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Tájékoztató Heves megye vízkár-elhárítási helyzetéről  
2018. II. félév 

 

I. A 2018. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ IDŐJÁRÁSI ÉS VÍZJÁRÁSI ÉRTÉKELÉSE 
 

1. Időjárási körülmények jellemzése 
 

Január az átlagostól lényegesen melegebb és némileg szárazabb időjárással telt el. Jelentős 
hóréteg nem alakult ki. 

Február nagy részében igazi tél volt, összességében a hónap 1,5-2,5°C-al hidegebb volt a 
megszokottól. Csapadék az átlagostól lényegesen több hullott, a Mátrában és a Bükkben az 
átlag két-háromszorosát mérték. A hónap végére magasabb hegyvidékeinken 50-100 cm-nyi 
hó halmozódott fel. 

Márciusban folytatódott a megszokottól hidegebb, csapadékos idő. Heves megye déli részén 
az átlagos esőmennyiség dupláját mérték. 

Áprilisban extrém, az átlagosnál 5-6 fokkal melegebb idő volt (országosan 1901 óta a 
legmelegebb április volt). A Bükkben átlagoshoz közeli csapadék hullott, míg máshol a 
megszokottól lényegesen elmaradó mennyiséget mértek. 

Májusban folytatódott az átlagostól melegebb idő. Csapadék továbbra is kevés volt, inkább 
csak az erősebb zivatargócokban mértek jelentősebb mennyiségeket. 

Az átlagostól melegebb és szárazabb időjárással telt el június is, de kisebb területen (a Bükk 
nyugati-északnyugati oldalán és a Szalajka-völgyben, valamint a Tarna vízgyűjtőjén 
lokálisan) a megszokottól lényegesen több csapadék hullott. 

Rendkívüli felhőszakadások alakultak ki 2018. június 11-én hajnalban a Bükk északnyugati 
peremvidékén és a fennsík egy részén, ahol a június 11-én 7 órát megelőző 24 órában lehullott 
eső mennyisége elérte 100-180 mm-t. 

A megszokottól melegebb idő júliusban is folytatódott és a csapadék továbbra is elmaradt a 
megszokottól. 

Augusztus rendkívüli meleget és a megszokottól némileg szárazabb időt hozott (országosan 
1901 óta a 4. legmelegebb augusztus volt). 

Szeptemberben a havi középhőmérséklet 2-3 fokkal az ilyenkor elvárható felett volt, míg a 
csapadék lényegesen elmaradt az átlagostól. 

Október eddig eltelt időszakában nem hullott jelentős csapadék, a hőmérséklet pedig az 
átlagosnál magasabb volt. 
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2. Vízjárási körülmények jellemzése 
 

A Tiszán márciusban és áprilisban alakultak ki az I. fokú készültségi szinthez közeli, vagy azt 
kissé meghaladó vízállások. 

A Tarnán, Tarnaméránál februárban, márciusban és áprilisban is kialakult készültségi szintet 
elérő árhullám, de ezek, valamint a mellékvizek vízmennyisége a patak alsó szakaszán 
Tarnaörsnél már nem okozott jelentősebb árvizet, így utóbbi vízmércén egy árhullám esetében 
sem érte el a vízállás a 350 cm-es I. fokú készültségi szintet. 

 
1. ábra: 2018. évi vízállások Tarnaméránál 

 

2. ábra: 2018. évi vízállások Tarnaörsnél 
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II. A VÉDELMI BIZOTTSÁG TAVASZI ÜLÉSE ÓTA FOLYTATOTT 
VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 
 

a) A vízkár- elhárításra való felkészülés keretében megtett intézkedések 
 
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a kezelésébe tartozó létesítmények 
felülvizsgálatát, állapotértékelését minden évben a szeptember-októberi hónapokban, 
lehetőség szerint a kisvizes időszakban elvégzi. Az őszi felülvizsgálat kiterjed az 
árvízvédelmi töltések és tartozékainak, keresztező létesítményeinek (zsilipek, csappantyús 
csőátereszek, nyomócsövek), mentett és vízoldali előtereinek, véderdőinek, védelmi célú 
magasépítményeinek (árvízvédelmi központok, gátőrházak, műszaki pihenők és raktárak) 
védelmi célú gépeinek, anyag-eszköz felszereléseinek, infokommunikációs rendszerének és 
védelmi szervezetének felülvizsgálatára. Belvízvédelmi és vízrendezési szakterületen a 
csatornák, kisvízfolyások állapotértékelésére, a tározók szemléjére, a keresztező 
létesítmények, műtárgyak felülvizsgálatára, valamint a szivattyútelepek szemléjére kerül sor.  
A szemlék tapasztalatait szakbizottságok értékelték ki, amelyek jegyzőkönyvekben rögzítésre 
kerültek és a beszámoló III. pontjában részletesen bemutatásra kerül.  
 
