
A vízitársulatokról

Egységesen vízitársulatok névvel jelöljük a főként a múlt században alakult
különböző vízszabályozó, ármentesítő, belvízrendező és lecsapoló társulatokat, de
ugyanígy nevezhetjük a napjainkban alakuló vízrendező és vízhasznosító vízgazdál-
kodási társulatokat is. Az előbbi csoportnak az elmúlt időkben jutott kimagasló sze-
rep a magyar vízügyek szolgálatában, az utóbbi csoport napjainkban és még inkább
a legközelebbi jövőben kap nagyjelentőségű feladatot a korszerű vízgazdálkodás ki-
alakításában. Múlt és jövő szoros összefüggésben áll egymással, mert a jövő vízgazdál-
kodása a múlt vízimunkálatainak eredményeire támaszkodik. A múltról mégis csak
annyit, amennyi a témával kapcsolatban a tisztánlátáshoz feltétlenül szükséges.

Általánosan közismert tény, hogy hazánkban az ármentesítések és lecsapolások
kérdésének megoldása a vízitársulatok tevékenységéhez kapcsolódik. A folyók völ-
gyében levonuló árvizek ellen a lakosság eleinte a maga erejére támaszkodva, szét-
szórtan, elkülönülve küzdött. Eredménytelenül. A XIX. század első felében különö-
sen nagy árvizek pusztítottak mind a Tisza, mind a Duna völgyében, s az vizek
nyomán bekövetkezett Ínséges időktől szorongatott lakosság mind egységesebben kö-
vetelte a szinte állandóan megismétlődő árvizek elleni megfelelő óvóintézkedések
megtételét. Különösen az 1845. évi árvizek pusztításai után vált halaszthatatlanná a
folyók megfékezése és szabályozása.

Széchenyi István neve összeforrt a Tisza-szabályozás munkálatainak gondolatá-
val és történetével. Az ő buzdítására és felhívására tömörültek egyletekbe az érde-
keltek, s 1846-tól kezdve egymás után alakultak a különböző vízszabályozó és ármen-
tesítő társulatok; kezdetben főleg a Tisza völgyében, később a Duna völgyében is.
A vízitársulatok működésük, alatt hatalmas munkát végeztek: töltéseket emeltek, le-
csapolócsatorna-hálózatot építettek, szivattyútelepeket, zsilipeket, átleresetőket léte-
sítettek.

A hazánk területén működött vízitársulatok érdekeltségi területe a Tisza völ-
gyében. 3 530 000, a Duna völgyében 1 650 000, összesen 5 180 000 kat. holdra terjedt
ki. Tevékenységük nyomán a Tisza völgyében 2 864 km, a Duna völgyében 1 968 km
I. rendű védtöltés épült, a kisebb jelentőségű gátak hossza 1 500 km volt. Csak a
Tisza völgyében, a Tisza kétoldali töltéseibe 78 560 000 m3 földet építettek be, a mel-
lékfolyók védelmi vonalaiba még további 83 930 000 m3-t. A töltések mellett épített
átemelő szivattyútelepek száma 172 volt.

Ilyen nagy terjedelmű és nagy fontosságú ármentesítési munkát Európában még
nem hajtottak végre. Különösen ki kell emelni, hogy a munkálatok alig 50 évre ter-
jedtek ki, s hogy az érdekeltség a szükséges költségeket saját erejéből teremtette elő.
Az állam felügyeletet gyakorolt, hosszúlejáratú kölcsönöket biztosított, s anyagi tá-
mogatás helyett inkább csak erkölcsi támogatást nyújtott. Az ármentesítő társulatok
— közel 100 esztendős működés után — 1948-ban, a vízügyek államosításakor szűn-
tek meg.

A világviszonylatban is elismerést kiváltó műszaki eredmények mellett az ár-
mentesítő társulatok szervezeti megoldása és felépítése a feudális — kapitalista rend-
szer jellegzetességeit és hibáit tütórözte. Ha jelentkeztek is népi kezdeményezések és
törekvések a társulatok működésében, a vezetésben a földesúri és tőkés érdekek ural-
kodtak, s sokszor háttérbe szorították a műszakilag helyes és népgazdaságilag indo-
kolt megoldásokat. Például a töltések vagy lecsapolócsatomák nyomvonalának veze-
tésénél figyelembe kellett venni a birtokhatárokat, ami miatt' többletköltség keletke-
zett vagy műszakilag helytelenebb megoldást kellett választani. Az érdekeltségek mű-

113



veiket külön-külön tervezték és építették meg a végrehajtás műszakilag helyes üte-
mezése nélkül.

