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I. szakasz
A Bodrogköz csatornahálózatának és 

műtárgyainak előzetes állapotfelmérése

• hidrometeorológiai adatok összegyűjtése, rendszerezése

• jelenlegi vízrendszer kialakulásának történeti áttekintése

• Bodrogköz vízgazdálkodásának elemei

- belvízrendszer jellemzői

- kezelői viszonyok

- vízátvezetési lehetőségek a belvízrendszeren belül

- öntözés-melioráció

- horgászati tevékenység

• holtágak jellemzése

• meglévő csatornák és műtárgyak jellemző adatai

• szivattyútelepek

• meglévő csatornák és műtárgyak helyszíni felülvizsgálata, 

állapotának értékelése

• belvízveszélyeztetettség bemutatása





VIZIG és társulati kezelésű 

csatornák és műtárgyak            

állapotfelvétele





Felsőberecki-főcsatorna, Karcsa-cs.

Karos-Szerdahelyi-cs. Karcsa-holtágak



Felsőberecki-főcs. torkolati 

zsilipje a XIX. század végéről



Felsőberecki-főcs. torkolati, 

szivattyútelepe



Felsőberecki-főcs. torkolati, 

belterületi burkolt szakasza



Felsőberecki-főcs. 

Karos-Nagyréti felújított híd



Felsőberecki-főcs. 

Fekete-hídi zsilip



Karcsa-holtág

Karcsánál



Karcsai-zsilip

a Karcsa-holtág végén



A project által érintett

holtágak



Belvíz-szivattyútelepek



                              TÖRÖK-ÉRI MŰKÖDŐKÉPES SZIVATTYÚTELEPEK 

 

Tipus db Kapacitás      Összes kapacitás 

Törökéri II. sztp. 

KK-90 diesel 1        1,85 m
3
/s              1,85 m

3
/s 

Törökéri III. sztp. 

KCK-800 2                        1,50 m
3
/s 3,00 m

3
/s 

Törökéri IV. sztp. 

ABS-VUP 602               1                       1,00 m
3
/s  1,00 m

3
/s 

ABS-VUP 802       2                       1,50 m
3
/s                 3,00 m

3
/s 

                    Mindösszesen:                  8,85 m
3
/s 

 



















II. a) szakasz

A Bodrogköz határmenti területeihez kapcsolódó 

csatornahálózat és azok műtárgyainak geodéziája

• Geodéziai felmérés:

- Karcsa-csatorna

- Felsőberecki-főcsatorna a 10+450-13+342 km között

- Karcsa-holtág

- Pácini-Karcsa



II. b) szakasz

A vízpótlás, a vízvisszatartás, a vizes élőhelyek 

kialakításának lehetőségei a Bodrogközben 

Megvalósíthatósági Tanulmány

Bodrogköz bemutatása

A tájgazdálkodás vízzel szembeni igényei

Vízvisszatartás, vízpótlás műszaki feltételei

a) Cigánd-Tiszakarádi tájgazdálkodási mintaterület

b) Tiszakarádi-főcsatorna menti területek

c) határmenti területek





Határmenti területek vízpótlásának műszaki feltételei

– Vízpótlás lehetséges irányai



Többoldalú vízpótlási lehetőségek



Határmenti területek vízpótlásának műszaki feltételei

– Vízpótlás lehetséges irányai

– Mértékadó vízhozamok és vízmennyiségek meghatározása

– Belvízből történő vízvisszatartás

– Vízkivételi lehetőség a Bodrogból

– A vízvisszatartás, vízbiztosítás műszaki létesítményei

– A vízrendszer kialakítható változatai

– A fejlesztéshez kapcsolódó monitoring terv





III. Szakasz

A Bodrogköz határmenti területén tervezett létesítmények 

környezeti hatástanulmánya és vízjogi engedélyezési terve

• Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

• Vízjogi engedélyezési terv:

- Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója

- Pácini-Karcsa rehabilitációja

- Karcsa-holtág rehabilitációja



Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója



Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója

a Bodrog és Karos-Szerdahelyi-cs. között



Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója

a Karos-Szerdahelyi-cs. és a mederáttöltés között



TILTÓS ÁTERESZ



TILTÓS ÁTERESZ NÁ 0,6 m

folyásszint: 95,30 mBf



TILTÓS ÁTERESZ 

Különböző folyásszintekkel és átmérővel



TILTÓS ÁTERESZ 

Különböző folyásszintekkel és átmérővel



VÍZLEADÓ MŰTÁRGY 

A Karos-Szerdahelyi-csatornába



FEKETE HÍDI ZSILIP



PÁCINI SZAKASZOLÓ ZSILIP



PÁCINI SZAKASZOLÓ ZSILIP



PÁCINI SZAKASZOLÓ ZSILIP
PÁCINI SZAKASZOLÓ ZSILIP



MÉRTÉKADÓ VÍZSZINTEK A 

KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK ESETÉN



Pácini-Karcsa rehabilitációja











A kikotort iszap elhelyezésére

javasolt területek



Karcsa-holtág rehabilitációja









A Karcsa-holtág kotrásának mintakeresztszelvényei







A kikotort iszap elhelyezésére

javasolt területek



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Sárospatak, 2008. február 21.


