
 

 

 

 

 

Projekt címe: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

működési területén 

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 

Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) által alkotott konzorcium.  

Projekt adatai: 

Projekt bruttó összköltsége: 4.444.600.530,- Ft 

Támogatási összeg: 4.444.600.530,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdete: 2016.09.01. 

A projekt fizikai befejezése: 2020.01.15. 

A projekt bemutatása 

A beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, 

mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az 

emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. A fejlesztéssel 

érintett védvonalak által védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata, nő az árvízi 

biztonság. Az előírásoknak megfelelően kiépített védvonalakon csökken a védekezési költség. A 

fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.)  BM rendeletben meghatározott mértékadó 

árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a 

védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági 

hiánya indokolta. 

 

A fejlesztés szükségessége szempontjából a társadalmi/gazdasági elvárások: 

 Árvízi kockázat csökkentése a társadalmi (pl. kulturális értékek) és természetvédelmi értékek 

megőrzése érdekében; 

 A térség folyamatos, nem kívánt népességcsökkenése, az országos viszonyokhoz képesti 

gazdasági elmaradottsága jelentős, javításának egyik módja a térség infrastruktúrájának, közte 

az árvízvédelmi helyzetének javítása lehetne; 

 Jelen körülmények esetén az árvízi védekezés esetén a védekezési költségek jelentősek 

maradnak, illetve tovább nőnek. 

Összességében megállapítható, hogy mindezek az elvárások együttesen indokolták az árvízvédelmi 

fejlesztés szükségességét. 

A fejlesztéssel érintett települések: Négyes, Borsodivánka és Szentistván, lakosságuk pedig összesen 

3.500 fő. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások történtek: 

 Töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm között, 

 Töltésfejlesztés a Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm között, 

 Töltésfejlesztés a Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm között, 

 Négyesi gátőrtelep felújítása, 

 Rima jobb parti töltés 3+211 és 7+432 tkm szelvényeiben lévő csappantyús átereszek átépítése, 

 Valamennyi töltésszakaszon új töltéstartozékok előírás szerinti elhelyezése. 

 

A projekt által érintett terület 

 

 



 

 

 

 

 

Projekt előtti állapot 

 

Projekt utáni állapot 

 

 



 

 

 

Kedvezményezett neve: 

Konzorcium vezető: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Elérhetőségei: 

postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 

telefon: 1/225-4400 

honlap: www.ovf.hu 

e-mail cím: ovf@ovf.hu 

Konzorcium tag: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Elérhetőségei: 

postacím: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 

telefon: 46/516-600 

fax: 46/516-601 

honlap: www.emvizig.hu 

e-mail: titkarsag@emvizig.hu 

 

 

Közreműködő Szervezet:  

Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító 

Hatósága  

Elérhetőségei: 

postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328 

székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 

telefon: 1/896-0000 

e-mail: ugyfelszolgalat.kehop@itm.gov.hu 
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