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 Pályázat előkészítése 

 

 

 II. fordulós pályázat előkészítése az I. fordulós pályázat (Keop-

2.1.1/1F-2008-0003) megvalósításával kezdődött 2008.07.10-vel és 

2010.05.01-vel fejeződött be. Az előkészítési munkák összköltsége 

53.412.000 Ft. Az előkészítés elemei a következők voltak: 

- projektmenedzsment 

- tájékoztatás és nyilvánosság 

- közbeszerzés 

- RMT 

- tervezés/engedélyeztetés 

- esélyegyenlőség 

- területszerzés, előkészítés 

- pályázati dokumentáció összeállítása 

- II. fordulós pályázat benyújtása 
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A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt az állami tulajdonú 

árvízvédelmi művek fejlesztésére kétfordulós, meghívásos pályázati konstrukció 

keretében. Igazgatóságunk élve a lehetőséggel, egy projektjavaslattal állt elő, amely a 

Tisza bal parti és Maros bal parti töltés bel- és külterületi szakaszait, valamint a gátőrházi 

infrastruktúrát és egyéb védelmi létesítményeit érinti a Torontáli öblözetben. Ezen 

öblözet összesen 243 km2 kiterjedésű, jelentős része mélyártéri, így az ország legmélyebb 

fekvésű területét védő árvízvédelmi rendszer előírt szintre való kiépítése elengedhetetlen. 

A védekezési biztonság növelése a projekt hatás területén a védvonalak és a hozzá 

tartozó védelmi infrastruktúra védelmi képességének fokozásával lehetséges. A fejlesztés 

megvalósításával az árvízkár ellen védett lakosság aránya nőni fog.  
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Tisza balpart töltésfejlesztés 2001-2005 
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    2001-2005 

0+000-3+573 km 



Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi 

töltés erősítése, 2001-2005 

Háttöltés építése a mentett oldalon 

Hidromechanizáció 
75 000 m3 homok 

7 

11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 

komplex fejlesztése 



Töltéserősítés keresztszelvénye  

          magasság = 7,0 m 

          szélesség= 50 m 
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Tisza balpart helyreállítás 2006-2007 
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    2006-2007 

3+573-8+529 tkm 



Tisza balpart helyreállítás 2006-2007 
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KEOP-2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 

II. forduló 
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Támogatás összege: 1.258.746.990  Ft 

 

Támogatás mértéke: 100% 

Projektmenedzsment 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása (megvalósításra) 

 

Építés jellegű munkák: 

 Mentett oldali leterhelő paplan építése 

 Árvízvédelmi parapetfal rekonstrukciója 

 Töltésmagasítás és töltéskorona stabilizációja 

 Véderdő rekonstrukciója 

 Gátőrtelepek infrastrukturális fejlesztése 

 Monitoring állomások korszerűsítése 

Eszközbeszerzés: 

 Monitoring állomások fejlesztése 

 Hírközlési hálózat fejlesztése 

 

Projekt zárás 



KEOP-2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 

 

    2011-2015 

3+573-23+400 km 
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Projektszakasz megnevezése Rövid tartalmi leírás 

Töltésmagasítás és töltéskorona stabilizáció építése a Tisza bal part 10+287-11+790 

tkm (1 503 fm), illetve a Maros bal part 0+525-13+490 tkm (12 965 fm) között. 

Az árvízvédelmi töltésen való biztonságos közlekedést-árvízvédekezést a 

töltéskoronán építendő 14.468 fm hosszú, 3,00 m szélességű stabilizált burkolat 

biztosítja. 

Mentett oldali leterhelő paplan létesítési építése bal part 3+573-7+600 tkm szelvények 

között. 

1:10 hajlású terhelő paplanozás szükséges a mentett oldali védősávban. 

A paplanozás a nem kielégítő altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák 

kiküszöbölésére szolgál. 

Árvízvédelmi parapetfal rekonstrukciója a Tisza bal part 8+563-10+075 tkm 

szelvények között összesen 1512 fm hosszon. 

