Tájékoztató az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság aszályos vízháztartási helyzetéről
2022. július 25.

1. Meteorológiai helyzetkép
Magyarország területén az elmúlt 12 hónapban tartós csapadékhiány alakult ki. Különösen
felerősödött ez a jelenség az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén 2022. évben,
amikor a téli és a tavaszi csapadékmennyiség sem érte el a több évi átlagot, június óta pedig egy erős
hőhullámmal kísérve mindez rendkívüli aszályhelyzetet eredményezett. Az ATIVIZIG területén az
alábbiak szerint alakultak az éves csapadékviszonyok (sokéves átlag 68%-a esett 12 hónap alatt).

Az elmúlt 24 órában az ATIVIZIG működési területére nem hullott csapadék. A léghőmérséklet tovább
emelkedett, a nappali maximumok a működési területen 31,2-33,1 oC között alakultak, a hajnali
minimum hőmérsékletek pedig 14,0-19,1 °C között változtak.

A kedvezőtlen időjárási helyzet következtében az aszályindex értékei valamennyi vízhiány kezelő
körzet területén emelkedtek, a körzetek területi átlaga 3,39-5,45 között változott, rendkívüli vízhiányra
utalva. Az időjárási előrejelzések alapján a következő napokban az ATIVIZIG működési területén nem
várható csapadék és tartós hőségre kell számítani.
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Az országos aszálytérkép a következők szerint alakul:

2. Vízjárási viszonyok
A folyók vízállása a vízgyűjtőkön kialakult tartós csapadékhiány következtében továbbra is rendkívül
alacsony szinten van, néhány cm-es vízjátékkal. 2022.07.25-én reggel 7:00-kor a vízállás a z alábbiak
szerint alakult
a Tiszán:
o
Csongrádnál -152 cm (KV*: -172 cm),
o
Mindszentnél -21 cm (KV*: -53),
o
Szegednél 97 cm (KV: 47* cm) volt.
a Maroson:
o
Makónál -89 cm (LKV: -113 cm).
a Hármas-Körösön:
o
Kunszentmártonnál -148 cm (LKV: -244 cm)
A folyók vízhozama a Maroson lévő tározók részleges megnyitása miatt kismértékben emelkedett. A
Tisza vízhozama Szegednél 128,0 m3/s (tegnap: 135,0 m3/s), a Marosé pedig 55,8 m3/s (tegnap: 56,6
m3/s).
* KV: A jelenlegi, az Alsó-Tiszán érvényes duzzasztási állapotokra értelmezett legkisebb vízszint.
3. Vízpótlási körülmények
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás
biztosítása szivattyús vízkivételekkel történik a Tisza, a Maros és a Hármas- Körös folyókból. A folyókból
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kiemelet vízkészletek gravitációs továbbításra a terület terepadottságok miatt csak csekély mértékben
van lehetőség. A vízkivételek üzembiztonságát nagymértékben befolyásolják a korábban említett
vízjárási viszonyok.
Az ATIVIZIG jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy a szivattyútelepek folyamatosan működőképesek
legyenek, azonban fontos tudni, hogy ilyen alacsony vízállásoknál és közel teljes terhelésnél a műszaki
berendezések igénybevétele rendkívüli. Lecsökkennek a névleges vízszállítási mennyiségek, megnő a
túlmelegedés veszélye és az elektromos energia ellátási hibák is gyakoribbak lesznek.
A mezőgazdasági öntözővíz felhasználók és a halastavak igényelt vízmennyisége ebben a helyzetben
folyamatosan növekszik, a kiszolgálásuk a szokásostól eltérő műszaki és szervezési feladatokat ró az
igazgatóságra. A közbenső átemelő szivattyútelepek kapacitásának növelésére ideiglenes szivattyúkat
(provizóriumokat) telepítenek, hogy növelni tudják az öntözőrendszerekbe juttatott vízmennyiséget.
A rendszereken belüli vízszétosztás és a vízhasználatok kiszolgálása az egyidejű igények időbeli
befolyásolásával/ korlátozásával a művek üzemszerű működésével kielégíthető. Területi felügyelet
útján a vízigények koordinálása, az esetleges illegális vízhasználatok felderítése és a vízszolgáltató
művek ellenőrzése folyamatosan történik. Vízkorlátozás elrendelésére ezidáig nem került sor, annak
felmerülése esetén csak mezőgazdasági- és rekreációs célú vízhasználatok merülhetnek fel az ATIVIZIG
területén.
4. Operatív tevékenységek
A rendszerek üzemszerű működésének üzembiztonságának fenntartása érdekében az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság az Országos Műszaki Irányító Törzs engedélyével az alábbi beavatkozásokat hajtja
végre:
az Algyői fővízkivétel szivattyú gépegységének javítása jelenleg folyamatban van,
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszerben lévő Ugari és Kövegyi szivattyútelephez telepített
mobil szivattyús kapacitás-kiegészítés a nap 24 órájában folyamatos üzemeléssel biztosítja a vízigények
kielégítését,
az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszert ellátó, a Maros folyóra kiépített Cservölgyi
fővízkivétel gépeinek átszerelése a folyó jelenlegi alacsony vízállása miatt szükséges.
Az ATIVIZIG területén a vízbiztosítás legfontosabb elemei a folyókon lévő stabil fővízkivételek. A mai
napig minden fővízkivétel képes üzemelni a tiszavölgyi együttműködésnek köszönhetően. A
legérzékenyebb helyzet a Hármas-Körös folyón lévő fővízkivételeken van, ahol a Tisza és Hármas-Körös
folyók alacsony vízállása miatt a Felső-kurcai fővízkivétel (Szentesi VGT) és Nagytőkei fővízkivétel
(Szentesi VGT) üzemeltetése rendkívül kiszolgáltatottá vált.

3

Nagytőkei fővízkivétel szivattyú gépei 2022.07.24-én
A Nagytőkei fővízkivétel üzeme kiemelten fontos a csatlakozó öntözőrendszer halastavi vízfelhasználói
számára a jelenlegi, rendkívül nagy párolgási veszteséggel járó forró időjárás okán.
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