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ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarország fekvéséből adódóan Európai tekintetben az egyik

leg nagyobb édesvízkészlettel rendelkező ország. A környező hegy sé -

gekből eredő erek,  patakok és folyók ugyancsak hazánk felszíni és ré -

teg víz készleteit gazdagítják. Ezek az értékes vízbázisaink ugyan -

akkor feletősségtudatos vízgazdálkodást kívánnak meg, melynek a

minél nagyobb hatásfokú felhasználás mellett a környezettudatossá-

got is figyelembe kell vennie. Egy ilyen kondíciókkal rendelkező víz -

hasz nosítási tervezet a Debrecen Önkormányzata és a Tiszántúli

Víz ügyi Igazgatóság által kidolgozott Civaqua program, amely a Ke -

le ti-főcsatorna vizének mind népjóléti, mind mezőgazdasági, mind

pe dig természetvédelmi céllal történő hasznosítását célozza meg Deb -

recenben és agglomerációjában. A dolgozat célja, hogy átfogó képet

ad jon a Civaqua projekt keretein belül tervezett beruházásokról, to -

váb bá vizsgálja annak regionális kitekintésben vett közvetlen és köz -

ve tett pozitív hatásait. 

Kulcsszavak: HTVR, Debrecen, Civaqua, Nagyerdő, vízkészlet,

kör nyezetvédelem, népjólét, turizmus, öntözés

SUMMARY

Hungary is one of the countries in Europe which has the largest

amount of water supply because of its geographical conditions. Water

comes from the surrounding mountains makes this water supply even

more bigger. This precious water base needs to be treated responsibly

and the most efficient way. The Civaqua program is a project with the

above-mentioned conditions, made by the Local Government of  Deb -

recen and the Water Directory of Trans-Tiszanian Region. This project

deals with the exploitation of the East-Main Chanel’s water for social

welfare, agricultural and inverimental protection purposes in Deb -

re cen and its agglomeration. The aim of this paper is to give an overall

insight into the investment plans of Civaqua program and it is also

examines its positive direct and indirect effects on the region.

Keywords: HTVR, Debrecen, Civaqua, Great Forest, water supply,

enviromental protection, social welfare, turism, irrigation

MI A CIVAQUA?

A Nagyerdő helyzetének javítására az 1970-es
évekbentörténteklépések,azúgynevezett.Hajdúhátsá-
giTöbbcélúVízgazdálkodásiRendszer(HTVR)gon-
dolatánakmegfogalmazásával.Arendszerértelmében,
egyBalmazújvárosközelébenlétesítettszivattyútelep-
pelemeltékfelaTiszavizétaHajdúhátságiterületekre.
DebrecenÖnkormányzataaTiszántúliVízügyiIgaz-
gatósággalkaröltvekidolgoztaHTVRtovábbfejlesztett
változatát.Ezegyalföldiökotérségfejlesztésiprog-
ram,amelyaCIVAQUAnevetviseli.ACIVAQUA
projekt,mintkomplexvízszolgáltatórendszeregyszer-
rebiztosítjaatermészetvédelem,amezőgazdaság,az
iparésalakossággazdasági,valamintidegenforgalmi,
sportésrekreációsigényeinekkielégítésétésfejlesz-

tését.AprogramfőcéljatovábbraisaNagyerdőtöbb-
célúvízpótlása.Amintegy1100hektárnyiNagyerdő
Debrecenvárosegyikékessége,amelynekállapotvál-
tozásátalakosságfolyamatosannyomonköveti.Azer-
dőtermészetesállapotánakvisszaállításaésmegőrzése
elképzelhetetlenatermészetesállapotnakmegfelelő
vízgazdálkodáskialakításanélkül(Szűcsetal.,2006).

ALAPVETŐ SZEMPONTOK

Akitűzöttberuházásokszükségességeakövetkező
szempontokfigyelembevételévelkerültmegtervezésre:
– AzéletminőségjobbátételeérdekébenDebrecen
környezeti állapotának javítása mindenképpen
szükséges.

–  ADebreceniNagyerdővízháztartásánakrehabi-
litációjakiemelkedőfontosságúéssürgetőfeladat.

