányítási terv (2016) 
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Vízleadó útvonal 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-2+564 cskm → Mirhó-Gyócsi belvíz főcsatorna 0+000-8+511 cskm, 

 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-2+066 cskm → Mirhó-Gyócsi XII. belvízcsatorna 0+000-3+745 cskm 

 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-2+066 cskm → Mirhó-Gyócsi XII. belvízcsatorna 0+000-1+915 cskm → 

Mirhó-Gyócsi X-2. belvízcsatorna 0+000-2+216 cskm → Mirhó-Gyócsi X. 

belvízcsatorna 0+000-0+655 cskm → Mirhó-Gyócsi belvíz főcsatorna 0+000-8+353 

cskm 

 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-2+066 cskm → Mirhó-Gyócsi XII. belvízcsatorna 0+000-2+830 cskm → 

Mirhó-Gyócsi X-5. belvízcsatorna 0+000-2+105 cskm → Mirhó-Gyócsi X. 

belvízcsatorna 0+000-1+623 cskm → Mirhó-Gyócsi VII. belvízcsatorna 0+000-3+730 

cskm → Mirhó-Gyócsi belvíz főcsatorna 0+000-6+133 cskm 

 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-2+066 cskm → Mirhó-Gyócsi XII. belvízcsatorna 0+000-2+830 cskm → 

Mirhó-Gyócsi X-5. belvízcsatorna 0+000-2+105 cskm → Mirhó-Gyócsi X. 

belvízcsatorna 0+000-2+418 cskm → Mirhó-Gyócsi X-7. belvízcsatorna 0+000-

2+104 cskm 

 

- Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Mirhó-Kisgyócsi ök. belvízcsatorna 

0+000-1+465 cskm → Mirhó-Kisgyócsi VIII-1. csatorna 0+000-0+740 cskm 

(tervezett új csatorna Abádszalók 0794 hrsz) → Mirhó-Gyócsi VIII. belvízcsatorna 

0+000-2+830 cskm (idegen kezelésű Abádszalók 0764/1 hrsz) 0+000-2+035 cskm → 

Mirhó-Gyócsi belvíz főcsatorna 0+000-7+710 cskm  

 

Becsült megvalósítási költségek  

A Nagykunsági-főcsatorna jobb oldali Mirhó-Kisgyócsi öntözőfürtjének fejlesztésének 

becsült költsége bruttó 626,- MFt, melyből a kivitelezés bruttó költsége 400,- MFt. 
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1.2.2.7 Nagykunsági örsz.\Nkfcs. közvetlen: Mirhó-Gyócsi belvízcsatornák 

rekonstrukciója, műtárgyainak komplex fejlesztése a Nagykunsági-főcsatorna 

bal oldalán  

A Nagykunsági-főcsatorna bal oldalán is jelentkeztek öntözővíz igények, melyek 

kiszolgálásához a meglévő belvízcsatornák fejlesztésére, kettősműködésűvé tételére van 

szükség. 

Műszaki megoldás 

A Nagykunsági-főcsatorna 7+187 jtkm vízleadó műtárgyán keresztül a Nagykunsági-

főcsatorna bal oldalán található belvízcsatorna hálózat kettősműködésűvé tétele, a főművi 

vízszolgáltatás lehetőségének szélesítése. 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója, szükség szerint átépítése, új vízkormányzó 

műtárgy építése, elbontása. 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 újrasarjadó, nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, átépítése szükség szerint, 

 új műtárgy építése, meglévő műtárgy elbontása szükség szerint, 

 új csatorna kialakítása, 

 ingatlanvásárlás 

 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Vízleadó útvonal 

Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Kisgyócsi belvízcsatorna 0+000-0+508 cskm 

→ Mirhó-Gyócsi XV. belvízcsatorna 0+000-2+275 cskm 

 

Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Kisgyócsi belvízcsatorna 0+000-0+508 cskm 

→ Mirhó-Gyócsi XVI. belvízcsatorna 0+000-0+158 cskm → Mirhó-Gyócsi XVI-1. 

belvízcsatorna 0+000-1+797 cskm 

 

Nagykunsági-főcsatorna 0+000-7+187 jtkm → Kisgyócsi belvízcsatorna 0+000-0+508 cskm 

→ Mirhó-Gyócsi XVI. belvízcsatorna 0+000-1+500 cskm  
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Becsült megvalósítási költségek  

A Nagykunsági-főcsatorna bal oldali Mirhó-Kisgyócsi öntözőfürtjének fejlesztésének becsült 

költsége bruttó 71,700 MFt, melyből a kivitelezés bruttó költsége 40,000 MFt. 

 

1.2.2.8 Tiszafüredi öntözőrendszer területén található belvízcsatornák fejlesztése a 

Kiskörei Szakaszmérnökség területén 

Az öntözőrendszer területén további, kettősműködésűvé tehető belvízcsatornák: 

 Nagyfoki 3-14. belvízcsatorna   1+660-5+670 cskm 

 Vékony-ér belvízcsatorna    1+500-6+065 cskm 

 Nagyfoki I-II. összekötő belvízcsatorna 0+000-1+240 cskm 

 1-1. csatorna      1+550-4+634 cskm 

 

Műszaki megoldás 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója, szükség szerint átépítése, új vízkormányzó 

műtárgy, meglévő műtárgyak elbontása szükség szerint. 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás, 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, fenntartósáv kialakítása, 

 újrasarjadó, nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, átépítése szükség szerint, 

 új műtárgy építés, meglévő műtárgy elbontása szükség szerint, 

 vízleadó útvonal kialakítása, 

 ingatlanvásárlás 

 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Vízleadó útvonal 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

16+400 cskm → Nagyfoki 3-14. belvízcsatorna 1+660-5+670 cskm 
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Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

23+654 cskm → Vékony-ér belvízcsatorna 1+500-6+065 cskm 

 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

13+550 cskm → Nagyfoki 3-6-2. belvízcsatorna 0+000-0+750 cskm → Nagyfoki I. 

belvízcsatorna 7+443-13+952 cskm → Nagyfoki I-II. ök. belvízcsatorna 0+000-1+240 cskm 

 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

20+691 cskm → Tiszafüredi IV. mellékcsatorna 0+000-4+915 cskm → Tiszafüredi III-IV. 

összekötő mellékcsatorna 0+000-3+072 cskm → C3/2. belvízcsatorna 1+150-1+919 cskm → 

Kunmadaras 0354, 0349/2 hrsz csatorna → 1-1. csatorna 1+955-4+634 cskm 

 

Becsült megvalósítási költségek  

A Tiszafüredi öntözőrendszer területén található belvízcsatornák fejlesztése 103,620 MFt, 

melyből a kivitelezés bruttó költsége 64,000 MFt. 

 

1.2.2.9 Tiszafüredi öntözőrendszer hatásterületéhez tartozó, de a Karcagi 

Szakaszmérnökség műkődési területén található belvízcsatornák fejlesztése  

Az öntözőrendszer területén további, kettősműködésűvé tehető belvízcsatornák: 

 C3/2. csatorna     0+000-1+919 cskm 

 C3/1. csatorna     0+000-3+349 cskm 

 1-2. csatorna      0+000-2+428 cskm 

 Villogó 1-11-a-3 belvízcsatorna   0+000-2+344 cskm 

 Aranyosi csatorna    0+000-3+149 cskm 

Műszaki megoldás 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszapkotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója, szükség szerint átépítése, új vízkormányzó 

műtárgy, meglévő műtárgyak elbontása szükség szerint. 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás, 
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 mederkotrás, 

 depónia rendezés, fenntartósáv kialakítása, 

 újrasarjadó, nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, átépítése szükség szerint, 

 új műtárgy építése, meglévő műtárgy elbontása szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

 

Vízleadó útvonal 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

20+691 cskm → Tiszafüredi IV. mellékcsatorna 0+000-4+915 cskm → Tiszafüredi III-IV. 

összekötő mellékcsatorna 0+000-3+072 cskm → C3/2. belvízcsatorna 0+000-1+919 cskm 
 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

20+691 cskm → Tiszafüredi IV. mellékcsatorna 0+000-4+915 cskm → Tiszafüredi III-IV. 

összekötő mellékcsatorna 0+000-3+072 cskm → C3/2. belvízcsatorna 0+000-1+919 cskm → 

C3/1. csatorna 0+000-3+349 cskm 
 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

20+691 cskm → Tiszafüredi IV. mellékcsatorna 0+000-4+915 cskm → Tiszafüredi III-IV. 

összekötő mellékcsatorna 0+000-2+148 cskm → 1-2. belvízcsatorna 0+000-2+428 cskm 
 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

20+691 cskm → Tiszafüredi IV. mellékcsatorna 0+000-4+915 cskm → Tiszafüredi III-IV. 

összekötő mellékcsatorna 0+000-2+148 cskm → 1-2. belvízcsatorna 0+000-2+428 cskm 

 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

28+225 cskm → Tiszafüredi VI. mellékcsatorna 0+000-1+560 cskm → Villogó 1-11-a-3. 

belvízcsatorna 0+000-2+342 cskm 
 

Tisza folyó 426,2 fkm → Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep → Tiszafüredi 

öntöző-főcsatorna csatornahíd 0+000-0+320 cskm → Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 0+000-

32+905 cskm → Aranyosi csatorna 0+000-3+149 cskm  
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Becsült megvalósítási költségek  

A Nagykunsági-főcsatorna bal oldali Mirhó-Kisgyócsi öntözőfürtjének fejlesztésének becsült 

költsége bruttó 95,760 MFt, melyből a kivitelezés bruttó költsége 72,000 MFt 

 

1.2.2.10 Jászsági örsz.\J. I. öntözőfürt 

Az öntözőfürt rekonstrukciójával a 10. csatornát lehet kettősműködésű funkcióval ellátni. Az 

új kettősműködésű csatorna köti össze a J. I-1. fürtcsatornát a Sajfoki belvíz főcsatornával. A 

fürtről ellátható kettősműködésű csatorna szakaszok: 

 10. csatorna   0+000-1+000 cskm 

 Sajfoki belvíz főcsatorna 0+000-12+567 cskm 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-0+163 jtkm → J. I-1. öntözőcsatorna 0+000-8+814 cskm → 

„Üzemi öntözőcsatorna  (Kisköre 0129/2 hrsz, 0124 hrsz, 031 hrsz) 0+000-3+243 cskm → 

10. belvízcsatorna 0+000-1+000 cskm → Sajfoki belvíz főcsatorna 0+000-12+567 cskm 
 

A 10. csatornán szükséges beavatkozások a J. I-1. öntözőfürt üzembe helyezéséhez rendelt „J. 

I-1. öntözőfürt rekonstrukciója” című projektben szerepelnek. A Sajfoki belvíz főcsatornán 

szükséges beavatkozások a „Sajfoki belvízöblözet öntözés célú fejlesztése” elnevezésű 

projektjavaslatban találhatóak. 

Lásd. 1.2.5.2  fejezetet J. I. öntözőfürt: J. I-1 fürcsatorna üzembehelyezése 

 

1.2.2.11 Jászsági örsz.\J. X. öntözőfürt 

Az öntözőfürt rekonstrukciójával az V-b-1. és V-b. belvízcsatornákat lehet kettősműködésű 

funkcióval ellátni. Az új kettősműködésű csatornák kötik össze a J-X-1. fürtcsatornát a 

Kanyari V. belvízcsatornával. A fürtről ellátható kettősműködésű csatorna szakaszok: 

 V-b-1. belvízcsatorna  0+000-0+459 cskm 

 V-b. belvízcsatorna  0+000-3+560 cskm 

 Kanyari V. belvízcsatorna 0+000-1+666 cskm 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-0+211 btkm → J-X-1. öntözőcsatorna 0+000-0+440 cskm → V-b-

1. belvízcsatorna 0+000-0+459 cskm → V-b. belvízcsatorna 0+000-3+560 cskm → Kanyari 

V. belvízcsatorna 0+000-1+666 cskm 
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Az V-b. és V-b-1. belvízcsatornán szükséges beavatkozások a J-X-1. öntözőfürt üzembe 

helyezéséhez rendelt „J-X-1. öntözőfürt rekonstrukciója” című projektben szerepelnek. A 

Kanyari V. belvízcsatornán szükséges beavatkozások a „Kanyari-Holt-Tisza 

öntözésfejlesztése” elnevezésű projektjavaslatban találhatóak. 

o Kanyari-Holt-Tisza 

A holtág rekonstrukciójával a „Névtelen 4. csatornát (Kanyari-Holt-Tisza lecsapoló csatorna) 

lehet kettősműködésű funkcióval ellátni. Az új kettősműködésű csatorna köti össze (a Kanyari 

holtágon keresztül) a J-X-2. fürtcsatornát a Kanyari V. belvízcsatornával. A fürtről ellátható 

kettősműködésű csatorna szakaszok: 

 Névtelen 4. csatorna   0+000-3+651 cskm 

 Kanyari V. belvízcsatorna 0+000-2+771 cskm 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-4+643 btkm → J-X-2. öntözőcsatorna 0+000-0+580 cskm → J-X-

2-1. öntözőcsatorna 0+000-0+164 cskm → Kanyar-Holt-Tisza 0+085-4+775 cskm → 

Névtelen 4. csatorna 0+000-3+651 cskm → Kanyari V. belvízcsatorna 0+000-2+771 cskm 
 

Az V-b. és V-b-1. belvízcsatornán szükséges beavatkozások a J-X-1. öntözőfürt üzembe 

helyezéséhez rendelt „J-X-1. öntözőfürt rekonstrukciója” című projektben szerepelnek. A 

Kanyari V. belvízcsatornán szükséges beavatkozások a „Kanyari-Holt-Tisza 

öntözésfejlesztése” elnevezésű projektjavaslatban találhatóak. 

Lásd. 1.2.5.2  fejezetet J. I. öntözőfürt: J. I-1 fürcsatorna üzembehelyezése 
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Tervezett fejlesztéseket is tartalmazó vízellátó csatornahálózat  a   

Kiskörei Szakaszmérnökség területén 
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KARCAGI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 

1.2.2.12 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt: Karcagi II. belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében 0+000 – 7+415 

szelvények között a 61/a Karcagi belvízrendszerben, a 7+415 – 20+650 szelvények között a 

61/b Villogói belvízöblözetben helyezkedik el, Kisújszállástól ÉK-i, Karcagtól DNY-i 

irányban. A belvízcsatorna funkciója:belvizek elvezetése,  mezőgazdasági vízszolgáltatás a 

0+000 – 10+400 szelvények között: 

A Karcagi II. belvízcsatorna teljes hossza: 20.650 fm, kettősműködésű szakasz hossza: 10.400 

fm. Befogadója: Karcagi I. belvízcsatorna jp. 6+150 szelvénye. 

Öntözővíz biztosításának útvonala: 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→ Karcagi II. 

belvízcsatorna 10+400 

 

Fejlesztési lehetőségek 

További szántóföldi öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges: 

 

Tervezett ellátható 

terület (ha) 

Tervezett Vízigény 

l/s 
Tervezett éves Vízigény 

m
3
 

200 200 280.000 

 

Megoldási javaslatok 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 

 

Becsült megvalósítási költségek  

Nincs beruházási költség. 

 

 

 

1.2.2.13 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt: Karcagi V-11. belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében Karcagtól Ny-ra a 61 

belvízrendszerben, a 61/b Villogói belvízöblözetben helyezkedik el. 

A belvízcsatorna funkciója:belvizek elvezetése, mezőgazdasági vízszolgáltatás 

A Karcagi V-11 csatorna hossza: 1.585 fm, teljes hosszban kettősműködésű funkciót lát el. 

Befogadója a Villogó főcsatorna 12+225 szelvénye. 

Öntözővíz biztosításának útvonala: 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→ Karcagi II. 10+400 
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Fejlesztési lehetőségek 

További szántóföldi öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges: 

 

Tervezett ellátható 

terület (ha) 

Tervezett Vízigény 

l/s 
Tervezett éves Vízigény 

m
3
 

150 100 210.000 

 

 

Szükséges fejlesztések 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 

 

 

1.2.2.14 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt:Karcagi II-15-a belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében Karcagtól Ny-ra a 61 

belvízrendszerben, a 61/b Villogói belvízöblözetben helyezkedik el.  

A belvízcsatorna funkciója: belvizek elvezetése, mezőgazdasági vízszolgáltatás. 

A csatorna teljes hossza 12.201 fm, ebből üzemelő kettősműködésű szakasz 6920 fm (2+700-

9+620 szelvények között). A csatorna kettősműködésűvé tehető a 0+000-2+700 szelvények 

között is, mivel a vízleadásra az Nk.III-2. fürtfőcsatornából a két csatorna keresztezésénél 

lehetőség van. 

Befogadója a Karcagi II. 15. belvízcsatorna 1+696 szelvénye. 

 

Szükséges fejlesztések 

A fejlesztés „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” címen KEHOP-1.3.0-15-

2017-00017 számmal, támogatási szerződéssel rendelkezik. 

 

Tekintettel arra, hogy a csatorna mentén jelentős öntözésfejlesztési igényyek jelentkeznek, 

további projektötletekben is megjelennek a Karcagi II-15-a belvízcsatorna szakaszai  

Lásd még. 1.2.2.3  és 1.2.3.2 pontok 

 

 

1.2.2.15 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt: Villogó belvízfőcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Villogó belvízcsatorna a Hortobágy –Berettyó jobb parti belvízrendszerben található, a 

061/b Villogói öblözet főcsatornája. 

A belvízcsatorna funkciója:  belvizek elvezetése, mezőgazdasági vízszolgáltatás  

Belvízcsatorna hossza 37.470 fm, kettősműködésű szakasz hossza: 18.200 fm. 

Befogadója: Hortobágy-Berettyó jp. 47+049 tkm. szelvénye. 

Öntözővíz biztosításának útvonala: 
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 Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→ Karcagi II. 

 10+400→V-11→Villogó belvízfőcsatorna 

 

Fejlesztési lehetőségek 

További szántóföldi öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges: 

 

Tervezett ellátható 

terület (ha) 

Tervezett Vízigény 

l/s 
Tervezett éves Vízigény 

m
3
 

500 320 600.000 

 

A fejlesztéseket követően a Villogó főcsatorna felső szakaszán az alábbi víziúton szintén 

lehetőség lesz öntözővíz leadásra: 

 Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 8+572 szelv.→Villogó 

 belvízfőcsatorna 30+500 szelvény 

 

Szükséges fejlesztések 

A fejlesztés „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” címen KEHOP-1.3.0-15-2016-

00010 számmal, támogatási szerződéssel rendelkezik. 

 

 

1.2.2.16 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt:Kakat belvízfőcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Kakat belvízfőcsatorna a 061. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer 061/c 

belvízöblözetében helyezkedik el a 10.07.belvízvédelmi szakaszon. 

A belvízcsatorna funkciója:  

belvizek elvezetése, 

   ökológiai, természetvédelemi vízpótlás 

   tájképi elemek megőrzése 

   bel- és csapadékvizek megtartása 

   mezőgazdasági vízszolgáltatás  

Belvízcsatorna teljes hossza 45.300 fm, kettősműködésű szakasz hossza: 18.000 fm. 

Befogadója a Hortbágy-Berettyó jp. 38+820 tkm szelvénye. 

 

Fejlesztési lehetőségek 

További szántóföldi öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges: 

 

Tervezett ellátható 

terület (ha) 

Tervezett Vízigény 

l/s 
Tervezett éves Vízigény 

m
3
 

500 400 720.000 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→Karcagi II. 

10+400→V-11→Villogó belvízfőcsatorna→XXII. belvízcsatorna→Kakat belvízfőcsatorna 
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Szükséges fejlesztések 

A Kunhegyesi Önkormányzattal közösen többcélú vízellátó rendszer kialakítása szükséges a 

Kunhegyestől észak-nyugatra lévő vizilétesítmények nyomvonalainak felhasználásával. A 

projekt egyik célja a Kunhegyes Városon keresztül haladó Holt-Kakat revitalizációja. 

A tervezett projekt célja, hogy a Nagykunsági főcsatornából kivett jó minőségű vízkészlettel 

(~100 l/s), újra „csörgedező” élettérré tegyék ezt a régi vízfolyást, mely közösségi életteret 

teremthet a flórának, a faunának és az embernek egyaránt (ehhez változatos mederformák 

kerültek betervezésre a tározási kapacitások részbeni fejlesztése mellett). 

A tervezett projekt másodlagos célja, öntözési lehetőségek fejlesztése a Kunhegyestől ÉNY-ra 

helyezkedő területeken (~300 ha), kettős működésű csatornaszakaszok kialakításával. A 

mezőgazdasági potenciál erősítése a térségben a megfelelő mennyiségű, minőségű öntözővíz 

készlet biztosításával. 

A fejlesztés becsült műszaki mennyiségei: 

 - mederkotrás, 2736 fm    9000 m
3 

 
- mederburkoló elemmel ellátott csatornák:  676 m 

 - zárt csővezeték létesítés:    237 m 
 

- szivornya kiépítése:      1 db 

 - műtárgy átépítés:     2 db 

 

Becsült megvalósítási költségek  

Projekt bekerülési költsége bruttó: 105 MFt 

 

 

1.2.2.17 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt:Kisújszállási XXII. belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében Karcagtól Ny-ra a 61 

belvízrendszerben, a 61/c Kakati belvízöblözetben helyezkedik el. 

A belvízcsatorna funkciója: belvizek elvezetése, mezőgazdasági vízszolgáltatás. 

Belvízcsatorna hossza 2.184 fm, a csatorna teljes hosszban kettősműködésű funkciót lát el. 

Befogadója a Kakat főcsatorna 12+502 szelvénye. 

Öntözővíz biztosításának útvonala: 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→Karcagi II. 10+400 → 

Villogó belvízfőcsatorna 11+390 

 

Fejlesztési lehetőségek 

További szántóföldi öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges: 

 

Tervezett ellátható 

terület (ha) 

Tervezett Vízigény 

l/s 
Tervezett éves Vízigény 

m
3
 

30 20 36.000 
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Szükséges fejlesztések 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Nincs beruházási költség. 

 

 

1.2.2.18 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt: Kisújszállási II. belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna a 061. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer 61/c belvízöblözetben 

helyezkedik el a 10.07. belvízvédelmi szakaszon, Kisújszállástól D-i irányban. 

 

A belvízcsatorna jelenlegi funkciója: belvizek elvezetése 

 

Csatorna adatai 

 Belvízcsatorna hossza: 14.040 fm 

 Torkolati vízszállítása:  1,548 m
3
 /s 

 Rézsűhajlás:   1:1,5 

 Fenékszélesség  0+000-6+000  5,0 fm 

     6+000-12+000 2,5 fm 

     12+000-14+040 1,5 fm 

 Befogadója   Kakat. belvízfőcsatorna jp 1+350 szelvénye 

 

Fejlesztési lehetőségek 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele után az NK.III-2. fürtön további szántóföldi 

öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges az alábbi területeken: 

 Kisújszállás 0602;0592/1;0592/2;0582;0578 

 Ecsegfalva 0736;0734;0731;0725;0721;0713 

Összesen kb. 350 ha. 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911 Karcagi II. 10+400→V-

11→Villogó belvízfőcsatorna→XXII. belvízcsatorna→Kakat belvízfőcsatorna 1+910 → 

Kisújszállási II.  

 

Szükséges fejlesztések 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele szükséges a 0+000-4+030 szelvények között. 
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A csatorna jelenlegi műszaki állapotában is alkalmas a tervezett öntözésfejlesztési vízigények 

kiszolgálására, azonban a 0+000 szelvényben található tiltós műtárgyat bővíteni szükséges. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  45 MFt 

 

 

1.2.2.19 Nagykunsági örsz.\Nk. III. öntözőfürt: Kisújszállási III. belvízcsatorna 

kettősműködésűvé tétele 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében a 61/c belvízöblözetben 

helyezkedik el, Kisújszállástól DK-i irányban. 

A belvízcsatorna jelenlegi funkciója: belvizek elvezetése 

Csatorna adatai 

 Belvízcsatorna hossza: 6.900 fm 

 Torkolati vízszállítása:  0,670 m
3
 /s 

 Rézsűhajlás:   1:2 

 Fenékszélesség  0+000-5+600  1 fm 

     5+600-6+900  2,0 fm 

 Befogadója   Kakat. belvízfőcsatorna jp 1+900 szelvénye 

 

Fejlesztési lehetőségek 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele után az NK.III-2. fürtön további szántóföldi 

öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges az alábbi területeken: 

 Kisújszállás 0568/1; 0563 

 Ecsegfalva 028 

Összesen kb. 150 ha. 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Nagykunsági-főcsatorna 17+670 →NK.III-2. fürtfőcsatorna 26+911→Karcagi II. 

10+400→V-11→Villogó belvízfőcsatorna→XXII. belvízcsatorna→Kakat belvízfőcsatorna 

1+910→ Kisújszállási III. 

 

Szükséges fejlesztések 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele szükséges. 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 
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1.2.2.20. Nagykunsági örsz.\Nk. VII-1 öntözőfürt: KSZ-1. belvízcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A belvízcsatorna Kisújszállástól NY-i irányban a 062/d belvízöblözetben a 10.07. 

belvízvédelmi szakaszon helyezkedik el. 
 

A belvízcsatorna jelenlegi funkciója: belvizek elvezetése 

Csatorna adatai 

 Belvízcsatorna hossza: 7.692 fm 

 Torkolati vízszállítása:  0,627 m
3
 /s 

 Rézsűhajlás:   1:2 

 Fenékszélesség  0+000-2+302  2 fm 

     2+302-7+692  0,8 fm 

 Befogadója   Nagykunsági-főcsatorna 36+150 szivattyús átemeléssel 

 

Fejlesztési lehetőségek 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele után az NK-VII-1 fürtön további szántóföldi 

öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges az alábbi területeken: 

 Örményes 060/15-22;01166;01164/3;01169/3-5 

Összesen kb. 150 ha.  

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Nagykunsági-főcsatorna 36+950 →NK-VII-1 fürtfőcsatorna 2+104→ KSZ-1 belvízcsatorna 

2+290 

 

Szükséges fejlesztések 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele szükséges a 0+500-3+500 szelvények között. 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 

 

 

1.2.2.21 Nagykunsági örsz.\Nk. IV. öntözőfürt: Tiszabői belvízfőcsatorna 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Tiszabői főcsatorna Tiszabő és Tiszagyenda települések közigazgatási területéhez tartozik, 

a 60. Tiszegyenda-Tiszabő belvízrendszerben, a 60/d Tiszabő belvízöblözetben helyezkedik 

el. A belvízfőcsatorna K-NY-i irányban halad Kunhegyes, Tiszagyenda határától Tiszabő 

belterületéig, ahol a Tisza folyóba torkollik a 114+582 balparti töltéskilométernél. 

A belvízcsatorna jelenlegi funkciója: belvizek elvezetése 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

98 
 

 

Csatorna adatai 

 Belvízcsatorna hossza: 13.000 fm 

 Vízszállítása:    0+000-2+240  1,57 m
3
 /s 

     2+240-2+350  1,24 m
3
 /s 

     2+350-3+750  0,93 m
3
 /s 

     3+750-4+120  0,47 m
3
 /s 

     4+120-6+400  0,39 m
3
 /s 

     6+400-8+366  2,1 m
3
 /s 

     8+366-13+000 0,64 m
3
 /s 

 Rézsűhajlás:   1:1,5 

 Fenékszélesség  0+000-13+000 2 fm 

 Befogadója 0+000-6+400  Tisza folyó bp. 114+582 szivattyús  

      átemeléssel (kapacitása 1,8 m
3
 /s) 

   6+400-13+000 XLII. 2+070→Kakat 38+215→ 

      Kakat 0+000→Hortobágy-Berettyó 38+820 

Fejlesztési lehetőségek 

A belvízcsatorna kettősműködésűvé tétele után az NK-IV-1 fürtön további szántóföldi 

öntözés fejlesztési lehetőségek megvalósítása lehetséges az alábbi területeken: 

 Tiszagyenda 0272/6 

 Kunhegyes 0858/4 

Összesen kb. 200 ha.  

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Nagykunsági-főcsatorna 16+515 →NK-IV-1 fürtfőcsatorna 1+185→ Tiszabői belvízcsatorna 

8+366-12+003 

Szükséges fejlesztések 

A belvízcsatorna jelenleg is  kettősműködésű a a 8+366-12+003 szelvények között. 

A csatorna létesítményei jelenlegi műszaki állapotukban is alkalmasak a tervezett, további 

öntözésfejlesztési vízigények kiszolgálására. Beruházási költsége nincs, csak a 

mederkapacitások biztosításához kellő fenntartási munkák elvégzése szükséges. 
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Tervezett fejlesztéseket is tartalmazó vízellátó csatornahálózat  a   

Karcagi Szakaszmérnökség területén 
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MEZŐTÚRI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 

1.2.2.22 Nagykunsági örsz.\Nkfcs. Keleti-ág közvetlen: Mezőtúri VI–a belvízcsatorna 

fejlesztése 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Mezőtúri VI-a csatorna a 62/c. Mezőtúr- Halásztelki belvíz öblözet része. A Hármas-Körös 

jobb partján Mezőtúrtól DNY-ra húzódik. A csatorna a Magyar Állam tulajdonában van és a 

KÖTIVIZIG kezelésében és üzemeltetésében.  

Hossza 2790 fm, legnagyobb engedélyezett vízszállítása 1,8 m
3
/s, vízgyűjtőterülete 92,8 km

2
, 

befogadója pedig a Túrtői Holt-Körös. A csatorna belvízelvezető funkciója mellett, az 1569,5 

fm szelvényig kettősműködésű, ugyanis egy több mint 500 hektáros rizstelep ellátása innen 

történik szivattyúsan, az üzemi vízkivételi művön keresztül.  

A Mezőtúri VI-a csatorna a Mezőtúri VI csatorna 7154 fm szelvényéből ágazik ki. A két 

csatorna üzemelése szoros kapcsolatban áll egymással. Belvízi vízkormányzási szempontból – 

amennyiben a befogadó Túrtői holtág vízszintje engedi – a főcsatorna 7147 fm szelvényében 

lévő Mészáros tiltó zárását követően a VI–a csatornán keresztül kerülnek levezetésre a 

főcsatorna belvizei. Öntözési időszakban a Nagykunsági-főcsatorna Keleti ágán 14,4 m
3
/s 

vízleadás történik, amely a Hármas-Körös duzzasztott vízterébe kerül, onnan pedig a Túrtő- 

Harcsás- Halásztelki holtág vízpótlása is történik, ezzel biztosítva az öntözővíz szolgáltatást a 

VI-a csatornából. Jelenleg vízjogi engedéllyel ellátott terület nagysága 476,18 ha, éves 

lekötött vízmennyiség 6 000 e m
3
/év 

 

Öntözővíz ellátás 

A Mezőtúri VI-a csatorna öntözővízzel való biztonságos ellátását a Túrtői holtágból lehet 

megvalósítani. Tartósan vízhiányos időszakban vagy egyidejű nagyobb rizstelepi árasztás 

esetén, a stabil vízpótlást nagyobb biztonsággal szükséges megvalósítani. 

  

Szükséges fejlesztések 

Fejlesztés nélküli beavatkozás lehet a vízszolgáltatási, vagy tartósan vízhiányos időszakban a 

holtágak engedélyében szereplő 425 cm-es vízszintjének 25 cm-rel való emelése, melyhez a 

Hármas-Körös kedvező (magas) vízállása szükséges. Ehhez a jelenlegi érvényben levő 

engedély módosítása szükséges, így többlet víz juttatható a csatornába.  

Műszaki beavatkozással járó javaslatunk szerint, I. ütemben el kell készíteni a holtág és 

rizstelepet ellátó víziútvonal geodéziai felmérését, illetve az évek során felhalmozott iszap 

minőségének vizsgálatát.  

Egy II. ütemben lenne célszerű megvalósítani a holtágak közötti összekötő csatornán a 

megfelelő vízáramlást a csatorna kotrásával, illetve a műtárgyak tisztításával. A Halásztelki 

holtágon 1 110 fm-en, a Túrtői holtágon 1400 fm-en, és a XIV csatornán 540 fm-en lenne 

szükséges hidromechanizációs kotrást elvégezni. 
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Előkészítettség 

Az iszapkotrásra tanulmányterv készült 1992 novemberében, amit a Mezőtúri 

Szakaszmérnökség készített el Mezőtúr város Önkormányzatának megbízásából, a 

„Halásztelki-Túrtői-Harcsási holtágak kotrásának zagyelhelyezése” címmel. A 

tanulmányterv alapot szolgáltathat egy újabb terv elkészítéséhez, azonban az akkori 

zagyelhelyezési területek tulajdonviszonyát és beépítettségét, illetve az iszapmennyiségek 

pontosítását és a kotrási szakaszok prioritási sorrendjét is felül kell vizsgálni. A 

kettősműködésűvé váló csatornaszakasz hossza 0 fm. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  - 

 

 

1.2.2.23  Nagykunsági örsz.\Nkfcs. közvetlen: Harangzugi I. belvízcsatorna fejlesztése 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Harangzugi I. belvízcsatorna a 63. számú Mesterszállás-Bartapusztai belvízrendszerhez 

tartozik, melynek vízgyűjtő területe 398,4 km
2
. A belvízrendszert É-on a Törökszentmiklós-

Karcag vasútvonal, K-en a 062. számú Túrkeve-Mezőtúri belvízrendszer, D-en a Hármas-

Körös jobb parti töltése, Ny-on pedig a 064., és 066. számú belvízrendszerek határolják. A 

belvízrendszeren belül, a csatorna elhelyezkedése a 63./a (déli rész) és a 63./b (északi rész) 

részöblözetet is érinti.  

Vízgyűjtő területe a Hármas-Körös jobb partján, Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó, Kuncsorba, 

Martfű és Törökszentmiklós települések közigazgatási területein helyezkedik el. Az érintett 

csatorna az öblözet főcsatornája, azonban ennek vízgyűjtőterületén belül jól elkülöníthető a 

Harangzugi I-c (Csorcsány-ér) vízgyűjtőterülete.  

A Harangzugi I. csatorna 0-15638 fm szelvények közötti szakasza a Magyar Állam 

tulajdonában és a KÖTIVIZIG kezelésében és üzemeltetésében van, a 15638–19863 fm 

között a csatorna a Kétpói Önkormányzat tulajdona, de üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részére 

át lett adva. A következő szakaszok vegyes tulajdonban vannak, de a KÖTIVIZIG üzemelteti 

őket: 19863-32500 fm szelvények között a Harangzugi I. meghosszabbítása, melyet a H-8 

csatorna 1882 fm, majd a H-8-1csatorna 424 fm hosszban köt össze a Nagykunsági-főcsatorna 

szivárgójával. A csatorna meghosszabbítása a fent említett (H-8, H-8-1) szakaszokkal 

összeköttetésbe került a Nagykunsági-főcsatorna Nyugati ágának bal parti szivárgójával. 

Rendszerszemlélet alapján az egész rendszert egyben szükséges kezelni. Az így keletkező 

összesen 34806 fm hosszú csatornán jelenleg érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező terület 

785,7288 ha, és ezzel a lekötött vízmennyiség 932 000 m
3
/év.  

A Harangzugi I. főcsatorna a Harangzugi Holt-Körös védgátja alatt lévő tiltós átereszen 

keresztül gravitációsan jut a Harangzugi Holt-Körösbe, ahol szintén van érvényes vízjogi 
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engedély önötözés céljából. A főcsatorna 4703–5638 fm szakaszán 2009-2011 között 

megvalósult a Harangzugi I. belvíz főcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója projekt.  

A teljes csatorna öntözővízzel való biztonságos ellátása nem megoldott. 

 

Öntözővíz biztosításának útvonala 

Az öntözővíz a H-8 és H-8-1 csatornán keresztül érkezik gravitációsan a Nagykunsági-

főcsatorna szivárgóvizének töredéke. A szivárgóból érkező víz mennyiségére nem lehet 

alapozni az öntözővíz igények stabil és biztonságos kiszolgálása szempontjából. A 

Nagykunsági-főcsatorna üzembe helyezése óta a Harangzugi holtág és a Harangzugi I. 

csatorna alsó szakaszának (~0-5 253 fm között) öntözéshez szükséges vízmennyiséget az NK 

I fcs. Ny-i ág jobb part 71+292 szelvényében lévő 26 sz. műtárgyon át, a Harangzugi I-c, 

csatornán keresztül lehet biztosítani. A főcsatornából két magán tulajdonban levő lineár 

csatornán keresztül is lehet öntözővizet biztosítani, jelenleg azonban csak ezek csurgalékvize 

jut a csatornába. 

Tartósan vízhiányos időszakban a Harangzugi I. csatorna teljes szakaszán, a keletkező vizek 

helyben tartásával vízvisszatartást végez az üzemeltető. Megfelelő beavatkozásokkal ez a 

tározott vízmennyiség növelhető, ehhez szükséges azonban egy átfogó vízrendezési 

tanulmányterv készítése. 

 

Szükséges fejlesztések 

Javaslatunk szerint a Nagykunsági-főcsatorna jobb parti töltésének 44735 fm szelvényében, 

egy új gravitációs vízkivételi műtárgy létesítésével egy stabil vízpótlást lehet biztosítani a 

csatorna teljes szakaszára, közvetlen az öntözőcsatornából. Öntözési időszakban az így 

biztosított többletvízzel, és a vízvisszatartásra létrehozott műtárgyak segítségével a felmerülő 

vízigények biztosíthatóak. A kettősműködésűvé váló csatornaszakasz hossza 11993 fm.  

 

Útvonal: Nkfcs. jobb parti töltésének 44+735 tkm → H-8-I → H-8 → Harangzugi I. 

meghosszabbítás → Harangzugi I. 

Az új kettősműködésű csatornaszakaszok a Nkfcs. közvetlen hatásterületét növelik. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 304 MFt (tervezés, engedélyezés, műtárgyépítés, 

előkészítés, (amelyből kivitelezés bruttó költsége: 190,500 MFt) 
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1.2.2.24  Nagykunsági örsz.\Nkfcs. közvetlen: Mezőtúri VI belvízcsatorna átkapcsolása 

és kettősműködésűvé tétele 

 

Elhelyezkedése fekvése 

A Mezőtúri VI–os belvíz főcsatorna a 62/c. Mezőtúr- Halásztelki belvíz öblözet egyik 

legfontosabb, és leginkább leterheltebb főcsatornája belvízelvezetési szempontból. A Hármas-

Körös jobb partján Mezőtúrtól DNY-ra húzódik. A csatorna a Magyar Állam tulajdonában, a 

KÖTIVIZIG kezelésében és üzemeltetésében van.  

Hossza 24267 m, legnagyobb engedélyezett vízszállítása 1,93 m
3
/s, vízgyűjtőterülete pedig 

163 km
2
. A főcsatorna teljes hosszában kettősműködésű, az öntözővíz tározáson és szállításon 

kívül, az öntöző- és rizstelepek csurgalék- és lecsapoló vizeinek is a befogadója. Kedvező 

Hármas- Körös vízállás esetén gravitációsan a Kútréti zsilipen keresztül leengedhető a többlet 

víz. A zsilip a Mezőtúri VI-os csatorna 360 fm szelvényében található, melynek átmérője 0,75 

m, küszöbszintje 80,69 mBf. A zsilip mellett a Kútréti szivattyútelep zsilipként kiképzett 

nyomócsövén keresztül gravitációs levezetési lehetőség is van, ennek átmérője 1,0 m, 

küszöbszintje 80,61 mBf. Amennyiben a Hármas- Körös magas vízállása nem teszi lehetővé a 

gravitációs kieresztést, a Kútréti szivattyútelepet indítani szükséges, mely a Hármas- Körös 

jobb part 43+082 tkm szelvényében található.  

Jelenleg vízjogi engedéllyel ellátott terület nagysága 22,5 ha, éves lekötött vízmennyiség 

20 000 m
3
/év. A Mezőtúri VI csatorna, a 19020 fm szelvényéből kiágazó Mezőtúri VII. 

csatorna vízpótlását biztosíthatja, amennyiben megfelelő vízmennyiség rendelkezésre áll. A 

Mezőtúri VII csatornán jelenleg is vannak érvényben levő vízjogi engedélyek öntözés 

céljából. 

 

Öntözővíz ellátás 

A Mezőtúri VI csatorna öntözővízzel való ellátása jelenleg a Kétpói III lineáron keresztül 

biztosítható, azonban a lineár csatorna magántulajdonban van. A megfelelő biztonságú 

vízpótláshoz olyan útvonalak kialakítása szükséges, amelyek állami tulajdonban, és 

KÖTIVIZIG kezelésben vannak. A tározó víztér növeléséhez komplex vízrendezési terv 

elkészítése szükséges. 

 

Szükséges fejlesztések 

Kettősműködésű csatorna lévén az öntözési célból létesített műtárgyak öntözési idényben 

zárva tartandóak. Tartósan vízhiányos időszakban a Mezőtúri VI csatorna teljes szakaszán, a 

keletkező vizek helyben tartásával vízvisszatartást végez az üzemeltető. Megfelelő 

beavatkozásokkal ez a tározott vízmennyiség növelhető, ehhez szükséges egy átfogó 

vízrendezési tanulmányterv készítése.  

Korábban a Mezőtúri VI csatorna az Álomzugi öntözőcsatornán keresztül kapott öntözővizet. 

Amennyiben a Mezőtúr–Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformjának II. és III. 

üteme megvalósul, úgy az öntözőcsatornán a Mezőtúri VI-1-c és a Mezőtúr VI–1 csatornákon 

keresztül, a Mezőtúri VI csatorna további szakasza is jó minőségű öntözővízzel látható el.  Az 
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összekötő csatornán előkészítő (műtárgyak tisztítása, javítása, cserjeirtás) és kotrási munkák 

is szükségesek. A kettősműködésűvé váló csatornaszakasz hossza ~25280 fm.  

 

Útvonal 

A Nkfcs. jp. 8+800 tkm vízkivételi műtárgy → Álomzugi I. fcs. meghosszabbítás (új 

csatornaszakasz) → Álomzugi főcsatona → Álomzugi öntözőcsatorna → Mezőtúri VI-1-c → 

Mezőtúri VI-1-c meghosszabbítás (új szakasz) Mezőtúr VI–1 → Mezőtúr VI. 

Az új kettősműködésű csatornaszakaszok és az Álomzugi öntőcsatorna hatásterülete a Nkfcs. 

Keleti-ág közvetlen hatásterületét növelik. 

 

 

Előkészítettség 

A Mezőtúr-Álomzugi belvíz öblözet reformjára elkészült a vízjogi engedélyes terv, a további 

víziútvonal rekonstrukciójára nem áll rendelkezésünkre tervdokumentáció.  Az EJF-Bajai 

Főiskola tagozatának egy építőmérnök hallgatója elkészítette 10.10. Mezőtúri belvízvédelmi 

szakasz 62/c. Mezőtúr-Halásztelki belvíz öblözetének Mezőtúri (VI. sz.)- főcsatorna 0+360 – 

12+758 km szelvények közötti szakaszához tartozó terület vízrendezési tanulmánytervét.  

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  8,467 MFt (az összekötő csatorna előkészítő és kotrási 

munkái), amelyből a kivitelezés bruttó költsége 6,350 MFt, amennyiben megvalósul a 

Mezőtúr–Álomzugi belvízöblözet reformjának II. – III. üteme. 

 

 

1.2.2.25 Nagykunsági örsz.\Nk. XII. öntözőfürt: Cibak–Martfűi csatorna 

rekonstrukciója 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Cibakháza–Martfűi csatorna a 65/a Cibakházi belvíz öblözetben helyezkedik el. A teljes 

terület mélyártér, két folyó mentesített árterületén fekszik. A teljes hosszában kettős 

működésű Cibakháza–Martfűi csatorna Martfű város és a külterület keleti- déli részéről gyűjti 

össze a belvizeket és az öntözőcsatorna lecsapoló vizét a Cibaki Holt- Tiszába vezeti. Martfű 

város csapadékvizének befogadója a Cibak–Martfűi csatorna 9532; 10276; 10410 fm 

szelvényeiben van. Tiszaföldvár belterületét közvetlenül nem érinti. A Cibakháza–Martfűi 

csatorna 5830 fm szelvényében lévő bújtató műtárgynál van lehetőség vízátvezetésre az 

Ártézi csatornába.  

A csatorna „0” szelvénye a Cibaki Holt- Tisza 0+080 m szelvényében van. Tényleges 

vízszállító kapacitása: 1,5 m
3
/s (0– 6152 fm), 1,0 m

3
/s (6152 – 7457 fm), 0,6 m

3
/s (7457 – 

9402 fm), és 0,3 m
3
/s a (9402 – 12225 fm) között váltakozik. Rézsűhajlás: 1:1,5, illetve 1:1,1. 

A csatorna fenékesése változó, fenékszélessége: 1,0 – 0,6 m.  
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Öntözővíz biztosításának útvonala 

A Nagykunsági-főcsatorna → NK XII-1. → NK XII-1-1. →NK XII-1-1-1. vízpótló útvonalon 

keresztül juttatható öntözővíz a Cibakháza–Martfűi csatornába, illetve azon keresztül a Cibaki 

Holt– Tiszába.  

Kijelölt vízhozammérő hely a Cibakháza–Martfűi csatorna 500 fm szelvényében van, 

melynek átlagos vízhozama 1,5 m
3
/s.  

A Cibakháza–Martfűi csatorna 2594 fm, 4638 fm, 5830 fm, 9221 fm szelvényeiben túlfolyós 

rendszerű tiltók találhatók, méretük 1,2 x 1,4 m, ezek a víz visszatartását teszik lehetővé az 

öntözési célok kielégítésére. 

 

A Cibak–Martfűi csatorna teljes hosszában kettősműködésű, azonban öntözési funkcióját csak 

korlátozottan képes ellátni, mivel vízpótló útvonala nem megfelelő állapotú. 

 

Szükséges fejlesztések 

A vízpótló útvonal (NK XII-1. → NK XII-1-1. → Lőwei csatorna → Görbeéri csatorna → 

Cibak - Martfűi csatorna) mederrekonstrukció és műtárgyfelújítás. 

A fejlesztés, a megvalósulást követően az NK XII-1 ffcs. hatásterületébe kapcsolódik. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 47 MFt (vízpótló útvonal mederkotrása, műtárgyak 

rekonstrukciója. Kivitelezési költség 35 MFt. ) 

 

 

1.2.2.26 Nagykunsági örsz.\Nk. XII. öntözőfürt: Nagyrév- Nádastói, Nagyrév- 

Tiszakürt összekötő, Tégláslaposi csatornák fejlesztési terve 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A Nagyrév–Nádastói, a Nagyrév–Tiszakürt összekötő és a Tégláslaposi csatornák, a 65/a 

Cibakházi és a 65/b Tiszakürti belvíz öblözetekben helyezkednek el. 

  

o Tégláslaposi csatorna: 

A csatorna teljes hossza: 6700 fm, átlagos vízmélység: 1,5 m. Vízszállító kapacitása a 0– 890 

fm szelvények között: 1,535 m
3
/s, a 890–2394 fm szelvények között: 1,015 m

3
/s, a 2394– 

6700 fm szelvények között pedig: 0,54 m
3
/s. 

Befogadója a Tisza folyó, beeresztő műtárgya pedig a Tisza bal parti árvízvédelmi töltés 

29+670 tkm szelvényében található Tiszakürti zsilip. Vízkormányzási céllal létesített tiltós 

műtárgyak a 326 fm szelvényben, illetve a 4983 fm szelvényben vannak. 

 

o Nagyrév–Tiszakürti összekötő csatorna: 

A csatorna teljes hossza: 4900 fm, átlagos vízmélysége: 1,2 m, vízszállító kapacitása: 0,787 

m
3
/s, befogadója a Tégláslaposi csatorna 890 fm szelvénye. 
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Vízkormányzási céllal létesített tiltó a 8 fm szelvényben található, öntözővíz kormányzási 

céllal épült tiltós műtárgyak pedig a 744 fm, és a 1121 fm szelvényekben vannak, azonban 

ezek üzemen kívüliek. 

 

o Nagyrév–Nádastói csatorna: 

A csatorna teljes hossza: 2152 fm, átlagos vízmélysége: 1,0 m, vízszállító kapacitása: 0,52 

m
3
/s, befogadója a Nagyrév–Tiszakürt összekötő csatorna 4900 fm szelvénye, illetve a 

Cibakházi Holt–Tisza (Cibakházi Önkormányzat kezelésében van). Vízkormányzási céllal 

létesített tiltó (a Kucsera tiltó, mely 2016-ban áthelyezésre került a zárt csatornaszakasz 

végére) a 200 fm szelvényben található. 

 

A Tégláslaposi és a Nagyrév–Tiszakürt összekötő csatornák két település belterületi többlet 

vizének befogadói: Tiszakürt, illetve Tiszainoka. Közvetve Cserkeszőlő település belterületi 

csapadék vizének egy részének is a befogadója a Tégláslaposi csatorna, a Bábatói csatornán 

(5900–6700 fm szelvények között) keresztül. 

A Nagyrév–Nádastói csatorna által szállított belvizek a 200 fm hosszú fedett csatornán át a 

Kucsera tiltó közbeiktatásával a Cibakházi holtágba jutnak. A tiltót zárni kell, ha a holtág 

vízszintje meghaladja a 200 cm-t. Abban az esetben, ha a Tiszakürti szivattyútelep kapacitása 

megengedi, vagy a Tiszakürti zsilip gravitációs kieresztést tesz lehetővé, a Kucsera tiltó 

zárásával a vizet a Nagyrév- Tiszakürt összekötő csatorna → Tégláslaposi csatorna útvonalon 

juttatjuk a (Tisza folyó) befogadóba.  

A többlet vizeket a Cibaki Holt–Tiszába is lehet vezetni a Nagyrév–Tiszakürti összekötő 

csatornán keresztül a Nagyrév- Nádastói csatorna közbeiktatásával. Ezt a vízi útvonalat 

azonban csak a holtág kedvező vízállásánál, illetve a Tiszakürti zsilip és szivattyútelep 

túlterheltsége esetén lehet alkalmazni.  

A Tégláslaposi csatorna kettős hasznosítású, az öntözővizet a NK XII-1 → NK XII-1-3 → 

NK XII-1-3-1 → Kungyalu I-6 → Hangácsi csatornán át lehet biztosítani. A Tégláslaposi 

csatornán a Tiszakürti arborétumi tiltóig engedhető öntözővíz. A Tégláslaposi csatorna 1000- 

1700 és a 2387–2700 fm szelvényei között mindkét oldalon vezértöltés került kialakításra az 

öntözővíz tartása érdekében. Ez azonban csak egy elvi útvonal, a valóságban a Kungyalu I–6. 

nem csatlakozik bele a Hangácsi csatornába, illetve a Kungyalu I–6. 6 számú műtárgyához 

átemelő beépítése lenne szükséges a lejtési viszonyok miatt. 

A Téglálaposi csatorna vízpótló útvonala, az NK XII rendszer felől nem került teljes 

mértékben kiépítésre, továbbá a hosszú útvonalon nagy lenne a veszteség (minimális az 

öntözésre felhasználható vízmennyiség).  

 

Szükséges fejlesztések 

A Cibakházi Holt–Tisza fejlesztési elképzeléseivel szorosan összhangban szükséges a 

csatornák fejlesztését megvalósítani.  

Nyomvonal változtatás nélküli munkálatok a csatornákon: részletes geodéziai felméréseken 

alapuló fenékkotrás, iszaptalanítás és rézsűrendezés, az elfajult mederszelvények 

helyreállítása és cserjeirtása szükséges. Meglévő műtárgyak felújítása is indokolt. A Nagyrév- 
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Nádastói csatorna 2152 fm hosszban, a Nagyrév- Tiszakürt összekötőcsatorna 4900 fm 

hosszban, a Tégláslaposi csatorna pedig 890 fm hosszban érintett a javasolt rekonstrukcióban. 

A fejlesztés megvalósításával egy nagyobb térség öntözővízzel történő ellátásáról lehetne 

gondoskodni. A kettősműködésűvé váló csatornaszakasz hossza 7942 fm. 

Útvonal: NK XII-1. → NK XII-1-1. → Lőwei csatorna → Görbeéri csatorna → Cibak - 

Martfűi csatorna → Cibakházi Holt–Tisza → Nagyrév-Nádastói → Tiszakürt-Nagyrév 

összekötő → Tégláslaposi csatorna. 

A fejlesztés, a megvalósulást követően az NK XII-1 ffcs. hatásterületét növeli. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 34 MFt (részletes geodéziai felmérés és engedélyeztetés, 

iszaptalanítás, rézsűrendezés, az elfajult mederszelvények helyreállítása, cserjeirtás, 

műtárgyak felújítása) 

 

 

1.2.2.27 Nagykunsági örsz.\Nkfcs. közvetlen: Mezőhéki I-13. csatorna (Kishék-ér) 

fejlesztése 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

A csatorna a 63/a Mesterszállás–Bartapusztai belvíz öblözetben található. Kétpó és Mezőhék 

közigazgatási területét érinti. Kétpótól délre, a Tiszaföldvár- Mezőtúri úttól északra 

helyezkedik el. A hossza 5647 fm, vízszállító képessége 290 l/s a torkolati szakaszon. Egy 

vízkormányzási céllal létesített tiltóval rendelkezik a 150 fm szelvényben. Vízgyűjtőterülete 

5,6 km
2
, befogadója a Harangzugi I. belvíz főcsatorna 17235 fm szelvénye.  

 

A csatorna kettősműködésűvé tételével a létesítmény hatásterületén is elérhetővé válna az 

öntözővíz.  

 

Szükséges fejlesztések 

A Harangzugi I. belvíz főcsatorna fejlesztési terv javaslatában szereplő műtárgy megépítése 

után, biztosítható lenne a Mezőhéki I-13. csatornában is az öntözővíz. Ez nyomvonal 

változtatás nélküli munkálatok jelent a csatornán (részletes geodéziai felméréseken alapuló 

fenékkotrás, iszaptalanítás és rézsűrendezés, az elfajult mederszelvények helyreállítása, 

cserjeirtás, és meglévő műtárgyak felújítása is szükséges). 

 

Útvonal: Nkfcs. jobb parti töltésének 44+735 tkm → H-8-I → H-8 → Harangzugi I. 

meghosszabbítás → Harangzugi I. → Mezőhéki I-13. 

Az új kettősműködésű csatornaszakaszok a Nkfcs. közvetlen hatásterületét növelik. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  20 MFt (műtárgy átépítés, meder rekonstrukció) 
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Tervezett fejlesztéseket is tartalmazó vízellátó csatornahálózat  a   

Mezőtúri Szakaszmérnökség területén 

 

 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

109 
 

SZOLNOKI SZAKASZMÉRNÖKSÉG 

1.2.2.28  Jászsági örsz\ Milléri öntözőfürt: Zagyvai vízátvezető útvonal kiépítése 

 

Elhelyezkedése, fekvése 

 

A terület kettősműködésű csatornái: 

- Tiszasülyi-28. csatorna (teljes hosszban) 

- Csátés csatorna (0+000-6+700 szakasza) 

- Millér csatrona (teljes hosszban0+000-36+890) 

- 30. csatorna (teljes hoszban 0+000-4+497) 

- 160. csatorna 

- 162-2. csatorna 

 

A Tiszasülyi 28. csatorna a 27/a Tiszasülyi belvízöblözet főgyűjtője. A csatorna teljes hossza 

14767 m. A csatorna 13 373 m hosszban kettősműködésű funkciót lát el. 

A főcsatorna vize 2 irányba vezethető. A főcsatorna vize 2 irányba vezethető. Szivattyúsan és 

gravitációsan a Tiszába, valamint a Csátés és Millér belvízcsatornákon keresztül, Millér 

végszelvényében lévő (Csátés 2+050 szelvény.) Gulyás-tiltón keresztül a 27/b Milléri 

öblözetbe.  

A főcsatorna vize átkormányozható a Tiszasüly-Sajfoki összekötő csatornán át a Sajfoki 

szivattyútelepre is, ezáltal szoros kapcsolat van a Tiszasülyi öblözet és a Hanyi-Sajfoki 

belvízrendszer között is. 

A csatorna többcélú igénybevételekkel terhelt. A belvízlevezetés mellett fő funkciója az 

öntözővíz szállítás. Öntözővíz ellátása az 1+364 szelvényben lévő bújtató vízleadó műtárgyán 

keresztül a Jászsági öntöző főcsatornából történik. A Milléri öntözőrendszer fő vízelosztó 

csatornája. 

Csátés belvízcsatorna a Tiszasülyi öblözet második legjelentősebb csatornája. Szabad 

befolyással torkollik a 28 sz. főcsatorna 9+271 szelvényébe. A csatorna egyes szakaszai 

többcélú igénybevételekkel terheltek. 0+000 – 6+700 közötti szakasz kettős hasznosítású, 

ebből a 0+000 – 2+050 szelvények közötti szakasz vízelosztó műként funkcionál. A csatorna 

a Millér végszelvényében lévő (Csátés 2+050 szelvény.) Gulyás-tiltón keresztül a Millérbe is 

megcsapolható. 

152 számú csatorna 2 320 km hosszú csatorna befogadója a Csátés főcsatorna jobbpart 

14+700km szelvénye. 

Jánoshidai határárok a 073/a belvízöblözet főgyűjtője. A csatorna hossza 7+829km. A 

Jánoshidai határárok torkolatában lévő zsilip a Zagyva balpart 38+210 tkm-ben van. 

Millér belvíz főcsatorna a Milléri öblözet főgyűjtője. Gravitációs és szivattyús levezetésű. Kis 

esésű, lassú vízmozgású. A csatorna igénybevétele többcélú. Legjelentősebb a kettős 

hasznosítás. A csatorna teljes hosszban öntözővizet szállít, a Milléri öntözőrendszer fő 

vízelosztó csatornája. A Millér főcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukció munkái 2010-

2011.évben kerültek elvégzésre.  

30. számú csatorna a Millér főcsatorna 34+337km szelvényébe csatlakozik. Hossza 4+497 

km Gravitációsan a Millér üzemvízszintje a csatorna 2+880km szelvényéig vizet biztosít. A 
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végszelvényben lévő vasúti műtárgy magas küszöbszintű. A csatorna végszelvényébe 

csatlakozik be egy üzemi csatorna, amely a 119 számú KÖTIVIZIG-es csatornával van 

összeköttetésben. Fenék magassága magasabb, mint a 30. számú csatorna üzem vízszintje. 

119.számú csatorna a 026. számú Felsőszászberki belvízrendszer főgyűjtője. Hossza 

13413km. KÖTIVIZIG kezelésében van. 

152 számú csatorna 2+320 km hosszú csatorna befogadója a Csátés főcsatorna jobbpart 

14+700km szelvénye. 

 

A hatásterületen aszálykár elhárításra, természeti területek vízellátására, Zagyva folyóban 

ökológiai és öntöző vízigény biztosítására, belvízcsatornák vízfrissítésére vonatkozó vízigény 

merült fel. 

Jászság térség többcélú vízgazdálkodási rendszer Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ágának 

kiépítése elmaradt.  Az I. építési ütemére 2011.március 31-ig volt környezetvédelmi engedély, 

amelyet a KÖTI-KTVF nem hosszabbított meg. 

A térség (Jászapáti, Jászladány, Jászkisér, Jászalsószentgyörgy) talajadottsága igen kedvező, a 

legjelentősebb korlátozó tényező a lehullott természetes csapadék mennyisége és annak 

eloszlása. A Jászság sokévi csapadékmennyisége 500 mm körül alakul, amely szűkössége 

miatt behatárolja és korlátozza termeszthető növényfajokat és fajtákat, továbbá bizonytalanná 

teszi a növénytermesztést. Az érintett területet átszelő folyók (Zagyva, Tarna) tenyészidőben 

az alacsony vízhozamaik miatt vízpótlás szempontjából nem vehetők figyelembe vízbázisként 

túl azon, hogy a szennyező anyag terhelések hatására a vízminőség – elsősorban 

kisvízhozamok idején - jelentősen romlik.2017-ben jelentős öntözési igény jelentkezett a 

térségben, amelyet csak a Jászsági-főcsatorna vízkészletének átvezetésével lehetséges 

megoldani.  

Második probléma a Zagyva ökológiai egyensúly fenntartása érdekében kisvizes időszakban 

vízpótlás kell biztosítani egyrészt a vízminőség javítása érdekében, másrészt az ökológiai 

vízszint és öntözővíz biztosításához. 

 

Fejlesztési lehetőségek 

A megfelelő biztonságú vízpótláshoz olyan útvonalak kialakítása szükséges, amelyek állami 

tulajdonban, és KÖTIVIZIG kezelésben vannak. 

 

A vízpótlásra, öntözővíz leadásának biztosítására három lehetőséget dolgoztunk ki a 

jelenlegi kettőshasznosítású csatornák mellett további belvízcsatornák bevonásával. 

 

 

1. útvonal (J. II-2-1. fürtcsatorna, Tiszasülyi 28 főcsatorna, Csátés-főcsatorna, 152. 

csatorna, 152-1. csatorna, Jánoshidai határárok) 

 

Viziútvonal:J-II-2-1 fürtcsatorna 28.számú  belvízfőcsatorna  9+300-14+873km közötti 

szakasza  -Csátés főcsatorna 0+000-14+720km közötti szakasza - 152.csatorna 0+000-

2+600km szelvények között -152-1 csatorna 0+000-0+630km szelvények között,- új csatorna 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

111 
 

építés (kb 600m) átkötés-- a Jánoshidai határárok 6+000km szelvényébe – Jánoshidai 

határárok -Zagyva zsilip. 

 

Az alábbi csatornák kettőshasznosításúvá tétele szükséges: 

- 152 számú csatorna 0+000-2+600km között 

- 152-1 csatorna 0+000-0+630km szelvények között 

- Jánoshidai határárok 0+000-6+000km szelvények között 

- Építendő új csatronaszakasz: 720 fm 

 

Szükséges beavatkozások 

28.számú csatorna töltésezése 86,80-87,00mBf szintre. 

Csátés csatorna meder korrekció a 5+000-14+720km szelvények között 7 db műtárgy 

süllyesztés.  

kb 720 fm új csatorna szakaszt kell építeni a Jánoshidai határárokba való átkötéshez.2db új 

műtárgy. 

152.sz csatorna és a Jánoshidai határárok teljes hosszban fenékkorrekció átlag 1,5m 

mélységben. 

Becsatlakozó csatornák műtárgyainak (17db)vízzáróvá tétele. 

 

Megjegyzés: 

A 152.számú csatorna teljes hosszban és a Jánoshidai határárok 3+300-6+000km szelvények 

közötti szakasza Naturás védett terület. 

A vízellátás abban az esetben is megoldható, ha Csátés 14+720km szelvényében esésnövelő 

szivattyút telepítünk. 

Ha a J-II.2-1 fürtcsatorna vízkészlete nem elegendő,akkor számításba jöhet a Tiszasülyi 

28.számú csatorna 1+350km-14+873 km szelvények közötti szakaszának töltésezése. 

A viziút kiépítése esetén kiépíthetővé válik a Csátés 8+400km szelvényéből a 119.számú 

belvízcsatorna és a Szászberki holtág vízellátása. 

 

Előkészítettség 

Nem áll rendelkezésünkre tervdokumentáció. A tanulmány tervet a VIZITERV Environ 

készíti 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 723,700 MFt 

 

2. útvonal (Jászsági-főcsatorna, Tiszasülyi 28 főcsatorna, Csátés-főcsatorna, Millér-

főcsatorna, 30. csatorna, 119. csatorna, ) 

 

Vizi útvonal: Jászsági-főcsatorna -Tiszasülyi28.számú  belvízfőcsatorna 1+350-9+300km 

közötti szakasza- Csátés főcsatorna 0+000-2+050km közötti szakasza,- Millér főcsatorna 

34+330-37+228km között szakasza  30.sz csatorna 0+000-4+520km szelvények közötti 
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szakasza,-1700m hosszú nem KÖTI-VIZIG kezelésű csatorna -119.számú csatorna 0+000-

7+900km szelvény közötti szakasza -Szászberki holtág  

 

Szükséges beavatkozások 

A 30. sz. csatornán történő vízleadás érdekében szükséges a csatorna kotrása teljes hosszban. 

Csatorna töltésezés 1700m hosszban a 30-as csatorna végszelvénye és a 119.számú 

csatornába csatlakozás között. 

Szivattyú állás építése a 30.számú csatorna 3+370km szelvényében. 

30-as csatorna és az üzemi csatornán 6db műtárgy javítása ,1db új létesítése 

Üzemi csatornán a 119.számú csatorna becsatlakozásánál 1db  tiltó elhelyezés. 

A 119-es csatornán a 32számú csatorna becsatlakozása alatt meder elzáró műtárgy építése.  

 

Kettőshasznosításúvá váló csatornák és hosszuk. 

- 119.számú csatorna 0+000-7+900km szelvényei között 

- Mindösszesen:7900m  

 

Megjegyzés: A rendszer alkalmassá tehető kisvizes időszakban a Zagyva ökológiai 

vízpótlására is, ebben az esetben a Szászberki holtág 0+000 szelvényében szivornya kiépítés 

és a holtágba vezérárok kotrás szükséges. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  263,200 MFt 

 

 

3. útvonal. Első ütemben 24.csatorna végpontjáig kiépítve térségi vízpótlás céljából 

(J. II-2-1. fürtcsatorna, 93.1. csatorna, Tiszasülyi 28 főcsatorna, 84. csatorna, 85. 

csatorna, 85’ csatorna, 24. csatorna)  

 

Vízleadás útvonala 

J-II-2-1 öntözőcsatorna 3+400 km szelvényében → 93.1számú csatornába 0+000-0+938 km 

szelvények → 28.számú csatorna 14+770-14+220 km → 84 számú csatorna 0+000-2+360km 

→ 85.számú csatorna 0+000-1+820km → 85´csatorna 0+000-1+024km ( nem VIZIG 

kezelésű) →24.sz csatorna 0+000-3+237km szelvény között (vasút) Szivattyúállás  

Amennyiben további vízigény jelentkezik a J. II-1. csatornából további öntözővíz leadás 

biztosítható a 12-28-2. csatornán keresztül a 93. csatorna 0+000-0+900 közötti szakaszának 

igénybevételével, a Tiszasülyi 28. csatornába. Ettől a ponttól a víziút megegyezik az előzővel. 

