
. V í z t á r o z á s  É s z a k  M a g y a r o r s z á g o n

Stéfán Márton x

Eszakmagyarórszág természeti és gazdasági viszonyai,
- természetföldrajzi, hidrológiai, hidrogeológiai adott
ságai,

- változatos település szerkezete,
- az ott található mezőgazdasági és az intenziv fejlesztéssel 

létrehozott ipari termelési potenciál -
nagymértékű vízigény növekedést eredményezett és a vízgazdálko
dással szemben sokoldalú, nehezen kielégíthető igényrendszert 
támasztott. /L: I.sz. melléklet/

Es zakmagyarőrs zágon
- a természetes felszíni vízkészletből 23,0 m'/s vizsugár 
hasznosítható,

- a felszínalatti vizkészletek dinamikus hányada 14,8 m'/s 
hasznosítható vizsugarat képvisel,

- 6,2 в/s-ra tehető a vízkészlet növelő beavatkozások hatá
sa, igy együtteren 44,0 nf/s-os hasznosítható vizsugárral 
számolhatunk, amelynek értékén a tiszai kötelező vizleadá- 
sok módosíthatnak.

Ugyanakkor elsősorban külföldi beavatkozások hatására, mind a 
kisvízi, mind a hasznosítható vizkészletek monoton csökkenésé
vel kell számolni. Ezt a helyzetet a külországi gazdaságfej
lesztésnek a hazaihoz hasonló vizigénynövekedése eredményezi.

Az általuk eddig épített víztározók a tendenciát csak kismér
tékben és csak átmeneti időre enyhítik. Ugyanis a beruházó or
szágok a víztározók által megteremtett kedvező vízgazdálkodási 
lehető,,-égeiket igyekeznek maradéktalanul kihasználni.

Xs Északmagyarőrssági Vízügyi Igazgatóság
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A vizmennyiségi viszonyok teljesebbkörü értékeléséhez meg kell 
még jegyezni, hogy a nagyvízi időszakban az Eszakmagyarországi 
région keresztül 5000 nf/s—ot megközelítő vizsugár távozik, a— 
melyből 700-000 nf/s közvetlenül a területen gyűlik össze. Ez az 
adottság kedvező lehetőséget biztosit a tarozás fejlesztésre.

A vízigények kielégítése mintegy két évtizede már nemcsak meny— 
nyiségi, hanem minőségi viszonylatokat érintő kérdés is megol
dandó feladat. /Ь: II.sz. melléklet/

A felszíni vizeknél eddig jobban védett felszínalatti készletek
nél is riasztó vizmínőségromlást tapasztaltunk

- részben a Sajó kavicsteraszban a Sajó és Hemád szennyező 
hatására,

- részben a fedetlen, vagy áttört kavicsrétegeknél, a mező
gazdasági kemizáció, illetve a települések hiányos csator
názottsága miatt,

- részben a karszt területeken a hiányos környezetvédelmi in
tézkedésekre és személyi felelősségérzetre visszavezethetően.

A beavatkozásoknak két irányban kell megtörténni:

- egyfelől a vizek racionális használatát, vizkimélő techno
lógiák elterjesztését kell biztosítani, mig

- másfelöl a vízkészletek növelésére, az indokolt igények ki
elégítésére kell intézkedni.

Több szempont is indokolja, hogy a vizek racionális hasznosítá
sával foglalkozzunk először, mint olyan beavatkozással, amely a 
készletek kímélését, a meglévő eszközök jobb kihasználását, a 
gazdaságpolitikai célokkal összhangban biztosítja.
A racionális vizhasználat lehetőségeit külön kell vizsgálni:

- a települési infrastruktúra területén,
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- az ipari termelésben és az iparfejlesztésben, valamint
- a mezőgazdasági vizhasznositásban.

E három fő területen a megoldandó feladatok mennyiségi, vala
mint minőségi természetűek.

A települések vizhasználatánál a vizigények rendkivül intenziv 
növekedése figyelhető meg.

