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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Töltésáthelyezés: 

A töltés áthelyezésével a 

hullámtér kiszélesedik, 

több helyet biztosítva az 

árvíz levonulásának. 

 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen intézkedés nincs előirányozva. 

Alsó-Tisza 

Árvízvédelmi töltések erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.88 Berettyóúfalui ártéri öblözet  

Berettyó jobb parti töltés áthelyezése 47+300 – 47+800 tkm között  

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.87 Nagy-Sárréti ártéri öblözet  

Hármas-Körös jobb parti töltés áthelyezése 80+370 – 80+765 tkm között  

Sebes-Körös jobb parti töltés áthelyezése 5+300 – 5+900 tkm között  

2.91 Sarkadi ártéri öblözet  

Kettős-Körös jobb parti töltés áthelyezése 15+200 – 15+700 tkm között  

Sebes-Körös bal parti töltés áthelyezése 2+800 – 3+100 tkm között  

Sebes-Körös bal parti töltés áthelyezése 22+350 – 22+550 tkm között  

Sebes-Körös bal parti töltés áthelyezése 45+900 – 46+500 tkm között  

2.92 Remetei ártéri öblözet  

Fekete-Körös bal parti töltés áthelyezése 0+800 – 4+000 tkm között  

Fekete-Körös bal parti töltés áthelyezése 9+800 – 10+100 tkm között  

Fehér-Körös jobb parti töltés áthelyezése 6+950 – 7+200 tkm között  
 

Balaton A tervezési egység területén ilyen intézkedés nincs előirányozva. 

Dráva A tervezési egység területén ilyen intézkedés nincs előirányozva. 

Felső-Duna 

 Árvízvédelmi töltések áthelyezése és erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.05 Rábaközi, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés áthelyezése 55+800 – 54+200 tkm között  

Rába jobb parti töltés áthelyezése 50+000 – 49+000 tkm között  

1.06 Nicki ártéri öblözet  

Répce-árapasztó jobb parti töltés áthelyezése 8+200 – 7+800 tkm között  

1.06 Nicki, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába jobb parti töltés áthelyezése 80+000 – 78+000 tkm között  

1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Marcal bal parti töltés áthelyezése 7+150 – 10+000 tkm között  

Marcal bal parti töltés áthelyezése 15+200 – 15+700 tkm között  
 

Felső-Tisza 

Árvízvédelmi töltések áthelyezése, erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.57 Szamosközi ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés áthelyezése a mentett oldal felé a 122+870 – 125+280 tkm között  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.03 Ronyvazugi ártéri öblözet  

Ronyvazugi Bodrog jp töltéskorrekció jp ártéri hídnyílás kialakításához (Alsóberecki)  

Ronyvazugi Bodrog bp töltéskorrekció bp ártéri hídnyílás kialakításához (Alsóberecki)  
 

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen intézkedés nincs előirányozva. 

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.33 Szirma-sajóörösi ártéri öblözet  

Sajó folyó 49,7 – 50,4 fkm között jobb parti 08.07. 2. őrjárás töltés elbontás  

2.19 Ócsanálos-Hernádközi ártéri öblözet  

Hernád folyó 24,4 – 24,5 fkm között jobb parti Gesztelyi körtöltés elbontás  

 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 19+700 – 22+200 tkm között Bogárzói kanyarulat (1,1 km)  

Tisza 343,7 – 349 fkm között Tisza jobb parti töltés 73+735 – 80+055 tkm között Tiszapüspöki  

Tisza 350 – 354,3 fkm között Tisza jobb parti töltés 82+565 – 87+300 tkm között Szórópuszta-Doba  

Tisza 354,5 – 360 fkm között Tisza jobb parti töltés 90+870 – 93+000 tkm között Keskeny  

2.82 Fegyvernek-mesterszállási ártéri öblözet  

Tisza 409,1 – 412 fkm között Tisza bal parti töltés 151+000 – 155+000 tkm között Tiszaderzsi szűkület  

Tisza 342,7 – 342,9 fkm között Tisza bal parti töltés 88+090 – 88+450 tkm között Szajol  

Tisza 352,6 – 358 fkm között Tisza bal parti töltés 97+850 – 102+650 tkm között Óballa  

2.86 Köröszugi ártéri öblözet  

Tisza 255,4 – 260,2 fkm között Tisza bal parti töltés (3,7 km)  

Tisza 260,6 – 263,7 fkm között Tisza bal parti töltés (3,0 km)  

2.51 Tiszakécskei ártéri öblözet  

Tisza 270,4 – 284,4 fkm között Tiszakécske I. jobb parti töltés (8,4 km)  

Tisza 276,2 – 284,1 fkm között Tiszakécske II. jobb parti töltés (5,3 km)  

Tisza 277,8 – 282,3 fkm között Tiszakécske III. jobb parti töltés (3,1 km)  

2.85 Cibakházi ártéri öblözet  

Tisza 290,9 – 294,8 fkm között Tisza bal parti töltés (2,9 km)  

Tisza 298,0 – 304,2 fkm között Tisza bal parti töltés (6,0 km)  

Töltésmagasítás, 

megerősítés:  

A töltések emelésével, 

erősítésével kell 

biztosítani az árvizek 

biztonságos, kártétel 

nélküli levonulását 

 

Alsó-Duna 

Árvízvédelmi töltések erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai ártéri öblözet  

Duna bal parti töltés fejlesztése 60+700 – 58+500 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 49+200 – 47+500 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 46+600 – 44+800 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 39+300 – 37+600 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 82+077 – 79+563 tkm között korona szilárd burkolattal történő ellátása  

Duna bal parti töltés fejlesztése 65+015 – 41+077 tkm között korona szilárd burkolattal történő ellátása  

Duna bal parti töltés fejlesztése 41+000 – 30+315 tkm között korona szilárd burkolattal történő ellátása  

Duna bal parti töltés fejlesztése 10+570 tkm Kulisszanyílás átépítése mobil árvízvédelmi fallá  

1.50 Baja városi ártéri öblözet  

Duna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+655 tkm között  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Töltésmagasítás, 

megerősítés:  

A töltések emelésével, 

erősítésével kell 

biztosítani az árvizek 

biztonságos, kártétel 

nélküli levonulását 

 

 

Alsó-Duna 

.51 Margitta-szigeti ártéri öblözetek  

Duna bal parti töltés fejlesztése 39+300 – 38+500 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 34+300 – 32+300 tkm között rézsűvédelem / rézsűburkolat építés  

Duna bal parti töltés fejlesztése 43+095 – 37+810 tkm között korona szilárd burkolattal történő ellátása  

Duna bal parti töltés fejlesztése 47+683 tkm Kulisszanyílás átépítése mobil árvízvédelmi fallá  

Duna bal parti töltés fejlesztése 47+506 tkm Kulisszanyílás átépítése mobil árvízvédelmi fallá  

Duna bal parti töltés fejlesztése 16+458 tkm Kulisszanyílás átépítése mobil árvízvédelmi fallá  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.24 Madocsai ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése a 66+925 – 73+460 tkm között, műtárgyak rekonstrukciója  

Duna jobb parti töltés fejlesztése a 81+975 – 82+010 tkm között  

1.25 Duna-Sióközi ártéri öblözet  

Sió bal parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 0+000 – 17+635 tkm között  

Duna jobb parti töltés fejlesztése a 41+255 – 59+107 tkm között, műtárgyak rekonstrukciója  

Duna jobb parti töltés fejlesztése a 59+107 – 64+444 tkm között, műtárgyak rekonstrukciója  

1.26 Szedresi ártéri öblözet  

Nádor bal parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 1+099 – 16+748 tkm között  

1.27 Sió-Sárvíz-közi ártéri öblözet  

Nádor jobb parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 0+050 – 0+300 tkm között  

Nádor jobb parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 1+055 – 16+373 tkm között  

Sió bal parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 17+635 – 36+175 tkm között  

1.28 Kadajcs-Simontornyai ártéri öblözet  

Sió bal parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 36+175 – 68+525 tkm között  

Sió 79,5 – 120,9 fkm szelvények között becsatlakozó vízfolyások hídjai, műtárgyai rekonstrukciója (32 db)  

1.31 Sárközi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése a 0+000 – 21+975 tkm között, műtárgyak rekonstrukciója  

Duna jobb parton Meglevő bátai lokalizációs töltés fejlesztése árvízvédelmi mobil gáttal (1,9 km)  

Sió jobb parti töltés fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója 0+000 – 17+786 tkm között 

Alsó-Tisza 

Árvízvédelmi töltések erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.87 Nagy-sárréti ártéri öblözet  

Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 21+313 – 22+900 tkm között  

Kálló jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 11+200 tkm között  

Hortobágy-Berettyó bal parti töltés fejlesztése 43+000 – 67+119 tkm között  

Kösely bal parti töltés fejlesztése 67+119 – 76+930 tkm között  

2.88 Berettyóúfalui ártéri öblözet  

Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 22+900 – 67+400 tkm között  

Ér jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+700 tkm között  

2.89 Érmelléki ártéri öblözet  

Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 67+400 – 73+220 tkm között  

Ér bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+100 tkm között  

2.90 Kis-sárréti ártéri öblözet  

Berettyó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 25+000 tkm között  

Berettyó bal parti töltés fejlesztése 25+000 – 72+365 tkm között  

Kálló bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+926 tkm között  

Sebes-Körös jobb parti töltés fejlesztése 14+013 – 24+200 tkm között  

Sebes-Körös jobb parti töltés fejlesztése 24+200 – 56+465 tkm között  

 

Alsó-Tisza-vidékiVízügyi Igazgatóság területén:  

2.95 Körös-Tisza-Maros-közi ártéri öblözet  

Hármas-Körös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+242 tkm között  

Hármas-Körös bal parti töltés fejlesztése 7+242 – 35+913 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 12+400 – 44+802 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 44+802 – 52+047 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 52+047 – 57+489 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 57+489 – 76+566 tkm között  

Maros jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+602 tkm között  

Maros jobb parti töltés fejlesztése 2+602 – 47+400 tkm között  

Sámson-apátfalvai fcs jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 9+510 tkm között  

Sámson-apátfalvai fcs bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 9+510 tkm között  

2.96 Torontáli ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 12+400 tkm között  

Maros bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 28+640 tkm között  

2.54 Szegedi ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 31+512 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 31+512 – 59+964 tkm között  

Dongér jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+500 tkm között  

2.53 Csongrádi ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 59+964 – 100+542 tkm között  

Dongér bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+500 tkm között  

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.95 Körös-Tisza-Maros-közi ártéri öblözet  

Hármas-Körös bal parti töltés fejlesztése 35+913 – 70+738 tkm között  

2.94 Békési ártéri öblözet  

Hármas-Körös bal parti töltés fejlesztése 70+738 – 85+030 tkm között  

Kettős-Körös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 35+040 tkm között  

Fehér-Körös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+267 tkm között  

2.93 Gyulai ártéri öblözet  

Fehér-Körös bal parti töltés fejlesztése 4+267 – 9+286 tkm között  

2.92 Remetei ártéri öblözet  

Fehér-Körös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 9+475 tkm között  

Fekete-Körös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 20+490 tkm között  

2.91 Sarkadi ártéri öblözet  

Fekete-Körös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 16+059 tkm között  

Kettős-Körös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 36+193 tkm között  

Sebes-Körös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 57+996 tkm között  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Töltésmagasítás, 

megerősítés:  

