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1. Bevezető 
   Ez a dolgozat azért készült el, hogy bemutassa a Tisza folyó hordalékviszonyait a Szolnoki 

szelvényben. A vizsgálataim csak a lebegtetett hordalékmozgásokra terjedtek ki, mivel a 

görgetett hordalék mintavétel nem gyakori a Tiszán, ezért nem áll rendelkezésemre 

elemezhető görgetett hordalék adatsor.  

  Ezúton szeretném megköszönni a KÖTIVIZIG munkatársainak, különösen Dr. Kovács 

Sándornak a mérési adatokat, valamint konzulensemnek Tamás Enikő Annának a számos 

segítséget és türelmet, nélkülük nagyon nehéz dolgom lett volna a dolgozat írása során. 

2.  A Tisza vízgyűjtőterületének jellemzése  
  A Tisza a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A 157 ezer km

2
 kiterjedésű tiszai vízgyűjtőt 

északnyugattól délkeletig húzódó karéjban a Kárpátok magasan kiemelkedő gerince veszi 

körül, míg nyugat és délnyugat felől a vízválasztó egészen alacsony. A területet középen az 

Erdélyi-szigethegység osztja meg, amelytől keletre az Erdélyi-medence, nyugatra az Alföld 

fekszik. Ennek mélyvonulatában fut végig nagyjából észak-déli irányt követve a Tisza 

középső és alsó szakasza. A hidrológiai szempontok alapján felső, középső és alsó szakaszra 

tagolható folyó felső szakasza a Szamos (689 fkm) torkolatig tart (VITUKI, 1955). A középső 

és alsó szakasz határát a Maros beömlésé adja. A Tisza, illetve mellékvizeinek pályáját, 

vízjárását a szabályozások előtt elsősorban a vízgyűjtőterület természetföldrajzi viszonyai 

határozták meg. A folyószabályozás jelentősen befolyásolta ezek hatásait. A meder alakulását, 

méretét völgyük esése és annak építőanyaga, valamint a vízbőség szabja meg, de a duzzasztók 

és az árvízvédelmi töltések révén mára a folyó alföldi szakaszán elvesztette természetes 

jellegét, a hidrológiai tulajdonságok jórészt a műtárgyak hatása alatt állnak. A Tisza 

forrásvidéke 20-50 m/km esésű. Itt még nem is lehet mederről beszélni, nagyobb esőzéseket 

követően a völgyfenéken halad az ár , míg száraz időben a követeket kerülgetve, átbukva 

halad a víz. A Fekete és Fehér Tisza egybeömlése alatt a bővizű hegyi patakká változik a 

Tisza. A köves medret felváltja a nagyméretű kavics. A Visó beömlésétől (888 fkm) kezdve 

az eredeti vízhozam megkétszereződik, ugyanakkor a meder esése 2 m/km- nyíre csökken. Itt 

a meder néhány 10 cm mélységű, kavicsos, a folyó szigetek és kavicszátonyok között, útját 

állandóan változtatva kanyarog. A Borsa beömlése (740 fkm) alatt a meder esése tovább 

csökken, ezzel együtt a kavicsos mederanyag is kisebb, mogyorónyi nagyságúvá válik és az 
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eddig széles kavicspadok között folyó, ágakban megosztott vizek szeszélyesen kanyargó, de 

egységes mederben folytatják útjukat. Az Alföldön a folyó mélyen beágyazott mederben fut. 

Esése gyorsan csökken, a Szamos torkolat magasságában 8,8 cm/km körüli értéket mutat és 

Kisköre, valamint a torkolat között 3,7 cm/km-es értékről 2,5 cm/km-re csökken. (Szlávik,  

Sziebert, 2006) A folyó medre az országba belépve apró szemű kavics és murva, amely a 

Szamos torkolatig finom szemcséjű homokra vált. (VITUKI, 1956) Az alsó szakasz irányába 

a Bodrog torkolatától megjelenik, illetve egyre nagyobb arányban van jelen az iszap és az 

agyag. A Tiszai-alföldön a folyó medrének szélessége többé-kevésbé 200 méter körül mozog, 

bár egyes szelvényekben ennek csak fele, vagy még annál is kevesebb (Szolnok: 95 m). A 

síksági szakasz jellegzetessége a kanyargósság. A meanderezés szép példája látható a Tisza 

felső szakaszán, ahol a Borsa torkolatáig (740 fkm) az ősállapotok láthatók, míg ez alatt a 

folyó mederformáló képessége következtében a szabályozások óta is rendkívül sok 

kanyarulatot hozott létre. Dombrád (593 fkm) alatt ez a kép változik, mivel a völgy anyaga 

ellenállóbbá válik és a folyó esése is csökken. Erre a szakaszra a szélesebb ívű, laposabb 

kanyarok jellemzőek.  

