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Tájékoztató a hasznosi víztározón 2010. május 18. –án kialakult helyzetről és a 

megtett intézkedésekről 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 2010. május 18. –án munkatársaim a hasznosi tározó mentett oldali 
rézsűjén suvadást tapasztaltak. A gát jobb oldalán mintegy 25 m, illetve 
középtájon mintegy 10 m hosszban a meredek rézsű felszíne megcsúszott és 
felgyűrődött. Kollégáim megtekintve a helyszínt rendelkeztek a tározó további 
ürítéséről, illetve figyelemmel kisérték (mérőpont hálózat kialakításával) a 
megmozdult földtömegek mozgását. Egyúttal felkértek szakértőt a helyszín 
vizsgálatára, a mozgások minősítésére, és a helyreállítással kapcsolatos 
szakvélemény elkészítésére. A VIZITERV Kft. szakértője – aki a tározót tervezők 
egyike – 2010. május 20. –án megtekintette a völgyzárógátat. Javasolta a 
további maximális kapacitással történő ürítést, a megfigyelő szolgálat időbeni 
kiterjesztését, valamint a megcsúszott részek takarását. Egyben jelezte, hogy a 
következő nap (2010. május 21. –én) talajmechanikus és kivitelező szakértők 
bevonásával ismételt szemlét tartanak, és ha szükséges további beavatkozásokra 
tesznek javaslatot.  

 
2010. május 20. –án levélben tájékoztattuk a Nógrád Megyei Védelmi 

Bizottság elnökét a kialakult helyzetről, jelezve, hogy jelenleg veszélyhelyzet 
nincs, amennyiben a külső környezeti tényezők kedvezőtlen irányba fordulnak, 
kezdeményezzük a testület összehívását.  

 
A 2010. május 21. –i helyszíni bejárást követően a szakértői team 

egyértelműen kijelentette, hogy a gát állékonyságát a keletkezett 
felszínmozgások nem befolyásolták, így veszélyhelyzet nem áll fenn. Felkészülve 
az esetleges nagyobb, zivatarszerű jelentős terhelést hozó csapadékok fogadása 
és elvezetése miatt továbbra is javasolják a tározó ürítését – kb. 10 m –ig – és a 
megcsúszott részek bordás megtámasztását. Továbbá a megcsúszott földtömeg 
fölött egy 5 m mély figyelőkút kiépítését, mely választ ad a víz útjának irányáról. 
Jelezték, hogy az elvégzett munkákról és a szükséges teendőkről szóló, írásos 
szakvéleményt 2010. május 28. –ig megküldik a megbízó részére.  



Az ÉRV ZRt. – nagy erőkkel – még május 21. –én haladéktalanul 
megkezdte a javasolt bordás megtámasztások kiépítését, melyeket 2010. május 
23. –án délelőtt befejezett. A tározó vízszintjét tovább csökkentette, mely 2010. 
május 25. –én reggelre 10 m alá süllyedt. A völgyzárógáton a felgyűrődött 
föltömeg mozgása gyakorlatilag megszűnt, a mentett oldalon további mozgások 
nem tapasztalhatók.     

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a felszínmozgások a 

tározó 1597 cm –es vízállásnál következtek be, de azzal semminemű 
összefüggésbe nincsenek.  

 
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség a 2005. áprilisi események után a 7825-2/2007. számú 
határozatában – többek között - kötelezte Társaságunkat, hogy végezzük el a 
tározó műtárgyainak felülvizsgálatát kis-, és nagyvizi helyzetekben, külön 
figyelmet fordítva a vízelvezető képességre. Sajnos a hidrometeorológiai 
viszonyok ezidáig nem tették lehetővé a nagyvizi méréseket, így többszöri 
határidő módosítással éltünk a hatóság felé. 2010. május 16. –án a méréseket az 
akkor kialakult (1632 cm) helyzetben – részben – elvégeztük, és további 
hozamnövekedés hiányában megkezdtük a tározó vízszintsüllyesztését.   

 
(Egyébiránt az elmúlt időszakban a tározó területére április hóban 45,6, 

május hóban – ezidáig – 1341,4 mm  csapadék hullott. Ezzel szemben 2010. 
áprilisában összességében 1.160.265 m3, május hóban 3.846.558 m3 víz 
leeresztésére került sor.) 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Ezúton szeretném megköszönni a védekezésben – 2010- május 22. –én 

nyújtott hathatós segítségüket is! 
 
 
Kazincbarcika, 2010. május 25.  
 
 
         Kovács Zsolt 
            elnök-vezérigazgató 
 