A városoknál ebben nyilván több körülmény Játszik közre, igy 
pl:
- a városok szerkezete,
- a hétvégi-házas övezetek kialakulása,
- a szerelvény ellátási és Javitás-szolgáltatási viszonyaink,
- a motorizáció többlet vizigénye,
- a vizmérés hiánya.

A Jelenlegi ivóvizigény növekedése mérséklése érdekében fel kell 
mérni a közületi, az ipari és mezőgazdasági vizhasználatok nagy
ságát. Gondoskodni kell arról, hogy a nem ivóvizminőségi hasz
nálati, ipari, mosó- és locsolóvizek külön rendszeren, önkölt
ségi áron legyenek szolgáltatva. E megoldásokhoz központi viz- 
késziethasználati és árszabályozás, valamint differenciálásra, 
alkalmas tanácsrendeletek alkotása szükséges.

A motorizáció már most is, de a későbbiekben még inkább szüksé
gessé teszi a gépkocsimosások intézményasitését.
Ellenkező esetben a Jelenlegi vízpazarlás, a vízszennyezések 
mértékével együtt fog hatványozódni.

Feltétlenül indokolt a lakásokon belüli vizfogyasztások felül
vizsgálata, mérséklése a lakó, az állampolgár cselekvő közremű
ködésével.

Az _i£S£ frisvizigény növekedése — az elmúlt években, a vízgaz
dálkodás kiterjedésének hatására is - lelassult.
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A kohászati alágazatban pis

- az Qzdi K ohászati Üzemek árutermelése az elmúlt 10 évben 
3950 millió Ft-ról 10.650 millió Ft-га növekedett, változatlan 
frisvizigény és csökkenő szennyezőanyag kibocsájtás mellett, 
/a vizigény 26.500 uf/nap/

- a ienin Kohászati Müvekben a termelés az 1970 évi 4.350 mil
lió ft-ra nőtt, ugyanakkor a frisvizigény az 1965 évi 
72.000 nf/nap értékről 25.300 aVnaP értékre csökkent. Hasonló 
arányú volt a szennyezőanyag kibocsájtás változása is.

Az acélgyári rekonstrukció már zárc ipari vízrendszerrel való
sul meg, ami további 6.000 if/пар vizigény csökkentést fog ered
ményezni.

Az energia ipari alágazatban a viztakarékos hűtőrendszer kiala
kításának szép példája látható a Visontai Gagarin Hőerőműben, 
ahol a fajlagos firsvizigény 1,4 m'/MWO, mig az átfolyásos hütó- 
rendszerü erőmüveknél ez az érték 1890 m’/MWO.

Tapasztalataink alapján az is egyértelmű, hogy vizigény csökke
nésre, vagy vizkimélő technológiai bevezetésre csak ott lehet 
számitani, ahol az egész termelési egységet felölelő korszerű
sítésre sor kerül.

A szennyvizek haszonanyag kinyerése, valamint a szennyezóanyar- 
gok mezőgazdasági hasznosítása tűnik olyan beavatkozásnak, a- 
mely a kárelhárítási, passzív jellegű tisztítást hasznosítási 
jellegű, önfenntartó, majd gazdaságot gyarapító, aktiv beavat
kozássá teheti.
Mezőgazdasági hasznosítási szempontból a műtrágyagyári hulladék 
ammóniás szennyvizeket, a trágyaleveket, majd az élelmiszeripa
ri szennyvizeket, ezt követően a kampány üzemek, valamint a te— 
lepüléstk szennyvíziszapjait kell sorolni.
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Az előzőekben elmondottak felhívják arra a figyelmet, hogy
- a vízigények és a tényleges vízszükségletek soke3etben 

elváltak egymástól,

- a vizelhasználó ágazatoknál az átlagos vízigény kielégítése 
is megfelelő lehet-,

- a használt vizek, a hulladék és szennyezőanyagok hasznosítá
sával az öntözésfejlesztési igények 20-30 ?*-a lefedhető,

- a vízigények kielégítése sokesetben nem qantitativ, hanem 
qalitativ kérdés.