 

Szükséges beavatkozások 

28.számú belvízcsatorna 10+070km szelvényébe mederelzáró műtárgy építése.  

84.számú csatorna 0+2+360km szelvények közötti szakaszának szelvény bővítése. 

Jászapáti –Pélyi út alatt áteresz átsajtolás. 
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85.számú csatorna 0+000-1+820km szelvények között szelvény bővítése, töltésezése 0,5-

0,8m magasságban. A 2+400km és 1+820km szelvénybe mederelzáró műtárgy beépítése 

szükséges. 

A 85’. számú csatorna 0+000-1+037km szelvények között szelvény bővítése, töltésezése 

0,5m magasságban 

24 számú csatorna 0+000-3+237km szelvények között fenék korrekció, töltésezése 0,8m 

magasságban, 3db műtárgysüllyesztés. 

A 22.számú csatorna keresztezés csatornahíddal vagy osztóműtárgy megépítésével történne. 

A 24 számú csatorna végszelvényébe szivattyúállás kiépítése. 

Második ütemben vagy csatorna kiépítés a 25-1 számú csatornáig vagy földalatti nyomócső 

kiépítése valósítható meg. 

 

Kettőshasznosításúvá váló csatornák és hosszuk. 

- 84.számú csatorna 0+000 -2+360km 

- 85.számú csatorna 0+000-1+820km 

- 24 számú csatorna 0+000-3+237km 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  331,800 MFt 

 

 

1.2.2.29 Jászsági örsz.\ J.III. öntözőfürt:  kettős működésű csatornák fejlesztése 

Meglévő állapot 

A Jászsági öntözőrendszer J.III-3. és J.III-3.-1 öntözőcsatornái jelenleg üzemelnek, állapotuk 

nem a legmegfelelőbb, de a Kőtelek és Nagykörű érdekeltségi területén fellépő vízigényeket 

ki tudjuk elégíteni. Fontos megemlíteni, hogy ezek a  területek kis vízigényűek, egyéni 

gazdálkodók 1-5 hektár közötti területeit tudjuk öntözővízzel ellátni. A rendszer 

fejlesztésével, üzemi csatornák kettős működésbe történő bevonásával nagyobb területek 

vonhatóak be az öntözésbe, a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő 19. számú 

belvízcsatornába kettő helyen alakulna ki ökológiai célú vízbiztosítási lehetőség. 

Műszaki megoldások, hatásai és Vízi útvonal. 

A két megoldás vízleadási útvonala kezdetben azonos: 

- a J-III-2 csatorna 9+914 szelvénye, a J-III-2-3 csatorna vízleadó műtárgya. 

- J-III-2-3 0+000- 1+495 szelvénye (J-III-2-3-1 vízleadó műtárgya)  

Fejlesztést igénylő első megoldás további  útvonala (60,000 MFt): 

- 18. számú belvízcsatorna 0+000-1+340 szelvénye 

- becsatlakozás a 19 számú csatorna 7+380 szelvényébe 
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Felújítandó csatorna szakasz hossza a teljes 1. számú útvonalat tekintve 2835 méter, a 

felújítás 2 db vízkormányzó műtárgy építését igényli. 

Fejlesztést igénylő második megoldás további útvonala (40,000 MFt): 

- J-III-2-3 0+000-2+560 szelvények közötti szakasza 

- Kőtelek 0217 hrsz-ú belvízcsatorna  360 méter hosszban 

- 63 számú belvízcsatorna  0+000- 2+402 

- 20 számú belvízcsatorna 2+549-2+590 közötti szakasza 

Megjegyzés: A fejlesztésbe bevonható a 20 számú csatorna további szakaszai is a 0+000-

2+549 és a 2+590-3+946 szelvények között. 

- Nagykörű 0137 hrsz-ú üzemi belvízcsatorna 0+000-1+250 szelvények között 

- Nagykörű 0134/1 hrsz-ú üzemi belvízcsatorna 0+000- 0+630 szelvények között 

- Nagykörű 0119 hrsz-ú üzemi belvízcsatorna 730 méter hosszban 

- Nagykörű 0117 hrsz-ú üzemi belvízcsatorna 340 méter hosszban 

- becsatlakozás a 19 számú csatorna 12+112 szelvényébe 

Felújítandó csatorna szakasz hossza a teljes 2. számú útvonalat tekintve 5752 méter, a 

felújítás töb vízkormányzó műtárgy felújítását, illetve új műtárgy  építését igényli. 

Fejleszteni kívánt csatornákon történő munkák felsorolása: 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- meglévő műtárgyak felújítása 

- vízkormányzó és vízleadó műtárgyak építése 

- terep és felületrendezési munkák 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- vízmércék elhelyezése 

- terület kisajátítás 
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Terület kimutatás   

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 100,000 MFt 

J-III-2-3 0+000 0+005 Kőtelek 089 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3 0+005 0+018 Kőtelek 0177/1 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3 0+018 0+272 Kőtelek 0180 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3 0+272 0+291 Kőtelek  0173 idegen tulajdon 

J-III-2-3 0+291 1+511 Kőtelek 0182 KÖTIVIZIG 

 18 sz csat  0+000  1+340 Kőtelek  0192/2 KÖTIVIZIG 

Üzemi cs. 360  méter Kőtelek 0217 idegen tulajdon 

63 sz csat 0+000 2+402 Kőtelek 0215/1 , 0207 idegen tulajdon 

20 sz csat 0+018 0+272 Kőtelek 0207,0227,0141 idegen tulajdon 

Üzemi cs. 0+000 1+250 Nagykörű 0137 idegen tulajdon 

Üzemi cs. 0+000 0+630 Nagykörű 0134/1 idegen tulajdon 

Üzemi cs. 730 méter Nagykörű  0119 idegen tulajdon 

Üzemi cs. 340 méter Nagykörű  0117 idegen tulajdon 

J-III-2-3-1 0+000 0+003 Kőtelek 089 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3-1 0+003 0+015 Kőtelek 0191  idegen tulajdon 

J-III-2-3-1 0+015 0+036 Kőtelek 0192/1 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3-1 0+036 0+211 Kőtelek 0200 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3-1 0+211 0+221 Kőtelek 0201  idegen tulajdon 

J-III-2-3-1 0+221 3+296 Kőtelek 0219 KÖTIVIZIG 

J-III-2-3-1 3+296 3+315 Kőtelek 0207  idegen tulajdon 

J-III-2-3-1 3+315 3+325 Kőtelek  0212 idegen tulajdon 
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1.2.2.30  Jászsági önrsz\Milléri öntözőfürt: kettős működésű csatornahálózat bővítése 

beruházási költségigény nélkül 

Meglévő állapot 

A Milléri öntözőfürt a Jászsági-főcsatorna 18+246 szelvényében lévő 28 számú főcsatorna fő 

vízkivételi művön keresztül biztosított vízleadással üzemel. A Millér belvízfőcsatorna a térség 

legjelentősebb belvízvédelmi létesítménye. A csatorna többcélú igénybevételekkel terhelt. 

Befogadója a külterületi belvizeken túl Besenyszög, Jászladány, Jászkisér, Jászapáti és 

Jászszentandrás belterületi csapadék vizeinek is. A főcsatorna mára teljes hosszában egész 

évben vízjárta. A vízelvezetési funkción túl vízpótló szerepet is ellát, kettősműködésű 

csatornaként a Jászsági öntöző rendszer legnagyobb öntözővíz forgalmat lebonyolító műve. A 

csatorna csatlakozó belvízcsatornái szinte mind kivétel nélkül kettős hasznosítású műként 

üzemelhetnek, mivel a csatornán elhelyezett duzzasztók és vízszintszabályozó műtárgyak 

lehetővé teszik a belvízcsatornákban lévő vízvisszatartást. Az üzemelés során a becsatlakozó 

csatornáinak műtárgyai nyitott állapotban vannak, ezért a csatornák a vízszolgáltatás 

kezdetétől fogva az idény végéig feltöltött állapotban vannak.  

A kiadott vízjogi engedélyek és a megkötött szerződések figyelembe vételével kettős 

hasznosítású műként üzemelnek az alábbi csatornák. 

- 29. számú belvízcsatorna 

- 22. számú belvízcsatorna 

- 25. számú belvízcsatorna (Csátés 4+917 átemelő) 

- 162. számú belvízcsatorna 

- Csátés belvízcsatorna 0+000-4+917 szelvények között gravitációsan 

- 30 számú belvízcsatorna 

- 32. számú belvízcsatorna ( elektromos átemelővel) 

- Holt-Millér  

Kiadott engedély nincs, de a vízbiztosítás rendelkezésre áll 

- 160. számú belvízcsatorna 

- Csátés belvízcsatorna 4+917- 11+900  (Csátés 4+917 átemelő) 

- 31. számú belvízcsatorna 

- 96. számú belvízcsatorna 0+000-1+400 

- 252. számú belvízcsatorna  (Csátés 4+917 átemelő) 

- 27. számú belvízcsatorna 

- 92. számú belvízcsatorna 

- 84. számú belvízcsatorna 

- csatlakozó üzemi csatornák 

- Hanyi-Tiszasülyi árapasztó árvízi tározó területén kiépített lecsapoló csatornák 

- Cellási belvízcsatorna 

- 33. számú belvízcsatorna 

- 169 számú belvízcsatorna 

- 180, 127,188 számú belvízcsatornák 
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- 218. és 239. számúcsatornák. 

Jelentkező vízigények esetén további belvízcsatornák vonhatóak be az öntözésbe, ezek vízzel 

történő feltöltése azonban csak szivattyúzással oldható meg. 

- 165. és 166. számú csatornák 

- 97. és 98 csatornák 

- 102.,223. és 268. számú belvízcsatornák 

- 103.,104., és 105. számú csatornák 

- 110. és 111. számú csatornák 

 

1.2.2.31. Jászsági önrsz\Milléri öntözőfürt: kettős működésű csatornáinak fejlesztése 

További belvízcsatornák vonhatóak be kettős működésbe, melyek a 33 számú belvíz 

főcsatorna becsatlakozó csatornái. A 33 számú csatorna is kettős működésű műként üzemel, a 

vízbiztosítást egyrészt a Besenyszögi öntözőcsatornából, másrészt a Holt-Milléren keresztül a 

Millér főcsatornából tudjuk szolgáltatni. A csatornán vannak ugyan vízvisszatartó műtárgyak, 

de a csatorna jelenlegi vízszállító képessége és üzemi vízszintje nem teszi lehetővé több 

becsatlakozó csatornáiba a vízbiztosítást. A csatorna felújítást igényel. A megfelelő üzemrend 

beállításához és új területek öntözésbe történő bevonásához feltétlenül fontosnak tartjuk a 

csatorna kotrási munkáinak elvégzését, több helyen a partvonal megemelését, új 

vízkormányzó és vízszintszabályozó műtárgyak megépítését, meglévő műtárgyak felújítását. 

A csatorna melletti területek kisajátítását, több olyan szakasz is található a csatorna mellett, 

ahol a telekhatár a csatorna korona éle. A felújítás lehetőséget biztosítana az alábbi csatornák 

kettős üzembe történő bevonására. 

- 106., 107., 108. számú csatornák 

- 219. és 215. számú csatornák 

Üzemeltetés fejlesztéséhez szükséges munkák felsorolása: 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- partvonal megemelése, 

- meglévő műtárgyak felújítása 

- vízkormányzó és vízleadó műtárgyak építése 

- terep és felületrendezési munkák 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- vízmércék elhelyezése 

- terület kisajátítás 

- üzemeltetési szabályzat kidolgozása 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 733,300 MFt 
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Tervezett fejlesztéseket is tartalmazó vízellátó csatornahálózat  a   

Szolnoki Szakaszmérnökség területén (Tisza-Zagyva köze) 
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Tervezett fejlesztéseket is tartalmazó vízellátó csatornahálózat  a   

Szolnoki Szakaszmérnökség területén (Tiszavárkony-Tiszakécske) 
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1.2.3. Új öntözőfürtök kiépítése nem üzemelő öntözőrendszerek gravitációs 

átkapcsolásával 

 

1.2.3.1. Nk.VI. öntözőfürt kiépítése, Fegyvernek-Szajoli öblözetek többcélú fejlesztése 

(Nk.VI. fürtfőcsatorna kiépítése, a nem üzemelő Óballai- és Tiszapüspöki 

öntözőrendszer, a Surjányi öntözőfürt gravitációs átkapcsolása, a Fegyverneki- 

és Szajoli Holt-Tisza vízpótlásának kiépítése)  

Jelenlegi helyzet ismertetése 

A Fegyverneki öblözetben az öntözővíz ellátást és a Fegyverneki holtág vízpótlását a 

korábban kiépült NK IV. – 1 fürt főcsatorna hivatott biztosítani. Sajnos a holtágba juttatható 

vízhozam igen csekély. Ennek oka, hogy az esetenkénti vízigény kielégítésének bevétele az 

üzemeltetőnél nem nyújt fedezetet a 12,75 km hosszú fürt főcsatorna vízszállító 

keresztmetszetének növényzet mentes állapotban tartására. Ez az utóbbi években különösen 

érezhető, mivel az egyéb – öntözési és halastavi – vízigények is minimális mennyiségre 

csökkentek. 

Megszűnt a Fegyverneki holtág vízbázisára épült Surjányi öntözőrendszer üzemeltetése, a 

szivattyútelep leszerelésre került, a csatornahálózatot pedig a sorsára hagyták. A vízrendezési 

létesítmények, a belvízcsatornák alapvetően ellátják a feladatukat. Afejlesztési igényeket az 

öntözési igények növekedéséből adódó többlet vízelvezetési igényeknek megfelelően kell 

megfogalmazni. 

A Fegyverneki holtág revitalizációja részben már megvalósult, de szükséges a munkák 

folytatása (3. 4. 5. holtág szakaszok revitalizációja). A holtág többlet vizeinek Tiszába történő 

átemelése jelenleg csak hordozható szivattyúval oldható meg. 

A Szajoli öblözetben a vízellátást a Tiszapüspöki és az Óballai öntözőrendszer biztosította 

úszós tiszai vízkivételek segítségével. Sajnos a ’90 –es évek közepén megszűnt az öntözés, a 

vízkivételeket – nyomócsövek, parti csatlakozások – elbontották, a csatornák műtárgyainak 

acélszerkezeteit megrongálták, ellopták. 

A Szajoli holtág vízpótlása jelenleg sem megoldott, csak igen magas tiszai árhullámok esetén 

van lehetőség a szivattyúállás nyomócsövének szivornyaként történő üzemeltetésére. Ennek 

azonban magas az üzemelési kockázata, mert egy feltöltés utáni nagy csapadék hatására 

összegyülekező víz csak szivattyúállás működtetésével emelhető a Tiszába. Alacsonyabb 

holtág vízszint egy aszályossá váló nyári időszakban okozhat kritikus helyzetet, de vannak 

olyan évek is, amikor tiszai árhullámok hiányában egyáltalán nincs lehetőség vízpótlásra. 

 

Komplex fejlesztés céljai 

 Az öblözeteken belül mintegy 5000 – 5500 ha gravitációs vízpótlásának kiépítése a 

Nagykunsági-főcsatorna I. bögéből a korábbi Surjányi, Tiszapüspöki és Óballai 

öntözőrendszerek össze-, és átkapcsolásával szükséges fejlesztésekkel. 

 A vízszétosztás feltételeinek kiépítése a felhagyott korábbi öntözőcsatorna medrek 

felújításával, felhasználva a meglévő belvízcsatorna hálózatot. 
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 A Fegyverneki holtág meder revitalizációja, tározási és gravitációs vízpótlási 

feltételeinek javítása. 

 A Szajoli holtág meder revitalizációja, tározási feltételeinek javítása, 

állandógravitációs vízpótlási lehetőség kiépítése. 

 A holtág esetében javulnak az ökológiai feltételek, vízi és vízhez kötött növényi, 

halfauna és egyéb vízi élővilág életfeltételei. A vízkeretirányelv egy fontos célkitűzése 

valósulhat meg azzal, hogy a holtmedrek kapcsolata az anya folyóval létrejöhet, illetve 

hatékonnyá és biztonságossá válhat a vízforgalom. 

 Fölös belvíz elvezetés feltételeinek javítása. 

 

A fejlesztési céloknak a mindenkori igényekhez kell igazodniuk. A tanulmányterv felkínálja a 

lehetőséget a vízpótlásra, miközben tartalmazza a területi vízgazdálkodás számos 

egyébcélkitűzését is. A vízhasználók – mezőgazdasági gazdálkodók, a holtágak üzemeltetői, 

halászati hasznosítók, stb. – vízigényei határozzák meg a projekt elemek megvalósításának 

létjogosultságát, megvalósítási döntés esetén a kiépítés sorrendjét. 

 

Változat elemzés 

A fejlesztési célok megvalósítása érdekében tanulmányterv készült, amely három lehetséges 

változatot dolgozott ki az Nk VI. fürt megépítésére. 
 

A három tervváltozat méretezés szempontjából azonos alapokon nyugszik. 

Azonos a vízzel ellátható (öntözhető) terület, a Szajoli holtág vízpótlási vízhozama, a 

halastóterület és a figyelembe vett egyéb célú lehetséges vízhasználatokat is.   
 

Az NK VI. fürt főcsatorna hosszai az egyes változatokban:  

1. változat 25 060 fm, 2. változat 27 535 fm, 3. változat 26 670 fm. 

A szállított vízhozamok azonosak az egyes változatokban. Az 1. és 2. változat a teljes 

gravitációs vízellátás biztosításának megfelelően magasabb üzemvízszinten üzemeltethető, 

míg a 3. változat alacsonyabb üzemvízszinten. 
 

A tanulmányterv alapján a 3. terv-változatot javasoljuk megtervezni. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 2 760,000 MFt.  
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26. sz. térkép: Nk. VI- öntözőfürt kiépítése - Fegyvernek-Szajol öblözetek többcélú fejlesztése 

 

 

 

1.2.3.2.   Tilalmasi öntözőrendszer fejlesztése (Nk. III-2-7.→ Nk III-2-7-1.→ N11.→ HB)  

Tilalmas és Berekfürdő külterületén gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek vízigényeinek 

kiszolgálására a tárgyi öntözőrendszer ad megoldást. Az 1970-es évekig a területen az N-11-

es öntözőcsatorna biztosította a felmerülő vízigények kiszolgálását a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatornából. Ezt követően Magyarországon a települések csatornázása egyre nagyobb 

szerepet kapott, így a szennyvíztisztító telepek létesítése is, melyek tisztított szennyvizeinek 

befogadói a vízfolyások lettek. Ez azonban esetünkben a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna 

vízminőségének olyan szintű romlásával járt, mely azt eredményezte, hogy a közvetlen 

öntözővíz szolgáltatást a Főcsatornából nem tudjuk biztosítani (a releváns szelvényben; 

frissítővíz beadásával mérsékelhető/megszüntethető a probléma). A tervezett fejlesztés nem 

csak a területen gazdálkodók vízszükségletének kiszolgálására ad megoldást, hanem a 

Főcsatorna vízminőségének javítására is (frissítővíz beadása), így folyásiránynak megfelelően 

az ezt követő szelvényekből vízkivétel, öntözővíz szolgáltatása biztosítható.  

Hatásterület 

A következő táblázatban szereplő értékek az öntözendő területeket hivatott szemléltetni a 

megbeszélések, igényfelmérés alapján: 
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Megnevezés 

Jelenlegi 

igényelt 

[ha] 

Távlati 

[ha] 

Intenzív kertészet 225 100 

Kukorica, 

cukorrépa 
800 200 

Gabonafélék 600 200 

∑ 1625 500 

 

Továbbá a csatorna öntözési idényen kívül a területekről történő belvizek elvezetését is 

hivatott szolgálni, mellyel a csatorna több funkciót is ellát.  

Fekvése 

Az ingatlan kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Rendeltetése 

 Elsődleges rendeltetése: a területen jelentkező öntözővíz szükségletek kiszolgálása 

 Másodlagos funkció: a területen jelentkező belvizek elvezetése, belvízbiztonság 

növelése 

 További funkciója: a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna vízminőségének javítása 

Üzemeltető 

 Normál időszakban, és mezőgazdasági vízszolgáltatási időszakban (03.15. – 11.10.): 

KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség; 

 Belvízvédekezési időszakban: Karcagi Szmg, 10.08. belvízvédelmi szakasz 

Szakaszvédelem-vezetője 

Védettsége 

Az érintett terület védettséggel nem rendelkezik.  

Fejlesztés 

A Karcagi Szakaszmérnökség belvízvédelmi szempontból a 10.07 és 10.08 Belvízvédelmi 

Szakaszt foglalja magában (az előzőekben leírt területen illetékes), melyek belvíz 

veszélyeztetettsége az erősen veszélyeztetett tartományban esik, köszönhetően a terület 

morfológiai és talajtani adottságainak (a terület jellemzően síkvidék, a terepszint 86,00 – 

89,00 m B.f. között változik). Az előzőekben leírt negatív hatást eredményező környezeti 

jelenség elkerülése, mérséklése végett prioritást jelent a területen összegyülekező vizek 

tartózkodási idejének és az elöntött területek nagyságának csökkentése, mely célt szolgálja – 

többek között - a tervezett vonalas létesítmény.  
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Továbbá az érintett területek jó minőségű termőterületek, melyek öntözővíz ellátása jelenleg 

nem biztosított, holott a termelői igények a területen jelen vannak, és a klímaváltozás 

hatásainak köszönhetően egyre fokozódnak, következésképpen az érintett területen épp oly 

fontos a belvíz negatív hatásai elleni intézkedés, mint az aszálykárok elkerülése, így prioritást 

jelent a tárgyi csatorna megvalósítása. 

 

A területi adottságokat figyelembe véve (morfológiai, talajadottságok) a csatorna 2,0 m
3
/s-os 

vízhozam átvezetésére lett méretezve az igényfelmérés, megbeszélések illetve a mértékadó 

belvízhozam alapján. A mederfenék szélesség az egyes bögékben más és más ellentétben a 

vízmélységgel, mely a csatorna egész hosszán 1,8 méter.  

 

Nyomvonala: NK.III-2. öffcs. → NK.III-2.-7 csatorna → IV. úti lineár csatorna → Karcagi 

II.-15-a csatorna → új csatorna szakasz → 0290 hrsz. Önkormányzati csatorna → 0206 hrsz. 

Önkormányzati csatorna → 0207 hrsz. Önkormányzati csatorna →0178/1 hrsz. 

Önkormányzati csatorna →0178/2 hrsz. Önkormányzati csatorna → Füredi úti csatorna → új 

csatorna szakasz → N-11 csatorna →Hortobágy –Berettyó főcsatorna 

 

A következő táblázatban az egyes növénykultúrák vízszükséglete által meghatározott 

víztömegek havi illetve éves bontásban vannak feltüntetve.  

 

 

Időszak Felhasználás Vízigény m
3
 

Április (15 nap) 5% 125.625 

Május (31 nap) 10% 251.250 

Június (30 nap) 20% 502.500 

Július (31 nap) 25% 628.125 

Augusztus (31 nap) 25% 628.125 

Szeptember (15 nap) 15% 376.875 

Vízigény összesen  2.512.500 

 

A csatorna létesítésével Karcag, Berekfürdő és Kunhegyes külterületén jelentkező 

vízigényének kiszolgálása megoldottnak tekinthető. A megbeszélések, igényfelmérés alapján 

az öntözni kívánt területek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

  

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  1830 MFt 
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Tilalmasi öntözőrendszer fejlesztése fejlesztése 

 

 

1.2.3.3.  Nk. III. öntözőfürt fejlesztése  (Nk. III-2-8 lineár csatorna igénybevételével) 

 

Az Nk. III-2 fürtfőcsatorna 22+060 szelvényében található lineár csatorna a területen 

szántófölddel rendelkező tulajdonosok számára kiemelt jelentőségű, köszönhetően a 

megnövekedett mezőgazdasági művelésnek. Jelenlegi formában ez magáncélú 

létesítményként funkcionál/üzemel, azonban kb. 200 ha öntözésfejlesztési igény ismert a 

területen, így Nk. III. öntözőfürt hatásterületének növelése szükséges.  

 

Problémafelvetés 

Az Nk. III-2 fürtfőcsatorna 22+060 szelvényében egy üzemi lineár csatorna található, mely 

jelenleg diesel szivattyúval kerül feltöltésre, üzemeltetésre. A területen jelenleg egy 

gazdálkodó társaság vételez vizet, azonban ismeretes kb. 200 ha-nyi további fejlesztési igény 

több szervezet részéről. A lineár csatorna, valamint az ugyancsak üzemi szivattyútelep 

közcélúvá, állami kezelésbe, üzemeltetésbe történő átvétele szükséges. Azonban ennek 

feltétele a művek fejlesztése.  
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Megoldási javaslat 

Az Nk. III-2 fürtfőcsatorna 22+060 szelvényében szükséges egy 2x0,5 m
3
/s kapacitású 

elektromos szivattyútelep kiépítése, melynek kezelője és üzemeltetője a KÖTIVIZIG lenne. A 

csatorna vízszállító kapacitásának helyreállítása szükséges rekonstrukciós kotrással. 
 

Előkészítettség 

Előterv 
 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 180,000 MFt 

 

 

 
Nk. III. öntözőfürt fejlesztése  (Nk. III-2-8 lineár csatorna igénybevételével) 
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1.2.4. Vízhiányos térségek vízpótlása, vízellátása 

 

1.2.4.1. Jászsági-főcsatorna komplex fejlesztése, Jfcs. Zagyvai-ág kiépítése (Tájékoztató 

jelleggel)  

A zagyvai vízhiányos térség vízpótlásához kidolgozott és előkészített projekt 

megvalósítása a természetvédelmi előírások miatt meghiúsult, ezért tájékoztató jelleggel 

mutatjuk be, hogy a tervezett projekt milyen célokat valósíthatott volna meg a 

térségben.  

Kiskörei vízlépcsőhöz kapcsolódó öntözőrendszerek építése az 1970-es évek közepén leállt.  

A Jászsági-főcsatorna kiépítése félbemaradt. A Jászság térségi többcélú vízgazdálkodási 

rendszer teljes megvalósítása egyik létfontosságú elemévé vált a térség tovább fejlődésének. 

Jelenleg a Zagyván nem tudjuk biztosítani az ökológiai és frissítővíz igényeket, a nagy 

agroökológiai potenciállal bíró jó mezőgazdasági területeket nem tudjuk ellátni öntözővízzel. 

Ezek a tényezők jelentősen hátráltatják vidék és térségfejlesztést,ezen belül a 

környezetvédelmi és a fenntartható mezőgazdasági fejlődést, 

A Jászsági-főcsatorna meghosszabbításának célja, hogy a térségben kihasználatlanul 

rendelkezésre álló vízkészlet hasznosításával további jelentős nagyságú mezőgazdasági terület 

öntözését biztosítsa. A több mint 1200 km
2
 kiterjedésű Dél-Heves és Jászság területe az 

aszályos, csapadékszegény tenyészidőszakokban a korszerű mezőgazdasági termeléshez 

szükséges víz biztosítása érdekében vízpótlásra szorul. 

További cél a belvíz veszély mérséklése. A Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág mélyvezetésű 

jellege következtében belvízi létesítményként is működik.  

A főmű a dél-hevesi és jászsági területeken halad keresztül, majd a Zagyvába történő 

becsatlakozás és vízleadás következtében az Alsó-jászság és a Tápió-vidék területét is érinti. 

A rendszer az aszálykár elhárításhoz jó minőségű vizet szolgáltat, de más célú vízigény is 

kiszolgáltatható, összeegyeztetve a szükségletek kielégítésének időpontját és mértékét. A 

főcsatorna a Bükki Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területén halad 

át, ezért a Természetvédelmi területek vízellátása is megoldható. 

A Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág kiépítésével a biztonságos, széleskörben elérhető vízkészlet 

– nem elhanyagolható módon – katalizátorként működhet a helyi kezdeményezések és a 

„kívülről” érkező befektetői ötletek vonatkozásában is 

Az öntözés lehetővé teszi a terület mezőgazdasági hasznosításának szerkezetváltoztatását. 

A projekt rövid tartalmi leírása 
 

Jfcs. Zagyvai-ág beeresztő műtárgy, szegmens és síktáblás elzárással készül. 

A Jfcs. Zagyvai-ág 0+000 – 8+300 km között magasvezetésű – mivel ezen a szakaszon 

terepszint felett helyezkedik el a tervezett vízszint. Itt kétoldali töltés építése szükséges 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

128 
 

szivárgócsatornával. A további, mélyvezetésű részen nem épül töltés, de a kitermelt földből 

egy-vagy kétoldali depónia lesz kialakítva.  

A szelvényt a vízszállítási igény határozza meg. Hidraulikai szempontból a legkedvezőbb 

megoldásként csészeszelvény épül, a 20 m
3
/s vízszállítású a csatorna tengelyvonalából 

mindkét irányban 1:20 rézsűhajlással,  0,25 m emelkedéssel, majd 1:5 rézsűhajlással 1,25 m 

emelkedéssel, végül 1:3 rézsűhajlással a szelvény legfelső szakasza.  

A Bútelki csatorna a Jfcs. Zagyvai-ág 16+502 km szelvényében keresztezi a Bútelki bv. 

csatorna 6+600 szelvényét. A keresztezésnél bújtató épül, amelynek kialakítása lehetővé teszi 

a vízleadás megvalósítását. A belvízcsatorna 0-6+600 km közötti szakaszán fejlesztést 

szükséges elvégezni, a 4+000-6+000 km szakaszon fenékszint süllyesztés szükséges. A 

műtárgyak átépítése, illetve felújítása a földmű átépítéséhez kapcsolódva valósul meg. A 

Bútelki csatornán leadásra kerülő vízmennyiség 0.65 m
3
/s, melynél a csatorna mértékadó 

belvízhozama (0,72 m
3
/s) több, vagyis a vízeladás vízszintje alatta marad a belvízlevezetés 

szintjének. A szakaszon 4 db áteresz és 3 db bújtató készül. A Jászsági-főcsatorna  Zagyvai-

ág 17+000-34+000 km szelvények között, a 22-2., 22.és 25. sz. belvízcsatornák fejlesztése. A 

Jászsági-főcsatorna 25+955 szelvénytől 13,1 m
3
/s vízszállításra épül ki (ez a Jfcs. Tarnai-ág 

kiágazási pontja, a Tarnai-ág 4,8 m
3
/s kapacitású kiépítésére a Zagyvai-ág elkészülte után 

kerülhet sor). Itt a csészeszelvény 1:20 rézsűhajlással épül 0,20 emelkedéssel, majd 1:5 

rézsűhajlással 1,0 emelkedéssel, végül 1:3 rézsűhajlással a szelvény legfelső szakasza. A 22-2 

belvízcsatorna 2+660 szelvénye a Jfcs. Zagyvai-ág 26+144 km szelvényében keresztezi 

bújtatóval. A leadásra tervezett vízhozam 0,7 m
3
/s, szelvényterület fejlesztés és műtárgyépítés 

szükséges a belvízcsatornán. A 22 csatorna 9+050 szelvényében csatlakozik a 22-2 csatorna 0 

szelvénye, tehát a vízútvonal folytatását képezi 0,7 m
3
/s vízleadó kapacitással. Kismértékű 

földmű fejlesztés elvégzése és műtárgy átépítés szükséges. A 25. belvízcsatorna 7+950 

szelvénye keresztezi a Jfcs. 31+926 szelvényét. A keresztezésnél épülő bújtató 1,65 m
3
/s 

vízleadásra tervezik. Földmű fejlesztés és műtárgy átépítés szükséges a vízleadás 

megvalósíthatósága érdekében. A szakaszon 8 db áteresz és 3 db bújtató épül. 

Jászsági fcs. Zagyvai-ág 34+000-46+432 km szelvények között, a Csátés, 119, 32 

belvízcsatornák, valamint a Zagyva folyón tervezett munkálatok. A Jfcs. Zagyvai-ág 37+801 

km szelvényében keresztezi a Csátés csatorna 16+050 km szelvényét. A keresztezésnél épülő 

bújtatón 3,54 m
3
/s vízleadás lehetséges. A vízszétosztáshoz a Csátés csatorna 13+450-16+050 

km szelvények közötti szakaszán szükséges fejleszteni. Vízkormányzás érdekében tiltó 

beépítése szükséges. A meglévő Csátés és a meglévő 119. csatornák közötti kapcsolat 

kialakításához új, 2290 m hosszú, 2,86 m
3
/s vízszállítású csatorna szakasz építése szükséges. 

A 119. csatorna vízszétosztáshoz igénybe vett szakasza 4+599-14+090 km között helyezkedik 

el, ahol 2,36 m
3
/s vízhozam érkezik. Az igénybevett szakaszon szelvénybővítés és műtárgy 

építés szükséges. 32. csatorna vízszétosztáshoz igénybe vett szakasza az 5+158-9+614 

szelvények között helyezkedik el. A végszelvény a 119. belvízcsatorna 4+599-es 

szelvényéhez csatlakozik, ahol 1,18 m
3
/s vízhozam átadás van tervezve. Az igénybevett 

szakaszon szelvénybővítés és műtárgy építés szükséges. 

A szakaszon 5 áteresz és 1 bújtató építése szükséges. 
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A rendszer 4,9 m
3
/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. 

A Jászsági-főcsatorna meghosszabbításának célja, hogy a térségben kihasználatlanul 

rendelkezésre álló vízkészlet hasznosításával további jelentős nagyságú mezőgazdasági terület 

öntözését biztosítsa. A több mint 1200 km
2
 kiterjedésű Dél-Heves és Jászság területe az 

aszályos, csapadékszegény tenyészidőszakokban a korszerű mezőgazdasági termeléshez 

szükséges víz biztosítása érdekében vízpótlásra szorul. 

További cél a belvíz veszély mérséklése.A Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág mélyvezetésű 

jellege következtében belvízi létesítményként is működik.  

A főmű a dél-hevesi és jászsági területeken halad keresztül, majd a Zagyvába történő 

becsatlakozás és vízleadás következtében az Alsó-jászság és a Tápió-vidék területét is érinti. 

A rendszer az aszálykár elhárításhoz jó minőségű vizet szolgáltat, de más célú vízigény is 

kiszolgáltatható, összeegyeztetve a szükségletek kielégítésének időpontját és mértékét. A 

főcsatorna a Bükki Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területén halad 

át, ezért a Természetvédelmi területek vízellátása is megoldható. 

A Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ág kiépítésével a biztonságos, széleskörben elérhető vízkészlet 

– nem elhanyagolható módon – katalizátorként működhet a helyi kezdeményezések és a 

„kívülről” érkező befektetői ötletek vonatkozásában is 

Az öntözés lehetővé teszi a terület mezőgazdasági hasznosításának szerkezetváltoztatását 

Előkészítettség 

Megvalósíthatósági tervdokumentáció készült, környezetvédelmi engedélyt visszavonták 

 

Becsült megvalósítási költségek: 35,000 MrdFt (tájékoztató jelleggel) 

 

Összefoglalás, tanulságok: Jfcs. Zagyvai-ág környezetvédelmi engedély meghosszabbítására 

vonatkozó kérelmét a korábbi években a felügyelőség elutasította. Mivel ez a döntés a 

projekt megvalósítását meghiúsítaná, igazgatóságunk bírósághoz fordult. Igazgatóságunk a 

pert 2016. 02.22-én megnyerte, de ennek ellenére sem sikerült a Környezetvédelmi engedély 

hatályossági idejének meghosszabbítása. 
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Természetvédelmi és vízgazdálkodási kezelés konfliktusának erősődése jelentős kockázatot 

rejt magában, a természetvédelmi előírások - mint ahogy a fenti példa is mutatja - 

meghiúsíthatják a vízgazdálkodási fejlesztési elképzelések megvalósítását.  

 

 

Jászsági-főcsatorna komplex fejlesztése, Jfcs. Zagyvai ág kiépítése, többszöri egyeztetések eredményeként 

kialakított nyomvonal 

 

 

1.2.4.2 Homokhátság vízpótlása az aszály kialakulásának megelőzésére, káros 

hatásainak mérséklésére 

A Kormány az 1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozatában a pályázat támogatásáról döntött. Az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság a feladat ellátása érdekében nyílt közbeszerzési eljárást írt 

ki,„Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai 

állapotának javítása érdekében – stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, 

továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-.7.9.0/12-2013-0011)” címmel, melynek 

nyertese a Homokhátság 2014. Konzorcium lett. 

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely részletes, kielégítő műszaki tartalommal 

rendelkezik. A fenti indok alapján nem részleteztük a beadott anyagot. 
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 1.2.4.3  A Zagyva folyó alsó szakasz és a Malomzugi Holt Zagyva vízpótlása – a Palotási 

4, Palotási 5 csatorna ismételt üzembe helyezésével 

Előzmények 

Az öntözőcsatornák a Jászsági öntözőrendszer részeként a Milléri fürthöz tartozó,főként a 

Palotási Állami gazdaság területeinek vízigényeit elégítette ki. A csatorna vízzel történő 

megtáplálását a Millér belvíz főcsatorna 15+090 lévő kiépített diesel szivattyútelep 

biztosította, kapacitása 1m3/sec. Az 1990-es években megszűnt a vízigény, a szivattyútelep 

üzemeltetése megszűnt, a csatorna évenkénti karbantartása lecsökkent. A háttérbe szorult 

csatorna vízszintszabályozós és vízkivételi műtárgyainak acél elzáró szerkezeteit 

illetéktelenek eltulajdonították. A csatorna a mai állapotát tekintve üzemképtelen állapotban 

van, a hosszabb távon  esetlegesen jelentkező vízigényeket nem tudnánk kielégíteni. 

A KÖTIVIZIG öntözési stratégia II feladatcsoportjában szerepel a nem üzemelő, de meglévő 

öntözőcsatornák fejlesztése. Jelen pillanatban tudomásunk szerint az öntözőcsatorna 

vonzáskörzetében jelentkező vízigény nincs, de a felújítást követően  közel 1500 ha  terület 

vonható be öntözhető területté,  ezzel egyidejűleg a rá csatlakozó üzemi öntöző- és 

belvízcsatornák felújításával a Zagyva folyó 7+323 szelvényénél, illetve a Malomzugi Holt-

Zagyva Békás-éri belvízcsatorna becsatlakozásánál ökológiai célú vízutánpótlásra nyílik 

lehetőség. 

Az elméleti vízi útvonal  a Zagyva folyó utánpótlására:  

- Millér belvíz főcsatorna 15+090 szelvényében lévő szivattyús vízkivétel. 

- Palotási 5. öntözőcsatorna 0+000-0+115  szelvények között 

- Palotási 4. öntözőcsatorna 0+000-3+730 (végszelvényben lévő vízleadó műtárgy) 

- Szolnok 0341 helyrajzi számú kivett csatorna 

Megj: A csatorna területe a Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató  Zrt.  Cím: 

5072 Besenyszö-Palotás tulajdonában van. 

 - Túzokhalmi belvícsatorna: 0+000-0+760 szelvényei közötti szakasz KÖTIVIZIG 

tulajdonban. 

- Gulyáséri belvízcsatorna 0+000-1+900 (végszelvény) közötti szakasza. 

- Zagyva-folyó 7+323 mederszelvénye. 

 

Az elméleti vízi útvonal  a Malomzugi Holt- Zagyva  utánpótlására:  

- Millér belvíz főcsatorna 15+090 szelvényében lévő szivattyús vízkivétel. 

- Palotási 5. öntözőcsatorna 0+000-0+123 szelvények között 

- Palotási 4. öntözőcsatorna 0+000-0+785 (vízleadó műtárgy) 

- Besenyszög: 0523, Szolnok: 0370 helyrajzi számú üzemi öntözőcsatorna 0+000-1+500 

szelv között 

-  Szolnok: 0372,0361/1-3  helyrajzi számú üzemi belvízcsatorna 0+000-1+915 szelv 

között 

-  Békásér 0+000-0+652 szelvények között. 

- Malomzugi Holt-Zagyva 
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Műszaki állapot 

A szivattyútelep kialakítása, elektromos áram lekötése, a szivattyúk nyomóágának átalakítása 

szükséges. Az öntöző csatornák az 1990-es években működtek utoljára, az azt követő 

időszakban az elszaporodott színesfémlopásoknak köszönhetően a vízleadó és vízkormányzó 

műtárgyakat ellopták és szétverték. Cserjével és növényzettel szinte 100 %-ban benőtt. 

Feliszapoltsága kismértékű. Szolnok 0341 hrsz: a 80-as években gyep öntözésére használták a 

csatornát. Cserje nem található, gazzal kismértékben benőtt. Több helyen földelzárás 

található. A csatorna 1+040 szelvényében lévő híd megtalálható, de valószínűsíthetően a 

csatorna mellett lévő tanya tulajdonosa eltömte azt. A hídtól 25-30 méteres szakaszon a 

csatorna nyomvonala megszüntetésre került, jelenleg azon keresztül közelíthető meg a tanya. 

A további nyomvonala a földút mellett húzódóan a Túzokhalmi csatornáig tart, összeköttetés 

nincs a két csatorna között, műtárgy építése szükséges. Kotrási és területrendezési munkát 

igényel. Túzokhalmi belvízcsatorna kismértékben növényzettel benőtt, a 0+180 szelvényben 

lévő földút alatti áteresz el van tömődve 80 %- ban, a csatorna feliszapoltsága közepes 

mértékű. A Gulyáséri belvízcsatorna az éves karbantartásnak és a közelmúltban történt 

felújításnak köszönhetően jó állapotú. A Túzokhalmi és Gulyáséri csatornát egy földút alatti 

új építésű ( 140 cm) jó állapotban lévő műtárgy köti össze. Ezen csatlakozásnál torkollik a 

Gulyáséri bcs. végszelvényébe a 114 számú belvízcsatorna, melynek a fenékvezetése mintegy 

40 cm-rel magasabban található. A Malomzugi Holt-Zagyva vízutánpótlásának nyomvonal 

volt üzemi öntöző- és belvízcsatorna, ezek állapota elhanyagolt, cserjével, fával benőtt. 

Műtárgyak állapota rossz. A csatornák kotrási, mederrendezési munkát igényelnek. A Békás-

éri belvízcsatorna évenkénti karbantartásának köszönhetően jó állapotban. Vízkormányzó 

műtárgyak építése szükséges. 

 

Megvalósításhoz szükséges munkák felsorolása: 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- meglévő műtárgyak felújítása 

- vízkormányzó műtárgyak építése 

- terep és felületrendezési munkák 

- üzemeltetési szabályzat készítése 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- engedélyeztetési eljárás 

- szivattyútelep felújítása, átalakítása  

- elektromos szivattyútelep kiépítése 

- 2 db +1 db elektromos szivattyú beszerzése 

Szivattyú üzemeltetésének költsége 1 db-ra vetítve. 

Elektromos átemelő szivattyú energia felhasználása  

A vizsgált szivattyú típusa: FLYGT LL 3400/705 

Teljesítménye: 50 Kw 

Szivattyú kapacitása:0,5 m3/sec. 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

133 
 

Meghajtása: elektromos 

Elektromos áram díja: 39,3 Ft/Kwh +Áfa 

Egy óra üzemelés költsége: 39,3 Ft/Kwh x 50 Kw/h= 1.965.-Ft/ óra+Áfa 

Egy napi üzemelés költsége: 24 óraX 1.965.-Ft/óra= 47.160.-Ft +Áfa  Bruttó: 60.000.- 

Automata üzemeltetés esetén állandó kezelő személyzet jelenléte nem szükséges. 

Egy nap alatt átemelt víz mennyisége: 24ó x 350 l/sec.= 30.000 m3 

Átemelt víz díja : 2.000.- Ft/em3 

 

 

Terület kimutatás 

Palotási 5. 0+000-6+596 Besenyszög 0590 KÖTIVIZIG 

Palotási 5. 6+596-7+298 Szászberek 0211 Idegen 

Palotási 4. 0+000-3+736 Besenyszög 0543 KÖTIVIZIG 

Üzemi öntöző 0+000-1+866 Szolnok 0342/1 Idegen 

Túzokhalmi 0+000-0+200 Szolnok 0354 Idegen 

Túzokhalmi 0+200-0+760 Szolnok 0328 KÖTIVIZIG 

Gulyásér 0+019-1+100 Szolnok 0276/1 KÖTIVIZIG 

Gulyásér 1+100-1+370 Szolnok 0276/2 KÖTIVIZIG 

Gulyásér 1+370-1+641 Szolnok 0276/3 KÖTIVIZIG 

Pal 4-Békásér 

ök önt.csat. 

0+000-1+500 Szolnok 

Besenyszög 

0370 

0523 

Idegen 

Pal 4-Békásér 

ök belvíz csat. 

0+000-1+915 Szolnok 0372,0364/1, 

0361/1-3 

Idegen 

Békásér 0+000-652 Szolnok 0264,0246 KÖTIVIZIG 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  575 MFt 
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1.2.4.4 Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja II. ütem ( az 

Álomzugi öntözőrendszer átkapcsolása az Nk-ra) 

Előzmény 

A Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja a teljes öblözet komplex 

vízgazdálkodási fejlesztését célozta meg eredetileg. A beruházás a műszaki-gazdasági 

lehetőségekhez igazítva végül három ütemre került szétbontásra:  

Az I. ütemben az Álomzugi IV-es csatorna, egykori Hortobágy-Berettyó holtág 

revitalizációja (75 ha-os többcélú tározó létestése) történt meg közfoglalkoztatási 

mintaprojektként. 

A II. ütemben az Álomzugi főcsatorna 0+000-4+223 rekonstrukciója, a Nagykunsági-

főcsatorna Keleti-ágból való vízpótló útvonal kiépítése valósulhat meg 

A III. ütem az öntözési feltételek kiterjesztése, az Álomzugi öntözőcsatorna fejlesztése, 

átépítése többcélú létesítménnyé.  

 

2013. évben, a 12/2013. (I.22.) Korm. rendelete - a „sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez 

és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről”- nevesíti a projekt tározási feltételét biztosító I. ütemű beruházás 

megvalósítását. A projekt I. üteme 2013. november és 2014. október között elkészült. 

 

A fejlesztési helyszín ismertetése 

A vízgyűjtőn keletkező kül- és belterületi felszíni és csapadékvizeket az öblözet főcsatornája; 

az Álomzugi belvízfőcsatorna és az Álomzugi I. belvízcsatorna gyűjti össze és vezeti le a 

Hortobágy - Berettyóba. A rendszer gravitációsan a Hortobágy - Berettyó 9+543 km 

szelvényében lévő Álomzugi zsilip (HB 9+543tkm) nyitásával, vagy magas Hortobágy - 

Berettyói vízállás esetén az 1,6 m
3
/s kapacitású Álomzugi szivattyútelep üzemeltetésével 

üríthető. 

A projekt célkitűzései, hatásai 

Az I. ütemben elkészült a jelentkező bel- és csapadékvizek megtartására és visszatartására az 

Álomzugi belvízfőcsatorna oldaltározójaként az Álomzugi IV -es csatorna fejlesztése. 

A célok elérése érdekében a II. ütemben belvízfőcsatorna alsó részén a 0+000 - 4+223 

szelvények közötti szakaszán rekonstrukciós munkákat kell elvegezni (cserje írtás, 

kaszálás-gaztalanítás, depónia-rendezés, becsúszások helyreállítása, műtárgy felújítások), míg 

a felsőbb szakaszon mederkotrásra van szükség, ill. új meder nyitására a Nagykunsági-

főcsatorna K-i ágból történő vízpótláshoz. 
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A III. ütemben a jelenleg működésképtelen Álomzugi öntözőcsatorna átépítése történne, a 

meder fenékszint süllyesztésével, a műtárgyak átépítésével a csatorna a Nagykunsági 

öntöző rendszer részévé válik. 

A projekt hatásai: 

 csökken a belvízzel borított napok száma, illetve a vízborítottság mértéke; 

 a területre hulló csapadék egy részének helyben tartásával mérséklődik az aszályos 

napok száma; 

 a területen kialakulnak az öntözéses gazdálkodás feltételei; 

 hatékonyabb földhasználat 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület vízellátásának előfeltételeinek 

megvalósítása 

 

Becsült megvalósíthatósági költségek II-III. ütem: 614,213 MFt 

 
 

Belvízi üzemállapot 
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1.2.5.  Nem üzemelő öntözőrendszerek, öntözőfürtök, öntözőcsatornák ismételt 

üzembe helyezése 

 

1.2.5.1. Tiszafüredi öntözőrendszer nem üzemelő csatornái, csatorna szakaszai  

rekonstrukciója, fejlesztése (II. III. ütem) 

A Kiskörei Szakaszmérnökség Jász-Nagykun-Szolnok megyei területén az öntözővíz 

biztosítása részben a Tiszafüredi öntözőrendszerből biztosítható.  

A Tiszafüredi öntözőrendszer területén található, üzemképtelen, évtizedek óta nem üzemelő 

csatornák, csatorna szakaszok: 

 Tiszafüredi öntöző-főcsatorna   28+228-36+564 cskm 

 Tiszafüredi I. mellékcsatorna    0+000-6+810 cskm 

 Tiszafüredi II. mellékcsatorna   3+350-10+255 cskm 

 Tiszafüredi III. mellékcsatorna   0+000-7+870 cskm  

 Tiszafüredi VI. mellékcsatorna   0+000-5+535 cskm 

 Tiszafüredi VI-1. mellékcsatorna   0+000-1+253 cskm 

 Tiszafüredi VI-1/a. mellékcsatorna   0+000-2+118 cskm 

 

 Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója II. ütem (projektjavaslat) 

Jelen projektjavaslat az I. ütemben rekonstrukciós munkákkal nem érintett létesítmény részek 

eredeti műszaki állapotának helyreállítását célozza meg. Az öntözőrendszer 

rekonstrukciójának II. ütemében az alábbi munkák megvalósítását látjuk szükségesnek: 

 

o Tiszafüredi öntöző-főcsatorna 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójának I. ütemében a műszaki állapot javítására, az 

üzemeltetési feltételek javításához legszükségesebb kivitelezési munkák szerepelnek. A 

műszaki állapot egyenszilárdságúvá tétele érdekében, a későbbiekben tervezett II. ütemben 

szükségessé válik az I. ütemben szereplő ingatlanokon további rekonstrukciós munkák 

elvégzése. 

 

Szükséges 1 db új bögéző műtárgy építése a főcsatorna azon szelvényében, ami már az Nk. 

III-2-5. öntözőcsatornáról gravitációsan el nem látható.  

 

Műszaki megoldás 

Az I. ütemben megalapozásra kerültek a II. ütemben elvégezni kívánt fenntartási munkák. 

Folytatni kell főcsatorna mederburkolatának teljes felújítását korszerű CSOMIÉP vagy azzal 

egyenértékű mederburkoló elemekkel, ami a szivárgási veszteségek mellett az üzemeltetési 

költségeket is tovább csökkenti, mindemellett a szabad, felhasználható vízsugarat tovább 
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növeli. Meglévő szivárgó csatornák rekonstrukciója, bekötése belvízcsatornákba az esetleges 

átszivárgó vizek károkozás nélküli elvezetése érdekében. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-36+564 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 28+228-36+564 cskm szelvények között a mederben felhalmozódott iszap 

eltávolítása kotrással szakaszosan, 

 28+228-36+564 cskm szelvények között a mederből eltávolított iszap 

depónia rendezése szakaszosan, 

 meglévő szivárgó csatornák terület előkészítése, kotrása, depóniarendezése, 

bekötése belvízcsatornákba. 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, 

 46 db híd rekonsturkciója 

 

o Tiszafüredi I. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi I. mellékcsatorna közel 30 éve nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban 

van. A projekt célja a mellékcsatorna üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A 

csatornán regisztrált vízigényről van információnk. Az I. mellékcsatornán öntözővíz leadására 

van mód a Nagyfoki II. belvízcsatornába, ezáltal az Örvényabádi belvízrendszer csatornáiba. 

  

Műszaki megoldás 

A csatorna teljes szakaszán sérült a mederburkolat, a mederben, depónián fák, cserjék 

találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP vagy azzal egyenértékű 

mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. Az újrasarjadó cserje 

hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó kezelni, szükség 

szerint füvesítést kell végrehajtani. Egyes szakaszokon a csatorna depóniája a napjainkban 

használt fenntartógépek számára keskeny lehet, így a depónia szélesítésre is szükség lehet. Az 

átereszek, bújtató, vízkormányzó műtárgyak, vízkivételek rekonstrukciója ugyancsak 

időszerű. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-6+607 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-6+607 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-6+607 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtató rekonstrukciója, 

 depónia szélesítés, fenntartási sáv kialakítás 
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 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, új vízkivétel építése 

szükség szerint, 

 

o Tiszafüredi III. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi III. mellékcsatorna közel 15 éve nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban 

van. A projekt célja a mellékcsatorna üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A 

csatornán élő vízjogi üzemeltetési engedélyek vannak, valamint további regisztrált 

vízigényről van információnk. A III. mellékcsatornán öntözővíz leadására van mód a 

Tiszafüredi III-IV. ök. mellékcsatornába, illetve a C/3. belvízcsatornába. A Tiszafüredi III. 

mellékcsatorna üzembe helyezésével a Tiszafüredi IV. mellékcsatorna leterheltsége 

csökkenthető, ezzel jelentős mennyiségű, a későbbiekben igénybe vehető vízsugár szabadul 

fel. 

 

Műszaki megoldás 

A csatorna teljes szakaszán sérült a mederburkolat, a mederben, depónián fák, cserjék 

találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP vagy azzal egyenértékű 

mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. Az újrasarjadó cserje 

hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó kezelni, szükség 

szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakasz kotrását el kell végezni. Egyes 

szakaszokon a csatorna depóniája a napjainkban használt fenntartógépek számára keskeny 

lehet, így a depónia szélesítése is szükségessé válhat. Az átereszek, bújtató, vízkormányzó 

műtárgyak, vízkivételek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-5+092 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-7+870 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás az 5+092-7+870 cskm szelvények között, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-7+807 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtató rekonstrukciója, 

 depónia rendezés 0+000-7+870 cskm között, depónia szélesítés, fenntartási 

sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, új vízkivétel építése 

szükség szerint. 

 

o Tiszafüredi VI. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi VI. mellékcsatorna 0+000-2+526 cskm szelvények közötti szakasza évtizedek 

óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna 

üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A csatorna ezen szakaszán élő vízjogi 

üzemeltetési engedély található, valamint további regisztrált vízigényről van információnk.   
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Műszaki megoldás 

A csatorna 0+000-2+526 szakasza között le van burkolva, mely burkolatok sérültek, a 

mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP 

vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. 

Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó 

kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. Egyes szakaszokon a csatorna depóniája 

a napjainkban használt fenntartógépek számára keskeny lehet, így a depónia szélesítése is 

szükségessé válhat. Az átereszek, vízkormányzó műtárgyak, vízkivételek rekonstrukciója 

ugyancsak időszerű. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-2+526 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-2+526 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 0+000-2+526 cskm szelvények között szakaszosan, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-2+526 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 depónia rendezés a 0+000-2+526 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 

Az öntözőrendszer 2 db őrtelep (Tiszafüredi I. és Tiszafüredi II.) is tartozik, a csatornaőrök 

ezen őrtelepekről látják el szolgálati feladataikat. Az öntözőrendszerrel létesült, majd bővített 

őrtelepek épületeinek felújítása ugyancsak időszerű. Ezen túl a Tiszafüredi I. csatornaőrtelep 

mindenkori megközelíthetőségének érdekében a bevezető földút stabilizálása, leaszfaltozása 

is szükségszerű. 

 

Előkészítettség 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója II. ütem becsült költsége bruttó 13.369 MFt, 

melyből a kivitelezés bruttó költsége 10.612 MFt. 

 

 Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója III. ütem (projektjavaslat) 

 

o Tiszaörvényi öntözővíz-átemelő szivattyútelep 

Műszaki megoldás 

A szivattyútelep épületének felújítása mellett új épületrészként megépül a korábban elbontott 

kazánház, kiépül a szivattyútelep fűtőrendszere. Mindemellett egy páramegkötő berendezés is 
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beszerzésre kerül, ami a pincerészből feláramló pára villamos és gépészeti berendezésekre 

gyakorolt káros hatását mérsékli vagy szünteti meg. 

 

A Tisza folyó medrében található szívókút rekonstrukciós munkáit is el kell végezni. Indokolt 

a szívócsöveken a szívókút mellett új elzárások kialakítása kezelőállvánnyal. Az új elzárások 

biztosítják a szívócsövek ellenőrizhetőségét a meglévő tolózárak és a szívókút között. 

 

Szükséges feladatok 

 meglévő szivattyútelep épületének felújítása, 

 új kazánház építése, fűtőrendszer kiépítése, 

 páramentesítés megoldása, 

 szívókút rekonstrukciója, 

 új elzárások kiépítése a szívócsöveken, 

 

o Tiszafüredi II. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi II. mellékcsatorna 3+350-10+255 cskm szelvények közötti szakasza évtizedek 

óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna 

üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A csatorna ezen szakaszán regisztrált 

vízigényről nincs információnk. A II. mellékcsatornán öntözővíz leadására van mód a 

TIVIZIG-hez tartozó Sarkadéri belvízrendszerbe, ugyanezen az útvonalon lehetséges a 

mellékcsatorna részleges leürítése is. 

 

Műszaki megoldás 

A csatorna 3+350-10+255 szakasza között részlegesen van leburkolva, mely burkolatok 

sérültek, a mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű 

CSOMIÉP vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása 

indokolt. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel 

kell utó kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakaszok kotrását 

el kell végezni. Egyes szakaszokon a csatorna depóniája a napjainkban használt 

fenntartógépek számára keskeny lehet, így a depónia szélesítése is szükségessé válhat. Az 

átereszek, vízkormányzó műtárgyak, vízkivételek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. 

 

Szükséges feladatok 

 3+350-10+255 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 3+350-10+255 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 3+350-10+255 cskm szelvények között szakaszosan, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 3+350-10+255 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtató rekonstrukciója, 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

141 
 

 depónia rendezés a 3+350-10+255 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, új vízkivétel építése 

szükség szerint, 

 

o Tiszafüredi V. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi V. mellékcsatorna már nem része a Tiszafüredi öntözőrendszernek, évtizedek 

óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna 

állami tulajdonba vétele, üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A csatornán 

regisztrált vízigényről nincs információnk. 

Műszaki megoldás 

A csatorna 0+000-0+395 szakasza között részlegesen „U” mederelemmel van ellátva, a 

mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP 

vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. 

Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó 

kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakasz kotrását el kell 

végezni.  Az átereszek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. A csatorna egyes szakasza idegen 

tulajdonú ingatlanon halad, ezen szakasz saját helyrajzi számmal, mint kivett csatorna nem 

rendelkezik. Az ingatlanvásárláson túl szükséges a csatorna külön ingatlanra történő 

bejegyzése is. 

 

Szükséges feladatok 

 0+000-0+395 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-1+253 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 0+395-1+253 cskm szelvények között, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-1+253 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 depónia rendezés a 0+000-1+253 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

 

o Tiszafüredi VI. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi VI. mellékcsatorna 2+526-5+535 cskm szelvények közötti szakasza évtizedek 

óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna 

üzemeltethetőségi feltételeinek megteremtése. A csatorna ezen szakaszán regisztrált 

vízigényről nincs információnk. A VI. mellékcsatornán öntözővíz leadására van mód a 

Nagyfoki I-8. belvízcsatornába. Ugyanebbe a belvízcsatornába lehetséges a VI. 

mellékcsatorna leürítése is. 
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Műszaki megoldás 

A csatorna 2+526-5+535 szakasza között részlegesen van leburkolva, mely burkolatok 

sérültek, a mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű 

CSOMIÉP vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása 

indokolt. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel 

kell utó kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakasz kotrását el 

kell végezni. Egyes szakaszokon a csatorna depóniája a napjainkban használt fenntartógépek 

számára keskeny lehet, így a depónia szélesítése is szükségessé válhat. Az átereszek, 

vízkormányzó műtárgyak, vízkivételek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. 

 

Szükséges feladatok 

 2+526-5+535 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 2+526-5+535 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 2+526-5+535 cskm szelvények között szakaszosan, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 2+526-5+535 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 depónia rendezés a 2+526-5+535 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 

o Tiszafüredi VI-1. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi VI-1. mellékcsatorna évtizedek óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen 

állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna üzemeltethetőségi feltételeinek 

megteremtése. A csatornán regisztrált vízigényről nincs információnk. A VI-1. 

mellékcsatornán öntözővíz leadására van mód a Tiszafüredi VI-1-a. mellékcsatornába. 

 

Műszaki megoldás 

A csatorna 0+000-0+395 szakasza között részlegesen „U” mederelemmel van ellátva, a 

mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP 

vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. 

Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó 

kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakasz kotrását el kell 

végezni.  Az átereszek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. A csatorna egyes szakasza idegen 

tulajdonú ingatlanon halad, ezen szakasz saját helyrajzi számmal, mint kivett csatorna nem 

rendelkezik. Az ingatlanvásárláson túl szükséges a csatorna külön ingatlanra történő 

bejegyzése is. 
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Szükséges feladatok 

 0+000-0+395 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-1+253 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 0+395-1+253 cskm szelvények között, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-1+253 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 depónia rendezés a 0+000-1+253 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

 

 

o Tiszafüredi VI-1-a. mellékcsatorna 

A Tiszafüredi VI-1-a. mellékcsatorna évtizedek óta nem üzemel, jelenleg üzemképtelen 

állapotban van. A projekt célja a mellékcsatorna üzemeltethetőségi feltételeinek 

megteremtése. A csatornán regisztrált vízigényről nincs információnk. A VI-1-a. 

mellékcsatornán öntözővíz leadására van mód a Nagyfoki I-8. belvízcsatornába. Ugyanebbe a 

belvízcsatornába lehetséges a VI. mellékcsatorna leürítése is. 

 

Műszaki megoldás 

A csatorna 0+000-0+395 szakasza között részlegesen „U” mederelemmel van ellátva, a 

mederben, depónián fák, cserjék találhatók. A mederburkolat cseréje korszerű CSOMIÉP 

vagy azzal egyenértékű mederburkoló elemekre, a depónia cserjeírtása, tuskózása indokolt. 

Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó 

kezelni, szükség szerint füvesítést kell végrehajtani. A földmedrű szakasz kotrását el kell 

végezni.  Az átereszek rekonstrukciója ugyancsak időszerű. A csatorna egyes szakasza idegen 

tulajdonú ingatlanon halad, ezen szakasz saját helyrajzi számmal, mint kivett csatorna nem 

rendelkezik. Az ingatlanvásárláson túl szükséges a csatorna külön ingatlanra történő 

bejegyzése is. 

 

Szükséges feladatok 

 1+618-2+108 cskm szelvények között a meder teljes betonburkolatának 

javítása, 

 0+000-2+118 cskm szelvények között depónia cserjeírtása, tuskózása, 

 mederkotrás a 0+000-1+618 és 2+108-2+118 cskm szelvények között, 

 depónia, meder vegyszeres cserjeirtása, a 0+000-2+118 cskm szelvények 

között szakaszosan, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, csatornahíd rekonstrukciója, 
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 depónia rendezés a 0+000-2+118 cskm között, depónia szélesítés, 

fenntartási sáv kialakítás szakaszosan, szükség szerint, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, megszüntetése, új vízkivétel építése 

szükség szerint, 

 

Előkészítettség 

Az öntözőrendszer rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Becsült megvalósítási költségek 

Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója III. ütem becsült költsége bruttó 3.075 MFt, 

melyből a kivitelezés bruttó költsége 2.660 MFt. 

 

 

1.2.5.2. Jászsági öntözőrendszer nem üzemelő öntözőcsatornák ismételt üzembe 

helyezése öntözőfürtönként 

 

 J.III. öntözőfürt: J.III-3-3. fürtcsatorna ismételt üzembe helyezése 

 

Meglévő állapot 

A Jászsági öntözőrendszer legnagyobb öntözési területét szolgálja ki a J.III öntözőfürt. A 

fürtön belül jelenleg, részben vagy egészben üzemelő csatornák: J.III-2, Besenyszögi, J.III-1, 

J.III-2-1, J.III-2-1-1, J.III-3, J.III-3-1 csatornák. Az elmúlt években történt folyamatos 

karbantartásnak köszönhetően egyre jobb állapotot sikerült elérni az üzemelési biztonság és 

vízigények kielégítése érdekében. A 2017. évben történt nagyobb fenntartási beruházásnak 

köszönhetően, (kotrási munka és tiltószerkezetek felújítása) a J.III-2-2 öntözőcsatorna is 

bevonható a vízigény kielégítések érdekében az üzemelésbe. 