    A Tisza vízjárását alakító természeti tényezők közül alapvetőek a terület hőmérsékleti és 

csapadék viszonyai, illetve a lefolyás jellemzői. A Tisza vízgyűjtőterülete mérsékelt 

kontinentális éghajlatú.  

 Általánosságban a Tisza-vízgyűjtőjén az alföldi területeken a 10-11 °C- os évi 

középhőmérséklet jellemző, az Erdélyi-medencében 8-9 °C, a közepes magasságú 

hegyvidékeken 6-9 °C uralkodik. A Tisza vízgyűjtője csapadékban szegény. A hegyvidéki 

vízgyűjtőkön elérheti az évi 1200 mm- t, de az alföldi területeken a csapadék éves átlaga 600 

mm alatt marad. Figyelmet érdemel a csapadék éven belüli eloszlása. Mivel a vízgyűjtő 

egészén a mérsékelt szárazföldi klíma érvényesül, jellemző a nyár eleji csapadék maximum. 

Az éves csapadék mennyiség kb. 30 %-a május, június hónapban esik. Ezt a Földközi-tenger 

légáramlatai módosítják, aminek következtében a nyári csapadék maximum egy őszi másod 

maximummal egészül ki október-november táján. Az éves csapadék-eloszlás tehát igen 

egyenetlen; két csúccsal és a közöttük jelentkező száraz periódussal jellemezhető. A 

hegyvidéki részvízgyűjtők csapadék eloszlását a domborzat nagymértékben befolyásolja, itt 

az némileg kiegyenlítettebb. Az egyes évek csapadék eloszlásában szintén jelentős 

különbségek mutatkozhatnak, ami nem csak az elmúlt évtizedek sajátja ezen a területen. 
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     A Tiszai-vízgyűjtő természetföldrajzi képének bemutatása alapján elmondható, hogy a 

Tiszán a vízjáték értéke igen nagy, szélsőségekbe hajló. Ezt a természeti tényezők mellett az 

emberi beavatkozások tovább erősítették. A Szamos beömlése (689 fkm) és a dunai torkolat 

között a kisvízi hozam átlagai jóval 100 m
3
/s alatt maradnak, akár 40 m

3
/s értékre is 

csökkenhetnek, míg az árvízi vízhozam 4000 m
3
/s körül mozog. Jelentős különbségek 

találhatók az egyes évek vízszállítása között is. Az évenkénti adatok szerint, a Tisza-völgyben 

10-15 éves nedvesebb-szárazabb periódusok követik egymást. Az éven belüli vízhozamok az 

éghajlati sajátosságokat követik. Általánosan a vízgyűjtő területén a tavaszi hónapokban esik 

a legtöbb csapadék. Az áradások igen hevesek, lefolyásukat a mellékfolyók árhullámai 

jelentősen befolyásolják. (VITUKI, 1970.) Tartós esőzések során az árhullámok össze is 

torlódhatnak. Mivel a Tisza kifejezetten síksági folyó - vízgyűjtőjén a magas hegységi 

területek aránya 1 % körüli, míg a 200 m alattiaké 46 % - és a vízgyűjtő legmagasabb pontja 

(2506 m) is az állandó hóhatár alatt található, hiányoznak az állandó vízpótlást biztosító 

gleccser vizek és moréna tavak. Szintén befolyásolja az elfolyás mértékét a vízgyűjtő terület 

vízzáró képessége. Ebből a szempontból megállapítható, hogy a Felső-Tisza, a Szamos és a 

Bodrog vízgyűjtőjében uralkodó féligáteresztő felületek mérsékelni képesek az árvizek 

hevességét, illetve némi tartalékot képeznek a kisvizes időszakokban. Az Alföldön vízzáró 

felszín található és ugyanez jellemző a Körösök vidékére is. E területeken ez a belvízképződés 

fő oka is. A hótakaróban tárolt vízkészlet lefolyása után a vízszállítás rohamosan csökken, 

azaz a folyó víztartalékai hamar kimerülnek. A kisvizes időszak elsősorban nyáron és ősszel 

jelentkezik, elsősorban augusztus-október között, amit a csapadék hiány mellett a párolgás 

magas értéke is tovább súlyosbít. A legalacsonyabb kisvízi értékeket az utóbbi években 

mérték, a folyószabályozás hatására bekövetkezett jelentős medermélyülés következtében. A 

vízjáték szélső értékei mindenhol elérik a 8 m-t, de szélsőséges esetekben egyes 

szelvényekben a vízszintingadozás elérheti a 20 m-t is. 
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3. Lebegtetett hordalék jellemzői, mintavételezése 