Alapvetően fontos a vízzel való takarékosság. Takarékoskodni 
viszont csak azzal lehet, aminek a birtokában vagyunk.
Az emberi beavatkozás jelentős hányadának másodlagos, nem kívá
natos eredménye a vizek szélsőértékeinek fokozatos eltávolítá
sa, igy a gazdálkodásra számításba vehető természetes kisvízi 
vízkészletek monoton csökkenése.

A jelenlegi helyzetben a teljes Északmagyarország-i régióra ve
tített nagy, illetve kisvízi viszonyszám 70:1, 80:1 értékű.
Ennek a viszonyszámnak a növekedését egyenlőre sem a külföldi, 
sem a hazai tározó építésekkel nem sikerült megállítani.
/L: III.sz. melléklet/

A határainkon túl már eddig megépített többnint 700,0 millió 
n? térfogatú tározó kapacitás hazai vízgazdálkodásunkat csak 
tangenciálisan érinti. Itthoni hatásai nem tudatosan tervezet
tek, hanem periférikusak.

Számolnunk kell azzal, hogy a hatások - a tározás adta lehető
ségek teljes külföldi kihasználását követően - a jelenleginél 
sckkal kedvezőtlenebbek lehetnek. Éppen ezért kezdeményezni kell 
az üzemrend hazai érdekeinek is tartalmazó szabályozását.
A határainkon túli területen - a természetföldrajzi, hidrológi
ai és hidrogeológiai adottságokból következően - találhatók a
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vízrendszer legjelentősebb sározási lehetőségei.

Belátható távlatban 4,0-5,0 milliárd nf tározótérfogat kiépítése 
valós zinlisithető .
Alapvető érdekünk, hogy ezek a lehetőségek már velünk kooperál
va legyenek kihasználva.

A külföldi tározásfe jleeztési lehetőségeken túl a hazai táro- 
zásfejlesztéssel is intenziven, a jelenleginél hatékonyabban 
kell foglalkozni.
ludatában kell lenni annak a ténynek, hogy a hazai lehetőségeink 
szűkülése gyorsuló tendenciájú, még akkor is, ha a feltáró mun
kával uj lehetőségeket ismerünk meg.
Ezért folyamatosan és párhuzamosan kell végezni a tározással 
kapcsolatos kutatási és feltáró munkát, illetve gondoskodni 
kell a területbiztosításról, valamint a beruházások előkészíté
séről.

Igazgatóságunk területén a tározók tervezésénél, építésénél, 
üzemeltetésénél és hasznosításánál szerzett kedvező tapasztala
tok, a hidrológiai, a hidraulikai, hidrogeológiai kérdések tisz
tázása tette lehetővé, hogy a későbbiekben fokozott ütemben, 
kellő biztonsággal építhettük meg a különböző nagyságú tározó
kat. /L: XV.sz. melléklet/

A tározási feladatok lehető legjobb megoldása érdekében folya
matossá tettük a lehetőségek feltárását, melyek eredménye a kö
vetkező:
- hegy- és dombvidéki lehetőségek: 450 millió вГ
- síkvidéki lehetőségek
/Tiszalök és Kisköre nélkül/ 900 millió tf

- külszíni fejtések zárógödrei: 150 millió af
Összesen: 1.500 millió í
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Tudatosan leszűkítve a tározást a felszíni víztározásra és 
figyelmen kívül hagyva a légköri, a térszintben, a felszin a- 
latt kialakítható tározási lehetőségeket és kapcsolatokat, még 
mindig olyan hatalmas lehetőséggel állunk szemben, amelynek 
hatása messze túlnyúlik a térség határain.

Az északi régió potenciális elhelyezkedését véve figyelembe, 
az is nyilvánvaló, hogy az itt betározott vízkészletek a tel
jes Tiszavölgy vízgazdálkodását tehetik kedvezővé.
/L: V.sz. melléklet/

Az egyes tározók részletes ismertetésével nem terhelném Önö
ket, egy-egy tározó csoport jellegzetességére azonban felhívnám 
szives figyelmüket.

