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III. KÖTET 

 

 

MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI 

 

II. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A MEGVALÓSÍTANDÓ 

LÉTESÍTMÉNYEKRŐL 

Harangodi tározó és a Kállai-főfolyás rehabilitációja (FETIVIZIG) projektelem 

 

 

 

III/I. kötet kiegészítése 

Rendelkezésre álló engedélyek, tervdokumentációk 

A Megrendelő a munkák elvégzéséhez az alábbi tervekkel, engedélyekkel rendelkezik, 

amelyekben foglaltakat a Vállalkozónak a tervezés és a kivitelezés során be kell tartani. 

172-IV-I/2017 Harangodi tározó rehabilitációja VIZITERV Environ Kft. 172-I-

I/2017 sz. vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 

172-IV-I-1/2017 Előülepítő bővítése 

172-IV-I-2/2017 Beeresztő műtárgy átépítése 

 

172-IV-II/2017 Kállai-fofolyás vízvisszatartó műtárgyak építése, vízminőség 

kárelhárítási hely kialakítása VIZITERV Environ Kft. 172-I-II/2017 

sz. vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 

172-IV-II-1/2017 Orosi Vízvisszatartó műtárgy I. 

172-IV-II-2/2017 Orosi Vízvisszatartó műtárgy II. 

172-IV-II-3/2017 Orosi Vízvisszatartó műtárgy III. 

172-IV-II-4/2017 Kemecsei Vízvisszatartó műtárgy és fenéklépcső 

172-IV-II-5/2017 Kemecsei vízkár-elhárítási hely kiépítése 

 

A 46. sz. Nyíri belvízrendszer részét képező Kállai-főfolyás és annak 21+200-24+000 

szelvényei között kiépült völgyzárógátas (és részlegesen körtöltéses) Harangodi-tározó 

létesítményei érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 

 

Az engedély száma: Ht. 4186/15/99. amely 2023. március 31-ig érvényes (ügyszám:2007-

1/2005.). Az engedély 2012-ben módosult a műszaki tartalomban történt változás miatt 

(Érpataki főfolyás rekonstrukciója), ügyszám: 142-8/2012. 

 

A tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan környezeti hatástanulmány készült, amelyre 7914-

55/2017 ügyiratszámon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal környezetvédelmi 

engedélyt adott ki 2017.09.27-én. Az abban előírtak miatt a meglévő engedélyekben 

módosítás, kiegészítés nem szükséges. 
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3.5. Kulturális örökségvédelem 

A projekt előkészítési szakaszában Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készült 

(ERD, V. kötetben csatolva). 

 

Az Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció megállapította, hogy a kivitelezés során a 

beruházással érintett területen az építéshez kapcsolódó munkálatok során a földmunkák teljes 

területén folyamatos régészeti megfigyelést kell biztosítani. A föld kiemelését rétegesen, 

régész jelenléte mellett kell kivitelezni. 

A Korm. R. 19. § (1) alapján, amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti 

dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor – legalább a beruházási földmunkával 

érintett mélységig – a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást az előkerült 

régészeti jelenségek vonatkozásában, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. Ennek 

megfelelően régészeti jelenségek előkerülése esetén a földmunkák csak a szükséges régészeti 

bontómunka elvégzése és a jelenségek dokumentálása után folytathatóak. 

 

A vízjogi létesítési engedélyben az örökségvédelmi hatóság által előírtak megegyeznek a 

fentiekkel: az elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak 

régészeti megfigyelés mellett végezhetők. 

 

Vállalkozó feladata tehát régészeti szakfelügyelet biztosítása. 

 

3.8. Növényzet, környezethasználati engedélyek 

A tervezett építési területen a munkát akadályozó növényzet (fák, tuskók stb.) eltávolítása, a 

szükséges műszaki tervek elkészítése, környezethasználati és egyéb engedélyek beszerzése a 

Vállalkozó feladata - kivételt képez ezalól a tározó területén lévő üzemtervezett erdő 

(nyárfás)- olyan területnagyságban, ahogyan az építési munka biztonságos végzése ezt 

igényli. A kivágott fa, tuskó és egyéb növényzet elszállítása, megsemmisítése, vagy 

hasznosítása szintén a Vállalkozó feladata azok költségeivel együtt. A fakitermelés és 

cserjeirtás során keletkező kivágott növényzet kezelésére vonatkozóan a Vállalkozó feladata a 

vagyonkezelő utasításai, szabályzata alapján eljárni, az erdészeti szakszemélyzettel 

egyeztetni. 

 

Az üzemtervezett erdő a projekt megvalósításával összefüggésben, engedélyezett 

iszapelhelyezési terület. Az üzemtervezett erdőterületet érintő építési tevékenység 

megkezdését megelőzően a fákat – a területhatár felé eső első, határoló fasor kivételével – le 

kell termelni, ki kell tuskózni az ehhez szükséges engedélyek megszerzését követően. 

