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A Kisdelta szerepe, jelentősége 

 

A Körösök vízrendszere heves vízjárással jellemezhető, egy-egy jelentős esőt követően 24-72 órán belül 

kialakulnak a védekezést igénylő árhullámok. Az évi legnagyobb vízszintek tekintetében emelkedő 

tendencia mutatkozik. 115 év tekintetében 1 méteres emelkedés tapasztalható a Fehér-Körösön annak 

ellenére, hogy számos korábbi hazai, illetve határon túli töltésszakadás, illetve a romániai hegy- és 

dombvidéki vízgyűjtőn megvalósult beruházás mérsékelte az észlelt hazai vízszinteket. 

 

A múltbeli árhullámok tudományos elemzését követően, a jelenleginél 1,2 méterrel magasabb átlagos töltés 

kiépítési igény adódott. Tekintetbe véve, hogy a mai átlagos töltésmagasság 4,5 m, arra a következtetésre 

jutunk, hogy amennyiben kizárólag az árvízvédelmi töltésekkel kívánjuk biztosítani a megfelelő szintű 

árvízvédelmet, akkor a KÖVIZIG 340 km hosszú elsőrendű töltéseinek közel 160 év alatt kialakított mai 

keresztmetszetét, mintegy 50%-kal kell megnövelni. 

 

Ilyen körülmények között különös jelentőséggel bírnak az árhullámok megcsapolását, a tetőző árvízszintek 

csökkentését szolgáló árvízi szükségtározók, hiszen létük, működésük részben pótolhatja a földművek 

kiépítetlenségéből adódó biztonsági hiányokat. 

Mivel az árvízcsökkentő tározók - így a Fehér-Körös érkező árhullámait csökkenteni hivatott Kisdelta 

árvízvédelmi szükségtározó is - térben kiterjedt hatással bírnak, ezért üzemük eredményeként igen nagy 

terület számára növelik meg az árvíz elleni biztonságot. 

 

Modellszámítások alapján a Kisdelta tározó azon hazai hatásterülete, ahol a számított árvízcsökkenés 

legalább 10 cm-t tesz ki 1.562 km
2
, vagyis közel 40%-a a KÖVIZIG 4.108 km

2
–es működési területének. A 

29 településen élő, 170.000 ember szubjektív biztonságérzetét és objektív védettségét szolgálja a 

korszerűsített mű. 

 

Tágabb összefüggéseket vizsgálva a tározó része a Tisza-völgy árvízvédelmi rendszerének, ily módon nem 

zárható ki a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése kapcsán létrejövő új tározókkal való összehangolt működése 

sem. A műnek határon átnyúló hatása is van, ezáltal szolgálja a magyar-román határvízi együttműködést is. 

 

A megvalósult fejlesztések eredményei 

 

A megvalósult fejlesztések legfőbb eredménye a hatásterületen élők élet- és vagyonbiztonságának 

növekedése.  

 

A projekt alapvetően a következő részterületekre terjedt ki: 

 

 üzemelési alaplétesítmények megépítése 

 materiális infrastruktúra fejlesztése 

 humán infrastruktúra fejlesztése 

 üzemirányítás 

 

Az üzemelés alaplétesítményei a megnyitási hely és a leürítő zsilip. 

A megnyitási hely kialakítása, felszereltsége lehetőséget nyújt arra, hogy a rendelkezésre álló rövid döntési-

felkészülési idő ellenére, a megfontolt döntést követően, még mindig az optimális időpontban lehessen 

megkezdeni az árhullámok megcsapolását. A korábbi - robbantásos töltési üzemmód - lényegesen hosszabb 

műveleti időigénnyel bírt, hiszen a tervezett megnyitás előtt 24-32 órával ki kellett rendelni a robbantást 

végző szervezetet. Az új műtárgy teljes kinyitásának időigénye a megnyitás elrendelésétől számítva 

mindössze 1 óra. 