így a dombvidéki tározók közül
- a Felső Tarnavölgyi tározórendszer
- a Bükkaljai tározórendszer
- a Miskolc-Lillafüred-i tározó csoport,
- valamint a Bódvavölgyi tározórendszert érdemes kiemelni.

A Tarnavölgyi tározófejlesztés a következőkkel'indokolható:

A Tama-i árvizhozamok és árvizszintek növekedését csak fóvöl- 
yyi tározók építésével lehet megakadályozni, ami a megkívánt ár
vízi biztonság megteremtésének is leghatékonyabb formája.

A vízrendszerben tervezett település - valamint gazdaságfejlesz
tés vízigénye 1990-re prognosztizálva 44,8 millió sf, a vízhiány 
32,8 millió в.
Arról van szó tehát, hogy Heves megye területén igen jelentős 
hányadán a továbbfejlődést a vízhiány fogja akadályozni. Ugyan
akkor a vizbő időszakban az árvízi biztonság fenntartása jelent 
szinte megoldhatatlan feladatot.

Az elmúlt években végzett tározási vizsgálatok eredményeként a
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Pelső-Tamavölgyben 3 tározóból álló tározórendszer kialakítá
sát javasol juk.
Az elzárások
- a Ceredi ágon Terpea község felett /úgynevezett Terpes alsó/
- a Hecsk—i ágon Síroktól délre, közvetlenül a Hecsk-i patak 
torkolatánál,

- a Búzás patakon pedig a torkolat felett kb. 1,0 km-re épít
hetők meg.

A Terpesi alsó tározó kiépítési térfogata 12,0-14,0 millió в" 
lehet, amiből mintegy 4,0—5,0 millió uí szabadon tartandó árviz 
csökkentő térfogat.

A tározó az árvizcsúc3 csökkentésen túl mezőgazdasági vizhasz- 
nositási és ivóvízellátási célokat szolgálhat. A téli, tavaszi 
jóirinőségü vizeket átmeneti tározás után szivattyútelep és cső
vezeték segítségével juttathat juk el a tervezett Búzásvölgy-i 
tározóba.

A Recsk—i tározót Sírok község D-i szélénél, a jelenlegi vizmü 
telep területén létesített völgyzárógáttal lehet kialakítani.
A tározó javasolt kiépítési térfogata 17,0-18,0 millió sf. A 
szabadon hagyandó árvízi térfogat 4,0-5,0 millió в“. A tározót 
szivattyútelep és csővezeték kapcsolhatja össze a Búzásvölgy-i 
tározóval, illetve külön szivattyútelep teszi lehetővé a Terpe
si tározóból leeresztett vizek átemelését.
Pő hasznosítási ágazata az ipari vízellátás, valamint árviz- 
csúcs csökkentés.

A Búzásvölgy-i tározó a patak 1100 fm-es szelvényében épített 
völgyzárógáttal alakítható ki.
A tározó tervezett térfogata 7,0 millió n". A teljes térfogat 
ivóvízellátási célokat szolgál.
A Bükki Energetikai Kombinát beruházásának előkészítése során 
egyrészt rendkívül költséges külvizrendezési problémák jelent-
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keztek, másrészt az ipari vizbiztositás tűnt igen költségesnek.
A vizkárelháritási munkák költsége megközelítette a 300,0 mil
lió ffc-ot.
Ennek figyelembevételével vizsgáltuk meg a Geszti, a Sály-i és 
a Kacs—i völgyek /6*sz. melléklet/ hidrológiai és topográfiai 
tározási lehetőségét, a teljes topográfiai adottság kihaszná
lását tűzve ki célul:

- a Geszti völgyben 14,4 millió nf térfogatú és 
1:30-as topográfiai indexű,

- a Sály—i völgyben 6,7 millió af térfogatú és
1:25-ös topográfiai indexű,

- a Kács-i völgyben 11,5 millió m térfogatú és 
1:38-as topográfiai indexű a lehetőség.

A 34,6 millió af térozótérfogat a teljes lefolyásszabályozásra 
alkalmas, azon túlmenően, hogy a tározott vizből az ipari viz- 
igény - a külfejtést követően a rekultivációs vizigény - jelen
tős hányada kielégíthető.

