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Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat
A társulatok célja a vizekkel való gazdálkodás oly módon, hogy szolgálja a területen
élôk lét- és vagyonbiztonságát, a gazdálkodói, mezôgazdasági érdekeket, mindezt a
környezet- és természetvédelmi érdekekkel
teljes összhangban.

T

illetve földhasználóknak
kell elvégezni.
A társulat a földtulajdonosok, földhasználók érdekében végzi munkáját,
melyhez anyagi forrásokra
is szükség van. Ennek
egyik alapját a társulati
hozzájárulás teremti meg,
amit az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók fizetnek, ez
biztosítja többek között az önerôt az
EU-s pályázatokhoz.
A közfeladatokat saját erôbôl, illetve a fent említett pályázati forrásokból
látjuk el.
Az Európai Unióban a mûvek üzemeltetésére nem, csak azok rekonstrukciójára tudunk pályázni. Társulatunk az

ársulatunk története egészen telével területi vízrendezési, vízkár-el1879-ig nyúlik vissza, amikor hárítási és mezôgazdasági vízhasznosímegalakult a Nyírvíz Szabályozó Tár- tási feladatokat lát el, közcélú vízilétesulat. A térség belvízrendezése már sítményeket hoz létre, valamint kar1806-ban megindult, amikor is „várme- bantartási és üzemeltetési feladatokat
gyei árkokkal” kötötték össze a nyíri ta- végez.
vakat, hogy ezzel biztosítsák a csapaA Társulat minden évben elfogaddékvizek levezetését. Ez a módszer tatja küldöttgyûlésével az adott évi
azonban csak részben vezetett ered- fenntartási tervet, melyet elôzetes
ményre, mert a Rétköz amúgy is lápos igényfelmérés alapján, a renterületeire folyt le a víz, ott nehezítve a delkezésre álló forrás függvémár addig is tarthatatlan állapotokat, nyében állapít meg és kiviteígy elodázhatatlanná vált a nyírvizek lez.
szabályozása. Erre a célra alakult az akAz elôzô évben a fenntarkori társulat, ami 1948-ig mûködött. tási munkákat – a korábbi
1977-ben a jogelôd Tisza-rétközi Víz- évek gyakorlatának megfelegazdálkodási Társulat és a Kelet-nyírsé- lôen – tavasszal kezdtük meg.
gi Vízrendezô és Vízhasznosító Társulat
A gépi fenntartási munkák
egyesítésével jött létre a Nyírségi Víz- elvégzéséhez megfelelô gépgazdálkodási Társulat. Jelenlegi mûkö- parkkal rendelkezünk, amedési területe a 46-os számú nyíri belvíz- lyet igyekszünk folyamatosan
IV/2-1 oldalág (Apagy határában)
rendszer, amelyet a déli részen Téglás, a korszerûsíteni, fejleszteni, és
nyugati részen a megyehatár, északon a amennyiben
lehetôségünk
Lónyay-fôcsatorna, keleten pedig Nyír- van, bôvíteni. Az elmúlt évben közel 92 EU-s források messzemenô kiaknázámada, Nyírbátor zár le. Társulatunk 160 km hosszban végeztünk gépi, 80 km sával teremt lehetôséget a folyamatos
000 ha területen végzi vízkár-elhárítási hosszban kézi fenntartási munkálato- fejlesztésre. 2006–2007-ben AVOP keés vízgazdálkodási tevékenységét, ahol kat, valamint mintegy 30 km-en vegy- retében 3, míg 2008–2009-ben UMVP
közel 870 km belvízelvezetô csatorna és szeres gyomirtást alkalmaztunk. A ter- keretében 4 csatorna teljes rekonstruk7 belvízátemelô szivattyútelep mûködé- môfölden keletkezô káros vizek elveze- cióját tudtuk elvégezni. A 2010–2012.
séért felel. A Társulat mûködési terüle- tését a befogadóig a tulajdonosoknak, évre újabb pályázati csomagot nyújtott
tén végzendô feladatokat a
be a Társulatunk a mezôgazdasági ter2009. CXLIV. víztársulatokról Cseréstói szivárgó kaszálása (Kék határában)
melôk igényeinek széles körû figyeszóló törvény határozza meg.
lembevételével, melynek tervezett beAz elôdök által nem kis
ruházási értéke 250 millió forint.
erôfeszítéssel megépített csaÜgyfeleinknek igyekszünk mindentornarendszer mûködtetése és
ben igényt kielégítôen megadni a tájéfenntartása a ma élôk feladata.
koztatást és a segítséget. Személyesen az
A Társulat a mûködési teirodánkban és a területen, illetve a honlarületén tulajdonában, vagyonpunkon (www.nyirviz.hu) is, melyen a
kezelésében, valamint haszTársulattal kapcsolatos minden egyéb innálatában lévô közcélú vízformációt megtalálnak az érdeklôdôk.
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