         3.1     Lebegtetett hordalék általános jellemzése 
A folyóink szinte minden esetben szállítanak a vízzel együtt mozgó ásványi hordalékot. A 

hordalékmozgást többek között azért fontos megismerni ,mivel befolyásolja az erózió elleni 

védekezést és a folyamszabályozást is.( Szlávik – Sziebert, 2006). A hordalék-lerakódások 

jelentősen befolyásolhatják a közép- és alsószakasz jellegű szakaszokon a vízszállító 

képességet. Hordalék keletkezhet a vízgyűjtő területen, valamint magában a vízfolyás 

medrében. Mozgásuk szerint megkülönböztetünk lebegtetett, görgetett hordalékot, valamint 

mederanyagot. 

  A lebegtetett hordalék általában 0,002 mm-nél átlagos szemátmérőjű ásványi eredetű anyag 

(Bogárdi, 1971), mely a vízzel együtt, közel azonos sebességgel mozog a keresztmetszetben 

bizonyos eloszlásban. 

 

        

  

 

Mozgása egyedi, a vízfolyás dinamikai jellemzőitől függ. Az egyes szemcsék egymásra csak 

kis mértékben hatnak. 

 

1. ábra.  Sebesség és lebegetett hordaléktöménység eloszlása a 

keresztszelvényben 

(W. H Graf nyomán,  Tamás E. A. 1995) 
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3.2   Lebegetett hordalék - mintavételezési módszerek 
 Meg szeretném említeni a mintavételezés pár alapvető szabályát. (ME-10-231-18)  Eszerint : 

hordalékmintát a vízfolyás keresztmetszetében legalább 5 függélyben kell venni. 

Egyenletesen kiosztásban, a mérési pontokban 1-1 liter mintát veszünk, melyet függélyenként 

egy közös 10 literes gyűjtőedénybe kell önteni. Az ülepített mintákról a vizet le kell szívni, 

majd függélyenként 1-1 liter mintát laboratóriumban kell vizsgálni. Meghatározzuk az átlagos 

szemátmérőt valamint a függély átlagos hordaléktöménységét is. 

 

A leggyakrabban alkalmazott mintavételezési módszerek:  - palackos mintavevő 

         - szivattyús mintavevő 

 

 

 

3.2.1  Palackos mintavevő  

A módszer lényege, hogy egy parafa, vagy 

gumidugóval lezárt széles szájú üveg, melyet a 

kívánt mérési pontba leeresztenek, majd a dugó 

kihúzásával a palack megtelik hordalékos vízzel . 

A mintavételezést a műszaki  előírások 

határozzák meg , melyeket a ME-10-231-18 

/2002/ előírás tartalmaz. 

A módszer akkor alkalmazható, ha a 

középsebesség nem haladja meg a 2.5 m/s –ot, 

valamint a vízmélység minden mintavételi 

függélyben meghaladja az 1 m –t. 

A palackos mintavevő előnye, hogy egyszerű. 

Homok és iszap mérésére alkalmas, nem befolyásolják a hullámzási viszonyok. Hátránya, 

hogy sokpalacknyi mintát kell venni a laborvizsgálatokhoz, valamint a mederfenék közelében 

nehezen alkalmazható. A homokszállítás mérésre nem igazán alkalmas, hibája akár 50%, ami 

soknak tekintendő. 

1. kép Palackos mintavevő 

(Műszaki irányelvből való kép) 
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3.2.2 Szivattyús mintavevő 

 

A szivattyús mintavevők általában egy elsüllyeszthető hordozóegységből (bemeneti nyílással, 

vízsebességmérővel és mélységmérővel ellátva), egy tutajra szerelt szivattyúból és egy, az 

előbbi két részt összekötő flexibilis tömlőből állnak. Méréskor a szívócsőnek elegendő 

hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a legmélyebb függélyben is tudjunk mintát venni.  A 

mérési szelvényben a  középsebesség nem haladhatja meg az 1.8 m/s - os értéket mivel ha 

nagyobb lenne akkor a tömlőre és a hordozóegységre túl nagy nyomás hatna, ami 

befolyásolná a pontosságát.  A vízmélységnek, ebben az esetben is minden függélyben 

nagyobbnak kell lenni 1m – nél. 