A Kiskolc-Lillafűred-i tározócsoport kialakítása /7.sz.mellék
let/ településszerkezet miatt szükséges.
A völgyfenéken kiépülő város elöntés elleni biztonságigénye nö
vekszik, ugyanakkor a beépités, a csapadék csatornázás, a te
rület telkesítés hatásaként a lefolyás! tényező, és az árviz— 
hozam növekszik.

A meder bővítésnek ma már nincs meg a műszaki lehetősége. E- 
zért a tározó építésekkel kell a lefolyást szabályozottá tenni.

Miskolcon eddig 5 tározó épült ki, azok hatását uj tározók épí
tésével .kell növelni.

A teljes értékű megoldás a sokak előtt ismert Forrás—völgyi 
tározó kiépítése lehet.
Ebbe a tározóba a Szinva vizét vagy árapasztó alaguton, vagy 
aquaducton lehet eljuttatni. Az itt kialakítható 4,0-5,0 millió 
g térfogatú tározóval a kivánt mértékű lefolyásszabályozás ér
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hető el.

Hasonló jelentőségű a BódvavSl. v-i tározórendszer, melynek el
ső egysége Boldva községnél egy 20,0-24,0 millió m* térfogatú 
nellékvölgyi tározó lehet, ami a Sajóecseg-i vismU 60,0-70,0 
ezer n”/nap kapacitás bővítését teheti lehetővé. Ezt a léte
sítményt követheti a Bódvarákó — Hidvégardó—i hossztöltéses, 
fővölgyi tározó, amit a szlovákiai vizeivé tele zések miatt nem 
valószinü, hogy 60,0 millió ti térfogatúnál nagyobbra lenne cél
szerű épiteni. A rendszer utaolső tagja a lüeszesi tározó lehet.
В tározók legalább 200,000 ií/nap kapacitás regionális vízterme
lő telep vízbázisát teremthetik meg.

A sikvidéken kiemelkedő jelentőségű a 3odror;zug-i 320,0-350,0 
millió n térfogatú /8.ss. melléklet/, valamint az Inérhát-i 
600,0-650,0 millión térfogatú /9-sz. melléklet/ tárosási lehe
tőség.
A Bodro^zug korábbi lehetőség vizsgálataitól eltérve, a terület
nek tározási célú igénybevétele úgy látszik célszerűnek, ha a 
3odrogot a Vámosujfalu - Viss - Zalkod vonalra helyezzük át.

ЗЪЪеп az esetben egy hossztöltéses tározó alakítható ki. Az igy 
létrehozott zártmedence a kiépités ütemezésének függvényében 
részben gravitációsan, részben reverzibilis turbinával lenne 
feltölthető.
A kiépités és a mindenkori tározási politika függvényében lehet
ne a vizgazdálkodási hatásokat többcélúvá, vagy sokoldalúvá ten
ni.
A nultszázadi Tisza-szabályozás a Tiszadob - Tiszaszederkény-i 
átmetszéssel kezdődött. Запек eredményeként a Tisza jobbpartján 
mintegy 7000 ha kiterjedésű mélyfekvésü terület - az ugyaneve
zett Irénhát — került ármentesitésre. A terület túlnyomó része 
ma is rét-legelő, kisebb része szántó hasznositásu.
Ott tározót úgy lehet kialakítani, ha a Talcta csatornát Tisza- 
luo magasságától a Tisza 507 fkm-es szelvényéhez kötik át. Az 
átmetszésből kikerülő földből a tározó E—i töltése alakítható ki.
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A Taktaközi Tisza árvédelmitöltés 67,0-78,0 km közötti szaka
szának megerősitésével a tározó Ny-i töltése építhető reg.
A Kiskörei duzzasztás hatására szükségessé válik a Sajó tor
kolati szakaszának szabályozása. A Tisza 493,5-494,0 fkm-es 
szelvényébe bekötő átmetszéssel biztosítható a D-i töltés anyag- 
ni'-rőhelye, valamint az építéshez szükséges homokos-kavics meny- 
nyisége. A tározótér Ny—i oldalát részben magaspart határolja, 
részben az árvízi tározás biztosításához szükséges 2-3 m magas 
töltéssel lehet a teljes lezárást biztosítani.

