


A XIX. században elvégzett ármen-
tesítések sorozata, a Körösök völ-
gyében megteremtette a nép számá-
ra a biztonságos élet- és termelés 
feltételeit. A folyók szabályozása 
ugyanakkor szélsőségesebbé tette 
a vízjárást, nőttek az árvízcsúcsok, 
de meghosszabbodtak a vízhiányos 
időszakok is. A Hármas-Körös ak-
kori vízjárása a legingadozóbb volt 
a magyarországi folyók közül. 1863. 
aszály sújtotta év volt, aminek kö-
vetkeztében szinte kiszáradt a Körös 
medre. Néhol száraz lábbal lehetett 
átjutni az egyik partról a másikra. 
Szakemberek és a politikusok egy-
aránt felismerték azt, hogy a jobb 
vízviszonyokkal rendelkező Tiszá-
ból kell a vizet hajózásra is alkal-
mas csatornákon átvezetni öntözés, 
vízfelfrissítés céljából. 1900-ban 
született meg az első törvény ennek 
érdekében, s hogy ugyanakkor ha-
józhatóvá váljék a Körös, megkez-
dődött a vízlépcsők és duzzasztók 
kiépítése. A körösi duzzasztók he-
lyét még 1902-ben jelölték ki, még-
pedig Bökény, Békésszentandrás, 
Békés és Körösladány helységek 
térségében.Az elképzelések nyomán 
a 20-as évek végén és a 30-as évek 
elején formálódott mozgalommá, 
majd határozott programmá az Al-
föld öntözése, valamint a Körösök 
hajózhatóvá tétele. A Magyar Kirá-
lyi Öntözésügyi Hivatal szakembe-
rei 1934 januárjában kezdték el a 
szükséges munkák és vízi-építmé-
nyek részletes tervének elkészítését. 
A terv lényege: a természetes lefo-
lyás szabályozása duzzasztóművek 
építésével és a Tisza-Körös vízu-
tánpótlás kiépítésével. A keretter-
vet a Hármas-Körös hajózhatóvá 
tételére szükséges, továbbá a Körös 
folyó vízszintjének felduzzasztá-
sa következtében előálló öntözési 
lehetőségek érdekében létesíten-
dő munkálatokkal egészítettek ki. 
Békésszentandrás községnél egy 
második duzzasztómű terve is elké-
szült, amely a folyó szintjét olyan 

magasságra emeli, mely lehetővé 
teszi nemcsak a hajózást, ha nem a 
már meglévő holt-medrek és vízve-
zető csatornák nyári vízellátását is. 
A duzzasztómű építésének általános 
terve 1936 márciusában készült el.
Megépítésénél két célt tartottak 
szem előtt: az öntözés biztosítását 
a Körösök völgyében, és a hajóz-
hatóság lehetővé tételét. A folyó 
szintjének magasságát 4,05 méterrel 
emelhetik meg a „0” vízszint felé. 
A megépítést követő időkben a ha-
józás jelentősebb volt, hiszen Bé-
késszentandrás és Öcsöd környéke 
kimaradt a vasútépítésből, így az itt 
termelt gabonát és cukorrépát csak 
hajón tudták eljuttatni legolcsóbban 
rendeltetési helyére.

A vízlépcső építése
A duzzasztómű helye a Hármas-Kö-
rösön, az 1834-1845. évek között 
készült, a Kákafoki-átvágás alsó 
torkolatánál (Hármas-Körös 47,500 
fkm), Békésszentandráson került ki-
alakításra. A vízlépcső építése 1936. 
október 1-jén kezdődött. Befejezése 
normális építési viszonyokat feltéte-
lezve, kellő biztonsággal 1940. vé-
gére volt előirányozva. Az 1940. és 
1941. évi tavaszi rendkívül magas 
árvizek és tartósan magas vízállá-
sok azonban annyira késleltették az 
építőmunkálatokat, hogy az építés 
csak 1942. őszére volt befejezhe-