 



A mű gépészeti felszereltsége okán lehetőség van a vízbeeresztés szabályozott megvalósítására, tetszés 

szerinti időpontban történő leállítására, esetleg újraindítására. A 4 x 8 méter szabad nyílású műtárgy  

- kisminta kísérletekkel meghatározott - maximális vízbeeresztő képessége 400 m
3
/sec, vagyis igen jelentős, 

hiszen a Fehér-Körös eddig észlelt maximális vízhozama 620 m
3
/sec. Amint a számok mutatják, a fejlesztés 

eredményeként a maximális árvízi hozam akár 65%-át is ki lehet vezetni a Fehér-Körösből, amely azonos 

egy kisebb folyó maximális hozamával. 

 

A leürítő zsilip a fenékvizek gyors és gazdaságos levezetését szolgálja. A megnyitási küszöbszint alatti 8,5 

millió m
3
 vizet, 2 db síktáblás zsiliptáblákkal ellátott, egyenként 2,2 méter névleges átmérőjű cső vezeti a 

Fehér-Körösbe. A kélt cső együttes maximális vízemésztése 10,0 m
3
/sec. Üzemük révén igen rövid idő (1-2 

hét) alatt vízteleníthető a tározótér. Az elzáró táblák gépi mozgatással működnek. 

 

A materiális infrastruktúra fejlesztése a megközelítő út építését, az út alatti töltéstest fejlesztését, 

valamint fenntartó gépek és hírközlési eszközök beszerzését jelenti. 

 

Az üzemelés alaplétesítményeit megtestesítő műtárgyak minden körülmények közötti megközelíthetőségét 

szolgálja, a Gyulai hídtól mintegy 1.800 méter hosszan kiépített 3 méter széles betonút. A MÁV fejlesztési 

szándékainak tiszteletben tartása miatt, egy kényszerű kompromisszum eredményeként, a vasúti híd alatt és 

fölött 50-50 m hosszon nem épült burkolat. Az útburkolat folytonossága, a vasúti híd rekonstrukciója és 

megemelése után, a MÁV beruházásában valósul meg a jövőben. 

 

Mivel burkolt utat csak kiépített töltésre szabad építeni, ezért az utat hordozó árvízvédelmi töltést a 2014. 

december 23. előtti előírt koronaszintre kellett kiépíteni, ami el is készült. A töltést teljes hosszban 

megemeltük és kiépítettük az előírt méretekre, emellett a hullámtéri melltöltést - 4 méter vízszintes vetületi 

szélességben - a teljes hosszon (tehát a vasúti híd környezetében is) áttömörítettük. Az áttömörített 

melltöltés hosszú időre garantálja a töltéstest megkívánt vízzárását, egyúttal megszünteti a töltésláb 

környezetében korábban rendszeresen fellépett szivárgásokat.  

 

A fenntartó gépek (erőgép és rézsűkasza) a fejlesztés eredményeinek hosszú távú fenntartását, a hírközlő 

eszközök (20 db EDR telefon) beszerzése pedig az üzemirányítás zavartalan és társ szervekkel kompatibilis 

hátterű információs hátterét biztosítják. 

 

A humán infrastruktúra fejlesztéseként korszerűsítettük az Itceéri gátőrtelepet, ahol a gátőr szolgálati és 

lakhelyéül egyaránt szolgáló gátőrház számos műszaki problémájának megoldása mellett, a műszaki pihenő 

felújításán kívül, újjáépültek az őrtelep kiszolgáló létesítményei (raktár, üzemanyag tároló, betétpalló tároló, 

udvari térburkolat, szennyvízgyűjtő és tároló). Ez a beruházási elem biztosítja a gátőr és a védekezésben 

résztvevő személyek méltányos élet- és munkakörülményeit, mely nélkül nem lehet igazán eredményes az 

árvíz elleni tevékenység. 