A különböző tározási szintekhez tartozó tározó térfogatok a 
következők:

92,50 mBf. 10,0 millió nf
102,0 mBf. 520,0 milxio в

Az Inérháti tározó északmagyarország legnagyobb tározási lehe
tősége. Potenciális elhelyezkedése, mérete és vízgazdálkodási 
kapcsolatai miatt valószínű, hogy a teljes magyar Tisza szaka
szon, a Bodrogzugi tározási helyen kívül nincs ilyen sokrétűen 
használható, előnyös adottság.
A feltáró és beruházást előkészítő munkák végzése^ aaérff^is sür
gős, mert a térséget érintve valósul meg a Klskolc-Tiszai víz
kivétel, illetve azért, mert a gátépítés összhangba hozható a 
Tiszai Hőerőmű pernye elhelyezésével.

A Bodrogzug-i és Inérháti tározók az ismertetett kialakítás mel
lett a Kisköre-Dombrád közötti 189 km hosszú folyószakaszon, 
képesek nagy időintervallumban is szabályozni a mértékadó ár- 
vizszinteket.

Északmagyarőrszágon a kavics és a szénbányászat eredményeként 
nagyméretű tavak és zárógödrök maradnak vissza.

A iriiisr.énbánvászkodás jelentősebb zárógödreivel az 1960- 
as évek elején a Sajó völgyében, azt követően Heves megyében 
Szűcsi és Ecséd községek határában alakultak ki.
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A Visontai Ihorez jelenlegi fejtési ütemének végén Abasár és 
Visonta között mintegy 25,0 millió ш3 térfogatú, a következő 
fejtési ütemben Detk és Halmajugra térségében 40,0-50,0 millió 
ш térfogatú zárógödör marad vissza, mig nagy távlatban Kápolna 
és Nagyút községek között hasonló méretű zárógödör kialakulásá
val lehet számolni. /10.3z. melléklet/

Hasonló feladatokat kell megoldani majdan a Bükkaljai külfej
tésnél, ahol a zárógödrök összes térfogata elérheti a 400,0- 
500,0 millió m —t .

A kavicstavak részben a 3ajó-Hemád kavicsteraszon, részben a 
Búkkalja-iűezőkövesd—Füzesabony térségében, részben a l a m a  men
tén, a Kál-Booonád térségében alakultak ki.

A tavak felülete ma már 600 ha. Felületük 10 évenként 100-150 
ha-al növekszik.
Jellegüknél fogva, jó vizadórétegeket harántolnak, tesznek sza
baddá, illetve nem egyszer levegőssé.

A vizi környezetvédelmi feladatok, a hasznositási lehetőségek 
és hasznositási igények egyértelműen szükségessé teszik e mun
kák mielőbbi elvégzését. Egyben felhívják a figyelmet esetenként 
a hiányos jogi szabályozásra, ami a jelenlegi helyzet kialaku
lását lehetővé tette.

A zárógödrökből és kavicstavakból megfelelő beavatkozások ese
tén, jelentősebb többletráfordítások nélkül, folyamatosan nagy- 
térfogatú víztározók alakíthatók ki.
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I.sz. melléklet

A vízigények adatait a következő táblázat tartalmazza: 
/Grafikus ábrázolása az l.sz. melléklet ей/

Vízigények 1950 I960 1970 1930 1990х 2000х
az é V e к b e n в/ s-ban

ivó 0,67 0,95 2,40 4,61 6,34 8,35
Ipari 0,90 14,50 25,00 57,40 58,40 95,40
mezőgazdasági 0,20 2,30 13,30 19,60 26,30 35,00

Összesen: 1,77 17,75 40,70 81,81 91,04 138,75

x: Az eddig megismert település, ipar és mezőgazdaság fejlesz
tési tervek alapján prognosztizált értékek, az iparnál az 
átfolyásos hűtőrendszer alkalmazásával.
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II.sz. melléklet

Vízhasználatok szériát! osztályok

Folyók Közületi Ipari Mezőgazdasági
h a s z n á l á t o k

Tisza - Toka.iie: I. I. I.
Leninvárosig H M H I. I-II.
Poroszlóig II. I. I-II.

