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TIVITIG árvízvédelmi szakaszai és elsőrendű árvízvédelmi töltései 
 

09.01. Tiszafüred- Tiszakeszi árvízvédelmi szakasz  

09.02. Tiszatarján-Rakamaz árvízvédelmi szakasz 

09.03. Kálló menti árvízvédelmi szakasz  

09.04. Darvas-Pocsaj árvízvédelmi szakasz  

09.05. Szeghalom-Darvas árvízvédelmi szakasz 

09.06. Kismarja-Darvas árvízvédelmi szakasz 

09.07. Érmelléki árvízvédelmi szakasz  

09.08. Szeghalom-Körösszakál árvízvédelmi szakasz 

09.09. Bucsa-Nádudvar árvízvédelmi szakasz
  

 



A TIVIZIG területén megvalósult árvízvédelmi 
projektek a 2007-2013 pályázati ciklusban 

S.sz. 
Kedvezm

ényezett 

Finanszírozás 

forrása 

Projekt 

azonosító 
Projekt megnevezése 

Támogatási 

összeg 

1. TIVIZIG KEOP 

KEOP-

2.1.1/2F/09-

11-2011-

0003 

Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal 

parton Tiszafüred –Rakamaz között 
2,033 milliárd 

2. TIVIZIG KEOP 

KEOP-

2.1.1/2F/09-

2011-0001 

Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis 

sárréti és a Berettyóújfalui ártéri 

öblözetekben 

4,640 milliárd 

3. TIVIZIG HURO 
HURO/1101/

075/1.3.2 

Árvízvédelmi biztonság növelésének 

közös elősegítése a Sebes-Körös bal 

parti határszelvénye térségében 

122 millió 

4. 

OVF   

+ 

TIVIZIG 

KEOP 

KEOP-

2.1.1/09-11-

2013-0001  

Állami árvízvédelmi művek 

állékonyságának, védképességének 

helyreállítása a 2013. évi őszi 

felülvizsgálat eredményeként 

meghatározottak szerint 

3,714 milliárd 

  

Összesen: 
10,500 

milliárd 



A pályázat keretén belül megvalósuló árvízvédelmi 

fejlesztések: 

I. Takarékszelvény bővítése: 



II. Töltés szélesítése (jogszabályban előírt 1:3 rézsű kialakítása): 



III. Töltés sapkázása: 



IV. Mentett oldali leterhelő paplan: 



V. Vízoldali  vízzáró paplan és résfal elhelyezése: 



VI. Töltés testbe elhelyezet kavics szivárgó: 



VII. Újtöltés építés: 



VIII. Műtárgyak rekonstrukciója: 

Process Phoenix Combiliner techn. 
 









2007- 2013 pályázati ciklus 

(84 hónap) 

A pályázat benyújtásától a megvalósításig 



A pályázati rendszer két fő részből tevődik össze: 

 

I. rész: Az első fordulóhoz összeállított pályázati dokumentáció elfogadását követően 

a kivitelezéshez szükséges TELJES DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE.               

(Vízjogi engedélyeket, Előzetes Hatástanulmányt, Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmányt, engedélyezési tervet, kiviteli tervet, kisajátítási eljárások előkészítése, 

régészeti feltárások, geodéziai felmérések…) 

 

 

II. rész: A második fordulóhoz összeállított pályázati dokumentáció - mely tartalmazza 

a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt- elfogadását követően a kivitelezési 

munka közbeszerzési eljárásának lefolytatása, kivitelezés elvégzése. 

 

 

 

Mindkét fejlesztés a KEOP-2.1.1. pályázati kódszámú Állami tulajdonú 

árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukció keretében 

került benyújtásra. 