 

Az üzemtervezett erdő letermelését, az ehhez szükséges engedélyek megszerzését és az 

iszapelhelyezést és a megfelelő tömörödést követően a fatelepítést a kezelő FETIVIZIG 

végzi. A letermelt fák tuskózása, elszállítása Vállalkozó feladata.  

 

A fakitermelés végrehajtása során a környezetvédelmi engedélyben előírt időbeli korlátozó 

előírásokat figyelembe kell venni. 
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3.9. Ásványi nyersanyaggal kapcsolatos előírások 

A harangodi tározó körüljárását biztosító út alaptöltéséhez szükséges földanyag a helyben 

(tározókotrásból) kitermelt anyagból épül a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírások 

figyelembevételével, szükség szerint külön engedélyezési eljárásban létesített 

anyagnyerőhelyről, vagy engedéllyel rendelkező nyersanyag-kitermelő helyről 

(anyagbányából) történhet anyagszállítás.  

 

Az új műtárgyak építése illetve a rekonstrukciós munkák elvégzése során plusz 

földmennyiség beszerzése nem szükséges.  

 

3.13. Területszerzés, szolgalom alapítás 

A tervezett munkákat nagyrészt a Magyar Állam tulajdonában, és az FETIVIZIG kezelésében 

lévő területen kell elvégezni, de a fejlesztés érint egyéb tulajdonú területeket is, elsősorban 

kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan felvonulási, megközelítési célból. 
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MEGVALÓSÍTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK BEMUTATÁSA 

A projektelem bemutatása 

A projekttel érintett Kállai-főfolyás a 46. sz. Nyíri belvízrendszer részét képezi, vízgyűjtő 

területének nagysága 451 km
2
, a főfolyás hossza 54,64 km. Nyírgelse község határától 

egészen a Lónyay főcsatornáig tart. Irányítottságát tekintve a nyírségi dombok közötti 

völgyeleteket követve a felső rövid szakaszon Kelet-nyugat majd Szakoly határától végig 

délről-északra halad. A főfolyás 21+200-24+000 szelvényei közötti völgyeletben Nagykálló 

település közvetlen közelében épült ki a (216,5 km
2
 vízgyűjtő terület vizeit kezelő) 

Harangodi-tározó 1979-ben.  

 

A Kállai-főfolyáson és a Harangodi tározón megépülésük óta lényeges fejlesztés nem történt, 

a szükséges fenntartási munkákat a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság – mint a 

létesítmények kezelője – végzi. 

 

Az elmúlt 38 évben a főfolyáson található műtárgyak állapota jelentősen leromlott, a tározó 

intenzív használata miatt annak műtárgyai szintén erősen degradálódtak, a tározótér pedig 

feliszapolódott. Az új kor igényeinek megfelelően a megnövekedett vízigények szükségesé 

teszik a vízbő időszakok fölös vízmennyiségének lehetőség szerinti tározását a vízhiányos 

időszakokra. Ezt a tározó kapacitásának a helyreállításával, illetőleg a főfolyás medrében 

épített vízvisszatartó műtárgyakkal lehet a leghatékonyabban megoldani. 

 

A tervezett beruházás során megtörténik a Harangodi tározó kapacitásának helyreállítása 

iszapkotrási munkák elvégzésével, és a kitermelt iszap tározó körüli elhelyezésével 

megteremtődik annak jobb körüljárhatósága. A tározótér előtti előülepítő szintén 

rekonstrukcióra illetve kapacitás bővítésre kerül. A meglévő beeresztő műtárgy helyén új 

épül, a biológiai szűrőgát és bevezető csatorna rekonstrukciójával megújul a lehetősége a 

tározóba kerülő víz minőségének a javulására. A tározó záró töltésének koronájának szilárd 

burkolat kiépítése és az oldaltöltések koronáján lévő út stabilizációval való ellátása szintén 

megvalósul. Rekonstrukcióra kerül a leeresztő műtárgy illetve a tározó hatékonyabb 

üzemelését elősegítő távjelző trendszer kiépítése is megtörténik. 

 

A főfolyás felső szakaszán lévő burkolat legrosszabb állapotban lévő szakaszain burkolatcsere 

valósul meg, alsó részén pedig új vízminőség kárelhárítási hely kerül kiépítésre. 

A természetvédelmi és a vízgazdálkodási igények összehangolása kapcsán 3 db vízvisszatartó 

műtárgy épül Oros térségében illetve Kemecse közelében egy meglévő fenéklépcső kerül 

átépítésre, funkcióbővítésre.   

Projektben megvalósuló műszaki beavatkozások területi elhelyezkedése 

A beruházás a 07.02. számú Kállai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakaszon, a FETIVIZIG 

működési területén, a nyírségi tájegység területén valósul meg. 

A műszaki beavatkozások helyszíneit az alábbi rajz tartalmazza: 
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A projektelem részei 

A beruházás kapcsán a Kállai-főfolyás különböző szelvényeiben és főfolyás vízrendszerét képező 

Harangodi tározó területén kell munkákat végezni. 