Bodrog II. I. II.

Sa.ió Ónod-ország-
határ IV. II. III-IV.
torkolat in. II. III.IV.

Hernád ii-ш . I. II-III.
Bódva I. I. I.
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A határainkon túl megépített tározók adatait a következő táb
lázat tartalmazza:

III.sz. melléklet

iVfJ. ^
ROZŐK

/Összesített adatok a 3«sz. mellékleten/

Tározó neve Tápláló Tározó térfogat millió c
vízfolyás Teljes Árvízi Hasznos

BODROG
vízgyűjtő 
1./ Vihorlát Labore 334,0 100,0 177,0
2./ Domásai Ondava 187,5 21,0 148,5
3./ Désai Labore 53,0 53,0 -
4./ líelipiski latorca 73,4 26,0 47,4

HURKÁD
vízgyűjtő 
1./ Ruzsiní Hennád 59,0 3,8 48,9
2./ Dobsinai G'ólnic p. 11,046 - 10,280
3./ Tichy Potoki Tarca 20,0 “ 20,0

SAJÓ
vízgyűjtő 
1,/ Klenovci Rima 7,0 7,0

BÓ3VA 
vízgyűjtő 
1./ Bukoveci Ida p. 23,4 1,1 21,4

Összesen: 768,346 204,9 480,4öC
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rv.sz. melléklet

A fejlesztés eredményeként egy-egy tervidőszak végére a kö
vetkező táró zás 1 kapacitásokat alakítottuk kis

Év:
Tározók
darab
száma

Tározók 
összes 
térfogata 
millió u

Tározók
vízfelü
lete
ha

I960 4 0,510 14,3
1965 17 13,610 519,3
1970 29 32,360 988,6
1975 35 38,000 1255,9
1980 41 41,400 1381,0

/Grafikus ábrázolás a 4.sz. mellékleten/
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V.sz. melléklet

20 Í.VS3 I-AH0ZA5?LJL̂ 32'.:-LJI JAVáBLAI Ь0СЛ1С.^5ХЛНСа32я30:С

Megnevezés

Б őrs о d-Abau j—Z empién 
шесте

Heves
me^ve

t á ]? 0 z 6
db térf.

10 b ú
db térf. 

10° fc

Bombvidéki 7 109,0 6 47,0
Síkvidéki 2 1000,0 1 4,0
Zagy, szennyvíz 1 1,0 2 30,0
В ányató 5 70,0 0Jj 60,0
Holtágak 20,0 -
Összesen: 15 1200,0 12 141,0
Mindösszesen: 27 db tározó 1.341,0

II 
H 

II 
о II II 
EJ

«
II II II II II II II II
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v í z i g é n y e k  n ö v e k e d é s e

1950 -  2000
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2 .sz. melléiclet

Az ÉVIZIG vízfolyásainak vízhasznosítás szerinti minősítése

Közületi Ipari Lezórázdasá>“i
Vízfolyás h a s z n о s i t á s

1976 1980 1976 19o0 1976 19 oO

Tisza
Tokajig I. I I . I . I . I-II. I-II.
Leninvárosig и ; I I . I . I. I-II. I-II.
Tiszavalkig и . I I . I. I. I - I I . I-II.

Bodrog и . I I . I. I. I-II. I-II.
Sa.ió
Országhatár-
Ónod IV. IV. II. II. II-IV. II-III.
Ónod torkolat IV. IV. II. II. II-III. II-III.

Hernáá H Ы 1 M II. II. I. II. II-III.