–Idegenforgalmiésturisztikaiszempontokatfigye-
lembevéveazerdőspusztaijólétitórendszerminél
nagyobbmértékűkihasználásáhozelengedhetetlen
atavakfolyamatosésellenőrzöttvízpótlása,továb-
bázöldfolyosókialakításaaTócópatakvonalában.

–Ahajdúhátságimezőgazdaságiterületekhozamai-
naknöveléseésatermelésbiztonságaérdekében
elengedhetetlenazöntözésfejlesztésilehetőségek
megteremtése.

–Avízisportokésrekreációslehetőségekbővítése
hozzájárulnaDebrecenésagglomerációjánakjóléti
fejlődéséhez,mindamelletttovábbivízfelületeklé-
tesítésenagybanhozzájárulhatavárosmikroklí-
májánakjavulásához,apormentesebblevegőhöz,
valamintakörnyezetvegetációjaésállatvilágasok-
féleségénekmegőrzéséhez(Orbán,2010).

A BERUHÁZÁSOK VÍZIGÉNYE ÉS MEGVALÓ-
SU LÁSÁNAK FELTÉTELEI

Azösszberuházásteljeshatásterületemintegy600
km2,azösszberuházáskeretébenatervezettvízigény
körülbelül39–40millióm3/év,amelyakövetkezőrész-
elemekbőltevődikössze:
− Tócótározó–1,2millióm3/év,
− Nagyerdő–2,0millióm3/év,
− Erdőspusztaitavak–1,7millióm3/év,
− Öntözés–33,8millióm3/év.
Ateljesprogramvégrehajtásánakösszköltségehoz-

závetőlegesen15milliárdFt.Egyilyenléptékűberuhá-
záskulcsfontosságúpontjaamegfelelőpályázatikiírás,
konstrukciómegjelentetése,amelypontosanszabályoz-
za a beruházás minden részelemének paramétereit.
Szükségestovábbáapályázatikonstrukcióáltaligé-
nyeltterületektulajdonjogirendezése,valamintavíz-
jogi engedélyezési eljárások lefolytatása, amelyhez
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elengedhetetlenaprojektmegvalósításábanérdekeltek
maradéktalanösszefogása.Amegfelelőpályázatido-
kumentációkbenyújtásátkövetőenavégső,denemke-
vésbéfontosmegvalósulásifeltételanyertespályázat
kellőszínvonalúmenedzselése(Orbán,2010).

LAKOSSÁGI ELVÁRÁSOK

ACIVAQUAprogramigenfontosjellemzőjeaz
aktuális lakossági igényekhez való igazodása. A
lakosságaprojektrészegységeirőlkérdőívsegítségével
véleménytalkothat,amelynekstatisztikaieredményea
programfolyamatoslakosághozvalóigazodásátsegíti.
JelenlegalakosságfontosnaktartjaDebrecenkörnyé-
kénavízhezkötődőjóléti,szabadidőshelyszínekfej-
lesztését,aKeleti-főcsatornakotrását,nagyobbmérté-
kűhaltelepítéstésacsatornamellettaszfaltozottkerék-
párútlétesítését.Ezenberuházásokeredményeképpa
Keleti-főcsatornanagyszerepetkaphatnamindavízi-
sportok,mindpedigazökoturizmuslekintetében.Ala-
kosság elvárásai alapján további területfejlesztési
igényekazöntözésilehetőségekbiztosítása,Debrecen
környezetiállapotánakjavítása,aporszennyezéscsök-
kentése,elhárítása,aDebreceniNagyerdővízháztartási
helyzeténekjavítása,azErdőspusztaijólétitórendszer
vízpótlása(Csatári,2000).AKeleti-főcsatornavizének
felhasználására számos egyéb igény is jelentkezik,
amelyeknekaprogramrészletbelimódosításával,mi-
nélnagyobbaránybanvalókielégítésefontosfeladat.

VÁROSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉ DE LEM

Avárosrészfejlődésilehetőségeitjelentősmérték-
benbefolyásolja a természeti környezet állapota.A
vonzerőfenntartásaelkerülhetetlenazezenaterületen
megtettlépéseknélkül,amelyeketalapvetőenkétrész-
relehetosztani.EgyrésztDebrecenészakiéskeletite-
rületénekavízgazdálkodásiproblémáitoldanámega
CIVAQUAprogram,amelynekkeretébennyomóveze-
tékekmegépítésével,összekötőcsatornákéstározók
megvalósításávalbiztosítanákatérségvízutánpótlását,
amelyaNagyerdőfáitfenyegetőveszélyeketisjelen-
tősmértékbencsökkentené.Fontosmegjegyezni,hogy
aNagyerdővízutánpótlásánakolyanformájátkellvá-
lasztani,amivédettterületenkívüli,beépített,belterü-
letiingatlanokonnemokozkárosmértékűtalajvízszint
emelkedést(Plánum97Kft.,2009).Másrésztmagána
Nagyerdőnbelülisszükségestovábbilépésekmegté-
tele, amelyek magukban foglalják a cserjeszint és
gyepszintrendszereskarbantartását,azinvázívfajok
visszaszorítását,dísznövényekésvirágoktelepítését,
gondozásátésőrzését,aNagyerdőegyiklegjelentő-
sebbértékénekszámítóBékás-tómegfelelőtervenala-
puló rehabilitációját, a Nagyerdei Parkon átvezető
vízfolyásnakéskörnyékénekarendezését,valaminta
jelenlegiaszfaltburkolatokhelyettigényes,természeti
környezetbeillősétányokkialakítása(Euro-RégioHáz
Kft.,2008).

HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉS

SajnálatosmódonaNagyerdőtmáratízméternél
mélyebbresüllyedőtalajvízállásjellemzi(Martonés
Szanyi, 2000). A CIVAQUA program keretében a

Nagyerdőtöbbcélúvízpótlásánakkomplexhidrogeo-
lógiaivizsgálatát iselvégezték (K+KKft.2004).A
vizsgáltterülethidrodinamikaimodelljétazértkészítet-
tékel,hogymegvizsgálhassákajavasoltműszakimeg-
oldásokalkalmazásávalelérhető-eakorábbanmegfo-
galmazottcélállapotaNagyerdőhelyzeténekjavítása
érdekében.Akapotteredményekalapjánoptimalizál-
hatóennekazállapotnakazelérése,amelyneksegítsé-
gével a 19. század végi, 20. század eleji természet
közelitalajvízállapototlehetnevisszaállítaniaNagy-
erdőben.
Ahelyzetjavításánakérdekébentörténőmestersé-

gesvízpótlásazonbancsakatermészetvédelemszem-
pontjainakteljeskörűfigyelembevételéveltörténhet.A
hidrodinamikaimodellezéssoránnagymértékbentá-
maszkodtakazokraaterülettelkapcsolatosmunkákraés
összefoglalókra,amelyeketdr.HalászBéla,dr.Juhász
József,dr.Martonlajos,dr.SzanyiJános,dr.Székely
Ferenc és dr. Völgyesi István készítettek (Székely,
2003).Aprogrammegvalósulásakapcsánvárhatóta-
lajvízszintemelkedésaz1. ábrán látható.

