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A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE 
 

Szlávik Lajos1  
 
 

1. BEVEZETÉS 
 

A dolgozat a Tisza-völgy árvízvédelmi helyzetének bemutatásával és fejlesztési 
lehetőségének feltárásával foglalkozik. Annak az országrésznek a súlyosbodó problémájával, 
ahol a Széchenyi által megfogalmazott cél teljesítésének alapfeltétele a vizeknek a 
fenntartható fejlődést kielégítő tervszerű szabályozása. Az elmúlt évek árvizei a társadalmi 
érdeklődés és a politika központjába helyezték az ország árvízi biztonságának kérdését. 

A tapasztalatok kétirányú következtetésre vezetnek. Egyfelől a bekövetkezett károk 
ellenére igazolódott, hogy a nemzetközi összehasonlításban is számottevő méretű és minőségű 
árvízvédelmi rendszerünk meghatározó tényezője az ország biztonságpolitikájának. Másfelől 
ugyanakkor bizonyossá vált, hogy új szemlélettel kell folytatni az árvízvédelem további 
fejlesztésére vonatkozó tervező munkát. A megváltozott gazdasági és intézményi 
körülmények mellett új feltételek és irányzatok alakulnak a lakosság kielégítő élet- és 
vagyonbiztonságának megteremtését illetően, valamint a vidékfejlesztési és a 
természetvédelmi politikában. 

Árvízvédelmi feladatainkat a korábbi, erőteljesen műszaki szemlélettől eltérően – 
Széchenyi szellemét idézve – komplex módon, az integrált vízgazdálkodás elveinek 
megfelelően kell ellátnunk. A Tisza-völgy árvízvédelmének fejlesztésére olyan többelemű 
megoldást fogalmaztunk meg, amely közvetlenül kapcsolódik mind a területhasználatokhoz, 
mind pedig a tájfejlesztéshez és a természetvédelemhez. A fejlesztés súlypontjába helyezi a 
lakosság biztonságát és az élettér, a környezet vízháztartásának természetközeli szabályozását. 

Az emberi-polgári lét elsőrendű feltétele a biztonság. A folyók völgyében megtelepedő 
társadalmak számára a szeszélyesen változó vízjárás lakóhelyet, élet- és gazdálkodási módot 
meghatározó tényező volt. A napjainkban súlyos veszélyt jelentő árvizekhez és az aszályt 
okozó szárazsághoz alkalmazkodva alakult ki az ártéri gazdálkodás, ami a Kárpát-
medencében évszázadokon át elfogadhatóan működött, bár a nagyvizek elmaradása, a tartós 
szárazság többször okozott katasztrofális éhínséget. A népesség gyarapodásával és a 
gazdasági szükségletek bővülő növekedésével az alkalmazkodást egyre inkább a környezet 
alakítása, a vizek szabályozása váltja fel. Az árvizek hasznos vízbőségből egyre inkább 
veszélyes, súlyos kárt okozó természeti jelenséggé váltak. Elhárításuk, a vizek szabályozása 
azonban nemcsak az élet- és vagyonbiztonságot növelte, hanem szándéktalanul egyre 
erőteljesebben és a gazdasági fejlődést illetően is kedvezőtlenül befolyásolta a természeti 
folyamatokat. Ezt a csapdát a Föld egyetlen folyóvölgyi civilizációja sem kerülhette el. 

Főbb vonásaiban ezen az úton haladt az Európában legnagyobb kiterjedésű ártérnek, a 
Tisza-völgynek a gazdasági fejlődése is. Különleges sajátossága azonban ennek a területnek 
az, hogy míg máshol a változás lassan, évszázadokon keresztül egyedi beavatkozások 
halmozódásával következett be, ettől eltérően az Alföldön a vízrendszer egészére kiterjedő 
beavatkozás igen intenzív, néhány évtized alatt végrehajtott, egységes elvű munka volt. 

Másfél évszázada kezdődött meg a Széchenyi István fogalmazta cél teljesítése érdekében 
a nagy természetátalakítás, a Tisza árvízi szabályozása. A polgárosodás, a biztonságos élet és 
a gazdagodás igénye – az európai gazdálkodási modell megvalósításának szándéka – 
kényszerítette ki a Tisza-völgy képének átrendezését. A korábbi, sokrétű természeti 
haszonvételről és a legeltető állattenyésztésről a szántóművelésű növénytermesztésre, a 
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naturális gazdálkodásról az árutermelésre történő átálláshoz, valamint a biztonságos 
letelepedéshez és közlekedéshez ármentesíteni kellett az Alföldet. Ma is figyelmet érdemel, 
hogy a vízszabályozás a feudális társadalom olyan politikai és gazdasági szervezettségű, 
valamint egységes műszaki előkészítettségű vállalkozása volt a piacgazdasághoz vezető úton, 
amelyhez hasonlót az akkor már kapitalista országokban is csak évtizedek múlva találni. 

Az évszázadokkal korábban megindult erdőirtások hatását növelve az árvíz- és 
belvízmentesítés és végül a szántóművelés térfoglalásának eredményeként alig van a világon 
olyan, az Alfölddel azonos nagyságú síkság, amelynek vízháztartása, talaja és növényzete 
viszonylag rövid idő alatt ehhez hasonló mértékben változott volna. Az ár- és a belvizek 
szabályozott levezetésével és az évelő növényzet ritkulásával megszűnt a terület 
mikroklimatikus tagoltsága és a talajok sóforgalmának korlátozottsága. Az ökológiai 
feltételekhez kevésbé alkalmazkodó gazdálkodás eredőjeként növekedett a belvízképződés és 
az aszályhajlam. 

A korabeli társadalmi célok oldaláról tekintve azonban megállapítható, hogy az Alföld 
civilizáltan lakható hely, és tartamos gazdálkodásra alkalmas terület lett. Az ármentesítést 
megelőző népsűrűsége napjainkra mintegy négyszeresére növekedett. Megszűnt a malária és a 
vadvizek már nem terjesztenek járványokat. Vasutak és utak hálózzák be a területet, amelyből 
az ország mezőgazdasági termékeinek közel 60 %-át takarítják be. Széchenyinek a 
sokrétűsége miatt nemzetközileg is úttörő vízgazdálkodás-fejlesztési programja az ár- és a 
belvízmentesítéssel, valamint a vízpótlást biztosító öntözőrendszerek megépítésével 
lényegében megvalósult. 

Kevés, a Tisza-völgyhöz hasonló kiterjedésű terület van még ma is a Földön, amelynek 
térszíni vízforgalma ilyen mértékben szabályozott, illetve szabályozható lenne. Kevéssé 
tudatosult azonban, hogy a térség tartósan kedvező fejlődését szolgáló vízháztartás-
szabályozás csak a tájfejlődést és gazdálkodást illető társadalmi igények összehangolásával 
végezhető el. 

A Tisza és a mellékfolyók szabályozásában – a Dunától eltérően – kezdettől fogva 
elsősorban az ártéri birtokosoknak a földjeik értéknövekedéséből fakadó érdeke volt a 
meghatározó. Az árvizek kizárásával, a mocsarak lecsapolásával jelentős terület vált 
művelhetővé, és ezáltal a növénytermesztés extenzív növekedésére alkalmassá, ami közvetve 
a birtok értékét is tetemesen emelte. A kedvező piaci körülmények szabták meg a 
vízszabályozások időzítését és a közelmúltig a közvetlen gazdasági hatékonyságuk szerint 
értékelték a szabályozási módozatokat. Egyértelműen levezethető, hogy ennek az igénynek az 
ár- és belvizek gyors levezetésével és az áradások szétterülésnek meggátolásával lehetett 
eleget tenni. Nem tudatosult azonban, hogy a föld értékéből és a növénytermesztés extenzív 
növeléséből eredő érdekek hátráltatták a vizek visszatartására, tározására, valamint az 
öntözéses gazdálkodás fejlesztésére irányuló törekvéseket. A térség gazdasági fejlődésének 
ellentmondásosságához hozzájárult az is, hogy a területhasználatok és a vízgazdálkodási 
feladatok tervezésében – az akkori idők korszemlélete miatt – többnyire elsikkadt az 
alapfeltétel, nevezetesen a természeti, a vízháztartási és gazdasági folyamatok szoros, 
kölcsönkapcsolatú összefüggéseinek figyelembevétele. 

Az ország területének több mint felére kiterjedő, és azon belül mintegy 16 ezer km2-es 
árterű tiszai vízrendszerben az árvízvédelem alapelvének és módozatának felülvizsgálatát 
elsősorban a területhasználatok, illetve a környezethez fűződő társadalmi érdekek már jól 
felismerhető változása, valamint a vízjárás szélsőségesebbé válására utaló jelek erősödése 
teszi időszerűvé. A közelmúlt árvízi eseményei erőteljesen rámutattak egyfelől a lakosság 
biztonsági igényeinek érdemi változására, a lakóhelyek védelmének kiemelt fontosságára, 
másfelől a védelem korlátaira és bizonytalanságaira. 
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A Tisza-völgy nemcsak területi nagyságában, hanem hidrológiai, valamint természet és 
gazdaságföldrajzi sajátosságai miatt is érdemlegesen különbözik a Duna és mellékfolyói hazai 
ártereitől. Ez indokolja a tiszai árvízvédelem önálló vizsgálatát. 

A Tisza ma létező árvízvédelmi rendszerének alaptervét Vásárhelyi Pál dolgozta ki. A 
sok évtizeden keresztül húzódó kivitelezés során sokszor és több helyen eltértek a tervtől, a 
szabályozás alapelve és az ismétlődő fejlesztések irányelve azonban napjainkig változatlan 
maradt. Vásárhelyi szándéka egy olyan árvízi meder megalkotása volt, amelyben a 
folyókanyarok átvágásával, valamint a hidraulikailag célszerűen elhelyezett töltések 
irányításával gyorsabban és szétterülés nélkül folynak le az árvizek. A tervet, a Vásárhelyi 
halálát is okozó éles viták után fogadták el a birtokos érdekeltek, elvetve az alternatív 
javaslatot, amely szerint árapasztó-csatornákkal és természetes tározással késleltetve kellett 
volna levezetni az árvizeket. 

Bár a döntésnél a birtokosok vagyonnövelési érdeke érvényesült, választásuk reális volt. 
Tényszerű ugyanis, hogy csak a Vásárhelyi terv kivitelezésének voltak meg a műszaki és 
különösen a pénzügyi feltételei. 

A Tisza árvízi szabályozása rendszeresen fellángoló viták tárgya volt és maradt 
napjainkig. Ezek részben rendkívül hasznosan járultak hozzá a vizek visszatartását és 
hasznosítását illető vízgazdálkodási irányzat erősödéséhez, és az ökológiai problémák 
felismeréséhez. 

Érdemtelenek azonban azok a viták, amelyek a ma már-már a táj szerves részévé vált 
árvízvédelmi töltések léte körül zajlanak. Elsősorban nem a százmillió m3-es tömegű töltés 
elbontásának több száz milliárd Ft-os költsége miatt indokolatlan erről vitázni, hanem azért, 
mert a meglévő védelmi rendszer teljes mértékben nem helyettesíthető más megoldással. 

Az évszázados vitákból és különösen az elmúlt évtized vizsgálataiból leszűrhető 
következtetés szerint a Tisza-völgy árvízvédelmi rendszerét nem elbontani kell, hanem ki kell 
egészíteni az új célok és a feltárt területhasználati, illetve ökológiai összefüggések 
érvényesítése irányába. A vázolt koncepció olyan fejlesztési irányt jelöl ki, amelynek 
megvalósítása során ötvöződnek az árvizek levezetésének, illetve visszatartásának elvei, és a 
tározási lehetőségek hasznosításával érvényesülhetnek a racionális tájfejlesztési törekvések. 

Figyelmet érdemel Széchenyi István megállapítása, amely szerint: „A réginek az újjal 
arányos egybeházasítása gyakran a dolog bölcsészete.” A koncepció ennek szellemében 
törekszik olyan új árvízvédelmi lehetőségekkel házasítani a Vásárhelyi nevét viselő művet, 
amelyek szerves egysége alkalmas a Tisza árvizeihez fűződő sokféle igény arányos és 
differenciált kielégítésére. 

 
 

2. AZ ÁRVÍZVÉDELEM TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK INDÍTÉKAI ÉS ALAPJAI A 
TISZA VÖLGYÉBEN 

 
A Tisza 47 ezer km2-es hazai vízgyűjtőterületének kétharmada homokdombokkal és 

löszhátakkal tarkított síkság, amelyet közel másfélezer km hosszúságú folyó keresztez és 
mintegy 30 ezer km belvízcsatorna hálóz be. 

Az alföldi területnek több mint fele az árvizek által veszélyeztetett, és közel háromezer 
km hosszúságú árvédelmi gátakkal védett ártér. A tervezési feladat ezen terület 
árvízvédelmének vizsgálata, és az ott élő másfél millió ember biztonságát, valamint a terület 
fejlődését hosszú távon biztosító további vízszabályozási lehetőségek feltárása. 

A Tisza-völgy ártéri öblözeteinek földrajzi elhelyezkedését az 1. ábra szemlélteti, a főbb 
adatait pedig az 1. táblázat tartalmazza. A 2. ábra a népesség és a területhasználatok 
évszázados alakulásának bemutatásával érzékelteti, hogy az árterek árvízkár-érzékenysége 
számottevően megváltozott. Míg korábban a mezőgazdasági kockázat volt a domináns, addig 
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ma már az árvizek lehetséges károsításának mintegy 90 %-a a közel 400 településen és a 
mintegy 6500 km út- és vasúthálózatot érintően következhet be. Kiemelt társadalmi-politikai 
jelentősége van annak, hogy a kereken 300 ezer lakóépület sok tulajdonosa számára az árvíz 
rombolása nem vállalható kockázat. 

 
 

1. ábra A Tisza-völgy ártéri öblözeteinek földrajzi elhelyezkedése 

2. ábra A Tisza-völgy népességének és területhasználatainak évszázados alakul 
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Egy–egy jelentősebb árvízi esemény mindig fontos indítékot szolgáltatott az 

árvízvédelem fejlesztéséhez. A Tisza-szabályozás megkezdését követően az 1855., 1867–68., 
1879., 1881., 1888. évi – rendre katasztrofálisnak tekinthető – árvizek adtak egy–egy lökést a 
fejlesztések folytatásához. A XX. században ilyen alapul szolgáltak a Tisza-völgy jelentősebb 
árvizei: 1919, 1925, 1932, 1939, 1940–41, 1970-ben. Az 1974., 1980. és 1981. évi Körös-
völgyi árvizek a védelmi rendszer új fejlesztési stratégiájának kidolgozását és megvalósítását 
– az árvízi szükségtározók alkalmazását – váltották ki. 

Új fejlesztési elgondolásokra ösztönöznek az 1998-2001. évi árvizek. A 28 hónapos 
időszaknak a négy rendkívüli árvize nyomatékosan vetette fel azt, hogy fel kell tárni és 
rendszerbe kell foglalni az ármentesítés-árvízvédekezés új lehetőségeit és biztonsági 
tartalékait. 

A 2000. évi tiszai árvíz erősítette azt a korábbi jelzést, amely szerint a folyó árvízszintjei 
az idő haladtával felülmúlják a korábban észlelteket. Több ok együttes jelentkezése miatt, 
akár a közeljövőben is számítani kell arra, hogy az eddig tapasztaltnál lényegesen 
veszélyesebb árvizek fordulhatnak elő. Szembe kell nézni annak következményeivel, hogy 
árvízvédelmünk az elhatározott fejlesztések végrehajtása után is korlátozott teljesítőképességű 
lesz, és előfordulhat gátszakadás jelentős területek elöntésével. A Tisza-völgy lakosságának 
elemi biztonsági igényével és a térség gazdasági fejlődésével számolva nyilvánvalóan nem 
engedhető meg, hogy a jelenlegi biztonsági szint természeti okokból csökkenjen. 

A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának mértékét elsősorban az árvízvédelmi művek 
védképessége határozza meg. A korábbi időkben az árvízszintek emelkedését tapasztalva 
kézenfekvő intézkedés volt a töltések további erősítése. A jelenlegi mértékadó szintet 
meghaladó magasítás tetemes költséggel és újabb területek elfoglalásával jár és kétséges az 
eredménye. Nem csak a földművek esetében mindig számításba vehető töltésszakadás 
veszélye marad fenn, hanem a nagyobb vízoszlop nagyobb károkozású fenyegetést is hordoz. 

Korábban az árvízvédelem fejlesztését az egyenlő biztonság elve szerint határozták meg. 
A terület- és tájhasználatokban tapasztalható és várhatóan erősödő változások a Tisza-völgy 
közel száz ártéri öblözetében (1. táblázat) igen differenciáltan érvényesülnek, és 
számottevően eltérő mértékű biztonsági igényeket alakítanak ki. 

Emellett a területhasználatok változásával szoros kapcsolatban jelentkeznek a 
természetvédelemnek a vizes élőhelyek gyarapítására vonatkozó törekvései. A zöld folyosó 
program az árvízvédelmi fejlesztés fontos tényezőjévé vált. 