Bódva I. I. I. I. I-II. I.
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3 .sz. melléklet

BODROG - HERNÁD - BÓOTA - SAJÓ 
külföldi vízgyűjtőjén lévő tározók

Vízrendszer
Tározók
száma

iározási térfogat 
V= 106 в3

Bodrog 4 648,0
Hemád 3 90,0
Bódva 1 24,0
Sajó 1 7,0

összesen: Q 769,0
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3 2. 'llcklet

TÁROZÓ TÉRFOGAT A L A K U L Á S A  

/ t e l j e s ,  t é r f o g a t /
1960 -  1960

173



5.sz. melléül1

Terpesi tározó  
М —Ц О  mill, m

fiukkszákl \

Mátrád énscske B uzasvoigyi tározó

Kooperációs \ s z  
^  és' tá vvezetékSk i tarozó  

V-16,0 Jfíill. m
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6.ez. melléklet
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7-sz. m e l l é k l e t
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b.sr'. nellékle
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9.sz. melléklet
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Аккумулирование вод в Северной Венгрии 
Мартон ШТЕФАН

Удовлетворение потребностей в воде в Северной Венгрии 
вызывает необходимость решения - примерно уже два десяти
летия - задач, затрагивающих не только количественные, но 
и качественные условия. Даже у запасов вод, которые до сих 
пор хорошо охранялись, тревожно ухудшается качество воды: 
в галечниковой террасе р.Шайо под воздействием действующе
го водотока, у непокрытых галечниковых слоев ввиду химиза
ции сельского хозяйства и отсутствия канализации в поселе
ниях, ана карстовых территориях вследствие недостаточной 
или неэффективной охраны окружающей среды.

В области количественного использования
- в связи с поселениями следовало бы разделить потреб

ности и удовлетворение качества питьевой и не питьевой во
ды,

- увеличение потребности промышленности в свежей воде 
уже замедляется под влиянием распространения водного хо
зяйства, следовало бы продолжить эту тенденцию,

- потребность в воде, используемой в сельском хозяйст
ве, можно таким образом уменьшить, что вместо пассивной 
очистки сточных вод цехов пищевой промшенности с целью 
использования применяется активное вмешательство.

Экономия воды осуществима запасом воды, освоенным по
средством создания значительного объема водоёма. В обозри
мой перспективе можно предположить строительство водоёма 
объемом 4,0 - 5,0 миллиард м̂ , из которых наилучшее решение
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могут дать использование условий горной и холмистой мест
ности (примерно 450 миллионов м^), а также равнинной мест
ности (примерно 900 миллионов м^) и использование"закрываю
щих ям'I образующихся в ходе разработки открытым способом 
(примерно 150 миллионов м^).

Статья излагает возможности развития систем водохрани
лищ

- Верхней Тарнавёлдь
- Бюккалья
- Мишкольц-Лилафоред и
- Бодвавёлди.



Water storage in North Hungary 

Kárton Stefán

The fulfilaent of demand on water in North Hungary 
requires the solution of not only quantitative but also 
of qualitative tasks since about two decades. The deterio
ration of water quality is alarming already with the until 
now better protected water resources below the surface* 
in the gravel terrace of the Sajó on effect of the living 
waterflows, with the uncovered gravel layers because of 
the agricultural chemical processing and the lack of cana
lization of settlements, in the karstic areas in consequen
ce of the deficient and ineffective environmental protect
ion.
In the field of consumption
- in connection with settlements the demand and satisfact
ion concerning drinking water quality and not drinking 
water quality ought to be separated;
- the increase of demand on fresh water of the industry 
is becoming slower on effect of extension of the water 
economy, this tendency must be continued;
- the water demand of the agriculture can be diminished 
with an active interference of utilization character 
instead of the passive purification of the sewage of 
food factories.
The economy with water can be realized with water resour
ces created by an important storage volume. In the fore
seeable future a storage capacity of 4,o-5,o milliard if 
is probable, the best solution of which is 45o million if 
in the mountains and hills, 9oo million if in the plains 
and 15o million if with the utilization of closing pits 
coming into being by means of openworks.
The paper informs about the development possibilities 
of the storage systems of
- Belső Tarnavölgy
- Bükkalja
- Hiskolc-Lillafüred and
- Bódvavölgy.
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