 

A Harangodi tározón elvégzendő feladatokat:  

- tározó részleges mederkotrása 

- előülepítő kotrása/bővítése  

- előülepítő földmedence kialakítása 

- biológiai csatorna kotrás, biológiai szűrű mező rekonstrukciója 

- beeresztő műtárgy átépítése 

- leeresztő műtárgy felújítása  

- záró töltés burkolatkiépítése 

- oldaltöltés stabilizációja 

- záró töltés vízzáróságának helyreállítása 

- vízszintérzékelő távmérők telepítése 

- raktár- és fenntartási épület építése  

 

A főfolyáson tervezett munkák: 

- új vízvisszatartó műtárgyak építése 
- meglévő fenéklépcsős műtárgy átépítése 

- vízminőségi kárelhárítási hely kiépítése 

- meglévő mederburkolat szakaszok átépítése 
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A munkálatokhoz idegen területeket igénybe vételére is szükség van, elsősorban 

megközelítés, felvonulási célból. A tározó környékén a szállításhoz használt szervizutakat a 

munka befejeztével eredeti állapotukba kell visszaállítani, és sorompóval lezárni. 

Harangodi tározó rekonstrukciója 

Tározó kotrása, iszap elhelyezése 

A Harangodi tározó elsődleges feladata a belvízvisszatartás, melynek célja, hogy a Kállai-

főfolyás fajlagos teljesítő képességét növelve a rendkívüli belvízcsúcsok kiegyenlítését meg 

lehessen valósítani átmeneti tározás közbeiktatásával. Az üzemvízszinten a tározható 

maximális vízmennyiség 703 000 m
3
, míg a maximális vízszinten ez 1 203 000 m

3
 –re nő. 

 

Tározókotrás 

A Harangodi tározóban a megépítése óta nem történt kotrás, amely miatt jelentős mennyiségű, 

mintegy ~220 000 m
3
 iszap halmozódott fel. Az átlagos iszapszint 25-30 cm körül van. A 

feliszapolódottság a tározót mindkét funkciójában befolyásolja. Egyrészt belvizes időszakban 

a térfogatcsökkenés hatására csökken a tározó belvízcsúcsökkentő hatás, másrészt normál 

üzemrendben kevesebb víz tározható be, így aszályos időszakban csökken a kiadagolható 

vízmennyisége. 

 

A kotrás során figyelmet kell fordítani arra, hogy a Kállay főfolyás tározón keresztül húzódó 

része az un. vezérárok továbbra is megmaradjon, illetőleg részleges kotrásával a benne 

felhalmozódott iszapot is el kell távolítani.  

 

Iszapelhelyezés 

A tározótérből kitermelt iszap döntő többségét a (tározó nyugati oldalán) a part mentén kell 

elhelyezni, amely egy járóút alapjaként fog szolgálni az üzemvízszint +50 cm magasságig. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ez megfelelően kerüljön kialakításra, és az 

elhabolás elkerülése érdekében (karósor közé kialakított rőzsefonás alkalmazásával) 

környezetbarát partvédelmet kell kiépíteni. A rézsűbiztosítást minden olyan helyen szükséges 

kiépíteni ahol elhabolásra lehet számítani.  

 

Az iszap elhelyezésére a tározó közvetlen környezetében több alkalmas terület is található, a 

záró töltéstől északra lévő területeken elhelyezendő mennyiségek kivételével az iszap 

zömében a tározó partvonalába kerül kitolásra, ahol későbbi járóút kialakításának az alapját 

fogja szolgálni. Az iszapelhelyezés területeit a becsült mennyiségek feltüntetésével külön rajzi 

melléklet tartalmazza, illetve az ajánlati dokumentáció 5. kötetben részletezésre kerül.  

 

- Északon a záró töltés és az M3 autópálya közötti körülbelül 2 ha-os terület. Itt egy 

részen jelenleg telepített erdő található, amelynek megszüntetése szükséges, azonban 

ez az erdő nem képvisel jelentős természeti értéket.  

- A nyugati töltés északi részének vízoldalán körülbelül 2ha terület, amely a tározó 

térfogatát nem csökkenti.  

- A tározó észak-keleti részén a nádas területén oly módon helyezhető el iszap, hogy a 

létrejövő sáv szerviz útként használható a fenntartási munkák során.  

- A tározó dél-keleti részén kevert későbbi járóút kialakítása céljából deponálható a 

földrészlet határ mentén. 
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Az iszapelhelyezésre igénybevett területek birtokhatárát ki kell tűzni, hogy idegen területen 

elhelyezés és károkozás ne fordulhasson elő.  

 

Vezérárok helyreállítása 

A Harangodi tározó átfolyásos tározó, így a Kállai főfolyás tározótéren belüli szakasza 

vezérárokként funkcionál. A főfolyás a tározón belül két szakaszra osztható. Egy nyílt 

felszínű csatorna jellegű, változó fenék szélességű közel 800 m-es, valamint egy állandó 

vízborítottságú szakaszra. Mindkét szakasz erősen feliszapolódott, kotrása szüksége. 