A korábbi vizsgálatok eredményeinek és a közelmúlt tapasztalatainak értékelése alapján a 
Tisza-völgy árvízvédelmének fejlesztését a következő feltételekre kell alapozni: 

a) A Tisza magyarországi vízgyűjtő területén lévő, közel 16 ezer km2 kiterjedésű 
ártér a nemzetgazdaság fontos része, a lakosság helyettesíthetetlen élettere, természeti 
értékekben gazdag terület, ahol az értékek gyarapodnak, és az élet- és 
vagyonbiztonsági igények növekednek. 
b) Az általános fejlődésen belül az ártéri öblözetek biztonsági igénye erőteljesen 
differenciálódik. Különös hangsúlyt kell helyezni a lakosság egzisztenciális 
biztonságára és ezzel egyidejűleg a természetes élettéri feltételek védelmére, illetve 
azok javítására. 
c) A jelenlegi árvízvédelmi rendszer kiállta az idő próbáját, a Tiszán az elmúlt ötven 
év alatt csak az előírt méretűre kiépítetlen szakaszokon következett be gátszakadás. 
Ezért szükségszerű a töltéseknek a jelenlegi előírások szerinti erősítése azokban az 
öblözetekben, ahol föladásukat az igények változása, illetőleg jelentős csökkenése 
nem indokolja, és ahol fenntartásukat az árvízvédelem egységes rendszerének 
működése szükségessé teszi. 
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d) Bizonyos, hogy a belátható jövőben is a jelenlegi védvonalrendszer lesz a Tisza-
völgy árvízvédelmének döntő eleme. Kiemelt jelentőségüek azok a fejlesztési 
lehetőségek (a főmederben és a hullámtéren történő beavatkozások), amelyekkel 
elérhető, hogy a nagyvízi mederben maradó árvizek terhelése ne lépje túl a töltések 
jelenlegi védképességét. 
e) Az árvízvédelem fejlesztési lehetőségeinek feltárása során valamennyi 
ármentesítési (tározók, árapasztók) és kárcsökkentési (művelési ág változás) 
módszerét meg kell vizsgálni, és törekedni kell az eljárásokat optimálisan ötvöző, 
rugalmas megoldásokra. 
f) Az árvízvédelem a 2014/2000. (II.14.) Korm. sz. Kormányhatározattal elrendelt 
integrált folyógazdálkodás szerves része, ezért fejlesztési programjában érvényesíteni 
kell a fenntartható fejlődés követelményeit. 
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1. táblázat Az árvízi öblözetek egyes jellemzői a Tisza vízrendszerében 

AZ ÖBLÖZET 

száma neve VIZIG területe 
km2 

népessége 
fő 

településeinek 
száma 

védmű 
hossz 

km 
1 2 3 4 5 6 7 

2.01 Beregi FT 376 12778 19 62,8 
2.02 Bodrogközi ÉM 525 22734 22+1* 107,7 
2.03 Ronyvazugi – 15 ⇒ ⇒ 28 – װ 
2.04 Bodroghalászi – 1,7 ⇒ ⇒ 1 – װ 
2.05 Vámosújfalui – 0 ⇒ ⇒ 7 – װ 
2.06 Szegilongi – 1,4 ⇒ ⇒ 4 – װ 
2.07 Taktaközi – 82 *8+1 16514 249 – װ 
2.08 Taktaharkányi – 6,7 1 6096 1 – װ 
2.09 Tiszaluci – 0 ⇒ ⇒ 2 – װ 
2.10 Takta-Sajó-Hern-közi – 2,1 2 1865 12 – װ 
2.11 Hernádnémeti – 5,1 1 7131 3 – װ 
2.12 Nagykinizs-Fdobsza – 0 2 730 3 – װ 
2.13 Gibárt-Hidasnémeti – 23,2 4 2551 19 – װ 
2.14 Hidasnémeti-Zsujtai – 0 ⇒ ⇒ 2 – װ 
2.15 Abaújvári – 0 ⇒ ⇒ 2 – װ 
2.16 Tornyosnémeti – 2,9 1 329 9 – װ 
2.17 Hernszurdok-Garadnai – 5,9 ⇒ ⇒ 6 – װ 
2.18 Garadna-Ócsalánosi – 16,1 *7+1+*1 18083 85 – װ 
2.19 Ócsalános-Hernádközi – 11,8 4 16394 25 – װ 
2.20 Felsőzsolca-Boldvai – 7,3 *2+2 15632 36 – װ 
2.21 Boldva-Mucsonyi – 9,7 1 2790 17 – װ 
2.22 Mucsony-Sajókazai – 6 1 3303 5 – װ 
2.23 Sajókaza-Dubicsányi – 3,5 1 1265 5 – װ 
2.24 Dubicsány-Putnoki – 0,4 ⇒ ⇒ 2 – װ 
2.25 Putnok-Héri – 5,5 *1 8016 4 – װ 
2.26 Bánrévei – 6,1 1 1486 3 – װ 
2.27 Sajópüspöki – 5,8 1 536 3 – װ 
2.28 Sajónémeti – 1 ⇒ ⇒ 0,44 – װ 
2.29 Sajóvelezd felső – 0 *1 483 1 – װ 
2.30 Sajóvelezd alsó – 3,5 *1 483 2 – װ 

2.31 Hosszúrévpuszta-
Sajókeresztúri – 0 4 8938 16 – װ 

2.32 Miskolci – 9,7 *1+1 ⇒ 4 – װ 
2.33 Szirma-Sajóörsi – 11,8 6 10467 49 – װ 
2.34 Délborsodi – 67,7 *16+1 28433 232 – װ 
2.35 Csincse-Egerközi – 10 ⇒ ⇒ 9 – װ 
2.36 Poroszlói – 25,5 2 3363 43 – װ 

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-
Tarnaközi KT-ÉM 1015 78464 16+2*+1* 182,1 

2.38 Tarna-Tarnóca-közi ÉM 18 1378 1 27,8 

2.39 Tarnóca-Tarna-Bene-
közi – 21,5 *1 804 8 – װ 

2.40 Bene-Tarna-Gyöngyös-
közi – 25,4 *1 906 14 – װ 

2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó-
közi – 26,4 *2+1 2593 33 – װ 

2.42 Borsóhalmi KT-ÉM 22 ⇒ ⇒ 19,7 
2.43 Székeséri KT 3 455 1 14,2 
2.44 Jászfényszarui KDv 21 19109 1+1* 19 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.45 Petőfibányai – 17,8 *2+1 6496 9 – װ 
2.46 Lőrinci – 20 *4+2 9308 12 – װ 
2.47 Boldogi – 21,6 *1+1 7035 12 – װ 
2.49 Jánoshidai – 52,3 *1+*1 30373 85 – װ 
2.50 Szolnoki – 74,2 3+2 68966 287 – װ 
2.51 Tiszakécskei – 19,8 *1 11665 20 – װ 
2.52 Alpári – 3,4 1 360 51 – װ 
2.53 Csongrádi AT 204 25053 3+1* 47,4 
2.54 Szegedi AT 342 142687 5+1* 67,5 
2.55 Palád-Csécsei FT 107 4617 8 53 
2.56 Felső Túri – 8,4 0 75 6 – װ 
2.57 Szamosközi – 118,3 *42+1 32696 532 – װ 
2.58 Szamos-Kraszna-közi FT 419 30663 17+2* 87,1 
2.59 Ágerdői – 3,4 � � 7 – װ 
2.60 Mérkvállaj-N.ecs.-közi – 16,9 � � 15 – װ 
2.61 Nagyecsedi – 5,8 *1 2523 3 – װ 
2.62 Nagyecsed-Ópályi – 14,4 � � 11 – װ 
2.63 Ópályi – 3,9 *1 454 1 – װ 
2.64 Ópályi-Nagydobos – 5,3 *1 61 4 – װ 
2.65 Vitkai – 10,1 *2+1 7259 10 – װ 
2.66 Vás.namény-Benki – 23 *6+1 8582 39 – װ 
2.67 Benki – 2,4 1 206 1 – װ 
2.68 Eperjeskei – 4,6 1 614 7 – װ 
2.69 Tiszaszentmártoni – 7,5 1 1266 4 – װ 
2.70 Felsőszabolcsi – 116 *24+4 78003 468 – װ 
2.71 Berkeszi – 9,1 1 998 4 – װ 
2.72 Nyírbogdányi – 15,7 � � 2 – װ 
2.73 Zsadányi – 5,4 � � 1 – װ 
2.74 Mágai – 13,7 1 4789 3 – װ 
2.75 Kótaji – 8,7 1 4203 1 – װ 
2.76 Nagytanyai – 22,5 1 4089 4 – װ 
2.77 Tímári – 0 � � 12 – װ 
2.78 Tiszanagyfalu T 57 10585 2+1* 28,8 
2.79 Hortobágyi – 88,6 15 75030 1578 – װ 
2.80 Tiszaörvényi KT 6 � � 3,4 
2.81 Nagykúnsági – 90,9 *6+4 75911 924 – װ 
2.82 Fegyvernek – 112,7 *14+1 55226 1076 – װ 
2.83 Alcsiszigeti – 14,8 2 5868 70 – װ 
2.84 Bivalytói – 14,5 � � 14 – װ 
2.85 Cibakházi – 21,1 *2+2 15777 52 – װ 
2.86 Köröszugi – 55,1 6 7941 139 – װ 
2.87 Nagy-Sárréti Kö-T 1216 55249 6+2 153,5 
2.88 Berettyóújfalui T 143 20333 6 55,1 
2.89 Érmelléki – 13,9 � � 17 – װ 
2.90 Kis-Sárréti – 108,8 16 21547 901 – װ 
2.91 Sarkadi Kö 1077 35315 10 110 
2.92 Remetei – 30 *1 16659 87 – װ 
2.93 Gyulai – 5 *1 16659 101 – װ 
2.94 Békési – 53,6 *3+4 42454 297 – װ 
2.95 Körös-Tisza-Maros AT Kö 1681 167464 10+6* 201 
2.96 Torontáli AT 243 49534 5+1* 41 

 
6. oszlop → * = a városok száma a településeken belül 

FT = Felső-Tisza vidéki VIZIG AT = Alsó-Tisza vidéki VIZIG 
ÉM = Észak-Magyarországi VIZIG T = Tiszántúli VIZIG 
KT = Közép-Tisza vidéki VIZIG Kö = Körös-vidéki VIZIG 
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A hazai, és azon belül is a Tisza-völgyi árvízvédelem hagyományait, tapasztalatait a 
témába vágó szakirodalomban rendszeresen, alaposan feldolgozták. Ezeknek a 
publikációknak a megállapításai, következtetései, a jövő árvízvédelmével kapcsolatos 
útkeresések gondolatai beépülnek a fejlesztési koncepcióba. Széles körűen alapozunk az 
árvízvédelem szakterületén a közelmúltban, elsősorban az 1998. évi árvizet követően végzett 
kutatás-fejlesztési munkák eredményeire is.  

 
 

3. A TISZA-VÖLGY ÁRVIZEI ÉS ÁRVÍZVÉDELME 
 
 

3.1. A Tisza-völgy folyóinak vízjárási sajátosságai 
 
Magyarországon az éghajlati és topográfiai adottságok miatt gyakoriak és veszélyesen 

változó mértékűek az árvizek. A lehetséges éghajlatváltozás feltételezhetően növelni fogja a 
szélsőségeket. A Tisza magyarországi mellékfolyói – a Zagyva kivételével – mind külföldön 
erednek és a Tisza vízgyűjtőterületének is csak 30 %-a tartozik hazánkhoz. A folyami 
lefolyásnak ennél sokkal kisebb hányada származik a hazai vízgyűjtőről, a folyók vízjárását 
éppen ezért döntően nem a hazai, hanem más országok vízgyűjtő területén keletkező vizek 
alakítják, befolyásolják. 

A folyók árhullámait csoportosíthatjuk abból a szempontból, hogy azokat hóolvadás, 
illetve csapadék, vagy a kettő együttesen okozza. Megkülönböztethetünk jeges és jégmentes 
árvizeket. A Tisza vízgyűjtő területein a csapadéktevékenység nélküli tiszta olvadás ritka, az 
olvadásos árvizek az eseteknek csak 10-12 %-át teszik ki. A felmelegedési folyamatot – még 
ha mennyisége kevés is – szinte minden esetben csapadékhullás kíséri, vagy vezeti be. 

Az árhullámok jellegét döntő mértékben meghatározza az is, hogy azok a vízgyűjtő 
milyen nagyságú részén keletkeznek. A Közép- és az Alsó-Tiszán az árhullámok 
kialakulásához a kiváltó időjárási helyzetek több napos, esetenként több hetes halmozódása, 
illetve ismétlődése szükséges. A kisebb vízgyűjtő területeken (pl. Felső-Tisza, Bodrog, 
Körösök stb.) már egy-egy nagy csapadékot adó olyan időjárási helyzet is okozhat árhullámot, 
amelynek fennmaradása gyakran csak 12-24 óra. A kisebb folyókon (pl. Zagyva, Tarna stb.), 
illetve a domb- és hegyvidéki patakokon már a néhány óráig tartó lokális, heves 
csapadéktevékenység is kiválthat – esetenként akár jelentős – árhullámokat. 

A Tiszát Magyarország területén a vízjárás alakulását illetően három szakaszra: Felső-, 
Közép-, valamint Alsó-Tiszára oszthatjuk. A Szamos torkolata feletti Felső-Tiszán három 
nagyobb árhullám szokott kialakulni: a hóolvadásból származó tavaszi, a májusi és az őszi 
árhullám. A Szamos-torkolat alatt azonban a két első árhullám összeolvad és a Bodrog, 
illetőleg a Körösök és a Maros árhullámaitól függően alakul ki a Közép- és az Alsó-Tiszán a 
változatos és esetenként igen hosszú ideig tartó árvízi helyzet. 

Az utolsó 100 év legnagyobb árvizei közül az 1879. évi árvíz tavaszi áradásból, az 1888. 
évi téli csapadékból, az 1895. évi is a téli hótakaró olvadásából, az 1919. évi tavaszi 
csapadékból származott. Különösen magas volt a Tisza középső és alsó szakaszán az 1932. 
évi árvíz, melyet a Maros árvize, majd az 1970. évi, melyet a Tisza és az összes mellékfolyók 
egyidejű katasztrofális árvize emelt a tavaszi árvizek közül a legnagyobb magasságra. Az 
1985. évi felső-tiszai jeges árvíz a maga nemében példátlan volt a tiszai árvizek sorában. 

Az elmúlt négy évben egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a 
rendkívüli árvizek, amelyek több szelvényben évente újraírták a maximális vízszintek 
magasságát. 1998. novembere és 2001. márciusa között alig 28 hónap alatt négy, egyes 
paramétereiben joggal rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében, 
párosulva jelentős belvízi elöntésekkel és a kisvízfolyások rendkívüli árvizeinek sorozatával. 
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A Tiszához hasonló jellegű vízjárást mutat legtöbb mellékfolyója is, mint pl. a Szamos, a 
Bodrog, a Körösök. Ettől eltérő vízjárású azonban a Sajó, úgyszintén a Maros, melyek 
hatalmas törmelékkúpon folynak. 

A magyarországi folyókra az árvizek előfordulása mellett az éven belüli változékonyság a 
jellemző. A kisvizek túlnyomórészt az őszi és a téli időszakban állnak elő. A vízhozamok és a 
vízjáték széles határok között ingadozik, mint azt a 2. táblázat mutatja, szemléltetve a tiszai 
vízrendszer sajátosságait, összehasonlításul bemutatva a Duna és fontosabb hazai 
mellékfolyóinak vízjárási adatait is. 

 
2. táblázat Magyarország főbb folyóinak vízjárását jellemző adatok 

Vízhozam (m3/s) 
Észlelt        

minimum 
Észlelt        

maximum Qmax/Qmin Folyó Vízmérce Vízjáték (cm) 
(Qmin) (Qmax)  

Duna Rajka 
Budapest 
Mohács 

704 
794 
902 

570 
615 
618 

10300 
8600 
7850 

18 
14 
13 

Rába Sárvár 640 6,5 800 123 
Ipoly Balassagyarmat 569 3,5 360 103 
Dráva Barcs 750 185 3050 17 
Tisza Záhony 

Szolnok 
Szeged 

1174 
1318 
1210 

47 
60 
95 

3750 
3820 
4700 

80 
64 
49 

Szamos Csenger 998 8 3270 409 
Bodrog Sárospatak 752 2 1250 625 
Sajó Felsőzsolca 525 2,4 545 227 
Fehér-Körös Gyula 996 1 610 610 
Fekete-Körös Sarkad 1051 1 810 810 
Kettős-Körös Békés 1106 2,3 905 393 
Hármas-Körös Gyoma 1034 4,5 1800 400 
Maros Makó 728 22 2450 111 

 
Különböző folyóink, tájegységeink árvizeinek statisztikai átlagai alapján a Tisza hazai 

vízgyűjtőjén 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évenként pedig 
rendkívüli árvizek kialakulására kell számítani. 

Mellékfolyóink felső szakasza heves vízjárású: gyors hóolvadás, vagy egy-egy nagyobb 
csapadék után az árvíz a hazai folyószakaszokon 1-2 napon belül megjelenik, rövid idő – 
esetenként mindössze néhány óra – alatt több méteres áradást okozva. Különösen veszélyesek 
e tekintetben a Felső-Tisza és mellékfolyói, valamint a Körösök, ahol a csapadékot követő 28-
36 órán belül határainknál 8-10 métert is emelkedhet a folyók vízszintje. 

A hazai folyókon az év bármely szakában előfordulhatnak árvizek, amint az számos 
alkalommal igazolódott is. Leggyakoribbak a tavaszi és a nyári árvizek. 

A folyókon általában szoros a kapcsolat az árvízi hozamok és a vízállások között. A Tisza 
e tekintetben különleges viselkedésű folyó. A 3. ábra a Tisza szolnoki szelvényének példáján 
bemutatja, hogy ugyanazon vízhozamokhoz különböző, méter-nagyságrenddel eltérő 
vízállások tartozhatnak. Ez a jelenség részben a mederadottságoknak, illetve a 
mederváltozásoknak a következménye. Általában azonban a vízszintek alakulását döntő 
mértékben befolyásolja a mellékfolyók illetve a befogadó Duna vízjárása. A fő- és 
mellékfolyók esetenként duzzasztó, máskor pedig leszívó hatást gyakorolnak egymásra.  
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3. ábra Vízállás – vízhozam összefüggések a Tisza szolnoki szelvényében (1970-2001) 
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A Tisza és mellékfolyói múltbeli vízjárását vizsgálva az árvizek jelentős mértékű 
vízszintemelkedését tapasztalhatjuk. Ezt szemlélteti a 4. ábra, amely az észlelések kezdetétől 
napjainkig mutatja az előző árvízszintek meghaladását a Tisza és néhány mellékfolyója 
jellemző szelvényeiben, valamint a 3. táblázat, amely számszerű értékeket ad a fontosabb 
tiszai vízmércékre. A Felső- és a Közép-Tiszán, valamint a mellékfolyókon tendenciózusnak 
tűnik a vízszintemelkedés. A Túr, a Kraszna, a Fehér-, a Sebes- és a Kettős-Körös, valamint a 
Maros az elmúlt 25 évben kétszer, a Bodrog háromszor, a Fekete-Körös négyszer haladta meg 
a korábbi legmagasabb vízállást. 

 
4. ábra Az árvízszintek emelkedése a Tisza és mellékfolyói néhány szelvényében 
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Elhamarkodott lenne a jelenséget teljes mértékben az emberi beavatkozások vagy az 

éghajlatváltozások következményének tulajdonítani. Más folyókhoz hasonlóan a Tisza 
vízjárását is a változékony időjárás határozza meg. Törvényszerű, hogy az idő haladtával, az 
észlelési adatok gyarapodásával növekszik a korábbit meghaladó mértékű esemény 
bekövetkezésének valószínűsége. A véletlen folyamatok ezen sajátosságából származik az a 
nehézség, hogy a többféle okú árvízszint-emelkedésből igen bizonytalanul lehet az emberi 
hatásokra következtetni. 

Az árvízvédelem fontos feltétele az árvizek gyakoriságának ismerete. A Tisza mély 
fekvésű hullámterei átlagosan 58 %-os éves gyakorisággal kerülnek elöntésre. A III. fokú 
árvízvédekezési készültség elrendelésére átlagosan 5,5-6 évenként kerül sor. A Szamos 
árvizei ritkábbak, a Bodrog árhullámai gyakoribbak a Tiszáénál. A Körös-vidék árvíz-
veszélyeztetettségét jól szemlélteti, hogy az országhatár közeli zónákban a folyók 70 %-os 
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éves gyakorisággal lépnek ki medrükből, III. fokú árvízvédekezésre átlagosan 4-5 évenként 
kerül sor. 

Az árvízi veszélyeztetettség, valamint az árvizek elleni védekezés szervezése, a 
védekezésre rendelkezésre álló erők optimális csoportosítása szempontjából a síkvidéki 
területeken különös jelentősége van a különböző folyókon egyidejűleg jelentkező árvizek 
gyakoriságának. A fő- és a mellékfolyók árhullámainak találkozása nemcsak az árhullám 
magasságát, és ezáltal a védendő szakaszok kiterjedését, hanem a védekezés egyéb feltételeit 
is jelentősen befolyásolja. 

 
3. táblázat A fontosabb tiszai vízmércéken észlelt tetőző és legnagyobb tetőző vízszintek 

1876 – 2001. között 

Észlelt tetőző (NV) és legnagyobb tetőző vízszintek (LNV) 
a nevezetes árhullámok idején (cm) 
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Vízmérce 

cm  
Tiszabecs - - - - - - - 535 (650) 680 521 708 260 456 716 +181 
Tivadar 704 684 684 744 714 690 752 707 848 865 805 958 772 783 1014 +310 
Vásáros-
namény 

817 785 869 900 840 850 848 758 887 912 870 923 836 882 941 +124 

Záhony - - - 751 686 728 726 598 618 728 674 737 657 711 752 +1 
Tokaj 784 755 780 872 815 854 856 695 781 858 880 872 894 928 847 +144 
Tiszafüred 686 634 622 742 733 765 750 626 684 773 788 767 835 881 717 +195 
Szolnok 753 763 764 818 827 882 894 662 784 909 904 897 974 104

1 
836 +288 

Csongrád 757 805 820 834 867 929 924 593 742 935 876 780 891 994 721 +237 
Szeged 786 806 845 847 884 916 923 660 714 960 842 705 817 929 660 +174 

 Megjegyzés: (650) - számított érték 
 
A Tisza és a Szamos esetében elsősorban a hóolvadásból származó árvizek találkoznak, 

az egyidejűség nem jelentős. Ugyanez mondható el a Szamos és a Kraszna árhullámainak 
találkozásáról. A Tisza és a Bodrog árvizének egyidejűsége, különösen a II. és a III. fokú 
tiszai árvizek esetén gyakori, ezzel szemben a Tisza-Sajó-Hernád rendszerben igen ritka. A 
Tisza árvizeinek több, mint a fele egybeesik a Hármas-Körös árhullámaival. Az egyidejűség 
főként tavasszal észlelhető. 