 

A tározási folyamat irányítását, illetve az ezt segítő hidrológiai háttérinformációk gyűjtését szolgálja a 

megnyitási hely alatt 670 m-rel megépített ultrahangos vízhozammérő hely. Az itt kisvíztől árvízig terjedően 

észlelt vízhozamok, hírközlő eszközön keresztül a KÖVIZIG központjába jutnak, ahol a hidrológusok 

feldolgozzák, értékelik és felhasználják őket részben az aktuális, részben pedig a jövőbeni árvizek kezelése 

céljából. 

 

A beruházás számokban: 

 

 A teljes projekt során több mint 200 000 m
3
 földet mozgattak meg. 

 Az anyagnyerőkből 85.685 m
3 

földet termeltek ki.  

 A töltésfejlesztés során kb. 35.000 m
3
 helyi anyag került felhasználásra.  

 A robbantásos megnyitási helyből, mintegy 25.000 m
3
 földet bontottak el. 



 A vízbeeresztő műtárgyba több mint 11.500 m
3
 betont és 826,3 tonna betonacélt építettek be. 

 Vízvisszavezető műtárgy 34 db 2,06 m belső átmérőjű ROCLA típusú cső felhasználásával épült meg. 

 A vízbeeresztő műtárgyba 6,9 km villamos vezeték épült be.  

 Egy szegmenstábla tömege karok nélkül: 13,644 tonna.  

 Egy kar tömege: 1590 kg.  

 Egy teljes tábla tömege így: 16,8 tonna 

 A projekt teljes költségigénye: 4.214 millió Ft. 

 Az építési munkák költsége: 3.940 millió Ft. 

 

A projekt megvalósításában a következő békés megyei - vagy békés megyei alkalmazottakat 

foglalkoztató - cégek vettek részt: 

 

 Békés Drén Kft. 

 Bólem Kft. 

 Futizó Kft. 

 DÉLLVILL Dél-Alföldi villamos hálózatszerelő Kft. 

 Árisz Kft.  

 Pupe és Pupe Kft. 

 Tengerszem Búvár Kft. 

 Forgút Bt. 

 GÉP-ÉP Bau Kft. 

 Szabó Biztonsági Szolgálat 

 IQC Mérnöki Kft. - Tömörségvizsgálatokat végzett 

(Nem békés megyei cég, de helyi munkavállalókat alkalmazott.) 

 Techno-Geo Kft. - Geodéziai munkákat végzett.  

(Nem békés megyei cég, de helyi munkavállalókat alkalmazott.) 

 

Néhány érdekes információ: 

A tényleges munkák 2014. március elején kezdődtek meg. A munkák során, április közepén derült fény a 

műtárgy alapozási problémáira, így a munkák csak 2014. augusztusában tudtak folytatódni. A teljes 

kivitelezésre így mindössze 15 hónap állt rendelkezésre. 

 

A töltésépítéshez szükséges földet a Fehér-Körös bal, illetve jobb oldalán kijelölt anyagnyerőhelyek 

szolgáltatták.  

A földkitermelés járulékos hasznaként a Fehér-Körös hullámterei mintegy 6 km hosszan maximális 

vízvezetőképességi állapotba kerültek. További járulékos eredmény a mederoldalak 1 m körüli mértékű 

lekönnyítése, amely egyrészt megnöveli a vízszállító keresztmetszetet, másrészt csökkenti a mederoldal 

leszakadás és mederelfajulás veszélyét. 

 

A földkitermeléshez a legmodernebb - GPS által segített - munkagépeket használták. 

A Fehér-Körös bal oldali hullámteréről kitermelt föld nagy részét innovatív módon, a vízszint felett, a 

medren átfektetett szállítószalaggal juttatták, a jobb parti töltéshez támaszkodva létrehozott, átmeneti 

depóniába. Ezzel a megoldással csökkentették a légszennyezést, óvták a Gyulai közúti híd állagát, nem 

akadályozták a közúti forgalmat és csökkentették a fölelhullás miatti közúti balesetek veszélyét. 

 

Gyula, 2015. szeptember 22. 

 

Bak Sándor 

igazgató 


