


Duzzasztók építése a Körösök víz-
rendszerében
A Körösök völgyében a duzzasz-
tók építése és ezzel a folyók csa-
tornázása már a XIX. század végén 
megkezdődött. Elsőnek a Poirée 
rendszerű, Gyulai duzzasztómű 
épült meg a Fehér-Körösön 1896-
ban. Rendeltetése a „Nagycsatorna” 
(új Fehér-Körösi meder) megépülte 
után vízpótlás nélkül maradt régi 
köröság vízellátásának, az Élő-
víz-csatorna mentén lévő települé-
sek egészségügyi, öntöző és ipari 
vízigényének biztosítása. A tűsgátas 
rendszerű duzzasztómű 1996-98. évi 
rekonstrukciója során a Poirée-kere-
tes szerkezetet elbontották, és a be-
ton fenékgát meghosszabbítása után 
vízfeltöltéssel működő tömlős gát 
épült a duzzasztónyílásba.
A Bökényi duzzasztómű a Hár-
mas-Körös medrében a Tisza torko-
lattól mintegy 5 km-re épült 1905-
1906 között. A gyulaival megegyező 
rendszerű tűsgát rendeltetése első-
sorban a hajózás biztosítása volt. A 
duzzasztómű utoljára 1990-ben üze-
melt. 
Az 1930-as évek aszályainak ha-
tására a Tiszántúlon komoly öntö-
zésfejlesztési program kezdődött, 
emiatt 1936-1942 között megépült a 

Hármas-Körösön a Békésszentand-
rási duzzasztómű és hajózsilip. A 
műtárgy a Körösökön lehetővé tette 
a hajózást, és vizet biztosított a Hár-
mas- és Kettős-Körös-menti öntözé-
sekhez. A Tiszalöki vízlépcső 1954-
ben, valamint a Kiskörei vízlépcső 
1973-ban történt üzembe helyezése 
után a Békésszentandrási  duzzasz-
tómű biztosítja, hogy a Tiszából le-
adott öntözővíz a Körös-völgyben 
szétosztható tárolható, és felhasz-
nálható legyen.
1967-69-ben megépült a Békési 

duzzasztómű, mely rendeltetése, 
hogy a Békésszentandrási duzzasz-
tómű hatásterületén kívül, a Kettős-, 
Fehér- és a Fekete-Körösök men-
tén is biztosítsa az öntözés lehető-
ségét. 1975-1977 között megépült 
a Körösladányi duzzasztómű a 
Sebes-Körösön. Ezen művek tették 
lehetővé, hogy napjainkra kiépüljön 
Európa egyik legnagyobb össze-
függő vízgazdálkodási rendszere, a 
Tisza-Körös Völgyi Együttműködő 
Vízgazdálkodási Rendszer.

A Békési duzzasztómű építése
A vízlépcső helyének megválasztá-
sánál két döntő szempontot kellett 
figyelembe venni, egyrészt a bé-
késszentandrási duzzasztási szint 
visszahatását, valamint a belvízi 
szivattyútelepek elhelyezkedését. A 
két szempont mérlegelésével a duz-
zasztóművet a Kettős-Körös 26,31 
fkm szelvényében helyezték el, a 
régi és az új Vargahosszai szivaty-
tyútelep között. Ilyen elrendezés 
mellett a Vargahosszai-főcsatorna 
öntővíz ellátása a duzzasztott vízből 
gravitációsan lehetséges, a belvizek 
levezetése pedig a Vargahosszai II. 
telep segítségével az alvízi oldalon 
történik.
A mű tervezése 1962-ben kezdődött, 
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tanulmány szinten. Az eredeti elkép-
zelések nyerges, fixgátas megoldást 
javasoltak, de a duzzasztási szint és 
a tárolható vízmennyiség növelése 
érdekében, változtatható szintű duz-
zasztómű építésére készült a beru-
házási terv.  A jóváhagyott program 
alapján a kiviteli terveket a Vízügyi 
Tervező Vállalat készítette el.

