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A KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 számú, „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” tárgyú projekt Projektgazdája az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság (OVF), mint Konzorciumvezető és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG), mint Konzorciumi 
Tag által alkotott konzorcium.

A fejlesztés által érintett terület az Alföld nagytájban, a Duna-Tisza közi síkvidék, az Alsó-Tisza valamint a Körös-Maros köze közép-
tájon helyezkedik el Csongrád-Csanád megyében. A projekt a 2.96, 2.54 és 2.95 árvízvédelmi öblözetekben összesen 6 település 
(Ferencszállás, Makó, Maroslele, Baks, Algyő, Hódmezővásárhely) közigazgatási területén valósult meg. A projekt keretében part-
biztosítások megépítésére és a Ferencszállási kanyarulat rendezésére került sor.

Árvízvédelmi szempontból azoknak a kanyarulatoknak a partvédő műveinek erősítésére, meghosszabbítására volt szükség, me-
lyek az árvízvédelmi töltéseket megközelítik, az árvízvédelmi töltések áthelyezését a nagyvízi meder vízszállításának növelése 
tette indokolttá. A Ferencszállási kanyarulat kisvízi partbiztosítása fenntartási hiányosságokat mutatott, nem nyújtott megfelelő vé-
delmet, az árvízi kockázatot jelentősen növelte, ezáltal a beavatkozás elengedhetetlenné vált. A meglévő árvízvédelmi fővédvonal 
védképességének a megőrzése szükségessé tette a kanyarulat rendezését.

A projekt létjogosultságát szakpolitikai célok – többek között: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025; Nemzeti Alkalmaz-
kodási Stratégia; Nemzeti Környezetvédelmi Program; Kvassay Jenő vízgazdálkodási stratégia; Katasztrófa Kockázatértékelési 
Módszertan és Országjelentés; Árvízi kockázatkezelési tervek; Vízgyűjtő-gazdálkodási terv) és jogszabályi előírások (83/2014. (III. 
14.) Korm. rendelet; 1318/2015. (V. 21. Korm. határozat, 1022/2003. (III. 27.) számú Kormányhatározat – is indokolttá tették.

A projekt célja az Alsó-Tiszán a partbiztosítások megépítése, a Ferencszállási kanyarulat rendezése, az árvízi biztonság növelése, 
továbbá az árvízi biztonság javítása és az árvízi kockázat csökkentése, a Tisza völgyében élő emberek és javaik, valamint az ipari, 
gazdasági létesítmények és a projektterületen fekvő mezőgazdasági területek védelme.

Partbiztosítások megépítése keretében a cél:

- 214,250–215,850 fkm szelvények között a jobb parton lévő levelényi partbiztosítás megerősítése;
- 195,100–195,600 fkm szelvények között a bal parton lévő lúdvári partbiztosítás helyreállítása a lúdvári
   mederrendezési munkák során épült vezetőmű meghosszabbításával, illetve a szakadó, becsúszó part biztosításával;
- 186,000–186,800 fkm szelvények között a jobb parton lévő algyői partbiztosítás helyreállítása a folyó jobb partélének 
   állandósítása érdekében.

A Ferencszállási kanyarulat rendezése keretében a cél a partbiztosítás fenntartása, helyreállítása, valamint kiegészítése. A víz, 
a jég és a hordalék levezetésének problémáin jelentősen enyhíthet a tervezett beruházás. A rendezés keretében az árvízvédelmi 
töltés 619 fm hosszon áthelyezésre kerül, nyomvonala megváltozik, nagyobb lesz a távolság a partél és a töltés között. E mellett a 
jelenlegi partvédőmű megerősítése és a jobb parti mederél hátrametszése tervezett, úgy, hogy a kialakuló partélek közötti távolság 
110 m legyen.

A projekt összes elszámolható költsége 4 000 000 000 Ft. A támogatás intenzitása 100%, így a vissza nem térítendő támogatás 
összege megegyezik az összes elszámolható költség összegével.