Felülvizsgáltuk az operatív beavatkozások tervezéséhez szükséges, védelmi szakaszokra 
vonatkozó nyilvántartási terveket, valamint elvégeztük az árvízvédelmi felkészülési tervek 
aktualizálását az eddig kialakult legmagasabb vízállások és a korábbi védekezési tapasztalatok 
figyelembe vételével. A védelmi tervek és a műszaki dokumentációk valamennyi védelmi 
szakaszra vonatkozóan rendelkezésre állnak. 
Az elmúlt év során megújult lokalizációs terveket az érintett védelmi szakaszokon 
elhelyeztük, a védekezésben együttműködő szervezetek részére átadtuk. 
A vízkárelhárítási tevékenységünkhöz biztosított erőforrás igénybevételi terveinket és 
nyilvántartásaikat aktualizáltuk. 
 

b) Árvízvédelem: 
 
A Tisza folyó mentén: 
 
Nem volt. 
 
A Tarna mentén: 
 
08. 12. sz Jászjákóhalma-káli és a 08. 13. sz. Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakaszokon: 
 

- március 12. – március 14. 
 
időpontok között volt árvízvédelmi készültség elrendelve. 
 

- A 08.13. Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakasz 7. sz. Erki gátőrjárásán a Tarna jp. 
16+900-16+980 tkm. szelvények közötti vízoldalon észletelt rézsűsuvadásra tekintettel 
2018. március 14-én 08:00 h-tól pontszerűen III. fokú árvízvédelmi készültség 
került elrendelésre. 
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A Tarna jp. 16+900-16+980 tkm szelvények közötti vízoldalon észletelt rézsűsuvadás 
helyreállítási munkálatai befejeződtek. A munka műszaki átadás-átvételére 2018. 
október 3-án sor került. 
Fentiekre való tekintettel, a 08.13. Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakasz 7. sz. Erki 
gátőrjárásán a Tarna jp. 16+900-16+980 tkm. szelvények között elrendelt pontszerű 
III. fokú árvízvédelmi készültség 2018. október 5-én 08:00 h-tól megszüntetésre 
került. 
 

Heves megye területén árvízvédelmi készültségben töltött napok száma összesen: 3 nap. 
 
Heves megye területén pontszerű árvízvédelmi készültségben töltött napok száma: 206 nap. 
 
Az árhullám levonulásáról tájékoztatást adtunk a Heves megyei társ szervek felé, a 
készültségben lévő védelmi szakaszainkon őri- és figyelőszolgálatot láttunk el, biztosítottuk a 
mentett oldali vizek átemelését mobil szivattyúk telepítésével, egyéb beavatkozásra nem volt 
szükség.  
 
Az árhullám levonulása során keletkezett károkat felmértük, az azonnali beavatkozást igénylő 
károk helyreállítását közvetlenül a készültségi időszakban elvégeztük.  
 

c) Belvízvédekezés 
 

Igazgatóságunk Heves megyei síkvidéki területéről (Laskó-Rima öblözet) készültségen kívüli 
időszakban a többletvizek átemelését az Újlőrincfalvai és a Poroszlói szivattyútelep biztosítja. 
 
Heves Megyét érintően 2018. február 9-től 2018. május 2-ig volt belvízvédelmi készültség a 
08.01. számú Laskó-Csincse belvízvédelmi szakaszon. 
A Heves megyében levő Újlőrincfalvai szivattyútelepen 2018. február 9 – 2018. március 2. és 
2018. március 8 – 2018. április 11. között I. fokú belvízvédelmi készültség volt elrendelve. 
A szivattyútelep I. fokú készültségben nyújtott műszakban (napi 12 órában) üzemelt, az 
átemelt vízmennyiség a védekezés alatt 864 ezer m3 volt. A védekezési időszakban a 
maximális elöntés a Heves megyébe eső területünkön kb. 130 ha volt. 
A Poroszlói szivattyútelepen belvízvédelmi készültség elrendelésére nem volt szükség, az 
érkező belvizeket normál üzemelés keretében emelte át. 
 

d) Helyi vízkárelhárítás 
 

2018. évben Heves Megyét érintően nem került sor helyi vízkár-elhárítási készültség 
elrendelésére. 
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e) Vízminőségi kárelhárítás 
Igazgatóságunk Heves megye területén vízminőségi kárelhárítási létesítményt nem üzemeltet. 

