Projekt címe: VTT Közép-tiszai tározók kiépítése – Inérháti tározó
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00013
Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) által alkotott konzorcium.

Projekt adatai:
Projekt bruttó összköltsége: 30.481.572.594,- Ft
Támogatási összeg: 30.481.572.594,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt kezdete (TK elfogadása): 2016.03.16.
A projekt befejezése: 2020.11.30.

A projekt bemutatása

A projekt általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi
biztonságának javítása.
Az ezredforduló környékén levonult tiszai árvizek ráirányították a figyelmet az árvízvédelmi rendszer
biztonságának fokozására. Az árvízszintek növekedése indokolttá tette az árvizek elleni védekezés minden
lehetséges módjának vizsgálatát. A vizsgálatok mutattak rá az árhullámcsúcsok árapasztó tározókkal történő
csökkentésére. Ezzel a megoldással az elsődleges cél megvalósításán túl lehetőség nyílik a felszíni
vízkészletek természetközeli kihasználásával a természeti értékek megőrzésére is. A tervezett tározó
megépítésével a védekezési költségek csökkenése mellett növekedne a térség és a Tisza alsó szakasza
mentén lévő települések árvízvédelmi biztonsága is, amely elősegítené a gazdaság gyarapodását és a
térség lakosságmegtartó erejének javulását.

A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és
működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát,
beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét.
Ennek megfelelően a projekt célja a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírásokkal és az Operatív
programban meghatározott célokkal összhangban – a VTT-ben meghatározottak alapján - a tározó
megépítése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek csökkentése is.
A projekt konkrét céljai illeszkednek a magyar vízügypolitika országos és ezen belül a Tisza-völgyi
árvízvédelmi fejlesztési Koncepció céljaihoz is.

Az új MÁSZ rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint+magassági biztonság mellett a Koncepció
konkrét célja továbbá a VTT-ben meghatározott célok is, a 2004. évi LXVII. törvény szerint. Ennek
értelmében cél még a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése által a
Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1,0 m-rel való csökkentése is.

A tervezett tározó az ÉMVIZIG működési területén, a Tisza jobb partján, Tiszalúc, Tiszadob, Kesznyéten és
Tiszaújváros közötti térségben található, és a 2.07 számú árvízi öblözet része.

A tervezett tározó főbb adatai a következők:









A vízkivétel helye:
Vízkivétel kapacitása:
MÁSZ a vízkivételi helyeken:
Maximális tározási szint:
Tározótöltés koronaszint:
Térfogat:
Vízfelület:
Átlagos vízmélység:

Tisza 498,8 fkm
400 m3/s
97,10 mBf (új)
96,61 mBf
97,61 mBf
162,7 millió m3
39,9 km2
4,08 m

A projekt az alábbi fejlesztési elemeket tartalmazza:
1. Tározó töltései
 Új töltés építése
 Meglévő töltések fejlesztése
2. Műtárgyépítés:
 Tározó be- és leeresztő műtárgyainak megépítése
 Új töltés S jelű műtárgya megépítése
 Meglévő műtárgyak átépítése
3. Kiszolgáló infrastruktúra (telephelyek, magasépítmények) kialakítása
4. Véderdő telepítése
5. Infokommunikáció fejlesztése
6. Tározótérben lévő építmények, létesítmények kiváltása, bevédése
7. A tározótér és környezete vízrajzi létesítményeinek elhelyezése
8. Egyéb létesítmények, figyelembe veendő szempontok teljesítése

A fejlesztés által érintett terület az Alföld nagytájban, a Közép-Tiszavidék középtájon helyezkedik el,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A projekt a 2.07 árvízvédelmi
öblözetben összesen 4 település közigazgatási területét érinti (Kesznyéten, Tiszadob, Tiszalúc,
Tiszaújváros), a lakosság száma összesen 27 936 fő.

A vízzel körbezárt Horgopló-tanya, háttérben a Bátka

Kedvezményezett neve:
Konzorcium vezető: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D
telefon: 1/225-4400
honlap: www.ovf.hu
e-mail cím: ovf@ovf.hu
Konzorcium tag: 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:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Elérhetőségei:
postacím: 1437 Budapest, Pf.:328
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
telefon: 1/802-4390
email: ugyfelszolgalat.kehop@nfm.gov.hu