A társulatok szervezeti felépítésükben tehát a népi demokrácia viszonyai kö-
zött nem voltak alkalmasak az uj helyzetnek megfelelő vízgazdálkodási tennivalók
ellátására. A fejlődés, különösen a második világháború kárainak helyreállítása után
jelentkező újszerű feladatokkai járó tokozottabb igények megkövetelték a vízügyek
egységes, állami irányítását. Ezért 194H-ban megszűntek a különböző nevű és rendel-
tetésű vizitársulatok, s a heiyi érdekeken felül emelkedő, állami irányítás lépett
életbe. Ezzel biztosítva van a vízügyi feladatoknak a népgazdaság tervébe beillesz-
kedő, a szocialista követelményeknek megfelelő megtervezése és megvalósítása, hiszen
az államosítással minden vízügyi munka állami feladattá és tevékenységgé vált.

Az állam az országos jellegű és fontosságú létesítmények — árvédelmi töltések,
szivattyútelepek, főcsatornák — építésére, fejlesztésére, fenntartására évről évre igen
jelentékeny összegeket foirdít. Ugyanakkor a mezőgazdaság igénye és követelménye
— a fejlődésnek megfelelően — a vízügyi tevékenységek vonatkozásában is állandóan
növekszik. Az országos jelentőségű leladatok ellátása mellett az anyagi eszközök ke-
vésnek bizonyulnak a kiseob jelentőségű, ún. helyi vízkarok elhárítására, amelyek
párnapos esók, kiadós nyári záporok nyomán következhetnek be. Ezek hatósugara
iegtóobször a községek egy-egy natarrészére terjed ki. Ilyenek a Tisza ún. „nyári"
árvizei is, melyektói sokszor 80—100 cm magas, ideiglenes, ún. nyári gáttal meg
lehetne védeni a hullámtér beérés elölt álló terményeit. Szervezett védekezés hiá-
nyában a károk itt is, ott is bekövetkeznek, ismétlődnek, s az érdekelt lakossággal
együtt a népgazdaság is súlyos karokat szenved. A helyi vízkárok elhárításában az
illetékes tanácsok kötelessége volt irányltóan közreműködni és a szükséges intézke-
déseket megtenni. Soka!: előtt ismeretes még egy-egy nyári árvíz elleni védekezés
lázas tevékenysége, a.niKor a nevenyészve összetákolt Tisza-parti nyári gátakon óriási
erőfeszítéssel éjjel-nappali munkával védekeztek, hogy megmentsék a sokszor mil-
liós értékeket jelentő terményeket. Szervezett, összefogó intézkedés e feladatok vo-
natkozásában nem volt. Amit tettek, az legtöbbször rögtönzésszerű volt és a pillanat-
nyi helyzethez alkalmazkodott. A vízügyek államosítása után általában az a téves
szemlélet alakult ki, hogy minden vízügyi munkát az államnak kell elvégezni.

Egy idő után nyilvánvalóvá lett, hogy az országos fontosságú vízügyek mellett
egyidejűleg módot kell találni arra is, hogy a helyi vízkárok elhárítása vagy bekövet-
kezésének megakadályozása is szervezett megoldást nyerjen. Több dicséretre méltó
helyi kezdeményezés s a lakosság köréből jelentkező igény nyomán jelent meg 1957-
ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a vízgazdálkodási társulatok alakításá-
ról és a kormány rendelete a vízügyi munkák pénzügyi fedezetének biztosításáról.

E jogszabályok lehetővé teszik a vízgazdálkodás egész területén a gazdasági
megalapozottság erősödését, valamint a lakosság széleskörű bekapcsolódását az elvég-
zendő vízgazdálkodási feladatok ellátásába. Az eddig anyagi fedezet hiányában meg
nem oldott vízbajok megszüntetésére megnyílt a lehetőség. A belterjes mezőgazda-
ság biztonságos termelése érdekében szükséges korszerű vízgazdálkodás új fejezete
kezdődik az új táíBulatok létrehozásává;.

Az 1957. évi törvényerejű rendelet szerint társulat alakítható a) vízrendezésre,
b) vízhasznosításra. A vízrendezésre alakuló társulatok az állam által fenntartott fő-
csatornák, vízfolyások mellékágainak, az ún. III. rendű csatornáknak, szívóárkoknak
létesítésére, fenntartására, gondozására szervezhetők.