tő. Az építmény a 6 év folyamán, 
az építkezésre alkalmas 901 mun-
kanap alatt készült el. A vízlépcső 
építéséhez 2.150 tonna vasat, 4.000 
tonna cementet, 36.000 tonna kö-
vet, 30.000 tonna kavicsot, összesen 
72.150 tonna építőanyagot használ-
tak fel. 720.000 m3 földet termeltek 
ki, 14.400 m3 betont és vasbetont 
használtak fel. 
A szükséges építőanyag-ellátásról 
vízi úton, vasúton és közúton gon-
doskodtak. Mezőtúr - Szarvas vas-
útvonalon a Köröst áthidaló vasúti 
hídnál még ma is látható a vasúti 
töltés egy része, melyen vasúti vá-
gány vezetett az építkezéshez. A 
földmunkák egy részét géppel vé-
gezték, de még jelentős volt a kézi-
erő, a kubikosok foglalkoztatása. A 
duzzasztómű munkálatai az oldal-
csatorna földmunkáival kezdődtek 
(ide terelték el az eredeti mederből 
a folyót), majd az oldalcsatorna el-
záró földgerendájának áttörésével 
folytatódtak. A régi folyómederben 
a munkatér körülzárása és leszi-
vattyúzása után, a gödör kiemelése 
történt meg (1938. február 25.). A 
munkatér földmunkálatainak elvég-
zése után az alapgödröt és az alaple-
mezt körülzáró vasszádfal leverése 
következett (1938. június 2.). Ezt 
követően a kiegyenlítő betonréteg 
készítése és az alaplemez vasbeté-
teinek a szerelése folyt. A két parti 

Békésszentandrási vízlépcső

A Horthy István duzzasztómű az alvíz felől nézve. A balodali nyílásközben
egy úszódaru látható



pillér bebetonozása után a középső 
pillér következett, melyhez hatal-
mas, erődszerű állványrendszerre 
volt szükség. Az utófenék kimosás 
elleni védelme érdekében 60x60 cm 
méretű betontömböket, és ezt kö-
vetően 1 m átmérőjű kőhengereket 
raktak le, melyeket a helyszínen ké-
szítettek el. A pillérek betonozása a 
gépház padozatmagasságáig készült 
el. A gépeket hajódaruval emelték 
fel a pillérek tetejére. A gépek fel-
szerelése után, 1939-ben épültek 
meg a pillérek tetején a szerkezetet 
védő kezelőépületek (1938. decem-
ber 16.). Az elkészült duzzasztómű 
elzárótáblái ekkor teljesen fel voltak 
húzva, téli állásban voltak. „1939. 
szeptember hó végéig felhasználta-
tott 295.800 munkanapszám, mun-
kabérekre kiadatott 985.800 pen-
gő.” Az 1940. márciusi árvíz és 
jégvonulás a békésszentandrási duz-
zasztómű felhúzott zsilipeinek az al-
jáig ért. Horthy Miklós kormányzó 
1941. február 20-án tekintette meg 
először a vízlépcső munkálatait. 

A vízlépcső megnyitása
A duzzasztóművet és hajózsilipet 
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország akkori kormányzója 
1942. október 15-én helyezte üzem-
be. A kormányzó, Kállai Miklós 
miniszterelnök és más kormányta-
gok kíséretében, a Csongrádtól Bé-
késszentandrásig terjedő utat a Me-
gyer nevű motoros hajón tették meg. 
A hajó délután 3 óra 30 perckor futott 
be a békésszentandrási hajózsilipbe. 
A hajó kikötése után a kormányzó a 
középső mederpilléren elhelyezett 
gépházban gombnyomásra leeresz-
tette a felső elzárótáblát. Ezzel a jel-
képes mozdulattal megszületett az 
Alföld mesterséges vízesése, és 5 m 
magasból zuhogott alá a víz a Hár-
mas-Körös felső, magasabban lévő 
szakaszából az alacsonyabban fekvő 
alsó szakasz medrébe. Az országos 
hírű eseményről a korabeli újságok 
is tájékoztattak. A vízlépcső és a 
csatlakozó építmények 6.320.000 
pengőbe kerültek.
Részlet a Magyar Közélet című fo-