A pályázati munkafolyamatok kronológiai sorrendben, időigényességük, 

valamint feltárt problémák: 

I. rész: Előkészítés 

 

1. A 2007-2013 pályázati időszakban a pályázati felhívás 2007. novemberében 

került meghirdetésre.(- 11 hónap) 

2. A TIVIZIG a I. forduló pályázati dokumentációjának kidolgozása, elfogadása. 

2008. júniusában (-18 hónap) 

3. A tervezéséhez szükséges geodéziai felmérések megindítása és lefolytatása. 

2009. januárjában- 2009. augusztusában  (-32 hónap) 

4. Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészítésének megindítása. 2009. 

szeptemberében.   (-33 hónap) 

5. Engedélyes terv elkészítése, szakhatósági egyeztetések lefolytatása 

(rendelkezésre álló idő: 17 hónap): 

 Az előre meghatározott tervezési paraméterek kidolgozása. 

  Szakhatósági egyeztetések: 

   Galériaerdő tisztítása (kompromisszumok)  

   Anyagnyerőhely kialakítása (kivitelező feladata) 



6. A módosított engedélyes tervdokumentáció alapján a  vízjogi létesítési 

engedélyét 2011. márciusában került kiadásra.( - 40 hónap) 

7. A pályázat első fordulójához szükséges további eljárások, dokumentációk 

elkészítése 2011. szeptemberében kerül benyújtásra. (- 46 hónap) 

8. A támogatási szerződés  2012. februárjában került aláírásra. (-52 hónap) 

9. A kivitelező kiválasztásához lefolytatott közbeszerzés eljárás 2013. januárjában 

fejeződött be. (- 60 hónap) 

 

10.A pályázati időszak 84 hónapjából 60 hónap előkészítési munkákkal teltek. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉNYLEGES 

KIVITELEZÉS EZ IDŐBEN 

MÉG NEM TÖRTÉNT. 
 



II. rész: Kivitelezés 

 

A kivitelezés a vállalkozói szerződés megkötését követő munkaterület átadása 

után megkezdődhetett volna, ha a vízjogi engedélyben a megkeresett 

szakhatóságok időkorlátozásokat nem írtak volna elő.  

 

A vízjogi engedélyben szereplő korlátozások a kivitelezési munkálatokat július 

15-november 1. korlátozzák.  

 

Tényleges munkavégzés így egy éven belül 4 hónapra korlátozódott. A 

fennmarad 2 évre átszámítva 8 hónap. 

 

Továbbá az anyagnyerőhelyek kialakítása a vállalkozó feladata. 

 



Anyagnyerőhelyek: 
 

• A TIVIZIG és a Vállalkozó közös 

együttműködve megvizsgált 42 

lehetséges anyagnyerőhelyet. 

(Talajmechanikai szempontokat 

figyelembe véve)  

• 11 lehetséges anyagnyerőhely 

maradt. 

• Jogi,illetékes hatóságok előírásait 

figyelembe véve a 11-ből 3 

területmaradt. 

 

 

Anyagnyerőhelyek kijelölése kialakítása: 



Hullámtér tisztítás: 



Hullámtér tisztítás: 



További kivitelezés során felmerült problémák: 

‒ Jogszabályi változás: E-útdíj bevezetés. 

‒ Tervezési paraméterek meghatározása. 

‒ Anyagnyerőhelyek víztartalmának megváltozása.        
(2010,2013 árvíz) 

‒ Változtatási javaslatok időigényessége. 

‒ Tulajdoni viszonyok rendezetlensége,kisajátítási 
eljárások elhúzódása. 



Összefoglalás 

‒ Árvízvédelmi fejlesztésekhez szükséges anyagnyerhelyek 
kialakításának egyszerűsítése, jogszabályi változások. 

‒ Vízjogi létesítési engedély tartalmazza a árvízvédelmi 
töltésfejlesztéshez szükséges teljes anyagmennyiség 
kinyerését biztosító anyagnyerőhelyeket. 

‒ Már meglévő jogszabályok,utasítások felülvizsgálata. 

‒ Tervezői paraméterek meghatározása során nagyobb 
körültekintés. 

‒ Tulajdon viszonyok rendezése és kisajátítási eljárás 
egyszerűsítése. 

 

 
A KIVITELEZÉS SORÁN AKTÍV RÉSZVÉTEL!! 



 

Köszönöm a figyelmüket 


