
A vízügyi szakma által kimunkált Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése címû program kere-
tein belül, az I. ütemben megvalósul a Sza-
mos-Krasznaközi árvíztározó, és a lefolyási
viszonyok javítása érdekében beavatkozások
történnek a Tisza nagyvízi medrében a Kisar-
Tivadar közötti közúti híd környezetében.

A programban - az árvízvédelemi biztonság
javítása mellett - komoly lehetõség nyílik az
érintett térség fejlesztésére, a megélhetést ja-
vító új típusú tájgazdálkodás, és területhasz-
nálat alkalmazására, bevezetésére is. Ezt alá-
támasztja, hogy ugyanakkora összeg van elõ-
irányozva vidékfejlesztésre, mint az árvízi
biztonság növelését célzó feladatok megvaló-
sítására.
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Felsõ-Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer
fejlesztése

A vízszabályozások óta katasztrófális árvizek
viszonylag ritkán fordultak elõ. Az 1855-tõl
2003-ig eltelt 148 év alatt 23 olyan árvíz vo-
nult le a Tiszán és mellékfolyóin, amelyek va-
lamilyen szempontból jelentõsnek vagy kü-
lönlegesnek minõsültek. Ezek a maguk ide-
jében a Tisza-völgyi árvízvédelem egyes
fejlesztési szakaszainak határkövét jelentették.

A Felsõ-Tiszán ilyen volt az 1993. és az 1995.
évi karácsonyi árhullám is, amelyek Magyar-
országon katasztrófát nem okoztak, viszont
ráirányították a Kormányzat figyelmét térsé-
günk nehéz árvízvédelmi helyzetére. 

1970-es árvíz
1998-as tiszai árvíz Hullámtér rehabilitáció a Tisza mentén

Erdõmûvelés1970 Szamos töltésszakadás Nábrádnál

2001. évi rendkívüli árvíz, 
gátszakadás Tarpánál

nemcsak az árvédekezésre való felkészülést,
hanem az effektív védekezési munkákat is
hatékonyan támogatja, segíti.

Az elõirányzottak szerint az árvízvédelem
legsürgõsebb  fejlesztéseire kerülne pont a
Felsõ-Tisza-vidékén. 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

Az 1998. novembere és 2001. márciusa kö-
zötti 28 hónapos idõszakban levonult négy
rendkívüli tiszai árvíz nyomatékosan vetette
fel, hogy fel kell tárni, valamint rendszerbe
kell foglalni az árvízvédelem és az árvízvé-
dekezés új lehetõségeit, illetve tartalékait.
Emellett folytatni kell a Tisza és a mellék-
folyók védtöltéseinek az árvízi biztonság
szempontjából elõírt méretre történõ kiépí-
tését.



Ennek hatására 1996-ban elkészült a Felsõ-
Tisza és mellékfolyóira vonatkozó árvízvé-
delmi rendszer fejlesztését megalapozó ta-
nulmány, amely a Felsõ-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelé-
sében lévõ 541 km elsõrendû árvízvédelmi
töltés majdnem felét, 260 km-t sorol a fej-
lesztendõk közé. 

A tanulmány megállapításait elfogadó Kor-
mányhatározat értelmében, 1997-ben meg-
kezdõdött a "Felsõ-Tisza-vidéki árvízvédelmi
rendszer fejlesztése" címû program, benne
elsõsorban a Tisza és a Szamos védtöltései-
nek megerõsítésével. A fejlesztések idõszerû-
ségét és szükségességét az 1998. novembere
és 2001. márciusa között levonult árvizek is
visszaigazolták. 

2001. évi árvízi elöntés

Árvízvédekezés a Tiszán 2001-ben
Tarpa-Tivadar között

Pillanatkép a felsõ Tisztáról

Szamos-Tisza torkolat

Árvízvédekezés a Tiszán 2001-ben
Tarpánál

A fejlesztések hatása a térség árvízvédelmi
biztonságára

Az árvizek elõfordulása a folyók vízjárásának
természetes sajátossága. A legújabb kutatá-
sok szerint számolni kell az árvízszintek to-
vábbi emelkedésével, így az árvizek elleni vé-
dekezésre még jobban fel kell készülni. 

Az 1997. óta folyamatban lévõ fejlesztések-
nek köszönhetõen nagymértékben javult a
Szatmár-Beregi térség árvíz elleni biztonsá-
ga. Az új védtöltések az érvényes elõírások-
nak megfelelnek, ezzel képessé váltak arra,
hogy minden eddigi árhullámot nagy bizton-
sággal elviseljenek. Ennek ellenére a gáton
való védekezésre ezután is szükség lesz, de
egy újabb, minden eddigi rekordot meghala-
dó szintû árvíz elleni védekezés sikerének
sokkal nagyobb az esélye.

Kiemelendõ, hogy sokat fejlõdött az árvízi
riasztó és elõrejelzõ rendszer, valamint az
Igazgatóság információs rendszere is, ami



Árvízvédelmi fejlesztések 2004-ig

A fejlesztések döntõ hányadát az árvízvédel-
mi töltések magasítása és szélesítése teszi ki.
Ezen túlmenõen a program magában foglal-
ja a folyószabályozási mûvek, a zsilipek, a vé-
delmi központok, a gátõrházak, a hírközlési
és informatikai rendszer, a vízrajzi észlelõ-
hálózat, és a védelmi szakfelszerelések kor-
szerûsítését, fejlesztését is.

Eddig 90 km hosszban valósult meg töltésfej-
lesztés, ezzel a programban elõirányzott
munkáknak több mint 1/3-a, a sürgõs be-
sorolásúnak a 2/3-a fejezõdött be. A Tisza
leghevesebb vízjárású hazai szakasza jobb- és

Tervezett munkák:

- Töltésfejlesztés: a beregi teljes tiszai védvonal 
megerõsítése Jánd és Lónya között (38 km), 
valamint a Túr alsó szakaszán a meglévõ töltés 
kiépítése (10,2 km). 

- Töltéskorona leburkolása vagy zúzottköves sta-
bilizálása kettõs célból, egyrészt a védtöltések 
árvízvédekezés alatti megfelelõ megközelíthetõ-
ség érdekében, másrészt kerékpárútként való 
hasznosítás érdekében.

- Töltésközeli kanyarokban folyószabályozási mû-
vek építése a Tiszán 11, a Szamoson 3 helyen.

- Árvízvédelmi mûtárgyak építése, rekonstrukciója.
- A Lónyay-fõcsatorna torkolati mûtárgyának

építése, amellyel a Lónyay árvízvédelmi rend-
szer mentesíthetõ lesz a tiszai árvizektõl.

- Védelmi központok és gátõrházak korszerûsíté-
sének folytatása.

- Információs rendszer további fejlesztése (informa-
tika, hírközlés), a meglévõ ukrán-magyar vízrajzi 
távmérõrendszer bõvítése és összekapcsolása a 
román és szlovák területen lévõ rendszerekkel.

- A védelmi szakfelszerelés és a fenntartógépek 
korszerûsítése.

- Anyagnyerõ helyek erdõsítése, véderdõk telepí-
tése összhangban 
a természetvédelmi 
követelményekkel.

Fejlesztett árvízvédelmi töltés a Felsõ-
Tiszán Tarpánál

A Lónyay-fõcsatorna

Stabilizálatlan Tisza-töltés

Töltésépítés Gulácsnál 2001-ben

Folyószabályozási munkák