A Fehér- és a Fekete-Körösöknek különösen a hóolvadással párosuló csapadékok által 
kiváltott árhullámai találkoznak gyakran. Az adatok alapján a Fehér-Körös magányos 
árhullámainak előfordulása gyakoribb, mint a Fekete-Köröséi. A Kettős- és a Sebes-Körös 
nagyszámú árhullámainak magas az egyidejűsége, és ez leggyakrabban a tavaszi árvizek 
idején fordul elő. 

A Tisza és a Maros árhullám-egyidejűségű vizsgálata azt mutatja, hogy a Maros ritka 
árvizei szinte kivétel nélkül egybeesnek a tiszai áradásokkal, sőt azt az Alsó-Tiszán 
lényegesen befolyásolják. 

A Keleti-Kárpátokból és az erdélyi vízgyűjtőkről érkező folyók árvizeinek egyidejűsége a 
Bodrogtól a Körösökig terjedően mintegy 10-15 évenként fordul elő. Ilyenkor a határ menti 
folyók közel egyidejű heves áradása, majd a folyók alsó szakaszán torlódó tartósan magas 
vizek rendkívüli, az ország védvonalainak több, mint felére kiterjedő védekezést tesznek 
szükségessé.  
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A Tisza felső szakaszára az 5-20 napos árvízi tartósságok jellemzőek, de a folyón – főleg 
a középső és alsó szakaszán – 100 napos vagy még tartósabb árvizek is előfordulnak. Ez a 
tartósság más európai folyókon nem jellemző. A Túr, a Szamos, továbbá a Kraszna árvizei 5-
20, a Sajóé és a Hernádé 5-10 nap tartósságúak. A Bodrog árvizeinek tartóssága leginkább 5-
40 nap, de előfordult 60 napot meghaladó tartósságú árvíz is. A Zagyva és a Tarna 
vízrendszerében az 5-20 napos árvizek jellemzőek. A Körösök és a Berettyó árvizeinek 
tartósságát jellemzi, hogy a felső folyószakaszon 5-10, néha 20 napig, az alsó szakaszon 
zömmel 10-30, nem ritkán 40 napig, de szélső esetben 60-70 napig áztatja az árvíz a 
töltéseket. A Maros árvizei viszonylag gyors lefutásúak, 5-10, néha 20 napig tartanak, csak a 
torkolatvidéken fordulnak elő a Tisza tartós árhullámai miatt ezt meghaladó időtartamú 
árvizek. Különös figyelmet érdemel, hogy az árvizek gyakorisága a Tisza mentén különböző, 
következésképpen, a Tisza viselkedése szakaszonként eltérő. 

A Tisza és mellékfolyói nem merítették ki tartalékaikat. Az elmúlt 28 hónapban négy 
rendkívüli – a 100 éves előfordulási valószínűségi értékeket közelítő – árhullám vonult le 
ugyan a Tiszán, de a hidrológiai szimulációk eredményei igazolják, hogy a fizikailag 
lehetséges maximális árhullámok a vízrendszer különböző szakaszain jóval ezen értékek felett 
lehetségesek. Különösen változatos a Tiszán létrejöhető árhullámok variációja, azért, mert a 
főfolyón levonuló árhullám kialakulását alapvetően a mellékfolyók, elsősorban a Szamos, a 
Bodrog, a Körösök, illetve a Maros egyidejű vízszállítása határozza meg. 

 
 

3.2. A Tisza vízjárásának változása, az árvízvédelem hidrológiai feltételei 
 

Az árvizek keletkezésével kapcsolatos befolyásoló tényezők változása 
 

Egy-egy jelentős árvíz után rendre felvetődik: törvényszerű-e az árvizek szintjének 
emelkedése, a szélsőségek fokozódása, van-e a Tiszán és mellékfolyóin ilyen emelkedő 
irányzat? A tapasztalati adatok több szelvényben is az árvízszintek emelkedését mutatják.  

Az észlelt árvízszintek emelkedésének több, egymást átfedő, egymásra halmozódó oka 
van. A folyószabályozás során változhat a vízfolyás vonala, a meder keresztszelvénye és a 
védvonalak kiépítettsége. Az észlelési idősor hosszának növekedésével párhuzamosan 
általában növekednek a maximumok értékei még akkor is, ha a körülmények változatlanok 
maradnak. Emellett azonban a maximumokat befolyásolhatja a vízgyűjtőn folytatott emberi 
tevékenység hatásának széles körű megjelenése is. Ide sorolható pl. a burkolt felületek 
növekedése, a csapadék- és szennyvízelvezetés, a hullámtér feliszapolódásának intenzívébbé 
válása a növénytakaró változásával összefüggésben stb. Amennyiben nem történik tudatos 
beavatkozás a vízgyűjtőn e folyamatok visszaszorítására, vagy ellensúlyozására, tudomásul 
kell venni az árvízszintek emelkedését. És végül, ugyancsak a kiváltó okok sorába tartozik az 
újabb – korábban még nem kialakult – időjárási helyzetekből származó következmények, 
illetve bizonyos mértékig az éghajlatváltozás – egyébként sok részletében még vitatott – 
hatása.  

A vízgyűjtőn folytatott emberi tevékenység hatása megnyilvánul a térszíni fedettség 
változásában (utak, csatornák, beépített területek gyarapodása, a növényzet – erdő – 
gyérülése) a vízrendezések hatásában, a folyók töltésezésének vagy a tározók kialakításának 
és üzemeltetésének következményeiben. 

Az elmúlt években megfigyelhetők az éghajlatváltozás hatásának bizonyos jelei: a 
csapadékintenzitás növekedése, a nagy esők és a hóolvadás egyidejűsége, a csapadékgócok 
kiterjedése, ugyanakkor pedig a hosszabb ideig tartó száraz időszakok megjelenése is. 

Mindezek eredőjeként számolni kell az eddigieknél is nagyobb árvizek megjelenésével, s 
így a mentett terület veszélyeztetettségének növekedésével. Az árvizek keletkezésének 
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folyamata elsősorban tározással szabályozható. Indokolt azonban kezdeményezni a 
hegyvidéki területek fokozottabb erdővédelmét és az erdősítést. 

 
Az árvizek levonulásának sajátosságai a Tiszán 
 

A Tisza folyó árvízi medre medencék sorozata, az árvízi levonulás itt tározódási folyamat 
formájában jelenik meg, ebből következik a tetőzések lassú levonulása és jelentős tartóssága. 
A Tisza árvízi helyzeteit a mellékfolyók erőteljesen befolyásolják, az árvizek kifolyását a 
folyóból pedig a Duna vízállásának alakulása határozza meg. 

A hazai szakaszon a lefolyás meghatározó tényezői a következők: 
Ε8 A rendkívül kis esés és az árvízi meder nagy mértékű szabálytalansága (a 

hullámtéren kereszt- és ellenáramlások alakulnak ki). 
Ε8 A hullámtér folyamatosan töltődik. 
Ε8 Az árvizek lefolyása nem egyöntetű, a mellékfolyók és a Duna 

szakaszonként igen eltérő módon befolyásolják a folyó viselkedését. 
Ε8 A külföldi tározók üzemelésének – esetenként kedvezőtlen – hatásai. 
Ε8 Az árvizek lefolyása a hazai területen elsősorban árapasztással – 

szükségtározással – szabályozható. Bár a meder és a hullámtér rendezésével 
helyileg és korlátozott mértékben javítható a lefolyás, illetve csökkenthető az 
árvízszint, a rendezés fontos feladat, mind hidraulikai, mind pedig ökológiai 
szempontból. 

Az elmúlt évtizedekben az árvízi lefolyást módosító változások következtek be a Tisza 
hullámterében. Ezeket a változásokat néhány példa illusztrálja. 

Az ország és a Tisza-völgy 1 %-os árvízi elöntéshez tartozó ártéri területeinek adatait a 4. 
táblázat foglalja össze. Látható, hogy a hazai árterületek 73 %-a, a hullámtér 66 %-a a Tisza 
völgyében található. Szembetűnő a Tisza 76.240 hektáros közvetlen hullámterénél a használat 
alakulásának változása: 1930-1990. között 53 %-ról 15 %-ra csökkent a rét-legelő aránya, 
megnőtt viszont a szántóterületé stb. (Megjegyezzük, hogy a legfrissebb ilyen jellegű adatok 
is több mint 10 évesek, az 1990. évi földhivatali nyilvántartásokon alapulnak. Az elmúlt két 
év légi felvételeinek előzetes adatai szerint a helyzet kedvezőtlen irányba változott.) 

A hullámtér szélessége a Tisza magyarországi szakaszán széles határok között ingadozik; 
helyenként komoly szűkületek találhatók a nagyvízi lefolyás útjában. 

A hullámtér és a parti sáv, az övzátonyok feliszapolódását a Tisza középső és alsó 
szakaszán az elmúlt évtizedekben mérésekkel is számszerűsítették. Így pl. 1976. és 1983. évi 
mérések szerint a Tisza alsó szakaszán a hullámtér átlagos feliszapolódása 1 cm/év volt. A 
tiszai hullámtérre kiterjesztett becslés szerint a vizsgált hét év alatt 5,4 millió m3 lebegtetett 
hordalék rakódott itt le. Ez a feliszapolódás az árvízi lefolyást, az árvízi csúcsokat 
kedvezőtlenül befolyásolja, az árvízvédelem szempontjából problémát okoz, de a lerakódott 
anyag egyben értékes talajerőt is jelent. 

A parti sáv feltöltődését, az övzátonyok kialakulását Kisköre-Szeged között vizsgálták 
ugyancsak az 1976-1983-as időszakra. Az éves feliszapolódás átlaga 5 cm körül van, ami a 
hullámtéri átlag ötszöröse. Hét év alatt helyenként 60-80 cm-es maximumok is kialakultak az 
övzátonyok feltöltődésben. A parti sáv 1 napos vízborítása 1 mm átlagos feltöltődéssel jár; 
Kisköre-Szeged között az övzátonyon a lerakodás mértéke 500 ezer m3/év. A teljes hullámtéri 
feliszapolódás 1/4-1/5 része a meder két oldalán, 30-50 m-es szűk sávban rakódik le, a többi 
pedig a kiszélesedő öblözetekbe kerül. 

Az árvízi meder változásainak együttes értékelése szerint a Tisza medre a folyamat 
jellegét tekintve kismértékben ma is süllyed, míg a hullámtér, különösen pedig az övzátony 
emelkedik. (Pl. Szolnok térségében 1950-től napjainkig az övzátonyok szintje 120 cm-rel 
emelkedett.) 
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4. táblázat A Tisza-völgy és egész Magyarország vízhálózatának és az 1 %-os árvízi 

elöntéshez tartozó ártéri területeinek adatai 

 Tisza-völgy Magyarország Tisza-völgy az ország %-
ában 

 hossz 
(km) 

ártér 
(km2) 

hullámté
r (ezer 

ha) 

hossz 
(km) 

ártér 
(km2) 

hullámté
r (ezer 

ha) 
hossz  ártér  hullámté

r  

Folyók 1450 16500 100,3 2800 22500 151,8 51,8 73,3 66,1 
Kis folyók, 

nagyob
b 
patakok 

380 390 - 1820 1600 - 20,9 24,4  

Összesen 1830 16890 100,3 4620 24100 151,8 39,6 70,1 66,1 
Árvízvédel

mi 
töltés 

2700   3900   69,2   

Nyári gát 208  29,0 354  38,5 58,8  75,3 

A hullámtéri területek hasznosításának adatai 

Év Rét Szántó Erdő Egyéb 
Magyarország   A hullámtér területe: 151 800 ha 
1990 % 18 25 35 22 

 ha 27 300 37 400 54 000 33 100 

Tisza-völgy összesen A hullámtér területe: 100 300 ha 
1990 % 21 28 25 26 

 ha 20 600 28 000 25 000 26 700 

Tisza közvetlen  A hullámtér területe: 76 240 ha 
1930 % 53 17 14 16 

1960 % 21 37 22 20 

1990 % 15 28 25 32 

1990 ha 11 440 21 340 19 060 24 400 
 
 

3.3. A Tisza-völgy árvízvédelmének történeti alakulása 
 

A Föld összes lakosságának mintegy 10 %-át veszélyeztetik és ismételten emberi életeket 
is követelnek a rendszeresen ismétlődő árvizek. Az elmúlt 15 év alatt még Európában is közel 
négyezer halálos áldozata volt az árvízi elöntéseknek. 

Magyarország lakosságának mintegy harmada, a Tisza-völgyben pedig mintegy másfél 
millió ember él az árvizek által közvetlenül veszélyeztetett településen. Az árvízvédelmi 
műveknek és a szervezett védekezésnek köszönhetően a folyókon levonuló és néhány esetben 
számottevő kárt okozó árvizeknek évtizedek óta nem volt halálos áldozata. A magyar 
árvízvédelem nemcsak méreteit tekintve, hanem hatékonyságát illetően is nemzetközileg 
elismert. 

A folyók és az ember kapcsolatának történetében Magyarországon is jól felismerhető az a 
három-lépcsős folyamat, melyet az alkalmazkodó, a preventív és az aktív jelzőkkel 
illethetünk. 
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Az alkalmazkodó kapcsolat időszakában (a XVIII. század közepéig) az ártéren élő ember 
"elviselte" a folyó szeszélyeit, kisvizek idején utánament, s kitért előle, ha áradt. Az 
árterekhez alkalmazkodó haszonvételek és az azon túlmutató gazdálkodás az árvízmentesítés 
előtti kor társadalmától ugyanakkor komoly aktivitást, kreativitást, egyfajta jó értelmű 
természet iránti alázatot feltételeztek, amely a folyók és ártereik használóiban, kihasználóiban 
kialakult. Elődeink kreativitásának elemei felhasználhatók a koncepció építésében ma is, ami 
a mozaikos tájhasználatot, a rugalmas, különböző jellegű, szeszélyes vízjárású területhez 
alkalmazkodó mezőgazdaságot illeti. 

A preventív kapcsolat akkor alakult ki, amikor elődeink már "felkészültek" a folyó 
vízállás-változásainak következményeire. Ez volt a helyi jelentőségű körgátak építésének 
időszaka. Ezek elsősorban a lakott területek védelmét szolgálták, a XIX. század elején 
azonban már hosszabb szakaszokra, néhol egész folyóvölgyekre is kiterjedtek. Kétségtelen 
tény, hogy az ilyen jellegű beavatkozások többnyire akadályozták az árvizek levonulását, 
ezáltal a tetőzési szintek emelkedését eredményezték és esetenként a korábbiaknál is 
pusztítóbb árvizekhez vezettek. 

Az aktív kapcsolat kezdetét Magyarországon – világviszonylatban is az elsők között – az 
jelentette, hogy a XIX. század elejétől törvények születtek a vizimunkák társulati úton történő 
végrehajtásának előmozdítására. 

Széchenyi István fellépése jelentett korszakváltást, aki az árvízvédelmet a folyók 
egységes szabályozásának és az érdekeltek szervezett együttműködésének feladataként 
fogalmazta meg. Ebben a szellemben dolgozta ki Vásárhelyi Pál a Tisza szabályozás tervét, 
amelyben az árvízvédelem műszaki feladatát a nagyvizek gyorsabb levezetését biztosító és az 
árvizek szétterülését töltésekkel megakadályozó árvízi meder kialakításában jelölte meg. Ilyen 
szemléletben született a továbbiakban az 1884. évi úgynevezett "tiszai törvény", majd az 
1885-ben megalkotott vízjogi törvény. Egészen napjainkig ezek az elvek érvényesültek 
folyóink árterületeinek mentesítésében. 

A Vásárhelyi terve szerint a Tisza mentén 1846-ban megkezdett munka – a Kvassay-féle 
korrekciókkal – 97 év munka után, gyakorlatilag 1937-ben, a Borsodi nyílt ártér begátolásával 
fejeződött be. A rendszer tervezési alapelve a Vásárhelyi-féle cél volt, amely szerint az 
átmetszésekkel nyert esésnöveléssel, valamint az áramlási feltételeket kielégítően vonalazott 
töltésekkel kialakított árvízi mederben gyorsul az árvizek lefolyása és a töltések meggátolják 
az árvizek szétterülését, az elöntéseket. A rendszer megépítése során az alapelv azonban csak 
részlegesen érvényesült. 

Míg a mederrendezést és az átvágásokat lényegében az eredeti terv szerint hajtották 
végre, addig a töltéseket a helyi és a mindenkori igények (szakértői vélemények) szerint és 
nem az egységes árvízi meder alapfeltétele szerint építették meg. A folyóra szinte ráépült 
települések nem tették lehetővé a kívánt nagyvízi meder létrehozását, azon a településeknél 
szűkületek vannak. A töltésépítést befolyásoló költségek kímélése miatt a töltéseket a folyót 
követő magasabb terepvonulatokon vezették még akkor is, ha ez nem volt optimum. A 
jelentős többlet munkát és műszakilag sokszor megoldhatatlan feladatot jelentő holtmeder-
kereszteződéseket igyekeztek kerülni és végül a birtokosok ellenállása, a birtokhatárok 
befolyásoló hatása okozott gondot, amikor is a célszerű vonalvezetésen módosítani kellett. 

A Vásárhelyi-féle Tisza-szabályozási terv tehát nem valósult meg teljes körűen az 
elképzelések szerint. Ezek következtében a Tisza nem szabályozott folyó lett, hanem 
szűkületekkel határolt tározók sorozata. Az évszázados tapasztalat arra utal, hogy nem a 
hullámtér szélessége, hanem a töltések vonalazása a kedvezőtlen. Ebből kifolyólag helyenként 
ma is olyan szűkületek vannak, amelyek csökkentik a nagyvízi meder vízszállító képességét. 

A Vásárhelyi-féle terv a kor társadalmi igényéből kiindulva célul tűzte ki, hogy az 
árvizek elöntésének megakadályozásával új termőterületeket adjon a mezőgazdaságnak, 
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lehetőséget teremt a közlekedés és az ipar fejlesztésének, új teret ad a terület- és 
településfejlesztésnek. 

A folyószabályozások és ármentesítések első évtizedeiben, a mentesített területek gyors 
növekedésével párhuzamosan jelentősen nőtt a bevédett területek elöntése, miután a 
védművek fejlesztésével párhuzamosan intenzíven emelkedtek az árvízszintek. Az 
ármentesítési munkálatok legnagyobb része a XIX. század végére befejeződött. Ettől kezdve a 
mentett oldali elöntések gyakorisága és nagysága a korábbiak töredékére csökkent. 

Az árvízi meder védelmi hatékonyságát két tényező határozza meg: a vízszállító 
képessége és a töltések védképessége. Sajnálatos, hogy a mederrendezést követően a figyelem 
egyre jobban a töltések erősítésére, fejlesztésére fordult és a meder (beleértve a hullámteret is) 
megfelelő állapotban tartására ritkán jutott pénz és erő. A közelmúlt árvizei igazolták, hogy az 
árvízi meder vízszállító képessége jelentősen csökkent. 

Az árvízvédelmi töltések fejlesztésének kritikus feltétele a mértékadó árvízszint. A XX. 
század közepéig az a szabály érvényesült, hogy a töltéseket a legnagyobb észlelt 
árvízszintekre kell kiépíteni. Ennek következtében a töltések mérete nemcsak időben 
változott, hanem a folyó mentén szakaszról szakaszra haladva is. Ennek következménye, hogy 
általában igen heterogén a töltések anyaga, szerkezete és jelentősen eltérő a koruk. Az 1970-
es években részletes vizsgálatok alapján az ártéri öblözetek egyenlő biztonságának 
megteremtése érdekében egységes méretezési előírásokat dolgoztak ki. Törvényi 
szabályozással bevezették az 1 %-os statisztikai előfordulású mértékadó árvízszintre, 
árhullámra és magassági biztonságra vonatkozó kritériumokat. Az új – nemzetközileg is 
elismert – követelmények összhangban voltak a lakosság és a nemzetgazdaság biztonsági 
igényeivel, azonban a meglévő töltések erősítését pénzhiány miatt mindmáig csak a 
védvonalak 60 %-án sikerült végrehajtani.  