A beruházást az OVH Dunai és Ti-
szai Vízi Nagylétesítményeket Be-
ruházó Vállalat bonyolította le. Az 
építési munkák kivitelezője az OVH 
Keletmagyarországi Vízügyi Építő 
Vállalat volt. Az acél- és gépszer-
kezet a Ganz-Mávag készítette és 
szerelte be. A duzzasztómű beruhá-
zási értéke akkori értéken 27 millió 
forint volt.
Az építés 1967 júniusában kezdő-
dött, a körösi árhullámok levonulása 
után. A száraz munkatér biztosítása 
érdekében a Kettős-Körös vizét egy 
megkerülő csatorna segítségével a 
mederből elvezették. A csatornából 
kikerülő mintegy 80.000 m3 földből 
az alsó és felső mederelzáró gátat, 
illetve a körtöltést építették meg. A 
mederelzáró földgátak víz felőli biz-
tosítására 2.000 m3 kő beépítésére 
került sor. A mederelzárógátak alatti 
vízátszivárgások megakadályozásá-

ra 600 m2 szádfalat építettek be. 
A duzzasztómű építése az emlí-
tett töltés védelme mellett történt. 
Az alapgödör kiemelését teljes gé-
pesítéssel végezték. Az alaplemez 
elkészítése nyílt víztartás mellett 
volt végrehajtható. Azért, hogy a 
duzzasztott víz a műtárgy alatt ne 
szivároghasson át, az alaplemez 
felvízi oldala felől 80 fm hosszban, 
12 m mélységű, 40 cm szélességű 
beton-résfal készült „Titánia” ré-
selőgéppel. Az alaplemez másik há-
rom oldalát fa-szádfallal vették kö-

rül. A duzzasztómű alaplemezéhez 
2700 m3 betont, és 150 tonna beto-
nacélt használtak fel.

A duzzasztómű szerkezete
A duzzasztómű két nyílású műtárgy, 
2 db mozgatható elzáró berendezés-
sel. A nyílások mérete egyenként 18 
méter, egy meder és két partpillér 
kialakításával.

A pillérek a csatlakozó támfalakkal 
együtt folyamatos betonozással ké-
szültek. Ennek során 2100 m3 betont 
és 60 tonna betonacélt használtak 
fel. A nagy szerkezeti magasságok 
miatt a magasépítkezésben haszná-
latos toronydaruval szállították a be-
tont a keverőgépektől a bedolgozás 
helyére. A mederpillér tetején került 
kialakításra a gépház, amelyben az 
elzáróberendezés mozgatására szol-
gáló gépi berendezések vannak. A 
pilléreket vasbeton kezelőhíd köti 
össze. A duzzasztómű nyílásaiba be-
épített elzáróberendezés típusa ma-
gasküszöbű, acélszerkezetű, halhas 
keresztmetszetű billenőtáblás gát.  
A duzzasztómű küszöbe felett ma-
ximum 3,6 m-es (510 cm-es) duz-
zasztási szint tartható. A billenőtáb-
lák emelését, illetve süllyesztését a 
középső pillér gépházában elhelye-
zett villamos meghajtású mozgató 
szerkezet biztosítja, ún. Gall-láncok 
segítségével. Az emelést, illetve 
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süllyesztést 16 cm/perc sebesség-
gel lehet gépi úton végrehajtani. Így 
a teljes nyitás, illetve zárás 40 perc 
alatt végrehajtható. A lefektetés kézi 
úton is végezhető kb. 15 óra alatt. A 
gépi berendezés súlya 165 tonna.  A 
parti pilléreket és a folyó védtöltése-
it a hullámtérből kiemelt földtöltés-
sel kötötték össze.

A duzzasztómű - határidő előtt - 
1968. év végéig elkészült. Próba-
üzemelésre 1969 tavaszán került sor.

A duzzasztómű szerepe
A Békési duzzasztómű a Kettős-Kö-

rösön a torkolattól 26,3 km-re épült. 
A mű hatásterülete magába foglal-
ja a Kettős-Köröst, a Fehér-Körös 
alsó 7 km-es szakaszát, valamint a 
Fekete-Köröst és annak határon át-
nyúló alsó 7 km-es szakaszát. A mű 
nyári duzzasztási szintje 460 cm, 
mely szükség esetén 510 cm-re nö-
velhető. Ez azt jelenti, hogy az al- 
és felvíz között maximálisan 4,4 m 
vízszintkülönbség alakulhat ki, és a 
maximális vízszinttartás mellett 6,7 
millió m3 víz medertározása valósul 
meg.
A Békési duzzasztómű elsősorban 
öntözés és ipari vízellátás céljából 

épült, de az évtizedek során számos 
rekreációs és ökológiai hasznosítás 
is épült rá. Gondoljunk itt Városer-
dőre, Szanazugra, Dánfokra vagy 
éppen a duzzasztó és a Dobozi híd 
között húzódó halbölcsőre. Az öko-
lógiai szempontokat már elődeink is 
figyelembe vették, így létesítettek a 
bal oldali pillérben egy hallépcsőt, 
ezzel hosszirányú átjárhatóságot 
biztosítva.