MÉRFÖLDKÖVEK

• Támogatási szerződés megkötése:   2016. szeptember 28.
• Fővállalkozási szerződés megkötése:   2018. július 27.
• Vállalkozási szerződés hatályba lépése:   2018. szeptember 20.
• Vízjogi létesítési engedély dátuma:   2018. április 18.
• Munkaterület átadása:     2018. október 3.
• Kivitelezési munkák készre jelentése:   2021. március 30.
• Sikeres műszaki átadás-átvétel dátuma:   2021. április 20.
• A projekt tervezett teljes elszámolása, lezárása:   2021. június 30.

KONZORCIUMVEZETŐ, KONZORCIUMI TAG,
KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK

Konzorciumvezető: Országos Vízügyi Főigazgatóság
   www.ovf.hu

Konzorciumi tag:  Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
   www.ativizig.hu

PARTNEREK:

Lebonyolító:  VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
   www.environ.hu

Kivitelező:  Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
   www.dren.hu

Mérnök:  UTIBER Közúti Beruházó Kft.
   www.utiber.hu

A NÉGY PROJEKTELEM
RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Partbiztosítások helyreállítása, építése

Azokon a helyeken, ahol a kanyarulatfejlődés veszélyesen megközelíti az árvízvédelmi töltést, az árvízi biztonság biztosítása 
érdekében különösen indokolttá vált az akkori állapot további romlását megakadályozandó kanyarulatrendezés. A Tisza folyón 
megvalósított munkálatok mielőbbi kivitelezését indokolták az elmúlt években az őszi felülvizsgálat keretében végrehajtott kisvízi 
bejárásokon tapasztaltak.
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Mindszent

Levelényi partbiztosítás megerősítése
214,250-215,850 fkm

Algyői partbiztosítás helyreállítása
186,000-186,800 fkm

Lúdvári partbiztosítás helyreállítása
és meghosszabbítása
195,050-195,600 fkm

Hódmezővásárhely

Szeged

Algyő

Baks

Szentes

Csongrád

M=1:200 000

T-R-1.1.

Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező

VZ/04-287-2000
Paluska Zoltán

VZ/04-287-2000

Sági Rajmund
 06-01179 

Szekeres Róbert

Tóth Szabolcs

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyón
Levelényi partbiztosítás áttekintő helyszínrajza

Tisza folyó 214,250-214,450 fkm,
215,090-215,190 fkm és a

215,200-215,230 fkm szelvények között
partbiztosítás helyreállításának, tervezett tehermentesítésének

 mintakeresztszelvénye
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Bozót és cserjeirtás

Fakitermelés rézsűből
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Lábazati kőszórás LMA 5/40 (2 m³/fm)
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Felvételi vízszint 76,40 mBf.

LNV 85,35 mBf.
MÁSZ 86,06 mBf.

Mederképző vízszint 79,00 mBf.

"0" vízszint 74,74 mBf.Hajózási kisvízszint (HKV) 75,32 mBf.
Szabályozási vízszint (V200) 76,10 mBf.

1,00 változóváltozó

1:1,5

RENO-matrac (23 cm)
Geotextília (Terfil 200g/cm²)

-60-70 -20-40 20 4010-10-30 30-50

(21,38-32,61) (9,98-15,37)

változó
(66,56-68,28) LMA 5/40 kőszórás (30 cm)

Geotextília (Terfil 200g/cm²)
Meglévő tönkrement partbiztosítás

1:2

1:1,5

81,10

RENO matrac rögzítése
M = 1:50

f 16 acél rögzítőkampó
2,0 méterenként

RENO-matrac (23 cm)
Geotextília (Terfil 200g/cm²)
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Part sáv rendezése

1,00

175/2017

Munkarész felelős tervezője:

Munka megnevezése:

Rajz címe:

Generál tervező
tervszáma:

Mellékletszám:

Ügyvezető igazgató: Felelős tervező: Ellenőr: Méretarány:

Kelt:

Alapszint:

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll.

Illés Lajos

2017. 09.

Tervező
tervszáma:

Balti

Terv címe:

Tervező:

Megbízó:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.
Tel: 06-42/500-521 Fax: 06-42-500-522
e-mail: info@environ.hu

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.