A töltések emelésével, 

erősítésével kell 

biztosítani az árvizek 

biztonságos, kártétel 

nélküli levonulását 

 

 

Alsó-Tisza 

2.87 Nagy-sárréti ártéri öblözet  

Hármas-Körös jobb parti töltés fejlesztése 57+354 – 61+200 tkm között  

Hármas-Körös jobb parti töltés fejlesztése 61+200 – 66+000 tkm között  

Hármas-Körös jobb parti töltés fejlesztése 66+000 – 85+767 tkm között  

Sebes-Körös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 14+013 tkm között  

Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 21+313 tkm között  

Hortobágy-Berettyó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 43+000 tkm között 

Balaton 

 Árvízvédelmi töltések erősítése a Mértékadó árvízszint + biztonság szintre:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.53 Zalavár-Szentgyörgyvári ártéri öblözet  

Zala bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 13+112 tkm között  

Zala jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 9+839 tkm között  

Szentgyörgyvári patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+606 tkm között  

Szentgyörgyvári patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+595 tkm között  

Köszvényes patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+725 tkm között  

Bárándi patak bal parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 1+385 tkm között  

Búberki patak bal parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 1+000 tkm között  

Búberki patak jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+993 tkm között  

Zalaapáti patak bal parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+900 tkm között  

Zalaapáti patak jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+900 tkm között  

Szentkirályi patak bal parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+775 tkm között  

Szentkirályi patak jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+778 tkm között  

Esztergályi patak bal parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+784 tkm között  

Esztergályi patak jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 0+743 tkm között  

Bókaházi patak jobb parti II. rendű töltés fejlesztése 0+000 – 1+200 tkm között  
 

Dráva 

Árvízvédelmi töltések erősítése a Mértékadó árvízszint (MÁSZ)+ biztonság szintre:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.35 Ormánsági ártéri öblözet  

Dráva bal parti töltés fejlesztése 18+159 – 48+235 tkm között  

Dráva bal parti töltés fejlesztése 49+000 – 49+100 tkm között  

Fekete-víz jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+525 tkm között  

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.37 Murakeresztúri ártéri öblözet  

Mura bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+365 tkm között  

Principális cs. jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 5+000 tkm között  

1.38 Molnári ártéri öblözet  

Mura bal parti töltés fejlesztése 4+365 – 7+092 tkm között  

1.39 Tótszerdahelyi ártéri öblözet  

Mura bal parti töltés fejlesztése 7+092 – 10+761 tkm között  

Borsfai p. bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+351 tkm között  

1.40 Birkitói ártéri öblözet  

Mura bal parti töltés fejlesztése 10+761 – 18+199 tkm között  

Borsfai p. jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+363 tkm között  

Béci p.bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+114 tkm között  

1.41 Letenyei ártéri öblözet  

Mura bal parti töltés fejlesztése 18+199 – 26+933 tkm között  

Béci p.jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+100 tkm között  

Gerencsér á. jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+244 tkm között  

Gerencsér á. bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+255 tkm között  
 

Felső-Duna 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.07 Sárvári ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+193 tkm között  

1.08 Körmendi ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+434 tkm között  

Pinka p. bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 5+257 tkm között  

Rába jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+741 tkm között  

1.09 Szengotthárdi ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+095 tkm között  

Rába jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+834 tkm között  

Lapincs bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+564 tkm között  

Lapincs jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+070 tkm között  

Lapincs árapasztó Északi töltés fejlesztése 0+000 – 2+006 tkm között  

Lapincs árapasztó Déli töltés fejlesztése 0+000 – 1+831 tkm között  

Láhn-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+373 tkm között  

Vörös-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+665 tkm között  

Vörös-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+806 tkm között  

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.14 Tát-esztergomi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+400 tkm között (Tát)  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 1+300 – 2+000 tkm között (Esztergom)  

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem: Esztergom város árvízi biztonságának növelése a meglévő 

védvonal fejlesztése révén.  

1.13 Komárom-almásfüzitői ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 14+457 tkm között  

1.12 Holt-Marcal - győri ártéri öblözet  

Mosoni-Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+116 tkm között  

Rába jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+530 tkm között  

1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Rába jobb parti töltés fejlesztése 11+060 – 29+508 tkm között  

Marcal bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 19+252 tkm között  

1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába jobb parti töltés fejlesztése 29+508 – 84+141 tkm között  

1.06 Nicki ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés fejlesztése 60+569 – 83+671 tkm között  

Répce-árapasztó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 9+588 tkm között  
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nélküli levonulását 

 

 

Felső-Duna 

1.05 Rábaközi ártéri öblözet  

Rába bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 29+734 tkm között  

Rába bal parti töltés fejlesztése 29+734 – 60+659 tkm között  

Rába bal parti töltés fejlesztése 33+000 – 35+000 tkm között - Sobor térségében a 33+450 tkm, a 33+750 tkm 

szelvényben nyílt repedés keletkezett a töltésben. A probléma megoldása magas, szerkezetes töltés építése 

lehetne.  

Répce-árapasztó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+160 tkm között 

1.03 Lajta jobb parti ártéri öblözet  

Lajta jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 18+400 tkm között  

1.02 Lajta bal parti ártéri öblözet  

Lajta bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 13+650 tkm között  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 26+438 tkm között  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 11+000 – 13+000 tkm között - A buzgárfeltárások során végzett vizsgálatok 

alapján erősítésre szorul a Vámosszabadi határátkelőhely közelében, a 11+000-13+000 tkm közötti szakasz 

(11+038, 11+897, 12+261 tkm szelvényben)  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 24+000 – 26+000 tkm között - A buzgárfeltárások során végzett vizsgálatok 

alapján erősítésre szorul Ásványráró közelében, a 24+000-26+000 tkm szelvények közötti szakasz (24+124, 

25+740 tkm szelvényben)  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 23+600 – 24+330 tkm között - mentett oldali leterhelő paplan építése  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 23+710 – 23+850, 24+400 - 24+650 tkm között - árvízvédelmi biztonság 

javítása szádfalazással  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 8+630 – 8+670 tkm között – buzgárcsoport elhárítása  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 26+438 – 61+676 tkm között  
 

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.01 Beregi ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 31+000 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 31+000 – 48+200 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 48+200 – 53+800 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 53+800 – 62+812 tkm között  

2.55 Palád-Csécsei ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 143+258 – 159+382 tkm között  

Batár bal parti töltés fejlesztése 0+000 –7+050 tkm között  

Batár bal parti töltés fejlesztése 7+050 –9+940 tkm között  

Túr jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 20+600 tkm között 

Palád jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+423 tkm között  

2.56 Felső-túri ártéri öblözet  

Túr jobb parti töltés fejlesztése 20+600 – 28+022 tkm között  

Palád bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+980 tkm között  

2.57 Szamosközi ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 112+000 – 122+900 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 122+900 – 130+681 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 130+6810 – 143+258 tkm között  

Szamos jobb parti töltés fejlesztése 0+000 –1+770 tkm között  

Szamos jobb parti töltés fejlesztése 1+770 –46+385 tkm között  

Túr bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 10+950 tkm között  

Túr bal parti töltés fejlesztése 10+950 – 27+015 tkm között  

Sáréger bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+774 tkm között  

Sáréger jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+800 tkm között  

2.58 Szamos-Kraszna-közi ártéri öblözet  

Szamos bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+060 tkm között  

Szamos bal parti töltés fejlesztése 2+060 – 46+650 tkm között  

Kraszna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+650 tkm között  

Kraszna jobb parti töltés fejlesztése 1+650 – 40+482 tkm között  

2.59 – 2.65 Kraszna bal parti ártéri öblözetek  

Kraszna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 59+777 tkm között (21,8 km)  

2.66 – 2.69 Tisza bal parti ártéri öblözetek  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 74+500 – 112+000 tkm között (19,6 km)  

2.70 Felsőszabolcsi ártéri öblözet  

Lónyay fcs. jobb parti töltések fejlesztése 0+000 – 42+738 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 74+500 tkm között  

2.71 – 2.76 Lónyay fcs menti ártéri öblözetek  

Lónyay fcs. jobb parti töltések fejlesztése 0+000 – 26+226 tkm között  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.02 Bodrogközi ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 31+400 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 31+400 – 67+942 tkm között  

Bodrog bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 39+799 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+394 tkm között  

2.03 Ronyvazúgi ártéri öblözet  

Ronyva jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+327 tkm között  

Ronyva bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+811 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 10+175 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Sp. Fazekas sor 0+000 – 0+546 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Végardó 0+000 – 0+725 tkm között  

2.04 Bodroghalászi ártéri öblözet  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Bodroghalász 0+000 – 2+050 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Bodrogolaszi 0+000 – 0+374 tkm között  

2.05 Vámosújfalui ártéri öblözet  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Vámosújfalu 0+000 – 2+101 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Vámosújfalu 2+101 – 2+275 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Sárazsadány 0+000 – 0+911 tkm között  

2.06 Szegilongi ártéri öblözet  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Bodrogkeresztúr 0+000 – 1+786 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Bodrogkisfalud 0+000 – 1+897 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Szegi 0+000 – 1+033 tkm között  

Bodrog jobb parti töltés fejlesztése Bodrogolaszi 0+000 – 2+253 tkm között  
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Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai ártéri öblözet  

Duna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 24+360 tkm között (benne Dunavecsei csapadékvíz beeresztő 

zsilipek rekonstrukciója 3 db)  

Duna bal parti töltés fejlesztése 24+360 – 44+778 tkm között (benne Tassi zsilip állékonyságának biztosítása 

- altalaj javítás 150 m, alaplemez megerősítése 100 m; Makádi halastavak szivornyáinak rekonstrukciója 2 

db)  

Duna bal parti töltés fejlesztése 44+768 – 74+700 tkm között  

1.48 Pesti ártéri öblözet  

Duna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+452 tkm között (benne Kvassay-zsilipen az előírt magassági 

biztonság megteremtése mobil elemekkel, hajózsilip felújítás, dilattáció javítás, stb. 100 m)  

1.47 Gödi ártéri öblözet  

Duna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+150 tkm között  

1.20 Érdi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+108 tkm között  

1.21 Dunafüredi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+650 tkm között  

1.18 Budakalászi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+742 tkm között  

1.17 Szentendrei-szigeti ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 15+642 tkm között  

Szentendrei-Duna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 9+059 tkm között  

1.46 Ipolytölgyesi ártéri öblözet  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+500 tkm között (Ipolydamásd)  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+222 tkm között (Letkés)  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+470 tkm között (Ipolytölgyes)  

1.45 Ipolyvecei ártéri öblözet  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+873 tkm között (Ipolyvece belterület)  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+088 tkm között (Ipolyvece külterület)  

1.44 Dejtári ártéri öblözet  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+950 tkm között (Dejtár-alsó)  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+210 tkm között (Dejtár-felső)  

1.43 Balassagyarmati ártéri öblözet  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+150 tkm között (Balassagyarmat)  

1.42 Szécsényi ártéri öblözet  

Ipoly bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+957 tkm között (Szécsény)  

 

Önkormányzati művek  

Duna bal parti töltés fejlesztése – Nagymarosi önkormányzati mű fejlesztése  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.22 Ercsi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés 11+650 – 18+125 tkm között altalaj állékonyság javítás összesen 2,9 km hosszon  