A fürtön belül jelenleg nem üzemelő csatornák: J.III-3, J. III-2-5 (  Kőtelki öcs.), J.III-2-4. Az 

1990-es évektől kezdődően ezek a csatornák kikerültek az öntözés  üzemeltetésből, mivel a 

vízigények megszűntek. A J.III-3 öntözőcsatorna elméletileg üzembe helyezhető, a 

Besenyszögi öntözőcsatornán, illetve a J.III-2-2 öntözőcsatornán keresztül biztosított 

gravitációs vízleadással, de a csatorna felújítása nagyobb beruházást igényel, fenntartási 

munkák keretén belül már nem biztosítható annak újbóli üzembe helyezése. A közeljövőben 

nincs tudomásunk öntöző víz igényre, de hosszú távlatban lehetséges lehet a vízigények 

megindulása és növekedése. 

o J.III-3 műszaki állapota: 

Cserjével és növényzettel szinte 100 %-ban benőtt. Feliszapoltsága közepes mértékű. Az 

elzáró szerkezet nélküli hidak és átereszek állapota megfelelő, a burkolatok azonban felújítást 

igényelnek. A csatorna üzemeltetésében részt vevő vízkormányzó és vízleadó műtárgyak 

felújítása szükséges. A feliszapoltsága közepes mértékű. A csatorna felújítását, és új 
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vízkormányzó műtárgyak megépítését követően a 191. és 72. számú belvízcsatornák kettős 

működésbe vonhatóak be, illetve lehetőség nyílik ökológia célú vízleadásra. 

 Üzembe helyezéshez szükséges munkák felsorolása: 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- meglévő műtárgyak felújítása 

- vízkormányzó és vízleadó műtárgyak építése 

- új építésű műtárgyak építése 

- terep és felületrendezési munkák 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- vízmércék elhelyezése 

- J.III-2-2 csatornával történő összekötés 

- A J.III-2-2 csatornával történő összekötést követően az üzemeltetési szabályzatának 

módosítása 

Terület kimutatás   

J.III-3. 0+000 0+020 Tiszasüly 0382/2 

J.III-3. 0+020 3+211 Tiszasüly 0253 

J.III-3. 3+211 6+250 Besenyszög 0288 

J.III-3. 6+250 7+350 Besenyszög 056 

J.III-3. 6+250 7+350 Besenyszög 057 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  270 MFt 

 

Jele Megj.

Száma Catorna neve szelvényszám Rendeltetése Típusa felvíz alvíz felvíz alvíz belső mag belső szél hossza

mBf. mBf. mBf. mBf. cm cm méter

1. J-III-3 0+009 Vízszint szab. Tiltós 85,42 120 100 14 1 T Tiltószerk rossz

2. J-III-3 1+537 Földút átj Nyílt 85,28 85,34 120 100 14 2 Burkolat javítás

3. J-III-3 2+462 Vízszint szab. Tiltós 85,2 85,26 120 100 10 3 T Tiltószerk rossz

4. J-III-3 3+199 Földút átj Nyílt 85,08 85,1 140 120 14 4 Burkolat javítás

72 bcs J-III-3 4+307 Bújtató Nyílt 83,69 83,68 120 100 Burkolat javítás

5. J-III-3 4+318 Földút átj Nyílt 84,81 84,98 140 120 14 5 Burkolat javítás

J-III-3 4+335 Vízleadó Tiltós Eltöltve rossz

J-III-3 4+335 Vízleadó Tiltós Eltöltve rossz

6. J-III-3 4+344 Vízszint szab. Tiltós 84,96 170 170 5 6 T Tiltószerk rossz

7. J-III-3 6+239 Nyílt 84,97 100 80 12 7 Burkolat javítás

191 sz bcs. J-III-3 6+250 Bújtató Tiltós 100 80 22 Burkolat javítás

8. J-III-3 7+346 Vízszint szab. Tiltós 84,56 100 80 10 8 T Tiltószerk rossz

Műtárgykimutatás
J-III-3 öntözőcsatorna

Beépítés helye Küszöb szint Vízszint Áteresz

átm 60 cm

átm 60 cm
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 J.III. öntözőfürt: J.III-2-5. fürtcsatorna (Kőtelki I. öcs.), J. III-2. fürtfőcsatorna nem 

üzemelő szakasza ismételt üzembe helyezése 

A J.III-2-5 ( Kőtelki öcs.) és a J.III-2-4 csatornák gravitáció vízellátása nem lehetséges, 

azok újbóli üzembe helyezéséhez a J.III-2 9+930 szelvényében lévő szivattyútelep felújítását 

szükséges elvégezni. A csatornákon nincs vízigény, és a vonzáskörzetében lévő földterületek 

minőségéből adódóan nem is várható, ezért nem javasoljuk azok felújítását. 

o J.III-2 9+930 szelvény után húzódó szakasza 

Az említett szivattyútelep felújítása és annak további üzemeltetése nagy költség lenne, de 

annak elbontásával, vagy a J.III-2 és J.III-2-3 összekötésével, ott egy vízkormányzó műtárgy 

elhelyezéssel és a J.III-2 szivattyú utáni szakaszának mederbővítésével, felújításával 

gravitációs vízbiztosítás valósítható meg egészen Kőtelek község határáig, tovább gondolva 

az ötletet, a vízbiztosítási lehetőséget a J.III-2 14+120 szelvényben a mederben teljes 

szelvényben elhelyezkedő palástos vízleadó műtárgy elbontásával az öntözővíz akár egészen 

Tiszasüly község határáig biztosítható, a volt üzemi öntöző csatornán keresztül, ami az 

öntözési igények megjelenése esetén további fejlesztéssel megvalósítható. 

Üzembe helyezéshez, átalakításhoz szükséges munkák felsorolása: 

- gaztalanítás, cserje és fakitermelés 

- kotrás és mederrendezés 

- meglévő műtárgyak felújítása 

- vízkormányzó és vízleadó műtárgyak építése 

- új építésű műtárgyak elhelyezése 

- terep és felületrendezési munkák 

- geodéziai felmérés, tervezés 

- vízmércék elhelyezése 

- J.III-2-2 csatornával történő összekötés 

- A J.III-2-2 csatornával történő összekötést követően az üzemeltetési szabályzatának 

módosítása 

- üzemeltetési szabályzat módosítása 

- szivattyútelep és palástos vízleadó műtárgy elbontás 

Terület kimutatás   

J.III-2 5+629 10+197 Kőtelek 089 

J.III-2 10+197 végszelv Kőtelek 025/1 
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Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  470 MFt 

 Milléri öntözőfürt: Palotási 4, Palotási 5. fürtcsatorna   

Lásd: 1.2.4.3.  A Zagyva folyó alsó szakasz és a Malomzugi Holt Zagyva vízpótlása – a 

Palotási 4, Palotási 5 csatorna ismételt üzembe helyezésével fejezet alatt 

kidolgozva 

 

 

Jele Megj.

Száma Catorna neve szelvényszám Rendeltetése Típusa felvíz alvíz felvíz alvíz belső mag belső szél hossza

mBf. mBf. mBf. mBf. cm cm méter

1. J-III-2 0+000 Vízszint szab. Tiltós 85,07 87,3 87,2 140 4x120 14 1 T

J-III-2 0+030 Vízleadó Palástos 86,81 87,2 üzemen kívül

Doba J-III-2 0+677 Bújtató Nyílt 83,42 83,49 140 120 60

2. J-III-2 0+690 Földút kereszt Híd 87,2 87,2 nincs 500 10 2. 

J-III-2 0+705 Vízleadó Tiltós 85,89 87,2 100 2x70 10

J-III-2 0+727 Vízleadó Palástos 86,79 87,2 üzemen kívül

J-III-2 0+760 Vízleadó Palástos 86,74 87,2 üzemen kívül

194 bcs. J-III-2 1+313 Bújtató Nyílt 84,39 110 80 45

J-III-2 1+615 Vízleadó Palástos 5x200 és 1x100 literes palást üzemen kívül

3. J-III-2 2+480 Földút kereszt Híd 87,2 87,2 nincs 9 3.

J-III-2 2+508 Vízleadó Palástos 86,69 86,09 5x200 és 1x100 literes palást üzemen kívül

J-III-2 2+914 Vízleadó Palástos 86,55 86,13 5x200 és 1x100 literes palást üzemen kívül

72 bcs. J-III-2 4+623 Bújtató Nyílt 83,93 150 2x100 50

72 bcs. J-III-2 4+623 Vízleadó Tiltós 150 100

4. J-III-2 4+634 Földút kereszt Híd 87,2 87,2 nincs 9 4.

205 bcs. J-III-2 5+620 Bújtató Nyílt 83,49 83,36 110 80 50

5. J-III-2 5+632 Földút kereszt Híd 87,2 87,2 nincs 9 5.

J-III-2 6+834 Vízleadó Palástos 86,42 85,55 87,2 3x200 és 1x100 literes palást üzemen kívül

J-III-2-2 J-III-2 6+840 Vízleadó Tiltós 85,12 87,2 150 2x120 13

6. J-III-2 6+855 Vízszint szab. Tiltós 85,15 87,2 150 2x120 18 6 T

Doba J-III-2 7+109 Bújtató Nyílt 82,47 150 4x120 44

7. J-III-2 8+155 Földút kereszt Nyilt 140 3x120 10 7.

17 bcs. J-III-2 8+350 Bújtató Nyílt

8. J-III-2 9+311 Földút kereszt Nyilt 85,25 140 2x120 10 8.

J-III-2-3 J-III-2 9+914 Vízszint szab. Tiltós 85,52 85,39 87,2 140 2x120 66

9. J-III-2 9+930 Vízszint szab. Tiltós 85,21 87,2 140 3x120 14 9T

10. J-III-2 9+942 Vízszint szab. Tiltós 86,14 140 3x130 5 10T

11 J-III-2 9+973 Földút kereszt Nyilt 86,03 140 2x120 7 11

J-III-2-3 J-III-2 10+140 Átvezetés Nyilt 86,64 86,71 átvezetés a J-III-2-3-ből

12. J-III-2 10+191 Földút kereszt Nyilt 86,62 14 12.

13. J-III-2 11+326 Földút kereszt Híd 85,81 85,75 6 13.

14. J-III-2 12+973 Földút kereszt Híd 86,63 86,6 15 14.

15. J-III-2 13+272 Vízszint szab. Tiltós 85,82 85,53 140 120 16 15 T

16 J-III-2 13+715 Földút kereszt Nyilt 85,78 140 120 9 16.

17. J-III-2 14+120 Vízleadó Palástos 86,51 86,1 17 P.

17 bcs. J-III-2 14+135 Bújtató Nyílt 83,68 140 70

17 bcs. J-III-2 14+135 Vízleadó Tiltós 84,33 83,31 140 70

18. J-III-2 14+145 Földút kereszt Nyilt 85,68 140 120 10 18.

szivattyúállás

2x átm 15 cm

Műtárgykimutatás
J-III-2 öntözőcsatorna

5x200 és 1x100 literes palást

5x100 és 1x50 literes palást

5x200 és 1x100 literes palást

Beépítés helye Küszöb szint Vízszint Áteresz
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 J.I.  öntözőfürt: J.I-1. fürtfőcsatorna ismételt üzembe helyezése 

 

o J.I-1. fürtfőcsatorna 

Az öntözőfürt vízleadó helye (nyílt csatornaelágazás) a Jászsági-főcsatorna jobb partján a 

0+163 km szelvényben van. A fürt főcsatornája a 8+814 km hosszú J.I-1. öntözőcsatorna, 

melynek a 0+313,5 km szelvényében esésnövelő szivattyútelep található. A szivattyútelep 

feladata a Jászsági-főcsatornából szükséges öntözővíz átemelése a J.I-1. öntözőcsatornába.  

 

A szivattyútelep jelenleg felvonulási hely, mobil szivattyúk elhelyezésére alkalmas, fix 

nyomócsőhálózat megléte mellett. A J.I-1. öntözőcsatorna hossza tovább bővíthető, a Magyar 

Állam tulajdonában lévő ingatlanon jelenleg is megtalálható csatornaszakasz felhasználásával, 

egészen a 10. belvízcsatornáig. A 10. belvízcsatornán keresztül a víz tovább vezethető a 

Sajfoki belvíz főcsatornába. Az öntözőcsatornán regisztrált vízigényről nincs információnk. 

 

Műszaki megoldás 

A felvonulás hely kiváltása egy stabil, gazdaságosabban üzemeltethető és a környezet kevésbé 

terhelő elektromos szivattyúteleppel javasolt. Az elektromos áram a Jászsági-főcsatorna 

beeresztő műtárgyánál elérhető közelségben van. A szivattyútelep távfelügyeletbe beköthető, 

valamint megújuló energia felhasználásával (napelem park létesítése) tovább csökkenthetőek 

az üzemeltetési költségei. 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni.  Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója. 

 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 szivattyútelep átépítés, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtatók rekonstrukciója, 

 új műtárgy építése szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

 

 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-0+163 jtkm → J.I-1. öntözőcsatorna 0+000-8+814 cskm → 

„Üzemi öntözőcsatorna  (Kisköre 0129/2 hrsz, 0124 hrsz, 031 hrsz) 0+000-3+243 cskm → 

10. belvízcsatorna 0+000-1+000 cskm → Sajfoki belvíz főcsatorna 0+000-12+567 cskm 
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Becsült megvalósítási költségek 

A J.I-1. öntözőfürt rekonstrukciójának becsült költsége bruttó 532,000 MFt, melyből a 

kivitelezés bruttó költsége 400,000 MFt. 

 

 

 J.X. öntözőfürt: J.X-1., J.X-2 és J.X-3. fürtcsatornák 

 

o J.X-1 fürtcsatorna ismételt üzenbehelyzése 

Az öntözőfürt vízkivételi műtárgya a Jászsági-főcsatorna 0+211 btkm szelvényében található, 

töltésbe épített Ø 500 mm acélcső, az alvízi oldalon tolózáras elzárással. Az öntözőfürt 

vízellátása gravitációsan lehetséges. A vízkivételi műtárgy rekonstrukciója a Jászsági 

vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütemében meg fog valósulni. 

A J.X-1. fürtcsatornáról vízleadás válik lehetővé az V-b-1. belvízcsatornán keresztül az V-b. 

belvízcsatornába és a Kanyari V. belvízcsatornába. A csatornán regisztrált vízigényről nincs 

információnk. 

 

Műszaki megoldás 

A mederben felhalmozódott iszapkotrással történő eltávolítását el kell végezni. Ezt követően a 

depóniát rendezni kell. A mederben újrahajtó vízinövényzetet vegyszerrel kell utó kezelni. 

Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és vízkormányzó műtárgyak 

rekonstrukciója. 

 

Szükséges feladatok 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 új műtárgy építése szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-0+211 btkm → J.X-1. öntözőcsatorna 0+000-0+440 cskm → V-b-

1. belvízcsatorna 0+000-0+459 cskm → V-b. belvízcsatorna 0+000-3+560 cskm → Kanyari 

V. belvízcsatorna 0+000-1+666 cskm 

 

Becsült megvalósítási költségek 

A J.X-1. öntözőfürt rekonstrukciójának becsült költsége bruttó 83,25 MFt, melyből a 

kivitelezés bruttó költsége 37,594 MFt. 
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 J.X-2. fürtcsatorna rekonstrukciója 

A fürtfőcsatorna vízkivételi műtárgya a Jászsági-főcsatorna 4+463 btkm szelvényében 

található, töltésbe épített, monolit vasbeton szerkezetű csőzsilip al- és felvízoldali aknával. A 

felvízi oldalon síktáblás elzárással, az alvízi oldalon üzemen kívül lévő automatikus 

alvízszintszabályzó szegmenstáblás elzárással.  0,80 m x 1,10 m méretű műtárgy, az alvízi 

oldalon tolózáras elzárással. Az öntözőfürt vízellátása gravitációsan lehetséges. A vízkivételi 

műtárgy rekonstrukciója a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütemében meg 

fog valósulni. A J.X-2. fürtcsatornaról vízleadás lehetséges a Kanyari-Holt-Tiszába, a 

Névtelen 4. csatornába és a Kanyari V. belvízcsatornába. Az öntözőfürtön jelenleg 1 db 

öntözőtelep üzemel. 

 

Műszaki megoldás 

A mederben és a fenntartási sávban található fákat, cseréjeket el kell távolítani, majd 

tuskózást kell végezni. A mederben felhalmozódott iszapkotrással történő kitermelését el kell 

végezni. Ezt követően a depóniát rendezni kell. A mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója. 

 

Szükséges feladatok 

 mederkotrás, 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 depónia rendezés, 

 nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek rekonstrukciója, 

 új műtárgy építése szükség szerint, 

 ingatlanvásárlás 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

A J.X-2. öntözőfürt rekonstrukciójának becsült költsége bruttó 33,250 MFt, melyből a 

kivitelezés bruttó költsége 25,000 MFt. 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-4+643 btkm → J.X-2. öntözőcsatorna 0+000-0+580 cskm → J.X-

2-1. öntözőcsatorna 0+000-0+164 cskm → Kanyar-Holt-Tisza 

 

o J.X-3. fürtcsatorna ismételt üzembehelyezése 

A Jászsági-főcsatorna 10+316,5 btkm szelvényében található vízleadó műtárgyon keresztül 

látható el gravitációsan. A vízkivételi műtárgy rekonstrukciója a Jászsági vízgazdálkodási 
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rendszer rekonstrukciója I. ütemében meg fog valósulni. A csatornán regisztrált vízigényről 

nincs információnk. 

 

Műszaki megoldás 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni. Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni. Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója. 

 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtatók rekonstrukciója, 

 

Előkészítettség 

Az öntözőfürt rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Vízleadó útvonal 

Jászsági-főcsatorna 0+000-10+316,5 btkm → J.X-3. öntözőcsatorna 0+000-2+612 cskm 

 

Becsült megvalósítási költségek 

A J.X-3. öntözőfürt rekonstrukciójának becsült költsége bruttó 33,250 MFt, melyből a 

kivitelezés bruttó költsége 25,000 MFt. 

 

 

1.2.5.3. Nagykunsági öntözőrendszer,Nk.III. öntözőfürt: Nk.III-2-3. fürtcsatorna és az   

Nk.IV. öntözőfürt: Tiszagyendai öntözőcsatorna 

 

o Nk.III-2-3. fürtcsatorna 

 

A csatorna fejlesztésére ismételt üzembe helyezésére forrást nem állítottunk be. 

 

o Tiszagyendai öntözőcsatorna 0+000-7+239  

A Tiszagyendai öntözőcsatorna napjainkban a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó 

területén található. A létesítmény évek, évtizedek óta nem üzemel.  
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Műszaki megoldás 

A mederben, depónián található fák, cserjék eltávolítását, tuskózását követően a mederben 

felhalmozódott iszap kotrással történő eltávolítását el kell végezni. Ezt követően a depóniát 

rendezni kell. Az újrasarjadó cserje hajtásokat és a mederben újrahajtó vízinövényzetet 

vegyszerrel kell utó kezelni.  Szükségessé válik a vízkivételi műtárgyak, átereszek és 

vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója. 

 

Szükséges feladatok 

 mederben és fenntartási sávban fakivágás, cserjézés, tuskózás 

 mederkotrás, 

 depónia rendezés, 

 nem kívánt növényzet vegyszeres utókezelése, 

 vízkivételi műtárgyak rekonstrukciója, 

 vízkormányzó műtárgyak, átereszek, bújtatók rekonstrukciója, 

 ingatlanvásárlás 

 

Előkészítettség 

Az öntözőcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó tervdokumentum nem áll rendelkezésre. 

Becsült megvalósítási költségek 

A Tiszagyendai öntözőcsatorna rekonstrukciójának becsült költsége bruttó 133,000 MFt, 

melyből a kivitelezés bruttó költsége 100,000 MFt. 

A Tiszagyendai öntözőcsatorna kiváltható a Nagykunsági-főcsatornáról ellátható jobb parti 

„Mirhó-Gyócsi öntözőfürttel”. 

 

 

1.2.5.4. Tiszakécskei öntözőrendszer.: Tiszakécskei öntözőcsatorna, Lakitelki 

öntözőcsatorna 

 

o Tiszakécskei öntözőcsatorna ismételt üzembe helyezése 

A Tiszakécskei holtág vízpótlása a Tiszakécskei öntözőrendszer tiszai vízkivételének 

üzemelésével volt megoldható. Az öntözőrendszeren a ’90-es évek eleje óta nem volt 

vízigény, az öntözőtelepek is megszűntek. A vízkivételi mű és a viziútak tönkrementek, 

megrongálódtak. 

2014 év óta egyre erőteljesebben jelentkezik a Tiszakécskei holtág vízpótlásának igénye, 

valamint az amúgy is vízhiányos térségben a Tiszakécskei öntözőrendszer hatásterületén az 

öntözési igény. 
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Műszaki állapot 

Általánosságban elmondható, hogy az öntőcsatorna állapotán meglátszik a több évtizedes 

elmaradt karbantartás. A vízkormányzó műtárgyak tiltó szerkezetei hiányosak, tiltótáblák 

átkorrodáltak. A csatorna meder szakaszosan növényzettel benőtt. 

 

Beavatkozások 

A Tiszakécskei öntöző csatornán elvégzendő munkák:  

 

Meder és rézsű gaztalanítás:       74936m² 

Cserjeirtás: 8000m² 

Járóút kaszálás  48800m² 

Gyökérzónás kotrás 1625m³ 

Tiltófelújítás : 10db 

Tolózár felújítás:                             1db 

Korlátok,fedlapok készítése             2db  

Műtárgy tisztítások                          5db  

Mederburkolat javítások átereszeknél:  80m² 

Mederburkolat javítás 0+090-0+232km szelvények között:140m² 

 

Megjegyzés:KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 számú, „Vizes élőhelyek rehabilitációja és 

természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című megkezdett projekt tartalmazza a 

vízkivételi mű építését. 

 

Előkészítettség 

Az öntözőrendszer felújításához lehetőségterv és műszaki felmérés készült. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  323,000 MFt 

 

o Lakitelki öntöző csatorna ismételt üzembe helyezése 

A Lakitelki öntözőcsatorna hatásterületén 273,82ha terület öntözésére jelentkezett vízigény 

A Lakitelki öntöző csatorna a Tiszakécskei öntözőrendszer része. A  vizellátása Tiszakécskei 

öntözőcsatorna 9+357km szelvényben lévő leadó műtárgyon,és a Tisza jobbpart 6+275km 

szelvényében lévő szivattyús vízkivételi művel volt lehetséges. 

 

Műszaki állapot 

Általánosságban elmondható, hogy az öntőcsatorna állapotán meglátszik a több évtizedes 

elmaradt karbantartás. A vízkormányzó műtárgyak tiltó szerkezetei hiányosak, tiltótáblák 

átkorrodáltak. A csatorna meder növényzettel benőtt. 
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A vízkivételi mű üzemelésre alkalmatlan,ezért szükséges egy új megépítésére. 

(Tiszakécskeivel azonos ,de egyaknás kivitellel.) 

 

Beavatkozások 

1.Vizkivételi műtárgy készítés: 1db 

 

Tolózár felújítás:                                 1db 

Tiltós műtárgyak felújítása:                   4db  

Meder és rézsű gaztalanítás:          17066m² 

Járóút kaszálás:                               14628m² 

Gyökérzónás :  700m³ 

Korlátok,fedlapok készítése:                    2db 

Műtárgy tisztítások:                                 5db 

Mederburkolat javítások átereszeknél:     30m² 

 

Előkészítettség 

Az öntözőrendszer felújításához lehetőségterv és műszaki felmérés készült. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 220,000  MFt 

 

1.2.5.5  Kútréti öntözőrendszer hatásterületének ellátása 

 

o Kútréti V. öntözőcsatorna 

A Kútréti V. öntözőcsatorna a Kútréti öntözőrendszer főcsatornája volt, mely jelenleg üzemen 

kívül van. A csatorna a 62/c belvízi öblözetben található, határai: D-en a Hármas-Körös jobb 

parti töltése, K-en a Mezőtúr–Szarvasi vasútvonal, É-on a Mezőtúr–Mezőhéki közlekedési út, 

Ny-on pedig a Mesterszállás IV belvízcsatorna és mellékcsatornái. A csatorna teljes 

hosszában a Magyar Állam tulajdonában és a KÖTIVIZIG kezelésében van. 

 

A Kútréti V. öcs. 10.967 m hosszúságú, torkolati fenékszintje 83,03 mBf, fenékszélessége 

átlagosan 2,0 m, rézsűhajlása 1:2, torkolati vízszállító képessége pedig 1,6 m
3
/s. 

Az öntözőcsatorna vízellátása a Hármas-Körös folyóból történt, a Békésszentadrási duzzasztó 

felvizéből kiágazó hullámtéri tápcsatornán keresztül. Az 1042 m hosszú tápcsatorna végén 

kialakított öbölben úszós vízkivételi művön keresztül jut az öntözőcsatornába a víz. 

 

A térség mezőgazdasági nagyüzemeinek megszűnésével és a rizstelepek gravitációs 

vízellátásának megoldásával, a Kútréti V. öntözőcsatorna üzemeltetése szükségtelenné vált.  

Két határozatlan idejű vízjogi üzemeltetési engedély lett kiadva a csatorna végszelvényének 

környezetében. A végszelvényben történő vízigények kielégítése, a csatorna hossza miatt nem 
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volt gazdaságos (10.967 m), így a 90-es évek végétől az öntőcsatorna nem üzemel, 

elhanyagolttá, üzemképtelenné vált, a vízkivételi úszómű pedig 2006-ban elsüllyedt. 

 

Kútréti V. öntözőcsatorna hatásterületének ellátása egyéb útvonalakon 

A csatornát gravitációsan vízzel ellátni nem lehet, ennek következtében a közbenső szivattyús 

átemelések költsége egyéb alternatív útvonal esetén is az igények hiányában (minimális igény 

esetén is) nem gazdaságos. Mesterszállás-Alsó területén felmerülő nagyszámú igény esetén 

egyéb útvonalak kialakítása szükséges belvízcsatornák kotrásával, esések megváltozásával, új 

műtárgyak és átemelők létrehozásával, figyelembe véve a vízpótló útvonalon jelenleg is 

jelentkező vízigényeket.  

 

1. változat 

Lehetséges alternatív útvonal a Mezőtúri VI. csatorna 8970 szelvényében található tiltós 

műtárgy lezárásával a csatorna felső szakaszáról érkező víz visszaduzzasztásával a 9600 

szelvényből kiágazó Mezőtúri VI-26 csatorna irányába kormányozva az öntözővizet 

eljuttatható a Kútréti V. nyomvonalával párhuzamosan a nem üzemelő öntözőcsatorna 

hatásterületére. A Mezőtúri VI-26 csatorna jelenleg belvízcsatorna, ezért a gravitációs 

vízszolgáltatás érdekében a csatorna fenékesésén változtatni szükséges. A Mezőtúri VI-26 

csatorna teljes hosszán (3 734 fm) mederkotrás szükséges (5,5 millió Ft), illetve a 

becsatlakozó csatornák műtárgyainak felújítása (5 millió Ft). A megfelelő mennyiségű és 

minőségű öntözővíz pótlás biztosításához előfeltétel a Mezőtúr–Álomzugi belvízöblözet 

rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási munkáinak II. és III. ütemének megvalósulása, 

ellenkező esetben nem áll rendelkezésre megfelelő vízmennyiség a Kútréti terület ellátásához. 

Útvonal: A Nkfcs. Keleti–ág jp. 8+800 tkm vízkivételi műtárgy → Álomzugi I. fcs. 

meghosszabbítás (új csatornaszakasz) → Álomzugi főcsatona → Álomzugi öntözőcsatorna → 

Mezőtúri VI-1-c → Mezőtúr VI–1 → Mezőtúr VI. → Mezőtúri VI.-26 

 

2. változat 

Egy másik útvonal a Harangzugi I. belvízcsatorna 7100 fm szelvényéből kiágazó új 

csatornaszakasz nyitása 930 fm hosszon, amely a Mesterszállási IV-1 csatornájának 1640 

szelvényébe köt be. A Mesterszállási IV-1 csatorna a Mesterszállási IV. csatorna felé gravitál, 

amely csatorna 7810 szelvényébe tiltós elzárás kialakítása, így a visszaduzzasztott víztérből a 

Mesterszállási IV. csatornarendszer hatásterületén az öntözés biztosított. A fent említett 

útvonal a Harangzugi Holt-Körös holtág vízfrissítésére és vízpótlására is alkalmas. Új 

csatornaszakasz nyitása 15 millió Ft, új műtárgy építése 6 millió Ft, meglévő műtárgyak 

felújítása 5 millió Ft, terület kisajátítás 10 millió Ft. 

 

3. változat 

Harangzugi I. belvízcsatorna 5120 szelvényében meglévő magán tulajdonban levő szivattyús 

lineár vízkivételi mű és az ehhez tartozó 2 700 m hosszú lineár csatorna szakasz 

megvásárlását vagy üzemeltetésre való átvételét követően a Mesterszállási IV-1 csatorna 

vízellátása biztosított. 
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4. változat 

Kútréti V. öntözőcsatorna hatásterületének ellátása úszóműves vízkivételi mű 

rekonstrukciójával: a Kútréti V. öntözőcsatorna üzembe helyezésével történő igényről a 

csatorna üzemképtelenné válása óta nincs tudomásunk. Újra üzemképessé tétele az 

öntözőcsatorna jelentős hossza mentén felmerülő vízigény esetén is, a beruházási költség 

(úszós vízkivételi mű kialakítása 90 millió forint, műtárgyak javítási költsége 35 millió forint, 

csatorna cserjeírtása 6 millió forint), majd az azt követő üzemeltetési költség (úszós 

vízkivételi szivattyúüzem) a vízszolgáltatási díjak olyan mértékű emelkedését okozná, amely 

már nem gazdaságos a vízhasználóknak.  

 

Összegzés, összefoglalás: Javasoljuk a 1. változatban részletezett útvonal megvalósítását, 

melynek feltétele a Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja II.–III. 

ütem, illetve a Mezőtúri VI. csatorna rekonstrukciója projektek megvalósulása. 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó: 14,000 MFt  

 

 
A Kútréti V. hullámtéri tápcsatornája 
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1.2.5.6  Halásztelki öntözőrendszer.: Halásztelki I.-IV., Mezőtúri XIII. csatorna 

 

A Halásztelki I-IV. öntözőcsatorna Mezőtúr várostól délre húzódik. A 62/c Mezőtúr- 

Halásztelki belvíz öblözetben található. Az öblözet vízgyűjtőterülete 163 km
2
.  

A csatorna, a 0-6245 fm szelvények között a Magyar Állam tulajdonában és a KÖTIVIZIG 

kezelésében van, a 6245-6635 fm szakaszok között magántulajdonban van. Az öntöző 

csatorna magas vezetésű, két oldalon töltésezett.  Engedélyezett hossza: 6400 m, (valós hossz: 

6635 fm), engedélyezett vízszállítása: 0,9 m
3
/s (az átemelő szivattyúk teljesítményétől is 

függ), fenékesése: 0 %0, rézsűhajlása: 1: 1,5, fenékszélessége a 0- 3650 m szelvények között 

1-2 m, a 3660- 6400 m szelvények között pedig 2-3 m. 

Vízellátó útvonala: Túrtő- Harcsás-Halásztelek holtág Túrtői egységéből történik a Túrtői 

zsilipen (küszöbszintje: 78,90 mBf) keresztül a Mezőtúri XIII. csatornába, melynek a 3525 m 

szelvényéből 2 db szivattyú segítségével lehetett az öntözési célra szánt vizet átemelni a 

Halásztelki I-IV. csatornába. Lecsapolási útvonala: a végszelvényben található tiltós 

műtárgyon keresztül a Mezőtúri VI.-os belvíz csatornába lehetséges. 

A csatorna HB/1316 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 

Hatóság KÖTIVH- 1301- 002/14 iktatószámú határozatával szüneteltet. A csatorna NATURA 

2000-es, illetve Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területére esik. 

 

Több mint tíz éve nem látja el a funkcióját. Jelenleg a csatornához kapcsolódóan nincs 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó és felmerülő igény sem 

jelentkezett. A csatorna jelenlegi állapota nem alkalmas vízszolgáltatásra, a vízkivételi mű 

elbontásra került. Gravitációs vízutánpótlási lehetősége nincs. A Mezőtúri XIII. 

mellékcsatornájába (106 fm) időszakosan csapadékvízzel kevert tisztítatlan szennyvíz jut be, a 

mellékcsatorna befogadója a Mezőtúri XIII. 2310 fm szelvénye. Ennek következtében a 

vízminőség időszakosan nem elégíti ki az öntözővízzel szemben támasztott minőségi 

kritériumokat. Az öntözőrendszer felújításának beruházási költsége, majd az azt követő 

üzemeltetési költség (vízkivételi szivattyúüzem) az igények figyelembevételével nem 

indokolja az öntözőrendszer újbóli üzembe helyezését. 
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Halásztelki I-IV. öntözőcsatorna  

 

 

 

1.2.5.7 Tiszapüspöki öntözőrendszer: Tiszapüspöki öntözőcsatorna, Tiszapüspöki 

öszszekötőcsatorna. (lásd: 1.2.3.1. pontban kidolgozva) 

1.2.5.8  Tilalmasi öntözőrendszer: N11. öntözőcstorna (lásd: 1.2.3.2.  pontban 

kidolgozva) 

1.2.5.9  Nk III-2-12. öntözőrendszer: Nk.III-.2-12. öntözőcsatorna 

 

o Nk.III-2-12.  öntözőcsatorna ismételt üzembe helyezése 

Az Nk.III–2–12. öntözőcsatorna és vízkivétel tervezése 1979 –ben kezdődött és 1983 –ban 

fejeződött be a megépítése. A 6,2 km –es csatorna mintegy 430 ha új és mintegy 1280 ha 

meglévő (rekonstrukció alá vont) rizstelep vízellátását volt hivatott biztosítani. Az öntözővíz a 

Hortobágy – Berettyónál épített un. ideiglenes vízkivétellel történt. 

A ’90 –es évek első felében a kárpótlási folyamat előre haladásával a rizstelepek fokozatosan 

magántulajdonná váltak és ezeken a rizstermesztés megszűnt. Ismét szántóföldi 

növénytermesztés terjedt el a területen, azonban pénzügyi források hiányában azok öntözésére 

nem került sor. 
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2008. –ban a térség  mezőgazdasági vállalkozóinak érdeklődése ismét a csatorna felé fordult, 

így összessen mintegy 1560 ha öntözési igénye merült fel, melynek vízellátását csak az 

Nk.III–2–12. öntözőcsatorna és vízkivétel tudja biztosítani. 

 

Problémafelvetés  

A csatorna jelenlegi állapotában nem alkalmas az ismételt üzembe helyezésre, a vízkivételi 

műtárgy átépítése, korszerűsítése szükséges elektromos szivattyúk beépítésére alkalmas mű 

kiépítése mellett. A 2 db tervezett szivattyú vízszállító képessége: 940 l/s. Ezt a csatorna 

szelvénye el tudja szállítani, csak a legszükségesebb kotrási munka végzését kell előirányozni, 

azonban a növényzet (cserjék, fák) eltávolítását mindenképp el kell végezni. 

Megoldási javaslat 

A szivattyútelep a jelenlegi szivattyúállás egy részét felhasználva kerül kialakításra. A 

szivattyúakna a CSOMIÉP KFT. által gyártott WUM akna elemekből kerül összeállításra.  A 

szivattyúaknák (2 db) kútsüllyesztéssel kerülnek beépítésre. A beépítésre tervezett szivattyúk 

függőleges tengelyűek, típusúk AMACAN PA4700 – 470/16. (Ezek un. csőszivattyúk, 

melyek a vízbe merülve üzemelnek.) A nyomócső DN 600, hossza 23,8 fm, a DN 800 

egyesített szakasz hossza 13,5 fm. Kezdeti szakaszán KLAPPE SERIE 2000 DN 600 

visszacsapó szelep kerül beépítésre. A 23 kW teljesítményű, villanymotorral szerelt szivattyú 

470 - 498 l/s vízhozamot juttat az öntözőcsatornába. 

A földmű állapota jónak mondható, rézsűbecsúszás, mederelfajulás nem tapasztalható, viszont 

szükséges a töltéskorona gréderezése. A növényzettel való benőttsége viszont jelentős mind a 

medernek, mind pedig a töltésnek.  

Az öntözőcsatorna műtárgyainál minimális beavatkozás szükséges. Ezek közül meg kell 

említeni az acélszerkezet felújítását a 6T és 7T műtárgyaknál, a tartozékok helyreállítását 

(sorompók, korlátok, stb.). 

A szivárgók esetében is a legfontosabb feladat a növényzetirtás (cserje, fa, gaztalanítás). 

 

Előkészítettség 

Engedélyes terv 

 

Becsült megvalósítási költségek 

Projekt bekerülési költsége bruttó:  180,000 MFt  

 

1.2.5.10  Szórvány a Hortobágy-Berettyón:Álomzugi öntözőrendszer (lásd: 1.2.4.4. 

pontban kidolgozva) 

 

1.2.5.11 Szórvány a Tiszán, Surjányi öntözőfürt: Surjányi öntözőcsatorna, Surjányi 

tápcsatorna, Surjányi 1. öntözőcsatorna (lásd: 1.2.3.1. pontban kidolgozva) 
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2. KIEMELTEN VÍZHIÁNYOS TÉRSÉGEK- ASZÁLYMONITORING 

ALKALMAZÁSA 

2.1  VÍZRAJZI MONITORING ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

A vízzel, mint korlátozott természeti erőforrással gazdálkodás megalapozása a természetes 

folyamatok megismerésével kezdődött. A sokéves múltra visszatekintő hazai vízrajzi 

monitoring hálózat létrehozásával és működtetésével sikerült elérni azt, hogy átfogó képet 

kapunk a felszíni és felszín alatti vizek készleteinek alakulásáról. Továbbá a kialakított átfogó 

állomáshálózat alapját képezi, a vizekkel kapcsolatos munkálatoknak, vízhasználatoknak 

illetve vízi létesítmények tervezésének és az engedélyezési eljárások folyamatainak. 

 A vízrajzi tevékenység állami feladat, amelyet a 1995. évi LVII törvény és a 45/2014. (IX. 

23.) BM rendelet előírásai alapján elsősorban a Vízügyi Igazgatóságok Vízrajzi egységei által 

hajt végre. 

A vizek állapotának megismerése mérésekkel, majd a mérési eredmények feldolgozásával, 

értékelésével és előrejelzésével történik. Az adatokat és a különböző feldolgozásokat 

rendszerezni és tárolni kell. A feladat ellátása magába foglalja a felszíni és felszín alatti 

vizekre kiterjedő vízrajzi észlelőhálózat, valamint a hidrometeorológiai észlelőhálózat 

fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését, az innen származó vízrajzi adatok gyűjtését, 

feldolgozását, tárolását és szolgáltatását, valamint az országos vízügyi információs rendszer 

működtetését is. 

A vízrajzi észlelések és mérések az országos és regionális léptékű áttekintést biztosító 

törzsállomásokon, valamint helyi üzemirányítási, ill. kutatási célú üzemi és tanulmányi 

állomásokon folynak. E feladatok ellátásához a Vízrajzi Osztály az Igazgatóság területi 

egységei, a Szakaszmérnökségek közreműködésével az Igazgatóság működési területét lefedő  

 

KÖTIVIZIG vízrajzi üzemi és törzsállomás hálózat számokban kifejezve 
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vízrajzi észlelőhálózatot üzemeltet, és ellátja az észlelőhálózattal, illetve annak 

létesítményeivel, eszközeivel kapcsolatos vagyonkezelői, fenntartási, fejlesztési feladatokat. 

Az aktuális nyilvántartás alapján a vízrajzi állomások száma összesen 771 db volt, amelyből 

271 db az Országos Vízrajzi Törzsállomás, ezen kívül 500 db üzemi törzsállomást is 

működtetünk. 

Az állomások egy része automata távjelző állomás, ahonnan az adatok az adatgyűjtési 

rendnek megfelelően a legrövidebb időn belül eljutnak az összes érintetthez. 

A Vízrajzi Szolgálat által gyűjtött adatok egységes, központi adatbázisokban kerülnek 

eltárolásra. Ezen belül az Operatív Hidrológiai Modul tartalmazza az vízrajzi hálózat 

gyorsjelentő, illetve automata távmérő (felszíni, felszín alatti, hidrometeorológiai állomások) 

adatait, amely nélkülözhetetlen a víz(hiány)kár-elhárítási tevékenység során a döntés-

előkészítésben.  

Az elmúlt időszak fejlesztései nyomán nagy előrelépés történt a vízrajzi állomások 

automatizálásának területén. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring 

rendszerek fejlesztése program keretében megvalósuló OMSZ-VIZIG közös állomáshálózat 

„Hidrometeorológiai állomások automatizálása” KEOP-2.2.2-2008-0001 számú projekt a 

hidrometeorológiai hálózat fejlesztése a vízügyi szempontból az alábbi célkitűzések tehetők:  

 Vízkár-elhárítási és vízkészlet-gazdálkodási valamint aszálykár-elhárítási feladatok 

megoldásához elegendően sűrű és megbízható adatok előállítása a rendelkezésre 

állási és a megbízhatósági követelmények figyelembe vételével. 

 Gazdaságilag, méréstechnikailag ehhez mintegy 250-300 automata távjelző állomás 

folyamatos információjára támaszkodó és a közbenső adatokat radarmérés alapján 

interpoláló rendszer elégséges. Az előzetes lefolyási és vízháztartási vizsgálatok 

szerint így a csapadék és a párolgás (léghőmérséklet) meghatározása 1x1 km-es 

területi felbontású csapadékmezőn belül 95%-ot meghaladó biztonsággal 

elvégezhető. 

 A mért és számított adatok eljuttatása a Vízügyi Adatbázisba (VA), az erre épülő 

megfelelő osztott paraméterű modell alkalmazásával a lefolyás számítása. 

(Rendelkezésre áll: az OMSZ nagyteljesítményű számítógépe, biztosított a vízügyi 

adatbázisból a közvetlen adatátvitel eszköze. MS SQL 2005). 
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Földfelszíni állomáshálózat területi lefedettsége (OMSZ-VIZIG közös állomások) (előtte- utána) 

 

 

Az mért adatok az Országos Meteorológiai Szolgálattól érkeznek és az ágazatai belső 

hálózaton elérhetőek a VIZIG-ek számára, operatív adatként felhasználhatóak. (2.1.1-2.1.2 sz 

melléklet) 

Szintén KEOP-os projekt révén előrelépés történt a talajvíz megfigyelő állomások 

automatizálásában is, miszerint 62 db kutat szereltünk fel távjelző berendezéssel (2.1.3. sz. 

melléklet), amelyek így napi rendszerességgel küldenek vízszintadatokat. A fejlesztés révén a 

mérési, észlelési folyamat megbízhatósága növekedett továbbá naprakész adatok állnak 

rendelkezésre a felszín alatti vízkészletek számításához. (2.1.4. – 2.1.5. sz. melléklet) 

A monitoring hálózatok esetében is jelentkeznek a működési és fenntartási problémák és 

feladatok illetve ebből következően a rekonstrukciós igények. A regisztráló/távjelző mércék 

kb 1/5 –e felújításra szorul. Hasonló a helyzet a talajvíz kutaknál is, itt a műszerek 

hozzávetőlegesen 10%-a szorul valamilyen jellegű beavatkozásra.  
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2.2  ASZÁLYMONITORING ALKALMAZÁSA A KÖTIVIZIG MŰKÖDÉSI 

TERÜLETÉN 

Magyarország az éghajlatváltozás következményeinek kitett térségben helyezkedik el. Az 

utóbbi évtizedek kiugróan aszályos évei rámutattak, hogy újfajta feltételekhez kell 

alkalmazkodnunk és igenis komolyan számolni kell az aszály jelenségével, mint 

vízhiánykárral. Az aszály gyakorisága és, erőssége nőtt, egyértelműen le lehet vonni a 

következtetést: a globális éghajlatváltozás következtében felerősödtek a szélsőséges 

jelenségek. melyek újabb kihívások elé állítják a vízgazdálkodással foglalkozó 

szakembereket. 

Az adott év kiválóan jellemezhető az aszálykezelésben sok éves múltra visszatekintő Pálfai- 

féle Aszályossági Index segítségével (PAI), amely az Igazgatóság területén a 2.2.1. sz. 

mellékletben feltüntetett állomásokra rendszeresen számításra kerül. Az index hátránya, hogy 

utólagos aszályelemzésre alkalmas, nem írja le kellő részletességgel a folyamatokat. 

 

Pálfai-féle aszályindex idősora a szolnoki állomásra 

 

 

Az aszály elleni küzdelem, csakis a vízgazdálkodással foglalkozó szakterületek együttes és 

összehangolt munkájával és fejlesztésével lehet hatékony. A Kvassay Jenő Terv 

megfogalmazza, hogy az országban hiányzik az aszálymonitorig hálózaton alapuló operatív 

aszálykezelés illetve előrejelzés. Ennek következtében az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

létrehozott egy az aszálykezelés és monitorozás kérdéseinek megoldására szakosodott 

munkacsoportot. Kidolgozták az ország aszálymonitorig hálózatának koncepcióját és 
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kijelöltek illetve létesítettek az ország aszállyal leginkább sújtott térségeiben monitoring 

állomásokat. Megelőzőleg kidolgoztak egy napi gyakorisággal számítható, operatívan 

alkalmazható, újfajta aszályindexet (HDI-Hungarian Drought Index), melynek alapja a 

meteorológiai aszály, viszont figyelembe veszi a talajnedvességi állapotokat is a szokásos 

meteorológiai paraméterek mellett. Az OVF 16/2017. számú főigazgatói utasításában 

definiálja a HDI0 fogalmát „a vízhiány mértékét meghatározó tényező, amely az adott napra 

jellemző, a napi csapadékmennyiség és napi középhőmérsékletek segítségével meghatározott, 

mm-ben kifejezett aktuális víztartalék (WS), és az adott naptári napra vonatkozó, 30 éves 

adatsorból számolt sokévi átlagos víztartalék hányadosa” . 

 

Forrás: Fiala K. 

Aszálymonitoring hálózat tervezett állomásai 

 

 

Az állomások helyének kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az adott térség 

talajtakaróját jól reprezentálják. Az állomások alacsony száma miatt értelemszerűen nem 

lehetséges az összes jellegzetes, adott tájra jellemző talaptípust lefedni, de törekedtünk a 

legnagyobb területi kiterjedésű és intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló talajtípusok 

kiválasztására. 

Az Igazgatóság területén 4 db aszály monitoring állomás létesítésére került sor az utóbbi két 

évben, ezek rendre: 

 2016-ban: Mezőtúr; Nagykőrös, 

 2017-ben: Kenderes –Bánhalma illetve Jászladány települések. 

Az állomásokon a megszokott meteorológiai paramétereken túl (csapadék, hőmérséklet, 

légnedvesség) a HDI0 index számításához szükséges különböző mélységekben mért 

talajnedvesség értékek is monitorozásra kerülnek.(3.ábra) 

http://ovftif01.ovfgov.ad.vizugy.hu/aszalyterkep3/ 

http://ovftif01.ovfgov.ad.vizugy.hu/aszalyterkep3/
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Az aszályállomásokon kívül, egyes OMSZ-OVF közös érdekeltségű állomáson is mérnek 

talajnedvesség értékeket, amelyek megtekinthetőek a http://hidromet.vizugy.hu/ oldalon.  

 

 

 

Aszálymonitoring értékelő program adatsorainak megjelenítése 

 

 

 

Nagykőrösi aszálymonitoring állomás felépítése 

 

http://hidromet.vizugy.hu/
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Az OMSZ- OVF relációban létrejött állomások által mért napi adatok a HDI0 számítására 

alkalmasak illetve az állomásokon talajnedvesség szenzorok elhelyezése és kalibrációja után 

lehetőség nyílik a komplex HDI index számítására is, mely dinamikus, tényleges lehetőséget 

ad az aszálykárok csökkentésére, (vízhiány kárelhárítási) operatív beavatkozásra, valamint az 

állomások számának növelésével érdemi javulás  érhető el az adatok térbeli felbontásában. 

 
  

HDI idősora szolnoki állomásra -2012. évre 
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2.3  VÍZHIÁNYVÉDELMI KÖRZETEK A KÖTIVIZIG TERÜLETÉN  

A fent említett főigazgatói utasítás értelmében a Igazgatóság minden 10. napon értékeli az 

állomásokon  mért adatokat, elemzi az elmúlt időszak vízháztartási mutatóit. Az elemzéseket 

a lehatárolt vízhiányvédelmi körzetekre kell elvégezni, amelyek a KÖTIVIZIG területén a 

következőek (2.2.2. sz. melléklet): 

 10.01. Homokhátsági vízhiányvédelmi körzet 

 10.02. Zagyvai vízhiányvédelmi körzet 

 10.03. Jászsági vízhiányvédelmi körzet 

 10.04. Nagykunsági vízhiányvédelmi körzet 

Az OVF a tartósan vízhiányos helyzet jövőbeni elrendelését (kihirdetését) területi egységekre 

vonatkoztatva tervezi. A kijelölt vízhiányvédelmi körzetek kijelölésénél a meglévő vízellátó 

rendszereink hatásterületeinek, a vízfolyások vízgyűjtőterületeinek illetve a belvízvédelmi 

szakaszok összevonásával alakítottuk ki. 

A létesített aszályállomások jól lefedik a kijelölt körzetek, átfogó képet adnak a területen lévő 

folyamatokról, amely alapján elemezni tudjuk az elmúlt időszak vízháztartási jellemzőit 

körzetenként.  

Igazgatóságunk területén megvizsgáltuk a fenti területek öntözővíz rendelkezésre állásának 

mennyiségi és minőségi mutatóit. Öntözési stratégiánk kialakításakor ezeket a szempontokat 

is figyelembe vettük. 

 

A felszíni vízzel ellátott öntözött terültetek aránya az egyes vízhiányvédelmi körzetekben a 

jelenlegi öntözési struktúrát tekintve a következőképpen oszlik meg: 

 A legjobb helyzetben értelemszerűen a kiépített főműves öntözőrendszerrel ellátott 

területek vannak, a lenti táblázatból körvonalazódik, hogy a Nagykunsági és a Jászsági 

körzetek területét már jelenleg is közel 50%-ban le tudjuk fedni. 

 A másik két vízhiányvédelmi körzet területén kiépített főműves vízellátórendszer 

nincs, vagy csak nagyon kismértékű a lefedettség. (Tiszavárkonyi öntözőfürt)  

Igazgatósági szinten jelenleg az összes terület közel 32%-át tudjuk öntözővízzel ellátni. Ez az 

érték, kizárólag a főművekkel ellátott területekre vonatkozik. 

 

Öntözött területek arány a vízhiány-védelmi körzetekben 

Jelenlegi öntözési struktúra 

   

Körzet neve Területe 

Felszíni vízzel 

ellátott terület  

Körzetek 

lefedettsége  

km
2
 km

2
 % 

10.01 Homokhátsági vízhiány-védelmi körzet 1632.5 41.0 2.5 

10.02 Zagyvai vízhiány-védelmi körzet 898.3 7.9 0.9 

10.03 Jászsági vízhiány-védelmi körzet 1327.2 531.0 40.0 

10.04 Nagykunsági vízhiány-védelmi körzet 3144.8 1622.7 51.6 
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Összesen: 7002.8 2202.6 

 Felszíni vízzel ellátott területek az Igazgatóság 

területén (%) : 31.5 

   

Fejlesztett/távlati öntözési struktúra 
    

Körzet neve 
Területe 

Felszíni 

vízzel 

ellátott 

terület  

Körzetek 

lefedettsége  

Öntözött 

területek 

növekménye 

km
2
 km

2
 % % 

10.01 Homokhátsági vízhiány-védelmi körzet 1632.5 98.2 6.0 239 

10.02 Zagyvai vízhiány-védelmi körzet 898.3 81.6 9.1 1029 

10.03 Jászsági vízhiány-védelmi körzet 1327.2 640.6 48.3 121 

10.04 Nagykunsági vízhiány-védelmi körzet 3144.8 2104.5 66.9 130 

Összesen: 7002.8 2924.9 
  

Felszíni vízzel ellátott területek az Igazgatóság 

területén (%) : 
41.8 

   

Az öntözésfejlesztési stratégiában a 70-es – 80-as években kiépült ám a rendszerváltás illetve 

a privatizáció időszakában üzemen kívül helyezett öntözőrendszerek újbóli üzembe 

helyezésével illetve a kettősműködésű csatornák bővítésével érdemi hatásterület bővítést 

tudtunk elérni, ami a fenti táblázatokból jól kiolvasható. Igazgatósági szinten 10%-os 

növekményt értünk el a felszíni vízzel ellátható területek vonatkozásában. (2.2.3. sz. 

melléklet) 

Összességében elmondható, hogy a KÖTIVIZIG területén lévő meglévő monitoring 

állomáshálózat (hidrometeorológiai, felszíni, felszín alatti, aszály) a kijelölt vízhiányvédelmi 

körzetekben kellően átfogó képet képes adni a területen kialakult vízháztartási folyamatokról, 

szükség van a meglévő vízrajzi hálózat karbantartására és fejlesztésére.. A telepített 

aszályállomások hatékonyan képesek támogatni a vízkormányzást/ öntözést, mivel adataik 

alapján számszerűsíthetőek a talajban kialakult vízhiány/víztöbblet értékei, így a 

kármegelőzéshez kapcsolódó döntéshozói intézkedések megtehetők továbbá megteremtik a 

korszerű, magas színvonalú operatív aszálykezelés alapjait  

Az öntöző víz felhasználás ellenőrzése tekintetében azonban további fejlesztésekre van 

szükség, hogy az öntöző víz felhasználását nyomon tudjuk követni (zsilip állapotok 

regisztrálása, az operatív üzemeltetéshez szükséges állomások távjelzőssé alakítása stb.)  
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3.  VGT-BEN ÉS A VKGTT-BEN MEGFOGALMAZOTT 

IRÁNYMUTATÁSOK ALKALMAZÁSA A KÖTIVIZIG 

MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN 

3.1   VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI TÉRSÉGI TERV CÉLJA 

A terv célja a 2014-2020 fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztéseket szolgáló vízjogi 

engedélyek kiadásának stratégiai megalapozása. Azaz olyan öntözési kontingensek 

meghatározása felszíni és felszín alatti víztestekre, amelyeknek nincsen jelentős hatása a 

környezetre, alapvetően a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára. 

Ezzel meghatározhatók az EMVA által támogatható engedélyezési keretek, amelyek esetén a 

jó mennyiségi állapotú víztestek nem romlanak le, vagy a jónál rosszabb állapotú víztestek 

esetében összességében sem jelentős hatásúak az új vízkivételek.  

Amennyiben az előrelátható és reális öntözési vízigények meghaladják az előzőekben 

meghatározott problémamentes kontingenst, annak a vízkivételi mennyiségnek a 

meghatározása, amelynek már ugyan jelentős hatása van a környezetre, de a VKI 4. cikk (7) 

bekezdés szerinti mentesség alkalmazása mellett nem jelenti a 2000/60/EK Víz Keretirányelv 

megsértését.  

A 2014-2020 közötti EU-s programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program 

lehetőséget biztosít a mezőgazdaságban gazdálkodók számára öntözésfejlesztési, 

korszerűsítési beruházások támogatására. A pályázati kiírások eredményeként 2016-ban 

jelentős számú vízjogi engedély kérelem érkezett a hatóságokhoz, amely felvetette az öntözési 

igények kielégíthetőségének kérdését. Egy-egy egyedi öntözési vízkivétel (akár felszíni, akár 

felszín alatti vízből) általában kielégíthető, mivel nem okoz jelentős és kimutatható 

kedvezőtlen változást. Térségi szinten azonban a jelentős számú vízkivételek káros 

következményekkel is járhatnak, mivel a hatások kumulált módon összeadódnak a már 

jelenleg is üzemelő vízhasználatokkal. Figyelembe véve az Európai Unió által támasztott 

feltételeket szükségessé vált, hogy meghatározásra kerüljenek azok az öntözésfejlesztésre 

rendelkezésre álló vízmennyiségek, amelyek még kiadhatók az öntözésre anélkül, hogy a 

felszíni és a felszín alatti vizeknél ökológiai szempontból visszafordíthatatlan változásokat 

idéznének elő. 

 

Az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi 

Terv elkészítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról szóló 1772/2016. (XII. 15.) 

Korm. határozattal a Kormány a Belügyminisztériumot bízta meg az öntözésfejlesztésekhez 

szükséges vízkészlet rendelkezésre állásának vizsgálatával, illetve a vízkészlet biztosításához 

szükséges lépések meghatározásával. 

 

A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (továbbiakban: VKGTT) – elfogadását követően - 

keretet szab és iránymutatást ad a vízkészleteket vagyonkezelő Vízügyi Igazgatóságoknak és 

az engedélyező vízügyi és vízvédelmi hatóságnak (Katasztrófavédelmi Igazgatóságok), 

valamint a Kormányhivatalokon belül további érintett hatóságoknak a környezet-, 
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természet- és talajvédelmi szakterületeken. A VKGTT-k az Alföld területére, az 

öntözésfejlesztések fókuszterületére készülnek el az alábbi térkép szerint, amelyen 8 

Vízügyi/Katasztrófavédelmi Igazgatóság és 10 megye érintett. Ez a Terv Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság terültére készül, amely Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Heves, Bács-

Kiskun, Pest, Csongrád megye területét érinti. 

 

A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv olyan Keretterv jellegű dokumentum, amely – az 

EU Víz Keretirányelv előírásait is figyelembe véve – meghatározza az öntözés céljából 

kitermelhető vízkészletet minden, az Alföldön, illetve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság alföldi részterületén található és öntözési célból igénybe vehető víztestre (felszíni 

víz, talajvíz és rétegvíz). Az EMVA rendelet 45. cikkére és a VKI 4. cikk (7) bekezdésére is 

tekintettel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti (továbbiakban: SKV rendelet) eljárás keretében kerül sor a Vízügyi 

Igazgatóság területére készített VKGTT környezetvédelmi szempontú véleményezésére, 

amelyben az érintett hatóságok és a társadalom részvétele szükséges.  

 

  

 

 
Az alföldi porózus medence területe a közigazgatási határokkal és a tervezési területtel 

 

A VKGTT elkészítése azért szükséges, mert a Vidékfejlesztési Program finanszírozási 

forrását adó „az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről” szóló 1305/2013/EU rendelet 46. cikkében (továbbiakban: EMVA rendelet) az 

öntözésfejlesztési beruházásokra speciális feltételek teljesítését írja elő. 

 

Az Európai Unió nem támogat olyan beruházásokat, amelyek hosszú távon a természeti 

erőforrások fenntarthatatlan kizsákmányolásával járnak, ezért az EMVA rendeletben „a 

vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szóló 2000/60/EK 

irányelv (továbbiakban: Víz Keretirányelv, VKI) követelményeinek való megfelelést 

feltételül szabja, mivel a VKI átfogó módon - a fenntartható fejlődésre tekintettel – határozza 

meg az EU vízvédelmi politikáját. A VKI végrehajtása kötelező, a tagországok számára 

határidős feladatokat szab meg. Egyik ilyen határidős feladat 6 évenként a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv elkészítése, amely a tagországra jellemző, a vizek jó állapotát biztosító 

intézkedéseket tartalmazza. Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét 

(továbbiakban: VGT2) több hónapos társadalmi és tárcaegyeztetés követően 2016 

márciusában a Kormány elfogadta és a „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdette. Ezt követően 

a Bizottságnak bejelentette a VGT2 elkészültét, ezáltal megfelelve az EMVA rendelet 46. 

cikk (2) bekezdésének. Az EMVA rendeletben az EU még azt is a támogatás feltételül szabja, 

hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben - a Víz Keretirányelv 11. cikkével összhangban – „a 

mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket” is részletesen határozzák meg.  

 

A VGT2 számos - a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns – intézkedést tartalmaz, 

amelyek közül az öntözéssel kapcsolatban kiemelendők a következők: 

- a vizek hatékony és fenntartható használatát előmozdító intézkedések a VKI 11. cikk 

(3) bekezdés c) pontjának megfelelően 

o 8.1 intézkedés: Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben 

(növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság) 

o 7a.1 intézkedés: Felszíni vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, 

felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 

o 7a.2 intézkedés: Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, 

módosítása, engedélyezése  

o 7.1 intézkedés: Belvízelvezető rendszer módosítása 

o 23.2 intézkedés: Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a 

táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében 

- a vizek kitermelésének, továbbá az édesvizek tározásának szabályozása, ide értve a 

vízkivételek nyilvántartását vagy nyilvántartásait, valamint a vízkivételek, tározások 

előzetes engedélyezésének követelményét a VKI 11. cikk (3) bekezdés e) pontjának 

megfelelően 

o 7a.3 intézkedés: Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli 

vízhasználatok megszüntetése, legalizálása)  

- a vizek hatékony használatára ösztönöző víz árpolitika és a vízi szolgáltatások 

költségeinek visszatérülése teljesítéséhez megfelelőnek tartott intézkedések a VKI 11. 

cikk (3) bekezdés b) pontjának és 9. cikkének megfelelően 
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o 11. intézkedés: Víz árpolitikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása 

érdekében a mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén és azon kapcsolódó 

vízhasználók esetében, akik a mezőgazdasági vízszolgáltatással érintett 

infrastruktúrákat, vagy vízkészleteket használják (vízkészletjárulék és 

vízszolgáltatási díjfizetés ágazati mentesség megszüntetése).  

 

Az EMVA rendelet 9. cikke úgynevezett („ex-ante”) előfeltételek teljesítését is előírja, 

amelyeket azért kell teljesíteni, hogy egyáltalán program szinten a forrásokat megnyissák, 

illetve a támogatás folyósítását ne függesszék fel. Az EMVA rendelet V. mellékletében 

meghatározott - az öntözésfejlesztés szempontjából releváns - ex-ante feltétel a vízügyi 

ágazatra vonatkozó 5.2. pont: „Olyan vízdíj-megállapítási politika megléte, amely  

 

a) alkalmas arra, hogy a felhasználókat a vízforrások hatékony használatára 

ösztönözze, és  

b) annak biztosítása, hogy a különféle vízhasznosítási célok megoszlása megfelelően 

hozzájáruljon a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez a programok által 

támogatott beruházások céljára készített, jóváhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervben meghatározott mértékben. 

 

A 11. intézkedési csomagban (lásd még a VGT2 8-5 mellékletét) meghatározott víz árpolitikai 

intézkedések teljesítése egyben az EMVA támogatási forrás rendelkezésre állásának a 

feltétele is. Az EU kritérium rendszerében a támogatott ágazatokat (pl. kertészeti) illetően a 

tagállamnak biztosítania kell, hogy „a különböző vízfelhasználók hozzájárulnak a 

vízszolgáltatások ágazatonkénti költségmegtérüléséhez, összhangban a VKI 9. cikke (1) 

bekezdésének első francia bekezdésével, figyelemmel adott esetben a költségmegtérülés 

társadalmi, környezeti és gazdasági hatásaira, valamint az érintett régió vagy régiók földrajzi 

és éghajlati feltételeire is.” 

 

Az EMVA rendelet 45. cikke előírja, hogy a fejlesztési program elfogadása, illetve a 

beruházások támogatása előtt „az adott beruházástípusra vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően előzetesen értékelni kell a várható környezeti hatást, amennyiben a beruházás 

valószínűleg kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre” Azaz ebben az esetben igazolni kell, 

hogy az öntözésfejlesztés nem okozza a víztestek, vagy egyéb környezeti elem állapotának 

romlását. Ráadásul az EMVA rendelet szigorú feltételeket szab a mennyiségi szempontból 

nem jó állapotú vízkészletekre támaszkodó fejlesztésekre.  

 

A vízkészletekkel történő felelős gazdálkodás és a vízjogi engedélyezés a BM felelősségi 

körébe a tartozik. A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv célja, hogy az öntözésfejlesztési 

célú vízigényeket ki lehessen elégíteni úgy, hogy az ne sértse a 2000/60/EK Víz 

Keretirányelv előírásait. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területére elkészített VKGTT országos 

stratégiákon alapszik. A Kormány által elfogadott és kihirdetett stratégiák környezeti 
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vizsgálatának dokumentumai (SKV jelentés, közérthető összefoglaló) is figyelembe lettek 

véve. Sajnálatos, hogy Magyarország jelenleg nem rendelkezik elfogadott öntözésfejlesztési 

és aszálykezelési stratégiával sem, ezért számos - a Terv tartalmát alapvetően meghatározó - 

esetben feltételezésekkel kellett élni. Az öntözésfejlesztéshez szükséges vízigény ezért 

becslésből származik, amelynek alapja a mezőgazdasági és a vízügyi ágazat adatgyűjtései, 

valamint részben olyan stratégiák is, amelyek (még) nincsenek elfogadva.  

 

 

3.1.2 Lehetséges fejlesztési irányok, vizsgálandó változatok 

Vizsgálandó változatok: 

0)  A jelenlegi helyzet, azaz a „0” változat, ami nem igazi változatot, hanem a kiinduló-, 

azaz az alapállapotot jelenti. (Ennek elemzésére azért van szükség, mert a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv felülvizsgálatában (VGT2) szereplő értékelések, melyeket 

kiindulási helyzetként kezelünk a VKGTT-ben, erre az állapotra vonatkozik.) 

1)  A már 2016-ban beadott, elfogadott fejlesztési igények kielégítése megtörténik. Ez 

a „0” változathoz hasonlóan már egy elfogadott fejlesztési változatott, de még nem 

meglévő helyzetet jelent, mivel döntően a kiadott elvi és létesítési vízjogi 

engedélyeken alapszik. (Elemzése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy 

a VGT2-ben szereplő értékelésekhez képest jelentenek-e az új vízkivételek változást.) 