A csatorna jellegű szakaszon a nyilvántartási terv szerinti minta keresztszelvény 

(fenékszélesség: 1,6 m, rézsű hajlás: 1:1,5) állékonysági problémák miatt nem alkalmazható, 

így a jelenlegi partél megtartásával 3m-es fenék szélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással kell 

kialakítani. A beeresztő műtárgy alatti szakaszon a tározótéren belül a csatorna jellegű 

vezérárok két oldalán jelentősebb hosszban depónia található, amelyről a kotrási munkák 

elvégezhetőek, illetve ezek részleges erősítése is megvalósítható a kikotort anyagból. 

Az állandó vízborítottságú szakasz hossza ~ 1700 m kialakítandó fenékszélessége: 1,6 m, 

rézsű hajlása: 1:2 

 

Előülepítő kotrása és a szűrőmező rekonstrukciója 

A tározótér feliszapolódásának csökkentése érdekében épült a tározó előtt L alakban egy 

közel 500 m hosszú, változó (25-16 m) szélességű előülepítő, mely a Kállai-főfolyás 23+700 

km szelvényétől halad keleti irányba a főfolyástól távolodva, a párhuzamosan a tározót 

határoló úttal. Az előülepítő rendszeres kotrása funkciója ellátásához elengedhetetlen, hiszen 

a főfolyás föntebb lévő szakaszairól érkező hordalék jelentős részét itt ülepedik le. Az 

előülepítő feltöltődése, illetve nem kellően hatékony működése miatt a tározótérbe is 

rendkívül nagy mennyiségű iszap jutott az elmúlt évtizedekben, ahol a megváltozott sebesség 

viszonyok miatt ki is rakódott.  

 

Tározó előülepítő tér bővítése, ülepítő földmedence kialakítása 

A tározó előülepítő tér részében, az előülepítésben résztvevő terület növelése érdekében egy 

új ülepítő földmedence kerül kialakításra a főfolyás jobb partján, átlagos mélysége 2,2. 

Kialakítását az V. kötet és mellékletei tartalmazzák. 

 

Előülepítő kotrása, bővítése 

Jelen projektben a meglévő előülepítő rekonstrukciójára, illetve bővítésére is sor kerül (így az 

eredeti 1978-as engedélyes tervben előírt, de meg nem valósított mérethez közelítő nagyságú 

jön létre). A bővítés a meglévő előülepítővel párhuzamosan 30 m szélességben, közel 460 m 

hosszban kialakítandó új vízfelület létrehozásával, valamint a (Nyugat, Dél-nyugati irányba) 

meglévő út depónia mentén egy kisebb (az eredeti terveknek megfelelő) rész kotrásával 

történik. Az előülepítő tér bővítése, egy részt kapacitás bővüléssel jár, másrészt csökkenti az 

átépítendő szűrőmezőre jutó terhelést. Az új előülepítő rész kiépítésével egy sziget alakul ki a 

régi és az új vízfelület között, így a jövőben a kotrást továbbra is a partról lehetne elvégezni. 

A kotrás során a meglévő 0,8 ha vízfelület 2,3 ha-ra nő, a kitermelendő iszap és 

földmennyiség ~ 45 000 m3. 

A fenntartási munkák végzéséhez, a szigetre való bejutás érdekében egy 6 m szélességű 

áteresz kerül kialakításra.  

 

Biológiai csatorna és a szűrőmező rekonstrukciója 
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Az előülepítőből a víz egy természetes szűrőgáton (terméskő gáton) keresztül jut el a 

tározótérbe, ahogy egy bevezető un. biológiai csatornán át a főként nádborítású szűrőmezőre 

kerül, majd a tározó aktív vízfelületébe jut. Az előülepítő keleti végén lévő szűrőgát 

rekonstrukciójárt is el kell végezni (a meglévő elemek elbontásával, tisztításával majd 

visszaépítésével), csakúgy, mint a biológiai csatorna teljes szakaszának kotrását, amely a 

feliszapolódása miatt nem tudja kellően ellátni a terv szerinti funkcióját. A biológiai csatorna 

a szűrőmező után változó szélességű. A kialakult partvonal megtartása mellett 3 m-es fenék 

szélesség kialakítása tervezett 1:2-es rézsű hajlással a szűrőmezőtől a 0+343-as szelvényig, 

majd a 0+555-ös szelvényig 2 m-es fenék szélesség 1:1,5-ös rézsűvel. A csatorna további 

szakszán egy minimál szelvény kialakítása a cél, 0,8 m-es fenékszélességgel, valamint 1:1-es 

rézsű hajlással, mely biztosítaná a víz áramlását a tározótér felé, kis vizes időszakban is. 

Leeresztő (Duzzasztó) műtárgy felújítása 

A tározó északi oldalán lévő záró töltésbe található műtárgy általános felújításra szorul, amely 

a betonfelületek és az acélszerkezetek javítását foglalja magában.  A műtárgyat jó karba kell 

helyezni, a kisebb szivárgási jelenségeket meg kell szüntetni. A műtárgy része, illetve ahhoz 

kapcsolódik a műtárgy mellett található lépcső is. 