Munkarész: Levelényi partbiztosítás megerősítése
a Tisza folyó 214,250-215,850 fkm szelvényei között

175-1/2017

Laurinyecz Pál
Tervező: Tervező:

Sári CsabaSági Rajmund

„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán" című KEHOP-1.4.0-15-2015-00003
azonosító számú projekt

Vízjogi létesítési engedélyes- és ajánlati terv

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyó
214,250-215,850; 195,050-195,600; 186,000-186,800 fkm szelvényei között

Polyák Károly

Levelényi partbiztosítás mintakeresztszelvényei
R-1.6.2.

M=1:200

Tisza folyó
214,250 – 215,850 folyamkilométer szelvények

között a jobb parton lévő
LEVELÉNYI PARTBIZTOSÍTÁS MEGERŐSÍTÉSE

A Tisza folyó 214,120 fkm – 217,060 fkm szelvényei között húzódik a Levelényi kanyarulat. Bevédésére már a múlt század első évti-
zedeiben sort kellett keríteni, mivel az alsó 2/3 része az 1840-es évektől az 1890-es évekig helyenként 70–80 m-t is jobbra tolódott, 
és ezzel a jobboldali part viszonylag hosszabb szakaszon 15 m-re is veszélyesen megközelítette a véd töltés lábát. Ezért az 1910-es 
években két különálló partvédőmű épült meg. Az 1940-es években azonban már – az árvízvédelmi töltés közelsége és védelme mi-
att – egy összefüggő és egységes partbiztosítással kellett fejleszteni a két különálló művet. Ekkor jött létre a levelényi partbiztosítás.

A levelényi partbiztosítás megerősítése a folyó 214,250 – 215,850 fkm szelvényei között rendkívül fontossá vált az árvízvédelmi 
töltés közelsége miatt.

MEGVALÓSÍTOTT BEAVATKOZÁSOK

A beavatkozások a partbiztosítás helyreállítása kapcsán az alábbi részekre tagozódtak, a következő műszaki beavatkozások ke-
rültek elvégzésre.

215,130 – 215,850 fkm szelvények között rézsű tisztítás, részleges tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás.

Levelényi vízkivétel fölötti partbecsúszás helyreállítása 215,200 – 215,230 fkm szelvények között:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési terméskőből;
- Geotextília elhelyezése a kőszórás alá.

Levelényi vízkivétel alatti partbiztosítás helyreállítása 215,090 – 215,190 fkm szelvények között,
részleges tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési terméskőből;
- Geotextília elhelyezése kőszórás alá (Terfi l 200g/cm2).

214,250 – 214,450 fkm szelvények között partvédelem helyreállítása, teljes tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési terméskőből;
- Geotextília elhelyezése a kőszórás alá (Terfi l 200g/cm2).
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Mindszent

Levelényi partbiztosítás megerősítése
214,250-215,850 fkm

Algyői partbiztosítás helyreállítása
186,000-186,800 fkm

Lúdvári partbiztosítás helyreállítása
és meghosszabbítása
195,050-195,600 fkm

Hódmezővásárhely

Szeged

Algyő

Baks

Szentes

Csongrád

Lúdvári partbiztosítás áttekintő helyszínrajza

T-R-2.1.

M=1:200 000

Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező

VZ/04-287-2000
Paluska Zoltán

VZ/04-287-2000

Sági Rajmund
 06-01179 

Szekeres Róbert

Tóth Szabolcs

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyón

Tisza folyó bal partján lévő
LÚDVÁRI PARTBIZTOSÍTÁS HELYREÁLLÍTÁSA

ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
a 195,100 – 195,600 folyamkilométer szelvények között