2)  A területileg illetékes Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) 

által 2027-re előre jelezhető maximális öntözővíz igény felmérése megtörténik, a 

vízmérleg meghatározásra kerül és az igényeket kielégítik. Ennek elemzésével meg 

kell állapítani, hogy a tervezett vízkivételek miatt várható változások igénylik-e a VKI 

4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálat és mentesség alkalmazását. Amennyiben igen a 

mentesség társadalmi, gazdasági szempontból indokolható-e. 

3)  A KÖTIVIZIG által 2027-re előre jelezhető maximális öntözővíz igény kielégítése 

megtörténik megfelelő és nem aránytalan költségű hatáscsökkentő intézkedések 

megvalósításával. Ebben a változatban a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti 

vizsgálat alapján megállapítandó, hogy a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti 

mentesség alkalmazandó, illetve alkalmazható-e. (A hatásmérséklés történhet 

vízmegtakarítással a jelenlegi vízhasználatoknál, vízvisszatartással és tározással, 

vízpótlással külső vízbázisból, illetve víztestből, a kiadott engedélyek 

felülvizsgálatával, az engedély nélküli vízkivételek visszaszorításával, egyéb, 

alternatív műszaki és jogi megoldásokkal.) 

A három vízigény változatnak megfelelően három változatban történik a várható környezeti 

hatások értékelése, becslése a „0” változatot képviselő VGT2-ben meghatározott víztest 

állapoton kívül. A VGT2 terhelés-hatás- állapot értékelés 2008-2013 közötti időszakra 

készült, ezért a „0” változat kiegészítésre került a 2014, illetve 2015 évek adataival. 
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Fentieknek megfeleltetve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelésben (SKV) is több változat kerül 

vizsgálatra. A VKGTT az öntözésfejlesztés hatásait összességében vizsgálja, nem az egyedi 

projekteket. A kumulatív hatások vizsgálatára, térségi szinten, az SKV rendelet ad 

lehetőséget. Az SKV rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint azon tervek, 

illetve programok esetében, amelyek többek között a mezőgazdaság és vízgazdálkodás 

számára készülnek, és a tervekben környezethasználatot jelentő tevékenységek vagy 

létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára keretet szabnak, a környezeti vizsgálat 

lefolytatása kötelező.  

 

Az EMVA 46. cikke értelmezését segítő, a Bizottság által kiadott, iránymutatás szerint 

környezeti elemzéssel két feltételnek kell megfelelni: minden egyes projektre egyedileg kell 

elkészülnie és alkalmasnak kell lennie a VKI környezetvédelmi céljainak elemzésére, emellett 

viszont a környezeti értékelés hasonló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező üzemek 

csoportjaira is vonatkozhat. A hazai jogi rezsimben ez a feltétel az alábbiak szerint teljesül: 

a.) a küszöbértéket elérő tervezett tevekénységek esetében a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendeletben (továbbiakban: KHV rendelet) meghatározott előzetes vizsgálat, 

illetve környezeti hatásvizsgálat szükséges, amely megfeleltethető a VP által elvárt 

környezeti elemzésnek. A KHV rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a 3. számú 

melléklet alapján a KHV eljárást a következő esetekben kell lefolytatni: 

- 300 ha öntözendő területmérettől, illetve  

- 0,45 m
3
/sec vízfelhasználástól, illetve  

- védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

méretmegkötés nélkül. 

 

b.) a kisebb (a környezeti hatásvizsgálat küszöbét egyenként el nem érő) projektek 

esetében a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 5/A. § (1) bekezdése 

alapján a KHV rendelet 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján egyszerűsített 

környezeti hatásvizsgálat szükséges. 

 

c.) A VKGTT segítségével a projekt méretétől függően alkalmazandó a.) és b.) pont 

szerinti hatásvizsgálatban már „csak” a lokális környezeti értékelés elvégzése 

szükséges, mivel  

 

- a kumulatív hatások elemzésének eredménye már rendelkezésre áll,   

- az egyedi projektek hatása általában csak kisebb lehet, mint az összes fejlesztés 

összegzett hatása, 

- a VKGTT keretterv jellegének megfelelően a hatások mérsékléséhez szükséges 

javaslatokat is tartalmaz, amelyek a helyi specialitásoknak megfelelően 

alkalmazhatók, 
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- a VKGTT keretterv jellegének megfelelően a lokális környezeti értékeléssel 

kapcsolatosan is tartalmaz javaslatokat, mint például olyan speciális esetekre, 

ha a projekt ivóvízbázis védőterületet, vagy víztől függő védett természeti 

területet érint. 

  

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az elvi, illetve a létesítési vízjogi engedélyezési 

eljárás az a) pont szerinti küszöbérték feletti esetekben csak az előzetes vizsgálatot, illetve a 

környezeti hatásvizsgálatot követően folytatható le. 

A b) pont szerinti küszöbérték alatti esetben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelem 

részeként kerül benyújtásra a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete 

szerinti adatlap, amelyben a megadott adatok alapján vizsgálja a környezetvédelmi hatóság a 

környezeti hatások jelentőségét és dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az 

annak során vizsgálandó kérdésekről. Az adatlap kitöltéséhez a VKGTT és az ahhoz készített 

környezeti értékelés (SKV) felhasználható. 

A VKGTT a környezetvédelmi, illetve a vízügyi hatósági eljáráshoz, illetve ellenőrzés 

esetén az Európai Bizottság számára döntéstámogató háttéranyagként szolgál arra 

vonatkozóan, hogy a térségben egy adott időszakra vetítve mekkora az öntözésfejlesztésre 

rendelkezésre álló szabad vízkészlet, azaz mekkora az a kontingens, amelyen belül jelentős 

környezeti kockázatok nélkül új fejlesztésekre kiadható a vízjogi engedély. AVKGTT 

azonban nem váltja ki a helyi viszonyoktól jelentősen függő engedélyezési, szakhatósági 

eljárásokat, amelyek közül kiemelendők a talajvédelmi kérdések, mivel az öntözhetőség olyan 

sokféle tényezőtől függ (pl. öntözni kívánt kultúra, talajtípusa, stb.), amely csak nagy 

vonalakban, vagy nem vizsgálható térségi szinten. 

 

 

3.1.3  A tervezés során figyelembe vett szempontok és programok 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területére elkészített VKGTT országos stratégiák 

és programok figyelembe vételével készült, amelyek közül kiemelendők a következők: 

Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2), amelyet a 1155/2016. (III. 

31.) Korm. határozat hirdetett kiés a 2016-2021 közötti időszak cselekvési programját 

tartalmazza.  

A vizek, különösen az édesvizek léte, állapota és használata életünk egyik legfontosabb 

tényezője. A víz nem áll korlátlanul rendelkezésünkre, ezért ahhoz, hogy a jövőben is 

mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók, tavak tájaink, életünk meghatározó elemei 

maradhassanak, erőfeszítéseket kell tenni. 

Magyarországon nincs mindenhol szabad vízkészlet, tehát nem lehet mindenhol öntözni, 

valamint az öntözésfejlesztéshez kapcsolódó beruházások megvalósítása során a vízkészlet-

gazdálkodási feltételek mellett a természetvédelmi, környezetvédelmi és talajvédelmi 

feltételeket is teljesíteni kell. Az öntözési vízigények biztonságos kielégítésének távlati 

lehetősége a felszíni vízkivételek elsőbbsége, fejlesztése és a felszín alatti víztestek 

öntözési célú használatának lehetőségek szerinti csökkentése. 
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A hazai vízgazdálkodás 2030-ig terjedő fő célkitűzéseit - a 1110/2017. (III. 7.) Korm. 

határozattal elfogadott - „Kvassay Jenő Terv – a Nemzeti Vízstratégia” tartalmazza. A 

Nemzeti Vízstratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések 

végrehajtásában szinte minden ágazat érintett, ennek megfelelően a belügyminiszter mellett 

további 6 minisztert is felelőssé tett a Kormány. 

A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) öntözésfejlesztést érintő pályázatainak célja 

a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a 

vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési 

technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 

területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó 

állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. 

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 

18.) Korm. határozat a két alábbi felhívás keretében lehetőséget biztosít öntözésfejlesztéssel 

kapcsolatos pályázatok benyújtására: 

 

- VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 

öntözés kialakításának lehetőségével; 

- VP2.-4.1.4-16  A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. 

 

A VP stratégiai környezeti vizsgálatában nem került bizonyításra, hogy a VP 

öntözésfejlesztései összességében sincsenek káros hatással a víztestekre. Az egyedi 

beruházások szintjén nem is jelentkezik, jelentkezhet jelentős negatív környezeti hatás, csak 

térségi vagy víztest szinten, illetve végeredményben a VP összesített (kumulatív) hatásaként 

azokban a térségekben, ahol a fejlesztések sűrűsödnek. 

 

Jelenleg nem áll rendelkezésre elfogadott öntözésfejlesztési stratégia, ezért a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által 2013-ban készített „Nemzeti Vízstratégia – A vízgazdálkodásról, 

öntözésről és aszálykezelésről (a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési politikáját 

megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító konzultációs vitaanyag)” című dokumentumra is 

támaszkodik a VKGTT.  

 

Az agrárium részéről a VP, annak stratégiai környezeti értékelése, valamint a Nemzeti 

Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv tartalmaz nagyvonalú elképzeléseket. A 

legrészletesebb stratégiai célkitűzéseket a FruitVeB 2013-ban készített „Magyar zöldség-

gyümölcs ágazati stratégia” tartalmaz. E szerint a zöldség-gyümölcs ágazat célja a 

termésmennyiség jelentős növelése és a termésátlagok EU-átlag fölé emelése. Az ágazat 

stratégiai célkitűzéseinek elérése a hazai viszonyok és az éghajlatváltozás miatt öntözés nélkül 

nem lehetséges. 
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3.2. FEJLESZTÉSI VÁLTOZATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.2.1  „0” változat és a jelenlegi helyzet összefoglalása 

 Felszíni vizek 

A „0” változat a 2015. december 31. –i állapotot jelenti a vízjogi üzemeltetési engedélyekben 

szereplő adatoknak megfelelően. Voltak olyan létesítési engedélyek, melyeket korábban adtak 

ki, de a konkrét vízigény még – a fejlesztés folyamata miatt – nem jelentkezett. 

A vízpótló rendszerekben táblázatos módszerrel mutatjuk be, hogy a rendszerhez tartozó 

csatornák melyik szelvényében milyen nagyságú az engedélyezett vízhozam (m
3
/s). 

A hasznosítható vízhozamként a csatorna tényleges vízszállító képessége tekinthető, így 

azonnal látható, hogy az adott csatorna adott szelvényében mekkora szabad vízkészlet 

(m
3
/s) áll még további fejlesztésre rendelkezésre. 

Az adatok gyorsan módosíthatók és azonnal látható a szabad vízkészlet változása. A táblázat 

munkalapjai a vízellátás irányát is mutatják, így a magasabb rendű csatorna átvezetett 

vízhozamként láttatja az alacsonyabb rendű csatornából engedélyezett összes vízhozamot. 

A főcsatorna (fő vízpótló mű) természetesen a vízmozgás irányában szelvényszámok növekvő 

sorrendjében tartalmazza a közvetlen vízkivételek vízhozamait és a kiágazó fürt 

főcsatornákba vezetendő vízhozamot. Tartalmazza a veszteségek vízhozam értékre átszámított 

adatait, általában 5-10 km –ként, azzal, hogy a szivárgási, párolgási veszteség lineárisnak 

tekinthető. Az eseti veszteségről (van vagy nincs) nem állnak rendelkezésre adatok, így a 

teljes veszteséggel lineárisan jártunk el.  

A Nagykunsági-főcsatorna vonatkozásában fontos még az un. hozzáfolyás, mely 

természetesen nem gravitációs, hanem a szivárgókra telepített szivattyútelepek, 

szivattyúállások által a főcsatornába emelt vízmennyiség vízhozamra számított értékeit 

tartalmazzák. 

A fürt főcsatorna kiágazását az abból kiágazó mellékágak és a további csatornák követik, az 

utolsó csatornaelemet követően a „fa” visszatér a főcsatornához. A Jászsági öntözőrendszer 

például 34 csatornából álló elágazó hálózatot képez. 

Növelte a feladat bonyolultságát, amikor a kettősműködésű csatornában az eredeti 

vízfolyás iránnyal ellentétes irányban kell vezetni az öntözővizet, annak meghatározása, 

hogy mekkora vízhozam és meddig vezethető a csatornában. 

A táblázatok főbb adatait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
 

Bevezethető 

Q (m
3
/s) 

Eng+veszt+ 

átvezetett Q (m
3
/s) 

Szabad 

vízkészlet 

(m
3
/s) 

Eng. ter. (ha) 

sztó+rizs+htó 

Nagykunsági ör. 54,3 48,69 5,61 27 698 

Jászsági ör. 8,0 6,161 1,839 2 041 
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Tiszafüredi ör.* 4,0 3,3,616 0,384 1 654 

Összesen: 66,3 58,467 7,833 31 393 

Gástyás II. ör. 3,0 2,021 0,979 2 121 

Tiszavárkony I. ör. 0,9 0,2117 0,6883 372 

Zagyva 1,2 1,12 0,08 812 

 
    

 

* Az adatok együtt kezelik a KÖTIVIZIG és a TIVIZIG járandóságát, 

   mert így ad reális képet a vízkészlet elosztásról. 

 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy az alaphelyzetben mintegy 8,28 m
3
/s vízhozam 

áll még rendelkezésre a mezőgazdasági célú vízfelhasználásra (öntözés, rizs, halastó) 

fejlesztésre.   Ennek indoka, hogy a Tiszafüredi öntözőrendszerben a TIVIZIG részére 

átadandó 1,0 m
3
/s vízhozamból jelenleg 0,553 m

3
/s az engedélyezett érték, tehát a táblázatban 

a 0,447 m
3
/ is a KÖTIVIZIG, mint szolgáltató fejlesztési lehetőségeként fog megjelenni. 

 

A „0” állapot szerinti öntözésre engedélyezett terület (rizs és halastó nélkül) 31 755 ha, 

melyből a vízpótló rendszerek  28 171 ha öntözését teszik lehetővé, a 3 584 ha főmű nélküli, 

de felszíni vízből ellátható terület. Az előbbire 24,37 m
3
/s az engedélyezett vízsugár, míg az 

utóbbira 4,9 m
3
/s. Az engedélyezett fajlagos vízsugár értéke 0,92 l/sha, mely igen magas 

érték. Az engedélyek egy részénél felmerült, hogy miért igényelt a kérelmező a reálisnál 

nagyobb vízhozamot. 

 

A Gástyás II. öntözőcsatorna a Hortobágy-Berettyóból kap öntözővizet. A KÖTIVIZIG 

járandósága 7,8 m
3
/s, így a nevezett csatornára engedélyezett 2,021 m

3
s vízhozamon kívül 

további 5,779 m
3
/s vízhozam is kivehető lenne a Hortobágy-Berettyóból. 

 

 

3.2.2   „1” változat: 2016. évi fejlesztési igények 

 Felszíni vizek 

 

Az „1” változat tartalmazza a 2015 –ben vagy korábban kiadott – folyamatban lévő – elvi és 

létesítési engedélyeket, melyek várhatóan 2017 –ben vagy azt követően fognak megvalósulni. 

 

Tartalmazza a 2016. évben kiadott üzemeltetési, létesítési és elvi engedélyeket is. Ezeket az 

engedélyeket a „0” változat Excel táblázatának kibővítéseként, azokra a táblázatokra 

dolgoztuk fel. Az adatokat piros színnel jelöltük, így látható, hogy melyik csatorna, melyik 

szelvényében csökkenti a hasznosítható vízhozamot. Ezeket végig göngyölítve a rendszeren, 

meghatározhatjuk a fejlesztések által generált teljes vízhozam növekedést. 
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A főbb adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

 „0” változat 

Q (m
3
/s) 

„1” változat 

Q (m
3
/s) 

Fejlesztés az 

1. változatban Q 

Fejlesztés 

terület (ha) 

Nagykunsági ör. 48,69 51,75 3,06 2190,5 

Jászsági ör. 6,161 6,452 0,291 371,1 

Tiszafüredi ör. 3,616 4,2738 0,658 462,2 

Gástyás II. ör. 2,021 2,021 0 0 

Tiszavárkony I. ör. 0,2117 0,2117 0 0 

Zagyva 1,12 1,142 0,022 240 

Összesen: 61,8197 65,8505 4,031 3263,8 

 
  

Az „1” változat fejlesztési vízhozam igénye 4,031 m
3
/s, mely 3263,8 ha terület öntözését 

hivatott biztosítani.  

 

Megállapítható, hogy az „1” változatban jelentkezett fejlesztések vízigénye biztonsággal 

kielégíthető. 

 

Az ezt követő fejlesztések számára rendelkezésre álló vízkészlet a Jászsági, a Nagykunsági és 

Tiszafüredi öntözőrendszerekben további 4,249 m
3
/s. A Hortobágy-Berettyó vízfolyásból 

további 5,779 m
3
/s a szabad vízkészlet. 

 

 

3.2.3  „2” változat: maximális lehetőségek és igények 

 Felszíni vizek 

 

Ebben a változatban a hatásmérséklő intézkedések nélküli maximális fejlesztési lehetőséget 

vizsgáltuk. 

A rendelkezésre álló 4,249 m
3
/s Tisza-tavi szabad vízkészlet és az 5,779 m

3
/s vízhozam 0,36 

l/sha fajlagos értékkel számítva mintegy 27 000 ha terület öntözését tenné lehetővé. 

Tervezői információ szerint a vízhasználók részéről fogalmazódnak meg igények, melyek egy 

része a vízpótló rendszerek rekonstrukcióját, egyes fürtcsatornák kiépítését, vagy 

meghosszabbítását igénylik. Reálisan a 2. változatban mintegy 12 000 ha öntözésfejlesztéssel 

számolhatunk, mivel a Hortobágy-Berettyó vízkészletére nem jelentkezett még fejlesztési 

igény. 
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A 2. változat fejlesztési lehetőségének területi elhelyezkedése 

 

Az 1. változat megvalósulását feltételezve a 2. változatban öntözés-fejlesztésre az alábbi 

területeken és vízpótló csatornák mentén lehetséges. Ezek meghatározása a szabad 

vízkészletek és a csatornák szabad vízszállító képességének figyelembe vételével történt. 

 

 Nagykunsági öntözőrendszer 

A szabad vízkészlet 7100 ha fejlesztésre ad lehetőséget. 

 

 Mirhó-Gyolcsi kettősműködésű rendszer   1000 ha 

 NK III-2 fürt (benne a Tilalmasi fejlesztéssel)  3000 ha 

 NK IV-1 öntözőfürt         500 ha 

 NK közvetlen vízkivételek     1000 ha 

 NK Keleti ág         200 ha 

 NK VI új fürt (Óballa és Tiszapüspöki 

                        öntözőrendszerek átkapcsolása)  1400 ha 

  Összesen:      7100 ha 

 

 Jászsági öntözőrendszer 

 J III-2 fürt       2000 ha 

 33 –as csatorna        700 ha 

 Millér csatorna      1700 ha 

  Összesen:      4400 ha 

 

 Tiszafüredi öntözőrendszer 

 Tiszafüredi-főcsatorna közvetlen      500 ha 

 _______________________________________________________ 

  Fejlesztési lehetőség összesen:          12 000 ha 

 

Amennyiben a csatornák vízszállító képességét vesszük figyelembe, a fejlesztési lehetőségek 

lényegesen szélesebb körben és mértékben állnak rendelkezésre. A vízhozam lehetőséget 

csatornánként a hasznosítható vízkészletek számítása „1” változat táblázatai tartalmazzák 

öntözőrendszerenként és csatornánként. Az öntözővíz igények kielégítése az igénylések 

sorrendjében történik. Ha már nincs szabad kapacitás az öntözésfejlesztés nem hajtható végre. 

 

 

3.2.4  „3” változat: a maximális fejlesztés lehetősége a hatásmérséklő intézkedések 

bevezetésével 

3.2.4.1  Vízmegtakarítás a jelenlegi vízhasználatoknál 

 

A tervezés során többször felmerült a vízmegtakarítás értelmezése. Definiálás szempontjából 

a vízmegtakarítást két mértékegységgel jellemezhetjük. Az egyik a vízhozam (l/s vagy m
3
/s), 

a másik a vízmennyiség (m
3
 vagy Em

3
). 
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A vízkészletek szempontjából a vízfolyás víztesteknél a vízhozam tekinthető mértékadónak. 

A vízjogi engedélyek legfontosabb adata az engedélyezett vízhozam, mivel ezt kell összevetni 

a Tiszából, vagy más vízfolyásból kivehető vízhozammal. Ha nincs szabad vízhozam, nem 

adható ki újabb vízjogi engedély.  

 

A kiadott vízjogilag engedélyezett vízhozam ugyanakkor nem ad lehetőséget arra, hogy annak 

el nem vételezése időszakában más vízhasználó igényelje ezt a vízhozamot. A vízfolyások, 

folyók ugyanis folyamatosan szállítják ezeket a vízhozamokat. Az engedélyezett 

vízhozamokat tehát úgy célszerű megállapítani, hogy a növények fejlődési szakaszaihoz 

tartozó vízigény kielégíthető legyen, de ne az öntözőgép kapacitása, vagy a vízhasználó 

csatornájának vízszállító képessége határozza meg az igényelt – engedélyezett – vízhozamot. 

 

A vízmennyiséget az adott vízforgalomhoz kapcsoljuk, tehát az éves vízfelhasználás (m
3
/ha), 

kitermelt vízmennyiség (m
3
 vagy em

3
), felhasznált vízmennyiség (m

3
 vagy em

3
), értékesített 

vízmennyiség (m
3
 vagy em

3
), rendszer vagy csatorna veszteség (m

3
 vagy em

3
), átvezetett 

vízmennyiség (m
3
 vagy em

3
), stb. 

 

A vízpótló rendszerek elméleti kapacitása (m
3
/év), rendelkezésre álló vízhozam (m

3
/s), és a 

teljes öntözési igény időtartamának (s) a szorzata (m
3
). Mivel egy évre vonatkoztatjuk m

3
/év 

dimenzióban adjuk meg. A tényleges vízfelhasználás az egyes engedélyek által felhasznált 

vízmennyiségek összege. Ez utóbbi érték mindig lényegesen elmarad az elméleti kapacitástól. 

 

Az engedélyezéshez tehát a vízhozam adatokat kell figyelembe vennünk. 

 

Felszíni vizek 

A 2. változat összefoglaló táblázata alapján kiszámíthatjuk a fajlagos átlagos engedélyezett 

vízhozamot, mely 0,647 l/sha értékre adódik. Ez igen magas vízhozam hányad. Ha az 

Agrárkutató Intézet (AKI) által javasolt víznormákat vesszük alapul, meghatározhatjuk az 

optimális öntözési technológiákhoz tartozó vízkontingens értéket. Ennek mértéke 0,36 l/sha 

átlagosan, tehát térségi tervezés során alkalmazható. A későbbiekben látni fogjuk a 

meghatározás részleteit is. 

A fenti két adat mind a felszíni vizek, mind pedig a felszín alatti vizek öntözésre történő 

felhasználása során alkalmazható. 

 

A vízkontingenssel megtakarítható vízhozam az 50 800 ha területet figyelembe véve 14,5 

m
3
/s . Megállapíthatjuk, hogy a 3. változatban ez feleslegesen lekötött és ki nem használt 

vízhozam. 

Ha erre a vízkontingensre igény érkezik, további mintegy 40 000 ha terület is megöntözhető 

lenne, úgy hogy az öntözés minősége nem romlana. Megjegyezzük, hogy a ’80 –as évek 

közepén 100 000 ha felett volt a vízjogilag engedélyezett terület a KÖTIVIZIG területén.  
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Általában az engedélyezett vízhozamok tehát túl magasak, a felhasználásra tervezett 

vízmennyiségek pedig túl alacsonyak. Ebben az összefüggésben tehát teljesen indokolatlan 

ilyen nagy vízhozam értékek szerepeltetése a vízjogi engedélyekben. Az engedélyekben a 

reális vízhozamok kerüljenek meghatározásra. 

Összességében tehát ez további öntözésfejlesztésre adna lehetőséget. 

 

A meglévő üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata: 

Fontos a meglévő üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata az engedélyezett vízmennyiségekre 

vonatkozóan. Az engedélyben a vízmennyiségeket a víznorma alapján kellene meghatározni 

(meg van határozva, hogy mennyi öntözővízre van szükség az adott növénykultúrához). 

Ennek alapján szükség szerint módosítani kell az engedélyeket, mivel sok esetben azok alul, 

illetve túl vannak engedélyezve. A túlengedélyezés által sok lekötött vízmennyiség 

felszabadulhat, akár 10 % is. Valószínűbbnek tűnik azonban az az eshetőség, hogy az alul, 

illetve túlengedélyezések kiegyenlítik egymást. Összességében a vízhasználatok 

szabályozhatóbbá válhatnak. 

 

„Alvó” engedélyek: 

Az alvó engedélyek felülvizsgálata is célszerű lenne, mint javaslat. Ha nem használják az 

adott engedélyben lekötött éves vízmennyiséget több éve, akkor le kellene csökkenteni 0 

m
3
/év-re. Ez által további vízkészletek szabadulhatnak fel. Ennek azonban jobban meg kell 

vizsgálni a jogi hátterét, mivel az adott vízmennyiségre az engedélyes korábban jogot szerzett. 

Ennek a témakörnek a tárgyalása azért lenne szükségszerű, mert a tanulmány készítése során 

szerzett információink szerint sok olyan öntözéses engedély van, melyekben a lekötött 

vízmennyiségeket már évek óta nem használják fel. 

 

 

3.2.4.2 Vízvisszatartás és tározás 

 

Csatornában visszatartott vízkészlet 

A módszer az alföldi csatornák esetében nem releváns, mivel egy nagyobb csapadék esetén 

akadályozza a „fölös” vizek levezetését. Aszályos időjárás esetén viszont élni kell ezzel a 

lehetőséggel. 

 

A belvízcsatornákon megvalósult fejlesztések eredményeként az új üzemrendek alapján 

történik a vízvisszatartás, vízátvezetés. A Kakat főcsatorna kettősműködésű és belvíz 

főcsatornaként üzemel. Törekedni kell a vízvisszatartásra, figyelemmel az öntözés, a 

lecsapoló vizek elvezetésére és a gravitációs elvezetési lehetőség maximális kihasználására a 

költségmegtakarítások érdekében. 

 

Vízvisszatartás a Kiskörei Szakaszmérnökség területén a Hanyi-éri főcsatornán a 31+370 km 

szelvényben lévő mederelzáró betétpallók segítségével történik. 
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A Harangzugi I. belvíz főcsatornán megvalósult munkálatoknak köszönhetően vízvisszatartást 

lehet végezni a csatornában. A vízigényeket probléma nélkül ki lehet elégíteni. 

 

A Nagykunsági-főcsatorna Nyugati ágának kétoldali szivárgó csatornáiban szintén 

megvalósítható a vízvisszatartás, illetve a fölösleges vizek többségét gravitációs úton 

levezethetők a Harangzugi I. belvíz főcsatornába. 

 

A Körös-ér, Doba főcsatorna, Milléri főcsatorna és a Vízrendezési főművek integrált 

fejlesztése a Hanyi-Tiszasűlyi árapasztó tározó hatásterületén projekt csatornáin (Csátés 

belvízcsatorna 0+000-13+450), 22.sz. belvízcsatorna (0+000-6+967), Tiszasülyi-28-as 

belvízcsatorna (9+270-11+366) üzemeltetése az új üzemeltetési szabályzat alapján történhet. 

Más csatornákon is a duzzasztó műtárgyak üzembe helyezhetők.  

 

 

Ökológiai vízmennyiség 

Az időszakos vízfolyású csatornákban nem releváns az ökológiai vízmennyiség tartása. 

 

Tározott többlet a holtágaknál 

A befogadó képesség a többcélú hasznosítás miatt nem releváns. A tavaszi időszak végén a 

maximális vízszinten vannak a holtágak, melyek szintje a párolgás, vízkivételezés miatt 

folyamatosan csökken. Egy-egy nagy csapadék pótolhatja a hiányt. 

 

Tározás a  Kecskeri tározóban (?) 800 em
3
  

  X. tározóban (?)  800 em
3
 

  Alcsi holtágban  500 em
3
  

többlet tározásra van lehetőség a meglévő járulékos használatok figyelembe vételével. A 

járulékos használat másodlagos a létesítmény engedélyezett funkciója mellett! 

 

 

Települési csapadékvíz gazdálkodás: 

A települési csapadékvíz gazdálkodásnak csak a települések belterületén van hatása, öntözés 

szempontjából nem releváns, mivel nincs hatással a szántóföldi területekre. 

 

 

3.2.4.3 Vízpótlás 

A Jászsági- és a Nagykunsági-főcsatornák átfolyásos tározóvá alakítása során, 

 

 a Jászsági-főcsatornában      654 em
3
  

 a Nagykunsági-főcsatornában 2 400 em
3
   

többlet vízmennyiség tározható. 
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Ezzel 1500 m
3
/ha vízfelhasználást feltételezve mintegy 2000 ha többlet terület lenne 

megöntözhető, vagy aszályos időszakban – két hét alatt – 2,52 m
3
/s többlet vízhozam 

biztosítható öntözésre. 

 

Vízkormányzás a Tisza jobb parti szivárgóból az 5-120 sz. csatornán keresztül a Sajfoki 

főcsatornába való átvezetéssel történik vízpótlás címén. 

 

Azokban a holtágakban, ahol a vízpótlás biztosítható, az aszályos időszakban kiemelt feladat 

maximális szinten tartása (Alcsi Holt-Tisza, Harangzugi Holt-Körös, Cserőközi Holt-Tisza, 

Fegyverneki Holt-Tisza, Cibakházi Holt-Tisza). 

 

 

3.2.4.4  Egyéb, alternatív megoldások, javaslatok 

 

Tisztított szennyvíz 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén nincs igény a tisztított szennyvízből 

történő öntözésre és nem is jellemző. Ennek oka, hogy a tisztított szennyvíz tartalmaz olyan 

alkotókat (hormonok), melyek nem használhatók fel szántóföldi növények öntözésére. 

 

Megfelelő agrotechnika használata 

A megfelelő agrokultúra alkalmazása, vagyis az adott talajon olyan növényt termesszünk, 

mely arra alkalmas. A kellő mértékű és igényes agrotechnika alkalmazása is fontos. Itt 

elsősorban a mélyszántásra gondolunk (50 cm). Általában csak 20 cm mélyen szoktak 

szántani, melynek következményeként 20 cm alatt összetömörödik a talaj és létrejön egy 

vízzáró réteg. Ezáltal a csapadékvíz nem tud elszivárogni, belvizek jönnek létre, a talaj 

kétfázisúvá válik. A mélyszántás alkalmazásának következményeként akár 120-150 mm 

csapadékmennyiség is betározható lenne a felsőbb rétegekben. Ezzel akár 15-20 % vízkészlet 

megspórolható lenne és a május-június eleji öntözést akár ki is válthatja. 

 

Az agrotechnika másik fontos eleme a mélylazítás. Különösen az teszi indokolttá az egyre 

szélesebb körű alkalmazását, mert az éghajlati változás során a tenyészidőszakon kívül 

csapadékok növekedése és a tenyészidejű csapadékok csökkenése várható. A téli, télvégi 

csapadék jelentős része pedig, beszivárogtatható lenne a felső 50 cm –es talajrétegbe. 

 

A felszabadult vízhozamok kiszolgáltatásának feltételei 

Amennyiben a vízjogi engedélyek felülvizsgálata során a felszabaduló vízhozam-készletekre 

fejlesztési igény érkezik, valószínűleg főmű fejlesztés és rekonstrukció is szükségessé válik. 
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A KÖTIVIZIG felkészült az igények kielégítésére. Több konkrét projektterv és projekt 

javaslat készült, a rekonstrukciós tervek szintén elkészültek, melyek megvalósítása igény 

esetén azonnal kezdhető. 

 

A fejlesztések közül a legjelentősebbek: 

 

 a Tilalmasi projekt 

 az NK VI. öntözőfürt kiépítése 

 Hortobágy-Berettyó és térsége vízkészlet növelés 

 

Ezekre tanulmányterv és engedélyes terv is készült.  

 

Szintén a szabad vízkészletekre alapozott előkészített fejlesztések: 

 

 Szászberki Holt-Zagyva komplex tározási fejlesztése 

 Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja projekt 

 Jászság térség többcélú vízgazdálkodási rendszer Jászsági-főcsatorna Zagyvai-

ágának kiépítése (komplex rendszerfejlesztés) 

 TIKEVIR fejlesztés II. ütem (Térségi vízátvezető létesítmények: NK fcs., NK fcs. 

Keleti-ág és NK.III-2. fürt főcsatorna rekonstrukciója; komplex rendszerfejlesztés) 

 Tiszai holtágak revitalizációja és vízellátó öntözőfürt komplex fejlesztése 

(komplex rendszerfejlesztés önálló projektként is működhet) 

 Alcsi-Holt-Tisza és az  Nk. X-es öntözőfürt vízgazdálkodásának komplex 

fejlesztése 

 A Cibakházi-Holt-Tisza revitalizációja és az NK XII -es öntözőfürt 

vízgazdálkodásának komplex fejlesztése 

 Üzemelő vízszétosztó öntözőrendszerek, öntözőfürtök rekonstrukciója 

(Tiszafüredi, NK. IV. öntözőfürt, J.III., J. II. öntözőfürt) 

 Nem üzemelő gravitációs vízszétosztó rendszerek, fürtök ismételt üzembe állítása 

(J. II-1. fő főcsatorna üzembe helyezése) 

 Szivattyús vízszétosztó rendszerek átkapcsolása gravitációs vízellátásra (Gástyási, 

Kútréti öntözőrendszer, NK. VII-1. közbenső átemelő átkapcsolása…) 
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3.3.  VÁLTOZATOK KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE 

3.3.1 A környezeti értékelés módszere 

 Felszíni víztestek 

A felszíni vízfolyás és állóvíz víztesteknél vizsgáltuk a mennyiségi állapot megfelelőségét az 

egyes tervváltozatokban. Fontos, hogy az öntözés-fejlesztési beruházások támogathatósága 

szempontjából a jónál nem rosszabb – EMVA és VKJ szerinti – minősítés megtartása.  

 

A fejlesztési lehetőségek vizsgálatát a szabad vízkészletek és a csatornák vízszállító 

kapacitásának megfelelően vizsgáltuk. 

 

 

3.3.2.   Az 1. változat értékelése 

 Felszíni víztestek 

Az 1. változat tartalmazza a 2016. évben kiadott üzemeltetési, létesítési és elvi vízjogi 

engedélyeket, mivel így vizsgálható a 2015. év, illetve a VGT2 adataival való kapcsolat. 

A Tisza-tóból a KÖTIVIZIG részére meghatározott mezőgazdasági hasznosításra kivehető 

vízkészlet a Jászsági főcsatornán 8,0 m
3
/s, a Nagykunsági főcsatornán 38,3 m

3
/s, a 

Tiszafüredi főcsatornán 3,0 m
3
/s, összesen 49,3 m

3
/s. 

Az engedélyezett vízhozamok és a rendszerveszteségek összege a „0” állapotban 41,467 m
3
/s, 

a szabad vízkészlet tehát 7,833 m
3
/s. Az engedélyezett terület 31 393 ha. Az „1” változatban a 

fejlesztési vízhozam 4,009 m
3
/s, a fejlesztési terület pedig 3 023,8 ha. 

A vízhozam növekedés tehát mintegy 9,7 % -os, a területnövekedés pedig 9,6 % -os. Szakmai 

szempontból nem tekinthető jelentősnek, mivel ezekben az öntözőrendszerekben  az 1980 –as 

évek elején 60-70 ezer ha is volt az engedélyezett terület. 

Meg kell jegyezzük, hogy a korábbi fejezetekben szereplő táblázatok tartalmazzák még a 

Hortobágy-Berettyó vízbázisára támaszkodó Gástyási öntözőrendszer, a Tiszavárkony I. 

öntözőrendszer és a Zagyva vízhasználatait is. 

A tervbe vett fejlesztések nem okoznak jelentős hatást a víztestek mennyiségi és minőségi 

állapota továbbra is az alapállapotnak megfelelően sorolható be, tehát nem romlik, sőt 

minimális kémiai és ökológiai állapot javulás is valószínűsíthető a vízforgalom 

megnövekedésével. 

 

 

3.3.3   A 2. változat értékelése 

 Felszíni víztestek 

Az 1. változat megvalósulása után rendelkezésre álló 4,249 m
3
/s Tisza-tavi és az 5,779 m

3
/s 

Hortobágy-Berettyói szabad vízkészlet a meghatározott vízkontingens figyelembe vételével 

további mintegy 27 000 ha öntözés-fejlesztés tervezhető. 
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A Nagykunsági, Jászsági és a Tiszafüredi öntözőrendszerekben mintegy 12 000 ha a 

Hortobágy-Berettyó mentén pedig 15 000 ha lenne öntözhető. Ez utóbbiakra nem 

fogalmazódott meg vízigény a vízminőség miatt. A vízminőség javítására a víztest egyéb 

vízbefogadó funkciója miatt még hosszabb távon (2027 –ig) sem várható számottevő javulás. 

 

A nevezett vízpótló rendszerekben a 12 000 ha fejlesztés végrehajtható, ami várhatóan szintén 

nem fogja a víz mennyiségi és minőségi állapotának romlását okozni. 

 

 

3.3.4.  A 3. változat értékelése - Hatásmérséklő intézkedések 

 Felszíni víztestek 

A hatásmérséklő intézkedések közül nem valamely környezeti hatás mérséklése jelenti a 

legnagyobb volumenű változást, hanem egy jogi hatás. Ez a jogi hatás a vízjogi engedélyek 

felülvizsgálata, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy az engedélyekben jelentős nagyságú 

az indokolatlanul lekötött vízhozam készlet. Ezek felszabadításával a jelenlegi öntözésre 

berendezett területeken az öntözés minősége továbbra is megfelelő módon biztosítható, míg a 

felszabadított vízkészletekre újabb fejlesztések tervezhetők. 

A feleslegesen lekötött vízhozamok nagyságát 14,5 m
3
/s –ra, míg az így ellátható terület 

nagyságot 40 000 ha –ra becsüljük. 

A 3. változat esetére is igaz, hogy káros környezeti hatással, vagy a víztestek vízmennyiség és 

vízminőség romlásával nem kell számolnunk. 
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3.4.  KÖRNYEZETI KÁROKAT MEGHALADÓ TÁRSADALMI, 

GAZDASÁGI HASZNOK, JAVASLATOK 

 

A Közép-Tisza-vidéke hagyományosan mezőgazdasági tevékenységek térsége. Fő 

tevékenység a növénytermesztés, mely hatékonyságának fokozásához elengedhetetlenül 

szükséges az öntözés. Jelentős a halastavak területe, a haltenyésztés. Valamennyi természeti 

környezetben történik. 

 

Az öntözéshez felhasznált öntözővíz minősége jelentős részben kielégíti a minőségi 

követelményeket, mivel a fő vízszállító a Tisza. Mennyiségi állapotuk szintén megfelelő. A 

térséget alapvetően a Tisza-tó és a kapcsolódó öntöző- (vízpótló) rendszerei látják el 

öntözővízzel. Önmagában az öntözés nem okoz környezeti károkat, ha megfelelő öntözési 

technológiát alkalmaznak. A vízszállító létesítmények pedig inkább javítanak a környezeti 

állapoton, a szállított jó minőségű öntözővíz hatására. Az érintett víztestek mennyiségi és 

minőségi állapota is jobb lesz az öntözés volumenének növekedésével. 

 

A talaj szerkezetének védelme érdekében az öntözés intenzitását nem lehet korlátlanul emelni. 

A korlát a talaj beszivárogtató képessége. 

 

 

3.4.1  Jelentős hatású fejlesztés és a lehetséges kapcsolódó hatásmérséklő intézkedések 

A Közép-Tisza-vidékén nem beszélhetünk jelentős környezeti (káros) hatású fejlesztésekről. 

A legjelentősebb fejlesztések az öntözőfürt csatornáinak kiépítése, fürt főcsatorna építés, a 

belvízcsatornák kettősműködésűvé tétele, összekötése öntözőcsatornákkal, a főcsatornák 

felkészítése időszakos vízszintemelésre, stb. 

 

Ezek tervezése és megépítése is a környezetvédelmi célkitűzések figyelembe vételével történt 

és történik. Hatásmérséklő intézkedések (szempontok) között meg kell említeni a 

kettősműködésű funkció figyelembe vételét. Ezzel a megoldással nem szükséges két csatorna 

építése, az öntözővíz szállító és a belvízelvezető funkció egy csatornával megvalósítható. 

 

 

3.4.2   Társadalmi, gazdasági haszon (öntözés-fejlesztés és az öntözés költségei, hasznai) 

 

Az AKI több mint ötven mezőgazdasági üzemszintű vizsgálatot végzett, melynek legalább 50 

% -án folytattak öntözéses növénytermesztést. A vizsgált 2009-2013 évek közötti időszakban 

volt igen aszályos, igen csapadékos és az átlagosnál kissé szárazabb időjárás. 

 

Összehasonlítva az öntözéses és öntözés nélküli gazdálkodást folytató üzemeket, 

megállapítható volt, hogy az öntözéses gazdálkodás lényegesen nagyobb eszköz (tőke) 

lekötéssel jár, mint az un. szárazgazdálkodás. 
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A zöldségtermesztéshez gyakorlatilag nélkülözhetetlen az öntözés, azonban magas többlet 

tőkeszükséglet igen hamar megtérül. A szántóföldi növénytermesztésnél ez a megtérülés 

hosszabb időt igényel, és alacsonyabb nyereséggel kecsegtet. A nyereségesség azonban még 

itt is egyértelműen pozitív. 

 

A tanulmányból látható, hogy az öntözési beruházás költsége mintegy 300 000,- Ft 

hektáronként, míg az eszközráfordítások további 420-2100 EFt –ot igényelnek hektáronként.  

Itt már nem csak az öntözővíz mezőgazdasági táblára juttatásáról, hanem a teljes gazdálkodás 

átalakításáról, intenzívebbé tételéről van szó. Ez érinti a talajművelést a termesztett fajtákat, 

tápanyag ellátást, növényvédelmet, munkagépeket, gépsorokat, személyi feltételeket. 

 

Az AKI vizsgálata, hogy egy öntözés-fejlesztési beruházás 2,5 % kamattal 10 éves 

futamidővel számítva mekkora eredményt mutat. 

 

Szántóföldi növénytermesztés esetén már a 6. évben megtérül a beruházás és 10 éves 

távlatban 354 000,- Ft/ha többletjövedelmet jelent, 400 000,- Ft/ha befektetés mellett. 

Ültetvény esetén a 13. évben térül meg, így a 10 éves időtávon – 266 eFt/ha negatív eredmény 

képződik. Zöldségtermesztés esetén 4 év a megtérülési idő, míg a többletjövedelem (nettó 

jelenérték) 3,8 millió Ft/ha. Ez viszont 2,1 millió Ft/ha befektetéssel jár. 

 

A fenti értékelés tehát a mezőgazdasági vállalkozások oldaláról vizsgálta a költség-haszon 

adatokat.  

 

A vízszolgáltatás, a vízpótló művek üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése a vízügyi 

igazgatóságok feladata. 

 

Az öntözés-fejlesztések végrehajtása jelenleg állami beruházások keretében történik, míg az 

üzemeltetési költségeket a vízdíjak ellentételezik. A fenntartási költségek finanszírozása 

részben állami, részben pedig a vízdíjakból biztosított. 

 

A nagyobb mennyiségű öntözővíz kiszolgáltatásával megnő a fenntartási költségigény, 

melynek megtérülési oldala csak részben rendezett. 

 

 

3.4.3 A környezeti célkitűzés alóli mentesség indoklása 

 

A vizsgált változatok megvalósítása szempontjából mentességi kérelem, vagy mentesség 

érvényesítése nem releváns. 
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3.5  ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSVÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI KERETTERV 

3.5.1   Az öntözésre és más vízhasználatokra rendelkezésre álló igénybevételi kontingens 

és az igénybevétel feltételeinek meghatározása 

3.5.1.1  A korábbi vízjogi engedélyek adatainak áttekintése 

 

Az 1980 –as években kiadott öntözési célú vízjogi engedélyekben az agrárágazat és a vízügyi 

ágazat által közösen – a kutatási, kísérleti eredmények alapján – kerültek meghatározásra azok 

a víznormák (vízhozam és vízmennyiség) adatai amelyek megfeleltek a vízkészletek 

mennyiségi védelmének, az öntözéses gazdálkodás és a tógazdálkodás vízszükségletének 

optimális biztosítása érdekében. 

 

Ez volt az 5/1976. (XII. 24.) OVH számú rendelkezés. E szerint az öntöző – vízhasználat 

vízszükségletét – az öntözési idényben – öntözési körzetenként, növényféleségként kell 

meghatározni. Az ország területét I – II – III – IV öntözési körzetbe sorolta a rendelkezés, 

melyek megfelelnek a jelenlegi ariditási izovonalakkal határolt területnek. 

 

Főbb növénycsoportokra körzetenként határozta meg az öntözési idénynormát (mm) 

dimenzióba ± eltérések megadásával. 

 

 

 

 

Öntözési idénynormák (mm) 

Növénycsoport I. II. III. IV. 

Intenzív gyepek 290 ± 20 250 ± 20 150 ± 20 60 ± 20 

Évelő pillangósok 250 ± 40 200 ± 40 100 ± 40 40 ± 40 

Kapások és tak.növ. 160 ± 30 110 ± 30 60 ± 30 0 

Kalászosok 50 ± 20 50 ± 20 30 ± 20 0 

Nagyvízigényű zölds. 270 ± 20 220 ± 20 130 ± 20 60 ± 20 

Kisvízigényű zölds. 160 ± 20 110 ± 20 60 ± 20 0 

Szőlők és gyüm. 170 ± 40 120 ± 40 70 ± 40 0 

Rizs 1200 ± 300 1200 ± 300 - - 

Másodnövények 120 ± 20 100 ± 20 40 ± 10 40 ± 10 
  

A hivatkozott rendelkezés melléklete tartalmazza a növények öntözővíz szükségletének napi 

mm értékeit, dekád időszakonként. 

Növény- 

kultúra 

Klí-

ma 

kör-

zet 

IV. V. VI. VII. VIII. 

3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

dekád 

Intenzív 

gyep 

I - 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 2,0 2,6 3,1 3,4 3,4 2,9 2,4 

II - 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 2,3 2,8 3,0 3,0 2,5 2,0 

III - - 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,0 2,0 1,6 1,3 

IV - - - - - 0,3 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 0,6 0,5 

Évelő 

pillang. 

I - 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,7 2,2 2,7 3,1 3,1 2,6 2,2 

II - 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 2,3 1,8 
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III - - - 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 

IV - - - - - - 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 

Kalászos I - 1,8 1,8 1,4 - - - - - - - - - 

II - 1,8 1,8 1,4 - - - - - - - - - 

III - 1,3 1,0 0,7 - - - - - - - - - 

IV - - - - - - - - - - - - - 

Kapások I - - - 0,2 0,6 1,1 1,6 2,2 2,4 2,4 2,1 1,8 1,4 

II - - - - - - 1,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,4 0,6 

III - - - - - - 0,4 1,4 1,5 1,5 0,9 - - 

IV - -  - - - - - - - - - - 

Nagy 

vízigényű 

zöldség 

I - - 0,6 1,0 1,8 2,6 2,9 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 1,8 

II - - - 0,7 1,2 2,1 2,4 3,1 3,1 3,1 2,5 2,0 1,3 

III - - - - 0,5 1,1 1,8 2,3 2,4 2,4 1,6 0,7 - 

IV - - - - - - 0,7 1,2 1,6 1,6 0,9 - - 

Kis 

vízigényű 

zöldség 

I - - - 0,5 0,8 1,2 2,0 2,3 2,4 2,5 1,8 1,6 0,6 

II - - - - - 0,6 1,5 1,9 2,2 2,1 1,4 1,1 0,4 

III - - - - - - 0,8 1,3 1,1 1,4 1,0 - - 

IV - - - - - - - - - - - - - 

Szőlő és 

gyümölcs 

I - - - - 1,1 1,4 1,9 2,5 3,0 3,0 2,1 1,3 0,4 

II - - - - 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5 2,2 1,0 0,6 - 

III - - - - - 0,5 0,8 1,5 2,0 1,5 0,7 - - 

IV - - - - - - - - - - - - - 

Másod 

vetés 

I - - - - - - 1,5 1,8 2,1 2,6 2,4 1,5 0,4 

II - - - - - - 1,2 1,5 1,9 2,2 1,9 1,0 0,2 

III - - - - - - - - 1,5 1,5 1,3 - - 

IV - - - - - - - - 1,4 1,4 1,2 0,3 - 

Rizs I 10,3 10,9 10,8 10,9 8,0 8,0 8,0 10, 10, 10, 4,9 4,9 4,9 

II 10,3 10,9 10,9 10,9 8,0 8,0 8,0 10, 10, 10, 4,9 4,9 4,9 

III - - - - - - - - - - - - - 

IV - - - - - - - - - - - - - 

 

Az OVH rendelkezés szintén külön mellékletben foglalkozott a szétosztható vízmennyiségek 

alsó határával és a napi üzemeltetési idővel. 

 

Esőztető öntözési mód esetén az egyenletesen szétosztható vízmennyiségeknek 

elvileg nincs alsó határa. A párolgási veszteségek azonban az alsó határt 30 – 40 mm 

–ben, az elfolyási veszteségek és a vízemelés költségei pedig a vízadagok felső 

határát a 60 – 80 mm között határozzák meg. Ezért az öntözési norma értéke 40 – 80 

mm. 

 

 

Cseppenkénti öntözési mód esetén: 

 folyamatos vízadagolással 3 – 6 mm/nap 

 szakaszos vízadagolással 6 – 18 mm/nap 

Az öntöző-vízsugár értékének meghatározásánál alapul veendő napi átlagos 

üzemórák: 

 

Felületi öntözési mód esetén 

 rizs árasztásánál  24 óra 

 rizs vízpótlásánál folyam. 
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                         (24 órás) üzemrend szerint 

 barázdás, sávos és egyéb 16 – 18 óra 

 

Esőztető öntözési mód esetén 

 kézi áttelepítésű szárnyvez. 16 – 18 óra 

 gépi áttelepítésű szárnyvez. 18 – 20 óra 

 automatikus üzemű szárnyv. 20 – 22 óra 

 

Szintén ez az OVH rendelkezés foglalkozott a tógazdaságok víznormájával, mely a talaj 

vízzáró képessége függvényében tartalmazza a feltöltési és vízpótlási vízmennyiségeket. 

__________________________________________ 

Feltöltés Erősen vízzáró talajon 10 000 m
3
/ha 

  Közepesen vízzáró talajon 13 000 m
3
/ha 

__________________________________________ 

Vízpótlás Erősen vízzáró talajon   4 000 m
3
/ha 

  Közepesen vízzáró talajon   6 000 m
3
/ha 

__________________________________________ 

 

További segítséget adott az öntözés-technológiai tervek bírálatához az alábbi táblázat: 

 

Öntözési 

mód 

növ. 

csop. 

Talaj 

Öntözési 

idénynorma 

Öntözések 

normája 

Öntözési 

min. idő 

Önt. 

vízs. 

(24 

ó) 

Csúcs- 

időszak 

mm m3/ha száma mm nap 
ezer 

nap 
l/sha hónap 

Rizs 

első 

árasztása 

erősen vízz. 220 2200 

1 

220 

14 1,210 

1,87 

IV – V. 
közep.vízz. 280 2800 280 2,30 

kevéssé vz. 330 3300 330 2,72 

vízátereszt. 610 6100 610 5,05 

Rizs  

vízpót- 

lása 

erősen vízz. 970 9700 

1 

970 

117 10 180 

1,15 

VII-VIII. 
közep.vízz. 1220 12200 1220 1,44 

kevéssé vz. 1480 14800 1480 1,75 

vízátereszt. 2700 27000 2700 3,20 

Évelő 

tak.növ. 
mélyrétegű 

vályog, 

homok,agyag 

sekély term.r. 

homok, agyag 

 

240 2400 4 60 21 1814 0,33 
VII-VIII. 

250 2500 5 50 21 1814 0,28 

Kapás 

növ. 

200 2000 4 50 16 1382 0,36 
VII-VIII. 

200 2000 4 50 16 1382 0,36 

Rövid 

teny.ip.n 

90 900 2 45 21 1814 0,25 
VII-VIII. 

90 900 2 45 21 1814 0,25 

Másod- 

term. 
mélyr.vályog 

homok,a. 

100 1000 2 50 14 1210 0,42 
VII-VIII. 

100 1000 2 50 14 1210 0,42 

Rét, 

legelő 
mélyr.vályog 

homok,a. 

240 2400 4 60 28 2075 0,30 
VII-VIII. 

250 2500 5 50 28 2075 0,74 

Zöldségf. mélyr.vályog 

homok,a. 

400 4000 10 40 10 864 0,47 
VII-VIII. 

400 4000 10 40 10 864 0,47 

Szőlő minden talajon 250 2500 5 50 21 1814 0,28 VII-VIII. 

Gyümölcs minden talajon 300 3000 5 60 21 1814 0,33 VII-VIII. 
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A táblázat adataiból is látható, hogy térségi tervezési szinten elfogadható a 0,36 l/sha. A 

fentiekből is látható, hogy ezek az adatok kellő kutatási eredményekre és gyakorlati 

tapasztalatokra alapozódtak. 

 

Ha a 0,36 l/sha átlagos vízkontingenst elfogadjuk, ez nem jelenti azt, hogy csökkenni fog az 

öntözés hatékonysága. Sőt a talaj szempontjából is kedvezően járunk el. 

 

A víznormák a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodáson túl a talajvédelmet is szem előtt 

tartotta. Nem engedte, hogy nagy intenzitású öntözéssel tönkre tegyék a talajszerkezetét, vagy 

túlöntözéssel a növények számára elfogadhatatlan két fázisú (talajszemcse és víz) 

talajállapotot idézzenek elő. 

 

Ha áttanulmányozzuk a korábban kiadott vízjogi engedélyeket megállapíthatjuk, hogy az 

engedélyezett csúcsvízhozamok értékeit az engedélyezések során figyelembe vették. Ez 

leginkább azonban az un. alapengedélyekben érhető tetten, melyeket még nem módosítottak. 

 

Sajnos a dereguláció következtében ezek a jogszabályok is érvényüket vesztették, így tetszés 

szerint növelhető volt a vízhozam igény (általában a lényegesen nagyobb idényteljesítményű 

öntözőgépek esetében) mint amivel az adott kisebb területet meg lehetne öntözni. Így a 

vízjogi engedélyek az optimálisnál nagyobb engedélyezett vízhozamot tartalmaznak. 

 

Megjegyzés:  

 

Idényteljesítmény: az adott öntöző szivattyú agregáttal egy öntözési idényben 

optimálisan megöntözhető terület. Pl.: egy 2000 l/p vízszállító képességű szivattyúval 

57 ha volt, míg egy 3500 l/p teljesítményű szivattyúval 101 ha. 

 

A 2016 –ban kiadott fejlesztési igényekre a vízjogi engedélyek közül találtunk olyan 

engedélyeket, mely 223 ha bruttó és 5 ha nettó területű, engedélyezett vízhozam 110 l/s, az 

éves vízmennyiség 24 000 m
3
. 

 

Kérdések: 

 

 A 223 ha területet az 5 ha aktív terület 44,6 év alatt járja be. Ez elfogadható, 

vagy az engedélyesnek más gondolatai is voltak? 

 A 480 m
3
/ha vízmennyiség optimális öntözést biztosít? 

 A teljes éves vízmennyiség 6,06 óra alatt kijuttatható a területre. Miért köti le 

teljes öntözési idényre ezt a vízhozamot a kérelmező? Ezzel közel 300 ha 

terület megöntözhető lenne, vagy nem véletlen a 223 ha bruttó terület az 

engedélyben? 

 

hasonló: 
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bruttó 195 ha, nettó 5 ha, Qeng = 80 l/s, Véves = 5000 m
3
  

bruttó 75 ha, nettó 5 ha, Qeng = 116 l/s, Véves = 1000 m
3
  

 

de van ellenpélda is: 

 

bruttó 250 ha, nettó 20 ha, Qeng = 12 l/s, Véves = 100 000 m
3
 

bruttó 482 ha, nettó 482 ha, Qeng = 21,9 l/s, Véves = 400 000 m
3
  

 

Az első esetben a fajlagos vízmennyiség igény 5000 m
3
/ha, és a vízhozam igény 0,6 l/sha, a 

második esetben pedig 0,045 l/sha. 

 

Az adatokból az következik, hogy a tervezők nem végeznek alapos munkát az öntözéstervezés 

során. A példákat vég nélkül lehetne sorolni. Vissza kell állítani az öntözés műszaki alapokon 

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

 

 

3.5.1.2  Az igénybe vételi kontingens meghatározása 

A VKGTT készítése során az egyik sarkalatos feladat az öntözésre és más vízhasználatokra 

vonatkozó igénybevétel feltételeinek meghatározása. 

 

Az öntözés és tógazdálkodás során feladatunk a növények számára az optimális vízellátást, a 

tógazdaságok élővilága számára szintén az optimális életfeltételeket biztosítani. Ez 

összhangban van az ökológiai követelményekkel és a VP pályázati célkitűzéseivel, melyek 

közül kiemelendő. 

 a mezőgazdasági termelés biztonsága 

 a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

 a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás 

 a takarékos öntözési technológiák alkalmazása 

 a beruházások hatékonysága 

 

Ha áttekintjük a bejelentett vízigényeket és a korábbi időszakban kiadott engedélyekben 

szereplő vízsugár (l/s) értékeket, az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 

Ha a bejelentett vízigény túlzott mértékű: 

 sérül,   

 a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás elve, 

 a takarékos öntözési technológia alkalmazásának elve, 

 a minél szélesebb körű öntözéses gazdálkodásra való törekvés elve, 

 a vizek hatékony használatának elve (VKI 11. cikk. 3/c.). 

 

Ha a bejelentett vízigény túl alacsony mértékű: 
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sérül, 

 a mezőgazdasági termelés biztonságának elve, 

 a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elve, 

 a beruházás hatékonysága. 

 

A célkitűzések megvalósítása tehát szükségessé teszi, az un. fajlagos vízkontingensek 

meghatározását, bevezetését, mely figyelembe veszi a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait, a 

növényi kultúrák egyes csoportjait és az öntözés optimális időtartamát.  

 

Ezeket a fajlagos vízkontingenseket természetesen nem most kell meghatározni, a régebbi 

évtizedekben ezeket már alkalmaztuk. Az egyes értékeket kellő tudományos kutatás alapozta 

meg, mind az agrár, mind pedig a vízügyi ágazat részéről, de a közelmúltban ezek 

fokozatosan feledésbe merültek. 

 

A növények optimális vízellátása két forrásból valósulhat meg. Az egyik a természetes 

csapadék, a másik a mesterséges vízpótlás, az öntözés. 

 

A növények optimális vízigénye a transpirációjukból vezethető le, mely függ a pillanatnyi 

hőmérséklettől.  

A gyakorlat számára azonban az evapotranspiráció, illetve a potenciális evapotranspiráció 

figyelembe vétele célravezetőbb, mivel a kijuttatott öntözővíz egy része nem a növényen 

keresztül, hanem a talajon keresztül párolog. 

 

Az Alföld középső részét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a potenciális evapotranspiráció (a 

talaj és a növényzet együttes lehetséges évi párolgása) 750-800 mm/év. Ebből a téli időszak 

részesedése 80-85 %, azaz 600-680 mm/év. A sokévi átlagcsapadék (III-IX. hóban) ~ 350 

mm. Az öntözéssel pótolandó vízmennyiség tehát 250-330 mm/év. Ez 2500-3300 m
3
/ha éves 

vízfelhasználást jelent. 

 

Természetesen az egyes növénycsoportokban ezek az értékek eltérhetnek, de a konkrét 

időjárási körülmények további eltéréseket is jelenthetnek. 

 

A térségi tervezés szintjén elfogadhatónak tartjuk az alábbi táblázatok adatait. A konkrét 

öntözőtelep tervezése során részletes vízigény számítást kell a tervezőnek egyébként is 

készíteni.  

 

További megjegyzésünk, hogy az öntözési csúcsigény nem augusztusban, hanem júliusban 

jelentkezik, csupán az intenzív gyepeknél és az évelő pillangósoknál azonos a vízigény július 

3. és augusztus 1. dekádjában. A kapások, zöldségfélék, a szőlő és gyümölcs ültetvények 

vízigénye augusztus 1. dekádjában kisebb, mint július 3. dekádjában. 

 

A javasolt fajlagos vízkontingens értékek: 
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Öntözési mód 

növénycsoport 

Vízigény 

Öntö- 

zések 

száma 

Vízadag 

mm/alk. 

Egy öntözés 

min. időtartama 

Öntöző vízsugár 

csúcs értéke (24 h) 

mm m
3
/ha nap ezer s l/sha 

Esőztető önt. 

Kapás növények 

200 2000 4 50 16 1382 0,36 

Rét és legelő 240 2400 4 60 24 2074 0,29 

Zöldségfélék 300 3000 10 30 10 864 0,35 

Szőlő 250 2500 5 50 21 1814 0,28 

Gyümölcs 300 3000 5 60 21 1814 0,33 

Évelő takarmányok 240 2400 4 60 21 1814 0,33 

 
  

 

A fenti táblázat alapján - ha a térségi tervezés léptékében gondolkozunk – elfogadható a 0,36 

l/sha fajlagos vízkontingens. Ha kiterjesztjük a táblázat adatait valamennyi öntözési körzetre, 

csak a vízigény (mm, m
3
/ha) változik jelentősebben a kontingens csak minimálisan.

 

  

 

Rizs 

A rizstermesztés vízellátási technológiája az új fajtákkal, illetve az indiánrizs megjelenésével 

megváltozott. Ennek megfelelően az egyik csoportba tartozó növények esetében az un. 

futóárasztás módszerét alkalmazzák, tehát – figyelemmel a növényvédelem vízmentes 

feltételeire, valamint a növény növekedési ütemére – az egyes árasztások volumene a 

növények fejlődésével együtt nő. A másik esetben pedig egy adott magasabb vízborítást kell 

már első alkalommal biztosítani. 

 

Ennek megfelelően a javasolt táblázat: 

Rizs I. 

vízigény árasztás 

száma 

vízadag 

mm/alk. 

egy önt. 

min. időt. 

árasztási vízsugár 

csúcs értéke (24 h) 

l/sha mm m
3
/ha nap ezer s 

első árasztás 4×55 2200 4 55 2 173 1,59 

vízpótlás 1220 12 200 1 1220 117 10 108 1,21 

 

Rizs II. vízigény árasztás vízadag egy önt. árasztási vízsugár 
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száma mm/alk. min. időt. csúcs értéke (24 h) 

l/sha mm m
3
/ha nap ezer s 

első árasztás 280 2800 1 280 10 864 3,2 

vízpótlás 1220 12 200 1 1220 117 10 108 1,21 

 

 

 

Halastó (síkvidéki) 

Halastó 

vízigény 

A művelet  

időigénye 

24 órás 

csúcsvízigény 

l/sha mm m
3
/ha nap ezer s 

feltöltés 1300 13 000 50 4320 3,0 

vízpótlás 600 6000 180 15 552 0,39 

  

Csepegtető öntözés 

A szakirodalmi hivatkozások 40-60 % -os víz megtakarítást és a kiadagolt víz 95-98 % -os 

hasznosulását valószínűsítik csepegtető öntözés esetén. 

 

A vízmegtakarítás jelentős része az esőztető öntözés párolgási és szélhatás miatti veszteség 

elmaradásából adódik, míg a másik része amiatt, hogy a sorközök és művelési utak öntözése 

elmarad. Ez gyümölcsösöknél, szőlőnél a legszembetűnőbb, a nagy sor-, tér-, és távköz miatt. 

Ennek mértéke akár 70 % is lehet, tehát a berendezett területnek csak 30 % -át kell öntözni.  

A szamóca öntözésénél már a terület 50-55 % -ának öntözésével kell számolni. A szegfű 

öntözésénél ez még jelentősebb, itt az öntözés területi aránya elérheti a 70-75 % -ot. 

 

Ha a térségi terv léptékeiben gondolkodunk, csak átlagos vízkontingensekkel számolhatunk. 

Ha a fentieket figyelembe vesszük, az alábbi számítást végezhetjük el. 

 

 

 Szőlő, gyümölcs 

Csúcs vízigény július 2. 3. dekád, 3,0 mm/nap - 20 % párolgási veszteség. Így 3,0×0,8 = 2,4 

mm/nap, ez 0,277 l/sha. Ha ezeket a ténylegesen öntözött területre vonatkozó adatokat 

átszámítjuk a berendezett terület 1 ha felületére, akkor 0,277×0,3 = 0,083 l/sha értéket 

kapunk. 
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 Szamóca 

Csúcs vízigény július 2. 3. dekád, 3,4 mm/nap - 20 % párolgási veszteség. Így 3,4×0,8 = 2,72 

mm/nap, ez 0,315 l/sha. Ha ezeket a ténylegesen öntözött területre vonatkozó adatokat 

átszámítjuk a berendezett terület 1 ha felületére, akkor 0,315×0,55 = 0,173 l/ha értéket 

kapunk. 

