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Magyarországon évszázadok óta zajlik komoly küzdelem a Tiszán és mellékfolyóin 

levonuló árhullámokkal. Az elmúlt évek szélsőséges időjárásaival szerzett tapasztalatokat 

felhasználva pedig most tovább bővül a hazai védekezési kultúra. A Vásárhelyi Tervvel, 

illetve annak továbbfejlesztésével ugyanis megkezdődött egy új szemléletmódot magában 

foglaló vízkezelési struktúra kialakítása, amelynek egyik fő eleme a most, mintegy 

33 066 200 800 Ft-ból megépülő beregi tározó. 

 

A Beregi Komplex Árapasztási és Ártér-revitalizációs Fejlesztés című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-

0007 kódszámú projekt szakít a korábban elterjedt nézettel, miszerint a folyókon érkező 

többletvizet gátak közé zárva kell minél gyorsabban kivezetni az országból. E felfogás mentén 

ugyanis elkerülhetetlenné válik a védművek véget nem érő magasítása, hiszen ahogy a folyók 

lerakják hordalékukat, medrük - és ezáltal a vízfelszín - egyre magasabbra kerül. Ezen 

metódust jól demonstrálja az olaszországi Pó folyó, ahol – vízügyi szakembereket idézve – 

„mára úgy kell felmászni a folyóhoz”. A 2015. 12. 31-ig tartó projektidőszak alatt megépülő 

rendszer ezzel szemben egy, a helyi ökoszisztémába illeszkedő megoldást használ, amelynek 

lényege, hogy adott vízmagasság felett lehetővé teszi, hogy a folyó – szabályozott ütemben és 

mértékben – bizonyos ártereit elöntse. Az új létesítményekkel nagy mértékben enyhül a beregi 

térség veszélyeztetettsége, aminek a teljes magyarországi területe a mértékadó árvízszint alatt 

fekszik. A beruházás hatásai ugyanakkor nem csak annak közvetlen környezetében lesznek 

érezhetők, mivel a létesítmény üzembe helyezése esetén annak árvízszintcsökkentő hatása 

Tivadar és Záhony között 80-20 cm-rel mérsékelheti a vízszintet a kritikus helyzetekben. Ha 

pedig az összes még épülő, és már megépült tározó (Beregi, Cigánd, Szamos-Kraszna közi, 

Nagykunsági, Tiszaroffi és Hanyi-Tiszasülyi) kapacitásait együttesen aknázzák ki a 

szakemberek, akkor még Szeged térségében is közel 1 méterrel csökkenthető a tetőzés 

csúcspontja. 
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Mindehhez a beregi tározó esetében összesen 19 települést (Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, 

Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Tákos, Csaroda, Hetefejércse, Márokpapi, Tiszaadony, 

Tiszavid, Tiszaszalka, Mátyus, Lónya, Tiszakerecseny, Barabás, Gelénes, Beregdaróc, 

Vámosatya) érintő, összehangolt építkezésekre van szükség. A készülő beregi védelmi 

rendszer feltöltött állapotában 58 millió m3 víz befogadására lesz képes, közel 60 km2-nyi 

területen, 1,11 m magas átlagos vízmélységgel. 

A tározó töltésére teljes hosszában aszfaltburkolat kerül a meglévő és tervezett hálózathoz 

való csatlakozás biztosításával, ami nyugalmi időszakban a helyi kerékpáros közlekedés és 

turizmus számára kínál új perspektívákat. A töltésépítéshez 1,9 millió m3 anyagra van 

szükség. A tározó feltöltése a Tiszát és a tározót összekötő, nagyjából 4 km hosszú, 

kezdetben 400 m széles, majd a Kőris-erdőnél kiszélesedő, és mintegy 2,5 m magas töltések 

között húzódó árapasztó sávon át lesz lehetséges. Leeresztése pedig történhet közvetlenül a 

Tiszába a Tiszát és a tározót összekötő 600 m hosszú, 50 m széles és mintegy 2,5 m magas 

töltések között húzódó leeresztő sávon át egy új létesítmény megépítésével. A közvetlen 

tiszai leürítést a Tisza jobb parti töltésének 37+913 töltéskilométer szelvényébe tervezett 

háromnyílású zsilipes műtárgy biztosítja, amely a meglévő töltés védelmében készül el, de 

más, kisebb műtárgyak is épülnek, hogy az elöntés és leürítés szabályozása minél inkább az 

igényekhez szabható legyen. 

Emellett járulékos beruházásként – azonban más pályázatok útján, más forrásokat 

felhasználva – a tározó töltése mentén lévő területeken új esővíz-elvezető csatornák 

létesülnek, mintegy 30 km hosszban. Továbbá a fejlesztés nem lehetne teljes a szükséges 

fenntartó eszközök beszerzése nélkül, amelynek keretében erőgéppel, kaszával, és egyéb 

felszerelésekkel bővül a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság eszközparkja. 

Mindemellett fontos kiemelni, hogy a projekt nem ér véget sem az építési területnél, sem az 

országhatárnál. Egyfelől a beruházás szerves részét képezi a lakosság számára nyújtott 

tanácsadás, hogy a környéken gazdálkodó vállalkozók felkészülhessenek az ökoszisztémával 

harmonizáló, új típusú tájhasználatra, ami főként legeltetést, illetve ligetes 

növénytermesztést jelenthet. Másfelől a fejlesztés szorosan kapcsolódik az ukrán 

árvízvédelmi programhoz, biztosítva ezzel a valóban régiós szintű együttműködést, így 

minimalizálva, vagy akár szüntetve meg a jövő tiszai árvizeinek káros hatásait. 
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