Váli-víz bal parti töltés 2+069 tkm Sinatelepi bújtató rekonstrukciója  

1.23 Adonyi ártéri öblözet  

Duna jobb parti töltés 0+865 – 9+550 tkm között altalaj állékonyság javítás összesen 0,9 km hosszon  

Váli-víz jobb parti töltés 2+151 tkm Sinatelepi bújtató rekonstrukciója  

Közép-Tisza 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.78 Tiszanagyfalu-tiszalöki ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 83+800 – 107+820 tkm között  

KFCS bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+725 tkm között  

2.79 Hortobágyi ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 83+800 tkm között  

KFCS jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+755 tkm között  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+000 tkm között  

Takta bal parti töltés fejlesztése 8+000 – 36+643 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 45+381 tkm között  

2.08 Taktaharkányi ártéri öblözet  

Takta jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+281 tkm között  

Takta jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 2+425 tkm között  

2.10 Takta-Sajó-Hernád-közi ártéri öblözet  

Hernád bal parti Bőcsi körtöltés fejlesztése 0+000 – 2+383 tkm között  

2.11 Hernádnémeti ártéri öblözet  

Hernádkak körtöltés fejlesztése 0+000 – 0+894 tkm között  

Hernád bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 5+075 tkm között  

2.12 Nagykinizs-felsődobszai ártéri öblözet  

Felsődobszai és Hernádkércsi körtöltés fejlesztése 0+000 – 0+421 tkm között  

Felsődobszai körtöltés fejlesztése 0+000 – 3+009 tkm között  

Hernádkércs-Nagykinizs körtöltés fejlesztése 0+000 – 4+140 tkm között  

Szentistvánbaksa körtöltés fejlesztése 0+000 – 1+357 tkm között  

2.13 Gibárt-hidasnémetii ártéri öblözet  

Gönci-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+000 tkm között  

Gönci-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+870 tkm között  

Hernád bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 21+349 tkm között  

2.16 Tornyosnémeti ártéri öblözet  

Hidasnémeti körtöltés fejlesztése 0+000 – 0+461 tkm között  

Tornyosnémeti körtöltés fejlesztése + 1 zsilip 0+000 – 2+265 tkm között  

2.17 Hernádszurdok-Garadnai ártéri öblözet  

Garadna-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+800 tkm között  

Hernád jobb parti töltés fejlesztése + 1 zsilip 0+000 – 1+650 tkm között  

Hernád jobb parti töltés fejlesztése 12+670 – 15+090 tkm között  
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Közép-Tisza 

2.18 Garadna - Ócsanálosi ártéri öblözet  

Hernád jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 12+670 tkm között  

Garadna-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+832 tkm között  

Vadász-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+580 tkm között  

Gibárt árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése a Hernád folyó jobb partján 0+000 – 2+021 tkm között  

Gibárt árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése a Hernád folyó bal partján + 1 zsilip 0+000 – 1+103 tkm között  

Hernádszentandrás árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése 0+000 – 4+178 tkm között  

Ináncs árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése 0+000 – 2+435 tkm között  

Kiskinizs árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése + 1 zsilip 0+000 – 3+759 tkm között  

Ócsanálos árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése + 1 zsilip 0+000 – 1+946 tkm között  

Halmaj árvízvédelmi körtöltésének fejlesztése 0+000 – 2+457 tkm között  

2.19 Ócsanálos-Hernád-közi ártéri öblözet  

Vadász-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+300 tkm között  

Hernád jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 10+500 tkm között  

Hernád jobb parti Bőcsi körtöltés fejlesztése 0+000 – 2+136 tkm között  

2.20 Felsőzsolca-Boldvai, 2.19 Ócsanálos-Hernád-közi ártéri öblözet  

Felsőzsolcai árvízvédelmi körtöltés fejlesztése 0+000 – 5+683 tkm között  

2.20 Felsőzsolca-Boldvai ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 7+270 tkm között  

Arnót árvízvédelmi körtöltés fejlesztése 0+000 – 3+285 tkm között  

2.21 Boldva-múcsonyi ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+850 tkm között  

Vörös Jankó patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+300 tkm között  

Szuha-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+500 tkm között  

2.22 Múcsony-sajókazai ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 6+850 – 11+441 tkm között  

Szuha patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+400 tkm között  

2.24 Dubicsány-putnoki ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+549 tkm között  

2.25 Putnok-héti ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+552 tkm között  

Keleméri-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+950 tkm között  

Szörnyűvölgyi-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+672 tkm között  

Szörnyűvölgyi-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+330 tkm között  

Somos-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+572 tkm között  

Somos-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+633 tkm között  

2.26 Bánrévei ártéri öblözet  

Névtelen-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+950 tkm között  

Névtelen-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+947 tkm között  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 4+552 – 7+536 tkm között  

Keleméri-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+764 tkm között  

Sajó bal parti töltés fejlesztése 7+536 – 8+003 tkm között  

2.27 Sajópüspöki ártéri öblözet  

Hangony-patak jobb parti töltés fejlesztése (+ 1 zsilip) 0+000 – 0+844 tkm között  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 0+458 – 4+037 tkm között  

Hangony-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+843 tkm között  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+458 tkm között  

2.28 Sajónémeti ártéri öblözet  

Mercse-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+958 tkm között  

2.30 Sajóvelezd-alsó ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+530 tkm között  

2.31 Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúri, 2.32 Miskolci ártéri öblözet  

Sajóecsegi árvízvédelmi körtöltés fejlesztése 0+000 – 3+683 tkm között  

2.32 Miskolci ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 10+935 – 18+484 tkm között  

Szinva-patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+608 tkm között  

2.33 Szirma-sajóörösi ártéri öblözet  

Szinva-patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+656 tkm között  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 10+297 tkm között  

Sajó jobb parti töltés Sajószöged II. fejlesztése 0+000 – 0+421 tkm között  

Sajó jobb parti töltés Sajószöged I. fejlesztése 0+000 – 1+609 tkm között  

Ónod árvízvédelmi körtöltés fejlesztése 0+000 – 2+650 tkm között  

Nagycsécs árvízvédelmi körtöltés keleti nyomvonal fejlesztése 0+000 – 0+604 tkm között  

Nagycsécs árvízvédelmi körtöltés északi nyomvonal fejlesztése 0+000 – 0+486 tkm között  

Sajópetri árvízvédelmi körtöltés fejlesztése 0+000 – 0+377 tkm között  

2.34 Dél-borsodi ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+051 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 12+944 – 39+776 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 39+776 – 64+227 tkm között  

Rima bal parti töltés fejlesztése 0+000 –3+125 tkm között  

Rima bal parti töltés fejlesztése 3+125 –4+150 tkm között  

Csincse patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+159 tkm között  

2.35 Csincse-Eger ártéri öblözet  

Csincse patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+200 tkm között  

Rima bal parti töltés fejlesztése 4+150 – 7+045 tkm között  

Rima bal parti töltés fejlesztése 7+045 – 7+826 tkm között  

Eger patak bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+100 tkm között  

Eger patak jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+145 tkm között  

2.36 Poroszlói ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 12+944 tkm között  

Rima jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+200 tkm között  

Rima jobb parti töltés fejlesztése 3+200 – 7+995 tkm között  

Laskó bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+600 tkm között  

2.42 Borsóhalmi ártéri öblözet  

Tarna jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+661 tkm között  

Ágói jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 5+417 tkm között  
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Töltésmagasítás, 

megerősítés:  

A töltések emelésével, 

erősítésével kell 

biztosítani az árvizek 

biztonságos, kártétel 

nélküli levonulását 

 

Közép-Tisza 

2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi ártéri öblözet  

Tarna jobb parti töltés fejlesztése 4+661 – 12+830 tkm között  

Ágói bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 5+417 tkm között  

Szarvágy jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+019 tkm között  

Gyöngyös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 0+721 tkm között  

Gyöngyös jobb parti töltés fejlesztése 0+721 – 6+827 tkm között  

2.40 Bene-Tarna-Gyöngyös-közi ártéri öblözet  

Tarna jobb parti töltés fejlesztése 12+830 – 19+179 tkm között  

Szarvágy bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 3+019 tkm között  

Gyöngyös bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 4+192 tkm között  

Bene jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+871 tkm között  

Gyöngyös bal parti töltés fejlesztése 4+192 – 6+819 tkm között  

Külső-Mérges (Gyangya) jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+654 tkm között  

Külső-Mérges (Gyangya) bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 1+746 tkm között  

2.39 Tarnóca-Tarna-Bene-közi ártéri öblözet  

Tarna jobb parti töltés fejlesztése 19+179 – 19+870 tkm között  

Bene bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 8+845 tkm között  

Tarnóca jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 11+983 tkm között  

2.38 Tarna-Tarnóca-közi ártéri öblözet  

Tarnóca bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 11+999 tkm között  

Tarna jobb parti töltés fejlesztése 19+870 – 35+689 tkm között  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi ártéri öblözet  

Tarna bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 36+214 tkm között  

 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 0+000 – 13+400 tkm között  

Zagyva bal parti töltés 13+400 – 18+174 tkm között  

Zagyva bal parti töltés 18+174 – 25+400 tkm között  

Zagyva bal parti töltés 25+400 – 57+380 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 66+450 – 82+800 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 82+800 – 132+100 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 132+100 – 150+250 tkm között  

Laskó jobb parti töltés fejlesztése 150+250 – 155+000 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 132+100 – 150+250 tkm között  

2.42 Borsóhalmi ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 57+500 – 67+020 tkm között  

2.43 Székeséri ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 67+020 – 70+900 tkm között  

2.48 Jászberényi ártéri öblözet  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 66+067 – 68+400 tkm között  

2.49 Jánoshidai ártéri öblözet  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 24+978 – 66+067 tkm között  

Tápió bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 10+290 tkm között  

2.50 Szolnoki ártéri öblözet  

Tápió jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 6+320 tkm között  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 12+423 tkm között  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 12+423 – 14+616 tkm között  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 14+616 – 17+466 tkm között  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 17+466 – 20+300 tkm között  

Zagyva jobb parti töltés fejlesztése 20+300 – 24+700 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 42+850 – 55+500 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 55+500 – 66+450 tkm között  

Közös-fcs bal parti töltés fejlesztése 3+800 – 8+300 tkm között  

Közös-fcs jobb parti töltés fejlesztése 3+800 – 8+300 tkm között  

2.51 Tiszakécskei ártéri öblözet  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 16+000 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 16+000 – 20+000 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 20+000 – 24+100 tkm között  

Tisza jobb parti töltés fejlesztése 24+100 – 42+850 tkm között  

2.80 Tiszaörvényi, 2.81 Nagykúnsági ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 144+850 – 172+300 tkm között  

Hortobágy-Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 16+200 – 30+500 tkm között  

Hortobágy-Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 30+500 – 70+480 tkm között  

2.82 Fegyvernek-mesterszállási ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 140+100 – 144+850 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 106+600 – 140+100 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 86+800 – 106+600 tkm között  

Hortobágy-Berettyó jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 16+200 tkm között  

2.83 Alcsiszigeti, 2.84 Bivalytói ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 71+650 – 86+800 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 61+650 – 71+650 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 57+350 – 61+650 tkm között  

2.85 Cibakházi ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 48+100 – 57+350 tkm között  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 36+350 – 48+100 tkm között  

2.86 Köröszugi ártéri öblözet  

Tisza bal parti töltés fejlesztése 0+000 – 36+350 tkm között  

Hármas-Körös jobb parti töltés fejlesztése 0+000 – 18+710 tkm között  

Hármas-Körös jobb parti töltés fejlesztése 18+710 – 57+354 tkm között  

 

Közép--Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.44 Jászfényszarui ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 0+000 – 18+282 tkm között  

2.45 Petőfibányai ártéri öblözet  

Zagyva bal parti töltés 18+282 – 36+807 tkm között  
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Közép-Tisza 

2.46 Lőrinci ártéri öblözet  

Zagyva jobb parti töltés 23+891 – 39+019 tkm között  

Szuha patak bal parti töltés 0+000 – 1+672 tkm között  

Szuha patak jobb parti töltés 0+000 – 0+613 tkm között  

Tolvajló patak jobb parti töltés 0+000 – 0+463 tkm között  

2.47 Boldogi ártéri öblözet  

Zagyva jobb parti töltés 7+012 – 23+891 tkm között  

Herédi-Bér patak bal parti töltés 0+000 – 1+305 tkm között  

Herédi-Bér patak jobb parti töltés 0+000 – 0+589 tkm között  

Galga patak bal parti töltés 0+000 – 1+416 tkm között  

2.48 Jászberényi ártéri öblözet  

Zagyva jobb parti töltés 0+000 – 7+012 tkm között  

Galga patak jobb parti töltés 0+000 – 1+475 tkm között 

Új töltés építése: 

Értékes árterület árvízi 

veszélyeztetett-ségének 

csökkentése új töltés 

építésével.  