 

 

 Dísznövények, sűrű ültetésű növények 

Csúcs vízigény július 2. 3. dekád, 2,5 mm/nap - 20 % párolgási veszteség. Így 2,5×0,8 = 2,0 

mm/nap, ez 0,231 l/sha. Ha ezeket a ténylegesen öntözött területre vonatkozó adatokat 

átszámítjuk a berendezett terület 1 ha felületére, akkor 0,231×0,3 = 0,174 l/ha értéket kapunk.  

 

A fenti adatok 24 órás folyamatos öntözésre vonatkoznak. A napi üzemidő csökkenésével a 

fajlagos értékek természetesen nőni fognak. 

 

Tehát valóban magas érték a 0,7 l/sha. A bemutatott számítások során - bár az öntözésből 

kimaradó területek becslése viszonylag önkényes - tetten érhető a csepegtető öntözés 

víztakarékosabb megoldás az esőztető öntözésnél. 

 

Ezek alapján – figyelemmel a térségi terv léptékére – első közelítésben a 0,2 l/sha 

vízkontingens elfogadását javasoljuk, mely a berendezett területre vonatkozik. 

 

 

3.5.1.3  Az igénybe vétel feltételei 

Felszíni vizek 

Az öntözés vízjogi engedélye az érvényben lévő 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján 

készített tervdokumentáció alapján adható ki. A tervnek – már elvi engedélyes szakaszban is – 

tartalmaznia kell a rendeletben előírtakat.  

 

Különös tekintettel, 

 

 a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp; m
3
/év), valamint a 

csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama 

 az öntözőtelep berendezéseinek ismertetését 

 talajtani szakvélemény 

 

Ezek birtokában a kérelem biztonsággal elbírálható. 

 

Amennyiben a tervező részletes öntözés-technológiai tervet (pl. preciziós öntözés) készít, 

bemutatva a kérelem fenti paramétereit, azt figyelembe lehet venni az öntözőtelepre 

vonatkozó engedély megadásánál. 

Fontos! 

 

Öntözési célú kút engedélyezését csak az öntözőteleppel együtt kezelve lehet végezni! 
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3.5.2 A változatok közötti választás indokai és következményei 

A 2016. évi – eddig benyújtott – fejlesztési igények korlátozás nélkül engedélyezhetők, mivel 

a VGT2 meghatározott környezeti célkitűzéseinek megfelelnek.  

 

A 2. változat a felszíni víztestek esetében szintén korlátozás nélkül megvalósíthatók, azonban 

a szükséges főmű fejlesztéseket az igények felmerülése ütemében végre kell hajtani. A 

környezeti célkitűzések nem fognak romlani, sőt bizonyos javulás is bekövetkezik a 

víztestekben. 

 

A felszín alatti víztestek esetén a jelzett hatások érvényesülni fognak, azonban a 

hatásmérséklő intézkedéssel a káros hatások kiküszöbölhetők. 

 

A felszíni víztestek esetében a 2. változat, a felszín alatti víztestek esetében a 3. változat 

elfogadását javasoljuk. 

 

 

3.5.3 Vagyonkezelői, hatósági eljárásnak keretet adó előírások, javaslatok 

 Fontos lenne a víznormák elfogadásának, alkalmazásának kötelezővé tétele. 

 Valamennyi eljárás keretében a vízhozam igény (l/s) és a vízmennyiség igény 

(m
3
/ha/év) kell, hogy szerepeljen az engedélyekben (elvi, létesítési, üzemeltetési). 

Ezek ellenőrzését a kiadandó vízkontingens (l/sha) segíti, mely általános értéke 0,36 

l/sha, de megfelelő öntözés-technológiai terv alapján ettől el lehet térni. 

 A csőkutas öntözések esetében a kút és az öntözőtelep engedélyezése csak egyidejűleg 

történhet. 

 Az egyedi vízkivételek engedélyezése során a környezeti szempontokra, 

intézkedésekre, előírásokra és egyéb feltételekre vonatkozó szempontokat az SKV 

általános és konkrét előírásai szerint kell figyelembe venni. 

 Vizsgálni kell, hogy a bruttó és nettó területek a kérelemben, illetve a 

tervdokumentációban, összhangban vannak-e. Az engedélyezett vízkontingens 

ugyanakkor csak a nettó területre vonatkozhat. A bruttó terület beöntözése egy 3-4 

éves vetésváltás figyelembe vételével meg kell, hogy valósuljon. 

 Szükséges a vízjogi engedélyek felülvizsgálata, mivel igen sok engedély a 

szükségesnél nagyobb vízhozam lekötését tartalmazza. Így további fejlesztések is 

végrehajthatók lennének. Ez a KÖTIVIZIG területén 14,5 m
3
/s jelenleg 

engedélyekben lekötött vízhozam felszabadulásával járna, ami mintegy 40 000 ha 

fejlesztést tenne lehetővé, melyhez már főmű fejlesztés és rekonstrukció is 

kapcsolódna. 

 Szükséges lenne jogszabályt alkotni, hogy a vízhasználók által közösen tervezett 

öntözésfejlesztést egy-egy közbe ékelődő gazda, vagy mezőgazdasági vállalkozás ne 

tudja megakadályozni. Ez nyílt csatornák és zárt csővezetékek építéséhez szükséges 

lenne. Kisajátítási lehetőség, szolgalmi jog alapíthatóság. 
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 A tervkészítés során felmerült az engedélyezett vízhozamok összegezhetőségének 

speciális szabálya, mint tisztázandó kérdés. Azokban a vízpótló rendszerekben, ahol a 

szántóföldi öntözés mellett jelentős rizsterület és halastó is üzemel, a vízkészletekkel 

való optimális gazdálkodás szükségessé teszi az öntözési, a halastó feltöltési és 

vízpótlási, a rizstelepek első árasztásainak és nyári vízpótlásainak összegzési 

szabályait tartalmazó előírás megalkotását, vagy egységes értelmezését. Tekintettel 

arra, hogy ezek a vízigények nem esnek egybe időben, nem lenne szabad numerikusan 

összegezni. 

A halastavak feltöltése és a rizstelepek első árasztásai általában április-május 

hónapban jelentkeznek, míg az öntözés, a halastavak és rizstelepek nyári vízpótlása 

pedig június-augusztus hónapokban jelentkeznek. A numerikusösszegzés viszont 

egyidejűséget jelent, tehát jelentős vízhozamok a rendszer szempontjából feleslegesen 

lekötöttnek minősülnek.  

Különösen ott érhető tetten, ahol a rizs és halastó területek is jelentősek az öntözésre 

berendezett területek mellett. Mértékadónak a két vízhozam csoport közül a nagyobbat 

kell választani, így a másik csoportba tartozó vízigények is probléma nélkül 

kielégíthetők, ugyanakkor nem lesz irreálisan magas a rendszer vízigénye. Javasoljuk 

a fenti szabályozás elfogadását. Ezzel a jogi értelmezés és a valóságos folyamatok 

lekövetése realitássá válna. A változatok szabad vízkészleteinek meghatározásánál a 

terv a javasolt értelmezést alkalmazta. 

 A vízszolgáltatási volumen növekedésével, az újabb csatornák kettősműködésűvé 

válásával, az épülő új öntözőcsatornák üzembe lépésével a művek fenntartási igénye 

jelentősen növekedni fog (a nedvesített szelvény tisztántartására, a meder, a 

műtárgyak, a burkolatok javítása, stb.). Ennek finanszírozását szintén meg kell oldani. 
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3.6 FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI HELYZET 

BEMUTATÁSA 

3.6.1  Felszín alatti vizek 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területére eső négy alegység területét 

geológiailag-hidrogeológiailag jól elkülöníthető részkörzetekre tagoltuk tovább. Azért volt 

szükség kisebb részkörzetek kijelölésére, mert egyrészt az alegységek túl nagy területet 

takarnak ahhoz, hogy jól áttekinthetők és jellemezhetők legyenek, másrészt pedig a kisebb 

részegységek révén jobban kijelölhetővé válnak azok a zónák, ahol a felszín alatti vízből való 

öntözés felszíni víz hiányában javasolható vagy megtiltható. A részkörzetek mind a porózus, 

mind a sekély porózus víztestek esetében megegyeznek. A részkörzetek vízföldtani 

szempontból egy egységet képeznek. 

 

Hevesi-sík alegység 

Az alegység területét 4 fő hidrogeológiai részkörzetre lehet osztani. 

1. A Jászsági-süllyedék területe 

2. Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp terület 

3. A Hevesi-süllyedék területe 

4. A Tisza és a Tisza-tó közvetlen hatása alatt álló terület 

 

A Jászsági-süllyedék területe 

A részkörzethez az alábbi teleülések sorolhatók, mely vízföldtani szempontból egységet 

képeznek: Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Tiszasüly, Jászapáti, 

Jászladány ésJászkisér. 

A részkörzet jellemzője, hogy felső-pannontól egészen napjainkig folyamatosan 

süllyedékterület volt, ennek következtében főleg agyagok, finomabb szemű homokok és 

kőzetlisztek települtek ide. A felső-pleisztocén korszakban nagy hordalékszállító képességű 

folyó nem igazán szelte át a területet, így kevés a gazdaságosan termeltethető homokréteg, 

annál több viszont az ártéri üledék (iszap és agyag). Ott alakultak ki vízadásra alkalmas 

homokrétegek, ahová elért a két nagyobb vízfolyás, az ős-Zagyva és az ős-Sajó-Hernád páros 

hordaléka (pl. Tiszasüly). A felső-pleisztocén és holocén rétegek a Jászsági-süllyedék 

mélyebb részén (pl. Hunyadfalva, Kőtelek, Csataszög) 0-190 m között, a süllyedék peremi 

részén kb. 0-150 m között észlelhetők (Jászladány, Besenyszög). Jellemzően a felső-

pleisztocén kezdetén mindenhol ártéri üledékképzőzés folyt, ez agyagos iszapos betelepülést 

jelent, majd később az ős-Sajó-Hernád hordalékának köszönhetően kialakultak homokos 

vízadásra alkalmas rétegek. Ezekre vízmű kutak települnek (pl. Nagykörű 162 m-es 

vízműkút), tehát öntözésre nem használhatók. A víz minősége sok helyen kifogásolható: 

arzénos, vasas, ammóniás.  

A felső-pleisztocén 2. és 3. süllyedési fázisának vízadóira települ a térség szinte összes vízmű 

kútja, mivel az ide érkező ős-Sajó-Hernád páros vastagabb homokréteget rakott le. 

Besenyszögön, Csataszögön, Nagykörűn, Jászapátin, Kőtelken, Tiszasülyön és Jászladányon 
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is vannak ide szűrőzött kutak. Azonban nagyobb vízműves vízkivételek csak Kőtelek, 

Nagykörű, Csataszög és Tiszasüly településeken vannak ezekből a rétegekből, 100 m körüli 

talpmélységű kutakból. Az vízminőséggel itt is hasonló problémák vannak, mint a felső- 

pleisztocén idősebb részeinél: nátrium, vas, mangán, ammónium és arzén.  

Észak felé haladva Jászladány térségében az utolsó 2 süllyedési fázis homokjairól már 

elmondható, hogy ős-Zagyva eredetűek, ezáltal nagyobb vízhozammal és jobb vízminőséggel 

rendelkeznek. Jászapáti térségében is a felső-pleisztocén utolsó két süllyedési fázisa a 

legalkalmasabb kúttelepítésre.  

Mivel az alegység területén Jászsági-süllyedék és a peremterületi részein a vízművek 

termelésbe állítják a felső-pleisztocén nagy részét, így öntözésre csak az utolsó süllyedési 

fázis homokjai kapcsolhatók be 0-50 m-ig.  

Besenyszög, Csataszög, Kőtelek és Hunyadfalva térségében több helyen megfigyelhetők 

homokok 40-50 m között, amelyek alkalmasak lehetnek öntözőkút létesítésére, de 

valószínűleg a víz nátrium tartalmával gond lehet.  

Nagykörű környékén homokosabb a rétegsor, itt egészen 50 m-ig, agyagcsíkokkal elválasztva, 

több homokos összlet alakult ki. Ugyanez figyelhető meg Tiszasüly, Szénási major 

szelvényében 15 és 41 m között. 

Jászkisér és környéke a felső-pleisztocénben nagyon agyagos volt, itt 57-68 és 25-31 m között 

lehetnek olyan homokok, melyek termelésbe állíthatók. Jászladányon 36-48 m között 

találhatók ilyen homokok, de gyenge kifejlődésűek, és nagy hozamot sem adnak.  

Jászapátin 14-22 és 34-38 m között vannak öntözőkút telepítésére alkalmas homokrétegek. 

Heves felé ezek a homokrétegek egyre jobb kifejlődésűek. 

Kőtelken, Csataszögön, Hunyadfalván és Tiszasülyön a 15-28 m közötti legfelső rétegvíz 

tartót a helyi magán és öntöző kutak termeltetik, de csak néhány tíz liternyi hozammal 

percenként. 

A tényleges talajvíztartó homokok 3-10 m között, a Jászsági süllyedék szinte mindegyik 

településén megfigyelhetők, azonban sem hozamban sem pedig vízminőségben nem felelnek 

meg arra a célra, hogy komolyabb önötöző telepet lehessen rá telepíteni. 

 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp terület 

A Hevesi sík északi részén már megjelennek az Északi-középhegység kiemelkedése 

következtében, a hegység felől érkező kisebb folyók (Eger, Laskó, Tarna, Zagyva, Gyöngyös) 

hordalékkúpjainak üledékei. A Hevesi-sík alegység települései közül Erdőtelken, Tenken, 

Heves északi és Átány északi részein figyelhetők meg ezek a földtani jegyek. 

Az alsó és középső-pleisztocén korábbi időszakaiban nem igazán alakultak ki olyan vízadó 

rétegek, amelyek alkalmasak lehetnének nagyobb hozamú víztermelésre és öntözőkút 

létesítésére. 

A részkörzet déli részén Heves és Átány térségében, a felső-pleisztocén közepesnek 

mondható, hiszen itt csak 3-5 m vastag homokrétegek alakultak ki, köztük agyagcsíkos 

betelepülésekkel, ennek ellenére vízadó képességük kiváló. Ennek oka az Északi-közép 

hegység közelsége, vagyis a csapadékból származó oldalirányú utánpótlódás gyorsan eljut a 
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területre. Ahol több a kőzetliszt a homokos rétegekben, ott vízminőség is rosszabb: vasas, 

mangános, ammóniás a kitermelt víz, viszont alacsony oldott anyagtartalmú.  

Heves és Átány (Jászszentandrás) települések ivóvízbázisa is ezekre a homokokra települ, 

ezért öntözésre nem használható 76-100 m között. 

Északabbra Tenk és Erdőtelek térségében 0-66,5 m közötti felső-pleisztocén összlet felépítése 

lényegesen különbözik az előzőektől, hiszen képződésének kezdetén a közeli Északi-

középhegység gyors kiemelkedésnek indult, s így a területfeltöltő ős-Tarna hordalékszállító 

energiája lényegesen felerősödött. Mind a négy süllyedési fázis durvaszemcsés homokból 

épül fel, de csak az elsőnek a vastagsága, védettsége tenné lehetővé ivóvizes kút létesítését. A 

kitermelt víz kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos jellegű, alacsony oldott anyag 

tartalmú, tehát ivásra, öntözésre egyaránt alkalmas. 

Öntözésre kiválóan alkalmas az utolsó süllyedési fázis homokja, mélységköze változóan 17-

23 m, illetve 22-29 m között látszódik a geofizikai szelvényeken. A víz itt is kalcium-

magnézium hidrogén-karbonátos jellegű, vasas, mangános, szulfátos, de öntözésre alkalmas. 

Az utolsó süllyedési fázis során kialakult, a legjobbnak látszó vízadó szinttájaknál 

elmondható, hogy a védettségük meglehetősen gyenge. Heves térségében gyakorlatilag a 

feltalajt leszámítva 35 m-ig végig egybefüggő homoksor van. Erdőtelek térségében is ugyanez 

mondható el 22 m-ig. Szennyeződésre érzékenynek mondható tehát a terület. 

Nagyon fontos megemlíteni ebben a térségben, hogy a sekély porózus víztestek állapota 

gyenge lett VGT 2 minősítése alapján. Ennek fő oka, hogy itt már érezheti hatását az Északi-

középhegység bányászati tevékenysége. A területen lévő kavicsbánya tavak párologtatása, és 

a bányák víztelenítése a természetes utánpótlódást befolyásolhatja, így kedvezőtlen hatással 

lehet a vízszintekre a felső rétegekben.  

A tényleges talajvíztartó homokok felső talajvíztartó homokjai jórészt kavicsos 

durvahomokos kifejlődésűek, ezért itt elterjedtek a sírkutas öntözőrendszerek, főleg Heves, 

Átány, Erdőtelek körzetében. 

 
Sírkút Erdőteleken 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

204 
 

 

 Hevesi-süllyedék területe 

Az Északi-középhegység kiemelkedése még érezteteti hatását a Hevesi-süllyedék legtöbb 

településén is: Heves, Hevesvezekény, Pély, Kömlő Jászivány, Tarnaszentmiklós, Átány, 

Tiszanána tartozik ebbe a részkörzetbe.  

A felső-pleisztocén határa itt kb. 150 m, a süllyedék peremi részein Jászivány térségében 120 

m körüli. A 4 süllyedési fázis közül az utolsó 3 alkalmas kúttelepítésre, ezekből is az alsóbb 

részeket használják ivóvízbeszerzésre, Hevezvezekényen, Hevesen, Átányon és Kömlőn. A 

kitermelt víz jó hozamú, de a vas, mangán, ammónium, tartalom miatt tisztításra szorul. 

A Hevesi-süllyedék déli részén Jászivány, Pély térségében valószínűleg már nem érződik az 

Északi- középhegység hatása, mivel itt a felső-pleisztocén szinte teljes egésze - kivéve egy két 

kisebb homokcsoportot - teljesen agyagos. Tiszanána térségében az Északi-középhegység 

közelsége miatt kialakultak azok a homokrétegek, amelyek alkalmasak ivóvíztermelésre, 

azonban a 90 m-es vízműkút vízkémiáját tekintve láthatjuk, hogy a kitermelt víz ammóniát és 

vasat határérték felett tartalmaz. Ezenkívül széndioxidos agresszivitású is. Valószínűleg a 

kiemelkedések miatti folyó elöntések már nem érintették területet.  

Öntözésre a vízművek rétegek védelme miatt a Hevesi-süllyedék területén csak a 0-60 m-ig 

van lehetőség, de Jászivány térségében csak felső 25 m-ben találhatók olyan rétegek, 

melyekből öntöző kútcsoportok is tudnak termelni. Pély térségében ez a szint 16-22 és 30-38 

m között van.  

Heves, Hevesvezekény és Kömlő térségében a feltalajt kivéve, 35 m-ig szinte egybefüggő a 

homoksor alakult ki, kisebb finomabb homok betelepülésekkel. Jellemzően ezt a szintet a 

kutak 20-30 m között szűrőzve termelik. A kitermelt víz a legtöbb helyen vasas és mangános, 

de egyéb vízminőségi probléma nem jelentkezik. Heves város környezetében a 

gyümölcstermesztés miatt egymás mellett több csőkutas öntözőtelep létesült és gyakorlatilag 

az összes öntözőtelep a 35 m-ig tartó homokrétegben tárolt vizet állítja termelésbe. 

A Hevesi-süllyedék északi részén a kavicsbánya tavak és a sírkutas öntözőtelepek vannak 

hatással a talajvíz mennyiségi állapotára, míg a Hevesi-süllyedék keleti részén, Tiszanána 

térségében már a Tisza-tó hatása érződik vízszinteken.  

A Tisza és a Tisza-tó közvetlen hatása alatt álló terület 

A 0-165 m között települő felső-pleisztocén összlet első süllyedési szakaszának 

vastaghomokja számítanak vízműves szintnek Sarud és Kisköre településeken Felette agyag 

települ 80-140 m-ig. 

Öntözési vízbeszerzésre alkalmas lehetnek a 43-80 m közötti aprószemcsés homokok vize. A 

vízkémiát tekintve azonban nagyon vasas, mangános, agresszív jellegű. A talajvizet a felső 

12-13 m-ben levő aprószemcsés homok tárolja, ennek védettsége csekély, valamint a közeli 

Tisza befolyásolja annak vízszintjeit folyó vízállásának függvényében. A vízműves szintek 

védettsége kiváló, a talajvíz tartóé (14-15 m-ig) viszont igen változó, mivel a tárolókőzet 

homokossága is jelentős eltéréseket mutat. 

Tiszanána térségében felső 20-35 m-ben levő apró és finomszemcsés homokokat a község 

magánkútjai termeltetik, adataik ismeretlenek. A tényleges talajvíztartó 3-10 m közötti 

finomhomok réteg. 
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Boconád-Tarnaszentmiklós közötti pleisztocén összlet földtani szelvénye 

 

 

 
 Erdőtelek-Tarnaszentmiklós közötti pleisztocén összlet földtani szelvénye 
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Zagyva alegység 

Az alegység területét 4 fő hidrogeológiai részkörzetre lehet osztani. 

A Jászsági-süllyedék területe 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp terület 

Az ős-Zagyva hordalékkúp menti terület 

Duna-Tisza közi hordalékkúp területe 

 

A Jászsági-süllyedék területe: 

A Jászsági-süllyedék területe felszín alatti vízből történő öntözési szempontból csak kevés 

lehetőséget ad. A felső-pleisztocén határa itt a peremi területeken 90 m körül van, a süllyedék 

belseje fél haladva 150 m körül van. Ide tartozik a Zagyva alegységen belül Alattyán, 

Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jánoshida, Újszász, Szászberek és Zagyvarékas 

települések területei.  

Alattyán tétségében 0-90 m táján nyomozható felső-pleisztocén pedig csak a második 

süllyedési szakaszban tartalmaz kúttelepítésre alkalmas homokot. Ez utóbbit termelteti a 80 

m-es korszerű vízműkút, 400 l/p-es max. hozamot adva. A szinttáj előnye az olcsó elérhetőség 

és a jó hozam, hátránya viszont az erősen vasas, mangános víz, ami miatt a 80 m-es kút csak a 

tartalék szerepét tölti be. A 63-75 m közötti homok védettsége kiváló, szintcsökkenés sem 

tapasztalható. Mivel azonban a vízmű ezt a homokcsoportot termeli, így öntözésre nem 

használható. 25-28 m közötti homok kifejlődése meglehetősen gyenge. Az aljzat védettsége 

egyébként minden szinttájban jó, 6-7 m-ig csak agyag fúrható át, a 7-9 m közötti 

finomszemcsés homokréteg pedig a tényleges talajvíztartónak felel meg. Jánoshidán és  

Jászboldogházán 45-50 m alatti homokok védettsége egyértelműen kiváló, az e felettieké sem 

rossz, mert az esetleg lejutó szennyeződéseket a 8-10 m-ig lehúzódó, részben holocén korú 

homokréteg megrekeszti és oldal irányban vezeti el. Szászberken, Zagyvarékason és 

Újszászon a 0-132 m közötti felső-pleisztocén első két süllyedési fázisa kőzetliszt csíkos 

agyagból áll, a következő kettő viszont tartalmaz kis teljesítményű kút telepítésére alkalmas 

aprószemcsés ős Zagyva homokokat (hozamok 100-200 l/p max. körül). Az itt tárolt víz 

vasas, mangános, nátriumos és kemény, leginkább magánháznál hasznosítják locsolásra. A 16 

m alatti vízadó homokok védettsége igen jó, mert 0-16 m között a rétegsor agyagból áll. 

 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp területek   

A Zagyva alegység északi részén már megjelennek a Északi-középhegység kiemelkedése 

következtében, a hegység felől érkező folyók kisebb folyók (Eger, Laskó, Tarna, Zagyva, 

Gyöngyös) hordalékkúpjainak üledékei. A Zagyva alegység települései közül Jásztelken és 

Jászjákóhalmán figyelhetők meg ezek a földtani jegyek. 

Az alsó és középső pleisztocén korábbi időszakaiban nem igazán alakultak ki olyan vízadó 

rétegek, amelyek alkalmasak lehetnének nagyobb hozamú víztermelésre és öntözőkút 

létesítésére Jásztelken a 0-74 m közötti felső-pleisztocén első süllyedési fázisa agyagosabb, 

finomhomokosabb kifejlődésű, a következő három viszont kúttelepítésre is alkalmas, néhol 

durvaszemcsés homokokat tartalmaz. 
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Korszerű kavicsolt szűrős kút ezekből 300-350 l/p-t is ad, de a víz minősége igen 

kedvezőtlen: sok a vas, mangán, ammónia, arzén. 

A rétegek védettsége még itt is elfogadhatónak mondható, mert a 6-7 m-ig lehúzódó 

finomhomok réteg az esetlegesen belejutó szennyeződéseket megrekeszti és oldal irányban 

vezeti el. Jászjákóhalmán a 60 m feletti homokok között közép és durvaszemcsés egyaránt 

előfordul, a belőlük kivehető vízmennyiség pedig korszerű kavicsolt kúttal 300-400 l/p között 

alakulhat. 

A kitermelt víz feltehetően nagyon vasas, mangános, ammóniás lenne, de kisebb vízigény 

esetén az olcsó feltárhatóság ellensúlyozná a kezelésből adódó hátrányokat.  

A 20 m alatti homokok védettsége természetes állapotban már jónak mondható, a tényleges 

talajvíztartó felső 6-9 m-ben húzható meg. 

Nagyon fontos megemlíteni ebben a térségben, hogy sekély porózus víztest állapota gyenge. 

Ennek fő oka hogy itt már érezheti hatását a Északi Középhegység bányászati tevékenysége. 

A területen lévő kavicsbánya tavak párologtatása, és a bányák víztelenítése a természetes 

utánpótlódást befolyásolhatja, így kedvezőtlen hatással lehet a vízszintekre a felső rétegekben.  

 

Duna-Tisza közi hordalékkúp övezet 

Az alegység területén Szolnok és környezete esik ebbe a részkörzetbe. A terület 

hidrogeológiai adottságait öntöző víz beszerzésénél lényeges összleteket vizsgáltuk. 

A 4-122 m közötti felső-pleisztocénnek az első két süllyedési szakaszában általában csak 

finomhomok csíkokkal szabdalt agyagsorozat képződött, az utolsó kettőben viszont 

kúttelepítésre is alkalmas homokok találhatók. Ezek már az ős-Zagyva hordalékai és 100-500 

l/p közötti hozamok adására képesek, kifejlődéstől függően. A rétegsor alapján elmondható, 

hogy Szolnok térségében a 20-35 m közötti aleuritos homokok alkalmasak öntözési 

víztermelésre, de elmondtató hogy sem hozamban sem pedig vízkémiailag sem jók. 

Hozamban 150-200 l/perc ami maximálisan a kitermelhető, de vízkémiailag sok a nátrium, a 

vas, mangán.  

A tárolt víz kedvezőtlen minőségű: sok a vas, a mangán, a nátrium, néhol az arzén is. 

Az 50 m alatti vízadók védettsége mindenhol kiváló, de természetes állapotban elfogadható a  

17-33 m közötti homoké is, mert a 0-10 m közötti sűrűbb agyag-kőzetliszt lamináció 

megfelelő védelmet biztosít. 

 

Ős-Zagyva hordalékkúp területek 

A területfeltöltő ős Zagyva az átlagosan 113,5-145 m közé eső alsó-pleisztocénben igen 

gyenge hordalékszállító energiával rendelkezett, de az első két süllyedési fázis során több 

helyen is létrejött 1-2 db 2-3 m-es aprószemcsés homokréteg. Ezek általában gazdaságos 

termeltetésre alkalmatlanok, kivéve egy-két kisebb részkörzetet, ahol némelyikük 5-6 m 

vastag közép és durvaszemcsés réteggé áll össze és így viszonylag jó vízadó képességre tesz 

szert. A védettség itt igen jó, a vízszintek pedig az elmúlt évek során ellentmondásosan 

alakultak: a nyugalmi sokat csökkent, az üzemi viszont lényegében alig változott. 

Az 54-113,5 m közötti középső-pleisztocén idején is szélsőségesen alakult az ősvízrajz: az 

első két süllyedési szakasz üledékei többnyire finomhomok betelepüléses agyagok, a fiatalabb 

részeken viszont felszaporodik a homok. Jászberényben a 89 m-es vízműkút egy ilyen 
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homokcsoportot csapolt meg, de még korszerű szűrőzéssel is csak 290 l/p max. hozamot 

adott. A kitermelt víz minősége viszonylag kedvező volt: kevés a nátrium, a metángáz és az 

arzén mennyisége, kisebb gondot okozott viszont a vas-mangán és az ammónia tartalom. 

A 0-54 m közötti üledékek a felső-pleisztocénben alakultak ki, amikor az Északi-

középhegység gyors kiemelkedése miatt az onnan érkező folyók hordalékszállító energiája 

lényegesen felerősödött. Jászberény egész környékén jól észlelhető a kőzettani változás: az 

első süllyedési fázis durvahomokos, aprókavicsos üledékei kb. 45-54 m között uralják a 

rétegsorokat és lényegében a másik – a leggyakrabban használt – fő ivóvíz bázist alkotják. 

Védettségük természetes állapotban megfelelő lenne, de a sok száz engedély nélkül, rosszul 

kivitelezett magánkút létesítése miatt már rég nem lehet természetes állapotról beszélni. 

A víz minősége pedig egy esetleges szennyezéstől függetlenül is okoz gondot: sok a vas és a 

mangán, a csővezetékben károkat okoz a széndioxidos agresszivitás, és néhol még arzén is 

előfordul, ha csekély mennyiségben is. 

Kevés ugyanakkor a nátrium, az összes oldott anyag (343-420 mg/l), a metán és az ammónia 

mennyisége, a keménység pedig 110-140 Ca mg/l közötti 

45 m felett agyagosabbá, finomhomokossá válnak az üledékek, majd a jelentősebb 

durvahomok rétegek 30-32 m felett jelennek meg ismét – kivétel néhány egykori magasabban 

maradt körzetet, melyen itt is csak finomhomokok rakódtak le. 

A 0-30 m körüli durvahomokok védettsége már nem egészen kielégítő, ezért ezekre csak 

magán és volt termelőszövetkezeti öntöző kutak települnek. A vízadóképesség viszonylag 

jelentős lehet, a víz minősége pedig hasonló az előzőekben említetthez. 

A mélyebb rétegek védettségét fokozza, hogy az 2-10 m közötti homokréteg az esetleg lejutó 

szennyeződéseket megrekeszti, és oldal irányban vezeti el. 

Jászfelsőszentgyörgy térségében a 0-31 m közötti kavicsokat a térség öntöző és magánkútjai 

termeltetik, de itt a védettség már csekély, mert 0-19 m között általában nincs valós záróréteg. 

Ez a szint viszont rendelkezik olyan jó szivárgási képességgel, hogy a belejutó szennyeződést 

megrekeszti, és oldal irányban vezeti el. 

Pusztamonostoron az 55,5-118 m közötti középső-pleisztocénben eleinte nem sokat változott 

a folyóvízi tevékenység erőssége, a második süllyedési fázisban azonban kialakult néhány 

olyan homokréteg, melynek beszűrőzésével 800 l/p max. hozamot kaptak. 

Ez a vízműves szinten mért, a vízszintsüllyedés mértéke 1,5-3 m közötti, a víz minősége 

azonban sem a legkedvezőbb: sok a vas, a mangán, az ammónia, az arzén, előny viszont a 

kevés nátrium és az oldott anyag, mely csekély metángázzal társul. 

A 0-55,5 m közötti felső-pleisztocén kezdetén az Északi-középhegység gyors 

kiemelkedésével az onnan érkező folyók hordalékszállító képessége felerősödött, ennek 

ellenére durvaszemcsés homok először az első süllyedési fázis végén jelent itt meg. Ez a réteg 

jelenti a terület másik fő ivóvíz bázisát, hiszen az állandóan termelő 72 m-es vízműkút jórészt 

ebből adott 900 l/p max. hozamot. A régi vízműtelepen 28-34 m között elhelyezkedő réteg 

védettsége természetes állapotban éppen elfogadható lenne – a felette levő fedőagyag 12-15 m 

körüli vastagságú – de figyelembe kell venni azt is, hogy a szinte minden magánháznál 

meglevő kutak ugyanezt a durvahomokot csapolják meg, kétséges műszaki kivitel mellett. 

A vízszintsüllyedés mértéke -2-2,5 m körüli. A tárolt víz minőségének megítélése 

ellentmondásos: sok a mangán, a vas, érezhető széndioxidos agresszivitás, viszont csekély a 
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nátrium, az arzén és a metán mennyisége. Jászfényszarun a 110-139 m közötti alsó-

pleisztocén mindhárom süllyedési fázisában rakódott le itt homokanyag, de ez általában apró 

és finomszemcsés, termeltetésre alkalmatlan. A DK-i városszélen valamivel jobb 

kifejlődésűek ezek a homokok, de vékonyságuk miatt 100-150 l/p-nél több aligha lenne 

kivehető belőlük. Az 56-110 m közötti középső-pleisztocén teljes hosszában kőzetliszt és 

finomhomok csíkos agyag, termeltetésre valamennyire is alkalmas homokok csak DK-t felé 

találhatók.  

A 0-56 m közötti felső-pleisztocén idején az Északi-középhegység környéke gyors 

kiemelkedésnek indult, ezért az onnan érkező területfeltöltő folyó hordalékszállító képessége 

felerősödött. Meglepő módon ebből Jászfényszarun aránylag kevés érződött, hiszen sok 

községrészben a négy süllyedési fázis közül csak kettőben rakódott le durvahomok illetve 

aprókavics. A legdurvább üledékek a nyugati – a mai Zagyva meder felé eső részen – 

rakódtak le, lényegében mindegyik süllyedési szakaszban. Itt e kavicsok beszűrőzésével akár 

1000 l/p max. hozam is elérhető, kis leszívással. Az alacsony oldott anyag tartalmú víz vasas, 

mangános, ammóniás, metángáz mentes, viszont a felső 30 m-ben arzénos is lehet. 

Lényegében a 40 m alatti vízadók védettsége természetes állapotban már kielégítőnek 

mondható, mert a 2,5-17 m közötti durvahomokos réteg a belejutó szennyeződést megrekeszti 

és oldal irányban vezeti el. 

 

Nagykőrösi-homokhát 

 

A Nagykőrösi-homokhát alegységet hidrogeológiai felépítését tekintve két részkörzetre lehet 

felosztani: 

Duna-Tisza-közi hordalékkúp 

„Jászsági-típusú” területek: Duna-Tisza-közi hordalékkúp és a Jászsági-

süllyedék közötti átmeneti zóna 

 

 

"Jászsági-típusú" területek: Duna-Tisza-közi hordalékkúp és a Jászsági-

süllyedék közötti átmeneti zóna: 

 

A felső-pleisztocénben az Északi-középhegység gyors kiemelkedésnek indult, így az onnan 

érkező folyók (ős-Zagyva, ős-Tápió) 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). 

A felső-pleisztocén határa Abony-Tószeg-Tiszavárkony-Vezseny-Tiszajenő vonalon 102,5-

118 m között, Tápiószőlős-Újszilvás-Cegléd-Törtel-Köröstetétlen-Jászkarajenő térségében 

74-93 m között húzható meg. 

Tószeg és Tiszajenő térségében a felső-pleisztocénben az ős-Tápiónak és ős-Zagyvának 

köszönhetően az első két süllyedési fázisban csak aprószemcsés homokösszletek alakultak ki, 

melyek 250-290 l/p hozam adására képesek. Az utolsó két süllyedési fázisban kialakult 
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homok rétegek kúttelepítésre alkalmasak lehetnek, a magánházi kiskutak általában a 15-30 m 

közötti szinttájat veszik igénybe vízkitermelés céljából. 

Abony-Cegléd-Jászkarajenő-Tápiószőlős-Törtel-Újszilvás térségében a felső-pleisztocénben 

az első két süllyedési fázis jellemzően agyagos, kőzetliszt csíkokkal szabdalt részben 

homokos összletekből áll, kúttelepítésre ez a szinttáj nem alkalmas (50-100 m). Az utolsó két 

süllyedési fázisban viszont már megjelenik a néhány méter vastag, helyenként durvaszemcsés 

homokréteg, mely kúttelepítésre is alkalmas. Ez Abony-Jászkarajenő térségében a felső 30 m-

t jelenti. Tápiószőlős-Újszilvás-Törtel esetében az utolsó két süllyedési fázisban kialakult 

sekély-rétegvizes (25-50 m) és talajvizes (0-25 m) rétegek közép és durvaszemcsés 

homokokat jelentenek, melyek 200-400 l/p vízhozamú kutak telepítésére alkalmasak. 

Cegléden is hasonló a földtani felépítés, itt viszont már a vízminőség alapján is alkalmas a 

sekély rétegvíz és a talajvíz az öntözésre. Jellemzően a 15-20 m és 25-50 m közötti rétegeket 

használják a területen öntözésre. Itt fontos megjegyezni, hogy Cegléd térségében az 

öntözőkutak száma igen jelentős, előfordulnak a területen még az 1960-as években fúrt 90-

100 m talpmélységű öntözőkutak is. 

Vezseny térségében az említett földtani jellemzőkön kívül fontos megemlíteni, hogy bár az 

utolsó két süllyedési fázisban kialakult homok rétegek alkalmasak lehetnek kúttelepítésre, a 

víz magas vas és CO2 tartalma miatt öntözésre aligha lehet használni. 

Tiszavárkony és Köröstetétlen térségében pedig a fentebb földtani kifejlődés egyáltalán nem 

jellemző. Itt azt lehet elmondani, hogy kúttelepítésre alkalmas homokrétegek nem alakultak 

ki. 

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 oldott anyag tartalom, nem úgy 

mint Újszász – Zagyvarékas – Szolnok – Vezseny – Köröstetétlen felé, ahol az összlet egyre 

agyagosabbá válik, és a homokokban tárolt víz is nátrium-hidrogénkarbonátossá alakul, 900 – 

1200 mg/l-es oldott anyag tartalom mellett. 

A holocénben szinte már teljesen megszűnt a vizsgált terület folyóvizek által való alakítása, 

ha csak az időnkénti árvizeket nem számítjuk, melyek a Zagyva és a Tisza menti öntésagyag 

felszínt létrehozták. Ezeken a területeken a csapadékvíz beszivárgására csak korlátozott 

lehetőségek vannak 

A Duna-Tisza közi hátság KÖTIVIZIG területére eső részének felszíni földtani felépítése 

meglehetősen változatos. A Gerje vonalától északra lévő területek nyugati részén 

(Tápiószőlős és Monor között, a Gödöllői –dombság Ceglédig lehúzódó keleti nyúlványán) 

szinte kizárólag felső-pleisztocén képződmények találhatók a felszínen. Tápiószőlős - 

Újszilvás vonalában egy 3 – 4 km széles futóhomok pásztát találunk, melytől észak-keletre 

illetve dél-nyugatra a Tápió illetve a Gerje által lerakott nagykiterjedésű ó-holocén folyóvízi 

kőzetlisztes homok és folyóvízi homok üledékek terülnek el. 
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Duna-Tisza közi hordalékkúp területe: 

A felső-pleisztocénben az Északi-középhegység gyors kiemelkedésnek indult, így az onnan 

érkező folyók(ős-Duna) hordalékszállító energiája jelentősen megnőtt. Az Alföld északi 

peremvidékén jelentős hordalékkúpok alakultak ki, a Nyársapát – Kocsér – Tiszakécske 

vonaltól dél-nyugatra szinte a teljes összlet homokrétegek sorából áll, bár természetesen 

ezeket nem az északi peremvidék folyói szállították ide. 

Az eddigi vizsgálatok tanúsága 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 Szentkirály – Lakitelek felé már az eolikus áthalmozás gyakorisága is 

feltételezhető. (Száraz térszínre utaló faunaanyagok kerültek elő némely fúrásból.) A Pilis – 

Szentkirály 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 oldal irányú 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 mégis csak a 

vertikális kapcsolatok meglétére utalhat. Mindenesetre ez a fajta kapcsolat csak hosszabb idő 

alatt hathat, hiszen pl. a csemői távlati vízbázis kútcsoportjainak kompresszorozásakor, 

búvározásakor semmilyen egymásra hatást nem észleltünk még az egymáshoz igen közeli 

rétegeket beszűrőző szomszédos kutak között sem.  

A 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-hidrogénkarbonátos 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 oldott 

anyag tartalma (1000 – 1300 mg/l) és jellege pedig ebből következően nátrium-

hidrogénkarbonátosra változik.  

Albertirsa település térségében a felső-pleisztocén (a völgyben 0-35 m, délen 0-58 m között) 

üledéksor jelentősége megint csak területfüggő: a völgyben többnyire csak az első süllyedés 

homokja alkalmas termeltetésre, délen viszont egy 3-4 darabból álló öntöző csőkútcsoport 

telepíthető rájuk. Az aprószemcsés homokok vízadóképessége viszont csak közepes, még 

kissé növelt átmérőjű kavicsolt kúttal is legfeljebb 600-700 l/p max. hozam vehető ki belőlük. 

Az alacsony oldott anyag tartalmú (480-500 mg/l), kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos 

víz minősége igen jó, nem meglepő tehát, hogy a város DK-i határában ezt a vizet 

AQUARIUS néven ásványvízként palackozzák, jelentős sikerrel. 
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A 35 m alatti homokok védettsége már éppen megfelelő, és itt nem is annyira a természetes 

állapotra kell gondolni, mint a környék elhagyott sekély öntözőkútjaira és a tanyák 

szabálytalanul fúrt ivóvízkútjaira. (csőpalást melletti leszivárgás) 

Javítja viszont a védettséget az a tény, hogy a 0-9 m közötti aprószemcsés homokréteg az 

esetlegesen belejutó szennyeződést nagy valószínűséggel megrekeszti, és oldal irányban 

vezeti el. 

Ceglédbercelen nagyjából 0-32 m közé eső felső-pleisztocén üledékek itt a domblábi 

hordalékkúp szegélyen jórészt apró és finomszemcsés homokbetelepüléssel szabdalt 

kőzetlisztből és iszapból állnak, jelentősebb vízigény kielégítésére ezek a 2-4 m vastag csíkok 

nem alkalmasak. Az ide tartozó négy süllyedési fázis üledékeit többnyire nehéz elkülöníteni 

egymástól, de az elmondható, hogy a legtöbb részkörzetben csak az első idején alakult ki 

kúttelepítésre valamennyire is alkalmas homokréteg. Ennek a homoknak a vize alacsony 

oldott anyag tartalmú és kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos jellegű, az utolsó két fázis 

agyagos, kőzetlisztes üledékei viszont magas (2000-2400 mg/l) oldott anyagú, erősen 

nátriumos, kloridos, szulfátos, nitrátos vizet tárolnak. Ez a mélységköz öntözésre valószínűleg 

nem alkalmas. A 25 m alatt a vízadó szintek védettsége – természetes állapotban – nagyjából 

már megfelelőnek mondható, annál is inkább, mert a 0-8 m közé eső iszapos homok a belejutó 

szennyeződéseket megrekeszti és oldal irányban vezeti el. 

Dánszentmiklóson és Mikebudán a0-80 m közötti felső-pleisztocén idején újabb 

homokképződési folyamat indult be,lényegében mind a négy süllyedési fázis anyaga 3-5 m-es 

aprószemcsés homokokból áll. Ezek vízadóképessége már jóval kisebb a fekvőjükben 

levőknél (200-400 l/p max.), viszont a víz minősége, oldott anyag tartalma hasonlóságot 

mutat: kevés a vas, a nátrium, az ammónia, nincs arzén, metán stb.A 20-30 m alatti rétegek 

védelme itt is egyértelműen jó, hiszen a 0-9 m közötti homokrétegbe lejutó szennyeződés 

megreked és oldal irányban terjed tovább. 

Pilisen a 0 – 70,7 m közötti felső-pleisztocén kezdetén a folyóvízi energia kissé megnőtt, de 

az ekkor képződött 3-4 m-es aprószemcsés homokrétegek már csak kisebb vízigények 

kielégítésénél vehetők figyelembe (200-350 l/p max. hozam). A legjobb kifejlődésű homokok 

az első süllyedés idején alakultak ki, de még a 20 m alattiak védettsége is megfelelőnek 

mondható természetes állapotban, mivel a 0-11 m közötti homokba lejutó szennyeződés itt 

megreked és oldal irányban terjed tovább.Az aprószemcsés homokokban tárolt víz ugyanúgy 

kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos, mint a kavicsokban tárolt és az egyes fontos alkotók 

mennyisége is hasonló: kevés a vas, a nátrium, az ammónia, az arzén és a metán, a mangán 

értékek viszont növekednek. 

Tiszakécskén a 0-179 m közötti felső-pleisztocén iniciális üledéke még mindig jó felépítésű 

dunai eredetű homok, de a folyó elvándorlása rövidesen megkezdődött és a következő három 

süllyedési fázis vízadó rétegeinek kifejlődése már részkörzet függő.Észak felé inkább csak az 

utolsóban van kúttelepítésre alkalmas homok, Kerekdomb felé már mindegyikben található 

legalább egy vastag aprószemcsés homokréteg. Ezekről kevés adatunk van, valószínűleg 250-

350 l/p max. hozam adására lehetnek képesek átlagos csőátmérők mellett. Az alacsony oldott 

anyag tartalmú, csökkent nátrium mennyiségű vizek kis megszorítással öntözésre is 

alkalmasak. Általában már a 10-15 m alatti rétegvizek védettsége is megfelelő természetes 
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állapotban, mert a 0-6 m közötti homokréteg a belejutó szennyeződéseket megrekeszti és 

oldal irányban vezeti el. 

Szentkirály: A 0-146 m közötti felső-pleisztocénben már végig a kis hordalékszállító 

képességű északi folyóké volt a területfeltöltő szerep, ettől függetlenül csak az első süllyedési 

szakasz nem alkalmas kúttelepítésre, a többi igen. A homokok szemcsézete már csak apró, a 

vízadóképesség azonban korszerű kúttal még magas, akár az 1000 l/p-et is elérheti. A víz 

minősége alapvetően hasonló a mélyebb szintekéhez, de a vas és mangántartalom érezhetően 

növekszik. Az összes bemutatott szinttáj védettsége igen jó – a 180 m alatti durvahomokoké 

egyértelműen a vastag agyagos fedő miatt – és a vízszintek is alig csökkentek 20 év alatt, ami 

a jó utánpótlódási képességet mutatja. Elmondható még, hogy a 15-28 m közötti legfelső 

homokréteg védettsége is jó természetes állapotban, mert a 0-9 m közötti agyagsávokkal 

szabdalt homokréteg a lejutó szennyeződéseket megrekeszti és oldal irányban vezeti el. 

Nagykőrösön a 0-103 m közötti felső-pleisztocén kezdetén a folyóvízi behordás tovább 

erősödött, az első egy-két süllyedés homokjai különösen jó vízadóképességgel bírnak (400-

1000 l/p max. hozam).A víz minősége alapvetően a mélyebben találhatókhoz hasonlít, de a 

vas és mangántartalom valamivel nagyobb lehet. Az utolsó két süllyedés homokjai már 

vékonyabbak és valamivel finomszemcsésebbek, a rájuktelepített öntöző és magánkutak 

azonban ennek ellenére is 400-600 l/p max. hozamot adtak, korszerű kivitelezési mód esetén. 

A kitermelt víz kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos jellegű, oldott anyag tartalma az 

idősebb vizekével lényegében azonos. Bármennyire homokos jellegű is ez a rétegsor, 

védettsége megfelelő, mert a 0-9 m közötti homokréteg a lejutó szennyeződést megrekeszti, 

és oldal irányban vezeti el. 

Lakitelek esetében a 0-191,5 m közötti felső-pleisztocén legelső süllyedési fázisában az ős 

Duna ha legyengült energiával is, de errefelé folyt, a harmadik süllyedési fázis elején viszont 

végleg eltávozott innen, helyét a kisebb energiájú északi folyók vették át. Az első süllyedési 

fázis homokjainak képességéről alig tudunk valamit: a kapásfalui kút ezeket termelteti és 

1500 l/p vizet ad, nem túl kedvező vízminőség mellett: vasas, mangános, nátriumos, 

ammóniás a víz, viszont nem gázos és oldott anyag tartalma is 500 mg/l alatt marad. Az 

összes említett szinttáj védettsége kiváló, a vízszintek pedig lent javultak, feljebb -3-5 métert 

csökkentek, jól összevethetően a kifejlődésbeli különbséggel. Lényegében már a 15-20 m 

alatti homokok védettsége is megfelelő természetes állapotban, mivel a 0-8 m közötti 

homokréteg a lejutó szennyeződéseket megrekeszti és oldal irányban vezeti el. Feljebb a 

rétegsor relatíve elagyagosodott, a meglevő apró és középszemcsés homokrétegek még 

korszerű szűrőzéssel is csak 500-700 l/p max. hozam adására képesek, nem túl kedvező 

vízminőség mellett: sok a vas, a mangán, az ammónia és még kissé metános, arzénos is az 

amúgy alacsony oldott anyag tartalmú víz. 

Csemőn a 0-92 m közötti felső-pleisztocén összlet 2-3 m vastag apróhomok és agyagrétegek 

sűrű laminációjából áll és az ide tartozó homokokat termelteti a legtöbb környékbeli kút is. 

Dunai rétegekről van szó, a vízkémiai adottságok hasonlatosak a korábbiakhoz, a fő minőségi 

gondot a vas és mangántartalom jelenti. A vízszintek süllyedése egyértelmű az összes 

részkörzetben, lényegében 1,5-2,5 m közötti értékek tapasztalhatók 2000. óta. A 

vízszintgörbék alakulását a lakosság által leginkább igénybe vett 20-50 m közötti vízadókban 

nem csak a csapadékosság, hanem az intenzív nyári öntözés is befolyásolja. Az utolsó 
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süllyedési fázis üledékeinek kb. 0-8 m közé eső homokjai szinte semmilyenvédettséggel nem 

rendelkeznek – igaz, a községtől eltávolodva ez a szinttáj inkább iszapos, kőzetlisztes, mint 

homokos – viszont adott esetben megnyugtató lehet az a körülmény, hogy az esetlegesen 

lejutó szennyeződés – természetes körülmények között – pont a sűrűréteg lamináció miatt 

nem juthat le néhány méternél mélyebbre (megreked vagy oldal irányba vándorol tovább). 

Kocséron a 0-108 m közötti felső-pleisztocén első süllyedési fázisa idején egy ideig még 

megmaradt az ártéri jelleg, a következő három viszont homokossá válik, még ha e homokok 

csak 3-5 m vastagok és aprószemcsések is. Korszerű kúttal a 60-80 m közötti vízadók 500-

600 l/p max. hozamot is képesek szolgáltatni, a víz alacsony oldott anyag tartalmú, ivásra, 

öntözésre egyaránt alkalmas és kellően védett. Lényegében – természetes állapotban – 

megfelelően védett a 20-30 m közötti homokréteg is, mivel a 0-8 m közötti homok az esetleg 

lejutó szennyeződéseket megrekeszti és oldal irányban vezeti el. 

A Duna-Tisza közi hátság KÖTIVIZIG területére eső részének felszíni földtani felépítése 

meglehetősen változatos. A Gerje (Pilis – Cegléd) vonalától délre elsősorban felső-pleisztocén 

korú futóhomok az uralkodó, a terület 60-70 %-át elfoglalva. A Pilis és Pusztavacs közötti 

területeken, valamint Lajosmizse – Nagykőrös – Kocsér vonalától délre van csak jelentősége 

a felső-pleisztocén korú lösz, illetve homokos lösz területeknek, melyek nagy kiterjedésű 

foltokban jelennek meg. A vízfolyások völgyeiben (Gerje; Körös-ér) új-holocén korú 

mésziszapot és folyóvízi kőzetlisztet találunk.  

A felszín alatti 2 m-es mélységben elhelyezkedő képződményeket tekintetében szembetűnő a 

képződmények kisebb változékonysága. A Gerje vonalától északra e mélységközben is 

uralkodóan iszapos homokliszteket és homokliszteket találunk, a Nagykőröstől keletre, 

valamint a Törteltől ugyancsak keletre lévő területeken, továbbá Dánszentmiklós –

Nyáregyháza környékén úgyszintén. Ezeknek a területeknek a peremein (pl. Ceglédtől észak-

keletre) homoklisztes iszap és agyagos iszapfoltokat találunk. A többi területen (a Gerje 

vonalától délre illetve Tápiószőlős – Abony vonalában) homokos képződmények uralják a 

felszín alatti 2 m-es mélységközt. 

A felszín alatti 5 m-es mélységben kevésbé jellemzőek a homok képződmények és jobban 

előretörnek a finomabb szemcseméretű üledékek, iszapok és agyagok. Dánszentmiklós – 

Mikebuda – Lajosmizse közötti területeken pl. a felszín közeli homokokkal szemben már 

inkább homokliszteket, iszapos homokliszteket találunk ebben a mélységközben. A Gerje 

vonalától északra lévő területeken pedig már jelentősebb nagyságú foltokat foglalnak el az 

iszapos agyagok és agyagok is. Tápiószőlős – Abony vonalán, illetve Nagykőrös térségében 

azonban megmaradnak, illetve előtörnek a kissé durvább, homokos jellegű képződmények.  

A 10 m-es mélységben a Törtel környéki területeken a felszínhez közelebbi homokos 

képződményekkel szemben ebben a mélységtartományban már sokkal hangsúlyosabb a 

kőzetlisztek és iszapok jelentősége. 

A talajvízszint feletti – azaz nagyjából 5-6 m-ig terjedő – képződmények vízáteresztő 

képességét tekintve elmondható, hogy a homokos illetve löszös felszínű területeken 

természetszerűen nagyobb a vízáteresztő képesség, illetve a beszivárgás lehetősége. A 

vízfolyások völgyeiben viszont – ahol iszapos, agyagos képződmények találhatók elsősorban 

– közepesen illetve erősen vízzáró üledékek találhatók. Összességében azonban a vizsgált 

területről elmondható, hogy túlnyomórészt (80 – 90 %-ban) vízáteresztő képződmények 
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uralják a felszínt, jó földtani környezetet biztosítva a csapadékvizek és felszíni vizek 

beszivárgásának. 

A vizsgált terület jelentős része belvízi elöntés szempontjából nem, vagy csak csekély 

mértékben veszélyeztetett. Cegléd – Ceglédbercel környékén, Lajosmizse, Kocsér térségében 

találhatók inkább csak olyan területek, ahol a vízzáró képződmények felszínhez való 

közelsége, valamint ezzel összefüggésben a talajvíz csekély mélysége folytán az átlagosnál 

csapadékosabb időjárás esetén belvízveszéllyel kell számolni.  

A terület öntözhetőségét vizsgálva földtani képződmények elhelyezkedésével összefüggésben: 

látható, hogy a vizsgált térség jelentős részén korlátozások nélkül folytatható az öntözés. Ez 

elsősorban Mikebuda – Pusztavacs – Dánszentmiklós –Pilis – és az ettől észak-keletre lévő 

területekre, részben viszont Csemő és Nagykőrös környékére is igaz. Lajosmizse  térségében, 

valamint a Perje vonalától észak-keletre elterülő területeken viszont csak fenntartással, azaz 

az öntözési előírások figyelembe vételével lehet a talajokat terhelni az öntözővizek oldott 

anyag – elsősorban szikesítő Na – tartalmával. Cegléd környékén, továbbá a Törteltől délre, 

továbbá a Nagykőröstől keletre lévő területeken nagy foltokban alkalmatlan a talaj az 

öntözésre, még megfelelő minőségű öntözővíz esetében is.  

 

 
Lajosmizse-Cegléd közötti pleisztocén összlet földtani szelvénye 
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Pilis-Nagykörös közötti pleisztocén összlet földtani szelvénye 

 

 

Nagykunság alegység 

A Nagykunsági alegység összesen 7 db kisebb-nagyobb hidrogeológiai részkörzetre osztható, 

melyek a következők: 

 

-A Jászsági- és a Hevesi-süllyedék Tisza-folyó vonalán átnyúló része 

-ős Sajó-Hernád pleisztocén hordalékkúpja 

-A Jászsági- és a Kőrösi-süllyedék összeköttetését biztosító ún. 

„Törökszentmiklósi kapu” 

-Duna-Tisza-közi hordalékkúp, a Jászsági-süllyedék illetve az abból DK-i 

irányban kivezető ún. „Törökszentmiklósi kapu” közötti átmeneti sáv 

-ős Duna pleisztocén hordalékkúpjának ÉK-i peremvidéke 

-Duna-Tisza-közi ős Duna hordalékkúp Tisza folyón túleső ÉK-i széle 

-Kőrösi-süllyedék 

 

A Jászsági- és a Hevesi-süllyedék Tisza-folyó vonalán átnyúló része 

 A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Abádszalók, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszagyenda, 

Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora 

 

ÉK DK 
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 A Jászsági- és Hevesi-süllyedék egybefonódó területe a Tisza-folyó vonalán is 

túlnyúlik, a tárgyi részkörzet települései ezen az ún. társmedencén helyezkednek el. A 

pleisztocénben a területet feltöltő folyó az ős Sajó-Hernád folyópáros volt. Az alsó-

pleisztocénben a folyópáros még gyenge hordalékszállító energiával rendelkezett és terület 

nagy részén nem is alakultak ki vízadásra alkalmas homokrétegek. Ahol megjelennek néhány 

méteres homokok (Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszaszentimre) azok sem 

túl ismertek, mert csak kevés helyen létesült rá kút. A középső-pleisztocénben a helyzet 

megváltozott, ugyanis az ős Sajó-Hernád hordalékszállító energiája megnövekedett. Több 

településen is alakultak ki jó vízadó képességű homokok (Abádszalók, Kisújszállás, 

Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff), melyekre vízműkutak is települtek. Abádszalóknak és 

Kisújszállásnak ez az egyik fő vízbázisa, azonban a vízminőség nem a legkedvezőbb, 

határérték feletti a nátrium, vas, ammónia és helyenként az arzén is (Kisújszállás). 

 A felső-pleisztocén vastagsága0-150 és 0-206 m között változik, Kisújszálláson a 

legvékonyabb 0-150 m, Tiszagyendán és Tomajmonostorán a legvastagabb 0-206 m és 0-184 

m. A többi településen 0-160 m környékén van. A részkörzet területén jórészt a 2. és 3. 

süllyedési fázisban jöttek létre azok a homokrétegek, melyek a területen lévő települések 

egyik fő ivóvízbázisát adják. Az öntözési célú felhasználás szempontjából szóba jöhető 

rétegek 60 m fölött találhatók, gyakorlatilag az utolsó süllyedési fázisban, részben a 3. 

süllyedési fázis végén. Általánosságban elmondható, hogy 60 m fölött az egész részkörzet 

területén vannak kisebb nagyobb termeltethető homokrétegek. Ezek területenként változnak: 

Kenderes, Kisújszállás és Kunhegyes környékén 15-50 m között 2-4 réteg, Tiszabura, 

Tiszaderzs és Tiszagyenda térségében 20-60 m között 3-4 réteg, Abádszalók és Tiszaroff 

környékén 17-35 m között 1 összefüggő homokréteg és Tiszaszentimre, Tomajmonostora 

területén 20-46 m között 1 összefüggő homokréteg. Ezen rétegek vízkémiája azonban szinte 

mindenhol kedvezőtlen, a magas oldott anyag tartalom miatt, kivéve Tiszaszentimrét, ahol 

kedvezőbbek a vízkémiai paraméterek. A vízhozamokat tekintve kevés ismerettel 

rendelkezünk, mert ezeket a rétegeket szinte csak a házi magánkutak termeltetik szűk 

átmérőjű kutakkal (néhány 10 l/p vízhozam), de ott ahol vastagabb összefüggő rétegsor van 

(pl. Tomajmonostora) akár néhány 100 l/p vízhozam is elérhető megfelelően nagy átmérővel. 

 A tényleges talajvíztartó rétegek a részkörzet területén 15-20 m fölött találhatók, 

vízminőségük azonban a legtöbb helyen nagyon kedvezőtlen (magas oldott anyag tartalom). 

Általában csak ásott kutak és házi magánkutak települnek erre a vízadó rétegre, vízhozam 

max. néhány 10 l/p lehet. 

 

ős Sajó-Hernád pleisztocén hordalékkúpja 

 A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős 

A tárgyi részkörzet területfeltöltő főfolyója az egész pleisztocén idején az ős Sajó-

Hernád volt. Az alsó-pleisztocénben a folyó energiája még gyenge volt ezért csak egy-két, 

néhány méteres aprószemcsés homokréteget hozott létre, melyekből átlagosan 200-400 l/p 

vízhozam feltételezhető. Ezek a rétegek azonban csak néhány településen lettek termelésbe 

vonva (Berekfürdő, Karcag). A középső-pleisztocénben az ős Sajó-Hernád folyópáros 

energiája hirtelen felerősödött és mind a három süllyedési fázisban keletkeztek jó vízadó 
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képességű apró- és középszemcsés homokok (ez az idetartozó települések egyik fő 

ivóvízbázisa). Kivétel ez alól a részkörzet É-i része (Tiszaszőlős, Tiszaörs, Tiszaigar), ahol az 

utolsó süllyedési fázisban a rétegsor agyagos, néhol finomhomok csíkokkal, kúttelepítésre 

alkalmatlan.  

A felső-pleisztocén átlagos vastagsága változatos képet mutat, de a települések között 

csak néhány méter, esetenként néhány tíz méter eltérés tapasztalható. Tiszaszőlősön a 

legvastagabb 0-148m, Karcagon a legvékonyabb 0-104 m-el. A felső-pleisztocénben jöttek 

létre a részkörzet vízműveinek egyik fő vízadó homokjai, azon belül is főleg az első 

süllyedési fázisban. A 2. süllyedési fázisban is alakultak ki jó vízadó homokok, pl. Karcag, 

Kunmadaras, Tiszaörs, Tiszaigar. Az utolsó két süllyedési fázis homokjai változó képet 

mutatnak. Karcagon, Berekfürdőn, Tiszaörsön és Tiszaszőlősön viszonylag vastagok és jó 

kifejlődésűek, a többi településen azonban a folyók hordalékszállító energiájának csökkenése 

miatt gyengébb rétegek alakultak ki. Öntözés szempontjából csak az utolsó süllyedési fázis 

homokrétegei jöhetnek számításba, mivel átlagosan kb. 60 m alatt már a vízműves szint 

kezdődik. A 60 m feletti öntözési célra felhasználható rétegeket két részre lehet osztani, 

sekély porózus (talajvíz) és porózus rétegvizekre. Ez a két elkülönülő réteg többnyire minden 

településen megtalálható változó kifejlődésben és vastagságban, de átlagosan előbbi 20-35 m, 

utóbbi 40-55 m között. Ezeket a rétegeket többnyire a lakossági magánkutak termeltetik. A 

vízkémiai adottságaik nem igazán kedvezők az öntözési célú felhasználásra, mivel magas 

nátrium (Karcag, Berekfürdő), vas, mangán, ammónia és összességében magas oldott anyag 

tartalom jellemzi őket. 

 A talajvíztartó réteg itt 15-16 m fölött helyezkedik el, kivéve Tiszaszőlőst, ahol 20 m-

től kezdődik. A vízkémiai alapján ezen a részkörzeten is kedvezőtlen adottságok vannak, csak 

Tiszaszőlősön kedvezőbb a helyzet, de még itt sem alkalmas öntözésre. A vízhozamok itt is 

csak néhány 10 l/p-et érhetnek el. 

 

A Jászsági- és a Kőrösi-süllyedék összeköttetését biztosító ún. „Törökszentmiklósi kapu” 

 A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Fegyvernek, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Örményes, Szajol, Tiszabő, 

Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós, Túrkeve 

 A részkörzet területfeltöltését a pleisztocén során az ős Sajó-Hernád folyópáros, az ős 

Duna Ceglédi oldalága és a kisebb északi folyók végezték. Az alsó-pleisztocénben a terület 

nagy részén nem alakultak ki kúttelepítésre alkalmas homokrétegek, kivéve azokat a 

településeket ahol az első süllyedési fázisban az ős Duna Ceglédi oldal ága érvényesült, pl. 

Törökszentmiklós Ny-i része, Szajol, Tiszatenyő (egyik fő ivóvízbázis) és Kengyel. A 

középső-pleisztocén során a terület nyugati részén az ős Duna Ceglédi oldalága dominált, de 

csak Szajol és Törökszentmiklós térségében alakított ki igazán jobb kifejlődésű homokokat. A 

terület északi, keleti, illetve déli részén az ős Sajó-Hernád folyópáros és egyéb kisebb folyók 

rakták le az üledékeiket. A folyópáros hordalékszállító energiája felerősödött így több helyen 

is alakultak ki víztermelésre alkalmas homokrétegek a 2. és 3. süllyedési fázisban 

(Tiszapüspöki, Fegyvernek, Kuncsorba, Túrkeve). Sok helyen az utolsó süllyedési fázis 

azonban már agyagos rétegsort mutat (Tiszabő, Kétpó, Kuncsorba). 
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 A felső-pleisztocén vastagsága igen változó, az északi, keleti és déli részeken a 

legvastagabb. Tiszabőn 0-189 m, Fegyverneken 0-164,5 és Túrkevén 0-166,5 m. A terület 

nyugati részén Szajol, Tiszapüspöki, Kengyel és Tiszatenyő környékén 0-113 m és 0-129 m 

között változik. A középső területeken (Törökszentmiklós, Kuncsorba, Kétpó) 0-140 m és 0-

150 m között van. A felső-pleisztocén során kialakult homokrétegekből nyert vizek jelentik a 

részkörzet fő ivóvízbázisát, ezek közül is azok, amelyek a 2. és 3. süllyedési fázisban jöttek 

létre. Az öntözési célú felhasználásra csak a 4. (utolsó) süllyedési fázisban lerakódott 

homokok jöhetnek szóba, kb 50 m-ig. Ez alatt ugyanis már a vízműves szintek vannak. 