A Tisza folyó 195,050 – 197,070 fkm szelvényei között húzódik a Lúdvári kanyarulat, ebben van az ”atkai” átmetszés alsó vége. Az 
átmetszés következtében – közvetlenül a kanyarulat alsó végén – olyan nagymérvű partszakadások történtek a bal oldalon, hogy 
már 1932-ben 3 db sarkantyúval szűkíteni kellett a medret, 1938-ban pedig a hatásosabb medereltolódás és a kívánatos kanyarulati 
viszonyok kialakítása céljából a sarkantyúk belső végén vezetőművel kellett a bal partot rögzíteni. A vezetőmű alatt, ugyancsak a 
bal oldali partszakaszon – valószínűleg rossz talajviszonyok következtében – nagymérvű partbeszakadások keletkeztek, ami miatt 
a lúdvári mederrendezési munkák során épült vezetőművet meg kell hosszabbítani, illetve lefelé a szakadó partot biztosítani kellett. 
Ez annál inkább is időszerűvé vált, mivel az 1981-es árvíz idején kb. 110 m hosszúságban a part kagylószerűen becsúszott a folyó 
medrébe, az ezt követő árhullámok pedig azt tovább bővítették. A becsúszás középső részén az öböl elérte a 18–20 m-t is. A part 
és a meder további romlásának megakadályozása céljából halaszthatatlan volt a folyó 195,100 – 195,600 fkm szelvényei között a 
partbiztosítás helyreállítása és meghosszabbítása.

MEGVALÓSÍTOTT BEAVATKOZÁSOK

A partbiztosítás helyreállítása az alábbi részmunkákra, műszaki beavatkozásokra tagozódott.

Mederelfajulás rögzítése 195,100 – 195,600 fkm szelvények között a bal parton:

- Tisztító mederkotrás;
- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Rézsűképzés, alakító földmunka végzése;
- Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési terméskőből;
- Geotextília elhelyezése a kőszórás alá (Terfi l 200g/cm2).
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Felvételi vízszint 74,94 mBf.

LNV 84,67 mBf.
MÁSZ 85,26 mBf.

Mederképző vízszint 79,00 mBf.

"0" vízszint 74,10 mBf.
Hajózási kisvízszint (HKV) 75,01 mBf.

Szabályozási vízszint (V200) 75,90 mBf.

Tisza folyó 195,080-195,240 fkm szelvények között
vezetőmű építésének

mintakeresztszelvénye
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Tervezett földfeltöltés

Tervezett vezetőmű
-LMA 5/40 kőszórás (30 cm)
-Geotextília (Terfil 200g/cm²)

Tervezett víz alatti kotrás

Tervezett mederbiztosítás
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1,001,00 4,65változó
(7,77-20,22)

1:1,5

79,00

RENO matrac rögzítése
M = 1:50

f  16 acél rögzítőkampó
2,0 méterenként

RENO-matrac (23 cm)
Geotextília (Terfil 200g/cm²)
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Fakitermelés rézsűből

Bozót és cserjeirtás

RENO-matrac (23 cm)
Geotextília (Terfil 200g/cm²)

175/2017

Munkarész felelős tervezője: Generál tervező
tervszáma:

Mellékletszám:

Ügyvezető igazgató: Felelős tervező: Tervező: Ellenőr: Méretarány:

Kelt:

Alapszint:

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll.

Illés Lajos

2017. 09.

Tervező
tervszáma:

Balti

Terv címe:

Tervező:

Megbízó:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.
Tel: 06-42/500-521 Fax: 06-42-500-522
e-mail: info@environ.hu

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.

Munka megnevezése:

Rajz címe:

Munkarész: Lúdvári partbiztosítás helyreállítása és meghosszabbítása
a Tisza folyó 195,050-195,600 fkm szelvényei között

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyó
214,250-215,850; 195,050-195,600; 186,000-186,800 fkm szelvényei között

175-1/2017

„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán" című KEHOP-1.4.0-15-2015-00003
azonosító számú projekt

Vízjogi létesítési engedélyes- és ajánlati terv

Laurinyecz Pál
Tervező:
Sári CsabaSági Rajmund Polyák Károly

Lúdvári partbiztosítás mintakeresztszelvényei
R-2.6.3.