Működési területünkre vonatkozóan, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv vízgyűjtő alegységeihez 
igazodóan 6 db, hatóságilag jóváhagyott területi vízminőségi kárelhárítási tervvel 
rendelkezünk. 
 
Ezek közül 2 db érinti Heves megye területét az alábbiak szerint: 

1. Területi vízminőségi kárelhárítási terv 2-8 Bükk és Borsodi Mezőség vízgyűjtő 
alegység; 

2. Területi vízminőségi kárelhárítási terv 2-11 Tarna vízgyűjtő alegység. 
 

 

2018. évben működési területünk Heves megyei részén vagy azt érintően 10 db vízminőségi 
káresemény történt. 

Az események az alábbiak voltak: 

Káresemény ideje Káresemény tárgya Készültség Készültség 
időtartama 

2018. február 13. Eger-patak szennyezése - - 
2018. március 07. Trágyalével kevert csapadékvíz 

szennyezés Bátor településen 
- 
 

- 

2018. március 23. Trágya elhelyezése 
Besenyőtelek térségében a 
Peres-csatorna mellett 

- - 

2018. április 17. Szennyvíz bevezetés a 
Gyöngyös-Nagy-patakba 

- - 

2018. április 18. Laskó-patak habzása Demjén 
belterületén 

- - 

2018. május 15. – 
2018. július 25. 

Gyöngyös-Nagy-patak 
medrének szennyezése 
Gyöngyös belterületén 

III. fok 2018.05.15 
08:00 h – 
2018.07.25.  
14:00 h 

2018. július 17. Eger-patak 
hulladékszennyezése Eger 
térségében 

- - 

2018. július 31. Eger-patak habos uszadék 
megjelenés Szarvaskő 
térségében 

- - 

2018. szeptember 18. Eger belterületén az Eger-patak 
kékes elszíneződése 

- - 

2018. szeptember 27. Belső-Mérges-patak bűzös, 
kékes-fehéres szennyezése 

- - 

 

A káresemények kivizsgálását, szükség szerint a hatósági intézkedések kezdeményezését, az 
operatív vízminőségi kárelhárítási beavatkozás műveleti irányítását, illetve végrehajtását 
Igazgatóságunk biztosította. 

Az események jellege és volumene a Heves Megyei Védelmi Bizottság bevonását nem tette 
szükségessé. 
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Ugyanakkor jelezzük, hogy a Gyöngyös-Nagy-patak Gyöngyös Duranda városrészét érintő 
szakaszán (jellemzően a 25+600 - 29+610 km szelvény között) a mederben és parti sávban 
illegálisan elhelyezett jelentős mennyiségű hulladék évek óta visszatérő problémát okoz 
Igazgatóságunknak. 
A folyamatosan fennálló illegális hulladéklerakás a patakmeder rendezett állapota érdekében 
elvégzett munkánkat eredménytelenné teszi, Igazgatóságunk jogszabályban előírt kezelői 
feladatainak ellátását akadályozza, a vagyongazdálkodásunkban lévő műtárgyak állapotát 
károsan befolyásolja. A hulladék a patak medrében és annak parti sávjában található, így a 
vízminőséget is veszélyezteti, a városon keresztülfolyva károsan befolyásolja a 
településképet, közegészségügyi szempontból problémát okozhat. 
 
2014-től számítva idén volt a harmadik III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség, amely a 
patakmeder rendbetételére irányult esetenként több mint 4 millió forint anyagi ráfordítás 
mellett. 
 
A Gyöngyös-Nagy-patak Gyöngyös belterületi szakaszára jellemző nagymértékű illegális 
hulladéklerakás vagyonkezelőként Igazgatóságunknak, illetve tulajdonosként a Magyar 
Államnak jelentős munka- és anyagi ráfordítást okoz, de tapasztalataink szerint az 
újraszennyeződés megakadályozására hatáskörrel rendelkező szervek által tett intézkedések 
(önkormányzati térfigyelő kamerák üzemeltetése, rendőrségi feljelentésekre indult 
nyomozások, bűnmegelőzési szórólapok stb.) eddig nem jártak még kézzel fogható 
eredménnyel. 
 

III. A 2018. ÉVI ŐSZI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI MŰVEK FELÜLVIZSGÁLATI 
TAPASZTALATAI 
 

A bizottsági szemléken elkészült jegyzőkönyvek és tapasztalatok alapján a 
felülvizsgálatok kiértékelő értekezletének tervezett időpontja 2018. november 22-e, 
amelyre a Tisztelt Védelmi Bizottság részére meghívót küldünk. 