Átlagosan a területen 15-45 m között mindenhol található kisebb vízhozamokat adó 

homokréteg, ezeket általában a magánkutak termeltetik. A részkörzet északi és észak-nyugati 

részén, Tiszabő, Fegyvernek, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Szajol településeken csak 

15-31 m között jelentkeznek öntözési célra használható rétegek. Az ez alatti 35-45 m közötti 

homokrétegek előfordulása a középső és déli területekre jellemző, mint pl. Kengyel, Kétpó, 

Kuncsorba, Örményes és Túrkeve. Vízminőségileg csak kevés helyen alkalmasak a rétegek 

öntözési célra, mert több helyen magas az oldott anyag tartalom, valamint a nátrium 

mennyiség is sok (Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Szajol, Tiszatenyő, Törökszentmiklós, 

Túrkeve). A legkedvezőbb vízminőség Örményesen és Tiszapüspökinél van. 

 A részkörzet területén a talajvíztartó réteg átlagosan 14-20 m fölött helyezkedik el, 

azonban a vízkémia itt sem kedvező, 1800-5000 mg/l közötti összes oldott anyag tartalmak a 

jellemzők. Tehát öntözés szempontjából a talajvizes rétegek nem jöhetnek szóba. 

 

Duna-Tisza-közi hordalékkúp, a Jászsági-süllyedék illetve az abból DK-i irányban kivezető 

ún. „Törökszentmiklósi kapu” közötti átmeneti sáv 

A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Rákóczifalva, Rákócziújfalu 

 Az alsó-pleisztocén során a területen az ős Duna egy kisebb oldalága végezte a 

területfeltöltést, mind a három süllyedési fázisban rakott le 3-5 m vastag homokokat azonban 

ezek vízhozama a gyenge oldalirányú utánpótlódás miatt csak közepes. A középső-

pleisztocénben az ős Duna hordalékszállító energiája tovább csökkent és csak néhány méteres 

aprószemcsés homokrétegeket hozott létre. Az utolsó süllyedési fázis elején az ős duna végleg 

elvonult innen és helyét a jóval kisebb energiájú, északnyugat, észak, északkelet felől érkező 

vízfolyások (Zagyva, Tápió, ős Sajó-Hernád) végezték el. A rétegsor agyagosabbá vált. 

A Rákóczifalván 0-111 m közé, Rákócziújfalun pedig 0-121 m közé eső felső-

pleisztocén kezdetén, 700 ezer évvel ezelőtt jelentős változás következett be az Alföld 

ősvízrajzában: az Északi-középhegység területe gyors kiemelkedésnek indult, ezért az onnan 

érkező folyók hordalékszállító energiája jelentősen felerősödött. 

Bár a részkörzethez tartozó két település távol esik a hegylábi hordalékkúpoktól, tény, hogy 

mind a négy ide tartozó süllyedési szakasz során viszonylag vastag (4-6 m) aprószemcsés 

homokrétegek alakultak ki, melyek közül több kúttelepítésre is alkalmas. A belőlük 

kitermelhető hozamok Rákóczifalván 150-300 l/p-nél nem lennének magasabbak, a víz 

minőségét pedig a széndioxidos agresszivitásból származó vas és mangántartalom rontaná le 

elsősorban. Rákócziújfalun a négy süllyedési szakasz közül az első háromban képződtek 

kúttelepítésre alkalmas homokrétegek. Ezekből kb. 300-400 l/p max. vízhozam nyerhető, a 
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Rákóczifalvaihoz hasonló vízminőséggel, de itt már a határértéket kissé túllépő arzén 

mennyiség is megjelenik. Öntözés céljára az utolsó süllyedési fázisban lerakódott 15-37 m 

közötti homokrétegeket lehet figyelembe venni, azonban ezek magas oldott anyag 

tartalommal rendelkeznek. 

 A talajvíztartó itt 15-18 m fölött található, Rákóczifalván 15 m, Rákócziújfalun 18 m. 

Előbbinél nagyon magas oldott anyag tartalom jellemző, utóbbinál viszont 1000 mg/l alatti, 

ami akár egyes esetekben szóba jöhet öntözési célú felhasználásra, de még így sem mondható 

kedvezőnek. 

 

ős Duna pleisztocén hordalékkúpjának ÉK-i peremvidéke 

A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Cibakháza, Martfű, Mezőhék, Nagyrév, Tiszaföldvár 

 A terület feltöltését a pleisztocén elején az alsó-pleisztocénben végig az ős Duna 

végezte, mely közép- és durva-szemcsés homokrétegeket alakított ki, nagy vízhozamokkal 

(pl. Cibakháza 1500-2500 l/p, Martfű 900-1400 l/p). A középső-pleisztocén során az ős Duna 

elvándorolt a területről, így például Martfűn csak jobbára iszapos-agyagos rétegsor alakult ki. 

De Cibakházán, Nagyréven és Tiszaföldváron az első két süllyedési fázisban még vastag jó 

vízadó homokok képződtek, itt az utolsósüllyedési fázis idején vonult el végleg az ős Duna. 

 A felső-pleisztocén összlet vastagsága Martfűnél 0-126,5 m, tőle dél felé haladva 

vastagszik Nagyrévnél már 0-159 m, Cibakházán 0-158 m. A felső-pleisztocén során már 

csak kisebb energiájú folyók végezték az üledéklerakást, ezért a terület nagy részén az első 

két süllyedési fázisban nem is alakultak ki komolyabb homokrétegek, általában csak agyagos-

finomhomokos rétegek képződtek. Az utolsó két süllyedési fázisban az egész területen 

alakultak ki kúttelepítésre alkalmas homokrétegek, azonban ezek csak apró- és finom-

szemcsések. Általánosságban öntözés céljából 15-30 m között minden településen található 

termeltethető homokréteg, azonban ezek vízkémiája a legtöbb esetben nem a legkedvezőbb, 

magas oldott anyagtartalom, vasasság, ammónia és helyenként magas nátrium tartalom 

(Martfű, Nagyrév) jellemzi őket. A vízhozamokat többnyire csak magánkutak alapján 

ismerjük, melyek max. 50-80 l/p-et adnak. Használható kisebb-nagyobb rétegek még 30 m 

alatt is találhatók (pl. Martfű 30-40 m, Nagyrév 30-50 m), melyek vízhozamai esetleg jobbak 

lehetnek, de a vízkémia itt is az előbbiekhez hasonló. A 40-50 m közötti rétegek azonban már 

viszonylag közel helyezkednek el az első vízműves szinthez, ezért ezek bekötése az 

ivóvízbázis védelme miatt nem igazán javasolt. 

 A talajvíztartó réteg Tiszaföldváron és Mezőhéken 20 m, Martfűn és Nagyréven 15-16 

m fölött, Cibakházán pedig 11 m fölött található. A vízkémia miatt ez a részkörzet sem felel 

meg az öntözési célú igényeknek (magas oldott anyag tartalom). 

 

Duna-Tisza-közi ős Duna hordalékkúp Tisza folyón túleső ÉK-i széle 

A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

Cserkeszőlő, Csépa, Kungyalu, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, 

Tiszaug 

 A tárgyi részkörzet területfeltöltését az alsó- és középső-pleisztocén során is az ős-

Duna végezte. Az alsó-pleisztocén során Cserekszőlőn és Csépán is 10-20 m vastag 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

221 
 

durvaszemcsés homokrétegeket hozott létre, de a terület többi részén is jellemző az igen jó 

vízadóképességű homokok jelenléte. A középső-pleisztocénben a folyó hordalékszállító 

energiája tovább növekedett így itt az előbbinél még jobb vízhozamú rétegek alakultak ki (pl. 

Csépa 2000-2500 l/p). 

 A felső-pleisztocén során az ős-Duna eltávozott a területről és helyét az ÉNy-É-ÉK 

felől érkező kisebb energiájú folyók vették át (tiszavidéki lehordási terület). Azonban egyes 

településeken (Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug) az első két süllyedési fázisban még 

az ős-Duna, ha kis energiával is, de jelen volt. A felső-pleisztocén vastagsága Cserkeszőlőn 

még 0-162 m, tőle D-DK-i irányba haladva megvastagszik, Tiszasas, Tiszaug környékén már 

0-180 és 0-190 m közötti. A legvastagabb Szelevénynél, ahol 0-195 m. Öntözőkutak 

telepítésére alkalmas homokrétegek az utolsó (4.) süllyedési fázisban találhatók (apró-

finomszemcsések), azonban ezek vízhozama és vízkémiai jellemzői nem túlságosan 

kedvezőek. A legtöbb településen a víz oldott anyag tartalma magas, és a nátrium mennyisége 

is sok, emellett több helyen vasas és ammóniás is. Ezek közül talán Cserkeszőlő az egyetlen 

kivétel ahol a 20-37 m között homokokból megfelelő minőségű víz termelhető ki, itt több 

öntözőkút is létesült. A részkörzet többi településén is hasonló mélységekben lehet feltárni 

vízadó homokokat, azonban a fentiekben tárgyalt vízkémiai okok miatt ezek felhasználása 

kétséges. Tiszakürt, Tiszainoka környezetében 40-46 m között is található még egy 

homokréteg, mely az előbbieknél nagyobb szemcsemérettel rendelkezik. 

A talajvíztartó réteg ezen a részkörzeten 18-24 m fölött kezdődik, kivétel 

Cserkeszőlőt, ahol 14 m környékén lehet meghúzni a talajvíz és rétegvíz közötti határt. A 

talajvizes rétegek vízkémiai szempontból itt a legkedvezőbbek, Cserkeszőlős és Tiszasas 

környékén alacsony oldott anyag tartalom van, így itt akár öntözési célra is fel lehet használni. 

Kérdés a vízhozam, melyet adathiány miatt nem tudunk biztosan, de feltételezhetően néhány 

50-100 l/p-nél nem több. Leszámítva az előbbi két települést, a többi helyen megint magas az 

oldott anyag tartalom. 

 

Körösi-süllyedék É-i pereme 

A részkörzethez az alábbi települések tartoznak: 

  Mesterszállás, Mezőtúr 

 Mindkét idetartozó település a Körösi-süllyedék É-i peremén található,Mezőtúrnál 

azonban érdemes megemlíteni, hogy a „Törökszentmiklósi kapu” D-i pereméhez nagyon 

közel helyezkedik el, ezért részben ahhoz a részkörzethez is besorolható, de itt teszünk róla 

említést. 

A pleisztocénben a részkörzet területére az ős Duna, az ős Körösök és egyéb kisebb energiájú 

folyók területfeltöltő munkája volt a jellemző. Az alsó- és középső-pleisztocénben nagyrészt 

az ős Dunáé volt a főszerep, bár Mezőtúr térségében a középső-pleisztocén során az ős Duna 

elvándorolt és helyét kisebb energiájú folyók vették át, melyek ott zömmel agyagrétegeket 

hoztak létre. A felső-pleisztocénben (0-131 m) Mesterszállás területén már egyértelműen a 

Körösök üledékanyaga a jellemző. Kúttelepítésére alkalmas homokrétegek az 1. és 3. és 4. 

süllyedési fázisban találhatók. Öntözés szempontjából csak a 4. süllyedési fázisban lévő 

homokok vehetők figyelembe 40-50 m között, illetve 30 m fölött, ezen rétegek magas oldott 
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anyag tartalmával és kedvezőtlen vízkémiai adottságaival azonban számolni kell (vas, 

nátrium, arzén és széndioxidos agresszivitás). 

Mezőtúr területén a felső-pleisztocén 0-157 m közé tehető. A távolabbi hegykoszorú 

kiemelkedése miatt a folyóvizek hordalékszállító energiája pedig megnő, ezért mind a négy 

süllyedési fázisban kialakultak kúttelepítésre alkalmas rétegek. Az öntözés szempontjából 

szóba jöhető rétegek 20-30 m és 38-48 m között helyezkednek el, a rétegek összes oldott 

anyag tartalma azonban itt sem kedvező. Az 56 m alatti jó kifejlődésű homokok öntözési célú 

felhasználása nem lehetséges mivel azok már a vízműves szinthez tartoznak. 

 A talajvíztartó réteg itt 19 m fölött található (Mezőtúr). Az oldott anyag tartalom 1000 

mg/l körüli, inkább e fölötti és a Na % is magas, tehát öntözés szempontjából nem megfelelő. 

 

 

3.6.2  Felszín alatti vizek mennyiségi állapota és környezeti célkitűzés  

A felszín alatti vizek állapotának minősítését a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes 

szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján lett végrehajtva. Az 

állapotértékelés minden egyes víztestre elkészült. A mennyiségi és kémiai állapotot 

különböző tesztekkel vizsgálják, de nem mindegyik teszt alkalmazható minden egyes víztest 

esetében. A vizsgálatok módszere a VGT1-hez képest nem változott. Ha egyetlen teszt is azt 

mutatja, hogy egy víztest gyenge állapotú, akkor a víztest összességében a gyenge minősítést 

kapja, ekkor intézkedni kell annak érdekében, hogy a víztest ismét jó állapotba kerüljön. A 

gyenge minősítéssel szemben áll a jó minősítés. Amikor a víztest állapota a jó és a gyenge 

határán mozog, vagy negatív trend figyelhető meg, vagy a módszerek bizonytalansága miatt 

az állapot nem dönthető el egyértelműen, a víztest a „jó, de gyenge kockázata” minősítést 

kapta.  

 

 

Hevesi-sík alegység 

 

Porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi  

állapota 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok  

Minősítés 

(5 teszt alapján) 

Jászság, 

Nagykunság 
p.2.9.2 

gyenge, oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1, T2 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

p.2.10.2 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
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Északi-

középhegység 

peremvidék 

p.2.9.1 
gyenge, oka:                                  

-vízszint süllyedése 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1 

 

A p.2.9.2 víztest gyenge minősítésének az oka, hogy az alegység területén a felszín alatti 

vízmérleg negatív, tehát az vízkivételek, mértéke meghaladja az utánpótlódás mértékét.  

 

A p.2.9.1 víztest mennyiségi állapota a szintén gyenge minősítést kapott. Ennek oka, hogy az 

alegység területén lévő kutak vízszint értékeiben folyamatos csökkenés tapasztalható. A 

mentességi indokok magyarázata: 

 

G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív és 

negatív közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások alapján, víztest 

szintű aránytalan költségek.  VKI 4.5 mentesség enyhébb célkitűzés. 

T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb. 

 

Sekély porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi 

állapota 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok  

Minősítés 

(5 teszt alapján) 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

sp.2.10.2 

gyenge, oka:                                                 

-sz.földi és vizes 

FAVÖKO 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T1, T2 

Jászság, 

Nagykunság 
sp.2.9.2 

gyenge, oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1,T1, T2 

Északi-

középhegység 

peremvidék 

sp.2.9.1 
gyenge, oka:                                  

-vízszint süllyedése 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1 

 

Az sp.2.10.2. víztest gyenge minősítésének oka, hogy a víztest esetében az alegység területén 

jelen vannak olyan felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO), amelyekre 

drasztikus hatást gyakorol, gyakorolhat a talajvízszint csökkenés. A jó állapotot 2027-ig kell 

elérni. A mentességi indokok esetében a T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz 

igénybe, T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb. Az sp.2.9.2 víztest 
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gyenge minősítésének az oka, hogy az alegység területén a felszín alatti vízmérleg negatív, 

tehát az vízkivételek, mértéke meghaladja az utánpótlódás mértékét. Az sp.2.9.1 víztest 

mennyiségi állapota a szintén gyenge minősítést kapott. Ennek oka, hogy az alegység 

területén lévő kutak vízszint értékeiben folyamatos csökkenés tapasztalható.  

 

Zagyva alegység 

 

 

Porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi 

állapota 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok  

Minősítés 

(5 teszt alapján) 

Jászság, 

Nagykunság 
p.2.9.2 

gyenge, oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, 

addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1, T2 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

p.2.10.2 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
    

Duna-Tisza 

közi hátság - 

Tisza-

vízgyűjtő 

északi rész 

p.2.10.1 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
    

Északi-

középhegység 

peremvidék 

p.2.9.1 
gyenge, oka:                                  

-vízszint süllyedése 

a jó állapot 

elérhető, 

addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1 

 

A p.2.9.2 víztest gyenge minősítésének az oka, hogy az alegység területén a felszín alatti 

vízmérleg negatív, tehát az vízkivételek, mértéke meghaladja az utánpótlódás mértékét. A 

p.2.9.1 víztest mennyiségi állapota a szintén gyenge minősítést kapott. Ennek oka, hogy az 

alegység területén lévő kutak vízszint értékeiben folyamatos csökkenés tapasztalható. A 

mentességi indokok magyarázata: 
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Sekély porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi 

állapota 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok  
Minősítés 

(5 teszt alapján) 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

sp.2.10.2 

gyenge, oka:                                                 

-sz.földi és vizes 

FAVÖKO 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T1, T2 

Jászság, 

Nagykunság 
sp.2.9.2 

gyenge, oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1,T1, T2 

Duna-Tisza 

közi hátság - 

Tisza-

vízgyűjtő 

északi rész 

sp.2.10.1 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
  

Északi-

középhegység 

peremvidék 

sp.2.9.1 
gyenge, oka:                                  

-vízszint süllyedése 

a jó állapot 

elérhető, addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1 

 

Az sp.2.10.2. víztest gyenge minősítésének oka, hogy a víztest esetében az alegység területén 

jelen vannak olyan felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO), amelyekre 

drasztikus hatást gyakorol, gyakorolhat a talajvízszint csökkenés. A jó állapotot 2027-ig kell 

elérni. A mentességi indokok esetében a T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz 

igénybe, T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb. Az sp.2.9.2 víztest 

gyenge minősítésének az oka, hogy az alegység területén a felszín alatti vízmérleg negatív, 

tehát az vízkivételek, mértéke meghaladja az utánpótlódás mértékét. Az sp.2.9.1 víztest 

mennyiségi állapota a szintén gyenge minősítést kapott. Ennek oka, hogy az alegység 

területén lévő kutak vízszint értékeiben folyamatos csökkenés tapasztalható.  

 

Nagykőrösi homokhát alegység 

 

A terület hidrogeológiai adottságait figyelembe véve a terület medencejellegéből adódóan 

leáramlási, vagyis beszivárgási területnek tekinthetjük. A felső 30-40 métert lényegében 

összefüggő homoksorozat alkotja, kisebb iszapos agyagos csíkokkal szabdalva. Ez a 

tulajdonság lehetővé teszi a talajvíz felszín felől történő utánpótlódását. Ez a fajta talajvíz 

táplálás kisebb arányban vesz részt a vízszint alakulásában, nagyobb részt az oldal irányú 

utánpótlódás jellemző. Oldal irányból jelen esetben egyrészt a folyók felől (Duna és Tisza, 

főként árvíz idején), másrészt a dombsági területek felől érkezik a talajvíz utánpótlódás nagy 
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része. A Duna-Tisza közén már az 1960-as évektől megfigyelhető a talajvízszint csökkenése. 

A vizsgált terület KÖTIVIZIG működési területére eső részén a sekély porózus víztest 

mennyiségi állapota a VGT2 szerint: 

 

sp.2.10.1. Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész nevű víztest mennyiségi 

állapot besorolása: jó (korábban gyenge állapotú) 

sp.2.10.2. Duna-Tisza köze - Közép-Tisza- völgy nevű víztest mennyiségi állapot besorolása: 

gyenge (korábban kockázatos állapotú) 

A Víz Keretirányelv célkitűzéseivel összhangban a víztestek nem hozható a jelenleginél 

rosszabb állapotba. Célkitűzésként megfogalmazott továbbá a víztestek jó állapotba való 

hozása. 

A vizsgált területen összevetve az engedéllyel rendelkező vízhasználatok talajvíz kitermelését 

és a talajvízszint tendenciális csökkenését az a következtetés vonható le, hogy a területen 

nagy számban vannak jelen az engedély nélküli felszín alatti vízhasználatok. Ezek káros 

hatással vannak mind a víztest mennyiségi és minőségi állapotára, a terület 

vízgazdálkodására, valamint a felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra is. 

 

Porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV 

mennyiségi 

állapota 
Víztestekre 

vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A 

célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a 

megvalósítás  

és a hatás 

időszükséglet

ét is) 

Mennyiségi 

mentesség 

indoka 

indokok  

Minősítés                                                              

 (5 teszt 

alapján) 

Duna-Tisza közi 

hátság - Tisza-

vízgyűjtő északi 

rész 

p.2.10.1 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
    

Duna-Tisza köze 

- Közép-Tisza-

völgy 

p.2.10.2 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
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Sekély porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

Minősítés                                                              

(5 teszt 

alapján) 

Víztestekre 

vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mennyiségi 

mentesség 

indoka 

indokok  

Duna-Tisza 

közi hátság - 

Tisza-

vízgyűjtő 

északi rész 

sp.2.10.1 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
    

Duna-Tisza 

köze - 

Közép-Tisza-

völgy 

sp.2.10.2 

gyenge, oka:                                                 

-sz.földi és 

vizes 

FAVÖKO 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T1, T2 

 

Az sp.2.10.2. víztest gyenge minősítésének oka, hogy a víztest esetében az alegység területén 

jelen vannak olyan felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO), amelyekre 

drasztikus hatást gyakorol, gyakorolhat a talajvízszint csökkenés. A jó állapotot 2027-ig kell 

elérni.  

 

Nagykunság alegység 

 

Porózus víztestek mennyiség állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi állapota 

Minősítés 

(5 teszt 

alapján)                                                      

Víztestekre 

vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok 

Duna-Tisza 

köze - 

Közép-

Tisza-völgy 

p.2.10.2 jó 
a jó állapot 

fenntartandó 
  

  

Sajó-Takta-

völgy, 

Hortobágy 

p.2.8.2 

gyenge, 

oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T2 

Jászság, 

Nagykunság 
p.2.9.2 

gyenge, 

oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, 

addig enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1, T2 
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A p.2.8.2 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy porózus víztest mennyiségi állapota a második 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján gyenge minősítést kapott a vízmérleg teszt alapján. 

Ennek oka, hogy a víztestből kitermelt vízmennyiségek meghaladják a víztest vízkészletének 

utánpótlódási mennyiségét, emiatt a vízszintekben süllyedés tapasztalható. A víztestre „jó 

állapot elérhető” célkitűzés lett megállapítva, melynek elérése 2027-re várható, vagyis eddig 

jó állapotba kell kerülnie a víztestnek. A célkitűzéshez tartozik egy mentességi indok is 

(kódja: T2) 

A .2.9.2 Jászság, Nagykunság porózus víztest mennyiségi állapota a második Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv alapján gyenge minősítést kapott a vízmérleg teszt alapján. A víztestre „jó 

állapot elérhető” célkitűzés lett megállapítva, melynek elérése 2027 utánra várható, addig 

enyhébb célkitűzés fenntartása valósítható meg. A célkitűzéshez két mentességi indok lett 

rendelve (kódja: G1,T2). 

A p.2.10.2 Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy porózus víztest mennyiségi állapota a 

második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján jó minősítést kapott. Környezeti célkitűzésként 

a „jó állapot fenntartása” lett meghatározva. 

 

Sekély porózus víztestek mennyiségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV mennyiségi állapota 

Minősítés  

(5 teszt 

alapján)                                                     

Víztestekre 

vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok 

Duna-Tisza 

köze - 

Közép-Tisza-

völgy 

sp.2.10.2 

gyenge, oka:         

- szárazföldi 

és vizes 

FAVÖKO 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T1, T2 

Jászság, 

Nagykunság 
sp.2.9.2 

gyenge, oka:                                    

-vízmérleg 

a jó állapot 

elérhető, 

addig 

enyhébb 

célkitűzés 

fenntartása 

2027+ G1,T1, T2 

 

Az sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság sekély porózus víztest mennyiségi állapota a második 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján gyenge minősítést kapott a vízmérleg teszt alapján. A 

víztestre „jó állapot elérhető” célkitűzés lett megállapítva, melynek elérése 2027 utánra 

várható, addig enyhébb célkitűzés fenntartása valósítható meg. A célkitűzéshez három 

mentességi indok lett rendelve (kódja: G1, T1, T2).  

Az sp.2.10.2 Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy sekély porózus víztest mennyiségi 

állapota a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján gyenge minősítést kapott a 

szárazföldi és vizes FAVÖKO teszt alapján, melynek jelentése, hogy a felszín alatti vizektől 

függő szárazföldi és vizes ökoszisztémák veszélyeztetetté váltak a vízszintek süllyedése miatt. 
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A víztestre „jó állapot elérhető” célkitűzés lett megállapítva, melynek elérése 2027-re 

várható. A célkitűzéshez két mentességi indok lett rendelve (kódja: T1, T2).  

 

 

3.6.3  Felszín alatti vizek minősége 

A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket meghaladó 

koncentrációk feltárásán alapul. Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely 

esetén fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül, 

vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékű szennyeződésének. Küszöbértéket 

Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként a következő komponensekre 

határoztak meg: NO3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten megállapított határértéknél 

szigorúbb értéket), NH4, vezetőképesség, Cl és SO4, TOC, Cd, Pb, Hg, peszticidek, tri- és 

tetraklór-etilén és AOX esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása. A 

porózus termál, illetve zárt termál karszt víztestek esetében nem szükséges küszöbérték 

meghatározása, mert ezeket a rendelkezésre álló adatok szerint nem veszélyezteti emberi 

eredetű szennyeződés. A szerves szennyezést jelző indikátorok közül az AOX esetében a 

javasolt küszöbérték 20 μg/l, ami egyezik a Magyarországon az ivóvízre megadott 

határértékkel.  

 

A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol 

valamely szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja 

tartós emelkedő, vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek 

elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú 

víztestek esetében felléphetnek, a már most is kimutatható jelentős és tartós koncentráció- 

vagy hőmérsékletváltozás miatt. 

 

A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi 

kiterjedésüket is tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek. 

 

Magyarországon 2008-2013 évek között összesen 2338 peszticid kimutatás céljából vett 

vízmintát vizsgáltak, melynek során összesen 40 664 minta növényvédőszer hatóanyag 

kémiai analitikai vizsgálata történt. A mérések 80 féle peszticidre terjedtek ki. A vizsgálatok 

csupán 7 %-ban volt mérhető koncentráció. A mérések fele a Triazin csoport hatóanyagait 

vizsgálta, ahol az átlagosnál magasabb a kimutatható szennyezőanyag aránya: 9%, azaz 

indokolt volt erre a csoportra nagyobb figyelmet fordítani. Az alegységhez rendelt víztesteken 

a növényvédőszer hatóanyaggal szennyezett minták nem voltak 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a mérések alapján peszticid terheltség miatt egyetlen 

víztest sem gyenge vagy „jó, de gyenge kockázata” minősítésű. 

 

A pontszerű szennyezőforrásokból származó szennyezőanyagok esetében (szulfát, klorid, 

fémek, továbbá PAH, VOCl) a szennyezési csóvák kiterjedésének elemzése alapján azt 
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mondható, hogy nem ismerünk jelentős kiterjedésű, a víztest egészének állapotát 

veszélyeztető pontszerű szennyezőforrást, és a szennyezőforrás okozta talajvíz szennyeződést. 

A szennyezőanyagok jelenléte az ivóvizet szolgáltató vízbázisok esetében azonban az emberi 

egészséget közvetlenül is veszélyeztetheti, ezért a víztesteken belül a vízbázisok kiemelt 

figyelmet kapnak az állapotértékelés során. 

 

A vízbázisokat veszélyeztető szennyezőanyag túllépések értékelése a termelőkutak és az 

ivóvízbázisok védőterületeire eső megfigyelő kutak rendelkezésre álló valamennyi 2010 és 

2012 közötti adata alapján készült.  

 

Porózus víztestek minőségi állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV 

kémiai 

állapota Víztestekre vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok 

Érintett 

alegység 

(a 

KÖTIVIZIG-

re eső 

részeken) 
Minősítés 

(6 teszt 

alapján) 

Jászság, 

Nagykunság 
p.2.9.2 jó a jó állapot fenntartandó 

  

2-9 

2-10 

2-18 

Duna-Tisza 

közi hátság - 

Tisza-

vízgyűjtő 

északi rész 

p.2.10.1 jó a jó állapot fenntartandó 
  

2-10 

2-12 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

p.2.10.2 jó a jó állapot fenntartandó 
  

2-9 

2-10 

2-12 

2-18 

Sajó-Takta-

völgy, 

Hortobágy 

p.2.8.2 jó a jó állapot fenntartandó 
  

2-18 

Északi-

középhegység 

peremvidék 

p.2.9.1 jó a jó állapot fenntartandó 
  

2-9 

2-10 
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Sekély porózus víztestek kémiai állapota a VGT 2 alapján 

Víztest neve 
Víztest 

jele 

FAV kémiai 

állapota Víztestekre 

vonatkozó 

környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések 

elérése  

(figyelembe 

véve  

a megvalósítás  

és a hatás 

időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok 

Érintett 

alegység 

(a 

KÖTIVIZIG-

re 

esőrészeken) 

Minősítés   

(6 teszt 

alapján) 

Duna-Tisza 

köze - Közép-

Tisza-völgy 

sp.2.10.2 jó 
a jó állapot 

fenntartandó   

2-9 

2-10 

2-12 

2-18 

Duna-Tisza 

közi hátság - 

Tisza-

vízgyűjtő 

északi rész 

sp.2.10.1 

gyenge, oka: 

- trend 

vizsgálat 

(NO3, NH4), 

- diffúz 

szennyeződés 
 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T2 

2-10 

2-12 

Jászság, 

Nagykunság 
sp.2.9.2 

gyenge, oka: 

a jó állapot 

elérhető 
2027 T2 

2-9 

2-10 

2-18 

- trend 

vizsgálat 

- felszíni vizek 

állapota 

Északi-

középhegység 

peremvidék 

sp.2.9.1 

gyenge, oka: 
a jó állapot 

elérhető 
2027 T2 

2-9 

2-10 - szennyezett 

vb.: NO3, SO4 

 

Az sp.2.9.2 sekély porózus víztest minőségi állapota alapján gyenge minősítést kapott a trend 

vizsgálat és felszíni vizek állapota tesztek alapján. A víztestre „jó állapot elérhető” célkitűzés 

lett megállapítva, melynek elérése 2027-re várható.  

 

Az sp.2.9.1 víztest szintén gyenge állapotú lett mert a vízmű kutakban NO3 és SO4 

szennyezést mutattak ki. Az alegység területén nincs ilyen szennyezés a vízmű kutakban. 

 

Az sp.2.10.1. víztest gyenge kémiai minősítésének oka, hogy a víztesten a laboratóriumi 

vízkémiai vizsgálatok alapján az NO3 és NH4 koncentrációja növekedő tendenciát mutat. Cél 

ezeknek az értékeknek a csökkentése, a víztest jó minőségi állapotának elérése 2027-ig.  

 

A mentességi indokok magyarázata: 

 

 G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív 

és negatív közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások 

alapján, víztest szintű aránytalan költségek.  VKI 4.5 mentesség enyhébb célkitűzés. 

 T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe. 
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 T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb 

  

 

Hevesi sík 

A 2-9 Hevesi sík alegységen belül a 4 db részkörzetre bontva vizsgálatuk meg az egyes 

homokösszletben tározott víz kémiai összetételét. 

 

Jászsági-süllyedék területe 

A talajvíztartó összlet a Jászsági-süllyedék Hevesi síkra eső településein általánosan rossz 

vízkémia tulajdonsággal rendelkezik.  

Település 
Összes oldott anyag 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 
Na % 

Keménység 

(nk°) 

Talpmélység 

(m) 

Besenyszög 4658 1263,9 68,8 na.  ásott kút  

Csataszög 1430 112,7 29,9 40,6 16 

Kőtelek 586 87,17 31 23,6 16 

Nagykörű 730 48,3 29,1 19,2 12 

A talajvíz kémiai összetétele az 1. részkörzet néhány településén 

 

A fenti táblázat, a részkörzet néhány településén, a talajvízre szűrőzött lakossági kutak 

tényleges adatait mutatja. Jól látszik, hogy az antropogén hatással érintett területeken akár 

4000 mg/l fölé is mehet az összes oldott anyag tartalom, és 1200 mg/l fölé a nátrium tartalom. 

Ahol a vízadók védettsége nem jó, hamar lejutnak a szennyeződések a talajvíztükörig. A 

besenyszögi minta is ezt igazolhatja. A Tiszához közelebb eső településeken (Nagykörű, 

Kőtelek) már jóval lágyabb, hígabb vizek vannak, valószínűleg a Tisza feltöltő-leszívó hatása 

észlelhető a talajvíz vízkémiai értékeiben. 

 

 
Tisza leszívő hatása? Nagykörűben 
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A vizsgált 9 településen elmondható, hogy ezen részkörzeten beül az első rétegvíztartó összlet 

az, ami egyáltalán szóba jöhet mennyiségi szempontból arra, hogy öntözésre vizsgálni 

érdemes. A részkörzetbe tartozó települések közül a talajvíztartó szint alatti első 

homokösszlet felszín alatti mélységközét a következő táblázat szemlélteti. 

  

Település Mélységköz 

(m-m-ig) 

Besenyszög 18-38 

Csataszög 18-27 

Hunyadfalva 16-40 

Jászapáti 13-28 

Jászkisér 19-45 

Jászladány 15-40 

Kőtelek 13-33 

Nagykörű 16-36 

Tiszasüly 17-33 

Az első rétegvíztartó homokösszlet mélysége 

 

A fenti mélységközökből vett vízminták alapján kigyűjtésre kerültek az öntözővíz 

minősítésénél legfontosabb paraméterek: az összes oldott anyag tartalom, nátrium, a 

nátrium %, és a kitermelt víz keménysége. A Jászsági-süllyedék településeinek első 

rétegvízadóját a következő értékek jellemzik.  
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Összes oldott anyag tartalom az 1. részkörzet településein 

 

 

Nátrium tartalom az 1. részkörzet településein 
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Nátrium % az 1. részkörzet településein 

 

 

vízkeménység az 1. részkörzet településein 

 

A 13-40 m közötti rétegből kitermelt víz a részkörzet minden településén meghaladja az 

öntözésre javasolt 500 mg/l értéket. A legalacsonyabb érték Csataszög kútjaiban tapasztalható 

(535-640 mg/l). Ez csak némiképp haladja meg az öntözésre ajánlott értéket. A legmagasabb 

érték Jászladány térségében volt (1570-1690 mg/l). A nagyon magas értékeknek geológiai 

okai vannak. Azok a települések, amelyek közelebb vannak a Jászsági-süllyedék 

középpontjához, oda később juta el a hegyláb felől érkező oldalirányú vízutánpótlás, ezáltal 

0

50

100

n
át

ri
u

m
 %

  

Település 

Nátrium % az 1. részkörzet településein 

Na % min.

Na % max.

Na % határérték 35%

Na % határérték 45%

0

25

50

75

100

ke
m

é
n

ys
é

g 
(n

k°
) 

 

Település 

A víz keménysége (nk°) az 1. részkörzet 
településein 

keménység (nk°) min.

keménység (nk°) max.



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

236 
 

ezekbe a rétegekben töményebb víz tározódik. Az öntözésre ajánlott 500 mg/l alatti 

kategóriába tehát egyetlen település sem esett. A Jászsági-süllyedék peremén lévő települések 

(Nagykörű, Kőtelek, Jászapáti) vízkémiai értékei összes oldott anyag szempontjából még 

tűrhetők öntözési felhasználásra, de ez esetben vizsgálni szükséges öntözésre szánt talajtípust 

is. A frissvíz utánpótlás látszik a kitermelt víz nátrium tartalmán is. Csataszögön mérhető a 

legalacsonyabb érték (20-29 mg/l), a legmagasabb Jászkiséren (108-126 mg/l).  

A nátrium % értékek Jászkisér kivételével viszont mindegyik településen az öntözésre ajánlott 

kategóriába sorolhatók, vagyis 35% alatt vannak. Jászkiséren a mért értékek 26-37 % között 

voltak, tehát nátrium % szempontjából sem nem okoz nagyobb kárt az öntözött kultúrában és 

a talajban. A fenti településeken a víz keménysége a következőképpen alakul. A legmagasabb 

érték Jászladányon 58-63 nk°, a legalacsonyabb Csataszögön 16-18 nk° volt. Öntözés 

szempontjából az elvárt kedvező érték 5 nk°, látható, hogy ezen mért értékek jóval 

meghaladják ezt. 

Összességében elmondható, hogy a Jászsági-süllyedék települései közül a Tiszához közelebb 

eső területek alkalmasak sekély porózus vízből történő öntözésre, viszont vízhozam 

szempontjából, hogy ezek a rétegek nehezen tudnának kielégíteni egy nagyobb öntözőtelep 

vízigényét. 

 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp terület 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp területeire jellemző hogy a hegyláb felőli 

csapadékvíz utánpótlás nagyon hamar eljut a vízadókig. Ez a vízkémia jellegben úgy 

mutatkozik meg, hogy frissebb, hígabb vizek tározódnak a földtani közegben.  

 

Település 
Összes oldott anyag 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 
Na % . 

Keménység 

(nk°) 

Talpmélység 

(m) 

Jászszentandrás na. 50 15,2 47,2 8,5 

A talajvíz kémiai összetétele az 2. részkörzetben 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a bemutatott jászszentandrási minta nátrium tartalma és 

nátrium % értékei jóval kisebbek, mint az 1. részkörzet településein.  

Az első rétegvíztartó homokok és aprókavicsok a következő mélységközben vannak a 

részkörzeten belül. 

Település 
Mélységköz (m-m-

ig) 

Erdőtelek 8-27 

Jászszentandrás 12-30 

Tenk 11-33 

Az első rétegvíztartó homokösszlet mélysége 
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Összes oldott anyag tartalom a 2. részkörzet településein 

 

 

Nátrium tartalom a 2. részkörzet településein 
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Nátrium %  a 2. részkörzet településein 
 

 

 

Vízmennyiség a 2. részkörzet településein 

 

Ebben a térségben az első rétegvízadóban tározódott víz öntözésre kiválóan alkalmas. Az 

összes oldott anyag tartalom, a részkörzetbe tartozó 3 település közül csak Jászszentandráson 

haladja meg a kívánatos kategóriában sorolható 500 mg/l értéket. Itt 460-860 mg/l között 

változnak a különböző mintákban az értékek. A másik két településen is megfelelő a 
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vízminőség a összes oldott anyag tartalom tekintetében. A többi vizsgált komponensnél is 

hasonlókat tapasztalunk. A nátrium értékek 5-15 mg/l között változnak mindhárom 

településen, ami meglehetősen kedvező érték. A nátrium % értékek is messze alatta maradnak 

az öntözési határértéknek, hiszen Erdőtelken és Tenken 6-7 %, Jászszentandráson 4-6 % 

között mozognak. Az itt tározódott vizek tehát Ca-Mg-os,karbonátos jellegűek. A hegyláb 

közelsége miatt, tehát viszonylag friss jellegű „fiatal” talajvizek, és sekély rétegvizek 

tározódtak ebben a részkörzetben. ACa-Mg jelleg megmutatkozik a víz keménységében. A 

vizsgált településeken 11-20 nk° között változnak a keménység értékek, a legmagasabb érték 

Jászszentandráson tapasztalható, 18-20 nk°, a legalacsonyabb Tenken 11-12 nk°. Az 5 nk° 

kívánatos értéket ezek az némiképp meghaladják, de nem nagymértékben.  

Amennyiben horizontálisan vizsgáljuk a részkörzet egyes vízadóit (9. táblázat), a talajvíztől 

egészen a vízműves szintig, akkor látható, hogy a Ca-Mg, karbonátos jelleg továbbra a is 

megmarad a mélység felé haladva, viszont a nátrium értékek megnőnek a 60 m alatti 

vízadókban. Az összes oldott anyag taratom nem változik szignifikánsan a mélység felé 

növekedve a vizsgált rétegekben. A felszín közeli vizekben megjelenő nitrát és nitrit értékek 

valószínűleg emberi szennyezés eredetűek, értékük a védett vízadókban a mélység felé 

haladva lecsökken.  

Összességében a 2. részkörzetről elmondható, hogy a sekély porózus összlet (talajvíz, sekély 

rétegvíz) vízkémiai szempontból a fő alkotókat vizsgálva kiválóan alkalmas öntözési célú 

felhasználásra.  
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e (m-m-

ig) 

Na 

(mg/l) 

Ca(mg/

l) 

Mg(mg/

l) 

Fe 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NH4(mg/

l) 

NO2(mg/

l) 

NO3 

(mg/l

) 

Ö
ss

ze
 o

ld
o

tt
 

a
n

y
a

g
 (

m
g

/l
) 

Jászszentandrás 

0-12 42,6 168 53,7 0,3 24,8 216 488 0,63 - 1278,5   

12,0-

30 11,5 87 20,1 0 7,1 12 411,8 3,7 0,008 0,2 558 

60-65 44,6 26,4 56,9 0,3 10 0 463,6 0,82 0 8,3 611 

 
           Erdőtelek 

0-8 
5,8 62 20,6 0 7,1 24 271,5 0,25 0,012 0,25 

394,

3 

8-27 10 84,3 24 0,09 60,4 15,4 256 - - - 454 

58-74 
39,8 93,2 19,3 0,8 21,1 20,8 427 0 0 0 

602,

2 

Vízadók vízkémiai értékei tereptől a vízműves szintig 
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Hevesi-süllyedék 

A Hevesi-süllyedék területei már távolabb vannak az Északi-középhegységtől, ezáltal a az 

oldalirányú utánpótlódás később jut el erre a területre. Ez jelentkezik a tározott víz kémiai 

összetételében is. 

Település Összes oldott anyag Na Na % . 
Keménység 

(nk°) 

Talpmélység 

(m) 

Heves 1838 86.8 17.19 na. 10 

Jászivány 1403 147.2 42.8 32.2 12 

A talajvíz kémiai összetétele az 2. részkörzetben 

 

A talajvizet megcsapoló kutak vízkémiai vizsgálataiból látszik, hogy ebben a mélységben 

nagyon magas a víz összes oldott anyag nátrium tartalma, keménysége, ezáltal a talajvíz 

alkalmatlan az öntözésre. Valószínűsíthetően a Hevesi-süllyedék északi részén, Heves északi 

külterületén és Átány térségében valamivel kedvezőbb a vízkémia a hegylábközelség miatt. A 

talajvíz vízkémiai értékeit, a teleülések közelében az emberi tényező is befolyásolhatja (pl 

csatornakiépítés hiánya). Az öntözés szempontjából fontos rétegösszlet a talajvíz tároló alatti 

első rétegvizes réteg. A Hevesi-süllyedék egy részén, Heves-Hevesvezekény térségében nincs 

igazán vastag agyagréteg, ami elválasztaná a talajvizet és az első komolyabb vízadó réteget, 

így itt kb. 30-35 m-ig beszélhetünk talajvíztartó összletről. Az első rétegvíztartó homokok a 

következő mélységekben jelennek meg az alegység területén. 

 

Település 
Mélységköz (m-m-

ig) 

Átány 15-30 

Heves 11-29 

Hevesvezekény 15-34 

Jászivány 12-30 

Kömlő 15-30 

Pély 15-38 

Tenk 11-33 

Tiszanána 19-35 

Az első rétegvíztartó homokösszlet mélysége 
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 Összes oldott anyag tartalom a 3. részkörzet településein 
 

 

 

Nátrium tartalom a 3. részkörzet településein 
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Nátrium % a 3. részkörzet településein 

 

 

Vízkeménység a 3. részkörzet településein 
V 

 

Az összes oldott anyag tartalom a részkörzetben csak Hevesen maradt alatta a 500 mg/l 

szintnek. Hevesvezekényen csak kis mértékben haladta (550-560 mg/l)meg ezt az értéket. A 
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legnagyobb oldott anyag tartalom, Kömlő (1172 mg/l) és Tiszanána (935-1112 mg/l) 

térségében volt tapasztalható, ami már meghaladja az öntözésénél még tűrhető értéket. A 

vizsgált települések nátrium tartalma is változó. Hevesen a legalacsonyabb (12-20 mg/l), 

Kömlőn a legmagasabb 104 mg/l. A nátrium % értékek viszont kedevezőek a részkörzetben 

hiszen minden településen a 35%-os határérték alatt maradnak az értékek. Itt is Hevesen a 

legalacsonyabb 6-12 %. A legnagyobb értékek Pélyen, Tarnaszentmiklóson és Tiszanánán 

voltak. A tározott vizek keménysége mindehol meghaladták az 5 nk° értéket, egy esetben, 

Kömlőn, 28,8 nk° volt mérhető.  

Ha az egy alatti rétegvízadókat nézzük Hevesen, jól látható, hogy az öntözésre alkalmas 

vízkémia a mélység növekedésével sem változik meg drasztikusan, alacsony oldott anyag és 

nátiumtartalmú vizek vannak, egészen a talajvíztól a vízműves szintig 61 m-ig. 

Összefoglalva a Hevesi süllyedék területén Heves, Hevesvezekény, Jászivány Átány 

településeken kíváló minőségű öntözővizek vannak. Kömlő, Pély, Tarnaszentmiklós, 

Tiszanána pedig öntözővíz kémiai szempontból a tűrhető katagóriába tartozik.  

 

 

A vizsgált 

réteg 

mélysége 

(m-m-ig) 

Na 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/

l) 

Ö
ss

z
e
 o

ld
o

tt
 

a
n

y
a
g

 (
m

g
/l

) 

Összes 

keménys

ég (nk°) 

Heves 

3-6 

(bányató) 8,1 47 27,5   32 105,6 106,8 0 0,17 

18,

5 349,5 12,9 

18,0-20,0 4,6 56 20,7   5,3 2,4 244 0,1 0,016 0,7 

337,1

6 12,6 

21,5-23,0 7,8 60 20,7   5,3 14,4 268,4 0,9 0,055 

0,2

5 

387,7

4 13,2 

57,0-61,0 

75,0-77,0 

81,5-85,0 

93,0-94,0 18,4 58 24,3   5 9 329,4 0,8 0,07 1,1 

446,6

7 13,7 

93,0-97,0 

110,5-

113,0 116-

118,5 19,8 73 39,5   9 18,5 439,2 0,52 0 0 

600,9

1 1,93 

Vízadók vízkémiai értékei tereptől a vízműves szintig 

 

A Tisza és a Tisza-tó közvetlen hatása alatt álló terület 

A Tisza és a Tisza-tó közvetlen közelében lévő településeken Kiskörén és Sarudon kevés adat 

állt a rendelkezésünkre. Az első rétegvízadó mélységközeit a következő táblázat mutatja be. 
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Település 
Mélységköz (m-m-

ig) 

Kisköre 19-40 

Sarud 17-40 

Az első rétegvíztartó homokösszlet mélysége 

 

A lenti ábrák (23-26. ábra) mutatják az első rétegvízadóból származó vízminták paramétereit. 

Az összes oldott anyag tartalom tekintetében elmondható, hogy bár jóval meghaladják az 

érteket az 500 mg/l értéket, de még a tűrhető kategóriába tartoznak (880-930 mg/l). A nátrium 

tartalom és a nátrium % kedvező értéket mutat (32-37 mg/l és 13-15 %). A keménység 

értékek meghaladják a kedvező 5 nk°-ot, a kiskörei mintákban 24-27 mg/l között mozogtak.  

Összességében ezen a részkörzeten az öntözés felszín alatti vízből, vízkémia szempontból 

lehetséges, de vizsgálni kell az öntözendő talajtípust is. 

 

 
Összes oldott anyag tartalom a 4. részkörzet településén 
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Nátrium tartalom a 4. részkörzet településén 

 

 

 

Nátrium % a 4. részkörzet településén 
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Vízkeménység a 4. részkörzet településén  

 

Zagyva alegység 

Az alegység vízkémiai jellemzői részkörzetenként kerülnek bemutatásra, az első rétegvizes 

szintek és kis részben a talajvizes szintek vízkémiai paraméterei alapján. A vizsgálat során a 

tanulmány szempontjából lényeges adatok vettük csak figyelembe: összes oldott anyag (?. 

ábra), nátrium tartalom (?. ábra), nátrium % (?. ábra), keménység (?. ábra). Ezeket az adatokat 

az alegység területén lévő összes településre összegyűjtöttük, így egy átfogó képet kaphatunk 

arról, hogy a vízkémiai adottságok szempontjából hol fordul elő esetleg öntözési célra 

alkalmas felszín alatti vízkészlet. A vízkémiai adatok a kb. 10-45 m közötti homokrétegekből 

származnak, tehát tartalmazzák a sekély porózus rétegeket, valamint az alattuk lévő első 

porózus rétegeket. A legfelső kb. 10-15 m, vagyis a tényleges talajvíztartó, általában az egész 

alegység területén kedvezőtlen vízkémiai paraméterekkel rendelkezik -kivéve Jászberény, 

Jászfelsőszentgyörgy- (?. táblázat) és a vízhozamuk is sok helyen nem számottevő. Többnyire 

csak ásott kutak és házi magánkút települnek erre a szinttájra. Ezek részletezését minden 

részkörzet végén tesszük meg. 
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Az összes oldott anyag tartalom a Zagyva-alegység területén  

 

Az összes oldott anyag tartalom a Zagyva-alegység területén 

 

 

A nátrium tartalom a Zagyva-alegység területén 
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A Na % alakulása a Zagyva-alegység területén 

 

A víz keménység a Zagyva-alegység területén 
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Település 
Kút talpmélysége 

(m) 

Nátriu

m 

Összes oldott 

anyag 
Na % 

keménység 

(nk°) 

Alattyán 7,00 364,60 1909,00 45,70 52,40 

Jászberény 10,00 79-153 600-1000 
23,94-

51,75 
 

Jászfelsőszentgyör

gy 
9,00 32,00 784,00 13,02 25,20 

Jászfényszaru 18,00 14,00 275,20 16,71 7,60 

Jásztelek 14,00 71,00 1133,44 20,33 33,40 

Pusztamonostor 15,00 50,10 1159,00 15,03 55,60 

Szolnok 8,00 256,70 2153,00 33,00 63,40 

Zagyvarékas 6,00 127-374 975,79-1571,34 
46,69-

80,01 
 

A talajvizes rétegek vízkémiai paraméterei a Zagyva-alegység településein 

 

A Jászsági süllyedék területe 

Az alegységen lévő települések közül a legtöbb ehhez a részkörzethez tartozik. A tárgyi 

szinttájból összesen két településre (Jászboldogháza, Szászberek) nem állt rendelkezésre 

vízkémiai adat. Az összes oldott anyag tartalmat tekintve vegyes képet láthatunk, de 

általánosságban elmondható, hogy nem igazán kedvez öntözési célú felhasználásra. A 

legmagasabb Alattyánban, ahol 1500-2300 mg/l között változik, a legalacsonyabb 

Jászalsószentgyörgyön, itt 850-860 mg/l. Jánoshidán is viszonylag alacsonyabb (950-960 

mg/l), a többi településhez képest. Újszászon és Zagyvarékason pedig egyaránt 

meghaladja az 1000 mg/l-t, előbbinél 1140-1320 mg/l, utóbbinál 1400-1500 mg/l. A 

nátrium tartalom általában ott magas, ahol az összes oldott anyag tartalom is magas, mint 

pl. Alattyán (20-145 mg/l), Újszász (57-135 mg/l), Zagyvarékas (110-115 mg/l). Az 

előbbiekhez képest Jánoshidán és Jászalsószentgyörgyön csak 30-50 mg/ közötti. A Na % 

szinte mindenhol 35 % alatt marad, kivétel Újszász, ahol néhol eléri a 40 %-ot is, bár 

vannak olyan részei is ahol csak 14 %. A többi településen nagyjából 10-20 % között 

változik, Zagyvarékason 26-27 %. A vizek keménységük alapján a kemény illetve a 

nagyon kemény kategóriába esnek. A legkeményebb Alattyánban, 52-60 nk°, a többi 

településen pedig 24-42 nk° között van. 

 A fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy öntözési célú felhasználás 

szempontjából Jánoshida és Jászalsószentgyörgy területe jöhet szóba, mivel itt még 1000 

mg/l alatti összes oldott anyag tartalmak fordulnak elő és a Na % is megfelelő. A többi 

településen az oldott anyag tartalom sok esetben jelentősen meghaladja az 1000 mg/l-t, 

így itt nem ajánlott a felszín alatti vízből történő öntözés. Mivel a víz kemény, sőt sok 

helyen nagyon kemény, ezért figyelembe kell venni, hogy ez az öntözőberendezéseknél 

idővel lerakódásokat okozhat, illetve a növényeken is kiválások alakulhatnak ki. 
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 A felső talajvizes réteg (felső 10-18 m) vízkémiájáról csak két településen állt 

rendelkezésünkre adat, Alattyánon és Zagyvarékason. A vízkémiai adatok alapján egyik 

településen sem felel meg a talajvíz öntözési célú felhasználásra. Alattyánban az összes 

oldott anyag tartalom 1900 mg/l környékén van, melyhez 45 % feletti Na % társul, 

emellett a víz is kemény (nagyon kemény kategória, kb. 50 nk°). Zagyvarékason ennél 

kicsit jobb a helyzet, az összes oldott anyag tartalom itt 900-1600 mg/l közötti, 46-80 % 

közötti Na % mellett. A vízkémiai adatok szerint tehát a talajvíz nem felel meg az 

öntözési kritériumoknak, így itt nem javasolható az ebből a vízkészletből történő öntözési 

fejlesztés. 

 

Az Északi-középhegység előtti hordalékkúp területek 

A részkörzethez tartozó két település (Jásztelek, Jászjákóhalma) egymástól különböző 

képet mutat. Amíg Jásztelken az összes oldott anyag tartalom magas (1230-1400 mg/l 

közötti), addig Jászjákóhalmán alacsony értéket tapasztalhatunk, 790 mg/l körüli. A 

nátrium tartalom kb. hasonló a két településen (60 mg/l), bár Jásztelken, ahol az összes 

oldott anyag tartalom magasabb, néhol 112 mg/l-es értékek is megfigyelhetők. A Na % 

mindkét helyen 35 % alatt marad, Jásztelken egyes helyeken eléri a 30 %-ot de többnyire 

bőven a határérték alatt van. A víz keménysége alapján Jásztelken a nagyon kemény 

kategóriába (31-40 nk°) sorolható, míg Jászjákóhalmán éppen beleesik a kemény 

kategóriába (19 nk°). 

A fentiek alapján tehát a felszín alatti víz öntözési célú felhasználásra a részkörzeten belül 

Jászjákóhalmán alkalmas, Jásztelken a magas összes oldott anyag tartalom miatt nem 

javasolható. 

A felső talajvizes réteg itt 14-15 m fölött található. Az ide tartozó települések közül csak 

Jásztelekről rendelkeztünk vízkémiai adatokkal. Ezek alapján megállapítható, hogy itt sem 

kedvezőek az adottságok, mivel 1000 mg/l feletti összes oldott anyag tartalmak a 

jellemzők (1133 mg/l). A Na % a 35-45 %-os határ alatt van, 20,33 %. A víz keménysége 

alapján a nagyon kemény kategóriába esik (33,4 nk°). Öntözési célú felhasználásra a 

talajvíz itt sem ajánlható teljes mértékben -az összes oldott anyag tartalom miatt-, csak 

bizonyos talajtípusoknál jöhet esetleg szóba. 

 

Duna-Tisza közi hordalékkúp övezet 

Ehhez a részkörzethez csupán egy település, Szolnok tartozik. Szolnokon a tárgyi 

szinttájban az összes oldott anyag tartalom 1000-1300 mg/l között változik. Ez az öntözés 

szempontjából nem túl kedvező, főleg azért sem, mert sok helyen ez a szinttáj magas 

vastartalommal is rendelkezik. A nátrium tartalom 58-110 mg/l közötti, melyhez 20-30 %-

os Na % tartozik. A víz keménysége alapján a nagyon kemény kategóriába sorolható, 33-

36 nk° közötti. 

Az 1000 mg/l feletti összes oldott anyag tartalom miatt nem javasolható a felszín alatti 

vízből történő öntözés. A környéken lévő sekély mélységű kutak adatai alapján a 

vízkémiai adottságok mellett a vízhozam sem túl kiemelkedő, sok helyen csak 50 l/p-es 

vízhozamok érhetők el, a rétegek gyenge kifejlődése miatt. 
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A talajvizes réteg itt átlagosan 14 m felett helyezkedik el. A vízkémiai adottságok 

területtől függően változhatnak, néhol 1000 mg/l környéki az összes oldott anyag 

tartalom, de van ahol a 2000 mg/l-t is meghaladja (egy 8 m-es kútban pl. 2153 mg/l). A 

Na % 33 % körüli tehát még határérték alatti. A víz keménysége alapján viszont a nagyon 

kemény kategóriába esik (63,4 nk°). Az előbbiek alapján a talajvíz itt nem ajánlható 

öntözési célú felhasználásra. 

 

Ős-Zagyva hordalékkúp területek: 

Az összes részkörzet közül ez rendelkezik a legjobb vízkémiai adottságokkal. Az ide 

tartozó települések szinte mindegyikén alkalmasak a tárgyi szinttáj vizei az öntözési célú 

felhasználásra. Az összes oldott anyag tartalom igen kedvező, főleg Jászberényben és 

Pusztamonostoron. Előbbinél 400-500 mg/l, utóbbinál pedig 360-515 mg/l közötti. 

Jászfelsőszentgyörgyön ennél kb. kétszer magasabb értékek tapasztalhatók (880-1300 

mg/l), így itt már kevésbé jók az adottságok, de ott ahol az 1000 mg/l-es határérték alatt 

marad, még elfogadható. A nátrium tartalom Jászberényben és Pusztamonostoron szintén 

alacsony, 10-20 mg/l közötti, de Jászfelsőszentgyörgyön sem mondható magasnak, itt 30-

70 mg/l között változik. A Na % tekintetében mind a három település környéke kedvező 

értékeket mutat, általában 15 %, vagy ez alatti. A víz keménysége alapján Jászberényben 

és Pusztamonostoron a közepesen kemény kategóriába (10-17 nk°), míg 

Jászfelsőszentgyörgyön a kemény, helyenként a nagyon kemény kategóriába sorolható 

(24-43 nk°). 

Összességében tehát megállapítható, hogy Jászberényben és Pusztamonostoron öntözési 

szempontból jó minőségű a tárgyi szinttáj vízkészlete, de Jászfelsőszentgyörgy egyes 

részein is lehetőség van az öntözésre. 

A talajvizes réteg errefelé 10-13 m felett van. Az összes részkörzet közül itt a 

legkedvezőbbek a talajvíz vízkémiai adottságai, több helyen is alkalmas lehet öntözésre. 

Jászberényben az összes oldott anyag tartalom 600-1000 mg/l között van, 

Jászfelsőszentgyörgyön 784 mg/l, Pusztamonostoron viszont már kicsit kedvezőtlenebb, 

1159 mg/l. A Na % általában alacsony marad, Jászfelsőszentgyörgyön 13 % körüli, míg 

Pusztamonostorban 15 %. Jászberényben ezeknél kicsit magasabb értékek tapasztalhatók, 

23-51 % közötti. A talajvizek keménységük alapján a kemény illetve a nagyon kemény 

kategóriákba sorolhatók. Jászfelsőszentgyörgyön 25 nk° körüli, Pusztamonostoron 55 nk°. 

A talajvízből történő öntözési igény szempontjából a részkörzetben Jászfelsőszentgyörgy 

és Jászberény egyes részei (ahol alacsonyabb az összes oldott anyag tartalom) jöhetnek 

szóba. Pusztamonostoron az összes oldott anyag tartalom 1000 mg/l feletti, így itt nem 

ajánlható az öntözés, esetleg csak bizonyos talajtípusoknál. 

 

 

Nagykőrösi-homokhát alegység 

A felszín alatti vizek minőségi viszonyait, azok állapotát viszonylag jól ismerjük, 

köszönhetően a térségben lévő nagy számú fúrt kútnak. A talajvíz minőségének sokszínűsége 

a sekélyföldtani felépítéssel, valamint az áramlási viszonyokkal is összefügg. Általánosságban 

elmondható, hogy a Gerje vonalától délre eső Duna-Tisza-közi hordalékkúp területeken 
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nátriumban kevésbé gazdag, inkább kalciumban, magnéziumban bővelkedő hidrogén-

karbonátos vizeket találunk. Az ettől északra észak-keletre eső "Jászsági-típusú" területeken, 

továbbá a Törtel – Kocsér vonaltól keletre megnövekszik a vizek nátriumtartalma, de a 

hidrogénkarbonátos jelleg megmarad. 

A lakosság által leginkább használt felső 50 m-ben található víz minőségének területi 

eloszlására jellemző, hogy a hátság magasabb területeiről a Tisza völgye felé haladva 

folyamatosan növekszik a vizek összes oldott anyag tartalma és Na tartalma egyaránt. Míg 

Dánszentmiklós – Csemő – Nagykőrös – Lakitelek  térségében 500 mg/l összes oldott anyag 

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 is teszi az önözési célú felhasználását ezeknek a vizeknek.  
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Na % Duna-Tisza-közi homokhátság ÉK-i részén 

 

 
Összes oldott anyag (mg/l) Duna-Tisza-közi homokhátság ÉK-i részén 
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Keménység (Nk

o
) Duna-Tisza-közi homokhátság ÉK-i részén 

 

Természetesen – ahogyan arra az előzőekben már utaltam – az öntözhetőséget a talajtani, 

kőzettani viszonyok is erőteljesen befolyásolják. A Tisza és a Zagyva völgyének közelében 

aztán (Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Vezseny környéke) még tovább növekedik a 

nátrium és az összes oldott anyag mennyisége, a  Na elérheti az 50-100 mg/l-t, az összes 

oldott anyag pedig 1000-1250 mg/l között változik. 
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 „Jászsági” típusú terület Na (mg/l) 
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 „Jászsági” típusú területen jellemző összes oldott anyag tartalom (mg/l) 
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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 oldott anyag-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 38.1 távlati vízbázis két megfigyelő 

kútcsoportjának kútjai a felső-pleisztocén vízadó összlet 0 – 116 m között fellelhető 

valamennyi vízadó rétegét feltárták. A kutak vízminőségére vonatkozóan összefoglalóan a 

következőket lehet elmondani. Jellemző a viszonylag alacsony összes oldott anyag 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 Ca és a Mg, 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 (41. sz grafikon) Az összes oldott anyag tartalom, a HCO3, a Na mennyisége 

valamint a keménység ha nem is túl jelentős mértékű, de egyértelmű növekedést mutat a 

mélységgel. A Ca és a Mg mennyiségében jelentős változást ugyan nem lehet észlelni, de a  

Na és az összes oldott anyag tartalom növekedése miatt arányaik csökkennek.  

 

 

A vizsgált 

réteg 

mélysége 

(m-m-ig) 

Na 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Cl 

(mg/l) 

SO4 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

Összes 

oldott 

anyag 

(mg/l) 

Csemő 
           

10-20 17 60 20,5 2,5 6 0 317 0,22 0 0,01 423,46 

20-25 11 67 21,5 1,65 3 0 336 0,51 0 0 441 

36-41 9 75 19,7 0,05 6 0 336 0,17 0 0 446,27 

47-52 8 63 20,9 0,13 6 0 305 0,04 0 0 403,3 

71-74 8 57 17,5 0,08 6 0 336 0,04 0 0 356,77 

81-91 10 53 23 0,8 4 0 305 0,06 0 0 396 

111-116 12 52 23,2 0,05 5 0 311 0,47 0 0 403,47 
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az összes oldottanyag függélymenti változása a csemői kutakban  

 

 Nagykunság alegység 

Az alegység vízkémiai jellemzői részkörzetenként kerülnek bemutatásra, az első rétegvizes 

szintek és kis részben a talajvizes szintek vízkémiai paraméterei alapján. A vizsgálat során a 

tanulmány szempontjából lényeges adatok vettük csak figyelembe: összes oldott anyag, 

nátrium tartalom, nátrium %, keménység. Ezeket az adatokat az alegység területén lévő összes 

településre összegyűjtöttük, így egy átfogó képet kaphatunk arról, hogy a vízkémiai 

adottságok szempontjából hol fordul elő esetleg öntözési célra alkalmas felszín alatti 

vízkészlet. Azonban meg kell említeni, hogy néhány településen nem állt rendelkezésre 

elegendő adat, ezért ott csak becslés adható. Ezeken a helyeken maximum csak a hozzá 

legközelebb eső település vízkémiai adatait lehet figyelembe venni. A vízkémiai adatok a 15-

50 m közötti homokrétegekből származnak, tehát tartalmazzák a sekély porózus rétegeket, 

valamint az alattuk lévő első porózus rétegeket. A legfelső 10-15 m, vagyis a tényleges 

talajvíztartó, általában az egész alegység területén kedvezőtlen vízkémiai paraméterekkel 

(igen magas, akár több ezer mg/l-es oldott anyag tartalom) rendelkezik és a vízhozamuk is 

csekély. Többnyire csak ásott kutak, esetleg néhány házi magánkút települ erre a szinttájra. 

Ezek részletezését minden részkörzet (1.-7.) vízkémiai jellemzésének a végére tettük. 

 

 

 

Jászsági- és a Hevesi-süllyedék Tisza-folyó vonalán átnyúló része 

A település lista alapján Tomajmonostora és Tiszagyenda nem szerepel a diagramokon, mivel 

ezeken a helyeken nem állt rendelkezésre vízkémiai adat. Kenderes-Bánhalmán és 

Újszentgyörgyön azonban igen, ezért ezek új településekként bekerültek az elemzésbe. 