 

Alsó-Duna 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Duna jp. - Kisapostagi földanyagú töltés építése magasparton (0,7 km)  

Duna jobb parton - Dunaföldvári földanyagú töltés építése magasparton (0,4 km)  

Duna jobb parton - Dunaföldvári alumínium mobil fal építése magasparton (0,8 km)  

Sió 107,2 – 120,9 fkm között jobb és bal parton töltés építés  

Alsó-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Új töltések építése kisvízfolyások mentén:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Csesztregi Kerka-ág depóniája (terelő töltés) további 200 m hosszban történő fejlesztése a DK-i településrész védelme 

érdekében  

Felső-Duna 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Rába – Rátót település védelme (1,6 km)  

Rába – Gasztony település védelme (1,0 km)  

Rába – Csákánydoroszló település védelme (1,2 km)  

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi, 1.04 Mosoni-Duna-Rábca közi ártéri öblözet  

Mosoni-Duna – 46,3 – 56 fkm között  

Magasparti, nyílt ártéri szakaszok  

Duna 1791 - 1708 fkm között jobb parton Gönyű-Dömös közötti magasparti települések árvízvédelmi 

fejlesztése  

Marcal 34,3 - 18 fkm között települések árvízvédelmi fejlesztése  

 

Új töltések építése kisvízfolyások mentén:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Répce – Répcevis település védelme  

Felső-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.06 Szegilongi ártéri öblözet  

Bodrog jobb part (Tisza) visszatöltésezése (1,6 km)  

Bodrogkeresztúri körtöltés kihosszabbítása (0,35 km)  

Bodrogkisfaludi körtöltés kihosszabbítása (0,4 km)  

2.05 Vámosújfalui ártéri öblözet  

Vámosújfalui körtöltés kihosszabbítása (0,4 km)  

Sárazsadányi körtöltés kihosszabbítása (0,5 km)  

2.04 Bodroghalászi ártéri öblözet  

Bodrogolaszi körtöltés kihosszabbítása (1,0 km)  

Bodroghalászi körtöltés kihosszabbítása (0,2 km)  

2.03 Ronyvazugi ártéri öblözet  

Sp. Végardói körtöltés kihosszabbítása (0,45 km)  

Közép-Duna 

Új töltések építése folyók mentén:  

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Ipoly folyó – Vámosmikola önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Ipolytarnóc önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Litke önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Nógrádszakál önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Ludányhalászi önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Szécsény önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Hugyag önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Őrhalom önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Ipolyszög önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Drégelypalánk önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Ipoly folyó – Hont önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Nagymaros Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű 

kiépítés  

Duna – Visegrád Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Vác Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Tahitótfalu Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű 

kiépítés  

Duna – Sződliget Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Szentendre Önkormányzati művek fejlesztése, illetve ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű 

kiépítés  

Duna – Zebegény Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Kismaros Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Verőce Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Dunakeszi Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Dunabogdány Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Duna – Leányfalu Önkormányzati ideiglenes védművek nyomvonalán végleges védmű kiépítés  

Közép-Tisza 

2.08 Taktaharkányi ártéri öblözet  

Takta jobb part Taktaharkány (Harangod jobb part patak visszatöltésezése) töltés kihosszabbítása  

Takta jobb part Taktaharkány (Harangod bal part patak visszatöltésezése) töltés kihosszabbítása  

Takta jobb part Taktaharkány töltésszakasz kihosszabbítása  

Takta jobb part Taktaszada töltés kihosszabbítása  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Új töltés építése: 

Értékes árterület árvízi 

veszélyeztetett-ségének 

csökkentése új töltés 

építésével.  

 

 

Közép-Tisza 

2.10 Takta-Sajó-Hernád-közi ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés Sajóhídvéd-Köröm-Girincs-Kiscsécs-Kesznyéten települések közötti kiépítése (+2 db 

zsilip) (14,2 km)  

Hernád bal parti Bőcsi árvízvédelmi körtöltés kihosszabítása É-i irányba és bekötése a Miskolc-Nyíregyháza 

vasúti töltésbe (+1 zsilip) (1,4 km)  

Hernád bal parti Bőcsi árvízvédelmi körtöltés kihosszabítása déli irányba és bekötése a tervezett Berzéki 

körtöltésbe (1,7 km)  

Hernád bal part Berzék település árvízvédelmi körtöltésének kiépítése (+1 zsilip) (3,6 km)  

Hernád bal part Sajóhídvég település árvízvédelmi körtöltésének kiépítése (+1 zsilip) (2,1 km)  

2.14 Hidasnémeti-zsujtai ártéri öblözet  

Hernád bal parti töltés Hernádszurdoki gátőrjárásához tartozó töltés kihosszabbítása (4 km)  

Hernád menti nyílt ártér  

Hernád bal parti töltés Hernádbűdi árvízvédelmi körtöltés építése (1,6 km)  

Hernád bal parti töltés Perei árvízvédelmi körtöltés építése (+1 zsilip) (1,5 km)  

Hernád bal parti töltés Gibárt Hernád bal parti árvízvédelmi körtöltésének parapetfalas kihoszabbítása északi 

irányba (0,4 km)  

Hernád bal parti töltés Gesztely település árvízvédelmi körtöltésének kiépítése (+1 zsilip) (1,7 km)  

2.16 Tornyosnémeti ártéri öblözet  

Hernád jobb parti töltés Hidasnémeti és a Tornyosnémeti árvízvédelmi körtöltéseinek összekötése (0,5 km)  

Hernád jobb parti töltés Tornyosnémeti árvízvédelmi körtöltésének északi irányú kihosszabbítása (1 km)  

2.16 Tornyosnémeti és 2.17 Hernádszurdok-Garadna ártéri öblözet  

Hernád jobb parti töltés Hidasnémeti árvízvédelmi körtöltésének kihosszabbítása déli irányba (0,4 km)  

2.17 Hernádszurdok-Garadna ártéri öblözet  

Garadna-patak bal parti visszatöltésezése és a 08.08. árvízvédelmi fővédvonal 5. sz. Hernádszurdoki Hernád 

jobb parti töltés összekötése (+2 zsilip) (6 km)  

2.18 Garadna - Ócsanálosi ártéri öblözet  

Hernád jobb parti töltés Ináncs és a Hernádszentandrási árvízvédelmi körtöltés összekötése (+1 zsilip) (0,5 km)  

Hernád jobb parti töltés Ináncsi és a Kiskinizsi árvízvédelmi körtöltés összekötése (+2 zsilip) (4,9 km)  

Hernád jobb parti töltés Kiskinizsi és a Halmaji árvízvédelmi körtöltés összekötése (+2 zsilip) (1,4 km)  

Hernád jobb parti töltés Hernádszentandrási árvízvédelmi körtöltés kihosszabbítása és bekötése a 08.08.03. sz. 

Mérai gátőrjáráshoz tartozó Hernád jobb parti töltésébe (7,4 km)  

Hernád jobb parti töltés Vadász-patak bal parti töltésének kihosszabbítása és összekötése a Halmaji 

árvízvédelmi körtöltéssel (+3 zsilip) (11,2 km)  

2.19 Ócsanálos-Hernád-közi ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés kiépítése Bőcs-Sajólád-Alsózsolca települések között (+7 db zsilip) (14,8 km)  

Hernád jobb parti Bőcsi árvízvédelmi körtöltés bekötése a Miskolc-Nyíregyháza vasúti töltésbe (0,6 km)  

2.20 Felsőzsolca-boldvai ártéri öblözet  

Sajó bal parti töltés kiépítése Sajópálfala-Sajóvámos-Sajósenye-Boldva települések között (+7 db zsilip) (17,4 

km)  

2.21. Boldva-Múcsonyi ártéri öblözet  

Vörös Jankó-patak jobb parti töltésének bezárása a 27. közút mentén (0,7 km)  

2.22 Múcsony-sajókazai és 2.23 Sajókaza-Dubicsányi ártéri öblözet  

Sajó bal parti Sajókazai árvízvédelmi körtöltés (1,6 km)  

2.23 Sajókaza-Dubicsányi és 2.24 Dubicsány-Putnoki ártéri öblözet  

Sajó bal parti Dubicsányi gátőrjárás 0+000 tkm szelvényéből induló kihosszabbítása a Sajógalgóci bekötőút 

mentén (1,7 km)  

2.24 Dubicsány-putnoki ártéri öblözet  

Szörnyűvölgyi-patak bal parti töltéseinek kiépítése (8 km)  

Sajó bal parti árvízvédelmi fővédvonal kiépítése Dubicsány-Putnok között (2,8 km)  

2.25 Putnok-héti ártéri öblözet  

Szörnyűvölgyi-patak jobb part és a Somos-patak bal parti töltéseinek kiépítése (1,6 km)  

2.26 Bánrévei ártéri öblözet  

Névtelen-patak bal parti töltésének kihosszabbítása (0,4 km)  

2.27 Sajópüspöki ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés kihosszabbítása Sajónémeti gátőrjárás (3,1 km)  

Sajó jobb parti töltés kihosszabbítása Sajónémeti gátőrjárás (0,7 km)  

Hangony-patak jobb parti töltésének kihosszabbítása (0,1 km)  

2.29 Sajóvelezd-felső ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés kihosszabbítása (0,4 km)  

2.31 Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúri ártéri öblözet  

Sajó jobb partján Kazincbarcika-Berente közötti töltésépítés (4 km)  

Kazincbarcika-Vadna közötti vasúti töltés fejlesztése és kiépítése (0,8km)  

Sajókeresztúri árvízvédelmi körtöltés északi nyomvonalának kiépítése (1,5 km)  

Sajókeresztúri árvízvédelmi körtöltés déli nyomvonalának kiépítése (1,1 km)  

2.33 Szirma-sajóörösi ártéri öblözet  

Sajó jobb parti töltés Ónodi árvízvédelmi körtöltés és a Sajópetri árvízvédelmi parapet körtöltés összekötése 