A Vásárhelyi nevét viselő szabályozás így is kiállta az idő próbáját, hiszen 1895 óta 
mindössze három lokális jelentőségű gátszakadás volt a tiszai fővédvonalakon: 1919-ben, 
1947-48 telén, és 2001-ben, amikor Tarpánál egy érdemlegesen 50 évvel ezelőtt erősített 
töltés szakadt át. Mindhárom alkalommal az előírt méretre nem kiépített, illetve suvadt töltés 
szakadt ki. A mellékfolyókat is figyelembe véve az utóbbi évtizedek árvízi tapasztalatai 
szerint általában nem a töltések magassági hiánya, hanem az ún. árvízi jelenségek 
(átnedvesedés, szivárgás, csurgás, hidraulikus talajtörés stb.) miatt következhet be 
gátszakadás. Ezen jelenségek pedig különösen a heterogén anyagú töltéseknél veszélyesek. 
Kiemelt jelentőséggel bír ez a probléma azért, mert a Tisza és mellékfolyóinak különleges 
sajátossága, hogy árvizeik igen tartósak, esetenként hónapokig tartózkodnak a hazai 
szakaszon. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a védelmi rendszer hatékonyságának mindenkor 
fontos tényezője az előrejelzések és a védekezési technológiák színvonala. 

 
 

3.4. A mértékadó árvízi előírások 
 
A magyarországi folyók ármentesítésének kezdetétől az árvízvédelmi töltések 

magasságát – mint már arról szó volt – az előfordult legnagyobb árvizek tetőző szintjeihez 
viszonyítva határozták meg. Ehhez igyekeztek kiépíteni, erősíteni a védműveket. Az árvizek 
tetőző vízszintjének növekedése a mértékadó árvízszintek újabb és újabb módosítását tette 
szükségessé. Emiatt nemhogy a különböző folyókon, de még azonos folyók különböző 
szakaszai mentén megállapított mértékadó árvízi paraméterek sem voltak összehasonlíthatóak, 
nem lévén azonos fizikai alapúak. 

Az adatsorok hosszának növekedése később már lehetőséget adott arra, hogy az árvizeket 
ne csak magasságukkal, hanem előfordulásuk gyakoriságával is jellemezzék. Ez a mértékadó 
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árvízszintek fogalmának átértékeléséhez vezetett: a továbbiakban azokat már nemcsak az 
előfordult maximumokhoz, hanem a meghatározott gyakorisághoz tartozó szintekhez is 
kötötték. A hosszan tartó árvizek rámutattak arra is, hogy a védvonalak magassági előírásait 
ki kell egészíteni a tartósságra vonatkozó előírásokkal is. Megszületett a mértékadó árvíz 
fogalma, és kidolgozták az azokra vonatkozó előírásokat. 

A mértékadó árvíz – a jelenleg érvényes előírások szerint – azt a deklarált árvízszintet és 
tartósságot (együttesen: árvízi terhelést) jelenti, amellyel szemben az adott társadalomban 
biztonságos védelmet nyújtanak a mentesített területen élők számára, s amelynek elviselésére 
az árvízvédelmi műveket méretezni kell. Nagyságának megválasztása függ a társadalmi–
gazdasági fejlődés adott fokán igényelt biztonságtól, és az ország (vagy az érdekeltek) 
gazdasági teherviselő képességétől, mint reális lehetőségétől. Előírás szerinti kiépítettségűnek 
tekinthető az a védvonal, amely a mértékadó árvízi terhelést biztonsággal elviseli. A 
tudományos eszköztár időközben bekövetkezett bővülése lehetőséget adott a mértékadó árvíz 
valószínűségi alapon történő meghatározására. 

A mértékadó árvízi előírásokat három tényező együttesen jeleníti meg: 
- A mértékadó árvízszint értékére vonatkozó előírás szerint Magyarország 
folyóira a számított 100 éves átlagos visszatérési idejű legnagyobb jégmentes 
árvizet kell mértékadónak elfogadni. Kivételnek minősülnek Budapest, Győr, 
Szeged és az algyői olajmező védvonalai, amelyeket az 1000 év visszatérési időre 
méreteznek és az Esztergom–déli országhatár Duna-szakasz, amelynél a 
védműveket az eddig előfordult legmagasabb jeges árvizek burkoló 
felszíngörbéjére tervezték. 
- A töltések terhelésére mértékadó elöntések időtartama az adott szinteket 1%-os 
valószínűséggel meghaladó vízállások tartósságának napokban kifejezett 
időtartama. 
- A magassági biztonságra vonatkozó előírás az előre nem látható esetekre, 
valamint a számításokat terhelő – szakmailag elfogadható – bizonytalanságokra 
tekintettel a mértékadó árvízszint felett általában 1,0 m, az országhatárt képező 
vagy metsző folyókon – 1,2–1,5 m, Budapest területén – 1,3 m. 

Az 1976-ban befejezett vizsgálatok és az újonnan elrendelt mértékadó előírások kapcsán, 
az új mértékadó árvizek megállapításánál természetesen csak a már bekövetkezett hidrológiai 
eseményeket lehetett figyelembe venni, ezért nyilvánvaló volt, hogy a mértékadó árvíz csak 
egy olyan időszakra érvényes előírás, melyben a hidrológiai körülmények a megelőző 
időszakhoz képest változatlanok. Ennek megfelelően a hidrológiai eseményeket folyamatosan 
értékelni, és szükség esetén a mértékadó árvizeket az új feltételeknek megfelelően 
helyesbíteni kell. 1976-ban úgy becsülték, hogy a mértékadó árvízi előírások – a kisebb helyi 
korrekcióktól eltekintve – előreláthatólag az ezredfordulóig érvényben tarthatók. Az érvényes 
jogszabályok szerint a folyók mértékadó árvízszintjét a közlekedési és vízügyi miniszter 
rendeletben állapítja meg. A legutolsó előírás – az 1990-ben végzett aktualizálás 
eredményeinek figyelembevételével – 1997. október 1-jétől lépett életbe. 

 
 

4. AZ ÁRVÍZVÉDELEM HATÁLYOS FEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ÉS 
STRATÉGIÁJA 

 
Az árvízvédelmi biztonság megteremtésének racionális feltétele, hogy a védműveket a 

hazai előírásoknak megfelelő, vagyis az átlagosan 100 évenként egyszer előforduló, s az évi 
legnagyobb jégmentes vízállást okozó árhullám terhelése elleni védelemre kiépüljenek. A 
fővédvonalak összes hossza az országban 3897 km, és miután a kiépítettség mértéke 61 %-os, 
mintegy 1500 km töltés erősítése szükséges. 
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A világbanki segélyből finanszírozott, az angol Halcrow Water cég által elkészített 1999. 
évi fejlesztési tanulmány 175 milliárd Ft-ra becsülte a szükséges erősítés teljes költségét. 

A források szűkössége miatt ez – belátható időn belül – nem teljesíthető, ezért a feladat 
végrehajtását rangsoroltan ütemezni kellett. Már ehhez szükségessé vált, hogy a korábban 
meghirdetett egyenlő biztonság elve helyett a differenciált kockázat vállalásának elvére 
térjenek át, vagyis arra, hogy a kiépítés és védelem megteremtésében sorrendet állítsanak fel 
és a védelmet nem mindenhol, nem egyenértékűen teremtsék meg. 

Ennek megfelelően nincs tervezve fejlesztés elsősorban azoknál az öblözeteknél, ahol 
nincs védmű, vagyis amelyek ún. nyílt árterek. Ez felel meg a "teret a folyóknak" címmel 
meghirdetett természetvédelmi elvnek is. Másodsorban nincs tervezve védvonal-erősítés 
azokban az öblözetekben sem, ahol nem található település. A fennmaradó öblözetek 
védműveinek kiépítési sorrendjét pedig a következő alapelvek, szempontok 
figyelembevételével állapították meg: 

- a védművek előírás szerinti magassági és keresztmetszeti méretei, 
- a védmű szerkezeti tulajdonságai, 
- árvízvédekezési tapasztalatok és jelenségek, 
- védett lakos, illetve településszám, 
- védett érték, 
- lokalizálhatóság. 

A vizsgálatok alapján a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium – első ütemben – végül is 
740 km töltés megerősítésére tett javaslatot, amit a Kormány a 2005/2000 (I.18.) Korm. sz. 
határozatában tíz éves végrehajtási határidővel fogadott el. Az 1998. évi árszinten összesen 60 
milliárd Ft-ra becsült program éves fejlesztési üteme átlagosan 6 milliárd Ft. 

Az előírásoknak megfelelő kiépítettség elérése az árvízi biztonság elemi feltétele. Ez 
tapasztalható volt 2000-ben és 2001 tavaszán is. 2000-ben látható volt, hogy a kiépítetlen 
töltéseken a védekezés rendkívül nehéz és számos véletlen jellegű elemtől is befolyásolt (nem 
volt eső, nem volt szél stb.). És látható volt ez 2001 tavaszán is, hiszen a minden eddigi 
magassági és hevességi paraméterű felső-tiszai árhullám támadása ellen a kiépített védművön 
való védekezésnek még esélye lett volna a töltésszakadást megakadályozni, a kiépítetlen 
művön viszont reálisan esély sem volt az eredményes védelemre. 

Nagyon fontos az is, hogy kiépített védmű és burkolt töltéskorona esetén a védekezés 
költsége ötödébe-tizedébe kerül a kiépítetlen töltésen felmerülő költségeknek (5. táblázat). 

 
5. táblázat Árvízvédekezésre fordított vízügyi kiadások (1998-2001)  (milliárd Ft) 

Évek Jelenlegi kiépítettség mellett Kiépített védvonalak esetén 
1998 1,5 ~ 0,15 - 0,3 
1999 7,5 ~ 0,75 - 1,5 
2000 13,5 ~ 1,35 - 2,7 
2001 6,5 ~ 0,65 - 1,3 

Összesen: 29,0 ~ 2,9  - 5,8 
 

1998 novembere és 2001 márciusa között, 28 hónap alatt a Tisza-völgyi árvízvédekezésre 
csak a vízügyi szervek 29 milliárd Ft-ot fordítottak. A fejlesztés tehát (ami egyébként nem 
elsősorban gazdaságossági kérdés) gazdasági szempontból is megtérülő beruházás. A 
bemutatott számok csak a védekezési költség összefüggésében mutatnak rá a 
gazdaságosságra, a védett érték és károkozás külön tényező a gazdaságosság mérlegelésénél. 

A Kormány a 2000. évi árvíz tapasztalatai alapján, tekintettel a feladatok fontosságára, a 
2255/2000. (X.31.) Korm. sz. határozatában a fejlesztések gyorsításáról döntött. Ennek a 
döntésnek megfelelően a munkát öt év alatt be kell fejezni. A 2001. évi árvízi események 
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újabb nyomatékot adtak a munkák fontosságának. A tervek szerint - változatlanul 60 milliárd 
Ft-tal számolva (2000. évi áron) - 550 km töltés megerősítését irányozzák elő. 

 
 

5. AZ ÁRVÍZVÉDELEM TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK FŐBB FELTÉTELEI ÉS 
TERVEZÉSI IRÁNYELVEI A TISZA VÖLGYÉBEN 

 
 

5.1. A fejlesztés feltételei 
 
Az árvízvédelmi fejlesztések kiindulási alapjai és fontosabb peremfeltételei a következők: 

a) A Tisza esetében a védelem eddigi általános alapelve a 150 évvel ezelőtt 
vonalvezetésében jórészt kiépített árvízvédelmi rendszer erősítése és a töltések 
magasítása volt. A töltések magasításának azonban ésszerű fizikai és gazdasági 
korlátai vannak (települések közelsége, tájképi megjelenés, kisajátítási költségek 
stb.), sőt bizonyos mértéken túl ráadásul többlet veszélyt is hordoznak. A magasabb 
töltések által tartott víz – a töltés átszakadása esetén – nagyobb pusztítást okozhat a 
védett árterület elöntésekor. 

b) Változik a társadalom területhasználati igényrendszere: 
- a természetvédelem felértékelődik, 
- a területhasználati súlypontok átrendeződnek, a mezőgazdasági piac változása 
racionális földhasználatot követel. 
c) Számos szakmai előzmény és kapcsolódó munka áll rendelkezésre, amely a 

Tisza-völgy árvízvédelmének továbbfejlesztését megalapozta és kiérlelte, mint pl. 
- intenzív kutatási-fejlesztési tevékenység, 
- elkészült a zöld folyosó program, 
- a holtág rehabilitációs munka folyamatban van, 
- a folyógazdálkodási koncepciót elfogadta a Kormány. 
d) Az igénybe vehető eszközrendszer jelentősen fejlődött és számos új lehetőséget 

kínál az árvízvédelem feladatainak megoldásához: 
- a számítástechnika, 
- az űrfelvételezés, 
- a változó külkapcsolatok terén. 
e) A vázolt peremfeltételek mellett rögzíteni kell a fejlesztés kiindulási alapjait: 
- A Vásárhelyi terv koncepciója ma már nem képezheti szakmai vita tárgyát, azt 

155 év után adottságnak kell tekinteni. 
- Teljes körű, 100 %-os biztonság általában sehol sem teremthető meg, így az 

Alföldön sem reális célkitűzés. 
- Az egyenlő biztonság elvéről fokozatosan az érdekeltek differenciált 

kockázatvállalásának elvére kell áttérni. 
f) Az 1998 novembere és 2001 márciusa között levonult négy árvíz igazolta, 

hogy 
- a védművek hazai szabvány szerinti kiépítése halaszthatatlan; 
- keresni kell a töltések – mértékadó előíráson túli – erősítésének és 
magasításának alternatív, illetve biztonsági tartalékot jelentő fejlesztési 
lehetőségeit. 
g) Az árvízvédelmi biztonság vizsgálata helyett az árvízi elöntés kockázatának 

elemzésére van szükség, melynek során figyelembe veendő: 
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- a védett terület mezőgazdasági és egyéb célú használatának folyamatos 
változása, ezért nem indokolt a 150 évvel ezelőtti gazdasági és társadalmi 
elvárásokhoz igazított általános területvédelem fenntartása; 
- a természetvédelem felerősödése és társadalmi hatása; 
- az árvízszintek emelkedésének várható tendenciája; 

h) Az Alföldön hozzávetőlegesen 5-7 milliárd m3 vizet kellene tározni ahhoz, hogy 
védvonalak nagyobb részére ne legyen szükség. Ennek a vízmennyiségnek a 
tározására a jelenlegi életfeltételek és -körülmények megtartása mellett nincs terület. 
Ez azt jelenti, hogy a Tisza mentesített árterén vagy teljesen fel kell adni a 150 év 
alatt kialakult életkörülményeket, vagy a meglévő töltéseknek, mint a védelmi 
rendszer alapszerkezetének megtartása mellett olyan tartalékokat kell feltárni, 
amelyek lehetővé teszik a nagyobb árhullámok biztonságos levezetését is. Az 
életfeltételek radikális megváltoztatása nem járható út, tehát új védelmi megoldásokat 
kell keresni, fel kell tárni a védelmi rendszer kiegészítő és tartalék elemeit. 

i) Az Európai Unió elfogadta és 2000. december 22-én hatályba lépett a Víz 
Keretirányelv, amely az EU legfontosabb vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabálya. 
Az egyik legfontosabb célja a vízi és a vízhez kapcsolódó élővilág jó állapotának és 
ezen belül a jó ökológiai állapotának biztosítása. Erre vonatkozóan nagyon sok 
közvetlen és közvetett előírást tartalmaz. A Keretirányelv hazai és nemzetközi szinten 
is az élővilág védelmének legfontosabb eszköze lesz. 

A vizek állapotára minden fajta vízgazdálkodási tevékenység hatással van. Ezért fel kell 
tárni azt, hogy a jelenleg folyamatban lévő vízgazdálkodási és a tervezett tevékenységek 
mivel jellemezhetők, melyek a környezeti hatásai és mire lehet számítani a jövőben. A 
Keretirányelv a vízgazdálkodás teljes egészére, annak minden szakterületére, minden 
vízhasználatra és vízgazdálkodási szolgáltatásra és minden olyan emberi tevékenységre 
vonatkozóan tartalmaz előírásokat, amelyek a vizek állapotát befolyásolhatják. Ennek 
megfelelően kell eljárni a tervezett árvízvédelmi megoldások és beavatkozások esetében is. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás azonban minőségileg új nemzetközi kapcsolatot 
jelent majd a vízgazdálkodás területén. A vízgazdálkodás, azon belül pedig az árvízvédelem 
különösen nagyon sok határon túlnyúló probléma megoldását igényli. Ehhez nyújt 
minőségileg új eszközt az EU vízgazdálkodási szabályozása. A tagállamok és a csatlakozásra 
készülő országok teljes területére a Keretirányelv előírásainak megfelelő Vízgyűjtő 
Gazdálkodási Tervet kell készíteni. A tervezett árvízvédelmi megoldásokat e tervek 
előírásaival össze kell hangolni, figyelemmel az integrált vízgazdálkodás elvére és 
szempontjaira. A Keretirányelv előírásainak érvényesítésébe és különösen a vízgyűjtő 
gazdálkodási tervezés folyamatába be kell vonni a társadalmat. 

 
 

5.2. Az árvízkárok csökkentésének és megelőzésének lehetőségei 
 
A társadalomban tudatossá kell tenni, hogy az árvíz nem rendkívüli természeti 

katasztrófa, hanem a folyók vízjárásának véletlenszerűen ismétlődő természetes eseménye. Az 
árvizekhez vagy alkalmazkodni kell, vagy pedig alakulásukat szabályozni szükséges. 

A védelem eszközrendszerének bővítése és javítása során el kell fogadnunk az egyenlő 
biztonság elvének erőltetett és nem végrehajtható koncepciója helyett a differenciált kockázat 
elvét. Ez azt jelenti, hogy csak azt és olyan mértékben védjük, amit és amilyen mértékben a 
társadalmi-gazdasági követelmények és törvények előírnak; amit nem, azt pedig a növekvő 
kockázat figyelembevételével kitesszük az elöntés veszélyének. Ezt a differenciált 
kockázatvállalási elvet támogatja: 

- természetvédelem "teret a folyóknak" felértékelődő jelszava, valamint 
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- a mezőgazdasági termőterületek csökkentése irányába, a racionális 
földhasználat érvényesítése felé elmozduló nemzetközi és piaci követelmények. 

Mindkét szempont figyelembe vehető a nagyvízi meder alakításánál és a mentett ártér 
használatának változtatásánál egyaránt. 

Ebből következően két fő feladatkör jelölhető meg: 
1.  A tiszai árvízvédelmi rendszer védképességének a racionális szinten tartása 

(töltéshiányosságok megszüntetése, a folyó vízvezető-képességének 
költséghatékony növelése, információs rendszer fejlesztése stb.) 

2.  Az árvízi elöntés kockázatának differenciált csökkentése. A differenciáltság 
kettős vonatkozású: egyfelől az érdekeltek kockázatvállalásának a függvénye, 
másfelől a folyó egyes szakaszának sajátos feltételeihez való igazodást jelenti. 

 
6. táblázat Az árvízvédelem céljai és módszerei 

Az árvízkár csökkentése Az árvízkár megelőzése 

A károsultak 
támogatása Árvízvédekezés A kárérzékenység 

csökkentése Árvízmentesítés 

1. Társadalmi 
segély 

2. Hitelnyújtás, 
adókedvezmé
ny 

3. Kárbiztosítás 
 

1. Árvízi előrejelzés 
2. Élet- és 

vagyonmentés 
3. A védőképesség 

meg-tartása, vagy 
növelése. Ideiglenes 
védművek. 