lyóiratból: „Békésszentandráson 
elkészült az új vízlépcső hatalmas 
zsiliprendszere. Ezzel a Körös újabb 
110 kilométeres hosszúságban ha-
józhatóvá vált és ebből a folyó völ-
gyében 20.000 katasztrális holdat 
lehet egyidejűleg öntözni. A nagy 
gazdasági jelentőségű duzzasztómű-
vet és zsilipet Horthy Miklós hősi 
halált halt fiáról, vitéz Horthy Ist-
vánról nevezték el. A zsilip vasszer-
kezete ugyanis a MÁV gépgyárban 
vitéz Horthy István irányításával 
készült. A duzzasztómű ünnepélyes 
felavatásán megjelent Horthy Mik-
lós, Magyarország Kormányzója is, 
a miniszterelnök és a kormány több 
tagjának kíséretében.”

A vízlépcső tervezői és kivitelezői 
A terveket a Magyar Királyi Ön-
tözésügyi Hivatal Sajó Elemér és 
Lampl Hugó mérnökök műszaki 
vezetése mellet Freytag Ferenc, a 
hivatal tervező osztályának mér-
nöke készítette. A tervezésbe köz-
reműködött Benedek Pál, Hock 
Károly, Riszdorfer József, Mátrai 
István, Klier Alajos és Nyuli József 
mérnök. A statikus tervező Mosonyi 
Emil volt. Az építő munkálatokat 
Paunz Rezső, a hivatal építési osz-
tályának vezetője irányította. Lampl 
Hugó közvetlen irányításával és ak-
tív közreműködésével a műtárgyépí-
tési feladatok leghivatottabb szakér-
tője volt. Rendszeresen felügyelte a 

duzzasztó építési munkálatokat.

A vízlépcső részei
A duzzasztómű:
Tekintettel az erősen plasztikus, 
agyagos altalajra, összefüggő, átlag 
2 m vastag vasbeton alaplemezen 
nyugszik. Az alaplemezt a fenék 
szintjétől számított 12 m mélyen le-
nyúló vasszádfal zárja körül. A két-
nyílású duzzasztómű három pillére 
vasbetonból épült. A duzzasztómű 
mindkét nyílása 22 m széles. A nyí-
lások küszöbszintje 74,98 mBf.-i 
szinten van. MAN rendszerű kettős, 
kampóstáblájú mederelzáró táblák-
kal. A mederelzáró táblák kézzel és 
elektromos meghajtással mozgat-
hatók. A rajtuk átbukó víz erejének 
megtörése végett közvetlenül a gát 
alatt csillapító medencét, ennek a 
vízfolyás irányába eső emelkedő 
oldalán pedig a Műegyetem vízépí-
tési tanszékén kikísérletezett, meg-
határozott méretű, keresztirányú 
energiatörő gerendafogazást, ezután 
pedig sakktáblaszerű utófenék-bur-
kolatot alkalmaztak.
A hajózsilip:
A támkapus rendszerű, homlok-
töltésű, 85 m hosszú, 12 m széles, 
9 m mély hajózsilip 1200 tonnás 
uszályok átzsilipelésére is alkal-
mas. A zsilipfők éppen úgy, mint 
a duzzasztómű, erősen plasztikus, 
agyagos altalaj fölött épültek. Ezért 
ezek is vasszádfallal körülzárt vas-

A Megyer nevű motos hajó - fedélzetén a Kormányzóval - befut a hajózsilipbe.