Az 1512 fm hosszú kistámfal Újszeged városrész belterületét védi a töltéskorona 

szintjét meghaladó vizek kártételei ellen. Fedkövei hiányoznak, kábelcsatornájában 

vezetett hírközlő kábel falszerkezetben kialakított kezelőszekrényei tönkrementek. A 

betonszerkezet több helyen megrepedt, a dilatációk nem kellően vízzáróak. A 

kistámfal esztétikumán városképi szempontból is javítani kell. 

Gátőrtelepek infrastrukturális fejlesztése 7 db gátőrház esetében. 
A 7 db gátőrtelep infrastrukturális fejlesztése fog megtörténni. Víz –és szennyvíz 

tisztító berendezések, fűtés korszerűsítés, tetőszerkezet javítás, stb 

Véderdő rekonstrukciója a Tisza bal part 11+250 tkm-től a Maros bal part 10+476 

tkm-ig terjedően elsősorban saját kezelésű területen. 

A rekonstrukció alá vont terület összesen 50 ha, ebből 35 ha nevelővágásokkal 

megújítható és 15 ha azonnali teljes erdőfelújítást jelent. 

Monitoring állomások fejlesztése. 

A vízrajzi monitoring hálózat részét képező, az árvízvédelmet közvetlenül támogató, a 

11.06 árvízvédelmi szakaszra mértékadó vízrajzi létesítmények fejlesztése, így a Maros 

folyón a Nagylaki, az Apátfalvi és a Makói, a Tisza folyón a Szegedi és a Tiszaszigeti 

állomás fejlesztése fog megvalósulni. 

Hírközlési kapcsolat fejlesztése. 
HDSL alapú kapcsolat létesítése az Igazgatósági székház és a 11.06.02. sz. Újszegedi 

gátőrház között. 
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Árvízvédelmi művek fejlesztési tervei:  

 

A magassági hiányos töltésszakaszokon szükséges az előirt koronamagasság kiépítése. A 

stabilizált töltéskorona kiépítésével megszűnnek a magassági hiányos szakaszok, ugyanakkor 

kedvezőbb fenntartási munkakörülmények és csökkentett mértékű fenntartási költségek érhetők 

el.  

 

Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán leterhelő paplan építése szükséges a nem kielégítő 

altalaj, illetve rézsűállékonysági problémák kiküszöbölésének céljából.  

 

Az 1512 fm hosszú parapetfal Újszeged városrész belterületét védi a töltéskorona szintjét 

meghaladó vizek ellen. Fedkövei hiányoznak, hírközlő kábel kezelőszekrényei tönkrementek, a 

betonszerkezet több helyen megrepedt, a dilatációk nem kellően vízzáróak. Felújítása időszerű.  

 

 

 



I. Mentett oldali leterhelő paplan építése és a belterületen elhelyezkedő mentett 

oldali rézsű rendezése a Tisza bal part 3+573 – 8+563 tkm szelvények között 

• terület igénybevétel 

• mentett oldali paplan készítése (40.000 m3) 

• Malina vízoldali rézsűburkolat 

 helyreállítása, rendezése 

• zárt szivárgó építése (190 fm) 

• mentett oldali rézsű rendezése (963 fm) 
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II. Árvízvédelmi parapetfal rekonstrukciója a Tisza bal part 8+563-10+075 tkm 

szelvények között   

• új parapetfal építése (150 fm) 

• meglévő parapetfal felújítása (1263 fm) 

• meglévő vb. fal magasítása 

• új vb. fedlapok építése 

• kulisszanyílások szűkítése 

• kábelszekrények szerkezeti javítása 

• a vízoldali rézsű rendezése nem támogatott 
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III. Töltésmagasítás és töltéskorona stabilizáció a Tisza bal part 10+278-11+790 tkm és a 

Maros bal part 0+525-13+490 tkm szelvények között 

• árvízvédelmi töltés magasítása, vízzáró vízoldali 

padka építése 

• makadám szerkezetű töltéskorona stabilizáció 

építése (14.468 fm) 

• kitérők, sárrázók építése 
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Őrtelepi infrastruktúra fejlesztési tervei:  

 

Az árvízvédelmi, felügyeleti, őrzési, fenntartási munkák hatékonyabbá, 

gazdaságosabbá tétele érdekében a gátőrházak fűtési, hőtechnikai korszerűsítése és 

infrastruktúrájának javítása szükséges. Ezen hiányosságok higiéniai, egészségügyi, 

környezetvédelmi problémákat is felvetnek, a gazdaságtalan üzemeltetés mellett.  



