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A holtág elhelyezkedése

Gyálai öblözet kialakulása: 1855-
1887, Tisza folyó 
mederszabályozás, 90. sz. átvágás, 
18,66 km hosszban lefolyástalan 
területté vált.

A holtágnak komplex 
hasznosítású, 
belvízvédelmi, 
öntözési és 
halgazdálkodási 
szerepe van



A szennyeződés eredete, története

termálvíz bevezetés

egykori városi szennyvizek, 
húsüzem stb.

MÁV



A medret és a vízteret 
rendkívül rossz állapotok 
jellemzik. Erős és intenzív a 
szaghatás, vízminősége rossz, 
oxigénszegény, erősen 
reduktív, abban kártevők és 
élősködők szaporodtak el. 

A szennyezés egyre 
súlyosabbá válását követően, 

2008-tól megindult a holtág 
megtisztításának 
előkészítése. 

Jelenlegi állapot



Projekthelyszín

„Gyála I.” projekt:
GYÁLAI HOLT-TISZA 
KÁRMENTESÍTÉSE 
KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

„Gyála II.” projekt: A GYÁLAI HOLT-
TISZA VÍZGAZDÁLKODÁSI 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KOMPLEX 
FEJLESZTÉSE 
KEHOP-1.3.0-15-2016-00016

A 2014-2020-as EU pályázati ciklusban
„Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója
(KEHOP-1.3.0-15-2016-00016)
szerepelt, amely a holtág mintegy 15 km
hosszú rekonstrukcióját tűzte ki célul.
Az előkészítés során jelentős
szénhidrogén szennyezettségre derült
fény, amelynek következtében a projekt
ellehetetlenül. A holtág szennyezéssel
érintett mederszakaszának (Feketevíz)
kármentesítése, a KEHOP-3.3.0
pályázati konstrukcióban „Gyálai Holt-
Tisza kármentesítése” c. projektben
kerül sorra, amely külön projektként
valósul meg.



Projekt megnevezés: „GYÁLAI HOLT-TISZA KÁRMENTESÍTÉSE”, KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

Megbízó, Kedvezményezett (Konzorciumvezető): Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

Kármentesítésre kötelezett (Konzorciumi partner): Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)

Műszaki ellenőr, FIDIC mérnök: VIZITERV Environ Kft.

Vállalkozó/Kivitelező: Békés-Drén Kft.

Tervező: Mecsekérc Zrt., Pécsi Hydroterv Kft., Adept-Enviro Kft.*

*korábbi fázisok: tényfeltárás, műszaki beavatkozás tervezés

Alapadatok



A részletes tényfeltárás 
mintavételi

pontjai

III. Böge (Feketevíz, 15+630 – 18+660 
cskm)
Fehérpart (12+874 – 15+630 cskm) és 
környezete

Mederüledék: 48 db szelvény (4-6 
ponton 3 mélységben), 633 db 
iszapmintavétel,

Felszíni víz: 17 db felszíni vízminta

Talajvíz vizsgálata: 54 ponton 
(negyedéves gyakorisággal)

Az értékelés során mintegy 40 000 
analitikai és egyéb eredmény 
feldolgozása történt meg.

Forrás: TZD, Adept Enviro, 2019



 Természetvédelmi terület nincs a környezetben, amelyre a 
szennyezettség hatással lenne

 A mederüledék szennyezettségét meghatározó toxikus 
fémek: As, Ba, Cr, Hg, Ni, Zn – egykori kommunális és ipari 
szennyvíz bevezetési ponthoz köthető, nincs jelentős 
határérték túllépés

TPH szennyezettség felső és középső szint PAH szennyezettség felső és középső szint

 Szénhidrogének esetén (TPH - alifás szénhidrogének, 
PAH - policiklusos aromás szénhidrogének) jelentős 
határérték túllépések egyértelműen a korábbi MÁV és 
szennyvíz/csapadék bevezetésekhez köthetők

 Jellemzően a mederüledék felső 0,7 – 1,0 m rétege
szennyezett

Eredmények 1.



Eredmények 2.

Felszíni víz: 
Feketevíz vízminősége: oxigénszegény, erősen reduktív, a 
termálvíz terhelés idején: BTEX, PAH, jelentős fenol 
szennyezettség(termálvíz),
Fehérpart vízminősége: oxigénellátottság jó, szénhidrogén és 
fenol szennyezettség nem kimutatható

Felszín alatti víz:
Alacsony szulfát, nitrit, nitrát és klorid szennyezettség, holtággal 
nem hozhatók összefüggésbe, szénhidrogén szennyezettség nem 
kimutatható

Talajok:
Szénhidrogén és fémszennyezettség sem detektálható

A szennyezett 
mederüledék jelenti 

a környezeti és 
humánegészségügyi 

kockázatot



Az iszap mennyiségi felmérés eredményei

A GY-13 szelvény iszapjának PAH szennyezettsége

Forrás: MBT, Adept Enviro, 2019



A műszaki beavatkozás változatainak vizsgálata

KÁRMENTESÍTÉS MÓDSZERE HÁTRÁNYOK, KIZÁRÓ OKOK
"Passzív" kármentesítési módszerek

1. Természetes lebomlás Rendkívül hosszú idő alatt végbemenő folyamatok

2.
Szennyeződés 
lokalizálása, lefedése

Környezet, -természetvédelmi, vízgazdálkodási célokat nem 
teljesíti

3.
Résfalas megoldás, 
szennyeződés körbezárása

Jelenlegi problémák megmaradnak, 
"csak" a szennyeződés további terjedését akadályozza meg