1. ábra: A tervezett mesterséges vízpótlás eredményeként

várható vízszintemelkedés meghatározása hidrodinamikai

modellezés segítségével

Forrás:K+KKft.2004

Figure 1: Determination of the expected water level elevation

as a result of the planned artificial water replenishment by using

hydrodynamical modeling

JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK

ACIVAQUAprojektlényegesalkotóelemeDebre-
cenpozitívjövőképének.Napjainkigavárosésvon-
záskörzete csak részben rendelkezik a CIVAQUA
programáltaltámasztottfeltételekkel.Ezekmegterem-
téseazértiskiemelkedőenfontos,éssürgetőfeladat,
mertDebrecenmellettmásnagyvárosokmúltbelita-
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pasztalataitfigyelembevéveegyenergikusfejlődésű
városzöldterületei,megfelelőszabályozáshíjánszük-
ségszerűenbeépülnek.Eztaténytjóldemonstráljaa
Debrecenhatárterületeinlévőkertségekmáigtartóbe-
épülésifolyamata.Anagymértékűésszabályozatlan
urbanizációvonzataazökoturizmusbefektetőiszférá-
jánakatérségtőlvalóelidegenülése.Azilyennegatív
folyamatokelkerüléseérdekébenegyviszonylagnagy
kiterjedésű,szabadidőeltöltésérealkalmaszöldterüle-
tekkelésvízfelületekkelsűrűntarkítottvárosképki-
alakításanagyfontosságúfeladat.Azindokoksorát
gyarapítja,hogyDebrecentérségtermészetiadottságait
tekintvemeglehetősenegysíkú,atermészetesvízfelü-
leteiszinteegyáltalánnincsenek.Azegészségesváros-
környezetkialakításábanavizesterületeknövelésén
kívülszükségesameglévőerdők,ésazeddigkialakí-
totttavak,víztározókésegyébvizesélőhelyekmegfe-
lelő mértékű rehabilitációja, állapotuk megóvása,
tisztántartása.SzükségeslenneaVekeri-tóvízisportés
szabadidőközpontmielőbbikiépítése,azerdőspuszták
környezeténektisztításaésmegfelelővízellátásának
biztosítása,továbbáaFancsikai-víztározókteljeskörű
rehabilitációja.Továbbifontosberuházásilehetőségek
aHármashatárhegy–Nagycsere–Fancsikakörzetmint
üdülő,pihenőövezetlétrehozása,azsuzsierdeikisva-
sútjelenlegifelújításimunkálataimellettazerdeimű-
velődésiházfejlesztése,akajak-kenupályaépítésének
folytatása,valaminttöbbkerékpárútéstanösvénylé-
tesítése.Ugyancsakfontosirányelvnekkelltekintenia
hévízkutakminélnagyobbfokú,jóléticélúkihaszná-
lását.Továbbifürdőklétesítéseésameglévőstrandtel-
jesrehabilitációjaavárosökoturisztikaikitöréséhez
elengedhetetlen.Mindezen feltételek teljesülésének

szükségszerűvonzatalennearendelkezésreállóétter-
mek,szállodákmegváltozottésmegnövekedettigé-
nyekhezvalóalkalmazkodása,ezenfelülújkiszolgáló
helyeképítése.Ajólétiésidegenforgalmielőnyökön
túlaHajdúhátságöntözésénekbiztosításávalatermelés
intenzívebbéésbiztonságosabbátételemellettlehe-
tőségnyílnakertészetikultúrnövényektermesztésének
széleskörűelterjedéséreis.Összességébenelmondható,
hogyaCIVAQUAprogramtudatosésmegfontoltlépé-
seivel egy öngerjesztő folyamat lenne beindítható,
melyDebrecengazdaságifellendüléséreésazéletszín-
vonalnövekedéséreokvetlenülnagyhatástgyakorolna.

KONKLÚZIÓ

ACIVAQUAprogramDebrecentermészetiérté-
keinekmegóvásán,valamintlokálisnépjólétikvalitá-
sántúlmenőenregionálisszintűhozzáadottértéketis
képvisel.Atöbbcélúvízügyitervmegvalósulásaesetén
Debrecenésagglomerációjaegyolyanösszetettturisz-
tikai kínálattal léphetne az idegenforgalompiacára,
aholösszelehetnekapcsolniHortobágyöko-,Hajdúszo-
boszlógyógy-,ésDebrecensport-,konferencia-ésren-
dezvény-turizmusát,amelyektehátajövőbenjólkiegé-
szítikegymást.Egyilyensokoldalúrendszermáskör-
nyezőtelepülésekszámáraiskedvezőhatástgyakorol-
hatna,mindamezőgazdasághatékonyságánaknövelé-
sében,mind pedig az egyéb turisztikai lehetőségek
megteremtéseterén.Összegezve,aCIVAQUAprog-
ramramindenképpenegyregionálishatásúkomplex
rendszerként szükséges tekinteni, amely az egész
észak-alföldirégiószámáramegtérülőberuházás,ezért
mihamarabbimegvalósításaközösérdek.
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