(3,1 km)  

Sajó jobb parti töltés Muhi árvízvédelmi körtöltés építése (+1 db zsilip) (2,6 km)  

Sajó jobb parti töltés Nagycsécsi árvízvédelmi körtöltés és a 08.03/6 Sajóörösi gátőrjáráshoz tartozó Sajószöged 

II. Sajó jobb parti töltés összekötése (3,7 km)  

Sajó jobb parti töltés Sajószöged I. és Sajószöged II. Sajó jobb parti töltések összekötése (0,3 km)  

Sajó jobb parti töltés Sajószöged I. töltés összekötése a Sajó jobb parti töltés 6+051 tkm szelvényével (+1 db 

zsilip) (0,8 km)  

2.42 Borsóhalmi ártéri öblözet  

Ágói patak 5,4 – 8,4 km között - Ágói jobb parti töltés fejlesztése 5+417 tkm fölött (3 km)  

2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi ártéri öblözet  

Ágói patak 5,4 – 8,4 km között - Ágói bal parti töltés fejlesztése 5+417 tkm fölött (3 km)  

Szarvágy patak 3,0 – 6,0 km között - Szarvágy jobb parti töltés fejlesztése 3+019 tkm fölött (3 km)  

Gyangya patak 1,7 – 4,7 km között - Gyangya jobb parti töltés fejlesztése 1+654 tkm fölött (3 km)  

Gyangya patak 1,7 – 4,7 km között - Gyangya bal parti töltés fejlesztése 1+746 tkm fölött (3 km)  

2.40 Bene-Tarna-Gyöngyös-közi ártéri öblözet  

Szarvágy patak 3,0 – 6,0 km között - Szarvágy bal parti töltés fejlesztése 3+019 tkm fölött (3 km)  

Gyöngyös patak 6,8 – 9,8 km között - Gyöngyös jobb parti töltés fejlesztése 6+109 tkm fölött (3 km)  

Gyöngyös patak 6,8 – 9,8 km között - Gyöngyös bal parti töltés fejlesztése 2+634 tkm fölött (3 km)  

Bene patak 8,9 – 11,9 km között - Bene jobb parti töltés fejlesztése 8+871 tkm fölött (3 km)  

 

 

 

 
 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 1. melléklet: Tervezett beavatkozások 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 11 2015. november 

Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Új töltés építése: 

Értékes árterület árvízi 

veszélyeztetett-ségének 

csökkentése új töltés 

építésével.  

 

Közép-Tisza 

2.39 Tarnóca-Tarna-Bene-közi ártéri öblözet  

Bene patak 8,9 – 11,9 km között - Bene bal parti töltés fejlesztése 8+845 tkm fölött (3 km)  

Tarnóca patak 12 – 15 km között - Tarnóca jobb parti töltés fejlesztése 11+980 tkm fölött (3 km)  

 

2.38 Tarna-Tarnóca-közi ártéri öblözet  

Tarnóca patak 12 – 15 km között - Tarnóca bal parti töltés fejlesztése 12+000 tkm fölött (3 km)  

Tarna 36,1 – 41,1 fkm között - Tarna jobb parti töltés fejlesztése 15+830 tkm felett (5 km)  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi ártéri öblözet  

Tarna 36,1 – 41,1 fkm között - Tarna bal parti töltés fejlesztése 36+214 tkm felett (5 km)  

 

Új töltések építése kisvízfolyások mentén:  

Tarna patak 43,5 km – Terelő töltés építése, Aldebrő (0,2 km)  

Tarna patak 50 – 52,5 km között – depónia fejlesztés, terelőtöltés építés, Verpelét (2,5 km)  

Tarna patak 53,5 – 55 km között – depónia fejlesztés, terelőtöltés építés, Tarnaszentmária (2,5 km) 

Árvízszint-csökkentéssel kapcsolatos intézkedések 

Víztározás, vízvisszatartás 

a mederben:  

Az árvízi víztömeget 

medertározóban 

ideiglenesen be lehet 

tározni. Csökkenti az 

alvízi árhullámcsúcsot.  

 

Alsó-Duna 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Gödrei-vízfolyás – Gödreszentmártoni völgyzárógátas tározó létesítése a 8+150 szelvényben (1300 em3)  

Gödrei-vízfolyás – Sásd I. völgyzárógátas tározó létesítése a 1+660 szelvényben (200 em3)  

Gödrei-vízfolyás – Sásd II. völgyzárógátas tározó létesítése a 2+636 szelvényben (185 em3)  

Gödrei-vízfolyás – Paléi völgyzárógátas tározó létesítése a 4+787 szelvényben (166 em3)  

Gödrei-vízfolyás – Baranyajenői völgyzárógátas tározó létesítése a 6+784 szelvényben (83 em3)  

Karasica – Borjádi völgyzárógátas tározó létesítése a 20+850 szelvényben (9000 em3)  

Koppány patak – Koppányszántói völgyzárógátas tározó létesítése a 32+850 szelvényben (400 em3)  

Orci patak – Orci völgyzárógátas tározó létesítése a 3+100 szelvényben (900 em3)  

Orci patak – Mernyei völgyzárógátas tározó létesítése a 17+960 szelvényben (410 em3)  

Vasas-Belvárdi-vízfolyás– Romonyai völgyzárógátas tározó létesítése a 15+610 szelvényben (592 em3)  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Gaja-patak – Fehérvárcsurgói tározó rekonstrukció II. ütem  

Alsó-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Víztározás mederben kisvízfolyások mentén:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Régi-Fekete-víz –medertározó létesítése az 1+950 szelvényben (350 em3)  

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Liszói-patak – árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése az 3,6 km szelvényben (690 em3)  

Meglevő Kebele tározó – Kebele tározónál a Szentgyörgyvölgyi-patak középső nyílásába mozgatható sík zsiliptábla 

elhelyezése  

Meglevő Kerka tározó – Kerka tározó nagyműtárgyának gépészeti rekonstrukciója  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Mosoni-Duna 1,198 fkm - Árvízkapu építése rávezető csatorna kialakításával, töltés- és vezetőművek építésével, 

hajózsilip kialakításával  

Víztározás mederben kisvízfolyások mentén:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Meglevő Lukácsházi tározó nagyműtárgyának átalakítása  

Meglevő Góri tározó vészárapasztójának átépítése, rekonstrukciója  

Arany patak – Dozmati tározó létesítése a 8+140 szelvényben  

Szünösei patak (Arany-patak) – Árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése a 6,3 km szelvényben  

Cáki patak (Szerdahelyi-patak) – Árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése a 0,5 km szelvényben  

Csehin patak (Szölnöki-patak) – Árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése a 0,62 km szelvényben  

Zsida-patak (Rába) – Árvízcsúcs csökkentő tározó létesítése a 6,0 km szelvényben  

Felső-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Duna 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Váli-víz – Váli záportározó létesítése a 23,7 km szelvényben  

Váli-víz – Felcsúti záportározó átalakítása állandó vízfelületté a 38,6 km szelvényben  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Parádi-Tarna 4,9 km szelvény – Recski tározó építése (1 Mm3)  

Tarna patak 71,0 km szelvény – Terpes II. tározó építése (3,7 Mm3)  

Tarnóca patak 21,5 km szelvény – Vécs I. tározó építése (0,67 Mm3)  

Szerencs p. 24,5 km szelv. – Boldogkőváraljai tár. építése (1,3 Mm3)  

 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Bárna patak (Zagyva-patak felső vízgyűjtő) 6,2 km szelvény – Csengőkúti tározó építése (1,2 Mm3)  

Herédi-Bér p. 8,6 km szelvény – Nagykökényesi tár. építése (2,1 Mm3)  

Nógrád-Vanyarci patak –Tározó tervezés és építése (1,2 Mm3)  

Árhullám-csökkentés 

oldaltározóban, 

vésztározóban:  

Az árhullám egy részének 

kivezetésével az árvízszint 

csökkenthető. Lehet 

árhullámok idején rend-

szeresen elöntött terület és 

lehet csak rendkívüli 

árhullámok idején elöntött 

ún. vésztározó.  

 

Alsó-Duna 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Baranya-csatorna– Árvízi szükségtározó (körtöltéses oldaltározó) létesítése a 22+600 szelvényben (1520 em3)  

Karasica – Máriakéméndi tározó (körtöltéses oldaltározó) létesítése a 30+900 szelvényben (280 em3)  

Völgységi patak – Mázaszászvári tározó (körtöltéses oldaltározó) létesítése a 37+850 szelvényben (540 em3)  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Gaja-patak – Gaja ősmeder kiépítése  

Alsó-Tisza 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.90 Kis-sárréti ártéri öblözet  

Meglevő Halaspusztai tározó – Töltő/leürítő műtárgy építése  

Meglevő Kutas tározó – Töltő/leürítő műtárgy építése  

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.91 Sarkadi ártéri öblözet  

Kettős-Körös 0 – 6 fkm , Sebes-Körös 0 – 8,1 fkm-között Mérgesi árvízvédelmi szükségtározó korszerűsítése, 

két megnyitási hely átépítése, tározó töltés erősítés, leürítő műtárgy felújítása  

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 228 fkm – Csanytelki tározó kialakítása  

Tisza 216,3 fkm – Szegedi tározó kialakítása  

Tisza 196,6 fkm – Atkai tározó kialakítása 
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Árhullám-csökkentés 

oldaltározóban, 

vésztározóban:  

Az árhullám egy részének 

kivezetésével az árvízszint 

csökkenthető. Lehet 

árhullámok idején rend-

szeresen elöntött terület és 

lehet csak rendkívüli 

árhullámok idején elöntött 

ún. vésztározó.  

 

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Árhullám--csökkentés oldaltározóban, vésztározóban:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Fekete-víz –árvízi szükségtározó létesítése a 25 km szelvényben (680 em3)  

Korcsina-csat. – Potonyi tározó létesítése a 28,5 km szelvényben (400 em3  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Rába 87,0 – 29,45 fkm – Szükségtározó fejlesztése  

Rába 10,8 fkm, Marcal 0,2 fkm – Marcal árvízkapu létesítése és balparti szükségtározó létesítése  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 707 fkm – Beregi árapasztó tározó létesítése (58 Mm3) (folyamatban)  

Tisza 739,9 fkm – Tisza-Túr-közi árapasztó tározó létesítése (48 Mm3)  

Tisza 717,5 fkm – Szatmárcsekei árapasztó tározó létesítése (40 Mm3)  

Tisza 707,5 fkm – Nagyari árapasztó tározó létesítése (46 Mm3)  

Túr 30 fkm – Felső-túri árapasztó tározó létesítése (10 Mm3)  

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Ipoly folyó 97,8 – 99,8 fkm között Balassagyarmati tározó kialakítása (2 Mm3)  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Váli-víz – Óbaroki oldaltározó létesítése a 45,1 km szelvényben  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.42 Borsóhalmi ártéri öblözet  

Tarna 0 - 4,8 fkm között – Borsóhalmi tározó  

2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Tisza 492,5 - 500 fkm között – Inérháti tározó (167 Mm3)  

Takta-övcsatorna 7,35 km szelvény - Inérháti tározó Takta felőli beeresztő műtárgy építése Tisza-völgy 

árvízvédelmi fejlesztése KEOP projekt keretén belül tervezett  

2.34 Dél-borsodi ártéri öblözet  

Tisza 447,2 fkm – Dél-borsodi tározó (84 Mm3)  

 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi, 2.82 Fegyvernek-mesterszállási ártéri öblözet  

Tisza 390 fkm - Hanyi-jászsági tározó (142 Mm3)  

Nagyvízi mederbeni intézkedések 

Ártéri, hullámtéri 

területhasználatok 

módosítása 

ökológiai, és 

természetvédelmi 

szempontok 

figyelembe-vételével: 

Az árvíz levezetés 

szempontjából káros 

területhasználatok 

megszűntetése művelési 

ág váltással, illetve a 

területhasználati mód 

változtatásával. 