Az elvégzendő főbb munkarészek az alábbiak:  

 zsiliptáblák szükség szerinti javítása, homokszórása, korrózióvédelme,  

 a felhúzó szerkezet áttételének módosítása, a könnyebb mozgathatóság érdekében, 

homokszórása, korrózióvédelme,  

 záró felületek és szorítószerkezetek átvizsgálása, javítása, beállítása,  

 küszöb- és tokszerkezetek javítása, cseréje, korrózióvédelme,  

 korlátok, takarólemezek tisztítása, korrózióvédelme,  

 sérült és korrodált betonfelületek, betonrészek, fészkesedések eltávolítása 

homokszórással, véséssel, valamint a látszó betonacélok további korróziós károktól 

való védelme és javítóhabarcs, simítóhabarcs felhordása a javítandó felületekre,  

 beton felületek festése 

 műtárgy környezetének rendbe tétele (lépcsőhibák és burkolatok helyreállítása) 

 vízmérce cseréje 

 távérzékelő berendezés és kapcsolódó műszaki elemeinek kiépítése a műtárgyon 

 

Beeresztő műtárgy átépítése 

A főfolyás 23+730 km szelvényében közvetlenül a tározó előtt vízkormányzási céllal épült 

műtárgy a tározó normális üzemrendje idején zárt állapotba van, így az előülepítő felé tereli a 

vizet. Abban az esetben, ha nincs tározás vagy a felső belterületi szakaszon károkozás 

veszélye fenyeget a zsilip nyitásával biztosítható a gyorsabb vízbevezetés.  

Az előülepítő a kotrási munkák elmaradása miatt nem látja el megfelelően a funkcióját, így az 

elmúlt években a vízbeeresztés a tározóba ezen a műtárgyon keresztül történik, ezért jelentős 

terhelésnek van kitéve, állapota erősen leromlott az elvégzett fenntartási munkák ellenére, így 

teljes átépítésre szorul.  

A meglévő műtárgy elbontása után új épül annak helyén, de eltérő fenékszinttel, és 

paraméterekkel. Az új műtárgy kialakítása hidraulikai felülvizsgálatok lefolytatásával és az 

üzemeltetési tapasztalatok figyelembevételével kerül megtervezésre. 

 

Műtárgyparaméterek: 

nyílásméret: 2,0 m x 2,0 m  
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küszöb szint: 116,50 mBf  

elzárás: csavarorsós síktáblás zsilip 

 

A műtárgy előülepítő felőli oldalát életvédelmi és uszadék fogó ráccsal kell ellátni. A műtárgy 

mellett az uszadék eltávolítására és tárolására egy beton placc kerül kialakításra. A zsilip 

utófenékét 5 m 30 cm vastagságú betonba rakott terméskő burkolat képezi valamint az azt 

követő 5 m-es kőszórás. Hasonlón az eredeti műtárgyhoz a fekvő vízmércét és lejárólépcsőt 

kell kialakítani. A műtárgy környezetében egyenletes térfelszínt kell kialakítani 

tereprendezéssel. 

 

Oldaltöltés stabilizáció 

A tározó nyugati és déli oldalán összesen 2 686 m hosszban töltés húzódik, amelynek 

funkciója a tározótér körülhatárolása illetve a részleges körüljárhatóságának biztosítása. Az 

esős és belvizes időszakban a stabilizálatlan töltéskoronán nehézkes a közlekedés. A záró 

töltés korábbi stabilizációjának pozitív üzemeltetési tapasztalatai alapján a probléma 

megoldására ki kell építeni a korona stabilizációját az oldaltöltés 0+700 – 0+800, valamint az 

1+100 – 2+100 km szelvényei között. Az oldaltöltés 0+700 – 0+800 szelvényei között a 

fenntartási gépek számára stabilizált gépparkoló kialakítása is szükséges. A stabilizálással 

kialakuló nem szilárd burkolatú út minimum 3,00 m korona szélességgel, megfelelő 

oldalesésekkel és kétoldali padkával kell, kerüljön kiépítésre. Magassági és vízszintes 

vonalvezetését a töltéskorona jelenlegi szintjéhez kell igazítani, a kisebb 

magasságkülönbségek kiigazításával. A burkolat víztelenítéséről homokos kavics 

padkaszivárgóval kell gondoskodni. A kialakítandó út pontos kiépítési paramétereit az ajánlati 

dokumentáció 5. kötete tartalmazza. 

 

Záró töltés stabilizációja, vízzáróságának helyreállítása 

A tározó északi részén 425 m hosszan meg épült záró töltés teljes hosszban, zúzottkő 

stabilizációval rendelkezik melynek kiépítése korábban megtörtént. Az elmúlt évek során a 

stabilizáció helyenként megrongálódott a halászati hasznosításból következő terhelés hatására. 

A projekt keretén belül az üzemeltetés szempontjából kiemelten fontos záró töltés 

aszfaltburkolattal való ellátása szükséges. A burkolat készítése során a tározó északnyugati 

részén futó karbantartó út meglévő burkolatához való szakszerű csatlakozás kiépítéséről és a 

töltésre felvezető rámpa kialakításáról is gondoskodni kell.  

