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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE, 
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SZAKASZON CÍMŰ KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT 

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósu-

ló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításá-

val és erősítésével, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik vé-

delme érdekében.  

 

A beruházással a Tisza és Batár folyók mentén csökken az árvízi elöntések kockázata, nő az árvízi bizton-

ság, a 2001. évi árvíznél 1 méterrel magasabb árvizek is biztonsággal levezethetők.  

A tervezett fejlesztés 6 település (Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka, Magosliget) közigaz-

gatási területén valósul meg, védőhatása azonban a Tisza-Túr közti teljes területet érinti. 

 

Tervezett főbb beavatkozások 

A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő jogszabályokkal és a legfrissebb szakmai irányelvekkel, il-

leszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési programhoz és a 2013-ban elfogadott Magyar-Ukrán árvíz-

védelmi koncepcióhoz. 

 

A fejlesztés műszaki szükségességét a vonatkozó 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mér-

tékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága indokolja. 

 

A fejlesztés céljai 

• Az árvízi kockázat csökkentés a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében.  

• A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása.  

• Az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése. 

 

A projekt műszaki tartalma összefoglaló jelleggel 

• Batár bal parti töltés fejlesztése 6,14 km hosszon Tiszabecs és Magosliget között, 

• Tisza bal parti töltés fejlesztése 16,1 km-en Tiszabecstől Tiszakóródig, 

• Négy zsilip átépítése, 

• A Tisza négy partvédelmi művének rekonstrukciója Milota és Tiszabecs térségében, 

• Két gátőrház illetve védelmi központ korszerűsítése, 

• Korszerű fenntartógépek beszerzése, 

• Vízrajzi állomások korszerűsítése. 

 

A projekt kezdési időpontja: 2015. 12. 23. 

A projekt várható befejezése: 2019. 06. 30. 

A projektről bővebb információt a http://arvedtivadar.ovf.hu/ oldalon olvashatnak. 
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