Figyelembe veendő egyéb 

szempontok: ökológiai 

állapot, természetvédelem, 

hordalék- és tápanyag-

visszatartás.  

 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Alsó-Tisza 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Hármas-Körös 16,1 – 16,9 fkm között a folyó jobb oldali kanyarulatában cserjeirtás, gyepgazdálkodás bevezetése (6,5 

ha)  

Hármas-Körös 16,7 – 18,6 fkm között a folyó bal oldali kanyarulatában cserjeirtás, gyepgazdálkodás bevezetése (41,3 

ha)  

Hármas-Körös 41,2 – 47,5 fkm között a folyó bal oldali hullámterében a duzzasztó alatt cserjeirtás, gyepgazdálkodás 

bevezetése (13,5 ha)  

Hármas-Körös 55,9 – 56,7 fkm között a folyó bal oldalán az aranyosi holtág belsejében cserjeirtás, gyepgazdálkodás 

bevezetése (20,6 ha)  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Ártéri, hullámtéri területhasználatok módosítása:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.37 Murakeresztúri ártéri öblözet  

Mura folyó 10,1-11,5 fkm között gyep kialakítása, teljes tisztítás (140 em2) (~30% Magyarország ~70% 

Horvátország területére nyúlik, jelenleg erdő)  

1.41 Letenyei ártéri öblözet  

Mura folyó 34,9-35,3 fkm között gyep kialakítása, teljes tisztítás (21 em2) (Horvátország területén)  

Mura folyó 35,9-36,7 fkm között gyep kialakítása, teljes tisztítás (51 em2) (Horvátország területén)  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1840,7-1839,7 fkm között árvízi levezető sáv kialakítása  

Duna 1834-1833 fkm között Kőhídi zárás jobb partján, az árvízvédelmi töltés és a zárás közötti szakaszon 

meglévő vápa tengelyéhez kapcsolódva egy mély vonulat húzódik, melyet célszerű bekapcsolni az árapasztó 

rendszerbe. (Cserje, bozótirtás, fakitermelés, kotrás)  

Duna 1833,8-1832,9 fkm között Denkpál és Kőhíd közötti szakaszon az árapasztó vápák és a Nyárasi Hosszú–

tó nyomvonalát követő levezető sáv kialakítása  

Duna 1828,6-1828,6 fkm között Tábori úti árapasztó vápa tengelyében árvízlevezető sáv kialakítása a 

Kistelevényi-holtág és a Pálfi-ág összekapcsolásával, a meglévő mélyvonulatban  

Duna 1833,1-1831,4 fkm között Nyárasi mélyvonulaton keresztül árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1829-1829 fkm között Szent Kristóf hídnál növényzetirtás, árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1833,2-1832,4 fkm között árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1828,4-1827,9 fkm között Fanosi csatornára vezető árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1817,7-1816,9 fkm között Árvízlevezető sáv a Béka-ér felső szakaszán a vízügyi emlékmű melletti réten 

keresztül, az Árvai zárás alvizén a Bagaméri ágba csatlakoztatva  

Duna 1822-1821,6 fkm között Gombócos sziget felső részén iszapeltávolítás, árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1821,5-1820,7 fkm között Újszigeti gát feletti árvízlevezető sáv biztosítása  

Duna 1820,6-1819,2 fkm között Pókmacskási tavon átvezető árvízlevezető sáv kialakítása  

Duna 1812-1809,2 fkm között Bagaméri és Patkányosi ágrendszer: Árvízlevezető sáv kialakítása a Bagaméri-ág 

jobbpartjától a Gyalapi-réten keresztül a patkányosi Hosszú-tó környéki mély vonulatok irányába  

Duna 1806,7-1806,7 fkm között Bagaméri és Patkányosi ágrendszer: 14. sz. közút hullámtéri szakaszán lévő 

hidak nyílásainak árvízlevezető képességének javítása, a felvízi és alvízi oldalon kialakított árvízlevezető 

sávokkal  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.57. Szamosközi, 2.01. Beregi öblözetek  

Tisza folyó 698-706 fkm között növényzetszabályozás és művelési ág váltás (összesen mintegy 230 ha-on)  

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Tisza 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 254,5 – 256,83 fkm között – művelési ág váltás bp.  

Tisza 254,5 – 257,17 fkm között – művelési ág váltás jp.  

Tisza 266,8 – 271,2 fkm között – művelési ág váltás bp.  

Tisza 301,4 – 304,2 fkm között – művelési ág váltás bp.  

Tisza 302,3 – 302,94 fkm között – művelési ág váltás jp.  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

A növényzet átalakítása 

és fenntartása ökológiai 

és természetvédelmi 

szempontok 

figyelembevételével: 

Lefolyási akadályok 

megszüntetése a túl sűrű 

aljnövényzet 

visszaszorítása.  

 

Alsó-Duna 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Baranya-csatorna 0 – 25,31 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Gödrei-vízfolyás 0 – 7,866 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Hábi-csatorna 0 – 11,947 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Kapos 65,281 – 101,343 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Karasica 30,46 – 65,34 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Kis-Koppány 0 – 22,429 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Koppány 33,735 – 44,275 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Orci-patak 0 – 17,265 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Vasas-belvárdi-vízfolyás 0 – 10,3 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Villány-pogányi-vízfolyás 0 – 12,287 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Völgységi-patak 23,887 – 34,85 km között Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sió 15,8 – 22,9 fkm között bal parton erdőritkítás (21 ha)  

Sió 15,8 – 22,9 fkm között jobb parton erdőritkítás (24 ha)  

Sió 22,9 – 23,2 fkm között jobb parton erdőritkítás, cserje letermelés  

Sió 24,3 – 41,7 fkm között jobb parton cserje letermelés  

Sió 50,0 – 51,8 fkm között bal parton erdőritkítás  

Alsó-Tisza 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Berettyó folyó 53,3-55,3 fkm között hidraulikai folyosó kialakítása (2,0 km)  

 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 0-49,5 fkm között Nagyvízi levezető sáv kialakítása átlagosan 300 m szélességgel  

Maros folyó 0-49,5 fkm között Árvízvédelmi töltés vízoldali 10 m-es védősávjának helyreállítása  

A Maros folyó 28,370-49,520 fkm között 300 méteres nagyvízi levezető sáv kialakítása a Maros folyó bal parti 

hullámtéri romániai területén  

Tisza folyó 198 - 206 fkm között Hidraulikai folyosó kialakítása átlagosan 600 m szélességgel  

A Tisza folyó 159 – 164,1 fkm között 300 méteres nagyvízi levezető sáv kialakítása a Tisza folyó bal parti hullámtéri 

szerbiai területén  

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sebes-Körös 0 – 14,5 fkm között parti sáv kialakítás, cserjeírtás, aljnövényzet és bedőlt fák eltávolítása  

Sebes-Körös 14,5 – 58,6 fkm között parti sáv kialakítás, cserjeírtás, aljnövényzet és bedőlt fák eltávolítása  

Fekete-Körös jobb parton 0 – 15,9 fkm között parti sáv letermelés  

Fekete-Körös bal parton 0 – 20,5 fkm között parti sáv letermelés  

Fekete-Körös jobb parton 0 – 15,9 fkm között erdő véghasználat 5 helyen 5,1 km hosszon  

Fekete-Körös bal parton 0 – 20,5 fkm között erdő véghasználat 4 helyen 1,5 km hosszon  

Fekete-Körös jobb parton 0 – 15,9 fkm között erdőtisztítás 3 helyen 1,1 km hosszon  

Fekete-Körös bal parton 0 – 20,5 fkm között állapotmegőrző gyepművelés 1 helyen 13,2 km hosszon  

Fehér-Körös jobb parton 0 – 9,8 fkm között parti sáv letermelés  

Fehér-Körös bal parton 0 – 9,8 fkm között parti sáv letermelés  

Fehér-Körös jobb parton 9,3 – 9,8 fkm között cserjeszint írtás  

Fehér-Körös jobb parton 7,5 – 7,8 fkm között cserjeszint írtás  

Kettős-Körös jobb parton 0 – 37,3 fkm között parti sáv letermelés  

Kettős-Körös bal parton 0 – 37,3 fkm között parti sáv letermelés  

Kettős-Körös bal parton 0 – 37,3 fkm között parti sáv letermelés 7 helyen 21,8 km hosszon  

Kettős-Körös jobb parton 0 – 37,3 fkm között parti sáv letermelés 3 helyen 4,3 km hosszon  

Kettős-Körös bal parton 12,5 – 14,1 fkm között letarolás, hidraulikai folyosó nyitás 1,6 km hosszon  

Hármas-Körös bal parton 0 – 47,5 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös jobb parton 0 – 47,5 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös bal parton 47,5 – 61,3 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös jobb parton 47,5 – 61,3 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös bal parton 61,6 – 91,3 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös jobb parton 61,6 – 91,3 fkm között parti sáv letermelés  

Hármas-Körös 21,3 – 22,4 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 27,5 – 29 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 47,9 – 48,2 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 50,7 – 53,6 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 54,1 – 54,9 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 56,2 – 58 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös 60,4 – 61,3 fkm között erdőirtás, térszerkezet váltás  

Hármas-Körös bal parton 61,6 – 63,3 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés 

övzátonyrendezés mellett  

Hármas-Körös bal parton 68,3 – 69,1 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés  

Hármas-Körös bal parton 69,2 – 71,4 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés  

Hármas-Körös jobb parton 77,2 – 78,2 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés  

Hármas-Körös bal parton 77,6 – 79,2 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés  

Hármas-Körös bal parton 82,9 – 83,7 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés 

övzátonyrendezés mellett  

Hármas-Körös bal parton 84,7 – 85,9 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés  

Hármas-Körös jobb parton 83,3 – 84,7 fkm között erdőtisztítás, cserjeszinten történő irtás, uszadék gyűjtés 

övzátonyrendezés mellett  

Hortobágy-Berettyó jobb parton 0 – 54,9 fkm között között parti sáv letermelés mindkét oldalon 6 m szélességben  

Balaton 

Növényzetszabályozási munkák:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Keleti-Bozót csatorna 0 - 13,25 km között – Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Tetves-patak 0 - 9,3 km között – Gyökérzónás iszapolás, kotrás  

Dráva 

Növényzetszabályozási munkák:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.35 Ormánsági ártéri öblözet  

Dráva folyó 114-117 fkm között növényzetszabályozás-erdő letermelés  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.37 Murakeresztúri ártéri öblözet  

Mura folyó 0,7-2,7 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (2 km) (Horvátország területén)  

Mura folyó 5,0-6,5 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (0,6 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  

Mura folyó 7,3-10,4 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (1,3 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

A növényzet átalakítása 

és fenntartása ökológiai 

és természetvédelmi 

szempontok 

figyelembevételével: 

Lefolyási akadályok 

megszüntetése a túl sűrű 

aljnövényzet 

visszaszorítása.  