 

A záró töltés 0+125 – 0+275 km szelvények közötti szakaszán a töltéstestből nagyobb 

mértékű szivárgás észlelhető, amely amellett, hogy a tárolt vízmennyiséget csökkenti a 

töltéstest állapotát is rontja, illetve tartós terhelés hatására veszélyeztetheti. Szükséges a 

vízzáróság fokozása, melyet az érintett szakasz melletti mentett oldali terepszint emelésével 

lehet a leggazdaságosabban megvalósítani. A tározó kotrás során kitermelt iszap egy részét 

kell a mentett oldalon elhelyezni az ott lévő erdő helyére a záró töltés korona szintjével 

megegyező magasságig (feltöltve a területet) a feltöltés széle 1:3-as oldaleséssel csatlakozik a 

meglévő terephez. Az erdőt előzőleg le kell, termeli a területről, majd a terep feltöltés 

(iszapelhelyezés) után újat kell a helyére telepíteni. 

 

A mentett oldali töltésláb mentén lévő jelenlegi övárok helyén drénszivárgó beépítése 

szükséges, amely a főfolyásba vezeti a töltéstesten átszivárgó vizeket. A záró töltés 
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megközelítésére új oldalrámpa épül (mert a meglévő megszűnik a feltöltés hatására). A rámpa 

lezárásához sorompót kell elhelyezni. 

 

A töltés leeresztő műtárgyának közelében a mentett oldalon lévő terület iszappal való 

feltöltése után nehézgépjárművek ideiglenes tárolására és megfordulására alkalmas 

zúzottkővel burkolt területet kell kialakítani. A terület feltöltését úgy kell megvalósítani, hogy 

a leürítő csatorna 6 m-es védősávját meg kell tartani.  

 

Raktárépület és géptároló kialakítása 

A projekt fenntartási és karbantartási munkáinak hatékony elvégzése érdekében szükséges 

eszközállomány szakszerű tárolásához, karbantartásához és javításához szükséges egy 

telephelyen raktár és géptároló kialakítása.  

 

A telephelynek többek közt az alábbi helyiségekkel kell rendelkeznie:  

 Fedett vagy zárt gépjárműtároló szerelőaknával,  

 Zárt raktár szerszámok és egyéb eszközök részére,  

 Téli melegedő a fenntartási munkákat végző alkalmazottak részére,  

 Irodahelység a fenntartási munkák adminisztratív feladatainak ellátására,  

 Szociális blokk  

A tározó közvetlen szomszédságában, az igazgatóság tulajdonában lévő területen kerül 

kialakításra a telephely, a mai kor elvárásainak megfelelő épületek létestésével. Az épületek 

energiaellátását lehetőleg megújuló energiával (jellemzően napenergiával) kell megvalósítani. 

Az építmények megvalósítása külön tervek szerint történik amely az 5. kötet mellékletekén 

megtalálható az ajánlati dokumentációban.  

 

Vízszintérzékelő távmérők kiépítése 

A tározó üzem egyik legfontosabb eleme a vízmérleg mindenkori ismerete. Ehhez 

elengedhetetlen a tározó vízállásának és a kiadagolt (tározóból kikerülő) víz mennyiségének a 

mérése és a mért adatok tárolása, illetve ezen adatok azonnali ismerete, távérzékelő 

berendezések segítségével a kor követelményeinek megfelelően. A távérzékelő műszerek 

elhelyezésre a duzzasztó műtárgy (Kállai-főfolyás 21+230) alkalmas, azon a vízállás 

regisztráló berendezés védő és egyben csillapító csövei rögzíthetőek, és a műtárgy zárt 

állapotában is képesek a vízállásmérésre. 

 

A tározó kiadagolásának méréséhez a tározó alatt korábban megépült, de használaton kívüli 

vízrajzi állomás (20+853) műszerezése és URH rendszerbe illesztése szükséges. A távmérő 

műszereket integrálni kell a FETIVIZIG informatikai és hírközlési rendszerébe az ott bevált 

eszközökkel. A műszerek energiaellátása napelemmel történik (megfelelő szünetmentes táp 

közbeiktatásával). 

 

Összefoglalva a vízszintérzékelő távmérők az alábbi helyeken és módon épülnek ki: 

1. 20+853km szelvény korábban megépült vízrajzi állomáson, 

2. 21+230km szelvény a duzzasztó műtárgy felújításának keretében. 
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Kállay főfolyás rehabilitációja 

Műtárgyak helyreállítása/átépítése 

Az elmúlt években a főfolyáson található műtárgyak állapota lassan, de folyamatosan romlott, 

mára odáig jutott, hogy egyes létesítmények a biztonságos vízlevezetést illetve a megfelelő 

hatékonyságú medertározást veszélyeztetik. Különösen rossz állapotban vannak a főfolyás 

fenéklépcsői.  

