
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése 

Kedvezményezett megnevezése: Észak –magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005 

 

Előkészítési szakasz: 

Támogatási összeg: 142 458 333 Ft 

Projekt összes költsége: 142 458 333 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdete: 2009.február 01. 

A projekt befejezése: 2011. október 31. 

 

Megvalósítási szakasz: 

Támogatási összeg: 4 208 981 698 Ft 

Projekt összes költsége: 4 208 981 698 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdete: 2012. február 15. 

A projekt befejezése: 2015. december 30. 

 

A projekt bemutatása 

Az elmúlt években a Tiszán és a Bodrogon, a célterülettel érintett folyószakaszokon egyre magasabb 

szintekkel és tartóssággal tetőző árvizek fokozottan igénybe veszik a töltéseket. Az előírásoknak nem 

megfelelő töltésszakaszokon nagyobb számban észlelhetők árvízi jelenségek, melyek több helyen egyre 

nagyobb mértékű beavatkozásokat igényeltek, veszélyes eseményeket okoztak. Ezért az Igazgatóság 

alapvető célja, hogy a célterülettel érintett folyószakaszok mentén lakók élet - és vagyonbiztonsága 

érdekében az ártöltés rendszer lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt az előírt magasságúra és 

keresztmetszetűre kerüljön kiépítésre. Projektünk esetében a 2.02 számú Bodrogközi ártéri öblözetet 

árvízmentesítő Tisza jobb parti 08.05/I. számú Zalkod - Tiszacsermelyi és a 08.05/II. számú Tiszacsermely - 

Zemplénagárdi - a Tisza tokaji és záhonyi szelvénye közötti - árvízvédelmi szakaszokon, valamint a Bodrog 

bal parti 08.11. számú Viss-Felsőberecki - a Bodrog országhatáron belüli - árvízvédelmi szakaszán történik 

fejlesztés. 

A projekt eredményei 

A fejlesztés hosszú távú, közvetett célkitűzése volt az operatív programban megfogalmazottak szerint, az 

árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi 

kockázatok csökkentése a Tisza és Bodrog folyók által közrezárt 2.02. sz. Bodrogközi ártéri öblözetben.  Az 

árvízvédelmi biztonságának javításán keresztül a projekt hozzájárult, az érintett térség fejlesztéséhez, az ott 

élők életlehetőségeinek javításához is. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A fejlesztés által elérendő közvetlen célkitűzés maximálisan illeszkedik az akciótervben meghatározott 

konstrukció céljaihoz, miszerint a projektterületen a tervezett árvízvédelmi tevékenységek, létesítmények 

feleljenek meg a törvényben, kormányhatározatokban, rendeletekben, illetve ágazati előírásokban 

megfogalmazott alapelveknek, céloknak.  

 

 

 

 

  

A projekt által érintett terület 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt által megvalósított tevékenységek: 

- a meglévő töltések rekonstrukciója 21,117 km hosszúságban: 

1. Tisza jobb part 21+643 – 24+280 tkm szelvények között, Tiszakarád alatt 

2. Tisza jobb part 27+320 – 30+750 tkm szelvények között, Tiszakarád felett 

3. Tisza jobb part 30+750 – 41+100 tkm szelvények között, Tiszacsermely-Cigánd között 

4. Tisza jobb part 48+400-53+100 tkm szelvények között, Ricse alatt 

- a töltéserősítéshez tartozó területek kisajátítása, 

- a hullámtéri területek tisztítása, szabadon tartandó (10,0 m-es) sáv kialakításával, 

- a védtöltésbe épített zsilipek és műtárgyak felújítása (szükség szerinti átépítése): 

 2 helyszín érintett: Törökéri és Felsőberecki szivattyútelepek 

 1 db új árvízvédelmi zsilip építése (Felsőberecki), 2 db szivattyútelep (Törökéri és 

Felsőberecki) mélyvezetésű nyomócsöveinek kiváltása, Felsőberecki provizórikus 

elektromos szivattyúállások nyomócsöveinek kihosszabbítása 

- a védelmi központokon és gátőrtelepeken az életkörülmények javítása: 1 db gátőrtelep átépítése 

(Cigánd-felső), 5 db gátőrtelep felújítása (Tiszacsermely, Révleányvár, Sárazsadány, Sárospatak, 

Felsőberecki) 

- töltéskorona stabilizálása, 

 A töltésfejlesztés helyének biztosításához, a meglévő véderdő letermelése - elszállítása, 

tuskók - gyökérzet kiszedése, felületrendezés 

 A töltésfejlesztés elvégzése után az előírás szerinti véderdősávok (hullámverés elleni, jég 

elleni) újratelepítése,  

 Vízügyi szempontból megfelelő erdőszerkezet kialakulását elősegítő erdészeti 

beavatkozások összesen 19 ha területen. 

- az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése (infokommunikációs fejlesztés): Mikrohullámú adatkapcsolat 

kiépítése Balsa – Sárospatak – Cigánd viszonylatban 

 

 

Projekt előtti állapot 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

  

Megvalósítás utáni állapot 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kedvezményezett neve: 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Elérhetőségei: 

 postacím: 3501 Miskolc Pf.:3 

 telefon: 46/516-600 

 fax: 46/516-601 

 honlap: www.emvizig.hu 

 email: emvizig@emvizig.hu 

Közreműködő Szervezet:  

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály 

Elérhetőségei: 

 postacím: 1437 Budapest, Pf.:328 

 székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 

 