V. Gátőrtelepek infrastrukturális fejlesztése 

• fűtés korszerűsítése 

• nyílászárók cseréje 

• külső homlokzat hőszigetelése  

• víz- és szennyvíztisztító berendezések 

beépítése 

• 20 kV villamos távvezeték áthelyezése 

• víz-, szennyvíz- és gázvezeték kiépítése  

• mélyfúrású kutak létesítése 

• hírközlési hálózat korszerűsítése 

 

19 

11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi 
képességének komplex fejlesztése 



11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 

komplex fejlesztése 

Véderdő rekonstrukció:  

 
A 11. 06. árvízvédelmi szakaszon belül a Maros bal parti hullámtéri véderdők minőségi állapota 

szélsőséges. A véderdők fele felújításra szorul, mivel összetétele, kora, szerkezete, és általános 

állapota annyira leromlott, hogy már nem képes a töltést védő funkcióját betölteni.  

A védképesség helyreállítása érdekében azonnali erdészeti beavatkozások szükségesek.  

A saját kezelésű véderdőinkből 4 500 fm nem felel meg töltést védő szerepének.  



IV. Véderdő rekonstrukció a Tisza bal part 11+250 tkm és a Maros bal part 

10+476 tkm szelvények között 

A rekonstrukció alá vont terület összesen 50 ha 

• 35 ha erdőterület nevelővágásokkal történő 

felújítása  

• 15 ha erdőterületen új erdő létesítése 

• hullámtéri csatornák felújítása 

• csőáteresz építése  
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Vízrajzi monitoring hálózat fejlesztése:  

 

A meglévő hidrológiai monitoring rendszer adatbiztonsága jelenleg nem megfelelő, a mért 

elemek számának növelése szükséges a megalapozottabb döntés-előkészítéshez.  

Ennek érdekében szükséges a vízmennyiség mérésének automatizálása (vízhozam-mérő 

berendezések beépítésével), jelenleg működő hidrológiai állomások megbízhatóságának növelése 

(redundáns szondák beépítésével), a monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (az 

új egységek távmérő hálózatba való kapcsolásával, valamint adatgyűjtő-, kinyerő-, feldolgozó 

egységek létesítésével, szoftvertámogatások összehangolásával).  



VI. Monitoring állomások fejlesztése 

(Maros folyón: Nagylak, Apátfalva, Makó; Tisza folyón: Szeged, Tiszasziget) 

• jelenleg működő hidrológiai állomások megbízhatóságának növelése 

• mért adatok számának növelése 

• ultrahangos vízhozam mérő állomások kialakítása 

• vízállás-, vízhőmérő állomások kiépítése  

• a vízminőségi paraméterek mérésére szolgáló eszközök beszerzése nem támogatott 
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Projekt tartalmi elemei  Szerződés-kötés 

időpontja  
Szerződő fél 

nyilvánosság biztosítása  2012.06.13  Dokfilm Kft 

építési munkák  generál 
kivitelezés  

2013.10.18  I.BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, 
Víz- és Mélyépítési 
Kft. 

II. BD –Dél-Homokháti Vízügyi és 
Környezetvédelmi 
Kft. 

Műszaki felügyelet 

(FIDIC mérnök, 
Tervellenőr)  

2012.10.01  KÖMI Kft. – Lana-Via Kft. (közös 
ajánlattevők) 

könyvvizsgálati 
tevékenység  

2013.09.16  Signator Audit Kft 

Jogi szolgáltatás  2011. május 17  Nagy Ügyvédi Iroda  

Közbeszerzési tanácsadó  2011. június 09  Qualitas Consulting Közbeszerzési 
Tanácsadó és Bonyolító Kft. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 
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