 

 

Dráva 

1.38 Molnári ártéri öblözet  

Mura folyó 10,4-13,0 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (1,9 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  

1.39 Tótszerdahelyi ártéri öblözet  

Mura folyó 15,2-20,8 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (6,3 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  

1.40 Birkitói ártéri öblözet  

Mura folyó 22,0-29,8 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (5,1 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  

1.41 Letenyei ártéri öblözet  

Mura folyó 30,2-42,4 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (8,3 km) (Horvátország és 

Magyarország területén)  

Mura folyó 42,1-49,8 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása (3,3 km) (Horvátország 

területén) 

Felső-Duna 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sárvár-Szentgotthárd közötti nyílt ártéri öblözet  

Rába folyó 207,1-213,9 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (6,8 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 200,2-205,6 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (5,4 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 195,7-197,3 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (1,6 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 193,3-195,0 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (1,7 km) (bal parton)  

Rába folyó 192,1-192,3 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (0,2 km) (jobb parton)  

Rába folyó 186,3-189,9 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (3,3 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 173,4-174,5 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (1,1 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 167,1-172,8 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (5,7 km) (jobb és bal parton)  

Rába folyó 159,6-160,6 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (1,0 km) (jobb parton)  

Rába folyó 186,6-188,5 fkm között ligetes erdő kialakítása, aljnövényzet tisztítása, megfelelő művelési ágban 

tartás (1,9 km) (bal parton, Vörös patak jobb parton)  

Rába folyó 146,2-149,2 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében (3,0 km) (bal parton)  

Rába folyó 145,2-145,4 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében (3,0 km) (bal parton)  

Rába folyó 144,6-145,5 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében (0,8 km) (jobb parton)  

Rába folyó 138,0 fkm térsége ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében) (jobb parton)  

Rába folyó 134,7 fkm térsége ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében) (jobb parton)  

Rába folyó 129,7-133,0 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében) (Csörnöc jobb parton)  

Rába folyó 114,8-116,3 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében) (Csörnöc jobb parton)  

Rába folyó 92,6-94,0 fkm ligetes erdő kialakítása / aljnövényzet tisztítása másodlagos levezető sáv 

kialakításának érdekében) (Csörnöc bal parton)  

 

Növényzetszabályozási munkák kisvízfolyások mentén  

Vörös-patak Kijelölt partél + 6,0 m szélességben a parti sáv aljnövényzetének irtása,  

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1843-1843 fkm között Szigeti-Dunaág hídjának felvízi/alvízi oldalán a növényzet eltávolítása, az 

árvízlevezető sáv helyreállítása, kiterjesztése  

Duna 1840,4-1839,7 fkm között a HTVPR keresztező műtárgyak (Görgetegi, Flóri kapu, Denkpál) 

környezetében növényzet eltávolítása, karbantartása, folyamatos tisztán tartása  

Duna 1833-1832 fkm között a Nyárasi átvágás erőteljesen beerdősült rézsűinek, közvetlen parti sávok (min 10-

10 m) és a rézsűk tisztítása, folyamatos karbantartása  

Duna 1831,5-1830,8 fkm között Ilonai-ág megtisztítása, növényzetirtás  

1.14 Tát-esztergomi ártéri öblözet  

Duna 1713-1711 fkm között Helemba szigetek tisztítása  

Duna 1718-1716 fkm között Esztergom környezetében parti növényzet elbontása  

1.03 Lajta jobb parti ártéri öblözet  

Lajta 13,3-12,8 fkm között Vasúti híd alatti mederszakasz benőttségének csökkentése, tisztítása  

1.02 Lajta bal parti ártéri öblözet  

Lajta bal parti csatorna 3,5-0,7 fkm között Benőttség csökkentése, hullámtér tisztítása  

1.06 Nicki, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 81,6-80,8 fkm között Árvízlevezető sávok kialakítása az árvízvédelmi, töltések összeszűkülési 

szelvényében.  

Rába 61,5-61,2 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 61,8-61,4 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása  

övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 62,1-61,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 63,2-62,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 63,6-63,2 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 64,0-63,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

A növényzet átalakítása 

és fenntartása ökológiai 

és természetvédelmi 

szempontok 

figyelembevételével: 

Lefolyási akadályok 

megszüntetése a túl sűrű 

aljnövényzet 

visszaszorítása.  

 

 

Felső-Duna 

Rába 64,1-63,9 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 68,9-68,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 69,3-68,9 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 70,5-70,3 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 71-70,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 71,4-70,9 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 71,7-71,4 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 72,2-71,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 72,6-72,2 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 72,9-72,6 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 73,8-73,4 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 74,2-73,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 75,2-74,9 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 75,6-75,1 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 76-75,6 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 76,5-75,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 77-76,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 77,3-76,8 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 77,8-77,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 78,2-77,7 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 79,2-78,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 79,5-79 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 80,2-79,5 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

Rába 80,6-80,1 fkm között meanderező folyószakaszon a kanyarulatok, belső oldalán árvízlevezető sávok 

kialakítása, övzátonyok elbontása szükség szerint.  

1.05 Rábaközi, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 52,3 fkm Árvízlevezető sáv kialakítása  

Rába 27,8-26,4 fkm között kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása 

szükség szerint.  

Rába 31,7-31,0 fkm között kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása 

szükség szerint  

Rába 37 fkm kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása szükség 

szerint.  

Rába 37,8-33,0 fkm között kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása 

szükség szerint.  

Rába 49,0-42,5 fkm között kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása 

szükség szerint.  

Rába 50,5-49,9 fkm között kanyarulatok belső oldalán, árvízlevezető sávok kialakítása, övzátonyok, elbontása 

szükség szerint.  

1.05 Rábaközi, 1.12 Holt-Marcal-győrii ártéri öblözet  

Rába 8,7 fkm Árvízlevezető sáv kialakítása  

Rába 8,1 fkm Árvízlevezető sáv kialakítása  

1.11 Marcalközi, 1.12 Holt-Marcal-győrii ártéri öblözet  

Marcal 1-0,6 fkm között Vizes élőhely kialakítása a duzzasztó balpartján.  

Marcal 34,86-0 fkm között Jobb parton a parti sávban a fák-bokrok teljes eltávolítása, a bal parton csak gyérítés 

az árnyékoló hatás megtartásával  

Marcal 34,86-0 fkm között növényzetirtás, növényzetgyérítés, iszapeltávolítás  

 

Növényzetszabályozási munkák kisvízfolyások mentén  

Bornát-ér – Vízszállítóképesség visszaállítása, árvízi biztonság megoldása, meder rehabilitáció elvégzése, az üledék és a 

nem odaillő növényzet egyszeri eltávolításával  

Concó patak – Vízszállítóképesség visszaállítása, árvízi biztonság megoldása, meder rehabilitáció elvégzése, az üledék 

és a nem odaillő növényzet egyszeri eltávolításával  

Únyi-patak – Vízszállítóképesség visszaállítása, árvízi biztonság megoldása, meder rehabilitáció elvégzése, az üledék és 

a nem odaillő növényzet egyszeri eltávolításával 

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Ipoly folyó 0 - 33 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Ipoly folyó 45 - 116 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Szentendrei-Duna 0 - 31 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Duna 1561 - 1586 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Duna 1586 - 1629 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Duna 1629 - 1661 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  

Duna 1661 - 1709 fkm között fakitermelés, cserje és aljnövényzet irtása  
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Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.07 Taktaközi és 2.78 Tiszanagyfalu-tiszalöki ártéri öblözetek  

Tisza folyó 517,6-519,9 fkm között növényzetszabályozás - erdő ritkítás (0,2 km)  

Tisza folyó 539,9-541,1 fkm között növényzetszabályozás - erdő ritkítás, erdő aljnövényzetének tisztítása (0,2 

km)  

Tisza folyó 542,3-542,7 fkm között növényzetszabályozás - erdő aljnövényzetének tisztítása (0,4 km)  

Tisza folyó 536,9-537,1 fkm között növényzetszabályozás - erdő aljnövényzetének tisztítása (0,4 km)  

Tisza folyó 518,0-518,1 fkm között növényzetszabályozás - erdő aljnövényzetének tisztítása (0,1 km)  

2.34 Dél-borsodi és 2.79 Hortobágyi ártéri öblözetek  

Tisza folyó 486-491 fkm között növényzetszabályozás-erdő letermelés, erdő aljnövényzetének tisztítása  

Tisza folyó 480-483 fkm között növényzetszabályozás-erdő ritkítás  

Tisza folyó 450-455 fkm között növényzetszabályozás-erdő ritkítás  

Tisza folyó 472-479 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

Tisza folyó 456-462 fkm között növényzetszabályozás- cserje letermelés  

Tisza folyó 454-458 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

Tisza folyó 443-453 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

Tisza folyó 449-453 fkm között növényzetszabályozás- cserje letermelés  

2.13 Gibárt-Hidasnémeti és 2.18 Garadna-Ócsanálosi  

Hernád folyó 65,5-76,5 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

2.11 Hernádnémeti és 2.19 Ócsanálos-Hernád-közi  

Hernád folyó 21,9-22 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

2.10 Takta-Sajó-Hernád-közi és 2.19 Ócsanálos-Hernád-közi  

Hernád folyó 9,3-9,7 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

Hernád folyó 2,2-2,8 fkm között növényzetszabályozás-erdő aljnövényzetének tisztítása  

 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Zagyva 0 – 87,7 fkm között – növényzet szabályozás – teljes hullámtér  

Tisza 409,1- 412 fkm között – növényzet szabályozás Tiszaderzsi szűkület  

Tisza 435- 437 fkm között – növényzet szabályozás Tisza jp. Övzátony  

Tisza 340- 403,2 fkm között – növényzet szabályozás teljes hullámtéri terület I, II, III. levezetősávok területe  

Tisza 252 - 340 fkm között – hullámtéri növényzet szabályozás  

 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Zagyva 86 – 109 fkm között – növényzet szabályozás – fakitermelés, cserje és aljnövényzet írtás  

Mederkotrás: 

A középvízi 

mederszelvény rendezése, 

a mederzátonyok kotrása. 

Kotrás főágban, 

mellékágban, 

árvízvédelmi céllal, ami 

javítja a levezetési 

kapacitást.  