1. Árvízvédelem 
 
 A 08.01. számú Sarud- Négyesi és a 08.02. számú Négyes- Tiszakeszi Tisza jobb parti 

árvízvédelmi szakaszok felülvizsgálatára 2018. október 30-án került sor. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban általánosságban elmondható, hogy a Tisza 
jobb parti védvonalainak töltéskoronáján, különösen a 08.02. számú Négyes- Tiszakeszi 
árvízvédelmi szakaszon a kerékpárút burkolat igen rossz állapotban van. A pályázati 
forrásokból megvalósult kerékpárút burkolat hibáinak kijavítására és újraaszfaltozására az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság forrásokkal jelenleg nem rendelkezik. 
A gátőrtelepek, védelmi szertárak és védelmi központok épületeinek átlagéletkora 
többnyire 30-40 év, így állapotuk, állaguk csak folyamatos ráfordítással őrizhető meg.  
A véderdők állapota és ápoltsága megfelelő. 
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 A Tarna menti 08.12. számú Jászjákóhalma-Káli és a 08.13. számú Jászdózsa–Káli 
árvízvédelmi szakaszok felülvizsgálatára 2017. október 12-én került sor. 

 A védvonalszakaszokat jelentős számú (98 db) árvízvédelmi műtárgy (zsilip, csappantyús 
csőáteresz stb.) keresztezi, amelyek állapota a rongálások, eltulajdonítások miatt, 
változatos képet mutat. A jó színvonalú fenntartottsági állapotok mellett, a védvonal 
szakaszok megerősítése, rekonstrukciója szükséges. 

 
A közfoglalkoztatási program keretében a kézi munkával elvégezhető feladatok hatékonyan 
egészítették ki a hiányzó pénzügyi forrásokat. Ennek következtében az őszi területbejárások 
tapasztalata alapján általánosságban elmondható, hogy az elvégzett munkák javítják a 
fenntartottsági mutatókat és a lefolyási viszonyokat. 
Jelentős problémát, adott helyzetben közvetlen árvízveszélyt jelent a hódállomány kártétele 
az árvízvédelmi töltésekben. 
 

                     
Hódok által okozott károk 

 
 

2. Belvízvédelem, vízrendezés 
 

Belvízvédelmi és vízrendezési szakterületen a vízfolyások állapotértékelésére, a tározók 
szemléjére, a keresztező létesítmények, műtárgyak felülvizsgálatára, valamint a 
szivattyútelepek szemléjére is sor került. 
A szemlék tapasztalatait szakbizottságok értékelték ki, amelyek jegyzőkönyvekben rögzítésre 
kerültek.  
Főbb megállapítások: 
a. Az előterek, véderdők ápoltsága, karbantartottsága megfelelő. 
b. A Heves megyében levő Újlőrincfalvai és Poroszlói szivattyútelepünk, valamint a 

Pusztahídvégi szivattyúállás karbantartott, üzemképes. A szükséges javításokat és az I. és 
II. féléves üzempróbákat elvégeztük. 

c. A belvízcsatornák és a depóniák kaszálása, gaztalanítása megtörtént, a belterületi 
szakaszokon kétszeri-háromszori kaszálás volt. A kisvízfolyások esetében a belterületen 
és a műtárgyak környezetében kétszeri, belterületen a kiemelt helyeken háromszori 
kaszálás történt. Külterületen a legtöbb helyen egyszeri kaszálásra volt lehetőségünk. 

d. A kezelésünkben lévő vízkárelhárítási célú tározók (Gyöngyös-Nagyrédei és Laskó-
völgyi) karbantartottsága, üzembiztonsága megfelelő.  
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       Gyöngyös-Nagyrédei tározó               Laskó-völgyi tározó 
 

e. A közfoglalkoztatási program keretében a kézi munkával elvégezhető feladatok 
hatékonyan egészítették ki a hiányzó pénzügyi forrásokat. Ennek következtében az őszi 
területbejárások tapasztalatai alapján általánosságban elmondható, hogy az elvégzett 
munkák javítják a fenntartottsági mutatókat és a lefolyási viszonyokat. Jelenleg a 
közfoglalkoztatás visszaszorulása jelent több helyen problémát, így egyre inkább 
szükségessé válik a medrek gépekkel történő fenntartási munkák elvégzésére való 
alkalmassá tétele. 

f. 2018. évben jelentősebb fenntartási munkaként az alábbi beavatkozások készültek el 
(lásd 1 sz. melléklet, FOTODOKUMENTÁCIÓ): 