Vízhasznosító társulat létesíthető kiépült vagy kiépítendő öntözőfőcsatornák,
kisebb folyók vagy patakok mentén. Feladatuk: öntözőművek építése, fenntartása és
üzemeltetése, az engedélyezett vízmennyiség felhasználása, elosztása, vízdíjak besze-
dése, öntözési órarend készítése, bevezetése és ellenőrzése, a csurgalékvizek elvezetése.

A társulatok általában létesíthetnek mintatelepeket a korszerű vízgazdálkodási
eljárások és termelési módszerek bemutatására, és ezzel közvetlenül közreműködhet-
nek a termelés irányításában.

Az új társulatok az önkéntesség alapján alakulnak és az önigazgatás elvei sze-
rint működnek. Létrehozásukkal lehetővé válik, hogy a társulatokba tömörülő lakos-
ság, a termelőszövetkezetek, állami, kísérleti, tan- és célgazdaságok, vállalatok, ipari
üzemek, intézmények közreműködésével, a társadalmi összefogás szervezett erejével,
a tagok anyasi hozzájárulásával — indokolt esetben állami támogatással — meg-
épülhessenek a helyi vízkárokat megszüntető vagy az öntözéses termeléshez szüksé-
ges művek. Az állami támogatás mértéke természetesen a társulat tagjainak teher-
vállalásától függ.
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Á vízügyek államosítása óta kialakult gyakorlatban újszerű a kormányhatáro-
zatnak az a rendelkezése, hogy a vízügyi munkálatokat a pénzügyi fedezet biztosítása
érdekében három csoportba sorolja:

a) Állami költségvetésből kell megvalósítani továbbra is az ország vagy egy-egy
adott országrész egész területét érintő vízügyi létesítményeket.

b) Elsősorban állami erőforrásból és az érdekeltek hozzájárulásából kell léte-
síteni az állami főművekre támaszkodó nagyobb vízgazdálkodási egységet képező
terület vízimunkáit.

c) Elsősorban az érdekeltek munkájával vagy hozzájárulásából kell megvalósí-
tani az olyan vízügyi létesítményeket, amelyek a lakosság meghatározott csoportjának
közvetlen érdekét szolgálják.

Társulatok ott alakulhatnak, ahol az érdekelt terület 51%-ának tulajdonosai ezt
elhatározzák. Munkatervük összeállítását és műszaki megvalósítását az illetékes
vízügyi igazgatóságok segítik elő. A társulatok működése feletti közvetlen felügyele-
tet a vízügyi igazgató, a főfelügyeletet az országos vízügyi főigazgató gyakorolja.

Az említett két jogszabály alapján 1957-ben országszerte megindult a vízgazdál-
kodási társulatok szervezése. Szolnok megyében 1958-ban 13 társulat alakult mintegy
114 ezer kat. holdon. A működő társulatok feladataik és célkitűzéseik szerint két cso-
portba oszthatók: a) nyárigát-társulatok, b) lecsapoló és vízhasznosító társulatok.

Az első csoporttal kapcsolatban el kell mondani, hogy a Tisza kétoldali gátja
közötti átlag 5—600 m-es, de sokszor az 5—6 km-t is elérő hullámtér egyike a legter-
mékenyebb termieteknek. E területeket a tiszai árvizek mindenkor szabadon járhat-
ják, mivel a nagy gátakon belül fekszenek, éppen ezért a termelés itt mindig kocká-
zatos. Az itteni termelésre különösen a május, június, esetleg július hónapokban levo-
nuló „zöld ár" veszélyes, mert ilyenkor egy-egy kiöntés már 70—80%-os kárt is okoz-
hat, ami esetenként több millió értékű kárt jelent. A nyárigát-társulatok jellegzetesen
lehatá.rolható területek védelmeire alakulnak azzal a rendeltetéssel, hogy az itteni
viszonyoknak megfelelően, általában a + 700 cm-es vízállásnak megfelelő nyári gátat
építsenek a megfelelő beeresztő zsilipekkel, gondoskodjanak a művek fenntartásáról
és a szükséges árvédekezésről.

A lecsapoló társulatok a már említett III. kategóriába tartozó lecsapolócsator-
nák, szívóárkok létesítésére, felújításába és fenntartására alakulnak.

Nyárigát-társulat alakult eddig a tószeg—tiszavárkonyi, vezsenyi, tíszaroffi,
tiszasülyi széles hullámtereken. A lecsapoló társulatok pedig a nagy kiterjedésű csa-
tornahálózattal rendelkező Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Besenyszög
területén alakultak meg legkorábban. A mezőgazdaság szocialista átszervezése pilla-
natnyilag azt a feladatot rója a megalakult társulatokra, hogy érdekeltségi kimuta-
tásaikat, nyilvántartásaikat a tagosításnak megfelelően dolgozzák át. További társu-
latok alakításának lehetősége még nincs kimerítve, s mind nyárigát-társulat, mind
lecsapoló-társulat szervezhető Szolnok megyében.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk egy társulat életében a jelentkező meg-
oldatlan .problémák jellegzetességeit. E célból a tószeg—tiszavárkonyi nyárigát-társulat
néhány fontosabb adatát ismertetjük.