A duzzasztómű rekonstrukciója
Az elmúlt 50 évben a duzzasztómű 
egyszer esett át teljeskörű rekonst-
rukción a 90-es évek végén, 2000-
es évek elején. Ekkor az elzárótáb-
lák, oldalpajzsok, betonfelületek és 
mozgatóberendezések mellett teljes 
felújításra került a jobb felvízi tám-
fal, az utak és a duzzasztóműhöz tar-
tozó épületek. 

A duzzasztómű üzemelése
A Békési duzzasztómű normál hid-
rológiai körülmények esetén - az 
üzemeltetési szabályzatnak megfe-
lelően - április 15. és november 15. 
közötti időszakban, nyári duzzasz-
tási szinten üzemel. Öntözési, vagy 
egyéb vízigények esetén, gravitáci-
ós vízbevezetések elősegítése érde-
kében, árhullám levonulása idején 
ez az időszak változhat.

Békési duzzasztómű átadási ünnepsége 1969-ben, a szalagátvágásnál Fehér Lajos és Dégen Imre

A mederpillér a rajta lévő gépházzal, az építés utolsó szakaszában



A hidrológiai és hidrometeorológi-
ai körülményekre nincs ráhatásunk, 
csak reagálni tudunk rá, emellett 
pedig elsődleges szempont a mű-
tárgy műszaki biztonságának meg-
őrzése. Mit jelent ez a gyakorlat-
ban? A duzzasztómű két nyílásán 
átvezethető legnagyobb vízhozam 
75 m3/sec. E fölött már olyan káros 
rezgések alakulhatnak ki, melyek 
veszélyeztetnék a duzzasztómű ál-
lékonyságát. Amennyiben az árhul-
lám duzzasztási időszakban érkezik, 
a műnél bizonyos műveleteket kell 
végrehajtani, amelyekkel biztosítani 
lehet a megnövekedett vízhozamok 
károkozás nélküli, zavartalan leve-
zetését. Ez azt jelenti, hogy a víz-
gyűjtőterületről érkező többletvíz-
hozamok fogadásához megkezdődik 
a mederben tárolt víz eleresztése – 
úgynevezett előürítést hajtunk vég-
re – és ha szükséges, a duzzasztás 
megszüntetése is. A megszüntetés és 
visszaduzzasztás közötti, valamint 
a duzzasztáson kívüli időszakban a 
vízszinteket a levonuló természetes 
vízhozam alakítja. Az idény végén a 
szabályzatban leírt ütemben, foko-
zatosan szüntetjük meg a duzzasz-
tást, hogy elkerüljük a mederoldal 
leszakadásokat. Téli üzemre nincs 
lehetőség, ugyanis a duzzasztómű 
nem rendelkezik olyan fűtőberen-
dezéssel, ami lehetővé tenné a fagy-
pont alatti működtetést.

Források:
Takács Lajos: Megyénk új vízhasz-
nosítási létesítménye: A Békési Duz-
zasztómű (Békési Élet 1969. évi 1. 
szám)
Tisza-völgyi nagyműtárgyak: Béké-
si Duzzasztómű (Körös-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság kiadványa 2005.)
A Békési Duzzasztó (KÖVIZIG film 
2002.)
Békefalvi Georgina: 50 éves a Béké-
si Duzzasztómű (Körös-vidéki Hír-
levél XXIX. évfolyam 2. szám)

Az anyagot összeállította: Pozsárné Kaczkó Zita, Czakóné Czédli Jolán, Dr. Vasas Ferencné
Szerkesztette: Faulháber Márton, Jobbágy Zoltán
KÖVIZIG - 5700 Gyula, Városház u. 26.

KÖVIZIG

Korabeli felvétel az átadott duzzasztóműről

A duzzasztómű két nyílásán átvezethető legnagyobb vízhozam 75 m3/sec

A mű nyári duzzasztási szintje 460 cm








































































