
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Projekt címe: Taktaköz –felső árvízvédelmi fejlesztése 

Projektgazda megnevezése: Észak –magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 

Előkészítési szakasz: 

Támogatási összeg: 116 260 000Ft 

Projekt összes költsége: 116 260 000 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdete: 2009. június 01. 

A projekt befejezése: 2011. november 01. 

Megvalósítási szakasz: 

Támogatási összeg: 2 467 391 208 Ft 

Projekt összes költsége: 2 467 391 208 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdése: 2012. február 06. 

A projekt befejezése: 2016. január 15. 

A projekt bemutatása 

Az elmúlt években a Tiszán, a célterülettel érintett folyószakaszokon egyre magasabb szintekkel tetőző 

árvizek - amelyek közül a legtöbb rendkívülinek minősült - közvetlenül érintették a Taktaközi 2.07 sz. ártéri 

öblözetet, fokozottan igénybe vették a meglévő töltéseket. Az előírásoknak nem megfelelő 

töltésszakaszokon nagyobb számban jelentkeztek az 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 

árvízvédelmi töltésrendszer lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt az előírt magasságúra és 

keresztmetszetűre kerüljön kiépítésre.  

A projekt által fejlesztéssel érintett létesítmények a 2.07. sz. Taktaközi árvízvédelmi öblözetben találhatók, 

mely öblözet a Taktaköz és Inérhát területeit öleli fel. Az öblözet teljes kiterjedése 253,2 km
2
, ennek 89 %-a 

a mértékadó árvízszint alatt helyezkedik el. Az öblözeten belül a fejlesztés az ún. "Taktaköz-felső" öblözet 

részt érinti, a közvetlenül érintett lakosok mindegyike ezen öblözet részben él. 

A fejlesztés egyik közvetlen célja az árvízvédelmi töltések megfelelő magasságúra és keresztmetszetűre 

történő kiépítése és töltéskorona burkolat kialakítása, mely célok megvalósulásával, nő gátak állékonysága, 

gátak terhelhetősége, ezáltal az árvízi biztonság. A töltést keresztező műtárgyak felújításával, átépítésével, 

azok jobb vízzárósága érhető el, ami ugyancsak fokozza célterület árvízi biztonságát. A beruházás 

következtében a jövőbeni várható védekezési költségek jelentősen mérséklődnek, éppúgy, mint egy 

esetleges árvízi elöntés által okozott károk mértéke. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projekt másik közvetlen célja a védelmi központok és gátőrtelepek felújítása, átépítése és az ezekhez 

szorosan kapcsolódó infokommunikációs fejlesztés. 

A projekt a Taktaköz környezeti és természeti értékeinek védelme mellett közvetlenül elsősorban a 9 

település 15 488 lakosa - élet-és vagyonbiztonságának javítását célozza, különös tekintettel a közös 

operatív árvíz-védekezési tevékenységre. 

A fejlesztés hosszú távú, közvetett célkitűzése az árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt 

tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése a 2.07 sz. Taktaközi öblözetben. 

További célként határozható meg a védekezési költségek csökkentése, a védművek védő képességének 

hosszú távú megőrzése. Az árvízvédelmi biztonságának javításán keresztül a projekt hozzájárul 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, kormány határozatokban, rendeletekben, illetve ágazati előírásokban 

megfogalmazott következő alapelveknek, céloknak. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt által megvalósított tevékenységek: 

 a meglévő töltések rekonstrukciója 8,35 km hosszon, 

 Tisza jobb part 7+900-10+300 tkm szelvények között, Tiszadob külterület 

 Tisza jobb part 11+050-12+300 tkm szelvények között, Tiszadob-kenézi gátőrtelep felett 

 Tisza jobb part 25+500-26+000 tkm szelvények között, Taktabáj külterület 

 Tisza jobb part 27+000-28+900 tkm szelvények között, Csobaj külterület 

 Tisza jobb part 39+860-41+220 tkm szelvények között, Tiszaladány-Tokaj között  

 Tisza jobb part 44+440-45+130 tkm szelvények között, Tokaj belterület 

 a fejlesztendő töltésszakaszok töltéskoronáján aszfaltburkolat kialakítása összesen 7,41 km 

hosszon (a Tokaji szakasz kivételével, ahol már van burkolat) 

 a töltéserősítéshez tartozó területek megvásárlása, kisajátítása, 

 a védtöltésbe épített zsilipek és műtárgyak felújítása (2 helyszín érintett: Tiszadob-kenézi, Prügyi 

szivattyútelepek), 

 a védelmi központ és gátőrtelepek az életkörülményeinek javítása: 1 db gátőrtelep átépítése 

(Tiszatardosi), 4 db gátőrtelep felújítása (Tiszadobi, Taktakenézi, Tiszaladányi gátőrtelep, Tokaj 

védelmi központ), 

 az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése (infokommunikációs fejlesztés): az összeköttetés 

biztosítása: ÉMVIZIG Központ, Tokaji Szakaszmérnökség és Hajózási Szolgálat, Tiszalöki 

Vízlépcső, Kesznyéteni Védelmi Központ (átjátszópont: Tokaji Kopasz-hegy) telephelyek között, 

 véderdőfejlesztés 6,5 ha területen 

 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 6,5 hektárnyi területen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt előtti állapot 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projekt 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. 

 


