
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt címe: Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrogközben és benne a Cigándi 

árvízszint csökkentő tározó területén 

Projektgazda megnevezése: Észak –magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.3/11-2013-0001 

Előkészítési szakasz: 

Támogatási összeg: 65 511 050 Ft 

Projekt összes költsége: 65 511 050 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdete: 2011.12.12 

A projekt befejezése: 2013. 08. 31 

Megvalósítási szakasz: 

Támogatási összeg: 1 813 923 402 Ft 

Projekt összes költsége: 1 813 923 402 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt kezdése: 2014. 03.14. 

A projekt befejezése: 2016. 01. 15. 

A projekt bemutatása 

A tájgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztési projekt a Bodrogközi vízrendszer területén valósul meg. Egyrészt 

a Cigándi-Tiszakarádi árapasztó tározó, valamint a Nyugatra elhelyezkedő korábbi tájgazdálkodási 

mintaterületen, valamint a Cigándi-Tiszakarádi árapasztó tározó és az Erzsébeti belvíztározó közötti 

területen. A projekt a korábbi években kiépült tájgazdálkodási mintaterület meglévővízi infrastruktúrájának 

továbbfejlesztésére, hatékonyságának növelésére irányul.  

A projekt átfogó célja  

A táj sérülését eredményező vízháztartási és vízgazdálkodási rendszer olyan irányú rehabilitációja, illetve 

fejlesztése, amely lehetővé teszi a kistáji vízháztartás egyensúlyának javítását, helyreállítását. A Bodrogközi 

mezőgazdálkodási tevékenység kárérzékenysége jelentős, nem mindenütt folyik a vízgazdálkodási 

adottságokat figyelembe vevő mezőgazdálkodás. A vízi infrastruktúra döntően a vizek elvezetését szolgálja, 

vízvisszatartásra, helyi vízgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas. A Cigándi árapasztó tározóterületén 

és környezetében létrehozott tájgazdálkodási mintaterület kihasználtsága alacsony. A projekt közvetlen célja 

a természeti adottságokhoz és területhasználati alkalmassághoz igazodó területhasználat 

megvalósulásának elősegítése, egy olyan ökológiai szolgáltatásokat nyújtó és haszonvételeket biztosító 

tájgazdálkodás kialakítása, amely a jövőben nem befolyásolja kedvezőtlen irányba a gazdálkodásból 

származó jövedelmeket. A fejlesztés illeszkedik az akciótervben megfogalmazott célok érvényesüléséhez, 

miszerint a projektterületen tervezett tevékenységek, létesítmények feleljenek meg a törvényben, 

kormányhatározatokban, rendeletekben, illetve ágazati előírásokban megfogalmazott céloknak és 

alapelveknek. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elért eredmények: 

A beruházás megvalósulásával jelentősen javult a Cigándi árapasztó tározó területén illetve a 

környezetében kialakított tájgazdálkodási mintaterület üzemeltetési hatékonysága. A szivattyús vízpótlás 

révén a mélyártéri területek vízellátása biztonságosabbá vált. Az új létesítmények (depóniák, zsilipek, 

vízpótlási hely) révén megteremtődött a reális lehetősége a Bodrogköz más területére is kiterjedő 

vízpótlásnak (Törökéri rendszer, Pácini-Karcsa, Karcsai-Karcsa, Tiszakarádi alsó öblözet). A jelenleg 

kihasználatlan anyaggödrök egy részén állandó vízfelületek, ívóhelyek, horgásztavak alakulhatnak ki, így 

jelentősen javulhat vizein ökológiai állapota. 

A beruházás során 4 depónia épült meg (Dél-keleti, Dél,nyugati, Északi és Nyugati depónia). Összesen 32 

db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy és áteresz készült el a hatékony belvízvisszatartáshoz és a 

Tiszából kivezetett, illetve szivattyúsan kiemelt vizek megfelelő hasznosításához, valamint anyagnyerő 

helyek vizes élőhellyé alakításához. A műtárgyak építése során átereszek átépítése, új átereszek építése, 

egyéb műtárgyak építése, valamint mederátjárók létesítése történt meg. A projekt hozzájárul a 

hasznosítható vízkészletek mennyiségi és minőségi megőrzéséhez, a talaj vízraktározó képességének 

javulásához és a területen keletkező, illetve a területre be-és onnan kivezetett vizek minőségének 

megőrzéséhez. 

 

A 2005-2008 között megépült Cigándi tározó és a tájgazdálkodási mintaterületek helye a 

Bodrogközben 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

  

 


