ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK
MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE TÖRTÉNŐ
KIÉPÍTÉSE, VÉDVONALAK TERHELÉSÉNEK
CSÖKKENTÉSE AZ ALSÓ-TISZÁN

KEHOP-1.4.0-15-2015-00007

Kohéziós Alap

A PROJEKT CÍME:
ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE
TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE, VÉDVONALAK TERHELÉSÉNEK
CSÖKKENTÉSE AZ ALSÓ-TISZÁN

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00007

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

12.000.000.000 Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

100%

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

KONZORCIUMI PARTNER:

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 4.
Telefon: +36-62/599-599
Honlap: www.ativizig.hu

A PROJEKT HONLAPJA:

www.arvizvedativizig.ovf.hu

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A projekt keretében végrehajtásra kerülő beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer
megvalósítását és működtetését szolgálják, melyek figyelembe veszik a védendő értékek
nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az
árvízi kockázatok mértékét.
A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza
nem térítendő támogatásból valósul meg.
A fejlesztés fő céljai:
• Az árvízi kockázat csökkentése a Tisza-völgyében élő emberek és javaik, valamint az
ipari-, gazdasági létesítmények és a projektterületen fekvő mezőgazdasági területek
védelme érdekében.
• A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása.
• Az árvízi védekezés költségeinek csökkentése.
Mindezen elvárások együttesen indokolják ezen árvízvédelmi fejlesztés szükségességét.
A beruházás Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent és Szegvár településeket érinti. A
fejlesztés hatására a védett ártéri öblözetekben csökken az elöntések kockázata, nő
az árvízi biztonság.

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK
1. Árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán
A Dongéri-főcsatorna torkolati műtárgya 1931-ben épült. A műtárgyon sem állandó, sem
ideiglenes elzárási lehetőség nincs. Az árhullámok visszatartását jelenleg a Dongérifőcsatorna 1+045 tkm szelvényében található Benedek zsilip végzi. A főcsatorna menti
töltések kedvezőtlen altalaj viszonyai miatt az új műtárgyat az elsőrendű árvízvédelmi
töltés vonalában kell megépíteni.
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A beruházás keretében itt egy síktáblás elzárással kialakított műtárgy épül, mely alkalmas
az árvízkapu funkciójának biztosítására. A meglévő műtárgy méreteinek, ill. a mértékadó
vízhozam figyelembevételével az alábbi főbb nyílásméretek kerülnek alkalmazásra:
Háromnyílású csőzsilipes műtárgy: 2,0 m x 3,0 m nyílásmérettel
Mobil szivattyútelep épül 10 m3/s kapacitással, amely az árvízkapu zárása után a mentett
oldali csatornaszakaszból mobil szivattyúkból összeállított ideiglenes (provizórikus)
szivattyútelep segítségével átemeli a Tisza folyóba a többlet vizeket. A nagyszámú szivattyú
telepítésére a főcsatorna két partján van lehetőség. Az itt elhelyezett szivattyúegységek
szívócsövei (NÁ 500 mm) az erre a célra kialakított (burkolt) csatorna szakaszba nyúlnak,
míg a nyomóoldali csőszakaszok a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltésén átvezetve
lesznek kiépítve. A töltésben lévő csőszakaszok fix kiépítéssel létesülnek a megfelelő,
kettős elzárásokkal.
Burkolt üzemi út épül, amely szükséges feltétele az árvízkapu, ill. az ideiglenes szivattyútelep
működtetésének. A Dongér jobb parti töltésen a Baks-Máriatelep és a csatorna torkolata
közötti szakaszon 2,3 km hosszú 3,0 m szélességű 8 cm vastagságú aszfalt burkolatú
üzemi út kerül megépítésre.
A tervezett árvízkapuhoz közvetlenül kapcsolódó Tisza jobb parti töltésen 50-50 m hosszon
biztosítani kell a meglévő töltés-szelvény méretek növelését – illetve az átmenetet – a
mértékadó árvízszint + 1 méteres védelmi képességre.
A Dongéri torkolati műtárgy jelenlegi állapotban az átépítése előtt

2. Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal partján (0+000 – 4+342 tkm között)
Az árvízvédelmi töltés fejlesztése töltéserősítéssel, valamint a töltéskorona szilárd
burkolattal való ellátásával valósul meg. A kiépítési magasság: mértékadó árvízszint + 1,0
m magassági biztonság. A mentett oldali töltésfejlesztés 5,0 m-es koronaszélességgel és
hozzávetőleg 1:4-es mentett oldali rézsűhajlással valósul meg. A víz- és a mentett oldalon
egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítása, rendezése szükséges. Ezen a szakaszon
jelenleg váltakozva összetett (padkás), és egyszerű szelvényű a töltés keresztszelvénye.
A tervezett beavatkozás, a töltésfejlesztéssel egyidejűleg a padka megszüntetését is
célozza. A vízoldalon a meglévő töltés anyagánál vízzáróbb, a mentett oldalon annál
vízvezetőbb anyag kerül beépítésre. A gátkorona 3 méter széles aszfaltburkolatot kap a
fejlesztendő szakaszon.
A fejlesztés során a töltéstartozékokat is (sorompó, VO kő, hektométer kő stb.) cserélik,
valamint a mentett oldali töltéskorona élében lévő hírközlési oszlopok földkábelre történő
kiváltását is elvégzik.
A projekt keretében a 0+389 tkm szelvényben található Felsőkurcai zsilip előírások szerinti
átépítése is megtörténik, továbbá nem feledkezhetünk meg a védelmi vonalhoz tartozó
Zalotai gátőrtelep (gátőrház, kazánház, szertár épület, munkáspihenő, melléképület)
rekonstrukciója is megvalósul.

A fejlesztendő árvízvédelmi töltés mintakeresztszelvénye a Hármas-Körös bal partján

A Felső-Kurcai zsilip átépítés előtt

3. Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán
A Sámson-Apátfalvi jelenleg meglévő torkolati műtárgyat 1961-ben építették. A SámsonApátfalvi főcsatornát érintő első rendű árvízvédelmi töltések mértékadó árvízszintre történő
kiépítése mintegy - 19 km hosszon - árvízkapu létesítésével kiváltható. Az új árvízkapu
funkciója a főcsatorna vizeinek marosi töltésen való átvezetése, illetve a Maroson érkező
nagyobb árhullámok kizárása lesz.
Az európai uniós projekt keretében három nyílású vasbeton csőzsilipes műtárgy épül. Az
elválasztott zsilipnyílások 2,0x3,0 m méretűek lesznek, zárásukat fogasléces működtetésű
síktáblák biztosítják majd. A műtárgy kétoldali kettős elzárással fog rendelkezni. A műtárgy
körüli szivárgás megakadályozására vasbeton szárnyfalak épülnek 3-3 m szélességben.
A műtárgy alatt 2,0 m mélységig acél vízzáró szádfal épül.
A tervezett három nyílású csőzsilipes műtárgy betonszerkezetének látványterve

A műtárgyhoz vezető töltésszakaszon üzemi út létesül: a Sámson-Apátfalvi főcsatorna
bal parti töltésén a torkolati műtárgy és a 43.sz. főút közötti szakaszon 3,0 m
szélességben.
A főcsatornán érkező belvizek átemelésére 10 m3/sec kapacitású mobil
szivattyúállás épül.

A vízátemelést 20 db 500 l/sec kapacitású mobil

szivattyú egység fogja biztosítani. A torkolati szakaszon 1 km hosszban
kerül sor a főcsatorna kotrására, valamint mederrendezésre.

A Sámson-Apátfalvi torkolati műtárgy az átépítés előtt

4. Töltésfejlesztés a Tisza bal parton (52+047 – 57+489 tkm között)
Az árvízvédelmi töltés fejlesztése töltéserősítéssel valamint a töltéskorona szilárd burkolattal
való ellátásával valósul meg. A kiépítési magasság: mértékadó árvízszint + 1,0 méter
magassági biztonság. A mentett oldali töltésfejlesztés 5,0 m-es koronaszélességgel és
hozzávetőleg 1:4-es mentett oldali rézsűhajlással valósul meg. A víz- és a mentett oldalon
egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítása, rendezése szükséges. Ezen szakaszon
jelenleg váltakozva összetett (padkás), és egyszerű szelvényű a töltés keresztszelvénye.
A beavatkozás a töltésfejlesztéssel egyidejűleg a padka megszüntetését is célozza. A
vízoldalon a meglévő töltés anyagánál vízzáróbb, a mentett oldalon annál vízvezetőbb
anyag kerül beépítésre. A gátkorona 3 méter széles aszfaltburkolatot kap a fejlesztendő
szakaszon.
A beruházás során a töltéstartozékokat is (sorompó, VO kő, hektométer kő stb.) cserélik,
valamint a mentett oldali töltéskorona élében lévő hírközlési oszlopok földkábelre történő
kiváltását is elvégezik
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