 

1. Az árterek használatának 
szabályozása: 
− építési tilalmak 
− földhasználati korlátok 

és preferenciák  
 

2. Egyedi védelmi megoldások: 
− területfeltöltések 
− körtöltések 
− kiemelt építmények 
− víz- és eróziótűrő 

szerkezetek 
− vízzáró építmények és 

berendezések 
 

3. Az árvízi elöntések 
szabályozása: 
− az árvíz kitörésének, 

szétterülésének és a 
visszavezetésének „ad hoc” 
irányítása 

− árvízi szükségtározók 

1. Az árvíz keletkezésének 
szabályozása:  
− vízgyűjtőrendezés (övgátolás, 

teraszírozás, vízmosás-kötés) 
− A területhasználat 

szabályozása (erdősítés, 
rétegvonalas művelés, 
lefolyás-késleltető növényzet)

− időjárás szabályozás 
 

2. Az árvíz lefolyásának 
szabályozása: 
− mederrendezés és 

szabályozás (partvédelem, 
kis- és középvízi 
szabályozás) 

− nagyvízi szabályozás 
(mederátvágás, árvédelmi 
töltés, hullámtérrendezés) 

− árapasztó csatornák 
− lefolyás-szabályozó tározók 

 
Az árvízi károk elhárításának – amint ezt a 6. táblázat bemutatja – sokféle módozatát 

alkalmazzák világszerte és így hazánkban is. 
1.) A külföldi árvíztározási, valamint lefolyás-szabályozási lehetőségek feltárása 

és hatásának becslése 
A Tisza külföldi vízgyűjtőjén tározással való lefolyás-szabályozás a hazai 

árvízvédelmi problémák megoldásának is egyik potenciális lehetősége lehet, 
ugyanakkor a Tisza-völgy árvízvédelmének továbbfejlesztésében erre, mint alapvető 
megoldásra, a hazai vízgyűjtő-rész egészét illetően nem alapozhatunk. Az országhatáron 
túli tározók a fejlesztés műszaki elemei között kell, hogy szerepeljenek, de a Tisza-
völgyi ötoldalú vízügyi együttműködésben várhatóan megvalósuló árhullám-
csökkentési beavatkozásokat a tárgyalások eredményétől függően, csak mint 
„hozadékot” vehetjük figyelembe. 

2.) A hazai folyószakaszokon a nagyvízi meder vízszállításának javítása 
- a főmeder és a hullámtér áramlási viszonyainak javítása (övzátonyok 
átvágása, nyári gátak megszüntetése) 
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- a nagyvízi meder vízszállító képességének javítása (a növényzet, a művelési 
mód és a hullámtéri építési előírások szabályozásával) 
- a töltések által okozott szűkületek megszűntetése (töltés-áthelyezéssel, 
árapasztással) 

 
 
 

3.) A mentett ártéren végrehajtható változások: 
- síkvidéki árvíztározás, amely lehet árvízi szükségtározás és árvízi vésztározás 
- a mentett ártér területhasználatának szabályozása 
A síkvidéki árvíztározással kapcsolatban fontos terminológiai kérdések merülnek 

fel. A fogalmak egységes értelmezése és alkalmazása érdekében: 
- Az árvízi szükségtározás és az árvízi vésztározás egyaránt azt jelenti, hogy az 
árvízvédelmi töltésrendszer kiépítésére mértékadó árhullámot meghaladó árvíz 
levonulása, illetve a fővédvonal kritikus állapota esetén – nagyobb károk és 
árvízkatasztrófa elhárítása érdekében – a védelmi rendszer kiegészítő, illetve tartalék 
megoldásaként a mentesített ártér egy erre előzetesen kiválasztott része elöntésre 
kerül. A tározásra igénybe vételre kerülő terület alapvető rendeltetése egyébként 
mező-, vagy erdőgazdálkodás. A tározás célja az árhullám szállította vízmennyiség 
egy részének átmeneti visszatartása és ezzel az árhullám tetőzési magasságának 
csökkentése. 
- A szükségtározás és a vésztározás folyamatai, hatásmechanizmusának számítási 
megfontolásai azonosak. A két fogalom közötti megkülönböztetés azt jelenti, hogy 
az árvízi szükségtározás az árvízvédelemben jelenleg is egy hatályos jogi kategória. 
A szükségtározó egy olyan, műszaki létesítményekkel időszakos tározásra 
alkalmassá tett kiépített vagy kijelölt terület, amely nem került kisajátításra, azt az 
esetleges árvízi elöntés céljára jogi úton kijelölték. Ennek következtében a területen 
felhasználási korlátozások vannak érvényben. A szükségtározók esetleges 
igénybevétele előzetesen elkészített és jóváhagyott üzemrend szerint történik. 
Jelenleg 11 árvízi szükségtározó épült ki, illetve került kijelölésre (8 a Tisza- és 3 a 
Duna-völgyben). Ezzel szemben az árvízi vésztározásra szóba jöhető területek 
műszakilag feltárásra kerülnek ugyan, de jogilag nem történik meg az esetleges 
árvíztározásra való kijelölésük. Az elárasztásukra irányuló döntés minden esetben 
egyedi mérlegelés eredménye. 
- A lokalizálás a vésztározással együtt alkalmazandó aktív és hatékony árvízi 
lefolyás-szabályozó tevékenység. Ha rendkívüli árvízi terhelés súlyos veszélyének 
elhárítására van szükség, akkor a vésztározásra szóba jöhető terület megnyitásával a 
területen levő értékek lokálisan kialakított védelme mellett, irányított kivezetést 
lehet végrehajtani. E lokális védelmet az előre kiépített, vagy előre megtervezett és a 
védekezés során kiépített létesítmények (pl. körtöltések) biztosítják. A szükséges 
létesítmények előzetes kiépítése lehetővé teszi az aktív lokalizáció alkalmazását. 

A mellékfolyók tározási lehetőségeit egyenértékű lehetőségként ugyancsak elemezni kell 
(Zagyva-Tarna, Körösök stb.). Ezek a lehetőségek viszonylag jól feltártak. 

Tekintettel kell lenni arra is, hogy az egyes műszaki lehetőségek árhullám-csökkentő 
hatása a Közép- és az Alsó-Tiszán a folyó a vízjárását alapvetően befolyásoló dunai befogadó 
vízállásának aktuális értéke miatt igen korlátozott. 

A síkvidéki – ártéri – tározással kapcsolatban figyelemmel kell lenni arra, hogy az ún. 
természet közeli módszerek alkalmazása is jelentős gazdasági forrásokat igényel. Tudomásul 
kell venni, hogy a meglévő település- és úthálózatok mellett előzetes töltésépítési, 
lokalizálási, víz-visszavezetési beavatkozások nélkül nem lehet vizet kiengedni a töltéseken 
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kívülre. Ha ennek tudatosítása elmarad, az hamis biztonságérzetet, illúziót és hamis 
várakozást kelt az adott területen élőkben. 

4.) Az árvízvédelmi töltések fejlesztésének lehetősége 
A Tisza-völgy árvízvédelme fejlesztési változatainak kidolgozása során – összehasonlító 

változatként, műszaki-gazdasági becslésekre alapozva – szerepeltetni szükséges az 
árvízvédelmi töltések emelését is. E változattal kapcsolatban be kell mutatni a töltésemelés 
okozta többlet kockázatot, a műszaki problémákat és e változat költségvonzatát. 

 
5.) A „nem szerkezeti” árvízvédelmi módszerek fejlesztését illető feladatok 

Az árvízvédelmi fejlesztések egyik korszerű irányzata az úgynevezett „nem szerkezeti” 
árvízvédelmi módszerek alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy az árvizek elleni védelem tárházát 
olyan megoldásokkal egészítik ki, amelyek nem igényelnek műszaki „szerkezeteket”, 
létesítményeket, hanem szervezési, tervezési, pénzügyi, szabályozási, jogi stb. megoldásokra 
támaszkodnak. Ide sorolhatók például a következők: 

- a vízrajzi észlelések és adatgyűjtés intenzív fejlesztése, 
- az árvízi riasztás és előrejelzés fejlesztése, az árvízvédelem informatikai 
kiszolgálása, 
- a fenntartás fejlesztése, 
- a védelmi és lokalizálási tervek korszerűsítése, 
- a védekezés szervezettségének, irányításának javítása, 
- a károsultak támogatása (segélyek, hitelnyújtás, adókedvezmények, 
kárbiztosítás stb.), 
- Az árterek használatának szabályozása (építési tilalmak, földhasználati 
korlátok és preferenciák stb.) 
- Az árvízvédelem jogszabályi hátterének javítása, stb. 

A nem szerkezeti módszerek alkalmazása nemzetközileg is új irányzata és törekvése az 
árvízvédelemnek. A hazai viszonyok között, és a Tisza-völgyében különösen fontosak 
lehetnek a következők: 

A vízrajzi észlelések és adatgyűjtés fejlesztése, amely a hazai területeken is fontos, de 
kiemelkedő jelentőségű a külföldi vízgyűjtő területek tekintetében. Folytatni kell a 2000-ben 
első elemében elkészült ukrán-magyar közös automata észlelő- és adatátviteli rendszer 
kiépítését. 

Az árvízi riasztás és előrejelzés fejlesztése, az időelőny megszerzése miatt, a tározók 
üzemeltetése érdekében a nem szerkezeti árvízvédelmi módszerek sorában a leghatékonyabb. 
Az árvízi riasztás és előrejelzések megbízhatóságának növeléséhez módszertani, alkalmazási 
technológiai fejlesztések szükségesek. 

A jelenlegi előrejelzési rendszer a vízügyi szakágazati igények kielégítését tekinti 
elsőrendű céljának, miközben a társadalom korábbinál sokkal szélesebb köre érintett olyan 
feladatok ellátásában, amelyek a hidrológiai előrejelzéseket igénylik alapadatként. Az árvizek 
által fenyegetett települések önkormányzatai, az építésekkel és különösen a mélyépítésekkel 
foglalkozó vállalkozói réteg, a közműtársulatok, az idegenforgalom és a lakosság széles 
rétege mind–mind igényli a megfelelő részletességű hidrológiai előrejelzések közreadását. 
Nem elhanyagolható a média érdeklődése sem, amelynek megfelelő szintű összehangolt 
tájékoztatását szintén az előrejelzési rendszeren belül kell megoldani. 

Az utóbbi árvizek eredményes előrejelzése mellett is érzékelhető, hogy a további 
fejlődésnek komoly lehetőségei vannak, különösen a számítástechnika és a kommunikációs 
forradalom eredményeinek felhasználásával. Napjainkban az információs technika a 
lehetőségek tárházát jelenti, folyamatosan kifejleszt újabb és újabb eszközöket és 
megoldásokat, amelyek a hidrológiai előrejelzés eszköztárában is szerepet nyerhetnek. 
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A védelmi és lokalizációs tervek elsősorban a digitális terepmodell elkészítésével és 
annak az elöntési hidraulikai modellben történő alkalmazásával válhatnak az árvízvédelem 
hasznos segítő eszközévé. 

A védekezés-irányítás területén is jelentős fejlesztési tartalékok vannak. A védekezés 
eredményessége megkívánja, hogy a döntések gyorsak, egyértelműek legyenek és 
felelősséggel szülessenek. A jelenlegi döntési mechanizmus a párhuzamosságok, illetve 
hatásköri problémák miatt nem célirányos, újraszabályozást igényel. 

A védekezési munkák finanszírozása érdekében jogszabályi módosítás, illetve kiegészítés 
szükséges a védekezési munkák fedezetének, a kifizetés gyorsításának megteremtése és 
lehetővé tétele érdekében. A jelenlegi eljárási rend rendkívül nagy késedelmeket okoz, ami 
igen rossz hatással van az érintettekre. 

Mindezeken túlmenően a fejlesztési változatok vizsgálatánál – „A XXI. század 
árvízvédelmi fejlesztéseinek megalapozása” c. dokumentumban foglalt alapelveknek 
megfelelően – teljes körűen át kell tekinteni a 6. táblázatban összefoglalt valamennyi 
árvízvédelmi módszer nyújtotta lehetőségeket a Tisza-völgy árvízi biztonságának fejlesztése 
érdekében. 

Az árvizekhez való alkalmazkodás körébe tartozhat a területhasználatok korlátozása, az 
egyedi védelmi berendezések alkalmazása, a biztosítás, sőt a segélyezés is. Számolni kell 
azzal, hogy a Tisza-völgy árvízvédelmi fejlesztési koncepciójába tartozó megoldásoknál – 
különösen a területhasználatokat, a területfejlesztést, tájvédelmet illető lehetőségeknél és 
követelményeknél – a kapcsolódó tudományterületek bevonásával juthatunk el a végső 
megoldásokhoz. 

A feltárt és a Tisza-völgy természeti, gazdasági sajátosságai, adottságai között 
alkalmazható megoldás-elemeket műszaki koncepcióba kell összefoglalni és gazdasági 
vizsgálattal kell alátámasztani. A műszaki koncepció és a gazdasági vizsgálat kidolgozása 
során a szóba jöhető megoldási lehetőségeket a természetvédelem, a területrendezés és a 
területhasználat figyelembe vételével területegységről-területegységre haladva kell 
megvizsgálni, és javaslatot kell tenni az optimális fejlesztési politikára. Az optimális 
fejlesztési politika főbb szempontjai: 

- Annak biztosítása, hogy a településeket és a kiemelt fontosságú közlekedési 
vonalakat egy ezrelék valószínűségű jégmentes árvíz kivédésére tervezett 
árvízvédelmi művek védjék. 
- A meder vízvezető képességének és az árhullámok apasztásának olyan mértékű 
növelése, hogy a töltésszakadás valószínűsége kevesebb legyen egy ezreléknél. 
- A hullámterek, valamint az időszakosan elárasztott területek, kiterjedése legyen 
összhangban a Nemzeti Természetvédelmi Politika előirányzatával. 
- A fejlesztés költséghatékonysága legyen optimális. 

Az egyes fejlesztési megoldásoknak, az optimális politikának a hidrológiai-hidraulikai 
rendszerre gyakorolt hatását első lépésként szakértői becsléssel, majd a koncepció-terv 
készítésének további szakaszában hidraulikai modellel ellenőrizni kell. 

A műszaki lehetőségek egy-egy eleme önmagában is, a lehetséges változatok 
kombinációit illetően is igen bonyolult. A változatok nagy számban állíthatók fel. Egyes 
műszaki megoldások (pl. a tározók feltöltése) további részletes kidolgozást igényelnek. Az 
igazi probléma mégsem az egyes műszaki megoldásokkal, illetve a változatokkal függ össze, 
hanem minden bizonnyal abból ered, hogyan lehet a területhasználatban érintetteket érdekeltté 
tenni a változtatásban és hogyan lehet a beavatkozásokhoz szükséges pénzügyi forrásokat 
megteremteni. 

 
 
6. A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSÉNEK TÁRSADALMI-
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ÖKOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
A Tisza-völgy fejlesztésében az új korszak nyitása a gazdasági-társadalmi fejlődés 

szerves folytatásaként kell, hogy megvalósuljon. Az árvízvédelem a folyóval való 
gazdálkodás szoros és szerves eleme. Társadalmi jelentőségét az határozza meg, hogy a 
folyók milyen szerepet játszanak az érintett térségek gazdasági fejlődési feltételeinek és az ott 
élők életviszonyainak alakításában. Mindezt érzékelteti a 7. táblázat, amely összefoglalóan 
mutatja be a folyó szerepét és a társadalom igényeit kielégítő vízgazdálkodási feladatok, 
tennivalók, valamint a gazdaság fejlettségének összefüggését és fejlődéstörténetét. 
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7. táblázat A Tisza-völgyi folyók gazdaságtörténeti szerepének vázlatos bemutatása 

A folyóvölgy gazdasága A folyó szerepe Vízgazdálkodás 
A 

technológia 
alapjai 

A korszakváltás indítékai Életmód 

ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS 
Rétek-vizek-legelők természetes 

hozamának „haszonvétele”, járulékos 
szántó és kertműveléssel. 

Lakó- és telephelyek: ártéri szigeteken  
Energiaforrás: vízerő, élőerő 

Termőhely (halászat) 
Öntözővíz és 
tápanyagforrás 
Közlekedési pálya 

A gazdálkodási módozatba 
beépült: 

Árvízkormányzás: fok- és 
torokszabályozás 

Nemzedékek tapasztalataiból 
származó ismertek. 

Természetes anyagú 
kézműves eszközök. 

Népsűrűség növekedése 
Tulajdon- és birtokviszony 
változása 
Gabona konjunktúra 

Természeti 

HÁBORÚS- SZÜKSÉGGAZDÁLKODÁS Védvonal 
Élelemforrás Védelmi célú vízkormányzás  

Új telepesek 
Népegészségi igények  

SZÁNTÓFÖLDI GAZDÁLKODÁS 
Árutermelési célú gabonatermesztés és 

állattenyésztés „száraz gazdálkodás”. 
Terjeszkedő és új lakótelepek, út- és 

vasúthálózatok. 
Energiaforrás: gőzgép, élőerő, hajómalom 

Veszélyforrás 
Közlekedési pálya 
Termőhely (hal) 
Energiaforrás (malom) 

Elkülönülés a gazdálkodástól; az 
„Ágazat” kialakulása. 

Ármentesítés – lecsapolás 
Folyószabályozás – belvízrendezés  

Empirikus módszerek és 
ipari eszközök. 

Természetes anyagok és 
élőerő a vízépítésben. 

Fokozódó piaci verseny 
A termelés természeti 
kockázata (aszály, belvíz) 
Szociális igények növekedése 

Falusias 

A KEZDETI BELTERJES 
GAZDÁLKODÁS 

Veszélyforrás 
Közlekedési pálya 
Termőhely (hal) 
Energiaforrás (malom) 

Öntözés, belvízvédelem, 
halastavi vízellátás 

Fajta-nemesítés, talajerő-
gazdálkodás. 

Beton – szivattyú – 
munkagépek 

A munkaerő csökkenése 
Anyag- és energiaköltség 
növekedése 
Műszaki, biológiai és 
gazdaságszervezési fejlesztés 

 

IPARSZERŰ GAZDÁLKODÁS 
Szakosodott- zárt technológiájú 

tömegtermelés. 
Települési és termelési (ipari) 

koncentrációk. 
Kiterjedt infrastruktúra. 
Energiaforrás: szénhidrogén, villamos 

energia 

Vízkészletforrás 
Szállítási pálya 
Energiaforrás 
Szennyvízbefogadó 
Üdülőhely 

Folyószabályozás, vízátvezetés, 
tározás, vízháztartás-
szabályozás. 

Ivóvíz és ipari vízkivételek. 
Integrált vízgazdálkodás. 

Tudományos modellek. 
Biológiai, kémiai 

alapanyagok, automatikák 
és informatikai rendszerek.

A költség-hatékonyság 
csökkenése, a piaci kockázat 
növekedése 
A természeti erőforrások 
kimerülése, externalitások 
Életminőségi igények 
növekedése 

Városias 

PIACI GAZDÁLKODÁS Vízkészletforrás 
Szállítási pálya 
Energiaforrás 
Szennyvízbefogadó 
Üdülőhely 
Természeti tájszervezés 

Folyószabályozás, vízátvezetés, 
tározás, vízháztartás-
szabályozás. 

Ivóvíz és ipari vízkivételek. 
Integrált vízgazdálkodás. 
Zöld folyosók fenntartása 

Tudományos modellek. 
Biológiai, kémiai 

alapanyagok, automatikák 
és informatikai rendszerek.

A költség-hatékonyság 
csökkenése, a piaci kockázat 
növekedése 
A természeti erőforrások 
kimerülése, externalitások 
Életminőségi igények 

Városias 
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A vízgazdálkodási tevékenységek hatékonyságát döntően az szabja meg, hogy a 
területhasználatok, a gazdasági fejlődés milyen mértékben vannak összhangban a táj 
természeti folyamataival. A vízszabályozások ugyanis nem csak gazdasági feltáró és 
gazdálkodást megalapozó szereppel bírnak, hanem a táj fejlődésének történelmi tanulsága 
szerint döntő ökológiai tényezők is.  