M=1:200
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Tisza folyó 186,000 – 186,800 folyamkilométer szelvények között
a jobb parton lévő

ALGYŐI PARTBIZTOSÍTÁS HELYREÁLLÍTÁSA

Mindszent

Levelényi partbiztosítás megerősítése
214,250-215,850 fkm

Algyői partbiztosítás helyreállítása
186,000-186,800 fkm

Lúdvári partbiztosítás helyreállítása
és meghosszabbítása
195,050-195,600 fkm

Hódmezővásárhely

Szeged

Algyő

Baks

Szentes

Csongrád

Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező

VZ/04-287-2000
Paluska Zoltán

VZ/04-287-2000

Sági Rajmund
 06-01179 

Szekeres Róbert

Tóth Szabolcs

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyón
Algyői partbiztosítás áttekintő helyszínrajza

M=1:200 000

T-R-3.1.

A Tisza folyó 185,940 – 189,600 fkm szelvényei között húzódik az Algyői kanyarulat. Ennek jobboldali homorú oldalán az utóbbi 120 év 
alatt csak viszonylag kisebb mérvű fejlődés mutatkozik, amit a különböző időkben rögzített mederállapot vizsgálata is igazol. A meder 
egyébként ’’0” víz körüli magasságig sárga agyagba ágyazódott be, ezért is lassú a kanyarulat fejlődése. Azonban a kanyarulat alsó vége 
a lassú fejlődés ellenére is annyira megközelítette az árvízvédelmi töltés lábát, hogy a partszakaszt be kellett védeni. A folyó jobb parté-
lének állandósítása érdekében az algyői partbiztosítás helyreállítása szükségessé vált a folyó 186,000 – 186,800 fkm szelvényei között.

MEGVALÓSÍTOTT BEAVATKOZÁSOK

A partbiztosítás helyreállítása az alábbi részmunkákra, műszaki beavatkozásokra tagozódott.

186,400 – 186,800 fkm szelvények között rézsű tisztítás, részleges tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás.

Partbiztosítás helyreállítása 186,200 – 186,400 fkm szelvények között, teljes tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési terméskőből.

186,000 – 186,200 fkm szelvények között rézsű tisztítás, részleges tehermentesítés:

- Bozót- és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítást;
- Fakitermelés rézsűből, gallyazással, elszállítás;
- Medertisztítás.
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LMA 5 40 kőszórás

RENO matrac

CP 45
125 ágyazat

Terep feltöltés

Száraz kotrás

Jelmagyarázat

Kitűzési pont

Felmérési keresztszelvény
Geotextília
Erdészeti beavatkozás

E
Terep bevágás felvonulási sáv kialakításához

Terep feltöltés felvonulási sáv kialakításához
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Algyői partbiztosítás mintakeresztszelvénye
a Tisza folyó 186,200 - 186,400 fkm szelvények között

Felvételi vízszint
75,04

Szabályozási vízszint (V200)
75,70

Mederképző vízszint
79,00

Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező

VZ/04-287-2000
Paluska Zoltán

VZ/04-287-2000

Sági Rajmund
 06-01179 

Szekeres Róbert

Tóth Szabolcs

Partbiztosítások építése, megerősítése és helyreállítása a Tisza folyón
Algyői partbiztosítás mintakeresztszelvénye (186,200-186,400 fkm)

M=1:200

T-R-3.7.2.
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A Maros folyó Makó alatti szakaszán a Ferencszállási kanyarulatban a 15,1 – 15,2 fkm szelvények közötti bal parton mintegy 30-40 m 
hosszon a folyó a szabályozási vonal mögé került, bekagylósodás alakult ki. Az árvízvédelmi töltés közelsége, illetve a keskeny hul-
lámtéri előtér miatt a partbiztosítás fenntartása, helyreállítása, valamint kiegészítése volt indokolt. A kanyarulat rendkívül kedvezőtlen 
volt a víz, a jég és a hordalék levezetésének szempontjából. A Maros folyón a 14,000 – 16,200 fkm között szükségessé vált a Ferenc-
szállási kanyarulat rendezése. A víz, a jég és a hordalék levezetésének problémáin jelentősen enyhíthet a megvalósított beruházás.