beton lemezalapozással készültek. 
A zsilipfők oldalfalai is vasbetonból 
épültek. A kamrafalakat két egymás-
fölötti síkban hátrahorgonyzott és a 
fenéken vasbetongerendákkal dúcolt 
Larssen-rendszerű vasszádpallókból 
készítették, mert az altalaj plaszti-
kus tulajdonsága miatt nagyobb üle-
pesedéssel kellett számolni.
A vízlépcső átfogó rekonstrukciójá-
ra 1994-1998. évek között került sor. 
A duzzasztóművön a legjelentősebb 
műszaki beavatkozást a két nyílás 
elzárószerkeztének, és a kettős kam-
pós táblák cseréje jelentette. A moz-
gató berendezés esetében az 50 éves 
üzem után sem volt szükség komoly 
beavatkozásra. A betonszerkezetek 
megfelelő állapotban voltak, ezért 
csupán a felületük apróbb hibáinak 
javítására és a festésére volt szük-
ség. A hajózsilip kamrafalát képező 
szádlemezek korrózióvédelmét, a 
kapuk korrózióvédelmét és a tömí-
tőelemeinek cseréjét végezték el. 
Megújult az elektromos rendszer, a 
vezérlés rendszere. A parti létesít-
mények többek között a kezelőte-
lep épületei, elektromos és vízellátó 
rendszere, az úthálózat is felújításra 
került.

A hallépcső
Az 1936-1942. között megépült 

duzzasztómű kaszkád rendszerű 
medencesoros hallépcsőjét - a kor 
egyik elfogadott megoldását alkal-
mazva - a jobb oldali pillérbe épí-
tették meg. A tervezési 5,00 méteres 
vízszintkülönbséget 22 db egyen-
ként 23 cm vízlépcsőjű medencével 
hidalták át. A csatorna középső sza-
kaszán egy nagyobb méretű pihenő-
medencét alakítottak ki.
A duzzasztási szint időközbeni meg-
emelése miatt a vízlépcső megnőtt, 
ezzel tovább nehezítve a halak fel-
jutását. 1960-ban módosításokat 
hajtottak végre, búvó és bukó nyí-
lásokat alakítottak ki a válaszfalak-
ban, és a medencék számát kettővel 
megnövelték. A munkák elvégzése 
utáni mintavételezés bizonyította 
azt, hogy a beavatkozás eredményes 
volt.
Az alvíz viszonylagos stabilitását 
biztosító Bökényi vízlépcső 1987. 
december 1-jei üzemen kívül helye-
zésével, az alvíz átlagos szintje kb. 
1 métert csökkent, így a hallépcső a 
normál lefolyási viszonyok mellett a 
Hármas-Körös halpopulációi szem-
pontjából használhatatlanná vált.
A Környezet és Energia Operatív 
Program keretében 2010-2015. kö-
zött egy korszerű műszaki megoldá-
sú hallépcső épült.
A hallépcsőt - a helyszín adottságai 

alapján - a duzzasztómű jobb olda-
lán lévő osztószigetre építették. A 
301 m hosszú csatorna két jelleg-
zetes szakaszra oszlik. Az első - kis 
esésű - szakaszon a vízkivételi mű-
tárgy, 9 db vasbeton bukó, és a hoz-
zájuk csatlakozó medencék, a má-
sodik szakaszon pedig a nagy esésű 
alvízi csatlakozó műtárgy található. 
A csatorna megfelelő működésének 
alapja a még elfogadható vízsebes-
séget eredményező lefolyási szintek 
biztosítása. Az üzempróba eredmé-
nyei alapján szükségessé vált a bu-
kók nyílásméretének a szűkítése és 
a földmeder kőszórásos bevédése. 
Jelenleg a hallépcső megfelelően 
működik.

Vízerőtelep
1996-ban a Békésszentandrási duz-
zasztó által előállított vízerőpotenci-
ál hasznosítására vízierőmű tervezé-
sét és engedélyeztetését kezdte meg 
egy vállalkozás. 2008. évre meg-
teremtődött a feltétele a részletes 
tervek elkészítésének, majd 2011. 
december 11. - 2013. szeptember 
12. között a Hármas-Körös 47,340-
47,580 fkm szelvények között, a 
bal oldali hullámtéren megkerülő 
csatornában megépült az erőmű. A 
gerebekkel védett vízkivételi és az 
átmeneti műtárgyon átáramló víz, az 

A duzzasztómű



56,55 m hosszú változó keresztmet-
szetű nyomócsatornába és onnan az 
erőművi blokkban lévő turbinákba 
jut.
Az erőműbe 2 db 1 MW teljesít-
ményű állítható lapátozású „S” el-
rendezésű Kaplan turbinát építettek 
be. A turbinák 2240 mm járókerék 
átmérőjűek, 26 m3/s névleges víz-
szállításúak. 
Vízerőtelep szívó oldala vasbeton 
utófenékből és kőszórásos biztosí-
tású alvízi medercsatlakozásból áll.
Az erőmű tervezett évi villamos 
energia termelése 8,6 GWh/év.