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott egyik fő cél a vízfolyásokon érkező vizek 

megtartása a mederben a vízhiányos időszakokra. Erre jelenthet megoldást a főfolyáson 

megvalósítandó medertározás vízvisszatartási műtárgyak kialakításával, amely kizárólag csak 

a belvízmentes időszakokra alkalmazható. Belvizes időszakban törekedni kell a Harangodi 

tározóban történő vízvisszatartás maximalizálására.  

 

A projekt keretében tervezett munkák: 

- A Kállay-főfolyás 4+427 km szelvényben új vízkárelhárítási hely kialakítása 

- A Kállay-főfolyás 4+527 km szelvényben található fenéklépcső felújítása/átépítése, 

vízvisszatartásra is alkalmas műtárgy építése. 

- A Kállay-főfolyás 14+530 km szelvényben új vízvisszatartó műtárgy építése 

- A Kállay-főfolyás 15+030 km szelvényben új vízvisszatartó műtárgy építése 

- A Kállay-főfolyás 15+520 km szelvényben meglévő ideiglenes vízvisszatartás 

megszüntetése, helyén új műtárgy építése. 

- Meglévő mederburkolat szakaszok rekonstrukciója 450 m hosszban 

Vízminőségi kárelhárítási hely kiépítése 

A főfolyást több helyen keresztezik főutak, utak, melyek egy esetlegesen bekövetkező 

közlekedési baleset révén potenciális vízszennyező források lehetnek. Sajnálatos módon a 

főfolyás nem rendelkezik kiépített vízminőség kárelhárítási hellyel, mely nélkülözhetetlen az 

esetleges vízszennyeződés eltávolítása és a befogadó Lónyay-főcsatornába való jutásának 

megakadályozása érdekében. Éppen ezért egy kármentesítő hely kialakítása szükséges, amire 

a főfolyás 4+427 szelvényében megfelelő hely áll rendelkezésre. 

Kemecsei fenéklépcső átépítése 

A projekt keretében a legkritikusabb állagú fenéklépcső átépítését tervezzük, amely a 4+527; 

km szelvényben található. A meglévő műtárgy elbontásra kerül, és az eredeti helyén új 

fenéklépcső kerül kialapításra, melynek felső (átbukási) szelvényében vízvisszatartásra is 

alkalmas szárnyfalas mederműtárgy kerül kiépítésre.  

 

A jelenleg elfajul mederfenék a nyilvántartási szintre kerül vissza, a műtárgy szelvényben 

pedig kisvizes idősszakban is biztosítható a +70 cm duzzasztás betéttáblás/pallós (keményfa) 

elzárás alkalmazásával. Az műtárgy környezetében található meder és rézsű elfajulások 

kiigazítása is megtörténik a műtárgyhoz kapcsolódó burkolatépítés során. A pontos kialakítás 

általános terve az ajánlati dokumentációban megtalálható. 
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Új vízvisszatartó műtárgyak építése (Orosi gyepek és halastó) 

A Kállai-főfolyás 41. sz. országos közút alatti közvetlen szakasza az Orosi gyepek (HUHN 

20131) nevű különleges természet megőrzési terület, melynek vízhiányos időszakban való 

vízpótlása természetvédelmi szempontokból kiemelten fontos. A vízhiányos, kisvizes 

időszakban való legoptimálisabb vízpótló hatás elérése érdekében lehetőség szerint két 

betétpallókkal szabályozható vízvisszatartásra alkalmas műtárgy építése szükséges.  

 

A tervezett műtárgyhelyek az alábbiak: 

Kállai-főfolyás 14+530 km szelvénye 

Kállai-főfolyás 15+030 km szelvénye 

Közvetlenül e terület fölött az Orosi-halastó mellett a főfolyás a 15+520 km szelvényében (a 

korábbi homokzsákos mederelzárás helyén) szintén megépítendő egy vízvisszatartó műtárgy, 

ahol (a két Orosival azonos műszaki megoldás alkalmazása mellet) a mederfenék 

nyilvántartási szintre való emelése mellett +70 cm maximális duzzasztást lehet elérni 

betéttáblás/pallós (keményfa) elzárás alkalmazásával.  

 

A műtárgyak pontos kialakítási tervei az ajánlati dokumentáció V. kötetének mellékleteként 

megtalálhatóak. 

Mederburkolat helyreállítása 

A Kállai-főfolyás 45+450-47+150 és 48+750-49+350 km szelvényei között, összesen 2 350 

m hosszban elöregedett, korrodálódott és megsüllyedt a fenékbiztosító 70/50-es „G” elemből 

épült mederburkolat. A helyreállítása már nem mindenhol lehetséges, ezért a tönkrement 

szakaszokon az elemek cseréje szükséges. Ez összesen 450 m burkolatcserét jelent TB 

40/70/50-es előre gyártott elemekkel lehetőség szerint padka/járófelület kialakítása mellett 

főleg Szakoly és Nyírmihálydi bel és külterületét érintő csatornaszakaszokon. 