Az eredeti tervek szerint a kanyarulat rendezésére alapvetően átmetszéssel került volna sor, azonban a tervezés előkészítése so-
rán a Körös-Maros Nemzeti Park (KMNPI) levelében a Maros folyó Ferencszállási kanyarulatának átmetszését a Természetvédelmi 
törvénnyel ellentétesként véleményezte, így az kikerült a projektelemek közül. A vízjogi engedélyes terv műszaki tartalma szerint a 
Ferencszállási kanyarulat rendezése keretében az árvízvédelmi töltés 619 fm hosszon áthelyezésre került, nyomvonala megváltozott, 
nagyobb lett a távolság a partél és a töltés között. E mellett a jelenlegi partvédőmű megerősítése és a jobb parti mederél hátrametszé-
se is megvalósult, úgy, hogy a kialakuló partélek közötti távolság B = 110 m lett.

Az árvízvédelmi töltés nyomvonalának megváltoztatásával, 619 fm új árvízvédelmi töltés épült, majd a jelenlegi töltés 14+000 – 14+550 
tkm szelvények közötti szakasza elbontásra került. Az új töltés a 14+000 tkm szelvényből indul, 619 m hosszon enyhe ívet követve 
halad a meglévő töltés mögött úgy, hogy a tetőponti szelvényben a mederél és a vízoldali töltésláb közötti távolság ~50,0 m lett. A töl-
tés a meglévő töltés 14+550 tkm szelvényébe csatlakozik vissza, amely a fejlesztést következtében 14+619 tkm szelvényre változott.

A fejlesztett töltésszakasz keresztmetszeti kialakítása a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló te-
vékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KVVM rendeletben meghatározott 
műszaki paraméterek szerint valósult meg, melynek keresztszelvényi paraméterei:

- koronaszélessége 5,0 m
- víz oldali rézsűhajlása 1:3
- mentett oldali rézsűhajlása 1:4
- a 10,0 m széles védősáv esése 5%

A partvédőmű rekonstrukciójának célja volt a folyó által a töltést veszélyesen megközelítő partszakasz biztosítása, a további erózió 
megakadályozása a 15,035 – 15,215 fkm szelvények között. A mederoldal védelmére a 15,035 – 15,215 fkm között, egy lábazati 
kőszórásra támaszkodó 212,0 m hosszú, 1:2-es rézsűhajlású, 23 cm vastagságú RENO matracos rézsűvédelem épült. A lábazatra 
támaszkodva a mederképző vízszintig épülő CP45/125 jelű vízépítési terméskő feltöltést egy 2,0 m széles padka szakítja meg, 
ahonnan 1:2-es rézsűhajlással folytatódik a feltöltés.
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Maros bal parti árvízvédelmi töltés

 14+200-14+400 tkm

Maros bal parti árvízvédelmi töltés
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változó
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Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

A Maros folyó Ferencszállási kanyarulatának rendezése

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező

VZ/04-287-2000
Paluska Zoltán

VZ/04-287-2000 Bányai Máté

Sári Csaba

M-R-1.6.

M =1:200
M=1:50

Árvízvédelmi töltés áthelyezése a Maros bal parti töltés 14+000-14+550 tkm szelvények között
Töltésáthelyezés mintakeresztszelvényei

FERENCSZÁLLÁSI KANYARULAT RENDEZÉSE

Maros folyó, Ferencszállási kanyarulat

M=1:50 000

M-R-1.1.

Törzsszám:

Dátum:

Méretarány:

Rajzszám:

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.

Megbízó:

A terv tárgya:

A rajz tárgya:

Békés Drén Kft.

Ezen terv az Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás 
kártérítési kötelezettséget eredményez

Alföld-PLANUM Kultúrmérnöki Kft.