A duzzasztómű nem csupán vízügyi 
építmény, hanem turisztikai látvá-
nyosság is. Átlagos vízállásnál a 
két egyenként 22 méter széles tábla 
fölött, 2 méter szélességben höm-
pölyög át a halványzöld víztömeg, 
hogy néhány méteres zuhanás után 
nagy robajjal zuhogjon az alvízi alsó 
mederbe.
Festői látvány a tajtékos, kavargó 
víztömeg, amely egy-kétszáz méter 
után ismét csendes folyóvízzé vál-
tozik. Feledhetetlen élményt nyújt 
a lezúduló víz robaja, a felszálló 
vízpermet illata, és a tovakanyargó 

Hármas-Körös, valamint az orszá-
gos védettség alatt álló hullámtér 
látványa.

A természeti környezet vízgazdál-
kodási jellemzői:
A vízhasznosítók munkája nyomán, 
a duzzasztómű megépülése után a 
Körösök völgyének lakossága má-
sodszor foglalhatta el e helyen lévő 
földjeit. A vízszint megemelésével 
és 23,9 millió m3 víz tározásával 
kedvező lehetőséget biztosít közel 
11.500 ha mezőgazdasági terület ön-
tözővízzel való ellátására, a holtágak 
vízellátására, a körösi sporthorgá-
szat és üdülés, az öntözési-, halásza-
ti kutatás és oktatás folytatására és 
továbbfejlesztésére. Hatását kifejti 
a Hortobágy-Berettyó 54,8 fkm-ig, 
a Kettős-Körösön 26,310 fkm-ig 
és a Sebes-Körösön 13,70 fkm-ig. 
Több mint 140 km-en lehetővé vált 
a hajózás a Hármas-Körös felső sza-
kaszán, a Kettős-Körösön Békésig, 
a Sebes-Körösön Körösladányig és 
a Hortobágy-Berettyón Mezőtúrig. 
Vízhiány esetén a Tiszából vízpót-
lásra van lehetőség a Keleti-főcsa-
tornán a Hortobágyi-Berettyón, és a 
Nagykunsági főcsatornán keresztül.

Lampl Hugó emléktábla:
„A Tiszavölgy szabályozása tette le-
hetővé e térségben a második hon-
foglalást. Hirdesse e tábla LAMPL 
HUGÓ emlékét, aki az Alföld ön-
tözés-fejlesztését irányította 1931-
1948 között.”
1992-ben a duzzasztómű üzembe 
helyezésének 50. évfordulóján avat-
ták fel a duzzasztóművön. A jubi-
leum tiszteletére 1992. szeptember 
30-án emlékülést tartott Békésszen-
tandráson. Az emlékülés fővédnöke, 
Siklós Csaba, közlekedési-, hírköz-
lési és vízügyi miniszter az előadás-
sorozat befejeztével duzzasztómű 
falán leplezte le Lampl Hugó em-
léktábláját.

Kubikusok emléktábla:
„Hirdesse ez a tábla a békésszen-
tandrási kubikusok emlékét és di-
cséretét.”
2007. július 1-jén avatták fel a táb-
lát. Az emlékművet a Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság és Békésszentandrás lakos-
sága állította, a 2006. évi nagyárvíz 
után, a kubikusok tiszteletére. 2006-
ban a vízszint Békésszentandráson 
994 cm volt.

Balról a vízerőmű, középen a duzzasztómű, mellette a hallépcső, jobbról a hajózsilip látható
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