 

A burkolat cserével érintett szakaszok pontos elhelyezkedését illetve a kialakításuk vázlatát az 

V. kötet mellékletét képező kialakítási rajzok szemléltetik. 

 

Tervezési feladatok 

A tervezési munkák keretében elkészítendő tervek, dokumentációk: 

1. Építési munkák teljes körű kiviteli tervei, és minden olyan terv, mely szükséges a 

szerződésszerű teljesítéshez, többek között: 

- árvízvédelmi terv, 

- minőségbiztosítási terv, 

- organizációs terv, megközelítő- és szállítási útvonalak és ideiglenes depóniák 

helyének kijelölése, 

- termőföld időleges más célú hasznosítása az építési organizációhoz kapcsolódóan 

szükség szerint, 

- környezetvédelmi engedélyekhez kapcsolódó tervek, fakivágási és erdőtelepítési 

terv, 

- dúcolási terv, 

- víztelenítés terve, 

- munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági- és egészségvédelmi terv, 
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- anyagnyerőhelyhez kapcsolódó bányahatósági tervek szükség szerint, 

- forgalomtechnikai terv 

- szakági tervek (közműkiváltási-, hírközlési, elektromos szakági 

tervdokumentációk, geotechnikai szakvélemény…stb), 

 

2. Egyéb tervezési munkák: 

- Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok, 

- Megvalósulási tervek, 

- Vízjogi és egyéb üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállítása, 

- Magasépítési kiviteli tervekhez kapcsolódó közműszolgáltatói engedélyek, 

használatba vételi engedélyek dokumentációi. 

 

3. A kezelői-, üzemeltetői-, tulajdonosi hozzájárulásokban, hatósági engedélyekben, 

határozatokban előírt kivitelezéshez kapcsolódó egyéb tervek, dokumentációk 

Engedélyeztetési feladatok 

 Közműkiváltási és egyéb szakági tervek engedélyeztetése szükség szerint, 

 Közterület használati engedélyek a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, 

 Természetvédelmi- és környezethasználati engedélyek, fakivágási és erdőtelepítési 

engedélyek 

 Közműkezelői, üzemeltetői, kezelői- és tulajdonosi hozzájárulások meghosszabbítása 

szükség szerint, Hatósági engedélyek, közmű- és üzemeltetői hozzájárulások, 

vagyonkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek. 

 Közterületi használati engedélyek a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, 

 Természetvédelmi- és környezethasználati engedélyek, fakivágási engedélyek 

 Közműkezelői, üzemeltetői, kezelői- és tulajdonosi hozzájárulások meghosszabbítása 

szükség szerint 

Kivitelező további feladatai 

- Lőszermentesítés, 

- Talajmunka régészethez kapcsolódóan, 

- Szakfelügyeletek biztosítása,  

- Közreműködés PR-tevékenységben, 

- Hatóságok felé bejelentési kötelezettségek, illetve előírások teljesítése, 

- Vízügyi Igazgatósággal való kapcsolattartás, az építési feladatok és a Vízügyi 

igazgatóság kezelői feladatainak ellátásának összeegyeztetése, 

- Kártérítések, zöldkárok rendezése. 

 

A KIVITELEZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A tározóban történő munkavégzést (felújítás, kotrások) célszerű ill. szükségszerűen a nyári-

téli időszakban kell végezni a tározó leürítése mellett. A záró töltés koronaburkolatát és az 
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oldaltöltések stabilizációjának kiépítését pedig csapadékmentes időszakban a többi 

munkafolyamat befejezése után a közlekedés minimalizálása mellett.  

 

A környezetvédelmi engedélyben előírtakat teljes körűen figyelembe kell venni a tervezés és 

kivitelezés során. A Kállai-főfolyás és az azon létesült Harangodi tározó kiemelten fontos 

élőhely és ökológiai folyosó illetőleg a tározó déli területének jelentős része ex-lege terület 

(Harangodi-tó lápja, kód: NHL130). A Haragodi tározóhoz közel eső területeken állandó a 

vízborítottság, egyes mélyebb részeken leürítés illetve esetleges kiszáradás esetén is maradhat 

összefüggő vízfelület. 

A munkálatok megkezdése előtt szükséges az illetékes természetvédelmi őrrel való egyeztetés 

a felújítási munkálatokról és a védett fajok (pl. mocsári teknős) ideiglenes vagy végleges 

elszállításáról.  

 

A vízvisszatartási műtárgyak építési munkáinak időszaka alatt is biztosítani kell a folyamatos 

vízátvezetést, illetőleg a minimális vízigényeket a főfolyáson! 

 

A főfolyás felső szakaszát érintő burkolatcserék munkáit szintén a kisvizes időszakban, 

(illetőleg teljesen száraz mederviszonyok mellett) rövid szakaszokban kell elvégezni, hogy az 

esetleges hirtelen csapadékok minél kisebb károkozással járjanak. A mederbeágyazódás és a 

munka jellege miatt itt csak szakaszos mederelzárásokkal és szivattyúzással lehet biztosítani a 

munkaterület szárazon tartását. 