 

2. kép Szivattyús mintavevő 

(Sziebert J. : Hidrológia 2 előadásanyag) 

Szivattyús mintavétel előnye, hogy homok és iszapszemcsék mintázására alkalmas, hullámzó 

vízben is kiválóan alkalmazható. Hátránya , hogy bonyolultabb és költségesebb a palackos 

mintavevőnél, valamint , hogy a megfelelő pontosságú méréshez a hordalékos víz 

sebességének a bemeneti nyílásnál meg kell, egyezzen a pontbéli vízsebességgel, ennek 

beállítása körülményes és hosszadalmas. 

  A szolnoki szelvényben körülbelül 1970 óta szivattyús mintavevőt alkalmaznak, előtte 

palackos mintavételt alkalmaztak. Ez az adatok nagy szórását is eredményezheti. 

4. Mérési eredmények feldolgozásából kapott eredmények, ábrák 
A mérési adatok 1961 óta állnak rendelkezésre, de a 90-es évekig elég foghíjasak az adatok, 

mivel volt olyan is, hogy 2-3 évig nem is történt hordalékmérés vagy nem jegyzőkönyvezték 
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azt. A mérési jegyzőkönyvek sajnos még nem digitális formában voltak, így minden egyes 

évet kézzel vittem be az Excel programba, további feldolgozásra. Miután ez megtörtént a 

vizsgálatokat egyöntetűségvizsgáltattal kezdetem, Szmirnov – Kolmogorov próbával (Zsuffa 

1996), melynek eredménye az lett, hogy a 30 – és 70% os szignifikanciaszintek 

figyelembevételével, az adatsor homogénnek tekinthető. A vizsgálathoz az egyes évek 

középtöménységeit használtam fel. Ez az eredmény azért bizonytalan,  mert  a mérések 

időben eléggé szórtan vannak, valamint az egyes évek méréseinek száma se azonos. 

Ezután kezdtem a tényleges statisztikai értékelést. Először a hordalékhozam- vízhozam 

kapcsolatát vizsgáltam (Bogárdi, 1971), melyet a 2. ábrán mutatok be, valamint a jobb 

összehasonlíthatóság érdekében a függvények együtthatóit táblázatban tüntetem fel. 

 

2. ábra Vízhozam – Hordalékhozam kapcsolat 

 

   Az ábráról jól látható, hogy a nagyobb hordalék hozamok, nagyobb vízhozamokhoz 

tartoznak, valamint, hogy a mérések zöme kis – és középvízi tartományban történt. Vannak 

azonban olyan adatok is amikor viszonylag kicsi vízhozamokhoz, magas hordalékhozam 

tartozik. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy az adott árhullám egy heves esőzés hatására 

indult meg , és a csapadék rengeteg hordalékot mosott le a vízgyűjtőről. Van azonban olyan is 
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mikor ennek épp ellentettje fordul elő, hóolvadáskor a lefolyó víz nem ragad el olyan sok 

talajszemcsét a vízgyűjtőről és így a folyó hordalékhozama is alacsonyabb lesz nagyobb 

vízhozamok ellenére is. 

 

Teljes adatsorra: 

 

1. táblázat. Függvényegyütthatók összehasonlítása 

A táblázat azt mutatja, hogy a kapcsolatot legjobban leíró függvény az a hatványfüggvény, 

mivel a korrelációs tényező, amely a korreláció szorosságát fejezi ki 0,79 .  

   Tamás Enikő Anna 1997-ben megjelent tanulmányában a Duna magyarországi alsó 

szakaszára hasonló eredmény született(Tamás, 1997), miszerint a hordalékhozam és vízhozam 

kapcsolatát legjobban leíró függvény egy hatványfüggvény.  
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3. ábra. Vízhozam és hordalékhozam trendjének vizsgálata 

 

   Következőben a vízhozamok és a hordalékhozamok lineáris trendjét (Koris,  Kontur, 

Winter, 1993) vizsgáltam meg, mindkét esetben az egyes évek középértékeivel dolgoztam. 