 Csányi tározó Ágói-patak osztómű beeresztő zsilipeinek lezárása 

 Gyöngyös-patak Gyöngyös belterületi fenékburkolat rongálódások helyreállítása 

 Külső-Mérges-patak Gyöngyös, Öntöde úti garázssor melletti mederelfajulás bevédése 

 Sirok, Szabás-patak támfalának helyreállítása, valamint a felső szakasz iszaptalanítása 

 Balla-patak mederkotrása Recsk és Mátraderecske között 

 Cseh-árok zsiliptábla csere és burkolatjavítás a Bene-patak jobb parti 3+780 tkm 
szelvényében Nagyfügeden  

 Visznek zsiliptábla csere és burkolatjavítás a Gyöngyös-patak jobb parti 3+891 tkm 
szelvényében 

 Laskó völgyi árapasztó műtárgyának rekonstrukciója és fenékleürítő tolózár javítása 
 

IV. HEVES MEGYÉBEN LÉVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK 
RÖVID BEMUTATÁSA 
 

A megye árvízi veszélyeztetettsége  
Heves megye területe magába foglalja a Tarna vízgyűjtőterületének nagy részét, a Tisza jobb 
part Rima torkolat alatti szakaszát a Hanyi-ér betorkollásáig, valamint a Zagyva 
Jászfényszaru-Jobbágyi közötti szakaszát.  

A mentesített terület kiterjedése 406,0 km2, a teljes ártéri terület nagysága 510,0 km2. 

A megye elsőrendű árvízvédelmi védvonalainak hossza 227,7 km.  
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A magyarországi folyókra vonatkozó Mértékadó Árvízszint (MÁSZ) előírások megváltoztak, 
az érvényes MÁSZ-t a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet tartalmazza. A jelenleg érvényben 
lévő MÁSZ szintek jelentős mértékben növekedtek a korábbiakhoz képest, így az I. rendű 
árvízvédelmi védvonalak a kiépítési előírásoknak (MÁSZ+ 1, 0 m) nem felelnek meg. A 
magassági hiány általában 0,2 – 2,1 m között változik az egyes folyószakaszok mentén. A 
MÁSZ értékek a jövőbeni fejlesztésekhez szolgálnak tervezési alapadatokként. A védvonalak 
ütemezett fejlesztését ágazati szinten az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálja. 

A megye településeinek ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását (A, B, C ) 
a 18/2003. (XII.9.) KvVM – BM együttes rendelet I. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak 
szerint: 

erősen veszélyeztetett (A) 28 település 

közepesen veszélyeztetett (B) 45 település 

enyhén veszélyeztetett (C) 2 település 

Nyilvántartásunk szerint Heves megyében igazgatóságunk illetékessége tekintetében 108 
település található, amelyből az ár- és belvízi veszélyeztetésnek kitett települések száma 75, 
ebből pedig az árvízzel veszélyeztetett települések száma 21. 

 

1. A megye árvízvédelmi műveinek rendszere: 
 

Tisza jobb part: 

08.01. számú Sarud-négyesi árvízvédelmi szakasz hossza 43,829 km, ebből Heves megye 
területén 19,234 km található. 

A védelmi szakaszon a Kiskörei Vízlépcső kapcsolódó beruházásaként került sor a Tisza-
menti, illetve a Laskó-Rima közvetlen torkolati szakaszaihoz tartozó védművek kiépítésére, 
míg az Újlőrincfalva-Sarudi út feletti töltésszakaszok nem épültek ki. Az ott jelentkező 
árvizek ellen a mederkotrásból kikerülő depóniákon kell védekezni.  

Tarna-menti árvízvédelmi művek: 

08.12. számú Jászjákóhalma-káli árvízvédelmi szakasz hossza 36,214 km, ebből Heves 
megyében 26,959 km található. 

A magassági hiány 0,2 – 1,6 m 

08.13. számú Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakasz hossza 111,145 km, ebből Heves 
megyében 90,470 km található. 

Az árvízvédelmi töltések koronaszintjei jellemzően a MÁSZ értékeinek felelnek meg, 
ugyanakkor az előírt +1,0 m-es biztonsági szinttel növelt magassághoz képest helyenként 0,2-
2,5 m közötti magassági hiány mutatkozik egyes szakaszokon. 
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A Tarna mentén összesen 117,429 km árvízvédelmi vonal található. A védművek ≈25120 
ha területet mentesítenek, amelyen 12 település helyezkedik el.  

Az állami kezelésű fővédvonalakon kívül a Tarna mentén Visznek, Nagyfüged, 
Tarnazsadány, Verpelét községek lokális árvízvédelmére önkormányzati kezelésű körtöltések 
szolgálnak, amelyek nagy része szintén fejlesztést igényel. 