Aktív kármentesítési technológiák
In-situ

4. Talajgáz kitermelés Jelentős szaghatásokkal jár, hosszabb ideig tartó folyamat

5. Termikus kezelés
Költséges, mivel a szennyeződések elkülönülve találhatók, 
nehezen kivitelezhető

6. Bioventilláció

Oxidáló anyag bejuttatása a cél, az alacsony szemcseméret 
(iszapfrakció) és áteresztőképesség miatt nehézkes, hosszan tartó 
folyamat

Ex-situ

7. Biodegradációs kezelés -

8.

Fizikai, kémiai kezelés 
(talajmosás és detoxikáció 
napfényben) Hosszúszénláncú szennyezettség okán ez hosszadalmas folyamat

9. Égetés
Jelenlegi Mo-i kapacitás 100% kihasználtságú, szállítás jelentős 
környezeti terhelést okoz, költséges

10. Termikus deszorpció

Technológiai korlátok, a talajszemcseméret frakcionálása 
szükséges, magas nedvességtartalom, energiaköltséges és hosszú 
folyamat

In-situ PILOT teszt

9 fajta adagolási formula 
vizsgálata, 
a leghatásosabb receptúra 
kiválasztása



A legideálisabb beavatkozási változat 
ismertetése (1.)

A szennyezett iszap biodegradációs kezelése:

• Speciális szénhidrogénbontó (különböző törzseket 
tartalmazó) oltóanyag: 2 m/m%

• NÉBIH engedélyes komposztanyag: 10-20 V/V%
• Helyszínen keletkező növényi töret: 1-2 V/V%
• Növényi eredetű felületaktív anyag: 0,2- 0,4 V/V%

A kiválasztott, helyben történő kezelési móddal az 
eredmények alapján maximum 3-6 hónap kezelés után a 
mederüledék szénhidrogén-tartalma határértékek alá 
csökkenthető.

Kezelés előtt

Biológiai kezelés

Tisztított „iszap”



Északi harmad Középső harmad Déli harmad

A beavatkozás munkafolyamatainak ismertetése (2.)

Kiindulási állapot

A szennyezett anyag mozgatása, biodegradációs iszapkezelés

Végleges állapot



Holtág északi harmad jellemző keresztszelvény

Holtág déli harmad jellemző keresztszelvény



Holtág középső harmad iszapkezelő terület kialakítása

Holtág középső harmad végállapot jellemző keresztszelvénye



Komplex monitoring rendszer

Talajvíz monitoring mintavételi pontok Környezeti levegőminőség mintavételi pontok Szagkoncentráció mintavételi pontok

Fentieken túlmenően 
• Zajvédelmi monitoring
• Talajmonitoring
• Iszapkezelés hatékonyságának nyomon 

követése
• Csurgalékvíz gyűjtő és tisztító rendszer 

hatékonyságának nyomon követése  

• Negyedéves jelentés a Hatóságok 
részére,

• Bárminemű határérték túllépés esetén 
bejelentési kötelezettség



Időütemterv
Előkészítő munkák
2022.05.30. – 2022.08.05.

Iszapkezelő, manipulációs terek 
kialakítása
2022.10.02. – 2023.01.30.

Víztelenítő, csurgalékvíz gyűjtő 
és vízkezelő rendszer kialakítása és 
üzemeltetése
2022.10.02. – 2023.09.01.

Mederanyag manipulációs terekbe 
juttatása
2022.10.15. – 2023.10.27.

Mederanyag biodegradációs kezelése
2023.02.14. – 2023.09.01.

Utómunkálatok, végleges mederforma 
kialakítása, tájrendezés
2023.09.04. – 2023.11.24.

2022 2023

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2023.11.30.



• A kitermelésre kijelölt mederüledék eltávolításával nem 
marad vissza semmilyen szennyezettség a 
mederüledékben, illetve a kotrással egyéb, ökológiai és 
vízgazdálkodási szempontú célok is teljesülnek. 

 A vízgazdálkodási szempontok figyelembe vételével 
bizonyos helyeken a meder keresztmetszete bővítésre 
kerül

 Az üledékeltávolítás mellett a holtágba jutó kibocsátások 
megszűntével a felszíni víz szennyezettsége is várhatóan 
néhányszoros vízcsere után teljesen megszűnik.

 Fentieknek megfelelően a kármentesítés sikeres befejezte 
után nem marad fent nem tolerálható kockázat, és a 
jövőbeni területhasználatot tekintve a holtágrész korlátozás 
nélkül használható lesz. 

A BEAVATKOZÁS VÁRHATÓ EREDMÉNYE 

A projekt megvalósítása révén a Magyar Állam 
eleget tesz a nemzetközi kötelezettségének, 
többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz 
Keretirányelv előírásainak.



Köszönöm a figyelmet!