Az árvízvédelem egyik stratégiai kérdése – és ugyanakkor igen összetett problémája – az 
árvízi biztonság ökológia szempontoknak is megfelelő biztosítása. A XIX. század elejétől 
végrehajtott vízszabályozási, ármentesítési munkák, a kiterjedt mocsaras területek lecsapolása 
a maguk korában igazodtak az igényekhez és vitathatatlan jelentőségűek voltak. Ezeket a 
feladatokat a kor mérnökei magas műszaki színvonalon oldották meg, s ez a tevékenység a 
magyar kultúrtörténet egy szerteágazó és mindmáig csak részben feltárt, értékes része. A 
természetes tájkép ilyen mértékű átalakításának hátrányaira aránylag későn, csak a múlt 
század vége felé figyeltek fel a természettudósok. A környezeti beavatkozások 
természetvédelmi szempontú megítélése pedig csak a XX. század második felére, a technikai 
civilizáció kibontakozásának időszakára vált tudományos problémává. Míg az árvizek elleni 
védekezés, a hajózás, különféle vízhasznosítások érdekeit már régen és viszonylag jól 
megfogalmazták, s az adott korban rendelkezésre álló technikai tudás segítségével meg is 
valósították, addig a természetes környezetre, az élővilágra vonatkozó ismeretek mind a mai 
napig nem elégségesek. 

A magyarországi töltésezett folyók hullámtereinek teljes területe hazánk területének 
megközelítően 1,6%-a (1518 km2). A hullámterek – a folyó középvízi medrével együtt – az 
összes ártér kb. 7%-át adják, kétharmaduk a Tisza, egyharmaduk pedig a Duna völgyében 
van. A folyószabályozási, árvíz-mentesítési munkálatok következtében az árvízvédelmi 
töltések és a közöttük lévő kis-, közép- és nagyvízi folyómedrek, tehát a hullámterek is 
mesterséges műszaki létesítményként alakultak ki. Az 1990. évi adatok szerint a hullámtéri 
terület negyede szántó, 35%-a erdő, 18%-a rét, 22%-a pedig egyéb terület (4. táblázat) 

A hullámterek a mentesített ártérhez képest – sajátos topográfiai, talajtani, hidrológiai 
adottságuk révén – különös figyelmet érdemlő életterek, amelyeket a magyarországi – 
úgyszólván teljes egészében kultúrtáj jellegű – környezetben az ember is kevésbé háborít, 
ezért a természetet megközelítő körülményeket biztosítják az élővilágnak. A viszonylagos 
érintetlenség, a víz jelenléte, a védelem a szukcessziós életközösség kialakulásának és 
fejlődésének lehetőségét teremti meg, ezért a hullámterek természetvédelmi, ökológiai 
szempontból igen értékesek, s mind nemzetközi, mind hazai értelemben felértékelődtek az 
utóbbi időben. A hullámtéri élővilág a nagyfokú biodiverzitás és egyúttal a migrációs 
lehetőség révén olyan sajátos és megközelítően egységes biorendszert alkot, melynek 
védettség iránti igénye mind a szakemberek, mind a társadalom részéről egyre erőteljesebben 
fogalmazódik meg. 

A hullámterek természetvédelmi jelentősége a múlt századi folyószabályozásokat 
követően napjainkban azért fokozódik egyre inkább, mivel az árvízmentesítéssel a korábbi 
nyílt árterek vizes élőhelyei leszűkültek, és a hullámtereken alakult ki az akkori időszakhoz 
hasonló élővilág. Időközben a hullámterek mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosítása, ez 
utóbbin belül az ültetvény jellegű fatermelés tovább, kevesebb mint a felére szűkítette azt a 
természetvédelmi szempontból igen értékes területet, amely részben a víz jelenléte, részben 
pedig összefüggő rendszere miatt érdemel nagy figyelmet. A természetvédelem célkitűzése és 
értelme működő, összefüggő rendszerek megőrzése, azonban itt a hosszú szakaszokon beépült 
kultúrterületek miatt mozaikszerűen helyezkednek el a természetvédelmi szempontból 
valóban jelentős területek. 

A hullámterek ugyanakkor nemcsak sajátos életterek, hanem erdészeti és mezőgazdasági 
kultúrák számára nagy termőképességű termőhelyek, ezért az erdő- és mezőgazdaság 
szempontjából sem elhanyagolhatók, sőt a területek birtokosai, az ott élők számára a 
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gazdálkodás szempontjából is hangsúlyosak. Igen jelentős az egyre jobban urbanizálódó 
társadalom tagjainak a természetes, így sajátosan a hullámtéri természetes környezet iránti 
humán hasznosítási igénye, üdülés, hobbijellegű kertgazdálkodás, zöld turizmus, vízi sport, 
fürdőzés, strandolás formájában. Ezek a területek ilyen lehetőséget is kínálnak, és az ilyen 
társadalmi igény sem hanyagolható el. 

A hullámterek használatában az eltérő szempontok egyeztetése nem könnyű feladat, 
miután az erdő- és mezőgazdálkodás, vízgazdálkodás, valamint a jóléti használat 
követelményeit kell teljesíteni. A természetvédelem oldaláról az a legfontosabb, hogy a 
hullámtereken uralkodjon a természetszerű állapot. Legyenek túlsúlyban az őshonos fafajok 
alkotta növénytársulások. Maradjanak fenn a sokszínű, változatos életterek, a folyókat övező 
galériaerdők, a magas fekvésű területek még meglévő keménylombos erdei és a hullámtéri, 
úgynevezett vizes élőhelyek (holtágak, agyaggödrök), mindez oly módon, hogy állandóan 
fenntartott folyamatos zöldfolyosó biztosítsa a migráció lehetőségét. Az erdő- és 
mezőgazdálkodás követelményei: a nagy termőerejű hullámtéri termőhelyekre a termőhely 
sajátosságainak megfelelő fafaj-összetételű és állományszerkezetű, egészséges és jól 
hasznosítható fatömeg-produkcióra képes erdőállományok kerüljenek, amelyek elfogadható 
költségparaméterekkel kezelhetők. A vízgazdálkodás szempontjából elsődleges az árvízi 
biztonság követelménye: a hullámtér biztosítsa az árvízi vízhozamok, jéghozamok károkozás 
nélküli levezetését. Nem lehet vitás, hogy a hullámtereknek ez a fő funkciója. A folyók előbb–
utóbb bebizonyítják, hogy a hullámtér az övék. Más használat csupán az árvízvédelmi 
elsődleges szempontokkal összhangban engedhető meg. A hullámtéri terepviszonyok és a 
vegetáció ne veszélyeztessék, hanem segítsék elő az árvízvédelmi létesítmények 
állékonyságának biztonságát (szivárgás, hullámverés elleni biztonság). 

A fenti három szakterület követelményeinek együttes, lehető legjobb kielégítéséhez a 
természetvédelem szempontjából elsőrendűen védendő területeken maradéktalanul érvényt 
kell szerezni az indokolt korlátozó védelmi intézkedéseknek. Alapkövetelmény, hogy a folyók 
mentén legalább mozaikszerűen gondoskodni kell a migrációs zöld folyosóról. 

A hullámterek, parti sávok, a víz járta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról és hasznosításáról rendelkezik a 46/1999 (III.18.) Kormányrendelet. A 
folyók hullámterének használatával és hasznosításával kapcsolatban a jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy a hullámtér, mint az ökológiai hálózat szerves és meghatározó része – ha 
nem minősül védett természeti területnek – természeti területként kezelendő, ahol az árvíz 
biztonságos levezetésének elsődlegességét kell figyelembe venni. A hullámtér rendeltetésére 
figyelemmel, a hullámtéri ingatlanok tulajdonosai, illetve használói a hullámtéren 
mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy bármilyen más tevékenységet kizárólag saját 
kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartásával és az árvizek 
levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. A hullámtéren – közösségi, vízi sport és 
sporthorgászati építmények kivételével – csak a meder használatával, a folyó, a vízfolyás 
fenntartásával összefüggő vízi létesítményt, építményt vagy épületet lehet elhelyezni. 

A hullámterek környezetileg igen érzékeny területén a szántóföldi művelés jelenlegi 
módja alig tér el az általános gyakorlattól. Ugyanúgy használják a kemikáliákat mint a 
mentett oldalon, holott a vegyszerek bemosódásának veszélye itt sokkal nagyobb. Ezért a 
szántóföldi művelés a hullámtereken nem kívánatos. Többségük a valamikori ártéri rétek 
helyén alakult ki, így felszámolásuk, a művelési ág megváltoztatása során ezeknek az élőhely-
típusoknak a kialakítását kell segíteni. A fokozatos átminősítés egyik lehetséges útja a 
biogazdálkodás bevezetése. Ezt a hasznosítási formát tekinthetjük az ártéri szántók 
fenntartható használatának. Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy az ártéri szántók – és 
különösen a nyári gátas öblözetek területei – az ott élő birtokosok gazdálkodása 
szempontjából fontos területek, esetenként egyetlen tulajdonukat, megélhetési forrásukat 
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jelentik. A területhasználat módosítási módjának megválasztása során erre kiemelt figyelmet 
kell fordítani. 

A Tisza magyarországi szakaszán a szabályozásokat megelőző időben hatalmas 
kiterjedésű mocsarak, lápok, láprétek, egyéb vizes élőhelyek voltak. Ezek döntő többsége a 
szabályozás következtében megsemmisült, élőviláguk a gátak közé szorított hullámterekre 
területére szorult össze. Számos faj azonban nem volt képes ezt a drasztikus változást 
elviselni és kipusztult a térségből, mások fennmaradtak ugyan, de állományuk jelentősen 
lecsökkent. Az ember tájátalakító tevékenysége Európa legnagyobb részén hasonlóképpen 
átalakította a folyókat és árterületeiket. Ennek a nagyléptékű folyamatnak köszönhetően 
földrészünkön a folyókhoz kapcsolódó vizes élőhelyek a veszélyeztetett kategóriába kerültek. 
A jelentős mértékű átalakítások ellenére a Tisza élővilága – több okból kifolyólag - 
viszonylag gazdag, különösen más európai folyókkal összehasonlítva. A viszonylagos 
gazdagság ellenére a mainál sokkal gazdagabb élővilág kialakulásának adottak azonban az 
esélyei akkor, ha az egykori árterületen további vizes élőhelyek létesülnek, melyek szervesen 
kapcsolódnak a Tiszához. 

A koncepció korábbiaknál nagyobb figyelemmel van a környezeti szempontokra. A vizes 
élőhelyek kialakítására több lehetőség kínálkozik. Szóba jöhet a hullámtéren belül és kívül 
eső területek természetvédelmi vagy ártéri gazdálkodási céllal történő elárasztása. (Ilyen 
elárasztások helyenként kísérleti jelleggel megkezdődtek, néhány év tapasztalata alapján lehet 
eldönteni, hogy van e létjogosultsága nagyobb területen történő megvalósításnak). 

A vésztározók vízkivételi műtárgyai – a rendkívüli árvízi helyzeteken kívül – alkalmasak a 
vésztározásra szolgáló területek erre megfelelő és ilyen igénnyel jelentkező részeinek gravitációs 
vízellátására azon időszakokban, amikor a tiszai vízállás meghaladja a műtárgyak küszöbszintjét. 

Sor kerülhet tehát a tervezett vésztározók egy részének természetvédelmi, gazdasági 
célból történő elárasztása is. A tervezett vésztározók nem természetvédelmi céllal létesülnek, 
ennek ellenére természetvédelmi hatásuk igen jelentős lesz. A vízi élővilág speciális 
tulajdonsága a gyors terjedés, új élőhelyek megszállása. Tekintettel arra, hogy a vésztározók a 
Tisza élő vizével kerülnek feltöltésre, az abban található szaporító képletek eleve biztosítják, 
hogy a kérdéses vizek gazdag élővilágúak legyenek. Természetesen a folyó sodródó 
oxigénben dúsabb, hűvösebb vize szétterítve, felmelegedve nem minden faj számára lesz 
optimális, de sok ebből komoly előnyre tesz szert. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. 
számos halfaj ezekben a tározókban kedvezőbb életfeltételeket talál, mint magában a 
folyóvízben. Mivel a tározók vize a folyóba kerül visszavezetésre, a tározás egyértelműen 
gazdagítani fogja az élővilágot. Más fajok (pl. madarak, szitakötők stb. kedvező 
életfeltételeket találhatnak a vésztározók vízfelületén). 

Ebből viszont az is következik, hogy a víznek a folyóba történő visszavezetését – hacsak 
ezt egy újabb árhullámra való felkészülés nem teszi elengedhetetlenül szükségessé – 
természetvédelmi érdekből késleltetni kellene. 

Ebből kétféle konfliktus képződhet. Egyfelől a kialakult madártelepek védelme és az 
árvízi biztonság megteremtésének kérdésében, másfelől pedig a földtulajdonosok és a 
természetvédelem vonatkozásában. Az első esetben előre tudatosítani kell a természetvédelmi 
hatósággal és a társadalommal is, hogy az élővilág védelme mindaddig prioritás, amíg az 
árvízi biztonságot nem veszélyezteti. A természetvédelem és a földtulajdonosok esetleges 
ütközéseit azonban minden esetben előre lehet kezelni. A földtulajdonosokkal olyan 
megállapodást kell kötni, amelyben az árvízvédelmi érdek mellett a természetvédelmi is 
megjelenik, és a két hatóság együttes döntése alapján lesz csak elengedhető a víz, sok 
szempont mérlegelése alapján, melyből egy a természetvédelem. Figyelembe kell azonban azt 
is venni, hogy az adott területen nemcsak földhasználói és természetvédelmi érdek jelenik 
meg, hanem a vadászati is. 
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Több vésztározó védett természeti területen létesülne. Egyes területeken a vésztározás 
természetvédelmi szempontból előre látható pozitív hatással bír, ugyanakkor negatív hatások 
is felmerülnek. Valamennyi árvízi vésztározó esetenkénti árvízvédelmi, vagy rendszeres 
természetvédelmi, gazdasági céllal történő elárasztása esetén számolni kell pl. azzal a ténnyel, 
hogy a Tisza vize a hullámtéren keresztül jutva jelentős mennyiségű gyalogakác (Amorfa 
fruticosa) magot is szállít. Ez a tájidegen cserje a hazai hullámterek egyik rákfenéje. 
Valamennyi nyílt területet, (legelő, kaszáló stb.) amit átmenetileg nem használnak képes egy- 
két év alatt teljes mértékben beborítani. Óriási mennyiségű magot termel, az áradás során a 
folyó ezt szétteríti és utána nagy sebességgel képes összefüggő állományt kialakítani, amely a 
földtulajdonosok, természetvédők és az árvízi szakemberek számára is súlyos problémát 
okozhat. Természetesen csak ott alakulhat ki ahol a nyílt területen felhagynak a 
gazdálkodással (legeltetés, kaszálás). A kialakult sűrű gyalogakác felszámolása rendkívül 
költséges eljárás. 

Az agrárgazdasági prognózisok szerint a kedvezőtlen agroökológiai adottságú régiókban 
fennmaradó mezőgazdaság a hagyományokra épülő, a környezetvédelmet előtérbe helyező 
extenzív gazdálkodást fogja választani. Ilyen környezetben a termeléscentrikus helyett a 
tájcentrikus vízgazdálkodást kell megvalósítani. A mezőgazdasági hasznosításra nem 
alkalmas vidékeken, lejtős, belvizes területeken, árterületeken vagy az árvízveszélynek kitett 
részeken fel kell hagyni a földműveléssel, és meg kell valósítani a termelési szerkezet 
átalakítását. Ilyen régiókban erdősítéssel, halastavak, víztározók létesítésével, rekreációs 
parkok kialakításával lehet elősegíteni a környezet megóvását, a táj lakosságmegtartó 
képességének javítását, új, az eddigieknél hatékonyabb gazdasági tevékenység létrehozását. 

A területfejlesztésnek és a területhasználatnak alkalmazkodnia kell a folyók kívánatos 
nagyvízi levezetési feltételeihez és körülményeihez. Módosítani kell a hullámtéri 
területhasználatokat, a hullámtér korlátozottan bővíthető, s ezeknél ma már meghatározó 
szempontként kell figyelembe venni az ökológiai követelményeket. E módosítások kerete a 
magyar mezőgazdaság EU-konform átalakítása lehet. A mezőgazdasági területhasználatok 
jelentős átalakítását a vízgazdálkodási szempontokkal aktívan befolyásolni kell. A föld- és 
területhasználatok szabályozásánál a földtulajdon rendezési folyamataiban, a művelési ág 
változtatásának előmozdításában, az agrártámogatás rendszerében érvényre kell juttatni az 
árvízvédelmi fejlesztések gazdaságossági szempontjait. A településszerkezetet és a 
közlekedési utak hálózatát az árvízi levezetési viszonyoknak megfelelően kell alakítani. 

A területhasználatok sorában különös szerepet kell tulajdonítani az erdőknek. Az erdő-
sültség és a rendszeresen vízjárta területek aránya között egyértelmű a kapcsolat (5. ábra). Az 
árvíz- és belvízmentesítés történeti fejlődése ellenére az összefüggés jellege változatlan, de 
korszakos. Ebből következik, hogy az árterek kedvező vízháztartási feltételeinek 
megteremtésében az erdősültségnek az árvíz- és belvízmentesítéssel azonos szerepe és 
számottevő súlya van. 
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5. ábra Az erdősültség és a vízjárta területek összefüggése a Tisza-völgyében  
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Az árvízmentesítés fejlődése elvezetett ahhoz a társadalmi tudathoz, hogy hazánkban az 

árvíz ellen tulajdonképpen védettek az emberek. Hosszabb árvízmentes időszakok, vagy 
senkinek fel sem tűnő, kisebb árvizek ezt a tudatot csak tovább erősítik. A társadalmi köztudat 
a sikeresen „kivédett” nagyobb árvizeket is hamar elfelejti. Ennek következménye – többek 
között – az árvízvédelem konjukturális fejlesztése, ami hazánkban általában és a Tisza-
völgyben is többször okozta már a védelmi berendezések elhanyagolását és vezetett nagy 
költségű védekezési munkákhoz. 

Különös figyelmet érdemel a társadalmi tudat torzulásának az a következménye, ami a 
katasztrófák bekövetkezése esetén pánikot eredményez, illetőleg társadalmi-politikai 
feszültségeket okoz. Közvetlen gazdasági szerepe az optimista felfogásnak jelentkezik, az 
árterek korlátlan anyagi fejlesztésében, ami visszahatásában teljesíthetetlen védelmi-
védekezési igényeket kelt és olyan gazdasági forrásokat köt le, amelyek az adott – és 
többnyire elmaradottabb – országrészek gazdasági fejlődését érdemlegesen megalapozhatná. 

 
 

7. A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEINEK MŰSZAKI 
KONCEPCIÓJA, GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

 
 

7.1. A fejlesztés műszaki lehetőségeinek áttekintése 
 

A műszaki koncepció a Tisza árvízvédelmi rendszerének átfogó felülvizsgálatán és 
fejlesztési lehetőségeinek elemzésén alapul. 

A javasolt fejlesztések célja az árvízvédelem olyan korszakos, a jelenkori igényeket 
kielégítő fejlesztésének megteremtése a Tisza-völgyében, amely elfogadja és támaszkodik 
Vásárhelyi Pál Tisza szabályozásának elveire és az eltelt százötven év tapasztalataira, 
valamint a Tisza-völgy tekintetében új (síkvidéki árvízi vésztározás) megoldásokra, ezáltal 
hosszú távon képes megoldani a térség árvízvédelmi biztonságát. 

Választ keresünk, és kívánunk adni olyan sokszor feltett kérdésekre, hogy szabad-e a 
töltéseket tovább emelni, figyelembe vehetjük-e a külföldi tározást a hazai árvízvédelmi 
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rendszer fejlesztésénél, lehet-e az árvízszintek utóbbi években tapasztalt emelkedésének az 
oka a nagyvízi meder vízszállító képességének a csökkenése? Hatékony beavatkozás-e a hazai 
síkvidéki árvíztározás, van-e elegendő tározókapacitás? 