A mellékelt helyszínrajzból megállapíthatóan a társulat által védeni kívánt
terület a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek (kénsavgyár) tiszai vízkivételétől délre az
egész hullámtéren át húzódik a tiszavárkonyi kanyarig. A védett terület 2500 kh.
A területen, közvetlenül Tószeg alatt, keresztülfolyik az un. közös főcsatorna, mely
Monor, Pilis községek határától kezdve, mintegy 863 km2-ről gyűjti össze a vizeket,
és gravitációsan vezeti 1̂  a Tiszába Tiszavárkonynál. A csatornának ezt a nyomvona-
lát a Gerje—Perje-vizek lecsapolására alakult társulat munkáival kapcsolatban ké-
szítették a múlt század végén. A mostani rendezés előtt e csatornának a tószegi hul-
lámtéri szakaszon mindkét oldalon a -f- 5,50—5,80 m magas vízállásnak megfelelő
depóniája volt, s az emelkedő tiszai árvizek e depóniákon keresztül s még néhány
Tisza-parti „fokon" keresztül a közepes tiszai árvizek már döntötték a rendkívül
termékeny területet. A csatorna hullámtéri szakasza kereken 7 km volt, és az ennek
kétoldali töltésén történő védekezés az érdekeltek legnagyobb erőfeszítését' követelte
meg, ami számtalan esetben hiábavalónak bizonyult.

Az ide vonatkozó gazdasági számítás az egyszerűség kedvéért kat. holdanként
20 q kukoricatermést vett figyelembe. Ennek értéke 100 forint/mázsa alapján 2000
forint értékű hozamot jelent kat. holdanként. A júniusi elöntésből származó 70%-os
kár értéke tehát 1400 forint/kat. hold.
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A választott műszaki megoldásnál külön kellett csoportosítani azokat a mű-
szaki feladatokat, amelyek az állami költségvetést terhelik, mint országos érdeket is
érintő vízügyi feladatok. Külön csoportosították a társulat költségére elvégzendő
munkákat, mint helyi jellegű feladatokat.

^ Ae alkalmazott műszaki megoldás szerint a tószegi közös főcsatorna eddigi
nyomvonala a hullámtéren csak részben marad meg, kereken mintegy 2,5 km hossz-
ban, a továbbiakban pedig észak-keleti irányban haladva beköt a sárnyaki kanyarnál
a Tiszába. Ezzel megszűnik a főcsatornának Tiszavárkonytól Tószegig, terjedő mint-
egy 4,5 km hosszú szakasza. Ez a szakasz a jövőben mint mellékág fog szerepelni.
A Gerje—Perje egyesült főcsatornák vice az új, megrövidült szakaszon a Sárnyaknál
folyik le gravitációsan a Tiszába. Az új nyomvanal kereken 3 km-rel rövidítette meg
a főcsatorna szakaszát, s ezzel a védekezési és fenntartási költségek is lényegesen
lecsökkennek.

A társulat a Tisza-parton mintegy 8,6 km hosszú, a + 730 cm magas nyári
gátat épít, és a hullámtéri területek csatornahálózatát újítja fel. Az érdekeltség által
5 évre tervezett munkálatok költségéből kereken 550 Ft esik holdanként. Ha ezt szem-
beállítjuk a holdankénti 1 400 Ft 70%-os kárértékkel, kitűnik, hogy a befektetés már
egyszeri kár elhárításával is megtérül. A kivitelezési munkák, mivel a társulat 1958
elején megalakult, még ugyanabban az évben megkezdődtek, és az év végéig mind
az állami feladatok, mind a társulati feladatok építése befejeződik.

Ezzel olyan helyi vízkár-elhárítási probléma nyert megoldást, mely több mint fél-
század óta vár megoldásra. A vázlatosan közölt adatok is mutatják, hogy egy-egy
társulatnak milyen nehéz kérdésekkel kell megbirkóznia. Ahány társulat, annyiféle
helyi vízpanasz és probléma, amelyeket a lakosság, állami irányítással, indokolt eset-
ben állami támogatással, de elsősorban saját erejének szervezett összefogásával old-
hat meg.

Nemes Gerzson
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