GERGELYIUGORNYA

JÁND
Tiszakóródi zsilip
TARPA
MILOTA
Tiszabecsi gátõrtelep
és védelmi központ

TISZAKÓRÓD

Tarpai gátõrtelep

TISZABECS

OLCSVA

OLCSVAAPÁTI

SZATMÁRCSEKE

GULÁCS
Kövessy Gyõzõ zsilip

TIVADAR
Tivadari gátõrtelep

Petõfi zsilip
Nagyari gátõrtelep

KISAR

NAGYAR

TÚRISTVÁNDI

Kisari gátõrtelep
és védelmi központ
SONKÁD

PANYOLA

- Kiépített árvízvédelmi töltés

- Tervezett árvízvédelmi mûtárgyfejlesztés

- Tervezett töltésfejlesztés

- Megvalósult árvízvédelmi mûtárgyfejlesztés

SZAMOSSZEG

BOTPALÁD

- Átépített védelmi központok és õrtelepek

zsilip részleges - Tiszaszalkán -, illetve teljes
rekonstrukciójára Nagyecseden, Nagyarban
és Tiszakóródon.

védelmi központ létesült Kisarban és Tiszaszalkán, továbbá tizenegy gátõrház és három
védelmi központ felújítására került sor.

Az árvízvédekezés helyi irányítása a védvonalakon lévõ szakaszvédelmi központokból történik. Szükség van azokra a gátõrházakra is,
amelyek kulcsfontosságú zsilipek vagy vízrajzi észlelõhelyek közelében találhatók. Különösen, ha azok a településektõl távol vannak,
mert védelmi helyzetben csak így biztosítható
a gátõrök részérõl a gyors és szakszerû intézkedés. A gátõrházaknál lévõ árvízvédelmi
raktárakban vannak tárolva a sürgõs beavatkozásokhoz elengedhetetlen védelmi szakfelszerelések (zsák, világító eszközök, kézi szerszámok). Az elmúlt években új gátõrtelep
épült Tarpán, Tivadarban és Nagyarban, új

Az árvízvédelmi döntések idõbeni meghozatalához, illetve a vezetõi utasítások kiadásához nagyon fontos az információ áramlásának biztosítása. Ezt a célt szolgálja az igazgatóság megújított hírközlõ rendszere, és a
vízügyi információs rendszer, amelyek az
utóbbi évek beruházásainak köszönhetõen a
legmodernebb technológiákat felhasználva
épültek ki, így meghatározó módon segítik az
árvízvédekezést. Az információs rendszer
kétóránként frissített adatai az Igazgatóság
honlapján (www.fetikovizig.hu) megtekinthetõk.

Ez utóbbi magyar támogatással 2000-2003.
között épült meg, köztük Técsõn a Tisza vizének minõségét is mérni képes automata állomás is létesült. Az árvízvédelmi fejlesztésbõl
vált lehetõvé a napkori meteorológiai radar
korszerûre cserélése is.

balparti töltéseinek fejlesztése Tarpa és a
Jánd, illetve Tiszabecs és Olcsvaapáti között
befejezõdött. 2004-ben véget ért a Szamos
védvonalainak 34 éve elkezdõdött kiépítése.
A Túr folyó és a Palád patak azon töltésszakaszai, amelyeken 2001-ben az árvíz átbukott, illetve töltésszakadás következett be,
még abban az évben megerõsítésre kerültek.
A Tisza és Szamos folyón 18 kanyarban, ahol
a folyó veszélyesen megközelítette a töltést,
kiépült a partvédelem. Sor került négy nagy-

A gyors és pontos árvízi elõrejelzésben nagy
szerepe van a vízrajzi távmérõ állomásoknak
is. Ezekbõl hazai területen 19, Kárpátalján 14
található.

Radarkép

Napkori radar
Töltésrézsû biztosítása Kisarban

Átépített zsilip Tiszakóródon

2004. után tervezett árvízvédelmi
fejlesztések
Gátõrház Tivadarban

Nagyecsedi felújított zsilip

Tekintettel az utóbbi idõszak rekordokat
döntõ árvizeire és figyelembe véve, hogy a
sürgõsnek minõsített 130 km töltéserõsítésnek eddig 67%-a valósult meg, a megkezdett
fejlesztéseket tovább kell folytatni. Ezt szem
elõtt tartva elkészült a Felsõ-Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer további fejlesztési terve.

Folyószabályozási munkák

Folyószabályozási munkák

Ukrán-magyar távjelzõ rendszer

Vízrajzi távjelzõ építése Kárpátalján

Kerékpárút Kisarban

Burkolt töltéskorona Tivadarban