Feltérképeztük és leltárt készítettünk a lehetséges beavatkozásokról, amelyek lehetnek: 
- hegyvidéki tározás a Tisza külföldi vízgyűjtőjén, 
- a nagyvízi vízszállítás növelése, 
- síkvidéki árvízi vésztározás, 
- az árvízvédelmi töltések további magasítása. 

Ezeket elemezve javaslatot dolgoztunk ki a szükséges beavatkozásokra, mérlegeltük azok 
lehetséges hatásait. Nem tévesztendő szem elől azonban, hogy a Tisza árvízi viszonyait igen 
bonyolult hatások befolyásolják, így a koncepció szintjén számos helyen kellet élni a 
tapasztalaton alapuló mérnöki becsléssel. Javaslatunkban a Tisza-völgy árvízvédelmi 
rendszerére a különböző műszaki megoldások változatainak kombinációját tekintettük 
optimális fejlesztési politikának; a meglévő árvízvédelmi töltések további magasítását pedig – 
összehasonlító változatként – az optimális politika alternatívájaként kezeljük. 

 
 
 
 
 

7.1.1. A Tisza-völgyi külföldi víztározás jelenlegi helyzete, becsült hatásai és 
fejlesztésének lehetőségei 
 

Az utóbbi évtizedekben a Tisza-völgy külföldi részén 54 jelentősebb víztározó illetve 
tározórendszer épült ki, összesen 2338 millió m3 térfogattal. Ezek nagyobbrészt energetikai és 
vízellátási célokat szolgálnak, árvízvisszatartásra 654 millió m3 (28%) áll rendelkezésre. A 
külföldi víztározók árvízlevonulásra gyakorolt hatása elsősorban a Tisza mellékágain 
érvényesül. A mértékadó árhullámok és a hosszúidejű adatsorok vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a tározók árvízvédelmi szempontból megfelelő üzemeltetése esetén a 
határszelvényekben 50-120 cm közötti árhullámcsúcs-csökkenés is előállhat (Túr, Kraszna, 
Bodrog, Sebes-Körös, Fekete-Körös). A Tisza fő ágán – a nagy távolság és a meglévő összes 
tározótérfogathoz viszonyított nagy árhullám tömeg miatt – már csak 20-30 cm lehet az 
árvízcsúcs csökkentő hatás. Ugyanakkor, a számunkra kedvezőtlen üzemeltetés esetén a 
Bodrog és a Hernád tározói a Közép-Tiszán, a Körösök és a Maros tározói az Alsó-Tiszán 
esetenként 10-30 cm közötti vízállás növekedést is eredményezhetnek. 

Lényeges körülmény, hogy a hegyvidéki víztározások hatásai a tározók létesítése nyomán 
fokozatosan jelentkeztek, az elmúlt évtizedek, évek jelentős árvizeinél már érvényesültek, 
vagyis a kialakult tetőzésekben az árhullámcsúcs-csökkenés, valamint a tetőzés-növekedés 
becsült értékei már benne foglaltattak. 

A jövőt illetően a legjelentősebb és legújabb külföldi tározófejlesztési programot Ukrajna 
dolgozta ki. A terv Kárpátalja árvízvédelmi problémáinak radikális megoldását hivatott 
szolgálni. 48 db 307 millió m3 összes térfogatú völgyzárógátas árvízi tározót, 244 millió m3 
térfogatú vésztározót és további 4 – már üzemelő de megváltoztatott hasznosítású – víztározót 
22 millió m3, árvízi térfogattal irányoz elő. Ezek a tározók megvalósulásuk esetén a Felső-
Tiszán Tokajig érdemi, néhány decimétert elérő vízszintcsökkenést eredményeznének.  

Első ütemben ezeknek a tározóknak csak egy részét tervezik létrehozni; az egész program 
megvalósítása pedig hosszú időt igénylő folyamat. A határvízi tárgyalások keretében folyik az 
egyeztetés a munkák mértékéről, üteméről. A legújabb szlovákiai és romániai árvíztározás-
fejlesztési elképzelések kialakítása a Tisza-völgyi vízügyi együttműködés keretében 
folyamatban van. 
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7.1.2. A nagyvízi meder vízszállításának növelése 
 

A nagyvízi meder vízszállításának növelését célzó beavatkozásokat a folyó különböző 
szakaszain differenciáltan kell vizsgálni. Ezek a beavatkozások óvatosan kezelendők a 
nagyesésű felső szakaszon. A Tiszán Tokaj felett - leszámítva a helyi anomáliák 
felszámolásának szükségességét – nem célravezetők, miután ezen a szakaszon nem szabad 
előirányozni a lefolyás meggyorsítását. Tokaj alatt az utóbbi néhány évtizedben a hullámtér 
állapotában bekövetkezett romlás kiküszöbölése, az 1970-es állapothoz történő visszatérés a 
cél. 

A tetőző vízállások alapján számított (elméleti) vízszínesések eltérései egyrészt 
magyarázhatók az egyes árhullámok kialakulásának hidrológiai feltételeivel, de másfelől 
bizonyos következtetéseket engednek levonni a nagyvízi meder vízszállító képességére 
vonatkozóan is (nevezetesen, hogy az esés változatlansága esetén is csökkenhet a vízszállítás 
a feliszapolódás és az érdesség növekedése miatt). 

A Tiszabecs-Tokaj közötti szakaszon található eltérések egyértelműen hidrológiai 
okokkal magyarázhatók, illetve a hidrológiai feltételek nagymértékű különbsége elfedi a 
meder vízszállító képességében bekövetkezett esetleges változások hatásait. 

A Tokaj-Szolnok közötti szakaszon, a vizsgált árvizeknél, a tetőző vízszintek esésében 
összességében jelentős változás nem tapasztalható. Árnyaltabb képet kapunk, ha a Tokaj-
Tiszafüred, Tiszafüred-Kisköre és Kisköre-Szolnok alszakaszokat külön-külön is megnézzük. 
E szerint a Szolnok-Kisköre szakaszon inkább nőttek, a Kisköre-Tiszafüred szakaszon pedig 
inkább csökkentek az esések, ami a Szolnok-Kisköre közötti mederszakasz vízszállításának 
csökkenésére utal. 

Az esések egyértelmű növekedése tapasztalható a Szeged-Szolnok közötti szakaszon. 
Mind a vízszínesések emelkedése, mind az a tény, hogy a mért vízhozamok az eddig mért 
legnagyobb hozam alatt maradtak, arra utalnak, hogy ezen a szakaszon a nagyvízi meder 
vízszállító képessége lecsökkent. 

A nagyvízi meder vízszállításának javítását az alábbi megoldásokkal céloztuk meg: 
- töltésáthelyezés, 
- szabad sáv létrehozása a nagyvízi meder részére irtások útján, 
- folyószabályozási beavatkozások, sarkantyúk, vezetőművek, partvédelmek, 
- meder átvágások létrehozása, 
- árapasztás túlfejlett kanyarok között, 
- nyári gátak felülvizsgálata, vissza-, illetve elbontása, 
- övzátonyok helyenkénti, szakaszos átvágása, 
- hídkörnyéki vízszállító képesség növelése hullámtéri hídnyílások kiépítésével, 
- hullámtéri építkezések felülvizsgálata, 
- művelési ág változtatás a hullámtéren stb. 

A nagyvízi vízszállító képesség mérnöki becsléssel meghatározott hatása a Tisza mentén 
változó, lokálisan jelentős is lehet. A hidraulikailag indokolt sorrendben vizsgálva ezek az 
értékek: 

Országhatár - Csongrád között   10-40 cm 
Csongrád – Kisköre között    40-80 cm 
Kisköre – Tokaj között     20-40 cm 
Tivadar térségében       40-60 cm 

 
Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a nagyvízi meder vízszállító képessége 

és az árvízszint összefüggése igen bonyolult, a morfológiai változások folytonosak, a 
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beavatkozások hatásainak számítása még megbízható mederfelvételek esetén is sok 
bizonytalansággal terhelt. Ezért a részletes hidraulikai, áramlástani vizsgálatok nem 
nélkülözhetők a tervezés további szakaszaiban. 

 
 

7.1.3. Árvízi vésztározók kialakítása és igénybe vétele 
 

A vízszintcsökkentés tiszai mértékű alkalmazás tekintetében új, korszakos beavatkozási 
lehetőségét jelenti „vész-szelepek” beépítése a rendszerbe - ezek az árvízi vésztározók. 

Az árvízi szükség- és vésztározást már eredményesen alkalmazzuk a Tisza egyes 
mellékfolyóin (Körösök, Zagyva-Tarna). 

A munka során a Tisza mentén is feltárásra kerültek ilyen vésztározási lehetőségek, 
amelyek adatait a 6. ábrán és a 8. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgált tározók összesen 
3,27 milliárd m3 tározótérfogatot tesznek ki, 1392 km2 terület igényelnek. 

A vésztározókkal elérendő célkitűzésként azt jelöltük meg, hogy a Tisza mentén az 
érvényes mértékadó árvízszinthez képest 1,0 m-rel magasabban levonuló árvíz szintjét 
legalább 1,0 m-rel csökkentsük, vagyis a mértékadó árvízszinteknél magasabb vízszintek 
kialakulását a Tiszán ne engedjük meg. Az 1 m-rel magasabban levonuló árvízszint a tiszai 
viszonyok között hozzávetőlegesen megfelel a korábbi vízjárásból becsülhető, átlagosan 
0,1%-os előfordulási valószínűségű (átlagosan 1000 éves visszatérési idejű) vízszintnek. 
Annak érdekében, hogy az ehhez szükséges tározandó vízmennyiséget meghatározzuk, a 
vásárosnaményi, tokaji, szolnoki, szegedi árhullámokat használtuk fel. A szükséges 
tározótérfogat az árhullámok mértékadó árvízszintet 1,0 m-el meghaladó összetevőjéből és a 
szakasz felett a tározás miatt elmaradó hullámtéri tározódásból adódik. A becsült tározási 
igényeket a különböző tiszai szelvényekben a 9. táblázat összesíti. 
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6. ábra Vésztározási lehetőségek a Tisza völgyben 
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8. táblázat A vizsgált árvízi vésztározók adatai 

Vésztározók adatai 

Megnevezés Területe Tározott 
vízmennyiség Földmunka Költség költség/víz 

mutató 
 [km2] [Mm3] [Mm3] [MFt] [Ft/m3] 

Felső-Túri 5,7 9,5 0,35 900 95 
Beregi öblözet 106 310 6,5 25044 81 
Szamosközi 54,5 102 0,85 3308 32 
Szamos Kraszna közi (Szamos) 58,4 100 0,5 2099 21 
Ronyvazugi átfolyásos 300 m3/s 0,1 420 (-) 

Bodrogzugi 38 133 3,3 11932 90 
Zagyva-Tarna (6 tározó) 50 45,5 0,04 567 12 
Inérháti 42 120 0,2 1560 13 
Dél-Borsodi 131 170 1,4 6990 41 
Tiszacsegei 58 156 2,2 8986 58 
Hortobágy középső 61,8 155,5 1,65 6145 40 
Cserőközi 19,8 59 1,3 4788 81 
Tiszanánai 37,5 109 2,1 7784 71 
Nagykunsági 45 140 1 3927 28 
Hanyi-Jászsági 60 204 1,8 6755 33 
Hanyi-Tiszasülyi 57 219,5 3,3 11990 55 
Nagyiváni-Sarkadéri 89,1 74,1 0,1 351,2 5 
Ecsegfalvi 41,6 20,8 0,1 406 20 
Alpári 44,5 142 1,6 6011 42 
Tisza-Köröszug 71 300 1,1 4290 14 
Ér-menti (Berettyó, Ér) 10,5 14 (-) 50 4 
Kutas (Berettyó) 26 36,5 0,1 405,5 11 
Halaspusztai (Körös, Berettyó) 21,75 50 (-) 50 1 
Mályvádi (Körös) 36,9 75 kiépített 0 0 
Kisdelta (Körös) 5,8 26 kiépített 15 1 
Nagydelta (Körös) 24,3 92 0,6 3170 34 
Hosszúfoki (Körös) 107 130 1,2 5183 40 
Mérgesi (Körös) 19 70 kiépített 0 0 
Szegedi 70 206,5 0,4 1700 8 
Összesen: 1392,15 3269,9 31,69 118822,5 36 

 
9. táblázat A tározási igények összesített adatai a Tisza egyes vizsgált szelvényeiben 

Szelvény Árhullám csúcs tömeg 
[Mm3] 

Elmaradó hullámtéri 
tározódás [Mm3] Összesen [Mm3] 

Vásárosnamény 180 36 216 

Tokaj 550 145 695 

Szolnok 650 345 995 

Szeged 1200 460 1660 
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A tározók kiválasztásánál a következő fontosabb szempontokat követtük: 
- az árvízi vésztározók megfelelő helyen a szükséges térfogattal álljanak 
rendelkezésre; 
- minél alacsonyabb legyen a fajlagos beruházási költség; 
- az átlagos talajérték lehetőleg alacsony, a belvíz veszélyeztetettség mutatója 
magas legyen; 
- a terület beépítése és az ott található mezőgazdasági érték minimális legyen. 

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve a Tisza völgyében 10 árvízi vésztározót 
választottunk ki, amelyek – a három legnagyobb, már meglévő Körös-völgyi árvízi 
szükségtározóval együtt - 639 km2 igénybevételével 1698 millió m3 tározó térfogatot 
jelentenek (10. táblázat és 7. ábra). A 8. ábra bemutatja, hogy a meglévő és a javasolt 
vésztározók hogyan viszonyulnak a mentesített ártér teljes területéhez. 

 
10. táblázat A meglévő és a javasolt (a rendszerben számításba vett) árvízi vésztározók 

Javasolt vésztározók és már meglévő tározók adatai 

Területe Tározott 
vízmennyiség Földmunka Költség költség/ví

z mutató Megnevezés 
[km2] [Mm3] [Mm3] [MFt] [Ft/m3] 

Felső-Túri 5,7 9,5 0,35 900 95 
Szamosközi 54,5 102 0,85 3308 32 
Szamos Kraszna közi (Szamos) 58,4 100 0,5 2099 21 
Inérháti 43 120 0,2 1560 13 
Dél-Borsodi 131 170 1,4 6990 41 
Hortobágy középső 61,8 155,5 1,65 6145 40 
Nagykunsági 45 140 1 3927 28 
Hanyi-Jászsági 60 204 1,8 6755 33 
Hanyi-Tiszasülyi 57 219,5 3,3 11990 55 
Mályvádi (Körös) 36,9 75 kiépített 0 0 
Kisdelta (Körös) 5,8 26 kiépített 15 1 
Mérgesi (Körös) 19 70 kiépített 0 0 
Szegedi 61 306 2.4 9 300 30 
Összesen: 639.1 1697.5 13,45 52 974 31 

 
Fontos, hogy az árvízi vésztározók: 

- elegendő térfogattal rendelkezzenek, hogy akár a mértékadó árvízszint 1,0 
m-es meghaladását is kompenzálni tudják; 
- a vízfolyás mentén az árapasztandó víztömeggel lehetőleg arányosan, közel 
egyenletesen álljanak rendelkezésre; 
- a vésztározók lehatárolásához szükséges töltésekkel védjék a lakott 
területeket és település vízzel körbezártan ne maradjon; 
- a vízbeeresztést és leeresztést szabályozni képes műtárgyakkal 
rendelkezzenek; 
- vizet vonjanak el, azaz ürítésük csak az árhullám levonulását követően 
történjen meg. 

A szakaszonként meghatározott tározási igényt és a számításba vett tározási 
lehetőségeket, a tározó térfogatokat és az igénybe vett területet a 11. táblázat tartalmazza. 
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7. ábra Meglévő és javasolt vésztározók a Tisza-völgyben (a rendszerben számításba vett 
tározók) 

 
A javasolt árvízi vésztározós változat - leszámítva a tokaji szelvényt - kielégíti az 1,0 m-

es vízszintcsökkentési igényt. 
Ez a kiválasztás nem jelenti azt, hogy a fentiekben vizsgált (8. táblázat), de a javaslatból 

kimaradt tározási lehetőségekről végleg letettünk volna. Az összes vizsgált helyet mint 
tartalék lehetőségeket fenn kell tartanunk, és igény esetén ki kell építeni. 
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8. ábra A meglévő és a javasolt vésztározók viszonya az ártérhez 

 
11. táblázat A tározási igények és a számításba vett tározási lehetőségek összevetése a Tisza 

egyes vizsgált szelvényeiben 
 Tározási igény Tározási lehetőség 
 Mm3 Mm3 km2 

Vásárosnamény 216 211,5 119 
Tokaj 695 211,5 119 
Szolnok 995 1 221 516 
Szeged 1 660 1 698 639 
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A Tisza völgyében tehát elegendő tározótérfogat áll rendelkezésre az árvízszintek 
hatékony csökkentésére. Kiemelendő, hogy az árvízi tározók hatása még a bonyolult árvízi 
hidraulikai viszonyok között is jó megbízhatósággal becsülhető. 

A vésztározók területének a kisajátítását nem tarjuk szükségesnek. A területen építési 
korlátozás elrendelése indokolt (természetesen pénzügyi kompenzáció mellett), egy esetleges 
árvízi elöntést követően kártalanítást kell nyújtani az érintetteknek. 

A vésztározáshoz átfogó Tisza-völgyi üzemrend kidolgozása és hatékony monitoring 
rendszer felállítása szükséges. A tározó töltései elsőrendű védvonalként illetve ezzel az 
igényességgel kell, hogy kiépüljenek.  

A szabályozható vízbeeresztő és leeresztő műtárgyak biztosítják az árhullámkép 
alakjához igazodó vízkivételt és a megfelelő időben történő vízvisszavezetést. A 
szabályozható műtárgyak lehetővé teszik kisebb árvizek levonulásakor is - igény esetén – az 
adott terület ökológiai célú vízellátását is. 

A műtárgyakra két alapvető típus alkalmazását irányoztuk elő: 
- a Felső-Tisza nagy vízhozamú, kis tartósságú árvizeinél, árapasztó jellegű nyitás 
töltésbontással (előre biztosított nyitásszélességgel és küszöbszinttel). Ez egy 
zsilipes, átereszes vízleeresztő műtárgy, mely vízbeeresztésre is szolgálhat.  
- a Közép és Alsó-Tisza vidéken a nagy tartósságú árvizek relatíve kis vízhozamú 
tartós elvonására az esetek jelentős részében egyszerű kettős elzárású csőzsilipek 
alkalmazhatók; egyidejűleg szolgálhatnak vízbeeresztésre és leeresztésre. 

 
 

7.1.4. Az árvízvédelmi töltések további magasítása 
 

A töltésrendszer jelenleg érvényes mértékadó árvízszintre vonatkozó kiépítését – és az 
előírt biztonságot -  kiindulási feltételnek tekintjük, annak műszaki feladataival és költségeivel 
nem számolunk. 

További töltésmagasítás csak azokon a vízfolyás szakaszokon merülhet fel reális műszaki 
megoldásként, ahol sem a vízszállítás növelésére, sem az árvízi vésztározásra nincs lehetőség, 
így a Felső-Tiszán és a mellékvízfolyásokon, elsősorban is azok határ menti vagy felső 
szakaszain. 

Nem kívánatos a további töltésmagasítás a Közép-Tisza vidéken a rossz állapotú és 
magas töltések miatt, és nehezen lenne megvalósítható az Alsó-Tisza vidéken a már most is 
nagy magasságú töltésekre tekintettel. 

Annak érdekében, hogy választ tudjunk adni arra a szükségszerűen felmerülő kérdésre, 
hogy egy esetleges további töltésmagasítás vajon milyen költségekkel valósítható meg, 
kidolgoztuk ezt az összehasonlító változatot, amelyhez az előzőekben áttekintett műszaki 
megoldásokat viszonyítjuk. A töltések emelését az optimális fejlesztési politika 
alternatívájaként vizsgáltuk. 