Ebből következik, hogy a kapott eredmények nem feltétlenül így alakulnának, ha pl. minden 

évben azonos mennyiségű mintát vettek volna. Az eredményeket a 3. ábrán tüntettem fel. 

  

 Az ábrán – a mérési adatok alapján- kiválóan látszik, hogy mind a vízhozamok, mind pedig a 

hordalékhozamok trendje növekvő trendet mutat. Hogy ez valódi trend- e , vagy abból 

következik, hogy az utóbbi években gyakoribbá váltak a nagyvízi mintavételezések és 

ritkábbá a kisvíziek, a mintavételekkor észlelt vízállások trendjének vizsgálatával lehet 

ellenőrizni. 
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4. ábra: Méréskori vízállások trendvizsgálata 

 A méréskori vízállások trendje pozitív, ez tehát azt jelenti, hogy a fenti (3. számú) ábrán 

látható emelkedő tendencia a mintavételek nagyvízi időszakra való időzítésének köszönhető. 

Az is észrevehető, hogy a mérési adatok között 3 teljes árhullám alatt történt mérési sorozat is 

található. A továbbiakban ezeket vizsgálom. 

   A további vizsgálataim egy mérési sorozatra irányulnak, amely egy árhullám levonulása 

alatt történt.  Annak érdekében, hogy képet kapjunk egy árhullám levonulása során a 

hordalékszállításról az adatokat időben ábrázoltam, majd felraktam a vízhozam és 

hordalékhozam „hurok” görbéket. 
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5.ábra Árhullám levonulása 

 

6.ábra Hurokgörbék( 2001. 03. 07.- 04.05. ) 
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  Az ábrák jól mutatják, hogy a folyó energiája jelentősen megnő áradáskor és ennek 

következtében rengeteg hordalékot ragad el és úgymond „tolja” maga előtt, ezért a 

hordalékhozam maximuma időben megelőzi a vízhozam maximumát. Ennek a hidraulikai 

magyarázata az, hogy áradáskor a felszín esése megnő, ezáltal a víz áramlási sebessége is 

növekszik. (Zellei, 2006) Itt is ez történt a hordalékhozam kb. 8 nappal hamarabb tetőzött, 

mint a vízhozam. A hurokgörbék vizsgálatából is ez tűnik ki, a vízállás növekedésével a 

hordalékhozam rohamosan nő, majd tetőzik, ám a vízhozamok még mindig intenzíven 

emelkednek. 

5. Összefoglalás, következtetések 
Összefoglalva a Tisza szolnoki szelvényében rendelkezésre álló lebegtetett hordalékmérési 

adatok alapján kapott eredményeket megállapítható, hogy: 

- ha egyszerűsített vizsgálatot végzünk (pl. : hordalékhozam és vízhozam kapcsolata) , 

akkor a hordalékszállítás jelensége nem írható le pontosan. 

- a hordalékadatok nagy szórását az is okozhatja, hogy a mintavételek meglehetősen 

rendszertelenül folytak illetve folynak. Az utóbbi időben némi rendszert véltem 

felfedezni, mivel általában minden hónapban van mérési adat. Erre mindenképpen 

valami megoldást kellene a jövőben találni, hogy a mért adatok reprezentatívak 

legyenek. A méréseket vízjárástól függően kellene ütemezni. 

- a mért adatok hozzáférhetősége sem megfelelő, mivel a mérési adatok zöme, még ma 

is papíros formában található meg.  A feldolgozás szempontjában előnyösebb lenne, 

ha digitális formában elérhetőek lennének az adatok, úgy mint a vízállásadatok. Ezért 

egy központi adatbázis létrehozását kellene szorgalmazni a vízügyi igazgatóságoknak. 

- figyelembe véve a Tisza vízgyűjtőjének természetföldrajzi adottságait, mellékfolyói 

hidrológiai sajátosságait , hidraulikai paramétereit ,a mérési adatokat,  megállapítható , 

hogy a rendelkezésre álló adatsor alapján megbízható statisztikai eredményt nem 

kaphatunk. 

- mérések adatok zöme kis- és középvízi tartományban történt, bár az utóbbi években 

(2000-től kezdve) megnőttek a nagyvízi mérések számai, amely a trendvizsgálatoknál 

is észrevehető volt. Hogy megfelelő képet kapjunk a folyó hordalékszállításáról 

nagyvízi tartományban, méréseket kellene végezni mind áradó, mind pedig apadó 

ágon a nyugalmi időszakokban történő mintavételezéseken kívül. 
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