 

Heves megye árvízvédelmi rendszere (forrás: ÉMVIZIG) 

 

2. Síkvidéki belvízvédelmi vízrendezési művek: 
A 08.01. számú Laskó-Csincse belvízvédelmi szakasz egy része esik Heves megye 
közigazgatási területére. A kizárólagos állami tulajdonban és ÉMVIZIG kezelésben lévő 
belvízvédelmi létesítmény az Újlőrincfalvai és Poroszlói szivattyútelepek, a Pusztahídvégi 
szivattyúállás, a Laskó-patak, a Csincsa-csatorna, az Eger-csatorna és a Rima-patak 
(Egerfarmos-Mezőszemere) egy szakasza, valamint a Tisza-tó melletti szivárgó csatorna. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § értelmében, az állami tulajdonban és a 
kormányhivatalok, vagy a vízgazdálkodási társulatok vagyonkezelésében lévő vizek és 
vízilétesítmények a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok kezelésébe kerültek. 

A Heves Megyei Kormányhivataltól 29,2 km hosszúságú belvízcsatorna, az Eger-Tarnavölgyi 
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulattól közel 40 km belvízcsatorna (10 db) került 
vízügyi kezelésbe. A földhivatali átvezetése megtörtént, a birtokba adási megállapodások 
aláírása 2018. évben befejeződött. A művek üzemeltetését, fenntartását az ÉMVIZIG végzi.  
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3. Hegy- és dombvidéki vízrendezési művek: 
A megye területén 274,3 km kizárólagos állami tulajdonú dombvidéki kisvízfolyás és 2 db 
árvízcsúcs-csökkentő funkciót is ellátó völgyzárógátas tározó (Gyöngyös-Nagyrédei és 
Laskó-völgyi) van Igazgatóságunk kezelésében. 

A vízgazdálkodásról szóló törvény 3. § értelmében a kormányhivataloktól Heves megyében 
15 km hosszú kisvízfolyás és 6 szivattyúállás került átvételre. 

A dombvidéki területen működő 2 vízgazdálkodási társulattól (Eger-Tarnavölgyi, Mátraaljai) 
480 km hosszúságú kisvízfolyás és 1 záportározó (Pál-bükki) kezelői jogának átvétele történt 
meg. 
Összesen tehát 769,3 km kisvízfolyást 2 db állandó tározót, 1 db záportározót és 6 db 
szivattyúállást kezel az ÉMVIZIG Heves megyében. 

 

4. Erdőgazdálkodás – véderdők  
Az ÉMVIZIG vagyonkezelésében lévő, faállománnyal borított, erdőállomány-gazdálkodási 
tervvel rendelkező erdőterületeinek nagyága mintegy 2400 ha. Ebből 2150 ha a Tisza, 
Bodrog, Sajó, Hernád folyók, illetve a Takta és Tarna hullámterein fekszik, míg 148 ha a 
Cigánd-Tiszakarádi árvízcsúcs csökkentő tározó területén található és 102 ha mentett oldalon 
terül el. Heves megye területén összesen mintegy 114 ha erdőtervezett erdőterülettel 
rendelkezünk. 

Az erdőállományok az árvízvédelmi töltések hullámverés- és jégzajlás elleni védelmét, 
valamint a belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások partszakaszainak, tározók szélterületeinek 
biztosítását szolgálják. Ezen kívül a Tisza-tó térségében is kezelünk erdősávokat, amelyek 
elsősorban vízgazdálkodási és közjóléti funkcióval bírnak. Ezen erdők rendeltetésének 
megfelelő állománynevelése, kezelése és fenntartása az elsődleges erdőgazdálkodási 
feladatunk. A hagyományos erdőgazdálkodási feladatainkon kívül a Laskó-völgyi tározó 
zagytározója helyén 2,4 ha területen rekultivációs céllal telepített erdő ápolását végeztük, a tél 
folyamán törzsalakító nyesését tervezzük. Abiotikus károsítások közül erdeinkben az 
aszálykár jelentkezett alacsony mértékben, elsősorban minőségi károsítás képében. 

Az erdőket érintő károsítások, falopások országszerte elszaporodtak, így Igazgatóságunk 
területén is egyre nagyobb problémát okoz e tevékenység megelőzése, erdeink megvédése. 
Különösen igaz ez a folyókat szegélyező galériaerdőkre, valamint azok hullámterében fekvő 
folyamatos erdősítéseinkre, amelyekben a települések közelsége miatt gyakori a falopás és 
rendszeres a szándékosan vagy gondatlanságból bekövetkező tűzkár. Ilyen terület a Tarna 
hullámterében, Kompolt községhatárban fekvő, 11 A jelű erdőnk is. 
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V. FEJLESZTÉSEK: 
 

Heves megyét részben érintő árvízvédelmi fejlesztés: 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság közös 

projektjének keretében megkezdődött az árvízvédelmi védvonalak fejlesztése a Közép-Tiszán.  