Újszentgyörgy közel helyezkedik el Tomajmonostorához, így a rá jellemző adatokat 
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figyelembe lehet venni. A 42. sz. grafikon jól leolvasható, hogy szinte az egész részkörzet 

területén a magas oldott anyag tartalom a jellemző (1000 mg/l és e fölötti). Egyedül 

Abádszalók és Tiszaszentimre környéke az, ahol a felszín alatti víz alkalmas öntözésre az 

összes oldott anyag tartalom alapjánés pl. Abádszalókon van is öntözőkút. Ezeken a helyeken 

500 és 700 mg/l közötti az összes oldott anyag. Kenderesen kiugróan magas érték 

tapasztalható, a többi területrészhez képest több mint kétszeres összes oldott anyag tartalom 

látszik. Itt érdekességként meg lehet említeni, hogy a tényleges talajvizet tározó réteg (17 m 

felett) jobb vízkémiai adottságokkal rendelkezik, de komolyabb kút telepítésére nem 

alkalmas. A nátrium tartalom is hasonló képet mutat, mint az összes oldott anyag tartalom 

(3.6-3 ábra). Kenderesnél itt is megjelenik a kiugróan magas érték, 200-450 mg/l közötti 

nátrium. A részkörzet többi területén kb. 50-100 mg/l között változik a nátrium tartalom, 

kivétel Abádszalókot és Tiszaszentimrét, itt 25-50 mg/l közötti. Ezen vízkémiai komponens 

alapján is látható, hogy az utóbbi két településen és környékén felel meg leginkább a felszín 

alatti víz öntözési célra. Tiszagyendáról és Tomajmonostoráról nátrium tartalomra sem állt 

rendelkezésre adat, de Tomajmonostora helyett itt is fel lehet használni az Újszentgyörgyi 

adatokat. A nátrium %, ami az öntözés szempontjából egy nagyon lényeges információ, a 

részkörzet területén nagyrészt a 35 %-os határértéktől elmarad. Kenderesnél a maximális 

értéke 47 %, itt tehát meghaladja a határérték felső határát (45 %). Újszentgyörgyön csak 

nagyon minimálisan lép túl a 35 %-os alsó határértéket, itt 35,2 %. Az előbbieken kívül még 

két település van (Kunhegyes, Tiszaroff), ahol a Na % csak megközelíti az alsó határértéket. 

A többi településen elvileg a Na % alapján a felszín alatti víz alkalmas lenne öntözési célra. 

De ez itt is csak Tiszaszentimréről és Abádszalókról mondható el, mivel azokon a 

településeken, ahol megfelelő a Na % (Kisújszállás, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaderzs, 

Tiszaroff) ott az összes oldott anyag tartalom magas (1000 mg/l vagy a fölötti). Rendelkezésre 

álló adat jelen esetben is Tiszagyendáról és Tomajmonostoráról nincs. Utóbbi szintén 

Újszentgyörggyel helyettesíthető. A keménység többnyire hasonló értékeket mutat a 

részkörzet területén, egy kiugró értéken kívül (Kenderes). Kenderesen is csak a maximum 

érték az, amely kiugróan magas, 70 nk° körüli. 

 Az 3.6-1. táblázat a talajvíztartó réteg vízkémiai adatait mutatja be ugyanezen a 

fentiekben tárgyalt komponensekre. Az adatok alapján látható, hogy az összes oldott anyag 

tartalom nagyon magas, Abádszalókon 5600 mg/l, Kisújszálláson pedig 3400 mg/l körüli. 

Ugyanez mondható el a nátrium tartalomról, Na %-ról és a keménységről is. A vízkémiai 

eredményeket tekintve tehát megállapítható, hogy a tényleges talajvizet tartó réteg ezen a 

részkörzeten nem alkalmas öntözési célra, de egyéb felhasználási célra sem javasolható. 

 

1. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Abádszalók 13,00 5692,00 1253,50 55,80 97,78 

Kisújszállás 10,5 kb. 3482 400 40,56 33 

Tiszaroff 11 3853 1083,5 74,28 64,9 
3.6-1. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai az 1. részkörzet néhány településén 
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az összes oldott anyag tartalom alakulása az 1. részkörzet településein 

 

 
A nátrium tartalom alakulása az 1. részkörzet településein 
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A Na % alakulása az 1. részkörzet településein 

 

 
A víz keménysége (nk°) az 1. részkörzet településein 
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többi településen 500-1000 mg/l közötti összes oldott anyag tartalom a jellemző (Tiszaörs, 
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berekfürdőihez hasonló paraméterek a jellemzőek. Öntözési célra tehát az összes oldott anyag 

tartalom alapján Berekfürdő, Tiszaigar és Tiszaörs térsége jöhetne szóba, azonban ennek 

pontosabb megállapítása érdekében szükséges a következő paraméterek, vagyis a Na és Na % 

ismerete is. Ezek az adatok a részkörzeten belül csak három település területéről álltak a 

rendelkezésünkre (Karcag, Tiszaörs, Tiszaszőlős). A legmagasabb érték Karcagon észlelhető, 

ahol a nátrium tartalom 150-250 mg/l közötti és ebből kifolyólag a Na % is itt a 

legkedvezőtlenebb, bőven 50 % fölötti, néhol eléri 74-75 %-ot is. A többi településen, mint 

például Tiszaörsön és Tiszaszőlősön, a nátrium tartalom 50-80 mg/l közötti és a Na % is 35 % 

alatt marad, Tiszaszőlősön 17 %. Ezeken a településeken tehát a 15-35 m közötti rétegek, a 

vízkémiai adottságaik alapján alkalmasak lehetnek öntözési célú felhasználásra. Berekfürdő 

településről nem állt rendelkezésünkre Na %-ra vonatkozó adat, de egy 30 m-es öntözőkút 

adatai alapján a vastartalom igen magas: 10,6 mg/l, ezért nem javasolható gazdaságos 

öntözési célú felhasználásra. A víz keménysége a részkörzet túlnyomó részén a kemény 

kategóriába esik (20-30 nk° közötti), kivéve Karcagot és Tiszaszőlőst. Előbbinél vannak 

olyan körzetek ahol közepesen kemény (néhol 10 nk° alatti), utóbbinál viszont néhol már 

meghaladja a 30 nk°-ot is a keménység, így itt már a nagyon kemény kategóriába sorolható. 

A tényleges talajvíztartó rétegek vízkémiája ebben a részkörzetben is rossz hasonlóan az 1. 

részkörzethez, bár itt azért valamennyivel javul a helyzet (3.6-2 táblázat). A „legkedvezőbb” 

Tiszaszőlősön kb. 1400 mg/l összes oldott anyag, de Karcagon már 3500 mg/l körüli. A 

nátrium tartalom és a Na % is nagyon magas, a felsorolt településeken mindenhol 76 % 

fölötti, Karcagon 84 %. A vizek keménysége közepesen kemény-kemény kategóriába esik. A 

talajvizes réteg tehát ebben a részkörzetben sem jöhet szóba öntözési célú felhasználásra. 

 

2. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Karcag 10,50 kb. 3500 875,00 84,05 10,00 

Kunmadaras ásott kút 2434,58 576,00 76,05 21,60 

Tiszaszőlős 11,10 kb. 1400 288,00 76,61 13,70 
3.6-2. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 2. részkörzet néhány településén 
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: Az összes oldott anyag tartalom alakulása a 2. részkörzet településein 

 

 

 
A nátrium tartalom alakulása a 2. részkörzet településein 
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 Na % alakulása a 2. részkörzet településein 

 

 
A víz keménysége (nk°) a 2. részkörzet településein 
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(930 mg/l). Még Örményes települést is meg lehet említeni (600-700 mg/l), azonban innen 

csak 19 m-es kutakból származó vízkémiai adatok állnak rendelkezésre. Kuncsorbán és 

Tiszatenyőn helyenként az 1500 mg/l-es értéket is megközelíti, előbbinél néhol meg is 

haladja. A nátrium tartalom Fegyvernek és Tiszapüspöki környékén 25-50 mg/l közötti, 

Szajol és Törökszentmiklós térségében 50-100 mg/l, Kengyelen és Kuncsorbán pedig már a 

100 mg/l-t is meghaladja, Kengyelen helyenként a 150 mg/l-t is. A legmagasabb érték 

Tiszatenyő településen van, itt 242 mg/l. A következő fontos vízkémiai paraméter a Na % 

melyről elmondható, hogy a részkörzet egyetlen településén sem haladja meg 35 %-ot, csak 

Kengyelen éri el azt (29-35 %.). Tiszatenyő településen a Na %-ra vonatkozóan nem állt 

rendelkezésre adat, de mivel a nátrium tartalom itt kiugróan magas, ezért feltételezhetően a 

Na % is meghaladja a 35-45 %-os határértéket. A víz keménysége a terület nagy részén a 

kemény kategóriába esik, de Kuncsorbán, Szajolon és Törökszentmiklóson néhol már 

meghaladja a 30 nk°-ot is, így itt a nagyon kemény kategóriába lehet sorolni. Kuncsorbán 

helyenként a 45 nk°-ot is eléri a víz keménysége. A részkörzet területén tehát öntözés 

szempontjából esetlegesen szóba jöhető felszín alatti vízkészlet Tiszapüspöki, illetve 

Örményes környezetében található. A többi településen a magas oldott anyag tartalom miatt 

ezek a 15-35 m közötti rétegek nem kifejezetten alkalmasak öntözési célú felhasználásra. 

Érdemes még megemlíteni, hogy Törökszentmiklós belterületi részein a 15-30 m-es rétegek 

esetében sok helyen a 3000 mg/l-es összes oldott anyag tartalom sem ritka, igen magas vas 

tartalom mellett, néhol 20 mg/l. Ennek oka, hogy a város egyes részein eléggé egybefüggő 

homokos rétegek vannak a felső 30 m-ben és a felső magas oldott anyag tartalmú 

homokokból a víz lehúzódik az alsóbb rétegekbe is. 

Az alábbi 3.6-3. táblázatban néhány település kicsit bővebb vízkémiáját lehet látni. Az adatok 

a legfelső talajvizes rétegtől lefelé haladva mutatják be a vízkémiai paramétereket egészen az 

első vízműves szintekig. Az adatokból jól látszik, hogy a mélységgel haladva lefelé egyre 

nagyobb az oldott anyag tartalom, leszámítva a felső kb. 14-15 m-t, ahol a legmagasabb. Ez 

azért van, mert a legfelső réteg van kitéve legjobban szennyeződéseknek. Törökszentmiklóson 

és Tiszapüspökiben különösen magas az oldott anyag tartalom ezekben a rétegekben. 

Ha már a felső kb. 14-15 m-t magába foglaló talajvíztartó rétegekről beszélünk, akkor 

érdemes egy pillantást vetni a 3.6-4. táblázat adataira is, melyek tartalmazzák a számunkra 

fontos vízkémiai paramétereket (összes oldott anyag, nátrium, Na %, víz keménység). Az 

alább látható települések közül három (Törökszentmiklós, Tiszapüspöki és Túrkeve) szerepel 

a 3.6-4 táblázatban is. Az összes oldott anyag tartalom a bemutatott települések mindegyikén 

magas, Törökszentmiklóson és Szajolban a 4000 mg/l-t is meghaladja. A „legkevesebb” 

Túrkevén de még itt is 1800-1900 mg/l közötti. A nátrium tartalom is a legtöbb helyen 

nagyon magas, ebből kifolyólag a Na % általában meghaladja a 45 %-ot. Kivétel Fegyvernek 

és Túrkeve, ahol 24-29 % közötti. A víz keménységéről hasonlóakat lehet elmondani, az 

adatok alapján a nagyon kemény kategóriába esnek 61-99 nk° értékekkel. Összességében 

erről a részkörzetről is elmondható, hogy a talajvíz vízkémiai szempontból nem alkalmas 

öntözési célok kielégítésére. 
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3. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) 

Na 

(mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Fegyvernek 9,00 2719,00 270,00 24,70 99,00 

Kengyel 8,00 2781,32 400,90 43,70 61,90 

Szajol 16,20 4722,00 1178,00 62,00 87,00 

Törökszentmiklós 14,00 4416,00 670,50 47,43 N/A 

Tiszapüspöki 14,00 3903,00 704,00 64,23 N/A 

Túrkeve 15,00 1865,50 138,00 28,84 N/A 

3.6-3. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 3. részkörzet néhány településén 

 
A vizsgált 

réteg 

mélysége 

(m-m-ig) 

Na 

(mg/l

) 

Ca 

(mg/l

) 

Mg 

(mg/l

) 

Fe 

(mg/l

) 

Cl 

(mg/l

) 

SO4 

(mg/l) 

HCO3 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

Össze oldott 

anyag (mg/l) 

Törökszen

tmiklós                       

0-14 670,5 560 183 47,5 2073 144 695,4 21 0,006 0,15 4416 

14-30 72 129 31 5,4 72 24 615 3,8 0,01 0 962 

54-64 177 72 31,6 0,8 14 0 829,6 2,14 0 2,8 1130 

66-90 240 55 33 0,79 18 - 964 2,3 0,02 1 1316 

133-172 344 38,3 27,1 1,26 9 86 1001 0,87 0,02 1 1509 

            Tiszapüsp

öki                       

0-14 704 272 120 0,07 575 1560 653 0,19 0,11 13,2 3903 

14-30 27,6 106 34,2 3 26,6 2,4 533,8 2,8 0 8,5 749,6 

73-87 153 95,8 41,5 1,16 37 9 854 2,11 0,02 1 1197,6 

            Túrkeve                       

0-15 138 246 93,9 4,6 177,2 463,2 738,1 0,35 0,034 1,1 1865,5 

15-30 48,3 140 31,1 11,5 21,3 2,4 695,4 4,3 0,014 0,35 959 

50-65 171,1 55 44,3 2,1 20 0 817,4 0,9 0 1 1112 

87-120 289,8 33 24,8 0,2 6 0 988,2 1,26 0 0 1343,2 

3.6-4. táblázat: Néhány település vízkémiája a legfelső rétegtől az első vízműves szintekig 
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Az összes oldott anyag tartalom alakulása a 3. részkörzet településein 

 

 
 A nátrium tartalom alakulása a 3. részkörzet településein 
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A Na % alakulása a 3. részkörzet településein 

 

 
 A víz keménysége (nk°) a 3. részkörzet településein 
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4. részkörzet: Duna-Tisza-közi hordalékkúp, a Jászsági-süllyedék illetve az abból DK-i 

irányban kivezető ún. „Törökszentmiklósi kapu” közötti átmeneti sáv 

 

A részkörzethez csak két település tartozik, Rákóczifalva és Rákócziújfalu, azonban csak az 

előbbi esetében állt rendelkezésünkre vízkémia adat az adott mélységközből (15-37 m). A két 

település meglehetősen közel helyezkedik el egymáshoz, ezért a vízkémiai paramétereikben 

sincs nagy különbség. A területre az előzőekhez hasonlóan itt is a magas oldott anyag 

tartalom a jellemző (920-1020 mg/l). A nátrium tartalom 61-88 mg/l közötti, a Na % pedig 

nem éri el a 35 %-ot, 21-30 % között változik. A víz keménysége 23-25 nk° közötti, tehát a 

kemény kategóriába tartozik. Az öntözési célú felhasználás az 1000 mg/l körüli összes oldott 

anyag tartalom miatt nem kedvező, azonban mivel a Na % 35 % alatt marad ezért egyes 

esetekben (talajtípustól függően) alkalmazható. 

A részkörzet talajvizes rétegének vízkémiai tulajdonságait a lenti 3.6-5. táblázat hivatott 

bemutatni. A két település közel helyezkedik el egymáshoz, mégis nagy különbség figyelhető 

meg a vízkémiai adatokban. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a rákócziújfalui kút 3 

méterrel mélyebb (ennél sekélyebb kút nem állt rendelkezésünkre itt), így feltehetőleg más 

réteget nyit meg, amelynek jobbak a vízkémiai adottságai (valószínűleg már nem a tényleges 

talajvíztartó réteg). Az összes oldott anyag tartalom itt kb. 900 mg/l körüli és a Na % is 

alacsony (15 %). Rákóczifalván már más a helyzet, itt kimondottan magas az oldott anyag 

tartalom (4093 mg/l) és a nátrium tartalom, valamint a Na % is magas 45 % feletti (48,5 %). 

A talajvíz Rákócziújfalun kemény, Rákóczifalván viszont már a nagyon kemény kategóriába 

esik (134,4 nk°). Öntözés szempontjából ez a részkörzet sem megfelelő, talán csak 

Rákócziújfalun, de ott is csak bizonyos talajtípusoknál. 

 

 

 

 

4. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Rákócziújfalu 16,00 914,05 38,64 15,00 26,30 

Rákóczifalva 13,00 4093,00 1051,10 48,50 134,40 
3.6-5. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 4. részkörzet néhány településén 
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 Az összes oldott anyag tartalom a 4. részkörzet településein 
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A Na % alakulása a 4. részkörzet településein 

 

 

 
A víz keménysége (nk°) a 4. részkörzet településein 
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anyag tartalom jellemzően ebben a részkörzetben is magas, 1000 mg/l és efölötti. Helyenként 

azért minden településen előfordul, hogy 1000 mg/l alatt marad (Cibakháza (960-1022 mg/l), 

Martfű (850-1280 mg/l), Nagyrév (873-1130 mg/l), Tiszaföldvár (820-1195 mg/l)). A nátrium 

tartalom tekintetében Tiszaföldváron figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 18-44 mg/l. A 

többi három településen rendre meghaladja az 50 mg/l-t.Amíg Cibakházán 75-100 mg/l 

közötti, Nagyréven már néhol a 150 mg/l-t is megközelíti (145 mg/l), Martfűn pedig meg is 

haladja 152 mg/l értékkel. Ez utóbbi két településen azonban meglehetősen tág tartományban 

mozog a nátrium tartalom, egyes helyeken csak kicsivel haladja meg az 50 mg/l-t. A Na % 

Martfű és Nagyrév települések egyes térségeiben lépi át a 35-45 %-os határt, Martfűn 36-60 

% között, míg Nagyréven 23-70 % között változik. Cibakháza területén 31-32 % a Na %, 

tehát itt csak megközelíti az alsó határt, míg Tiszaföldváron az egész részkörzet területén a 

legkedvezőbb ez a paraméter, egész pontosan 11-21 % közötti. A víz keménysége a 

részkörzet településeit egymással összehasonlítva többé-kevésbé hasonló képet mutatnak, 

szinte mindenhol kemény vízről beszélhetünk. Egyedül Tiszaföldvár egyes részei lóghatnak ki 

a sorból, ahol a 34 nk°-ot is eléri, így itt a víz a nagyon kemény kategóriába esik. De a 

települések zöménél 20-30 nk° közötti értékek tapasztalhatók. Összességében elmondható, 

hogy öntözési célú felhasználásra a tárgyalt szinttáj (15-45 m között) nem a legmegfelelőbb 

vízkémiai adottságokkal rendelkezik, így a felhasználása csak a részkörzet bizonyos részein 

(Cibakháza, Tiszaföldvár) lehetséges, de ott is csak korlátozásokkal (nem minden talajtípus 

esetében). 

Talajvízre települt kútból származó vízkémiai adat csak az alábbi 3.6-6. táblázatban látható 

két településről állt rendelkezésre. Az összes oldott anyag tartalom itt sem kedvező, de a 

korábban tárgyalt részkörzetekhez képest kissé jobb. Mezőhéken 1271,5 mg/l, Tiszaföldváron 

viszont már magasabb, közel 2000 mg/l. A Na % mindkét helyen 45 % feletti, de nem éri el 

az 50 %-ot. A víz keménysége alapján a kemény kategóriába sorolható (24-27 nk° közötti). A 

talajvíz öntözési célra itt sem felel meg, mivel az összes oldott anyag tartalom 1000 mg/l 

feletti és a Na % is 45 % felett van. 

 

 

 

5. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Mezőhék 12,00 1271,50 196,00 49,00 24,20 

Tiszaföldvár 12,00 1965,15 382,00 46,00 26,60 
3.6-6. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 5. részkörzet néhány településén 
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Az összes oldott anyag tartalom alakulása az 5. részkörzet településein 

  

 

 
A nátrium tartalom alakulása az 5. részkörzet településein 
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A Na % alakulása az 5. részkörzet településein 

 

 
A víz keménysége (nk°) az 5. részkörzet településein 

 

6. részkörzet: Duna-Tisza-közi ős Duna hordalékkúp Tisza folyón túleső ÉK-i széle 

Az ide tartozó nyolc település közül kettő esetében (Tiszasas, Tiszaug) nem állt rendelkezésre 

vízkémiai adat a tárgyi szinttájról (14-45 m). Az összes oldott anyag tartalom tekintetében az 

1000 mg/l környéki értékek a jellemzőek, Tiszakürtön azonban ezt meghaladó 1300 mg/l 

körüli oldott anyag tartalom tapasztalható. Ebből a szempontból a legjobb adottságokkal 

0

50

100

Cibakháza Martfű Nagyrév Tiszaföldvár

n
át

ri
u

m
 %

  

Település 

Nátrium % az 5. részkörzet településein 

Na % min.

Na % max.

Na % határérték 35%

Na % határérték 45%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cibakháza Martfű Nagyrév Tiszaföldvár

ke
m

é
n

ys
é

g 
(n

k°
) 

 

Település 

A víz keménysége (nk°) az 5. részkörzet 
településein 

keménység (nk°) min.

keménység (nk°) max.



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

275 
 

Cserkeszőlő rendelkezik, ahol 390-550 mg/l közötti az összes oldott anyag tartalom. A 

nátrium tartalom hasonlóan az összes oldott anyag tartalomhoz, Tiszakürtön a legmagasabb, 

300 mg/l feletti. Csépán, Kungyalun, Tiszainokán már ennek kb. a fele, 100-150 mg/l közötti 

értékek figyelhetők meg. A legalacsonyabb nátrium tartalom Cserkeszőlő területén van, 10 

mg/l körüli, a többi településhez képest szinte elenyésző. Ebből kifolyólag a Na % is itt a 

legkedvezőbb 7-21 % közötti. A többi településen (Csépa, Kungyalu, Tiszainoka, Tiszakürt) 

mindenhol meghaladja a 35 %-os határértéket, de csak Kungyalun, Tiszainokán és 

Tiszakürtön lépi át a 45 %-os határt. Tiszakürtön a nagy nátrium tartalom miatt a Na % is 

rendkívül magas, 81-82 % körüli. A tárgyi szinttáj vizei keménység alapján Csépán (21-22 

nk°) és Tiszainokán (18-19 nk°) a kemény kategóriába, Cserkeszőlő (11-12 nk°), Kungyalu 

(16-17 nk°), Tiszakürt (8 nk°) és Szelevény (nk°) esetében pedig a közepesen kemény 

kategóriába tartoznak. Összességében elmondható, hogy a részkörzet területén egyedül 

Cserkeszőlőn van olyan minőségű felszín alatti víz (14-45 m közötti rétegek), amely minden 

tekintetben alkalmas öntözési célú felhasználásra. A többi településen az összes oldott anyag 

tartalom és a Na % is magas ezért ezeken a helyeken nem igazán célszerű az ezekből a 

rétegekből történő öntözés. Ahol a Na % csak kis mértékben haladja meg a 35 %-ot (pl. 

Csépa) ott bizonyos talajtípusoknál megengedhető az öntözés. 

 

A 3.6-8. táblázat Tiszakürt településen mutatja be a vízkémiai adottságokat a legfelső 

talajvizes rétegtől lefelé haladva az első vízműves szintekig. Ahogy a 3. részkörzet esetében 

(Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Túrkeve) úgy itt is látszik, hogy a legfelső talajvizet tározó 

réteg rendelkezik a legnagyobb összes oldott anyag tartalommal (majdnem 2500 mg/l). A 

következő rétegeknél már az előzőnek csak kb. a fele az oldott anyag tartalom, de még mindig 

elég magas (1300-1400 mg/l közötti). A második szinttájtól lefelé haladva ha csak nagyon 

minimálisan is, de folyamatosan növekszik az oldott anyag tartalom. 

 

Talajvízre vonatkozó vízkémiai adatok a részkörzet négy településén álltak rendelkezésünkre 

(Cserkeszőlő, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas), melyek a 3.6-7. táblázatban láthatók. A 

legjobb vízkémiai adottságokkal ez a részkörzet rendelkezik. Két olyan település is van 

(Cserkeszőlő, Tiszasas) ahol a talajvíztartó réteg alkalmas lehet öntözésre. Cserkeszőlőn 500 

mg/l körüli az összes oldott anyag tartalom, Tiszasas pedig 600-700 mg/l közötti. Ezeken a 

településeken a Na % is jó (24-26 %). A másik két helyen (Tiszainoka, Tiszakürt) már más a 

helyzet, mivel itt az oldott anyag tartalom már 1000 mg/l feletti, sőt Tiszakürtön 2400-2500 

mg/l közötti. A Na % sem túl kedvező, Tiszainokán közel 60 %, de Tiszakürtön is magasabb 

35 %-nál (36,8 %). A víz a közepesen kemény (Cserkeszőlő, Tiszasas) és a kemény 

(Tiszainoka) kategória között van, de Tiszakürtön ennél is magasabb 45,6 nk°, tehát nagyon 

kemény. Öntözési szempontból Cserkeszőlő és Tiszasas környéke jöhet szóba, mivel a 

megfelelő összes oldott anyag tartalom és a Na % is. 
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6. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Cserkeszőlő 12,00 517,99 27,60 25,46 12,20 

Tiszainoka 11,00 1088,58 151,80 58,88 18,10 

Tiszakürt 14,00 2446,97 255,30 36,80 45,60 

Tiszasas 14,00 660,30 47,20 24,80 17,10 
3.6-7. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 6. részkörzet néhány településén 

 

 

 

 

 

A vizsgált réteg 

mélysége (m-m-

ig) Na Ca Mg Fe Cl SO4 HCO3 NH4 NO2 NO3 

Össze oldott 

anyag  

Összes 

keménység 

Tiszakürt                         

12,0-14,0  255,3 194 80,5   230,8 360 902,8 0,55 0,62 310 2446,97 45,6 

26,0-33,0 41,0-

48,0  317,4 31 17,1   19,5 2,4 927 4,4 0,022 0,5 1328,93 8,3 

53,0-73,0 348,2 9 10,9   28 0 976 5,2 0,2 0 1377,8 3,8 

140,0-145,0 

148,0-159,0 283,9 9 8,6   33,7 0 1043,1 3 0,02 0,3 1381,8 3,3 
3.6-8. táblázat: Néhány település vízkémiája a legfelső rétegtől az első vízműves szintekig 
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 A nátrium tartalom alakulása a 6. részkörzet településein 

 

 

 
A Na % alakulása a 6. részkörzet településein 
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A víz keménysége (nk°) a 6. részkörzet településein  

  

 

7. részkörzet: Körösi-süllyedék É-i pereme 

A tárgyi részkörzethez két település tartozik, Mezőtúr és Mesterszállás, azonban csak Mezőtúr 

térségéből állt rendelkezésünkre vízkémiai adat. Mezőtúron a vízkémiai paraméterek a 19-34 

m közötti rétegekből származnak. Az összes oldott anyag tartalom öntözés szempontjából 

nem túl kedvező, mivel 800-1000 mg/l között van. A nátrium tartalom 60-124 mg/l közötti, a 

Na % pedig 22-40 % között változik. Az adatokból tehát látszik, hogy a település térségében 

viszonylagos változatosság tapasztalható, egyes helyeken alacsonyabb, máshol magasabb 

oldott anyag, illetve nátrium tartalom jellemző. Ebből kifolyólag vannak olyan területrészek 

ahol a tárgyi szinttáj vizei alkalmasak lehetnek öntözési célra. A víz keménységét tekintve a 

kemény kategóriába esik, 19-28 nk° közötti értékekkel. Összességében elmondható, hogy 

Mezőtúr térségében a tárgyi szinttáj vízkémiai adottságai alapján még éppen elfogadható 

(egyes részein) öntözés szempontjából, de a magas oldott anyag tartalom miatt csak bizonyos 

talajtípusok esetében használható. 

Talajvízre vonatkozó vízkémiai adat a részkörzet két települése közül csak Mezőtúrról állt 

rendelkezésünk, melyet a 3.6-9. táblázatban lehet látni. Az összes oldott anyag tartalom 1000 

mg/l környékén van, ami még nem is lenne annyira magas, de a Na % miatt, ami 65 % körüli, 

nem felel meg öntözési célú felhasználásra. A víz keménysége 19 nk°, vagyis a kemény 

kategóriába esik. 

 

7. részkörzet 

Település Talpmélység (m) Összes oldott anyag (mg/l) Na (mg/l) 

Na 

% keménység (nk°) 

Mezőtúr 12,00 1001,00 288,70 65,00 19,00 
3.6-9. táblázat: A talajvíztartó réteg vízkémiai tulajdonságai a 7. részkörzetben (Mezőtúr) 
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 Az összes oldott anyag tartalom alakulása a 7. részkörzet településein 

 

 
A nátrium tartalom alakulása a 7. részkörzet településein 
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 A Na % alakulása a 7. részkörzet településein 

 

 
 A víz keménysége (nk°) a 7. részkörzet településein 

 

 

A következő 4 térkép a KÖTIVIZIG területén lévő sekély rétegvizes kutak által feltárt víz 

vízkémiai adottságait mutatja be Na, Na%, összes oldott anyag tartalom, és keménység 

tekintetében. 
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A KÖTIVIZIG területén jellemző Na (mg/l) 

 

A KÖTIVIZIG területén jellemző Na% 
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A KÖTIVIZIG területén jellemző összes oldott anyag (mg/l) 

 

A KÖTIVIZIG területén jellemző vízkeménység (Nk°) 
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3.6.4 Fejlesztési változatok 

3.6.4.1 „0”változat 

 

Hevesi-sík alegység 

Az un. „0” állapotban a vízjogilag engedélyezett terület az alegységben 1099,89 ha. Az 

engedélyezett vízsugár 579,61 l/s, az éves vízigény pedig 308 137 m
3
/év. A fajlagos vízsugár 

érték 0,527 l/sha, a fajlagos vízmennyiség igény pedig 280 m
3
ha.  Ha ezeket az átlagos 

értékeket szemléljük, megállapíthatjuk, hogy az 1 ha –ra vonatkozó igény igen alacsony.  

 

Zagyva alegység 

A „0” állapot vízjogilag engedélyezett területe 262,92 ha, az engedélyezett vízsugár 91,8 l/s, 

míg az éves vízmennyiség 170 450 m
3
/év. A számított fajlagos értékek, vízsugár 0,349 l/sha, 

vízmennyiség 648 m
3
/ha. 

 

A vízsugár érték reálisnak tekinthető, de a vízmennyiség alacsony érték. Ezzel a 64,8 mm 

mesterséges csapadékkal véleményünk szerint nem lehet jelentősebb terméstöbbletet elérni. 

 

A „0” állapothoz tartozó vízjogi engedélyek terület összege 1016,9 ha, az engedélyezett 

vízsugár 282,62 l/s, az éves vízmennyiség pedig 771 691 m
3
. 

 

A számított átlagos vízsugár értéke 0,28 l/sha, a területi egységre vonatkozó vízmennyiség 

759 m
3
ha. A vízhozam érték reálisnak tekinthető, míg a fajlagos vízmennyiség a reálisnál 

alacsonyabb. 

  

A porózus víztestekkel azonos horizontális határokkal rendelkező sekély porózus víztesteknek  

 

Nagykunság alegység 

A „0” változatban az engedélyezett terület 32,18 ha, az ehhez tartozó vízhozam pedig 24,12 

l/s. az éves lekötött vízmennyiség 29 870 m
3
. A fajlagos vízsugár tehát 0,75 l/sha, a fajlagos 

vízmennyiség pedig 928 m
3
ha. 

 

Ebben az alegységben a fajlagos érték igen magas, a vízmennyiség – bár magasabb, mint a 

többi alegységben – de még mindig alacsonynak tekinthető. 

 

 

 

3.6.4.2  „1” változat: 2016. évi fejlesztési igények 

Hevesi-sík alegység 

A következő táblázatban az EMVA pályázat és egyéb vízigények miatti 2016-ban kiadott elvi 

és létesítési engedélyek, kerültek bemutatásra. Látható, hogy a vízigények zöme Heves, és 

Erdőtelek köré összpontosulnak, a többi település szerepe jóval alárendeltebb. Az új 

vízigények száma és mennyisége nem jelentős az alegységen.  
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Engedély típusa 
Terület 

(ha) 

Engedélyezett 

vízsugár (l/s) 

Igényelt 

vízmennyiség 

 (m
3
/év) 

Üzemeltetési 0 0 0 

Létesítési 23,23* 0,97* 23 356 

Elvi na. na. 53 760 

Összesen 23,23* 0,97* 77 116 

   * hiányos adat 

 

A létesítési engedélyek fajlagos vízsugár értéke gyakorlatilag nem definiálható, mivel nem 

szerepel az engedélyekben. A vízmennyiség igény 1005 m
3
/ha, mely mintegy 100 mm éves 

többlet csapadéknak felel meg, és még mindig elmarad a korábbi évek víznormájától. 

 

Zagyva alegység 

Ebben a fejezetben a 2016. évben kiadott öntözési célú létesítési és elvi vízjogi 

engedélyekben meghatározott vízmennyiségeket vizsgálom meg. Ezeket a vízjogi 

engedélyeket javarészt az EMVA pályázatok kapcsán kérték meg az engedélyesek. Összesen 

20 507 m
3
/év vízmennyiséget igényeltek. 

 

A létesítési engedélyekben megfogalmazott terület 80 ha, így a vízmennyiség igény 250 

m
3
/ha. Az adat megkérdőjelezi, hogy az öntözés el fogja-e érni a célját 25 mm/év mesterséges 

csapadék esetén. 

 

Az elvi engedélyek egyáltalán nem tartalmaznak területi és vízhozam adatot. Az éves 

vízigény is összesen 507 m
3
. A kérelmek jelentős része csak kutak fúrására vonatkozik. 

 

 

Nagykőrösi homokhát alegység 

Ebben a fejezetben a 2016. évben kiadott öntözési célú üzemeltetési, létesítési és elvi vízjogi 

engedélyekben meghatározott vízmennyiségeket vizsgálom meg. Ezeket a vízjogi 

engedélyeket javarészt az EMVA pályázatok kapcsán kérték meg az engedélyesek.  

 

A kiadott engedélyek megoszlása: 

 

Engedély típusa 
Terület 

(ha) 

Engedélyezett 

vízsugár (l/s) 

Igényelt 

vízmennyiség 

 (m
3
/év) 

Üzemeltetési 134,70 175,48 22 577 

Létesítési 324,72 157,52 259 287 

Elvi 77,62 4,4* 128 868 

Összesen 537,04 337,40 410 732 

   * hiányos adat 

 

 



       KÖTIVIZIG ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA              

285 
 

Az „1” változat fajlagos vízmennyiség igénye 765 m
3
/év, szintén lényegesen alacsonyabb az 

Agrárkutató Intézet víznormáinál. 

 

A fajlagos vízsugár igény 0,628 l/sha ami viszont igen magas érték. Ha figyelembe vesszük az 

elvi engedélyek minimális (adathiányos) vízhozam igényét, akkor várhatóan még magasabb 

lesz a fejlesztéshez kapcsolódó vízigény. 

 

Nagykunsági alegység 

A 2016-os évben ugrásszerűen megnőttek a lekötött vízmennyiségek, közel kétszeres 

növekedés tapasztalható a 2015-ös évhez képest. 2015-ben a lekötött vízmennyiség 29 870 m
3
 

volt, 2016-ra ez 68 610 m
3
-re emelkedett. Üzemeltetési engedély 150 ha –ra lett kiadva. 

Azokat a telepeket, melyek jövőbeli fejlesztési igényként jelentkeznek, a következőkben 

tárgyaljuk. 

 

Az alegység területére eső felszín alatti vízkészletből történő öntözési célú igények száma a 

2016-os évre vonatkozóan nem volt számottevő. Létesítési engedély összesen négy telepre 

szól, Cserkeszőlő, Karcag, Kengyel és Rákóczifalva településeken. Ezek összes lekötött 

vízmennyisége 25 590 m
3
/év, ebből Karcag 22.249 m

3
/év. Az elvi vízjogi engedélyek száma 

ennél is kevesebb, összesen két darab, Rákóczifalva (10.000 m
3
/év) és Tiszabő (3.000 m

3
/év) 

települések. Ezeken felül vannak még csepegtető öntöző rendszer kiépítését célzó fejlesztések 

is Tiszaszőlősön, Cserkeszőlőn és Abádszalókon. Ezen települések közül csak Cserkeszőlőn 

és Abádszalókon alkalmas a felszín alatti víz vízkémiai adottságai alapján öntözésre (kb. 15-

50 m közötti rétegek), a többi településen általában 1000 mg/l körüli összes oldott anyag 

tartalom a jellemző, így itt nem feltétlenül ajánlott a kútból való öntözés. Esetleg csak 

bizonyos talajtípusoknál vagy vízkezelés után. 

 

 

Engedély típusa 
Terület 

(ha) 

Engedélyezett 

vízsugár (l/s) 

Igényelt 

vízmennyiség 

 (m
3
/év) 

Üzemeltetési 21,00 na. 150 

Létesítési 67,25 4,84 25 590 

Elvi 10,13 4,48 13 000 

Összesen 98,38 9,32 38 740 

 

 

A fajlagos értékek: vízsugár 0,094 l/sha 

   vízmennyiség 394 m
3
/ha 

 

Mindkét adat irreális, az engedélyek nem tartalmazzák valamennyi – a fejlesztési igény 

megítéléséhez – szükséges adatot, vagy a terület, vagy a vízsugár, vagy mindkettő hiányzik. A 

vízmennyiség adatok általában szerepelnek, bár igen alacsony vízmennyiséget igényelnek. 
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A tárgyi fejlesztések a p.2.9.2 és a p.2.10.2 felszín alatti víztesteket érintik. Az utóbbi 

esetében a mennyiséggel nincs gond, mivel a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben 

(továbbiakban VGT2) „jó” mennyiségi minősítést kapott, és általában az ide települt kutakból 

is kivehető néhány 100 l/p-es vízhozam megfelelő átmérő mellett. Az előbbi víztest esetében 

már más a helyzet. Ez a víztest ugyanis a VGT2 szerint „gyenge” mennyiségi minősítést 

kapott, így itt már a nagy vízmennyiséget igénylő kutas öntözőtelepeknél ezt figyelembe kell 

venni. Ha az igényelt vízmennyiség magas, akkor hidrogeológiai modellezés javasolt és csak 

annak eredményétől függően lehet engedélyezni. Ez azért fontos, mivel a VGT-ben 

meghatározott víztestek nem hozhatók rosszabb mennyiségi állapotba, mint amilyenben 

jelenleg vannak (a VGT2 alapján). 

 

Összességében megállapítható, hogy a felszín alatti vizet használó öntözőtelepek száma 

megemelkedett a 2016-os évre (az új létesítési engedélyek miatt), de még így sem lehet azt 

mondani, hogy a felszín alatti vízkészletből történő öntözés meghatározó az alegységen. Az 

alegységen lévő öntözőtelepek szinte mindegyike felszíni vízkészletet használ fel, mivel a 

terület nagy részén ki van építve öntöző-csatorna hálózat. Az alegységen csak az a néhány 

területrész nincs ellátva felszíni vízzel, melyeket a 0. változatnál, illetve korábban már 

említettünk. 

 
 Összefoglaló adatok a 2016. fejlesztési időszak végére 

engedélyezett 

terület (ha) 

engedélyezett 

vízhozam (m
3
/s) 

éves vízmennyiség 

(Em
3
) 

FEV 
„0” 31 755 29,27 50 000 

„1” 3 264 4,031 5 486 

FAV 
„0” 2 412 0,98 1 280 

„1” 739 0,35 547 

Összesen 38 170 34,631 57 313 

 

  Az adatok csak öntözésre vonatkoznak. 

 

 

 

3.6.4.3  „2” változat: maximális lehetőségek és igények 

A maximális lehetőségeket akkor lehetne meghatározni pontosan, ha ismernénk az összes 

felszín alatti vízkivételt, különös tekintettel az engedély nélküli vízhasználatokra. Ez alapján 

lehetne kiszámolni az éppen aktuális vízkészletet, mely alapján pedig könnyen 

meghatározható lenne, hogy mennyi szabad vízkészletünk van még. Ennek hiányában 

maximum csak az mondható el, hogy az éppen felmerülő igényt alaposan megvizsgálva, a 

tervezett vízigényt hidrodinamikai modellezéssel is elemezve van lehetőségünk manapság 

meghatározni azt, hogy a felmerült igény engedélyezhető vagy nem az adott víztest VGT2 

szerinti besorolását is tekintve. 
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Hevesi-sík alegység 

Az általános terület ismeret és a vízhasználók reagálásait figyelembe véve az öntözési igények 

tovább fognak növekedni. Értékelve az időjárási és a várható éghajlat változási 

körülményeket az alegységben további mintegy 15-20 % -os maximális növekedés várható. 

 

Ez konkrétan 150-200 ha terület növekedéssel, mintegy 50-70 l/s vízhozam igény 

növekedéssel és 150 000 – 200 000 m
3
/év vízmennyiség igénnyel számszerűsíthető. 

 

Így az alegység öntözhető területe:  1270-1330 ha 

 vízhozam igénye:  640-660 l/s 

 vízmennyiség igénye:  400 000-600 000 m
3
/év 

mértékű lesz. 

 

 

Zagyva alegység 

A Hevesi-sík alegység becslési elveit itt is elfogadva, maximálisan 10 % -os további fejlesztés 

várható, így az öntözhető terület: 380 ha 

 vízhozam igénye: 140 l/s 

 vízmennyiség igénye: 380 000 m
3
/év 

mértékű lesz. 

 

 

Nagykőrösi homokhát alegység 

Az alegység területén mintegy 25 % -os további fejlesztést prognosztizálunk. 

 

Így az engedélyezett terület:  1950 ha 

engedélyezett vízhozam:  820 l/s 

vízmennyiség igény:  2 000 000 m
3
/év 

 

várható értékű lesz. 

 

 

Nagykunság alegység 

A Nagykunság alegységben csak minimális, mintegy 5 % -os növekedéssel számolhatunk, 

mivel jelentős felszíni vízkészletek állnak rendelkezésre és a felszín alatti vizek minősége 

csak kis területen felel meg az öntözés követelményeinek. 

 

Így az engedélyezett terület:  140 ha 

engedélyezett vízhozam:  50 l/s 

vízmennyiség igény:  140 000 m
3
/év 

 

nagyságú lesz. 
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A négy alegységet összefoglalva a 2. (maximális) változat megvalósításával az öntözés főbb 

adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A változat nem tartalmaz hatásmérséklő 

intézkedéseket: 

 

 Engedélyezett 

terület (ha) 

Engedélyezett 

vízhozam (m
3
/s) 

Éves vízmennyiség 

(Em
3
) 

Felszíni vizek 47 000 37,62 73 000 

FAV 

Hevesi-sík 1 330 0,66 600 

Zagyva 380 0,14 380 

Nagykőrösi homokhát 1 950 0,82 2 000 

Nagykunság 140 0,05 140 

Összesen 50 800 39,29 76 120 

 

 3.6.4.4 „3” változat: a maximális fejlesztés lehetősége a hatásmérséklő intézkedések 

bevezetésével 

 

A vízmegtakarítást célzó intézkedéseket a felszín alatti vizek tekintetében a következők: 

 

a) Illegális kutak témaköre (kút amnesztia) 

 

Az illegális (engedéllyel nem rendelkező) kutak mennyiségének meghatározása nem egyszerű 

feladat, csak becsülni tudjuk a nagyságrendjüket. Ezeket a kutakat két nagyobb csoportba 

lehet tovább osztani. Az egyik ilyen csoport a települések belterületén, a magánházak udvarán 

létesített sekély mélységű kutak (általában max. 40-45 m), egyes esetekben lehetnek 

mélyebbek is. A másik csoport a külterületre eső kutak, melyek mélysége szintén hasonló 

lehet, a terület geológiai adottságaitól függően. Külterületen nagyobb mélységű kutak is 

előfordulnak, mivel ivóvízhálózat hiányában az ivóvíz ellátást is meg kell oldani. Így akár 100 

m és ennél mélyebb kutak is létesültek engedély nélkül. 

 

 Lakossági célú engedély nélküli vízkivételek 

 

A legfőbb probléma ezen kutakkal kapcsolatban, hogy a kiképzésük nem szakszerű, 

nincsenek rendesen palástcementezve, így a legfelső rossz vízminőségű és szennyezett 

talajvizes rétegből a szennyeződés lehúzódhat az alsóbb rétegekbe. Ezáltal a mélyebb rétegek 

is elszennyeződhetnek. Másik fő probléma, hogy a kutak csövezéséhez sok esetben nem a 

kútfúrásban szabványosított csöveket használják, hanem erre alkalmatlan, pl. 

szennyvízcsöveket (szürke színű lefolyócsövek), melyek falvastagsága 1,8-2,0 mm körüli, 

ezáltal könnyen megsérülhet (megreped, eltörik) a felszín alatti rétegek nyomásának hatására. 

Ezeknek a csöveknek az átmérője 32-40-50-63-110 mm között változik. Az engedély nélküli 

házi magán kutaknál általában a 40-50-63 mm átmérőjű csöveket szokták alkalmazni. Ezen 

kutak szinte mindegyike ún. „Szegedi-típusú kút”, melynek jellemzője, hogy a felszín alatt 
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kb. 0-50 cm között ágazik el két részre: az egyik cső kézi szivattyús, a másik pedig gépi 

szivattyús. 

 

A vízmennyiséget tekintve önmagukban egyenként nem jelentenek jelentős hatást a felszín 

alatti víztestekre, de ha együttesen vesszük figyelembe őket, akkor már igen jelentős 

vízmennyiséggel állunk szemben. 

Az éves vízmennyiségek számítása (becslése) során, a települések belterületére 50-100 m
3
/év 

vízmennyiséget feltételeztünk. A számításnál a települések lakásszámát vettük figyelembe, 

falusias településen minden lakáshoz egy-egy kutat, városias környezetben pedig a lakásszám 

75 %-ra feltételeztünk egy-egy kutat (?. táblázat). 

 

 

Település Típus 
Lakás-

szám 
Szorzó 

Illegális 

kút (db) 
50 m

3
/év 100 m

3
/év 

2-9 Hevesi-sík alegység  

Átány falusias 574 1 574 28700 57400 

Erdőtelek falusias 1 372 1 1372 68600 137200 

Tenk falusias 471 1 471 23550 47100 

Heves városias 4 143 0,75 317,25 155362,5 31725 

Hevesvezekény falusias 305 1 305 15250 30500 

Kömlő falusias 673 1 673 33650 67300 

Pély falusias 663 1 663 33150 66300 

Tarnaszentmiklós falusias 419 1 419 20950 41900 

Sarud falusias 574 1 574 28700 57400 

Tiszanána falusias 1 041 1 1 041 52050 104100 

Kisköre falusias 1 274 1 1 274 63700 127400 

Hunyadfalva falusias 101 1 101 5050 10100 

Tiszasüly falusias 755 1 755 37750 75500 

Kőtelek falusias 812 1 812 40600 81200 

Nagykörű falusias 908 1 908 45400 90800 

Csataszög falusias 132 1 132 6600 13200 

Jászapáti falusias 3 657 1 3 657 182850 365700 

Jászkisér falusias 2 220 1 2 220 111000 222000 

Jászszentandrás falusias 1 538 1 1 538 76900 153800 

Jászivány falusias 217 1 217 10850 21700 

Jászladány falusias 2 301 1 2 301 115050 230100 

Tiszasüly falusias 755 1 755 37750 75500 

Besenyszög  falusias 1 423 1 1 423 71150 142300 

Összesen:   26 328   22 502 1264613 2250225 

2-10 Zagyva alegység 

Alattyán falusias 911 1 911 45550 91100 

Jánoshida falusias 1136 1 1136 56800 113600 
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Jászalsószentgyörgy falusias 1560 1 1560 78000 156000 

Jászberény városias 12246 0,75 9184,5 459225 918450 

Jászboldogháza falusias 816 1 816 40800 81600 

Jászfelsőszentgyörgy falusias 784 1 784 39200 78400 

Jászfényszaru falusias 2663 1 2663 133150 266300 

Jászjákóhalma falusias 1375 1 1375 68750 137500 

Jásztelek falusias 709 1 709 35450 70900 

Pusztamonostor falusias 753 1 753 37650 75300 

Szászberek  falusias 417 1 417 20850 41700 

Szolnok városias 34684 0,75 26013 1300650 2601300 

Újszász falusias 2530 1 2530 126500 253000 

Zagyvarékas falusias 1503 1 1503 75150 150300 

Összesen:  62087  50354,5 2517725 5035450 

2-12 Nagykőrösi homokhát alegység 

Abony városias 6 011 0,75 4508,25 225412,5 450825 

Kőröstetétlen falusias 374 1 374 18700 37400 

Törtel falusias 1 888 1 1888 94400 188800 

Albertirsa falusias 4 955 1 4955 247750 495500 

Pilis falusias 4 532 1 4532 226600 453200 

Cegléd városias 15 626 0,75 11719,5 585975 1171950 

Ceglédbercel falusias 1 698 1 1698 84900 169800 

Csemő falusias 1 849 1 1849 92450 184900 

Jászkarajenő falusias 1 390 1 1390 69500 139000 

Kocsér falusias 976 1 976 48800 97600 

Mikebuda falusias 298 1 298 14900 29800 

Nagykőrös városias 10 516 0,75 7887 394350 788700 

Nyársapát falusias 846 1 846 42300 84600 

Szentkirály falusias 849 1 849 42450 84900 

Tiszakécske falusias 5 343 1 5343 267150 534300 

Lakitelek falusias 2 041 1 2041 102050 204100 

Tápiószőlős falusias 1 356 1 1356 67800 135600 

Újszilvás falusias 1 193 1 1193 59650 119300 

Tiszajenő falusias 811 1 811 40550 81100 

Tiszavárkony  falusias 729 1 729 36450 72900 

Tószeg falusias 1 795 1 1795 89750 179500 

Összesen   65 076   57037,75 2851888 5703775 

2-18 Nagykunság alegység 

Abádszalók falusias 2038 1 2038 101900 203800 

Berekfürdő falusias 521 1 521 26050 52100 

Cibakháza falusias 1949 1 1949 97450 194900 

Csépa falusias 847 1 847 42350 84700 
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Cserkeszőlő falusias 1493 1 1493 74650 149300 

Fegyvernek falusias 2643 1 2643 132150 264300 

Karcag városias 8196 0,75 6147 307350 614700 

Kenderes falusias 1944 1 1944 97200 194400 

Kengyel falusias 1403 1 1403 70150 140300 

Kétpó falusias 304 1 304 15200 30400 

Kisújszállás városias 4719 0,75 3539,25 176962,5 353925 

Kunszentmárton-Kungyalu falusias 3988 1 3988 199400 398800 

Kunhegyes falusias 3350 1 3350 167500 335000 

Kunmadaras falusias 2071 1 2071 103550 207100 

Kuncsorba falusias 296 1 296 14800 29600 

Martfű városias 2931 0,75 2198,25 109912,5 219825 

Mesterszállás falusias 382 1 382 19100 38200 

Mezőhék falusias 164 1 164 8200 16400 

Mezőtúr városias 7769 0,75 5826,75 291337,5 582675 

Nagyrév falusias 373 1 373 18650 37300 

Örményes falusias 461 1 461 23050 46100 

Rákóczifalva falusias 2248 1 2248 112400 224800 

Rákócziújfalu falusias 733 1 733 36650 73300 

Szajol falusias 1569 1 1569 78450 156900 

Szelevény falusias 595 1 595 29750 59500 

Tiszabő falusias 457 1 457 22850 45700 

Tiszabura falusias 849 1 849 42450 84900 

Tiszaderzs falusias 632 1 632 31600 63200 

Tiszaföldvár városias 4691 0,75 3518,25 175912,5 351825 

Tiszagyenda falusias 520 1 520 26000 52000 

Tiszaigar falusias 380 1 380 19000 38000 

Tiszainoka falusias 213 1 213 10650 21300 

Tiszaörs falusias 674 1 674 33700 67400 

Tiszakürt falusias 755 1 755 37750 75500 

Tiszapüspöki falusias 836 1 836 41800 83600 

Tiszaroff falusias 836 1 836 41800 83600 

Tiszasas falusias 548 1 548 27400 54800 

Tiszaszentimre falusias 1003 1 1003 50150 100300 

Tiszaszőlős falusias 704 1 704 35200 70400 

Tiszatenyő falusias 675 1 675 33750 67500 

Tiszaug falusias 418 1 418 20900 41800 

Tomajmonostora falusias 349 1 349 17450 34900 

Törökszentmiklós városias 9006 0,75 6754,5 337725 675450 

Túrkeve falusias 3991 1 3991 199550 399100 

Összesen  80524  71196 3559800 7119600 
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3.6-10. táblázat: A KÖTIVIZIG településeinek belterületén feltételezett illegális kutak száma és becsült 

termelése. 

 

Ez a szám azonban elég bizonytalan, mivel előfordulnak olyan települések, melyeknek egyes 

részein nincs megfelelő vízkitermelésre alkalmas réteg, ezért ezeken a helyeken nem tudtak 

létesíteni kutat. 

 

A következő 5. sz. ábra a házi magán kutak csövezési rajza látható. A bal oldali képen egy 

műszakilag rosszul kiképzett kút látható, ahol hiányzik a kutat körülvevő palástcementezés. A 

jobb oldali képen ugyanez a kútrajz látható palástcementezéssel, vagyis műszakilag helyesen 

kiképezve. 

 
házi magán kutak csövezési rajza  
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Házi magánkút csövezési rajza helytelen, illetve helyes kútkiképzés esetén. 

 

 A kiskerti öntöző kutak legnagyobb műszaki hiányossága a palástcementezés hiánya. 

 A manapság elterjedt kivitelezési eljárások során a szűrőcső és a furat közötti 

gyűrűsteret jó vízvezető képességű kaviccsal vagy sóderral töltik ki. 

 Helyes kivitelezésnél a kavics fölötti körgyűrűs teret cementpéppel szigetelik, 

megakadályozva ezzel a védett réteg felszín illetve talajvíz eredetű elszennyeződését. 

 Anyagi és időtakarékossági okokból, vagy hozzá nem értés miatt ezt a szigetelést 

általában nem végzik el. Ez viszont rendkívül káros lehet, mert a kút termeltetésével a 

víz nem csak a beszűrőzött rétegből, hanem a kavicsolt paláston keresztül a sok helyen 

már elszennyezett vagy nem megfelelő minőségű vizet tartalmazó felsőbb rétegekből 

is utánpótlódik. 
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 Mindemellett fontos tényező az is, hogy a kutakat szennyező forrásoktól (trágyadomb, 

árnyékszék, istálló, stb.) nem megfelelő távolságba helyezik el, így már törvényszerű a 

vizek állapotának leromlása. 

 A leromlott állapotú sekély rétegvizek (talajvizek) aztán mélyebb kutak megfúrására 

ösztönzik a kút tulajdonosokat, mellyel a védett földtani környezetben levő jó 

minőségű felszín alatti vizek elszennyeződése idézhető elő!! 

 A folyamat következménye előbb-utóbb a települések ivóvízbázisainak 

elszennyeződéséhez vezethet!!! 

 

Mivel szántóföldi öntözésnél több ezer m
3
/év-es vízmennyiség is előfordulhat egy-egy kútból, 

ezért valószínűleg több százezres, ill. milliós nagyságrendű m
3
/év-es vízmennyiséggel 

számolhatunk a külterületi illegális kutak esetében. Ez azonban csak durva becslés, mely elég 

bizonytalan. Számolni kell azzal is, hogy vannak olyan területek, melyeket nem öntöznek sem 

felszíni vízből (mert nem áll rendelkezésre), sem pedig kútból. 

 

 

 Gazdasági célú engedély nélküli vízkivételek: 

 

A gazdasági célú vízkivételeknél elsősorban a külterületi engedély nélküli öntöző kutakat 

érjük. Ez olyan helyen feltételezhető, ahol nem áll rendelkezésre felszíni víz, és intenzív 

mezőgazdasági termelést folytatnak.  

 

Ilyen területek lehetnek a Hevesi-sík alegységen: 

 Jászapáti térsége 

 Heves, Hevesvezekény környezete 

 Erdőtelek, Átány, Tenk térsége 

 

 

Zagyva alegység: 

Az alegység területén csak a Zagyva közvetlen környezetében van felszíni víz kivételre 

lehetőség, így az alegység területén kutakból kell megoldani az öntözési célú igényeket. 

 

A Nagykunság alegységen: 

 

 Tiszagyenda térsége, 

 Abádszalók és külterületének nagy része, 

 Karcag térsége, 

 Kenderes közvetlen környezete, 

 Túrkeve közvetlen környezete, 

 Mezőtúr térsége, 

 Tiszazug, 

 Szolnok, Rákóczifalva és Rákócziújfalu területe 
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Nagykőrösi homokhát alegysége: 

 

 Itt az alegység túlnyomó részén nem áll rendelkezésre felszíni víz, ezért 

külterületen nagy mennyiségű illegális kúttal számolhatunk. 

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2016. évi módosítása lehetővé tette, hogy 

az illegálisan létesített kutakat bírság nélkül be lehet jelenteni 2018. december 31-ig. Ennek 

eredményeként a víztestekben javulást várunk, mivel több információnk lesz a víztestet 

terhelő vízkitermelésekről. Az így felszabaduló vízkészlet később felhasználhatóvá válik 

(engedélyezhető). Az illegális kutak száma azért nagy, mert a hatósági engedélyek díja 

nagyon magas. Ezen díjak csökkentésével szintén lehetne ösztönözni a lakosságot arra, hogy 

engedéllyel létesítsenek kutakat. Az illegális kutak bejelentésének víztestre gyakorolt „javuló” 

hatását 2021 utánra várjuk. 

 

b) Vízóra témaköre: 

 

A kutakra szerelt vízórák lehetővé teszik a vízhasználatok egzakt mérését. Jelenleg még 

mindig sok olyan vízhasználat van, melyek méretlenek és a vkj bevallás az engedélyezett éves 

vízmennyiség alapján történik. A kitermelt víz vízóra általi mérése, azonban az engedélyes 

szempontjából is jó, mivel a méretlen vízhasználat után nagyobb mértékű vkj-t kell fizetnie. 

 

A KÖTIVIZIG kb. 2 éve már elkezdte előírni a hitelesített vízmérőórák használatát. Minden 

vízkitermelést tartalmazó, vagyonkezelői hozzájárulásban elő szoktuk írni a hitelesített 

vízmérőóra használatát (kutas engedélyeknél), melynek papírjait az engedélyesnek be kell 

küldeni a részünkre. Ezzel a kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy rövid időn belül az 

elszámolás valós legyen, vagyis mindenki csak maximum annyi vizet termeljen ki a felszín 

alatti víztestből, amennyi az engedélyében engedélyezve van. Azonban a vízmérőóra megléte 

még nem jelent teljes biztonságot arra, hogy a mérés helyesen történik, mivel ellenőrzés 

nélkül bárki hozzányúlhat a vízmérőórájához, mely ezután nem fog helyesen mérni. Ennek a 

kiküszöbölésére az Igazgatóság a vízmérőórák plombázását szeretné elérni, így követhető 

lesz, hogy ki nyúlt hozzá a vízmérőórájához előzetes egyeztetés nélkül. Ennek a jövőbeli 

tervnek azonban nagy költség és ember igénye van, melyet szükségszerű megoldani, mert 

csak így válhat tényleg ellenőrizhetővé a kutakból kitermelt vízmennyiség mérése. 

 

Fontos beszélni még a hideg- és melegvízmérőórákról is. Itt főleg a termálkutakra gondolunk, 

mert itt sok esetben előfordul, hogy melegvízmérőóra helyett, hidegvízmérőórát szerelnek fel, 

mely nem fog jól mérni. Tehát fontos, hogy a termálkutakra is az arra megfelelő vízmérőórát 

helyezzék fel. 
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Ettől a hatásmérséklő intézkedéstől összességében jelentős mértékű pozitív hatást várunk. 

Akár 30-40-50 %-al is csökkenhetnek a vízkivételek. Azonban ennek a hatása csak 2021-2027 

környékére várható. 2021 után már számolhatunk felszabaduló vízkészlettel. 

 

Megjegyezzük, hogy az EMVA támogatás egyik feltétele a vízhasznált pontos vízmennyiség 

mérése. 

 

c) A meglévő üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata: 

 

Fontos a meglévő üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata az engedélyezett vízmennyiségekre 

vonatkozóan. Az engedélyben a vízmennyiségeket a víznorma alapján kellene meghatározni 

(meg van határozva, hogy mennyi öntözővízre van szükség az adott növénykultúrához). 

Ennek alapján szükség szerint módosítani kell az engedélyeket, mivel sok esetben azok alul, 

illetve túl vannak engedélyezve. A túlengedélyezés által sok lekötött vízmennyiség 

felszabadulhat, akár 10 % is. Valószínűbbnek tűnik azonban az az eshetőség, hogy az alul, 

illetve túlengedélyezések kiegyenlítik egymást. Összességében a vízhasználatok 

szabályozhatóbbá válhatnak. 

 

d) Alvó engedélyek: 

 

Az alvó engedélyek felülvizsgálata is célszerű lenne, mint javaslat. Ha nem használják az 

adott engedélyben lekötött éves vízmennyiséget több éve, akkor le kellene csökkenteni 0 

m
3
/év-re. Ez által további vízkészletek szabadulhatnak fel. Ennek azonban jobban meg kell 

vizsgálni a jogi hátterét, mivel az adott vízmennyiségre az engedélyes korábban jogot szerzett. 

Ennek a témakörnek a tárgyalása azért lenne szükségszerű, mert a tanulmány készítése során 

szerzett információink szerint sok olyan öntözéses engedély van, melyekben a lekötött 

vízmennyiségeket már évek óta nem használják fel. 

 

e) Hálózati veszteség hatása: 

 

A hálózati veszteség magába foglalja a technológiai veszteséget is (pl. szűrőmosatás, stb.). 

Ezért célszerű inkább elosztási veszteségről beszélni, mely a technológiából származó 

veszteségeket nem tartalmazza. Az elosztási veszteségbe tartozik a vezetékhálózaton 

jelentkező vízveszteség, de ide tartoznak a közkutak, szökőkutak, stb. vízvesztesége is. Az 

öntözésfejlesztés szempontjából azonban ezek nem relevánsak, mivel nem azokat a rétegeket 

érintik, melyek az öntözés szempontjából felhasználhatók. 

 

 

Települési csapadékvíz gazdálkodás: 

 

A települési csapadékvíz gazdálkodásnak csak a települések belterületén van hatása, öntözés 

szempontjából nem releváns, mivel nincs hatással a szántóföldi területekre. 
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Azokban a holtágakban, ahol a vízpótlás biztosítható, az aszályos időszakban kiemelt feladat 

maximális szinten tartása (Alcsi Holt-Tisza, Harangzugi Holt-Körös, Cserőközi Holt-Tisza, 

Fegyverneki Holt-Tisza, Cibakházi Holt-Tisza). 

 

Egyéb, alternatív megoldások, javaslatok 

Tisztított szennyvíz: 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén nincs igény a tisztított szennyvízből 

történő öntözésre és nem is jellemző. Ennek oka, hogy a tisztított szennyvíz tartalmaz olyan 

alkotókat (hormonok), melyek nem használhatók fel szántóföldi növények öntözésére. 

 

Megfelelő agrotechnika használata: 

A megfelelő agrokultúra alkalmazása, vagyis az adott talajon olyan növényt termesszünk, 

mely arra alkalmas. A kellő mértékű és igényes agrotechnika alkalmazása is fontos. Itt 

elsősorban a mélyszántásra gondolunk (50 cm). Általában csak 20 cm mélyen szoktak 

szántani, melynek következményeként 20 cm alatt összetömörödik a talaj és létrejön egy 

vízzáró réteg. Ezáltal a csapadékvíz nem tud elszivárogni, belvizek jönnek létre, a talaj 

kétfázisúvá válik. A mélyszántás alkalmazásának következményeként akár 120-150 mm 

csapadékmennyiség is betározható lenne a felsőbb rétegekben. Ezzel akár 15-20 % vízkészlet 

megspórolható lenne és a május-június eleji öntözést akár ki is válthatja. 
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3.7 VGT IRÁNYMUTATÁSAI 

3.7.1  VGT célja, célkitűzések 

A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó 

állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, 

hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő 

vízmennyiséget is. 

A Víz Keretirányelvben meghatározott általános célkitűzések, melyek az Öntözési Stratégia 

szempontjából relevánsak  

 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 

 aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése 

A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken 

keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a 

víztestek. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát 

elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk 

kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére 

hatással lehetnek.  

A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően 

örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során 

hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot 

eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési 

igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével. 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a víztesteket az alábbi kategóriába sorolja 

 természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek; 

 erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az 

emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak; 

 a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges eredetű; valamint 

 felszín alatti víztestek. 

A szűkös vízkészletekhez való hozzáférés hatékony kezelésére egy több komponensből álló 

eszköz-csomag került összeállításra a VGT-ben, amelynek elemei egymásra épülnek. A 

korlátosan rendelkezésre álló készletek elosztása érdekében alkalmazható közgazdasági 

szabályozóeszközök működtetésének számos előfeltétele van. Ezek olyan intézkedések, 

amelyek bevezetése a VGT által feltárt problémák kezelésére önmagukban is szükségesek. 