Mindamellett meg kell jegyeznünk, hogy az azonos biztonságú magasabb töltések nem 
adnak azonos értékű műszaki megoldásokat a vízszint csökkentésével (az árvízi vésztározással 
és részben a nagyvízi vízszállítás növelését biztosító beavatkozásokkal), tekintettel a 
magasabb vízszintekből fakadó jelentősen nagyobb ártéri kockázatra. 

Tekintve, hogy 2000-ben az árvízszint a Közép-Tisza vidéken jelentős hosszúságú 
szakaszon egy méterrel meghaladta a mértékadó árvízszintet, de Tivadar felett is 
megközelítette az egy métert, azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ez a Tisza magyarországi 
szakaszán bárhol bekövetkezhetett volna, vagy a jövőben bekövetkezhet. Így – összehasonlító 
változatként – a mértékadó árvízszintre történt kiépítés fölött egy méteres további 
töltésemeléssel számoltunk. 
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7.1.5. Az egyes műszaki megoldások hatásának értékelése és a költségeinek becslése 

 
A beavatkozások hatását – tekintettel a fejlesztési cél szintű tervezési fázisra - mérnöki 

becsléssel állapítottuk meg. 
Az elvégzett vizsgálatok alapján, a gazdaságosan megvalósítható hullámtéri 

beavatkozások 10-80 cm vízszintcsökkentő hatással bírhatnak, azaz lokálisan jelentős 
hatásúak is lehetnek, de a Tisza hazai szakaszára önmagukban nem adnak átfogó és teljes 
körű megoldást. Az árvízszintek utóbbi években bekövetkezett növekedése, különösen a 
Közép-Tisza vidéken, részben magyarázható a nagyvízi meder vízszállító képességének a 
csökkenésével. A vízszállító képesség javítása, a korábbi, az 1970-es árvíz állapothoz való 
visszatérés gazdaságosan megvalósítható. 

A nagyvízi vízszállítás növelésének munkálatait ezért célszerű mielőbb megkezdeni, 
amely megoldásokkal részben kiküszöbölhetők a tetőző vízszintek helyi anomáliái. Az e 
munkálatokkal elérhető hatás a Közép-Tisza vidéken 20-80 cm, az Alsó-Tisza vidéken 10-40 
cm-re becsülhető. Bár a meder és a hullámtér rendezésével helyileg és korlátozott mértékben 
javítható a lefolyás, illetve csökkenthető az árvízszint, a rendezés mégis fontos feladat, mind 
hidraulikai, mind pedig ökológiai szempontból. Ez utóbbit illetően meg kell jegyezni, hogy az 
övzátonyok átvágása javítja a hullámtér vízszállítását és hozzájárulhat a holt-medrek élővíz 
forgalmának javításához. A nagyvízi vízszállító képesség növelése érdekében tervezett helyi 
beavatkozások összesen 34 milliárd forintot igényelnek. 

Mivel az 1998-2001. évi árvizek a Tiszabecs-Csongrád közötti szakaszon helyenként 1,0 
m-rel haladták meg a mértékadó árvízszinteket, így – a nagyvízi vízszállító-képesség javítása 
ellenére – a Tisza csaknem teljes hazai szakaszán még 10-90 cm vízszint-többlet az, amelyet 
kezelni szükséges. 

Ezt oldja meg az árvízi vésztározás, amely a megvalósításra javasolt létesítményekkel 
önmagában képes a Tivadar-Vásárosnamény és a Sajó torkolat-déli országhatár között 1,0 m 
vízszintcsökkentést biztosítani. A síkvidéki árvízi vésztározásra van elegendő tározó kapacitás 
a hazai vízgyűjtő területen és ez megfelelő üzemeltetéssel igen hatékony beavatkozás, hatása 
megbízhatóan becsülhető. A megvalósíthatónak ítélt árvízi vésztározók becsült hatása a 
Vásárosnamény és a Sajó torkolat közötti szakaszon 40-60 cm. A javasolt vésztározók 
kiépítésének költsége 53,0 milliárd forintot tesz ki. 

A Tiszabecs-Tivadar, valamint a Vásárosnamény-Sajó torkolat közötti folyószakasz az, 
ahol a nagyvízi vízszállító képesség növelése és az árvízi vésztározás együttesen sem 
vezetnek kielégítő eredményre: nem biztosítják azt a fejlesztési célkitűzést, hogy az extrém 
árhullámok tetőző szintje se haladja meg az érvényes mértékadó árvízszintet. 

Ezeken a szakaszokon az árvízvédelmi biztonság megteremtésére egyetlen hazai 
lehetőség kínálkozik: a további töltésemelés, amelynek becsült költsége 12,0 milliárd Ft. Az 
itt szükséges töltésemelés mértékét – különösen a Tiszabecs-Tivadar közötti és részben a 
Vásárosnamény-Sajó torkolat közötti szakaszokon – mérsékelheti a külföldi tározás-fejlesztés 
nagyvízi lefolyás-módosító hatása. 

A fentieket összefoglalva olyan rendszer kialakítását javasoljuk, amely hazai 
beavatkozásokkal: árvíz vésztározással, a nagyvízi vízszállító képesség javításával és – egy 
kisebb szakaszon – a töltéseknek a jelenlegi mértékadó árvízszintet további 1,0 m-rel történő 
megemelésével (vagy ennek alternatívájaként külföldi, hegyvidéki tározás-fejlesztéssel) oldja 
meg a Tisza völgy árvízvédelmét. Ezt tekintjük az optimális fejlesztési politikának. 

Az előirányzott beavatkozások - mérnöki becsléssel meghatározott - költségigénye: 99 
milliárd Ft. Amennyiben a külföldi tározás-fejlesztések úgy befolyásolhatók, hogy azok a 
Tiszabecs-Tivadar és a Vásárosnamény-Sajó torkolat közötti szakaszokon a hazai 
töltésemelés alternatíváját jelenthetik, úgy a költségigény 87 milliárd Ft. Erre is tekintettel a 
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határszakaszokon a műszaki koncepciót a kapcsolódó külföldi fejlesztési tervekkel össze kell 
hangolni. 

A Tisza-völgy összes hazai árvízvédelmi töltésének a jelenlegi mértékadó árvízszintet 
meghaladó mértékű kiépítését nem csak műszaki okok miatt javasoljuk elvetni, hanem 
gazdaságossági szempontok okán is. A fejlesztés összehasonlító változataként kezelt további 
1,0 m-es töltésemelés a teljes magyarországi Tisza-völgyben 315 milliárd Ft-ot tesz ki, 
melyből csak a Tisza menti töltésemelés 180 milliárd Ft-ot igényelne.  

Fontos szempontnak tartjuk, hogy a fejlesztés mindhárom eleme egyidejűleg, 
összehangoltan valósuljon meg. A nagyvízi vízszállítás javítása a folyón csakis alulról felfelé 
haladva, rendszer-szemlélettel valósítható meg és hatása csak a munkálatok jelentős 
előrehaladásával, a folyó mentén a hatások összegződésével jelentkezik. Az árvízi vésztározók 
kiépítési sorrendje nem ennyire kötött, egy-egy ilyen létesítmény megvalósításával a 
leginkább veszélyeztetett szakaszok árvízvédelmi problémái lényegesen javíthatók. 
Valamennyi javasolt létesítmény megvalósítása fogja biztosítani a teljes vízrendszerre 
számított hatást. 

 
A javasolt árvízvédelmi fejlesztések közül a vésztározók és a nagyvízi mederbeni 

beavatkozások a rendkívüli árvízszintek csökkentésén túl közvetve további két területen 
hasznosulhatnak. 

Az árvízi vésztározók egyes vízkivételi műtárgyai - a rendkívüli árvízi helyzeteken kívül - 
alkalmasak a vésztározók erre megfelelő és ilyen igénnyel jelentkező terület-részeinek 
gravitációs vízellátására azon időszakokban, amikor a tiszai vízállás meghaladja a műtárgyak 
küszöbszintjét. A gravitációsan bevezetett vízmennyiségek elsősorban és célszerűen vizes 
élőhelyek, új természetvédelmi területek létrehozásának alapfeltételeit biztosíthatják, mintegy 
járulékos eredményként.  

A vésztározók területén lévő rét-legelőket, gyepes és műveletlen területeket, mocsarakat, 
tavakat és tározókat figyelembe véve összességében mintegy 15 ezer ha kiterjedésű terület új 
vizes élőhelyként történő kialakítására nyílhat lehetőség az egyéb feltételek feltárását és 
biztosítását követően. 

A tervezett vésztározók nem természetvédelmi céllal létesülnek, ennek ellenére 
természetvédelmi hatásuk igen jelentős lehet. A természetvédelmi célból történő elárasztás 
folyamata szabályozható, ezért térben és időben úgy alakítható, ahogy az a természeti értékek 
számára a legkedvezőbb. A víz folyóba történő visszavezetését – hacsak ezt egy újabb 
árhullámra való felkészülés nem teszi elengedhetetlenül szükségessé – addig kell késleltetni, 
amíg azt a természetvédelmi, madárvédelmi szempontok indokolják. 

A vésztározók területén lévő rét-legelőket, gyepes és megműveletlen területeket, 
mocsarakat, tavakat és tározókat figyelembe véve több ezer ha kiterjedésű terület új vizes 
élőhelyként történő kialakítására nyílhat lehetőség. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program utal rá, hogy a gazdaságosan nem művelhető, gyenge termőképességű 
szántóterületek művelési ágát a következő években át kell alakítani. E területekből is 
lehetséges és szükséges további vizes élőhelyek kialakítása, amelyek szintén több ezer ha-t 
tehetnek ki. 

A vésztározók és a nagyvízi mederbeni beavatkozások által a rendkívüli árvizek esetén 
létrehozott vízszintcsökkentés kedvező hatással van az érintett területek belvízrendszereire, ill. 
ezek szivattyús vízkivételeire és az emelési magasság növekedésének megelőzésével biztosítja a 
mértékadó árvízszintekhez tartozó átemelési kapacitás kihasználhatóságát. Ez a kedvező hatás. 

- a Felső-Tiszán 5 belvízrendszert (2516 km2, 182 m3/s torkolati kapacitás); 
- a Közép-Tiszán 8 belvízrendszert (6124 km2, 184 m3/s torkolati kapacitás); 
- az Alsó-Tiszán 8 belvízrendszert (6161 km2, 112 m3/s torkolati 
kapacitás);  
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összességében 21 belvízrendszert és 478 m3/s torkolati kapacitást érint, mintegy 14 800 km2 
kiterjedésű területtel. 

A koncepció-tervben előirányzott beavatkozások várható hatása a Tisza-völgy hazai 
területének egészére nem teljes körű, mivel az árvízvédelmi öblözetek területének mintegy 70%-
át és az itt élő  lakosságnak ugyancsak 70 %-át érinti; kiterjed a védvonalak több mint felére, a 
veszélyeztetett települések háromnegyedére, kevesebb mint felére csökkentve a Tisza-völgyben 
az árvízi kockázatot. A mellékfolyók vízgyűjtőjét érintő egyes árvízvédelmi öblözetek árvízi 
biztonságának fokozását további tervező munkával kell megalapozni. 

 
 

8. ÖSSZEGZÉS 
 

A bemutatott koncepció a Tisza-völgy árvízvédelme fejlesztési lehetőségének feltárásával 
foglalkozik. Az ország területének több mint felére kiterjedő, és azon belül mintegy 16 ezer 
km2-es árterű tiszai vízrendszerben az árvízvédelem alapelvének és módozatának 
felülvizsgálatát elsősorban a területhasználatok, illetve a környezethez fűződő társadalmi 
érdekek már jól felismerhető változása, valamint a vízjárás szélsőségesebbé válására utaló 
jelek erősödése teszi időszerűvé. A közelmúlt árvízi eseményei erőteljesen rámutattak 
egyfelől a lakosság biztonság iránti igényének érdemi változására, a lakóhelyek védelmének 
kiemelt fontosságára, másfelől a védelem korlátaira és bizonytalanságaira. 

A magyar árvízvédelem rendelkezik hatályos fejlesztési politikával és stratégiával, 
amelyet kormányhatározatok rögzítenek. Ezek kimondják, hogy a védelmi létesítményekre 
vonatkozó előírásoknak megfelelő árvízi kiépítettség elérése az árvízi biztonság elemi 
feltétele. 

Egy–egy jelentősebb árvízi esemény mindig fontos indítékot szolgáltatott az 
árvízvédelem fejlesztéséhez. Így új fejlesztési elgondolásokra ösztönöznek az 1998-2001. évi 
árvizek is. Ennek a 28 hónapos időszaknak a négy rendkívüli árvize nyomatékosan vetette fel 
azt, hogy fel kell tárni és rendszerbe kell foglalni az ármentesítés-árvízvédekezés új 
lehetőségeit. 

A társadalomban tudatossá kell tenni, hogy az árvíz nem rendkívüli természeti 
katasztrófa, hanem a folyók vízjárásának véletlenszerűen ismétlődő természetes eseménye. Az 
árvizekhez vagy alkalmazkodni kell, vagy pedig azok hatását kell célszerűen szabályozni. 

Az elvégzett és bemutatott átfogó tervező munka célja az volt, hogy megtalálja a töltések 
– mértékadó előíráson túli – erősítésének és magasításának alternatív, illetve biztonsági 
tartalékot jelentő fejlesztési lehetőségét a Tisza-völgyében. A munka rendeltetése egy olyan 
fejlesztési irány kijelölése, amelynek megvalósítása során ötvöződnek az árvizek 
levezetésének, illetve visszatartásának elvei, és a tározási lehetőségek hasznosításával kialakul 
ezek alkalmazásának racionális arányossága. 

A döntés-előkészítést célzó programban előirányzott kutatási, tervezési és egyeztetési 
munkák végső célja a Tisza-völgyi árvízvédelem további fejlesztésére vonatkozó javaslat 
kidolgozása. Megbízhatóan feltételezhető, hogy a változó természeti körülményekhez 
igazodó, valamint az újabb társadalmi igényeket és a gazdasági feltételeket optimálisan 
kielégítő fejlesztés többféle árvízvédelmi módszer arányos ötvözetével valósítható meg. 

A védelem eszközrendszerének bővítése és javítása során el kell fogadnunk az egyenlő 
biztonság koncepciója helyett a differenciált kockázat elvét. Ez azt jelenti, hogy csak azt és 
olyan mértékben védjük, amit és amilyen mértékben a társadalmi-gazdasági követelmények és 
törvények előírnak; amit nem, azt pedig a növekvő kockázat figyelembevételével kitesszük az 
elöntés veszélyének. 

A kidolgozott műszaki koncepció a Tisza árvízvédelmi rendszerének átfogó 
felülvizsgálatán és fejlesztési lehetőségeinek gondos elemzésén alapul. 
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A javasolt fejlesztések célja a Tisza-völgyében az árvízvédelem olyan korszakos 
jelentőségű, a jelenkori igényeket kielégítő fejlesztésének megteremtése, amely támaszkodik 
Vásárhelyi Pál Tisza szabályozásának elveire és az eltelt százötven év tapasztalataira, 
valamint a Tisza-völgy tekintetében új megoldásokra, amelyek ilyen feltételek melletti 
megvalósítása hosszú távon képes megoldani a térség árvízvédelmi biztonságát. 

Elérendő célkitűzésként azt jelöltük meg, hogy a Tisza mentén az érvényes mértékadó 
árvízszinthez képest 1,0 m-rel magasabban levonuló árvíz szintjét legalább 1,0 m-rel 
csökkentsük, vagyis a mértékadó árvízszinteknél magasabb vízszintek kialakulását a Tiszán 
nagy biztonsággal ne engedjük meg. 

Feltérképeztük és leltárt készítettünk a lehetséges beavatkozásokról, amelyek lehetnek: 
- hegyvidéki tározás a Tisza külföldi vízgyűjtőjén, 
- a nagyvízi vízszállítás növelése, 
- síkvidéki árvízi vésztározás, 
- az árvízvédelmi töltések további magasítása. 

Ezeket elemezve javaslatot dolgoztunk ki a szükséges beavatkozásokra, mérlegeltük azok 
lehetséges hatásait. Javaslatunkban a különböző műszaki megoldások változatainak 
kombinációját tekintjük a Tisza-völgyet védő árvízvédelmi rendszer optimális fejlesztési 
politikájának; a meglévő árvízvédelmi töltések további magasítását pedig – összehasonlító 
változatként – az optimális politika alternatívájának fogadtuk el. 

A Tisza völgyében elegendő tározótérfogat áll rendelkezésre ahhoz, hogy síkvidéki árvízi 
vésztározással az árvízszintek hatékonyan csökkenthetők legyenek. Erre alapozva és ezt 
további beavatkozásokkal társítva olyan rendszer kialakítását javasoljuk, amely hazai 
beavatkozásokkal: árvíz vésztározással, a nagyvízi vízszállító képesség javításával és – egy 
kisebb szakaszon – a töltések – jelenlegi előírásokhoz viszonyított további 1,0 m-es 
megemelésével (vagy ennek alternatívájaként külföldi, hegyvidéki tározás-fejlesztéssel) oldja 
meg a Tisza völgy árvízvédelmét. Ezt tekintjük az optimális fejlesztési politikának. 

Az előirányzott beavatkozások - mérnöki becsléssel meghatározott - költségigénye: 99 
milliárd Ft. Amennyiben a külföldi tározás-fejlesztések úgy befolyásolhatók, hogy azok a 
Tiszabecs-Tivadar és a Vásárosnamény-Sajó torkolat közötti szakaszokon a hazai 
töltésemelés alternatíváját jelenthetik, úgy a költségigény 87 milliárd Ft. Erre is tekintettel a 
határszakaszokon a műszaki koncepciót a kapcsolódó külföldi fejlesztési tervekkel össze kell 
hangolni. 

Fontos szempont, hogy a fejlesztés mindhárom eleme egyidejűleg, összehangoltan 
valósuljon meg. A nagyvízi vízszállítás javítása a folyón csakis a hidraulikai 
törvényszerűségek figyelembe vételének megfelelő sorrendben, rendszer-szemlélettel 
valósítható meg és hatása csak a munkálatok jelentős előrehaladásával, a folyó mentén a 
hatások összegződésével jelentkezik. Az árvízi vésztározók kiépítési sorrendje nem ennyire 
kötött, egy-egy ilyen létesítmény megvalósításával a leginkább veszélyeztetett szakaszok 
árvízvédelmi problémái lényegesen javíthatók. Valamennyi javasolt létesítmény 
megvalósítása fogja biztosítani a teljes vízrendszerre számított hatást. A koncepció műszaki 
célszerűségét a gazdaságossági vizsgálatok is alátámasztják. 

A koncepció-tervben előirányzott beavatkozások várható hatása a Tisza-völgy hazai 
területének egészére nem teljes körű, mivel az árvízvédelmi öblözetek területének mintegy 70%-
át és az itt élő  lakosságnak ugyancsak 70 %-át érinti; kiterjed a védvonalak több mint felére, a 
veszélyeztetett települések háromnegyedére, kevesebb mint felére csökkentve a Tisza-völgyben 
az árvízi kockázatot. A mellékfolyók vízgyűjtőjét érintő egyes árvízvédelmi öblözetek árvízi 
biztonságának fokozását további tervező munkával kell megalapozni. 

Az elkészült koncepció a fejlesztési cél kidolgozását jelentette. Erre alapozva 
megindítható a program szakmai, politikai, társadalmi egyeztetése. A fejlesztési program 
részletes kibontását a tervező munka további szakaszaiban kell elvégezni. 
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A műszaki megoldások részletes kidolgozása során a Tisza völgyében lényeges szerepet 
kell szánni a „nem szerkezeti” árvízvédelmi módszerek fejlesztésének is, különös tekintettel a 
vízrajzi észlelések és adatgyűjtés, valamint az árvízi riasztás és előrejelzés fejlesztésére. 

Az egyes fejlesztési megoldásoknak, az optimális politikának a hidrológiai-hidraulikai 
rendszerre gyakorolt hatását a koncepció kidolgozásának további szakaszában részletes 
hidraulikai modellel, áramlástani vizsgálatok ellenőrizni kell. 
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