A kiemelt projekt a Nemzeti Vízstratégia részeként, a Széchenyi 2020 program keretében, 

európai uniós támogatás segítségével 4,6 milliárd forint értékben valósul meg.  

 

Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

működési területén” című KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú projekt célja az 

emberi élet valamint az épített és természetes környezet értékeinek megóvása, azaz az árvízi 

kockázatok mértékének csökkentése. 

 

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott 

mértékadó árvízszint (MÁSZ), valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági 

biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott 

értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja. 

 

A projekt műszaki tartalma: 

• A töltéskorona MÁSZ +1,0 m-es magassági biztonságra való kiépítése 

• Előírt töltés szelvény méret kiépítése 

• A vízoldali előtér rendezése, fenntartási sáv kialakítása, rendezése 

• Mentett oldali hossz-szivárgó kialakítása. 

• A meglévő műtárgyak átépítése 

• Töltéskorona burkolat kialakítása 

• Töltéstartozékok előírások szerinti elhelyezése 

• Árvízvédelmi infrastruktúra (gátőrtelep) fejlesztése 

•  Töltésfejlesztés 8,5 km töltésszakaszokon: 

         Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm 

        Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm 

        Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm 

 

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások történtek meg eddig: 

• Töltésépítés a Csincse bal parton (jelenleg a 0+000 és 1+300 tkm között)  

• Töltésépítés a Rima bal parton (jelenleg a 5+500 és 6+400 tkm között) 

• Elkészültek a régi hídpillér (4+844 tkm-nél), és régi szivattyúállás (5+800 tkm-nél) 

bontási munkái  

• Elkészült négyesi gátőrtelep felújítása keretében a régi gátőrház, melléképületek, 

valamint a raktárépület bontása  
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• Elkészültek az új gátőrház falazási munkái, a födém készítése folyamatban van 

• Folyamatban van az új raktárépület és a gépszín építése  

 

  
Töltésépítés a Csincse bal parton 

 

   
A fejlesztés keretében érintett Négyesi gátőrtelep felújítása 

 

A fejlesztések Négyes, Borsodivánka és Szentistván településeket érintik, ahol a töltésépítés 

megvalósulásával a védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata. Ezzel együtt 

mérséklődnek a védekezési költségek, és nő az árvízi biztonság. 

 

1. Országos jelentőségű vízkár-elhárítási és vízgazdálkodási projektek 
 

Árvízi Kockázat Kezelés (AKK) 
 
Magyarország Kormánya az 1146/2016. (III. 25.) Korm. határozatban az árvízkockázatok 
értékeléséről és kezeléséről szóló 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében elfogadta 
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét, és a vizek többletéből eredő 
kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 
kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 10. 
§ (3) bekezdése alapján elrendelte annak Hivatalos Értesítőben történő közzétételét. 
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Az Irányelv alapján 2011-ben készült az előzetes kockázatbecslés, előzetesen kijelöli azokat 
az árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre a további részletes vizsgálatokat kell elvégezni. 

Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati 
térképek első változata. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a 
kialakulható elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét, a kockázati térképek 
pedig az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, örökségvédelmi 
kockázatokat. 

Az árvízkockázat kezelési programban 2014. évben módosított mértékadó árvízszint (MÁSZ) 
függvényében pontosításra kerültek a veszély- és kockázati térképek, továbbá kidolgozásra 
kerültek a veszély és kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és területi 
stratégiai tervei. 
 
2017. évben megkezdődött az ÁKK IV. ütemének előkészítése a KEHOP projekt keretén 
belül. 

 

Nagyvízi mederkezelés tervezése 
 

Az 1998-2013 közötti időszakban levonult árvizek jelentős árhullám növekedése, illetve az 
árhullámok levezetésének a tapasztalatai, a védekezési időszakokat követően egyre 
hangsúlyosabb társadalmi és gazdasági igények egyértelműen arra utalnak, hogy a folyók 
nagyvízi medrében olyan beavatkozások szükségesek, amelyek javítják a nagyvízi vízszállító 
képességet, garantálják annak fenntarthatóságát.  

