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Európai uniós támogatással, több mint hárommilliárd forintos beruházás keretében újította fel a
Keleti-főcsatorna műtárgyait az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma. A főcsatorna 200 ezer hektár föld öntözését, valamint több
mint 9 ezer hektár tógazdaság és vizes élőhely üzemeltetését, vízpótlását teszi lehetővé, ezért volt
szükség a 60 éves létesítmények rekonstrukciójára. A három éve kezdődött munkálatok alatt a
vízszolgáltatás folyamatos volt a Keleti-főcsatorna mentén.

A Keleti-főcsatorna a Tiszántúl, az ország egyik legaszályosabb területének
vízgazdálkodási gondjai enyhítésére létrehozott Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási
Rendszer része. A főcsatorna a Tiszából gravitációsan nyeri a vizét, ezt a Tisza vízszintjét több
méterrel megemelő tiszalöki duzzasztás teszi lehetővé. A Keleti-főcsatorna teljes hossza közel 100
kilométer: Tiszavasvárit, Hajdúnánást, Hajdúböszörményt, Balmazújvárost, Hajdúszoboszlót és
Bakonszeget is érinti. A főcsatorna 200 ezer hektár föld öntözését, valamint több mint 9 ezer hektár
tógazdaság és vizes élőhely üzemeltetését, vízpótlását teszi lehetővé. A Keleti-főcsatorna
mindemellett a kiemelt fontosságú ivóvízbázisok közé tartozik. A balmazújvárosi vízkivételi művön
keresztül ugyanis 1974-től részben innen kapja ivóvizét, valamint ipari és öntözővizét az ország
második legnagyobb városa, Debrecen, illetve több környékbeli település. A Keleti-főcsatorna a Körösvölgy szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, mivel a vízleadó útvonalakon keresztül évi 300–400
3
millió m vizet juttat ebbe a térségbe.
A Komplex Tisza-tó Projekt II. ütem - KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosítószámú
projekt keretében, az Európai Unió több mint hárommilliárd forintos támogatásával az alábbi
fejlesztések valósultak meg:


A Keleti-főcsatorna torkolati szakaszának kotrása



Hordalék és uszadékterelő építése a Keleti-főcsatorna tiszai torkolatánál



A Tiszavasvári beeresztőzsilip rekonstrukciója



Balmazújvárosi bukó felújítása



Új duzzasztó műtárgy építése Hajdúszoboszlónál



Új vízleadó zsilip építése Bakonszegnél



K-VII–Kösely vízleadó útvonal rekonstrukciója.

A kivitelezési munkálatok 2016 őszén kezdődtek el, és
2019 szeptemberében zárulnak le. A kivitelezés nem
akadályozta a vízszolgáltatási feladatokat, a beruházás során a Keleti-főcsatorna mentén felmerülő
vízigényeket folyamatos ki tudta elégíteni a TIVIZIG.
A Bakonszegen ma megtartott ünnepélyes zárórendezvényen a projektről Láng István az Országos
Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója tartott tájékoztatót, valamint köszöntőt mondott Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke, Szólláth Tibor a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezetének elnöke és Gara Péter
Bakonszeg polgármestere. A beruházást Kocsi Mihály, a kivitelező KÖTIVIÉP’B Kft. ügyvezető
igazgatója adta át jelképesen a Keleti-főcsatorna üzemeltetését végző Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
képviseletében Bara Sándor igazgatónak.
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