5630 Békés, Petőfi utca 20.

59 361

VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán KEHOP-1.4.0-12-2015-00003
KIVITELI TERV

dr. Goda Péter
VZ-TER 04-0209

Paluska Zoltán

Alapsík: BALTI

A Maros folyó Ferencszállási kanyarulatának rendezése

2019. február hó

Ügyvezető: Főmérnök: Vezető tervező Szerkesztő, tervező
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Árvízvédelmi töltés áthelyezése a Maros bal parti töltés 14+000-14+550 tkm szelvények között
Áttekintő helyszínrajz
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Munkarész felelős tervezője: Generál tervező
tervszáma:

Mellékletszám:

Ügyvezető igazgató: Felelős tervező: Tervező: Ellenőr: Méretarány:

Kelt:

Alapszint:

Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll.

Illés Lajos

2017. 09.
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Tervező
tervszáma:

Balti

„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán" című
KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt

Vízjogi létesítési engedélyes- és ajánlati terv

Terv címe:

Tervező:

Megbízó:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.
Tel: 06-42/500-521 Fax: 06-42-500-522
e-mail: info@environ.hu

VIZITERV Environ Kft.
4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 15.
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A Maros folyó Ferencszállási kanyarulatának rendezése
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Szerkesztő:

Partvédőmű rekonstrukció, és jobb
parti mederkorrekció

mintakeresztszelvénye
R-5.1.
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Az árvízvédelmi töltés állékonyságának növelése, valamint a töltésen és a töltés alatt átszivárgó vizek mennyiségének csökkentése 
érdekében a töltés tengelyében nagy mélységű HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló 
résfal építése is megvalósult.



Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/225-44-00
www.ovf.hu

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.
Telefon: +36 62/599-599
www.ativizig.hu 

A Maros folyó jobb parti mederkorrekciója a 14,782-15,220 fkm szelvények között létesült. A Ferencszállási kanyarulat felett és 
alatt a folyó partélei között a folyó sokkal szélesebb (~130 m), mint a kanyarulat tetőpontjában (~80 m). Ezen geometriai viszonyok 
mellett megépülő partvédőmű a középvízi meder vízszállító képességének tovább csökkenését okozta, ami növelte a káros vissza-
duzzasztások és jégmegállások bekövetkezésének valószínűségét. A középvízi meder megfelelő levezető képességének elérése 
a jobb part rendezésével, a domború oldali partél hátra helyezésével valósult meg.

A korrekció méretei:

- felső szelvénye 15,220 fkm
- alsó szelvénye 14,782 fkm
- szelvényezés szerinti hossza 438 fm

A tiszai partvédő művek megerősítése, meghosszabbítása döntően a Magyar Állam tulajdonában, és az ATIVIZIG kezelésében 
lévő területen épült, azonban szükségessé vált a medermenti, művelés alatt álló területek mederbe vonása.

A Maros folyón végrehajtott beavatkozások érintették legjelentősebb mértékben az idegen tulajdonú ingatlanokat, amelyek állami 
tulajdonba vonása elengedhetetlenné vált. Ezek adás-vétellel vagy kisajátítással történő megszerzése a Ferencszállási kanyarulat 
térségében, a Maros jobb partján tervezett munkálatok végrehajtása miatt vált szükségessé. Az érintett ingatlanok magán, illetve 
egyéb (pl: erdészet) állami tulajdonban vannak és többségük erdő és szántó művelési ágú terület, azonban nagy számban út és 
zártkert is előfordult.

A projektelemek megvalósíthatósága érdekében megszerzendő ingatlanok, ingatlanrészek pontos területnagyságai, azok részle-
tes terveinek kidolgozásával a VIZITERV Environ Kft. lett megbízva, az értékbecslési, valamint jogi szolgáltatások lebonyolítási 
feladait az ATIVIZIG vállalta magára. A projekt megvalósítása során mintegy 20.000.000,- Ft értékben kerültek az idegen tulajdonú 
ingatlanok megvételre, kisajátításra.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 4 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
segítségével valósult meg „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” fejlesztés. A beruházással jelentősen nőtt a térségben 
élők és javaik, a mezőgazdasági területek, valamint más védendő értékek árvízi biztonsága, illetve ennek hatására jelentősen 
csökken az esetleges árvízi védekezés költsége.

További információk: www.hullamterativizig.ovf.hu