 

A nagyvízi mederkezelési terv fő feladata a folyó nagyvízi medrének kezeléséhez, 
használatához és hasznosításához szükséges, árvízvédelmi előírások meghatározása. A 
nagyvízi mederkezelési tervek a 83/2014. (III.14.) Kormány rendelet szerinti tartalommal 
készülnek el. 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek szakmai egyezetésére az ÉMVIZIG területén 2015. 
augusztus 10-én került sor, társadalmi egyeztetése 2016 év első felében lezajlott.  

A nagyvízi mederrel érintett ingatlanok egy részének esetében a nagyvízi meder jogi jelleg 
megállapítását 2016. szeptemberében az ÉMVIZIG kezdeményezte az illetékes vízügyi 
hatóságoknál. 

 

Árvízvédelmi lokalizációs tervek aktualizálása 
 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyére eső területén a 2.36. sz. 
Poroszlói és a 2.41. sz. Gyöngyös-Tarna-Ágói ártéri öblözetek lokalizációs terveinek 
elkészültek. A hidrodinamikai modellezés eredményeképpen feltételezett töltésszakadás 
esetén, az árvízi öblözetbe kifolyó víz elleni védekezés lehetséges forgatókönyveit 
tartalmazza. A tervek szakmai bírálata megtörtént, amelyen 2.36. sz. Poroszlói ártéri öblözet 
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lokalizációs terve elfogadásra került, míg a 2.41. sz. Gyöngyös-Tarna-Ágói ártéri öblözet 
lokalizációs tervét a tervzsűri átdolgozásra javasolta. 

Öntözésfejlesztési projekt 
 
A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal előírt öntözésfejlesztési beruházások 
elősegítéséhez Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) került kidolgozásra az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával. 
A terv célja a 2014-2020. fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztések vízjogi 
engedélyeztetésének stratégiai megalapozása, azaz olyan öntözési kontingensek 
meghatározása felszíni és felszíni alatti víztestekre, amelyek nincsenek jelentős hatással a 
környezetre, alapvetően a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotára. 
 
A VKGTT az ÉMVIZIG működési területének egy részére is kiterjed, így Igazgatóságunk is 
részt vett az elkészítésében. 
A vizsgálandó terület a sekély porózus és porózus felszín alatti víztestek és a sekély 
víztesteken lévő felszíni vízfolyások részvízgyűjtő területei alapján lett meghatározva. 
 
A VKGTT ÉMVIZIG működési területére vonatkozó dokumentumai az Igazgatóság 
honlapján, illetve az alábbi linken  elérhetők 
(http://www.emvizig.hu/Aktualis/Esemenyek.asp). 
 

Települési vízkár-elhárítási tervek 
 

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. r. 8. § (3) szerint a védekezési terveket a védekezésre 
kötelezettnek minden évben felül kell vizsgálnia és a változásokat a terveken át kell vezetnie. 
Az önkormányzatok figyelmét fel kell hívni a meglévő vízkár-elhárítási tervek aktualizálásra, 
illetve az aktualizálás utáni jóváhagyás szükségességére. Amennyiben a tervben módosítás 
nem szükséges, az erre vonatkozó nyilatkozatot meg kell küldeni az ÉMVIZIG-nek. 

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. r. 9. §-nak megfelelően a vízügyi igazgatóság térítésmentesen 
adatot szolgáltat a települési vízkárelhárítási tervek elkészítéséhez a települések megkeresése 
esetén. 

2017. évben Heves megyében adatszolgáltatásként 3 db vízügyi szakvéleményt adtunk 
(Bükkszék, Egercsehi, Szúcs településnek).  

2017. évben 6 db – a települések által összeállított – vízkárelhárítási tervet hagytunk jóvá, 
legtöbb esetben kiegészítésekkel, kérve azok figyelembe vételét a következő aktualizálás 
során (Demjén, Egercsehi, Erdőkövesd, Mátraballa, Mátraderecske, Szúcs települések).  

2018-ban eddig egy településnek adtunk ki szakvéleményt (Lőrincfalva településnek) és egy 
településtől érkezett jóváhagyásra vízkárelhárítási terv (Balaton település részéről). 

 
Miskolc, 2018. október 25.             
                  Rácz Miklós 

igazgató  
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1. sz melléklet 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
Fenntartási munkák: 

1. Sirok, Szabás-patak támfalának helyreállítása, valamint a felső szakasz iszaptalanítása 
 

 

 
2. Gyöngyös-patak Gyöngyös belterületi fenékburkolat rongálódások helyreállítása 
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3. Külső-Mérges-patak Gyöngyös, Öntöde úti garázssor melletti meder elfajulás bevédése 

 

 

4. Balla-patak mederkotrása Recsk és Mátraderecske között 
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