Akkor szükséges összetettebb közgazdasági szabályozó eszközökhöz nyúlni, ha ezek, az 

előfeltételként is szolgáló intézkedések bevezetésre kerültek, de nem bizonyultak elegendőnek 

a készlet problémák megoldására. Az intézkedések ezen első körébe tartozik: (1.) az engedély 

nélküli vízkivételek felderítése és visszaszorítása (a vízügyi hatóság és a vízügyi 

igazgatóságok összehangolt tevékenységével); (2.) a lekötött, de nem hasznosított készletek 

felderítése és hasznosításba vonása (hatósági eszközökkel, a vízkészlet-járulék pontosabb 

tervezést ösztönző elemének erősítésével és az egyes víztestekre a jogszabályilag előírt 
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„Mennyiségi igénybevételi korlátok” „Mi”-k kialakításával). Ha a készletek tényleges 

kihasználtságát biztosító intézkedések ellenére túlkereslet alakul ki, abban az esetben a 

készletgazdálkodó szervezet kezdeményezésére és irányításával egy egyeztetésre kerül sor az 

érintett (rész)víztest vízhasználóinak részvételével. Az egyeztetés keretében kísérletet tesznek 

önkéntes megállapodás létrehozására a vízhasználók között a szükséges vízkivétel-csökkentés 

elosztására.  

A felszíni vízkészleteknél a szezonalitás és a vízhiány kezelése áll az intézkedések 

fókuszában. Esetükben a gazdaság-szabályozásnak a vízzel bőségesen és a vízzel szűken 

ellátott időszak közötti átadás jogi-gazdasági kereteit kell megteremteni és olyan 

intézményeket, amelyek segítik a vízhasználókat, hogy az időjárás adott évi lehetőségeihez 

rugalmasan tudjanak alkalmazkodni, minimalizálni lehessen a nyári vízben, szűkös 

időszakban a rendelkezésre álló, de felhasználatlan készletek nagyságát.  

Az éven belüli készlet átadás lehetőségének megteremtéséhez szükséges a lekötés 

időszakának több részre osztása, a nyári vízben szűkös időszak elválasztása az időszak többi 

részétől. A lekötési időszak több részre bontása intézményesített lehetőséget teremt a vízzel 

bővebben ellátott időszakban nagy valószínűséggel rendelkezésre álló mennyiségek rendezett 

felhasználására. 

 

3.7.2  Víztestek ismertetése (minősítés, célkitűzés) alegységenként 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gondozásában készített Öntözés Fejlesztési 

Stratégia a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-9 Hevesi sík, 2-10 Zagyva, 2-12 Nagykőrösi 

homokhát, 2-18 Nagykunsági alegységét érinti. 

2-18 Nagykunsági alegység 

Az alegységet természetes medrek és mesterséges vízgazdálkodási célú létesítmények 

határolják. Egy komplex vízgazdálkodási egység, mely a Közép-Tisza völgyében helyezkedik 

el. Meghatározó létesítményei a Tisza-tó és öntözőcsatornái. A területet a névadó 

Nagykunsági-főcsatorna választja ketté, mely jelentős potenciáljával meghatározója az 

alegység vízgazdálkodásának.  

Az alegységben 28 önálló felszíni víztest, illetve víztest vízgyűjtő terület került kijelölésre, 

ebből 16 vízfolyás, 9 holtág, 2 tározó, valamint itt található a Tisza-tó 4 medencéje, mely egy 

állóvíz víztestet alkot. 

2012 évi adatok alapján a vetésterület 61%-át a gabonafélék uralják. Meghatározó a búza-, a 

kukorica-, a napraforgó-, a rizs- és az ipari növénytermesztés, az állattenyésztésen belül a 

sertés-, szarvasmarha- és juhtenyésztés. A terület 1/3-a öntözött, a délnyugati részében 

zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermelő övezetek alakultak ki. 

Az alegységhez tartozó vízfolyás víztestek közül 11 db víztest erősen módosított (69%), 5 db 

mesterséges (31%) besorolású. 
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Az alegység területén található 9 holtág típusú állóvíz víztest közül 7 db a Tisza folyó, 2 db a 

Hármas-Körös mentett oldali holtága: Alcsi-Holt-Tisza, Cibakházi-Holt-Tisza, Cserőközi 

Holt-Tisza, Fegyverneki-Holt-Tisza, Gyova-Mámai Holt-Tisza, Szajoli-Holt-Tisza, Tiszaugi 

Holt-Tisza, Halásztelek-Túrtő-Harcsás Holt-Körös, Harangzugi Holt-Körös. A holtágak közül 

mind a 9 db és a Tisza-tó erősen módosított besorolású állóvíz víztest (83%). 

Az állóvíz víztestek közé tartozik a 2 db tározó (Kecskeri-tározó, X. tározó) típusú víztest is, 

melyek mesterséges besorolásúak (17%). 

Az erősen módosított víztest esetében az ember által okozott változás olyan mértékű (és e 

módosítás az emberi igények miatt továbbra is fenntartandó), hogy emiatt a jó állapot nem 

érhető el.  

Az alegységen lévő mesterséges víztest – vízfolyás víztestek esetében – az öntözési igény 

kielégítése érdekében létrehozott felszíni vizek:  

Nagykunsági-főcsatorna, Nagykunsági-főcsatorna keleti ág, Német-ér, NK.III-2.. 

öntözőcsatorna, Tiszafüredi öntöző-főcsatorna. 

Állóvíz víztestek a vízvisszatartás megvalósítása érdekében alakították ki: Kecskeri-tározó, X. 

tározó. 

Az erősen módosított és mesterséges víztesteknél a maximális vagy jó ökopotenciál, mint 

célállapot meghatározásánál irányadó lehet az adott erősen módosított víztesthez leginkább 

hasonlító természetes víztípus jó állapota. Ugyanakkor ezeknél a víztesteknél a funkció 

fenntartása az elsődleges szempont (pl. belvíz csatornánál a vízelvezető képesség, halastónál a 

haltenyésztéshez szükséges körülmények fenntartása), ezért a környezeti célkitűzés 

meghatározható a használattól függően is, de törekedni kell a környezeti szempontból „jó 

gyakorlat” elérésére. 

A kijelölt víztesteknek csak a 36%-a (10 db) természetes vízfolyás vagy állóvíz, mesterséges 

kategóriába 25 % (7 db) sorolandó, míg a természetes eredetű víztestek közül erősen 

módosított 39 % (11 db) víztest. 

A VKI 4. cikk 3 (b) pontja alapján a mesterségessé, vagy erősen módosítottá nyilvánítás okai:  

 Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, halgazdálkodás 

vízellátása 

Az alegységhez tartozó 10 db vízfolyás víztest erősen módosítottságának indoka a 

mezőgazdasági területek belvízvédelme, öntözővíz biztosítás és a halgazdálkodáshoz 

szükséges vízellátás biztosítása. 

Az állóvíz víztestek közül a Kecskeri-tározó és a X. tározó körtöltéses tározók, melyek 

a külterületi vízelevezetést (belvíz-védelmet) és tározást teszik lehetővé. 

 Vízgazdálkodási célú fentiekbe nem tartozó egyéb (vízvisszatartás, tározás, átvezetés, 

természetvédelem, stb.) beavatkozásai 

Az alegységhez tartozó 9 db holtág természetvédelmi, ökológiai célú víztártozás, 

vízvisszatartási funkciót is ellát. 
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A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nem csak a vizek mennyiségi állapotára vonatkozóan 

tartalmaz célkitűzéseke, hanem a minőségi állapotra vonatkozóan is.  

Az alegységen 2 vízfolyás víztest – Tisza Kisköréstől Hármas-Körösig és a Tiszabői csatorna 

– 4 db állóvíz víztest – Fegyverneki-, Alcsi-, Szajoli-Holt-Tisza valamint a Tisza-tó – 

vízgyűjtőjének egész területe tápanyag érzékeny a kijelölő rendeletek alapján. Az alegység 

területén 16 db vízfolyás víztest 2375,72 km
2 

vízgyűjtő területéből 2279,78 km
2
 érintett 

nitrátérzékeny terület kijelöléssel (91,68%). Legmagasabb arányban (99,86 %) a Német-ér, 

legkisebb arányban (56,23%) az NK.III-2. vízgyűjtő területe érintett. Az állóvíz víztestek 

közül 12 db víztest 802,67 km
2 

vízgyűjtőterületéből 150,88 km
2 

érintett nitrát érzékeny 

kijelöléssel. A legnagyobb arányban (100%) Kecskeri- és X. tározó, a legkisebb arányban 

(8,61%) a Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös vízgyűjtő területe érintett a kijelöléssel. 

A felszíni vizek összes só terhelését az alegységen dominánsan a termálvíz bevezetések 

okozzák (97,3%-ban), a kommunális és kommunális jellegű szennyvizek részesedése az 

összes só terhelésből elhanyagolható (0,1%). A felszíni vizek kémiai monitoring mérései 

alapján, az alegységen veszélyes anyagot nem azonosítottak. 

Az alegység természetes vízfolyásai között szinte nincs olyan, amelyet nem érint valamilyen 

jelentős hidromorfológiai hatás. A nagyarányú befolyásoltságot elsősorban a szabályozottság 

okozza – ez valamennyi vízfolyás-kategóriára érvényes. A fenntartásból adódó problémák a 

kis és közepes vízfolyásokon nagyarányúak (75 %), viszont ezek gyakran csak ideiglenesen 

jelentkeznek, mivel az élővilág gyorsan alkalmazkodik az új körülményekhez, és/vagy 

visszahódítja az eredeti területet. A keresztirányú elzárások és a vízjárást módosító 

beavatkozások pedig a víztestek több mint 94 %-át érintik. A mesterséges vízfolyás víztestek 

esetében a hidromorfológiai befolyásoltság aránya gyakorlatilag 100%-os, hiszen a víztest 

maga is beavatkozás eredménye, hidromorfológiai tulajdonságai a víztest funkciójából 

adódnak: öntözőcsatorna, belvízcsatorna, kettősműködésű csatorna, stb. 

Az alegységre jellemző, hogy térben és időben igen egyenlőtlen a felszíni lefolyás, a 

vízkészlet megoszlása: a 16 felszíni víztest közül 14-ben az augusztusi 80%-os tartósságú 

kisvíz mennyisége nulla, ezek a medrek természetes körülmények között akár több hónapon 

keresztül sem szállítanak vizet. A 14 vízfolyás víztest mértékadó természetes vízkészlete 

nulla, így hasznosítható természetes vízkészlettel sem számolhatunk. Ezek a víztestek 

időszakos vízfolyás besorolásúak. 

A lokális vízhiány kezelésére az Alföld területén a vízátvezetésekre fontos szerep hárul az 

öntözési és halgazdasági vízigények kielégítésében. Az alegységen 1 vízátvezetés van, amely 

más alegységen keletkező vízkészlet hiány megoldásához járul hozzá (TIKEVIR). A 

vízátvezetés vízbázisa a Tisza folyó, közvetlen vízkivétel a Tisza-tó-ból történik.  A 

vízátvezetés vízhozama a nyári öntözési időszakban 15 m
3
/s. A térségi vízátvezetés mellett 3 

nagy öntöző főcsatorna biztosítja az öntözővizet az alegységek behálózó öntözőcsatornáknak. 

A vízátvezetésben részt vesznek a kettősműködésű (öntözővíz és belvízszállítás) csatornák is 

(5db).  A „túl kevés víz” az ország bármely pontján bekövetkezhet és a mezőgazdasági 

területek jelentős részét érintheti. A Tisza részvízgyűjtőre jellemző leginkább a vízhiány, ezért 

nem véletlen, hogy itt épült meg hazánk legnagyobb vízpótló rendszere, mely az alegységen 

működik (TIKEVIR). 
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2-12 Nagykörösi homokhát 

Az ország középső részén, a Duna és Tisza folyók között elhelyezkedő alegységet északi, 

nyugati és déli irányban a természetes magas vonulatok, míg keletről a Tisza folyó határolja. 

Az alegység területét 8 felszín alatti víztest, valamint 6 felszíni víztest közvetlen vízgyűjtői 

tökéletesen lefedik. A tervezési alegység mentes a határvízi problémáktól. Az alegység 

területén 5 db vízfolyás víztest, és egy állóvíz víztest található.  

Az alegység területén lévő felszíni víztestek mindegyike erősen módosított, mesterséges 

víztest nem került kijelölésre. 

Az alegységen a víztestek vízgyűjtői nem tápanyag érzékenyek a kijelölő rendeletek alapján, 

nitrátérzékeny kategóriába az alegység területének 69,56 %-a tartozik. 

A felszíni vizek terheléséhez összes só esetében nagymértékben hozzájárulnak a termálvíz 

bevezetések (15 %-ban), valamint a kommunális és kommunális jellegű szennyvizek 

részesedése továbbra is jelentős (84,8%). 

A felszíni vizek kémiai monitoring mérései alapján az alegységben 1 db releváns veszélyes 

anyagot azonosítottak (cink és vegyületei) a Gerje, Körös-ér és Közös csatorna víztesteken. 

Az alegység természetes vízfolyásai között szinte nincs olyan, amelyet nem érint valamilyen 

jelentős hidromorfológiai hatás. A fenntartásból adódó problémák a vízfolyásokon 

nagyarányúak (78%). A keresztirányú elzárások és a vízjárást módosító beavatkozások pedig 

a víztestek több mint 22%-át érintik. 

A 2-12 alegységre jellemző, hogy térben és időben igen egyenlőtlen a felszíni lefolyás, a 

vízkészlet megoszlása: az 5 felszíni vízfolyás víztest mindegyikénél az augusztusi 80%-os 

tartósságú kisvíz mennyisége nulla, ezek a medrek természetes körülmények között akár több 

hónapon keresztül sem szállítanak vizet.  

A hatáselemzés alapján, az alegységen 2010-2012 évek között üzemelő 7 olyan kommunális 

szennyvíztisztító telep közül, amely felszíni elhelyezéssel érintett 6 kibocsátása bizonyult 

jelentősnek. A 6 felszíni víztest közül 5 időszakos vízfolyást ér folyamatos 

szennyvízbevezetés. A természetes lefolyás 50-100%-át teszik ki a szennyvízbevezetés több 

víztest esetében. 

Fontos a vízelvonás okozta terhelést egy víztesten, ha a vízrendszer szerint összesített elvonás 

mennyisége az augusztusi hasznosítható lefolyás 90%-át meghaladta. Az alegység 6 felszíni 

vízteste közül 2 esetében volt a terhelés jelentősnek minősíthető, vagyis ennyi víztesten volt 

kimutatható hogy a vízkivételek meghaladták a hasznosítható készlet mennyiségét. A Körös-

ér vízfolyás víztest és a Tiszakécskei-Holt-Tisza állóvíz víztest esetében volt jelentősnek 

minősített a terhelés. 

2-9 Hevesi sík 

A tervezési alegység a Tisza részvízgyűjtő középső részén helyezkedik el. Az ország középső 

részén, a Tisza jobb partján elhelyezkedő alegységet nyugatról a Zagyva, északról a Laskó és 

a Tarna patakok természetes vízgyűjtői, délről és délkeletről a Tisza folyó határolják. 
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Az alegység gazdasági jellegét tekintve mezőgazdasági, melynek szintje a szántóföld 

minőségének függvényében változik. Magasabb értékű földterületek a középső és déli 

részeken találhatók, ezért itt a mezőgazdasági szántó művelés mellett a gyümölcstermesztés is 

jellemző. Az északi területeken a szántóföldi és legelő művelés folyik. 

Az elegység vízfolyás víztestei között a Hanyi-csatorna 0+000–14+200 km szelvényei között 

medertározóként funkcionál. A csatorna felső szakasza patak jellegű, az alsó szakasza nagy és 

összetett szelvényű, állandó vízfolyás. Millér-csatorna kis esésű, kettős működésű, állandó 

vízfolyás. A csatorna teljes hosszban öntözővizet szállít, így a természetes vízjárástól eltérően 

az év nagy részében magas vízszint mellett üzemel. Doba-csatorna a csatorna kettős 

rendeltetésű. Legjelentősebb a lecsapolásokból származó technológiai víz levezetésének 

többletterhelése. A másik jelentős igénybevétel az öntözővíz szállítása. A Jászsági-főcsatorna 

Kiskörén Tisza jp-i 134+940 tkm szelvényében lévő gravitációs fővízkivételi beeresztő 

zsilipen keresztül látja el a rendszert öntözővízzel. A Jászsági-főcsatorna 492,1 km2 

kiterjedésű hatásterülettel rendelkezik. A típusa mesterséges csatorna, saját vízgyűjtő területe 

nincs. A főcsatornában bögéző műtárgyak nincsenek, a teljes csatornahossz egy bögeként 

működik. A Jászsági-főcsatorna nem torkollik bele más élő vízfolyásba, az összes beeresztett 

víz üzemszerűen a vízkivételi helyeken távozik a főcsatornából a vízhasznosítási igényeknek 

megfelelően.  

Az alegység valamennyi felszíni vízteste – a mesterséges Jászsági-főcsatorna kivételével – 

erősen módosított besorolású. 

Fontos a vízelvonás okozta terhelés egy víztesten, ha a vízrendszer szerint összesített elvonás 

mennyisége az augusztusi hasznosítható lefolyás 90%-át meghaladta. Az alegység területén 

összesen 13 terhelés minősíthető fontosnak, ami szerint a 7 felszíni víztestből 3 víztesten volt 

kimutatható, hogy a vízkivételek terhelést okoztak. Ezek a víztestek a Sajfoki-csatorna, Doba-

csatorna és a György-éri halastavak. Jelentős, vagyis a hasznosítható készlet mennyiségét 

meghaladó vízkivétel nem volt az alegységen.  

Alegységen nincs olyan vízátvezetés, amely közvetlenül érint valamely víztestet. A Jászsági-

főcsatorna meghosszabbítását célzó projektek megvalósulása esetén lehetőség nyílik a 

Zagyva-Tarna vízrendszerének vízpótlására (ökológiai vízmennyiségének biztosítására). A 

projekt jelenleg műszakilag előkészített, de pályázati támogatással nem rendelkezik. A 

Jászsági-főcsatornából történő vízátvezetéssel érintett Zagyva-folyó a 2-10 tervezési alegység 

kijelölt vízteste. 

Az alegységben a György-éri–halastavak állóvíz víztest vízgyűjtője tápanyag érzékeny a 

kijelölő rendelet alapján, az alegység területének 18,34 %-a tartozik a nitrátérzékeny 

kategóriába. 

Az alegységen 2010 és 2012 között 5 db kommunális szennyvíztisztító üzemelt. 2007 évhez 

képest új szennyvíztisztító üzembe helyezésére nem került sor. A szennyvíztisztító telepek 

hatékonyságát a nitrogén (továbbiakban: N) és foszfor (továbbiakban: P) eltávolítás 

(tápanyag-eltávolítás) vizsgálata alapján értékelik. Az 5 települési kommunális 
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szennyvíztisztítóból kettő kibocsátása bizonyult jelentősnek. A terheléssel érintett víztestek a 

Doba-csatorna és a Hanyi-csatorna. 

A felszíni vizek kémiai monitoring mérései alapján az alegységben 2 releváns veszélyes 

anyagot azonosítottak (higany, cink), melyet a Hanyi-csatornában mértek ki. 

 

2-10 Zagyva  

Az alegység a Duna-Tisza közének északi részén, az Északi-középhegység nagytáj középső és 

az Alföld nagytáj északi részén található. A mezőgazdaságilag hasznosított területek 

elterjedtebb kultúrái a gabonafélék közül a búza, kukorica, őszi árpa, a zöldségfélék közül a 

paradicsom és a paprika tartozik a fontosabb növények közé. A termál- és gyógy-túrizmus 

központjai a minősített gyógyvízzel rendelkező települések. A vízparti turizmus helyszínei a 

Zagyva és a holtágak. 

A vízgyűjtő két alapvetően különböző jellegű területegységre osztható. A Cserhát és a Mátra 

hegységek, és a hozzájuk csatlakozó dombvidékek az Északi-középhegységhez, míg a 

Cserhátalja és a Tápió vidék az Alföldhöz tartozik.  

Az öntözési Stratégia szempontjából releváns víztest a Zagyva alsó, mely természetes 

besorolású állandó vízfolyás víztest. A Zagyva teljes egészében hazai vízfolyás, 

vízgyűjtőjének alig egy ezredrésze fekszik külföldön. Jelentős a felszín közeli vízátbocsátó 

kőzet is, ezért nem sok vizet szállít a Tiszába. Vízjárása heves. Zagyva alsó víztest legkisebb 

vízhozama 0,4 m
3
/s, legnagyobb vízhozama 198 m

3
/s. 

A víztest vízgyűjtőjére is jellemző, hogy a csapadék eloszlása időben és térben egyenlőtlen. 

Aszály elsősorban az Alföld közepét sújtja, mivel ezen a területen a párolgás gyakran 

meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az alegység területén éghajlati 

vízhiány/víztöbblet a 25 mm/évet meghaladó vízfölöslegtől a 350 mm/év feletti vízhiányig 

értékek között változik. Ezt az időszakosan ismétlődő természeti jelenséget - amely az érintett 

területen az élővilág, a mezőgazdaság, és ezeken keresztül a társadalom számára is 

nagymértékű és tartós vízhiányt jelent - az éghajlat változása várhatóan súlyosbítja. A 

várhatóan emelkedő vízhiány mértékén enyhíthet a Jászsági-főcsatorna meghosszabbítását 

célzó projektek megvalósulása, mely esetén lehetőség nyílik a Zagyva-Tarna vízrendszerének 

vízpótlására (ökológiai vízmennyiségének biztosítására). 

A Zagyva víztest vízgyűjtője nitrátérzékeny területként kijelölt, de nem sorolt a tápanyag 

érzékeny területek közé. 

A tisztított kommunális szennyvíz befogadójaként jellemzően a vízfolyások szolgálnak. A 

tisztított szennyvizek 8 helyen közvetlenül a Zagyvába jutnak. A bevezetések közül 2 tartozik 

a jelentős kategóriába, mely a folyó közepes és kisvízi vízminőségre hatással van. 

A Zagyva összes só terhelését nagymértékben (87 %-ban), a termálvíz bevezetések adják, a 

kommunális és kommunális jellegű szennyvizek részesedése a terhelésből nem jelentős. 
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A Zagyva kémiai minősítése a higany és vegyületeinek jelenléte miatt nem jó. 

A víztest vízkészletének elemzése szempontjából nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 

vízfolyás felső, hegyvidéki szakaszán található völgyzárógátas tározók üzemeltetése összetett 

vízgazdálkodási feladat. Az árvízi biztonság biztosítása mellett törekedni kell az egyéb 

vízigények kielégítésére is. Kisvizes időszakokban a tározók alvizein gyakran nehézséget 

okoz az ökológiai vízigények kielégítése. A tározók jelenléte azonban nemcsak mennyiségi, 

hanem minőségi szempontokból is kockázatot jelent. A vízfolyás felső szakaszán ugyanis 

jellemző tevékenység a horgászat és halászat, melyek szélsőséges esetekben a vízfolyások és 

állóvizek, tározók vízminőségét is nagyban befolyásolhatják.  

Zagyva alsó szakaszán 2006. évben tározási célú, halastavi, holtág vízpotlási és öntözési célú 

vízkivétel volt engedélyezett. Ebből legnagyobb számba az öntözési engedélyek jelentek meg 

(40 db). Az összes engedélyezett vízkivétel mennyisége 1 486 162 m
3
/év volt. 

 

3.7.3  Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó, támogató intézkedések 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott intézkedések melyekhez általános 

érvénnyel kapcsolódik a KÖTIVIZIG Öntözési Stratégiája. 

 Felszíni vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, 

engedélyezése 

Az intézkedés célja a feszíni vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás intézményi 

hátterének erősítése, egyfelől az engedélyezési eljárás hatékonyságának (egyszerűségének, 

átláthatóságának) javításával, másfelől a vízkészletekre és a vízhasználatokra vonatkozó 

információk pontosítása és nyilvántartása. Elsősorban szabályozás jellegű intézkedés, de a 

jogszabályalkotás (kiegészítés) mellett az intézményi háttér fejlesztésére vonatkozó elemeket 

is tartalmaz: a.) a vízügyi igazgatóságok és a vízügyi hatóságok szervezet- és 

eszközrendszerének bővítése, b.) a kiadott engedélyek (lekötések) adminisztratív 

felülvizsgálata c.) szakértői és tervezői jogosultsági jogszabály felülvizsgálata. Az intézkedés 

műszaki alapját jelenti a hasznosítható vízkészletek víztest szintű meghatározása, amely 

tartalmazza az ökológiai kisvíz értékét is.  

 Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, 

megszüntetése, legalizálása). 

A vízhasználatok tényleges hatásának értékelését nagymértékben torzítják az engedély nélküli 

vízhasználatok. Noha ez elsősorban a felszín alatti vizekből történő vízkivételeket érinti, 

előfordul a feszíni vízkivételeknél is. Az intézkedés első fázisát az illegális vízkivételek 

feltárása jelenti, majd a tényeges mérték és valódi hatásának ismeretében lehet dönteni a 

felszámolásról (műszaki javasat, ütemezés), vagy a legalizálásról (a fennmaradási 

engedélyezési eljárás és műszaki feltételei). Az intézkedés kiegészítő része az illegális 

vízhasználatokkal kapcsolatos egyértelmű szankciók beépítése a szabályozásba majd a 

szabályozás érvényesítése.   
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  Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben  

Az intézkedés a mezőgazdasági célú vízhasználat fenntartható fejlesztése, a víz- és energia-

takarékos öntözőberendezések alkalmazására, a szivárgási, a párolgási és a különféle 

műtárgyaknál bekövetkező vízveszteségek csökkentésére, az optimális vízadagolás 

megvalósítására, a helyi vízkészletek, mint kiegészítő vízforrások hasznosítására (amennyiben 

a víz minősége öntözésre megfelelő) irányuló fejlesztéseket foglal magában.  

A VP (2014-2020) támogatást nyújt vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses 

gazdálkodásfejlesztésekre, amely támogatás célja, hogy hatékonyan csökkenjen a 

vízfogyasztás mértéke. 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nem tartalmaz önálló, az éghajlatváltozás hatását mérséklő, 

vagy ahhoz való alkalmazkodást elősegítő külön intézkedési csomagot. Ezek a feladatok 

beépülnek az egyéb terheléseket kezelő intézkedési csomagokba.  

A következőkben felsorolásra kerül, hogy a Nemzeti Éghajlati Stratégiában jelzett, az 

éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást vagy a következmények csökkentését célzó 

intézkedések hogyan jelennek meg horizontálisan a VGT2 tervezetében.   

 vízkivételek szabályozása,  

 takarékosságra ösztönző gazdasági eszközök,   

 az igénygazdálkodás erősítése, vízigény szabályozás takarékos vízhasználatok 

elősegítése, 

 vízvisszatartás különböző formáinak növelése, (belvízcsatornák megcsapoló 

hatásának csökkentése),  

 területhasználat módosítása, eróziócsökkentés,  

 ökoszisztémák állapotának javítása, ökoszisztéma szolgáltatások erősítése, 

vízfolyások, hullámterek, árterek rehabilitációja, 

 tározók ökológiai szempontú üzemeltetése, 

 bizonyos tevékenységek tiltása illetve korlátozása, 

 szennyvízkibocsátás határértékeinek módosítása,  

 vízszintszabályozás,  

 vízpótlás. 
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4.  HUMÁN- ÉS EGYÉB ERŐFORRÁS IGÉNY FELMÉRÉSE 

Jelen fejezetben bemutatjuk a KÖTIVIZIG Öntözési stratégiájában meghatározott célokhoz és 

fejlesztési igényekhez társuló humán- és egyéb erőforrás igényeket. A költségek 

meghatározásánál minden esetben bruttó értékeket vettünk figyelembe. 

A fejlesztés nélkül kielégíthető vízigények között azon öntözőrendszereket tüntettük fel, 

melyek jelenlegi állapotukban is ki tudják szolgálni a vízhasználók részéről felmerülő 

igényeket. Ez esetben a költség oldalon az üzemeltetési, fenntartási és karbantartási 

költségeket, továbbá a munkavállalók járandóságából adódó munkáltatónál felmerülő 

költségeket határoztuk meg.  

A fejlesztéssel érintett beruházások esetén az igazgatóságunknál Európai Uniós forrásból 

megvalósult pályázatok (ROP, KEOP, KEHOP) jellemzői alapján becsültük meg a 

kivitelezési költségeken kívül felmerülő forrásigényeket.  Számításba vettük a tervezés, 

engedélyeztetés, mérnök – műszaki ellenőri feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok, 

kötelező nyilvánosság biztosítása és tájékoztatási feladatok ellátása, eszközbeszerzés, 

projektmenedzsment elszámolás, és területszerzési feladatok becsült költségeit. A teljes 

beruházási költségeken belüli megoszlási arányt az EU-s pályázatok tapasztalataira alapoztuk, 

átlagosan 75 %-os arányt képvisel a kivitelezési költség és 25%-os arányt az egyéb 

megvalósításhoz kapcsolódó költségek. 

4.1.HUMÁN ERŐFORRÁS IGÉNY ISMERTETÉSE 

4.1.1. Fejlesztések nélkül kielégíthető vízigények biztosítása érdekében jelentkező humán 

erőforrás igény szakaszmérnökségekre lebontva 

4.1.1.1. Szolnoki Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztés nélküli vízigények biztosítása érdekében 

 

Milléri öntözőrendszer, Csátés ( szivattyús) fürt 

Jelenleg a fürtön külön személyzet nem áll rendelkezésre, beosztástól függően a Milléri és J. 

III rendszeren lévő szolgálat látja el a vízkormányzói feladatát. 

Létszám igény:  1 fő csatornaőr állományba vétele a Csátés átemelt fürtre. Az 

öntözésfejlesztési stratégia egyes fejlesztési tervei érintik ezen fürtöt, összefonódik és 

megnövekedik a lehatárolt és vízzel ellátott terület.  

Az új csatornaőr által felügyelt létesítmények: 

Csátés csatorna    4+917-11+900 cskm  6983 fm 

25 számú csatorna    0+000-  9+400 cskm  9400  fm 

252 számú csatorna    0+000-  3+391 cskm  3391  fm 

25-3 csatorna     0+000-  2+477 cskm  2477  fm 

Összesen:         22251 fm 
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4.1.1.2. Kiskörei Szakszménrökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztés nélküli vízigények biztosítása érdekében 

A Kiskörei Szakaszmérnökség területén fejlesztés nélkül kielégíthető vízigények biztosítása 

érdekében szükséges beruházások üzemeltetéséhez és a fenntartásához nem társul humán 

erőforrás igény.  

 

 

4.1.1.3. Mezőtúri Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztés nélküli vízigények biztosítása érdekében 

 

A Mezőtúri Szakaszmérnökség területén fejlesztés nélküli vízigények esetében az 

üzemeltetést és a fenntartást külső üzemeltető szervezet végzi, ezért nem jelentkezik humán 

erőforrás igény.  

 

 

4.1.1.4. Karcagi Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztés nélküli vízigények biztosítása érdekében 

 

Fejlesztés nélkül kielégíthető vízigények a Karcagi Szakaszmérnökség területén az alábbi 

csatornaszakaszon jelentkezhetnek: 

 

- Kisújszállási II. főcsatorna 0+000 – 4+030 szelvények között 

- Kisújszállási III. csatorna 0+000 – 6+090 szelvények között 

- KSZ-1 csatorna 0+500 – 3+500 szelvények között 

- Tiszabői főcsatorna 8+366 – 12+003 szelvények között 

 

A csatornákon jelentkező vízigények kiszolgálására külön személyzet felvétele nem indokolt, 

a jelenlegi vízügyi üzemeltető állománnyal el lehet látni a feladatokat. 

 

 

4.1.2. Fejlesztéssel kielégíthető vízigények biztosítása érdekében jelentkező humán 

erőforrás igény szakaszmérnökségekre lebontva 

 

4.1.2.1. Szolnoki Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztéssel kielégíthető vízigények biztosítása érdekében 

 

A Zagyva folyó alsó szakasz és a Malomzugi Holt Zagyva vízpótlása – a Palotási 4, 

Palotási 5 csatorna ismételt üzembe helyezése. 
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A Milléri öntözőrendszeren a Palotási szivattyútelep újra üzembe helyezésével egy új fürt 

jönne létre. A megnövekedett, vízzel ellátandó terület, a Zagyva folyó és a Malomzugi holtág 

vízpótlásával megnövekedett feladatok hárulnának a meglévő létszámra. 

Létszám igény: A szivattyú üzemeltetése különálló feladatként hárul az üzemeltetőre. Egy 

szivattyútelepen egy időben 2 fő látja el feladatát, és ezt folyamatos üzem mellett a váltásra 

kidolgozva 12 fő szivattyútelep kezelő felvételét igényli. 

A megnövekedett terület miatt 2 fő csatornaőr folyamatos jelenlétét igényli, melyek munkáját 

a szivattyú gépkezelők megfelelő elosztásban helyettesítheti. 

Tiszakécskei és Lakitelki öntözőrendszer 

Az öntözőrendszer üzembe helyezése új állomány felállítását igényli ezen a területen. Jelen 

állapotban nincs a területen személyzet, aki ellátná a szivattyú telep és az öntözőrendszer 

üzemeltetését és felügyeletét. 

Létszám igény:  A szivattyú üzemeltetése különálló feladatként hárul az üzemeltetőre. Egy 

szivattyútelepen egy időben 2 fő látja el feladatát, és ezt folyamatos üzem mellett a váltásra 

kidolgozva 12 fő felvételét igényli. 

A megnövekedett terület miatt 4 fő csatornaőr folyamatos jelenlétét igényli, melyek munkáját 

a szivattyú gépkezelők megfelelő elosztásban helyettesítheti. 

A vízhasznosítással kapcsolatos többlet adminisztrációs és területi feladatok hatékonyabb 

ellátása érdekében a szellemi állomány bővítésére is szükség van, ezért 1 fő adminisztrátor és 

1 fő vízhasznosítási ügyintéző felvétele szükséges. 

A csatornák üzembe helyezésével, az üzemeltetéshez szükséges megfelelően karbantartott 

állapot szinten tartásához 4 fő fenntartó gépkezelő felvételére van szükség. 

Jászsági öntözőrendszer Milléri öntözőfürt,  kettős működésű csatornáinak fejlesztése. 

Jászsági főcsatorna komplex fejlesztése az öntözési vízigények kiszolgálása és a Zagyva 

folyó vízpótlása érdekében 

J. III-3. fürtfőcsatorna nem üzemelő szakaszának üzembe helyezése 

J. III-2. fürtfőcsatorna nem üzemelő szakaszának üzembe helyezése 

Jászsági öntözőrendszer J.III. öntözőfürt,  kettős működésű csatornák fejlesztése 

Ezen projektek megvalósítása esetén már egy meglévő rendszer fejlesztése valósul meg, 

melyek átfedik egymást, és a jelenlegi üzemrendhez szorosan kapcsolódnak. A rendszer 

felügyelete és karbantartásához szükséges személyzet részben rendelkezésre áll. 

Létszám igény: Mivel a rendszerek egymáshoz kapcsolódnak, ezért az 5 projektet egyben 

kezeljük. 
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A megnövekedett területek, és kettős működésű csatornák bevonásával hosszabb vízfolyási 

szakaszok ellenőrzendők, ezért az öt projektre együttesen 3 csatornaőr felvétele szükséges. 

A megnövekedett adminisztratív munkák ellátásához 1 fő vízhasznosítási ügyintéző felvétele 

válik szükségessé. 

Tiszavárkonyi öntözőrendszer fejlesztése. 

A rendszer működtetését jelenleg külső üzemeltető végzi.  Javaslatuk alapján a feladatok 

ellátásához 1 fő csatornaőr felvétele szükséges. 

 

 

4.1.2.2. Kiskörei Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztéssel kielégíthető vízigények biztosítása érdekében 

 

Jászsági öntözőrendszer  

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 

10.04/3. számú Kiskörei csatornaőrjárás belvizes csatornaőre látja el. 

Létszám igény: további 1 fő csatornaőr és 1 fő fenntartógép-kezelő állományba vétele a 

Jászsági öntözőrendszer létesítményein ellátandó mezőgazdasági vízszolgáltatási és 

fenntartási feladatok végrehajtására.  

Az új csatornaőr által felügyelt létesítmények: 

Jászsági-főcsatorna    0+000-14+265 cskm  14265 fm 

Jászsági jobb parti szivárgó csatorna  0+000-0+145 cskm  145 fm 

      0+242-14+070 cskm  13828 fm 

Jászsági bal parti szivárgó csatorna  0+250-5+085 cskm  4835 fm 

      9+750-15+125 cskm  5375 fm 

J-I-1. öntözőcsatorna    0+000-8+814 cskm  8814 fm 

J-X-1. öntözőcsatorna    0+000-1+442 cskm  1442 fm 

J-X-2. öntözőcsatorna    0+000-5+110 cskm  5110 fm 

J-X-2-1. öntözőcsatorna   0+000-0+173 cskm  173 fm 

J-X-3. öntözőcsatorna    0+000-2+657 cskm  2657 fm 

Összesen:         56644 fm 

 

Jászsági-főcsatorna jobb parti töltése  0+000-14+335 tkm  14355 fm 

Jászsági-főcsatorna bal parti töltése  0+000-15+132 tkm  15132 fm 

Összesen:         29487 fm 
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Mindösszesen:        86131 fm 

Nagykunsági öntözőrendszer 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 

10.06/4. számú Pusztataskonyi csatornaőrjárás belvizes csatornaőre látja el. 

Létszám igény: további 1 fő csatornaőr és 1 fő fenntartógép-kezelő állományba vétele a 

Nagykunsági öntözőrendszer létesítményein ellátandó mezőgazdasági vízszolgáltatási és 

fenntartási feladatok végrehajtására. 

 

Az új csatornaőr által felügyelt létesítmények: 

Nagykunsági-főcsatorna   0+000-10+250 cskm  10250 fm 

Nagykunsági jobb parti szivárgó csatorna 0+000-10+262 cskm  10262 fm 

Nagykunsági bal parti szivárgó csatorna 0+000-10+257 cskm  10257 fm 

Összesen:         30769 fm 

 

Nagykunsági-főcsatorna jobb parti töltése 0+000-12+197 tkm  12197 fm 

Nagykunsági-főcsatorna bal parti töltése 0+000-10+257 tkm  10257 fm 

Összesen:         22454 fm 

Mindösszesen:        53223 fm 

 

Tiszafüredi öntözőrendszer 

A Tiszafüredi öntözőrendszer üzemeltetését jelenleg 5 fő szivattyútelep-kezelő és 7 fő 

csatornaőr látja el idénymunkarendben. Az 5 fő szivattyútelep-kezelő a Tiszaörvényi 

öntözővíz-átemelő szivattyútelep, a 7 fő csatornaőr pedig két őrjárásban a csatornák 

üzemeltetését, felügyeletét, vízhasználatok ellenőrzését látja el. 

Létszám igény: további 1 fő szivattyútelep-kezelő és 1 fő csatornaőr állományba vétele a 

vízkivételen és az öntözőrendszer csatornáin ellátandó mezőgazdasági vízszolgáltatási 

feladatok végrehajtására.  

A Jászsági, Nagykunsági és Tiszafüredi öntözőrendszereken, a Cserőközi öntözőfürtön, 

valamint a kettősműködésű belvízcsatornákon az öntözési időszakban a vízszolgáltatási 

igények kielégítését el kell tudni végezni. Ehhez szükség van a mindenkori igényeknek 

megfelelő fenntartottság biztosítására, ami a jelenlegi fenntartógép-kezelő állomány 

bővítésével lehetséges.  

Létszám igény: további 4 fő fenntartógép-kezelő állományba vétele a többlet fenntartási 

feladatok elvégzésére. Tiszafüredi öntözőrendszerre 2 fő, Jászsági öntözőrendszerre 1 fő, 

Nagykunsági öntözőrendszerre további 1 fő felvétele szükséges. 
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Az vízhasznosítással kapcsolatos többlet adminisztrációs és területi feladatok hatékonyabb 

ellátása érdekében a szellemi állomány bővítésére is szükség van, mint műszaki, mint 

üzemgazdasági vonalon. Mindezek mellett a felvételt nyert és felvételre kerülő többlet 

létszám okozta állománybővülés okán szükség van bér- és munkaüggyel foglalkozó személy 

felvételére is.  

Létszám igény: további 4 fő szellemi dolgozó állományba vétele a többlet adminisztrációs 

feladatok elvégzésére. 1 fő bér- és munkaügyi ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő 

vízhasznosítási ügyintéző felvétele szükséges a megnövekedett feladatok ellátásához. 

 

 

4.1.2.3. Mezőtúri Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztéssel kielégíthető vízigények biztosítása érdekében 

 

Nkfcs. Keleti-ág átfolyásos tározóvá történő fejlesztése (dinamikus tározás 

megvalósítása) 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 10.10/2 

és a 10.10/6 belvízi őrjárás csatornaőrei látják el. A projekt megvalósulása során a Nkfcs. 

dinamikus emelt vízszint tartása szükséges, ezért folyamatos őri felügyelet indokolt. A projekt 

megvalósulása esetén 1 fő csatornaőr felvétele szükséges, aki kizárólag a mezőgazdasági 

vízszolgáltatási feladatokat látja el az NKfcs. Keleti-ágán. 

A főcsatorna szivárgójára telepített automata szivattyútelepek folyamatos üzemelése várható, 

ezért az üzembiztonság érdekében szükséges 1 fő gépkezelő felvétele, aki a szükséges 

fenntartási munkákat is végezné. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

 

Nkfcs. Nyugati ág átfolyásos tározóvá történő fejlesztése (dinamikus tározás 

megvalósítása) 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 

10.10/6, a 10.10/7 és a 10.10/9 őrjárás csatornaőrei látják el. A projekt megvalósulása során a 

Nkfcs. dinamikus emelt vízszint tartása szükséges, ezért folyamatos őri felügyelet indokolt. A 

projekt megvalósulása esetén 2 fő csatornaőr felvétele szükséges, akik kizárólag a 

mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat látják el az NKfcs. Nyugati-ágán. 

A főcsatorna szivárgójára telepített automata szivattyútelepek folyamatos üzemelése várható, 

ezért az üzembiztonság érdekében szükséges 1 fő gépkezelő felvétele, aki a szükséges 

fenntartási munkákat is végezné. 
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Létszám igény: – 2 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

Fegyvernek-Szajol öblözetek többcélú fejlesztése, Nk. VI- öntözőfürt létrehozása  

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladat eddig nem jelentkezett a térségben, mivel az 

öntözőcsatornák üzemen kívül vannak. A projekt megvalósulása során jelentős új csatorna 

szakaszok megépítése és kettős működésbe vonása fog megtörténni.  

A belvizes csatornák felügyeletét jelenleg 10.09/1.1 őrjárás csatornaőre és a 10.09/1.2 őrjárás 

(gát- és) csatornaőre látja el kapcsolt munkakörben. A projekt megvalósulása esetén 2 fő 

csatornaőr felvétele szükséges, akik kizárólag a mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat 

látják el. A jelentős csatornahosszak fenntartása érdekében szükséges 1 fő gépkezelő 

felvétele.  

Létszám igény: – 2 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

 

Harangzugi I. belvízcsatorna és a Mezőhéki I-13 csatorna fejlesztése 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 

10.10/6, a 10.10/7 és a 10.10/9 őrjárás csatornaőrei látják el. A projekt megvalósulásával a 

Nagykunsági főcsatorna jobb parti töltésében egy új gravitációs vízkivételi műtárgy épülne, 

melynek üzemeltetése és karbantartása, illetve az új kettősműködésbe vont csatornaszakaszok 

felügyelete miatt 1 fő csatornaőr felvétele szükséges, aki kizárólag a mezőgazdasági 

vízszolgáltatási feladatokat látja el. 

A jelentősen megnövekedett kettősműködésű csatornahossz miatt szükséges 1 fő gépkezelő 

felvétele, aki a fenntartási munkákat végezné. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

 

Mezőtúri VI. belvízcsatorna fejlesztése 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, illetve a csatornák felügyeletét jelenleg a 

10.10/3, a 10.10/5 őrjárás csatornaőrei látják el. A Mezőtúr–Álomzugi belvízöblözet 

vízgazdálkodási reformjának II. és III. üteme megvalósulása esetén, az Álomzugi 

öntözőcsatornán, a Mezőtúri VI-1-c és a Mezőtúr VI–1 csatornákon keresztül, a Mezőtúri VI 
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csatorna öntözővízzel való ellátottsága biztosított lenne. Ennek következtében több mint 25 

km belvízcsatorna kettősműködésbe vonása történne meg, amelyek felügyelete és 

üzemeltetése indokolja 1 fő csatornaőr felvételét, aki kizárólag a mezőgazdasági 

vízszolgáltatási feladatokat látná el. 

A jelentősen megnövekedett kettősműködésű csatornahossz miatt szükséges 1 fő gépkezelő 

felvétele, aki a fenntartási munkákat végezné. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

Cibak–Martfűi csatorna rekonstrukciója 

 

A Cibak-Martfűi csatorna és ennek vízpótló útvonala (Nk XII. fürt) üzemeltetését jelenleg 

külső üzemeltető végzi. ezért a KÖTIVIZIG részéről nem merül fel létszámigény üzemeltetési 

és fenntartási munkák tekintetében. 

 

 

Nagyrév- Nádastói, Nagyrév- Tiszakürt összekötő, Tégláslaposi csatornák fejlesztési 

terve 

 

A csatornák felügyeletét jelenleg a 10.09/3.1 és a 10.09/3.2 őrjárás (gát- és) csatornaőrei 

kapcsolt munkakörben látják el. A Cibakházi Holt–Tisza fejlesztésének megvalósulása esetén 

a Nagyrév- Nádastói, Nagyrév- Tiszakürt összekötő, Tégláslaposi csatornák öntözővízzel való 

ellátottsága biztosítottá válik. 

Ennek a kettősműködésbe vont csatornák felügyeletére és üzemeltetésére 1 fő csatornaőr 

felvétele indokolt, aki kizárólag a mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat látná el. 

A megnövekedett kettősműködésű csatornahossz miatt szükséges 1 fő gépkezelő felvétele, aki 

a fenntartási munkákat végezné. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

 

Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja II.–III. ütem (az Álomzugi 

öntözőrendszer átkapcsolása az Nk-ra) 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladat eddig nem jelentkezett a térségben, mivel az 

öntözőcsatorna üzemen kívül van. A belvízcsatornák felügyeletét jelenleg a 10.10/2 őrjárás 

csatornaőre látja el. A projekt megvalósulása során új csatorna szakasz megépítése és a 
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meglévő belvízcsatornák kettős működésbe vonása illetve egy új gravitációs vízkivételi 

műtárgy építése valósul meg.  

A megnövekedett üzemeltetési és fenntartása feladatok ellátásához 1 fő csatornaőr és 1 fő 

gépkezelő felvétele szükséges, akik kizárólag a mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat 

látják el. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

 

Kútréti V. öntözőcsatorna rekonstrukciója 

 

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladat eddig nem jelentkezett a térségben, mivel az 

öntözőcsatorna üzemen kívül van. A hatásterület ellátásához és a meglévő belvízcsatornák 

kettős működésbe vonását követően 1 fő csatornaőr felvétele indokolt, aki kizárólag a 

mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat látná el. 

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 

Nk X-2 fürt főcsatorna és hatásterületének rekonstrukciója, fejlesztése 

Nk X-2 fürt üzemeltetését jelenleg külső üzemeltető végzi. A tervezett fejlesztések 

megvalósulását követően, a többlet feladatok ellátásához 2 fő felvétele indokolt.  

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 

 

Nk XII-1 fürt főcsatorna és fürtcsatornáinak rekonstrukciója, fejlesztése 

 

Nk XII-1 fürt üzemeltetését jelenleg külső üzemeltető végzi. A tervezett fejlesztések 

megvalósulását követően, a többlet feladatok ellátásához 2 fő felvétele indokolt.  

Létszám igény: – 1 fő csatornaőr 

 – 1 fő gépkezelő 
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4.1.2.4 Karcagi Szakaszmérnökség területén jelentkező humánerőforrás igény, a 

fejlesztéssel kielégíthető vízigények biztosítása érdekében 

 

Nagykunsági főcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 

 

A főcsatorna vízszintemelésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására külön személyzet 

felvétele nem indokolt, a jelenlegi csatornaőri állománnyal el lehet látni a feladatokat. 

 

NK-III-2. öntözőfürtfőcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá alakítása 

 

A főcsatorna vízszintemelésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására külön személyzet 

felvétele nem indokolt, a jelenlegi vízügyi üzemeltető állománnyal el lehet látni a feladatokat. 

 

Gástyási öntözőrendszer fővízkivétel átépítése 

 

A főcsatorna vízszintemelésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására külön személyzet 

felvétele nem indokolt, a jelenlegi szivattyúkezelői állománnyal el lehet látni a feladatokat. 

 

Gástyási öntözőfürt átkapcsolása a Nagykunsági főcsatornára, gravitációs vízellátással 

 

A Gástyási öntözőrendszer vízellátását a Hortobágy-Berettyó Főcsatorna vízkészlete 

biztosítja. A szivattyútelep átépítése 2008. –ban megtörtént, így a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatorna nyári vízszintje csökkenthetővé vált. A Gástyási II. csatorna kihasználtsága az 

elmúlt évek során megnőtt, így a szivattyútelep kapacitása jelenleg éppen elégséges, de 

további öntözésfejlesztés hatásterületen nem támogatható. Ezen kívül a csatornán üzemel egy 

további átemelő (Kontai szivattyútelep), így a gazdálkodók egy részéhez kétszeres átemelés 

után jut a víz. A Kontai magas csatorna vízellátása gravitációsan biztosítható a Nagykunsági 

főcsatorna I. bögéjéből indított fejlesztéssel. 

A Nagykunsági főcsatorna I. bögéjéből gravitációsan, megfelelő üzemvízszint mellett 14.253 

m hosszú nyomvonalon érhető el a Kontai öntözőcsatorna végszelvénye. Szükséges 11.010 m 

hosszon új csatorna nyitása, 3240 m meglévő csatorna nyomvonal felhasználásával. Az 

öntözővíz elvezetéshez szükséges 4,0 m
3
/s –os vízszállító képességű magasvezetésű csatorna 

kiépítése, a meglévő szelvények bővítése.  

Létszám igény: Mivel ez egy teljesen új fürt kialakítását jelenti, ezért 4 fő vizilétesítmény 

üzemeltető felvétele szükséges az átkapcsolt fürt folyamatos üzemének biztosításához. 

 

NK-III-2-5 csatorna fejlesztése a Tiszafüredi főcsatorna alsó szakaszának gravitációs 

átkapcsolásához 
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A főcsatorna vízszintemelésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására külön személyzet 

felvétele nem indokolt, a jelenlegi vízügyi üzemeltető állománnyal el lehet látni a feladatokat. 

 

NK-III-2-8 –as öntözőfürt kiépítése  

Az Nk.III-2 fürtfőcsatorna 22+060 szelvényében található lineár csatorna a területen 

szántófölddel rendelkező tulajdonosok számára kiemelt jelentőségű, köszönhetően a 

megnövekedett mezőgazdasági művelésnek. A fenti szelvényében egy lineár csatorna 

található, mely jelenleg dízel szivattyúval kerül feltöltésre, üzemeltetésre. A területen jelenleg 

egy gazdálkodó társaság vételez vizet, azonban ismeretes kb. kétszáz hektárnyi további 

fejlesztési igény több társaság részéről. 

Az NK-III-2 öntözőfőcsatorna 22+060 szelvényében szükséges egy 2x0,5 m
3
/s kapacitású 

elektromos szivattyútelep kiépítése, melynek kezelője és üzemeltetője a VIZIG lenne. 

Létszám igény: Mivel ez egy teljesen új fürt kialakítását jelenti, ezért 2 fő vizilétesítmény 

üzemeltető felvétele szükséges a tervezett fürt folyamatos üzemének biztosításához. 

 

Tilalmasi öntözőrendszer fejlesztése 

 

Tilalmas és Berekfürdő külterületén gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek vízigényeinek 

kiszolgálására a tárgyi öntözőrendszer ad megoldást. Az 1970-es évekig a területen az N-11-

es öntözőcsatorna biztosította a felmerülő vízigények kiszolgálását a Hortobágy-Berettyó 

Főcsatornából. A területen jelenleg öntöző csatorna nem üzemel, holott 1625 ha –nyi 

fejlesztési igény ismert. 

A területi adottságokat figyelembe véve (morfológiai, talajadottságok) a tervezett csatorna 2,0 

m
3
/s-os vízhozam átvezetésére lett méretezve az igényfelmérés, megbeszélések illetve a 

mértékadó belvízhozam alapján. A mederfenék szélesség az egyes bögékben más és más 

ellentétben a vízmélységgel, mely a csatorna egész hosszán 1,8 méter. A csatorna hossza 

mintegy 26, 2 km.  

Létszám igény: Mivel ez egy teljesen új fürt kialakítását jelenti (7,7 km jelenleg is üzemelő 

öntözőcsatorna nyomvonalának felhasználásával), ezért 4 fő vizilétesítmény üzemeltető 

felvétele szükséges a tervezett fürt folyamatos üzemének biztosításához. 

NK-III-2-12 öntözőcsatorna ismételt üzembe helyezése 

Az NK III – 2 – 12 öntözőcsatorna és vízkivétel tervezése 1979 –ben kezdődött és 1983 –ban 

fejeződött be a megépítése. A 6,2 km –es csatorna mintegy 430 ha új és mintegy 1280 ha 

meglévő (rekonstrukció alá vont) rizstelep vízellátását volt hivatott biztosítani. Az öntözővíz a 

Hortobágy – Berettyónál épített un. ideiglenes vízkivétellel történt. 

A csatorna jelenlegi állapotában nem alkalmas az ismételt üzembe helyezésre, a vízkivételi 

műtárgy átépítése, korszerűsítése szükséges elektromos szivattyúk beépítésére alkalmas mű 

kiépítése mellett. A 2 db tervezett szivattyú vízszállító képessége: 940 l/s. Ezt a csatorna 
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szelvénye el tudja szállítani, csak a legszükségesebb kotrási munka végzését kell előirányozni, 

azonban a növényzet (cserjék, fák) eltávolítását mindenképp el kell végezni. 

Létszám igény: Mivel ez egy korábban üzemelő fürt újraindítását jelenti ezért 3 fő 

vizilétesítmény üzemeltető felvétele szükséges a fürt folyamatos üzemének biztosításához. 

 

 

4.1.3. Humán erőforrás igény összefoglaló 

4.1.3.1. Létszám összesítés  

Az öntözési stratégiában feltüntetettek megvalósításához és elsősorban fenntartásához, 

karbantartásához, üzemeltetéséhez összesen 90 fő felvételére van szükség a becsléseink 

szerint. Ezen létszám igény teljesülése esetén lehetséges optimálisan üzemeltetni a 

létesítményeket. 

Munkakör megnevezése 
Létszám igény 

 (fő) 

csatornaőr 26 

gépkezelő 19 

szivattyútelep kezelő 25 

adminisztrátor 1 

bér-és munkaügyi ügyintéző 1 

pénzügyi ügyintéző 1 

vízhasznosítási ügyintéző 4 

vízilétesítmény üzemeltető 13 

Összesen: 90 

 

A lenti grafikon jól szemlélteti, hogy főként a fizikai állomány területén szükséges nagyobb 

arányú állomány fejlesztés, a szellemi dolgozói létszám bővítési igénye mérsékeltebben 

jelentkezik a stratégiában kitűzött célok érvényesítéséhez.  
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4.1.3.2. Humánerőforrás igényhez kapcsolódó bérköltségek 

A 4.1.sz. mellékletben feltüntettük az egyes fejlesztési tervekhez, és a fejlesztés nélkül 

kielégíthető vízigények biztosításához a KÖTIVIZIG-nél jelentkező humánerőforrás igényt az 

öntözési stratégiához kapcsolódóan. Jelen pontban csak az összesített adatokat mutatjuk be, 

részletesen megtekinthetőek a hivatkozott mellékletekben. 

A költségek számításánál a munkáltatónál felmerülő bruttó költségeket határoztuk meg 

munkakörönként átlagolva a KÖTIVIZIG-nél jelenleg (2018. február) jellemző adatok 

alapján. A munkavállalói bruttó átlagbéreket 19,5%-al felszorozva számoltuk ki a 

munkáltatónál felmerülő költségeket. Az öntözési stratégiával érintett területeket ellátó 

jelenlegi dolgozói létszám bérköltségével nem számoltunk, feltételezve, hogy a jelenlegi 

dolgozói létszám egy konstans értéknek tekinthető. Kizárólag az állomány fejlesztési igény 

szerinti, azaz a szükséges új dolgozói létszám becsült bérköltségeivel kalkuláltunk.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy összességében 300,4 millió forint bruttó bérköltség 

hárul a munkáltatóra évente a 4.1.3.1. pontban feltüntetett létszámigény maradéktalan 

teljesülése esetén.  
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4.2. A FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 

ELVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZBESZERZÉSI IGÉNY 

ISMERTETÉSE 

Jelen fejezetben a fenntartás, üzemeltetés és karbantartás elvégzéséhez szükséges 

munkaeszközök beszerzési igényét ismertetjük. A fejlesztéssel és anélkül ellátható vízigények 

biztosításához kapcsolódó eszközök költségigénye beépítésre került a megvalósítási, 

fejlesztési költségekbe, ezért itt csak az eszköz típusok megnevezését részletezzük.  

Az alább látható táblázatban feltüntetett eszközökkel valósítható meg a megfelelő színvonalú 

üzemeltetés és fenntartás. Az összességében 68 db eszköz beszerzése nagyságrendileg 1,6 

milliárd forintba kerül. 

Eszköz megnevezése darabszám 

Forgófelsővázas kotró 

(gumikerekes) 
2 

Kotró-rakodógép 2 

Forgófelsővázas kotró (lánctalpas) 
2 

Vízfelület karbantartó gép 
(vízi növényzet és nádvágásra 
alkalmas) 

1 

Mezőgazdasági vontató 14 

fenntartógép adapterekkel 4 

Önjáró kaszálógép adapterekkel 4 

Mezőgazdasági vontatóra szerelhető  

csatornakarbantartó gép 
2 

Vízhozammérő berendezés 4 

Forgószárnyas vízsebesség mérő 1 

Oldalzúzó (kalapácsos)  3 

Zúzó adapter 5 

Erdészeti zúzó 2 

Kosaras mederkasza  7 

Kasza adapter 2 

Pótkocsi 1 

Terepjáró 5 

Profilkanál  2 

Polipkanál  1 

Gémhosszabbító  3 

Targonca 1 

Összesen: 68 
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4.3. FENNTARTÁSHOZ, ÜZEMELTETÉSHEZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ 

SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY ISMERTETÉSE 

Jelen fejezetben az öntözési stratégiában ismertetett csatornák üzemeltetéséhez, 

fenntartásához és karbantartásához szükséges forrásigényt taglaljuk. 

4.3.1. A költségek meghatározásánál figyelembe vett munkanemek 

A fenntartási és karbantartási munkálatoknál jellemzően az alábbi munkanemeket vettük 

számításba: 

- töltéstest karbantartás (kaszálás, gaztalanítás sík és rézsűs felületen), 

- töltéskorona karbantartás (tárcsázás, gréderezés, stb), 

- töltés és mederrézsű helyreállítás , 

- töltés tartozékok karbantartása, pótlása, 

- cserjeirtás, nádkaszálás, vízi növényzet szabályozása vegyszeres és gépi, 

módszerrel, 

- műtárgyak karbantartása (uszadék kiszedők, zsiliptáblák és 

mozgatószerkezetek karbantartása, betonfelületek karbantartása, kézi 

iszaptalanítás, fémszerkezetek korrózióvédelme stb.), 

- meder kotrás (iszap eltávolítása),  

- szilárd és stabilizált útburkolatok karbantartása, javítása, 

- átereszek tisztítása, 

- szivárgó csatornák karbantartása, 

- meder és rézsűburkolatok karbantartása, 

- kezelőhidak, szivattyútelepek, szivattyúk karbantartása, 

- csatorna fenntartási sáv karbantartása (depóniarendezés). 

Az üzemeltetési költségek esetén az alábbial merülnek fel általánosságban: 

- fenntartó gép üzemeltetése, karbantartása (üzemanyag, szervízelés, műszaki 

vizsgáztatás, biztosítás, stb.) 

- szivattyúzás költségei, 

- üzemanyag, elektromos áram, víz, gáz, stb. költségek 

 

4.3.2. A költségek ismertetése, összegzése fejlesztés nélkül biztosítható vízigények esetén 

A 4.1. sz. táblázatban feltüntetett víztereinken 28,2 MFt összegű  üzemeltetési költség és 

78,15MFt fenntartási, karbantartási költség jelentkezik évente, mely közel 330.000 fm hosszú 

csatorna üzemeltetéséhez szükséges. 
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4.3.3. A költségek ismertetése, összegzése fejlesztéssel ellátható vízigények biztosítása 

esetén 

A stratégia II.kötetében feltüntetett fejlesztési lehetőség és igények 375.000 folyómétert 

meghaladó csatornát érint, melyekhez 272, MFt üzemeletési költség és 531,8 MFt 

karbantartási és fenntartási költségigény társul. 

A stratégia I. kötetében bemutatott fejlesztési igények esetén, éves szinten 26,6 MFt 

szükséges az üzemeltetéshez, továbbá 102 MFt a fenntartáshoz és karbantartáshoz. 

 

Az alábbi diagramon néhány jelentősebb öntözőrendszerünk üzemeltetési, fenntartási és 

karbantartási költségeit szemléltetjük. 

 

4.4. FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉS  

Az öntözési stratégia megvalósításához szükséges fejlesztéseket a 4.2.sz. mellékletben 

ismertetjük összesítve. Ebben a mellékletben a stratégia első és második kötetében részletesen 

ismertetett fejlesztési terveket egyaránt feltüntettük a könnyebb és átláthatóbb tájékozódást 

elősegítve.  

Az első és második kötetben kidolgozott és bemutatott fejlesztések megközelítőleg 60,5 

milliárd forintból valósíthatóak meg. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a feltüntetett összegek jelen előkészítettségi állapotban 

csak becslésekkel voltak meghatározhatóak. A pontosabb beruházási, fejlesztési és 

üzemeltetési, fenntartási költségek meghatározásához további tanulmányok, részletes tervek 

elkészítése szükséges. 
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5. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, KONCEPCIÓK ÉS AZOK HATÁS-

TERÜLETÉNEK BEMUTATÁS TÉRKÉPI MEGJELENÍTÉSSEL 

 

A jelenleg üzemelő öntözőrendszerek/öntözőfürtök hatásterülete és az azokhoz tartozó 

vízszétosztó csatornahálózat (öntöző- és kettősműködésű csatornák) műszaki adatait az 5.1. 

sz. melléklet  tartalmazza. 

 

Az adatok feldolgozása térinformatikai rendszerben megtörtént. Az attribútum tábla 

tartalmazza üzemelő öntözőrendszerek/öntözőfürtök nevét, VOR kódját. A geoadatbzis  

AGIR rendszerbe már feltöltésre került. 

A jelenlegi vízszétosztó csatornahálózat az AGIR rendszerben szintén feltöltésre került. 

 

A KÖTIVIZIG öntözés fejlesztési stratégiája kidolgozása során az 5.2. sz. mellékletben 

fejlesztési projekt ötletenként készült kimutatás az érintett vízszétosztó létesítményekről.  

A táblázat fő adataival, azonos adattartalommal feltöltve, (öntözőrendszer, öntözőfürt neve, 

öntözési stratégia II. kötet fejezetszáma, csatorna név, öntözőfürtök hatásterületének 

növekedése) készült térinformatikai feldolgozás. A fejlesztett csatornákat és fejlesztés utáni 

módosuló fürthatárokat tartalmazó fedvények és adattáblái lehetővé teszik az elemzéseket, 

szemléltetést és adatkeresést.     

  

Az öntözőrendszerek fejlesztési terveinek öntözési igényekkel való összevetésére a 2018. évi 

AKI. és a 2014. évi NAK  öntözési igényfelmérés adatait térinformatikai módszerrel 

elemeztük. Vizsgáltuk a vízigénylésben szereplő parcellák átfedését a nyilvántartásunkban 

lévő engedélyezett öntözőtelepekkel, és elvégeztük a fürtönkénti leválogatást. Az 

összesítéseket Excel táblázatban készítettük el, feltöltve azokat is AGIR-ba. 

 

A feltöltött adatok fentieknek megfelelően a következők: 

5.1. melléklet öntözőrendszerek.gdb 

jelenlegi_vízszétosztó_csatornák 

 

5.2. melléklet öntözésfejlesztés.gdb 

Önt_fejlesztési_projekt_érintett_csatornák 

Önt_fejlesztési_területén_2014_NAK_femérés_2a 

Önt_fejlesztési_területén_2014_NAK_femérés_2b 

Önt_fejlesztési_területén_2018_AKI_femérés_leválogatott 

Önt_fejlesztést_követő_önt_rendsz_és_fürthatárok 

 

 Excel kimutatások:  

AKI  igényfelmérés osztályozása öntözésfejlesztések területén.xls 

AKI  igényfelmérés osztályozása öntözőrendszerekben.xls 

AKI és 2014 évi  igényfelmérés osztályozása öntözésfejlesztések területén.xls 

AKI igényfelmérés osztályozása Tiszafüredi ör TIVIZIG területén.xls 
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