 

Alsó-Duna 

Mederkotrási munkák folyók mentén:  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sió 2,6 – 15,8 fkm között iszapoló kotrás (13,2 km)  

Sió 15,8 – 22,9 fkm között iszapoló kotrás (7,1 km)  

Sió 22,9 – 41,7 fkm között bal parton iszapoló és mederrézsű kotrás (18,9 km)  

Sió 50 – 51,8 fkm között bal parton mederrézsű kotrás (1,8 km)  

Sió 67,7 – 74 fkm között bal parton mederrézsű kotrás (6,2 km)  

Sió 74 – 79,5 fkm között bal parton iszapoló kotrás (5,5 km)  

Sió 22,9 – 23,2 fkm között jobb parton iszapoló és mederrézsű kotrás, egységes hullámtér kialakítása (0,4 km)  

Sió 23,2 – 24,3 fkm között jobb parton iszapoló és mederrézsű kotrás (1,1 km)  

Sió 24,3 – 41,7 fkm között jobb parton iszapoló és mederrézsű kotrás (17,4 km)  

Sió 70,7 – 79,5 fkm között jobb parton iszapoló és mederrézsű kotrás (8,8 km)  

 

Mederkotrási munkák kisvízfolyások mentén:  

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Vizslaki-főcsatorna 0 – 2.27 km között meder kotrás  

Vizslaki 1. sz.csatorna 0 – 1,935 km között meder kotrás  

Vizslaki 2. sz.csatorna 0 – 8,42 km között meder kotrás  

 

Alsó-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Balaton 

Mederkotrási munkák kisvízfolyások mentén:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Szévíz – Mederkotrás Zalaszentmihály községnél  

 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Endrédi-patak 0 – 2,08 km között – meder kotrás  

Pogányvölgyi-vízfolyás 0 - 13,546 km között – meder kotrás  

Zardavár keleti lecsapoló 0 – 0,57 km között – meder kotrás  

Zardavár nyugati lecsapoló 0 – 4,69 km között – meder kotrás  

Dráva 

Mederkotrási, medertisztítási munkák:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.36 Barcs-bolhói nyíltártéri öblözet  

Dráva folyó 227-230 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

Dráva folyó 208-209 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

Dráva folyó 188-193 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

Dráva folyó 184-185 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

Dráva folyó 176,4-176,87 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

Dráva folyó 165,9-166,5 fkm között mederkotrás, medertisztítás  

 

Mederkotrási, medertisztítási munkák kisvízfolyások mentén:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Gordisai cs. 0 - 9,1 km között – mederkotrás, medertisztítás  

Korcsina főcsatorna 0 - 19,4 km között – mederkotrás, medertisztítás  

Kölkedi főcsatorna 0 – 8,66 km között – mederkotrás, medertisztítás  

Lanka főcsatorna 0 – 14,325 km között – mederkotrás, medertisztítás  

Mattyi csatorna 0 – 12,73 km között – mederkotrás, medertisztítás  

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Principális cs. 0-8,8 km között – megfelelő méretű, de környezetbarát módon kialakítandó meder alkalmassá 

vélik a nagyvízi vízhozamok, a vízbevezetések vízének levezetésére.  

Principális cs. 32,6-46,6 km között – Nagykanizsától északra lévő szakaszon a természetvédelmi érdekeknek is 

megfelelő, rendezett víz visszatartás a völgyfenéki területeken, a létesítmények bevédésével.  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Mederkotrás: 

A középvízi 

mederszelvény rendezése, 

a mederzátonyok kotrása. 

Kotrás főágban, 

mellékágban, 

árvízvédelmi céllal, ami 

javítja a levezetési 

kapacitást.  

 

 

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1842,8-1840 fkm között Dunakiliti duzzasztó alvízén mederkotrás, a hajózsilip alvizi oldalán egységes, 

hajózható kisvízi szelvény kialakítása  

Duna 1844-1844 fkm között A Szivárgó-csatorna és a Szigeti-Duna találkozása alatti szakaszon, mindkét ágban 

erőteljes hordalék felhalmozódás figyelhető meg, mederkotrással javítani kell az árvízlevezető képességet  

Duna 1841,8-1840,4 fkm között Az árvízlevezetés szempontjából fontos (a HTVPR-ben a kis-és középvíz 

szállítás szempontjából kevésbé fontos) ágakban a hordalék-lerakódás, feliszapolódás kotrással való 

megszüntetése, a szelvény bővítése  

Duna 1840,4-1839,7 fkm között A Doborgazi átvágás felső szakaszán nem történt meg a teljes körű kotrás, a 

bent maradt csonkok és mederanyag miatt kedvezőtlenek az áramlási viszonyok. Kotrással biztosítani kell a 

kedvező hidraulikai kialakítást  

Duna 1835,4-1834 fkm között A HTVPR-ben a kis-és középvíz szállítás szempontjából kevésbé fontos ágakban 

intenzív hordalék-lerakódás figyelhető meg (pl. Alsó-Vörösfüzesi ág). Árvízlevezetés javítása érdekében ezen 

ágak kotrása  

Duna 1822,3-1821,7 fkm között Hatvanasi bukó alatti mederkotrás, növényzetirtás  

A vízpótló főágakban a jelentős mederszűkületek eltávolítása  

Duna 1832-1832 fkm között A fokgazdálkodási elvek szerint létrehozott vizes élőhelyek rávezető csatornáinak 

a szélesítése, bővítése  

Duna 1833,5-1833,5 fkm között A Denkpáli ágvégzárás nagy szűkületet okoz, a tölcsér szélesítése szükséges. A 

zárás alatti szakasz beerdősödött, ennek tisztítása szükséges. A zárás megkerülését segítő árvízlevezető sávot 

kell kialakítani a felvízi oldalon, a Hajós szigeten a Hajósi-mellékág és a főmeder között min. 100 m 

szélességben  

Mosoni-Duna 2,8-0 fkm között Torkolati feltöltődés kotrása, szelvény helyreállítás  

1.01 Szigetközi, 1.05 Rábaközi, 1.12 Holt-Marcal-győri ártéri öblözet  

Mosoni-Duna 17,1-11,5 fkm között Győr, belterületi partrendezés  

1.04 Mosoni-Duna-Rábca-közi, 1.05 Rábaközi ártéri öblözet  

Rábca 0-29 fkm között Teljes levezető rendszerben iszapolás eredeti keresztszelvényre, rendszeres part és 

meder kaszálás, hódkárok (fabedőlések) eltávolítása. - Vízjogi engedély szerint kiépített meder, nem 

természetes vízfolyás. A kiépítési méreteket kell tartani.  

1.05 Rábaközi, 1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Rába 14,2 fkm Középzátony kotrása  

Rába 20,35 fkm Középzátony kotrása  

Rába 20,5 fkm Rábacsécsényi híd szelvényében a jobbparti zátony, rendezése  

Rába 21,5 fkm Bal parti zátony rendezése  

1.05 Rábaközi, 1.06 Nicki ártéri öblözet  

Répce-árapasztó 0 – 8,2 fkm között Répce-árapasztó előtér kotrás (övzátonyok elbontása).  

1.14 Tát-esztergomi ártéri öblözet  

Duna 1721-1719 fkm között Prímás sziget felső részén beerdősülés tisztítása, visszakotrás  

Duna 1722-1722 fkm között Táti mellékág alvízi szűkület eltávolítása, kotrása  

1.03 Lajta jobb parti ártéri öblözet  

Lajta 2,45-2,45 fkm között 150 sz. főúti híd alvízén a meder szűkületének eltávolítása, fenékszélesség növelése  

1.11 Marcalközi, 1.12 Holt-Marcal-győrii ártéri öblözet  

Marcal 34,86-25,85 fkm között Marcaltői-övcsatorna árvízi levezető-képességének javítása összetett szelvény 

kiépítésével, a kikerülő föld bal parton történő elhelyezésével, balpart árnyékolással, az út alatti átereszek, hidak 

szelvénybővítésével  

 

Magasparti, nyílt ártéri szakaszok  

Duna 1699,5-1699,5 fkm között Dömösi szűkület elbontása  

Duna 1702-1702 fkm között Zebegényi szűkület kiszélesítése  

Duna 1711-1710 fkm között Törpe sziget és alatta lévő jobbparti szűkület visszakotrása  

Duna 1713-1711 fkm között Dédai sziget megnyitása, tisztítása, kotrása  

Mosoni-Duna 85,1-84,4 fkm között Mosonmagyaróvár, belterületi meder- és partrendezés  

Hanság-főcsatorna 0-32,3 fkm között Teljes levezető rendszerben iszapolás eredeti keresztszelvényre, 

rendszeres part és meder kaszálás, hódkárok (fabedőlések) eltávolítása. - Vízjogi engedély szerint kiépített 

meder, nem természetes vízfolyás. A kiépítési méreteket kell tartani.  

Marcal 34,8 - 18 fkm között A Marcal és a Marcaltői-övcsatorna mederbeli lefolyási viszonyainak javítása, a 

mederszelvények bővítése.  

 

Mederkotrási munkák kisvízfolyások mentén:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Répce – Malomcsatorna szelvénybővítése Zsira községnél  

Répce 56,14 – 45,3 km között– Répce jobb parti főlecsapoló csatorna (JPFCS) „rányitása” a Répcére és teljes hosszban 

medrének bővítése/kialakítása 20 m3/s vízszállító képességre  

Répce 61,02 – 56,14 km között - Góri tározó és a JPFCS tervezett kiágazása közötti szakaszon Répce medrének bővítése 

50 m3/s vízszállító képességre  

Répce – a JPFCS tervezett kiágazása – Répce árapasztóig a Répce medrének bővítése 30 m3/s vízszállító képességre  

Gyöngyös patak – Mederrendezés a 16,03 – 17,64 szelvények között  

Gyöngyös patak – Mederrendezés a 11,94 – 16,03 szelvények között  

Berki patak 0 – 2,8 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Csörnöc-Herpenyő 0 – 44 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Láhn patak 0 – 11 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Pinka patak 0 – 4 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Vörös patak 0 – 11 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Rába 207,1 – 213,9 km szelvények között torlaszok eltávolítása  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.57. Szamosközi ártéri öblözet  

Tisza 742,2 – 742 km között– épülő középzátony kotrása  

Tisza 738,9 – 738,4 km között– bal parti épülő porond kotrása  

Tisza 737,5 – 736,8 km között– épülő középzátony kotrása  

Tisza 734,7 – 734,4 km között– bal parti épülő porond kotrása  

Tisza 734,2 – 733,9 km között– épülő középzátony kotrása  

Tisza 731,3 – 730,9 km között– épülő középzátony kotrása  

Tisza 730,2 – 729,9 km között– épülő középzátony kotrása  

Tisza 728,1 – 727,8 km között– épülő középzátony kotrása  

2.70. Felsőszabolcsi, 2. 76. Nagytanyai, 2. 71. Berkeszi, 2. 72. Nyírbogdányi,  

2. 73. Zsadányi, 2. 74. Mágai, 2. 75. Kótaji ártéri öblözetek  

Lónyay főcs. 0 – 44,6 km között– középvízi meder kotrása  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Mederkotrás: 

A középvízi 

mederszelvény rendezése, 

a mederzátonyok kotrása. 

Kotrás főágban, 

mellékágban, 

árvízvédelmi céllal, ami 

javítja a levezetési 

kapacitást.  

 

 

Felső-Tisza 

Mederkotrási munkák folyók mentén:  

 

Mederkotrási, mederrendezési munkák kisvízfolyások mentén:  

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tolcsva patak 0+000 – 5+000 között - mederrendezés, depónia fejlesztés (Vámosújfalu, Tolcsva)  

Tolcsva patak 8+500 – 10+500 között - mederrendezés, árvízvédelmi fal építés (Erdőhorváti belterület)  

Bózsva patak 4+000 – 5+500 között - mederrendezés (Mikóháza belterület)  

Bózsva patak 14+000 – 15+500 között - mederrendezés (Bózsva belterület)  

Közép-Duna 

Mederkotrási munkák folyók mentén:  

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Szentendrei-Duna 9,3 – 9,5 fkm Bükkös- patak hordalék kúpjának rendezése (0,2 km)  

Szentendrei-Duna 3 – 4,2 fkm Középvízi meder kotrása (1,2 km)  

Szentendrei-Duna 28 – 32 fkm Középvízi meder kotrása (4 km)  

Duna 1666,9 – 1667,3 fkm Gödi gázló kotrása (0,4 km)  

Duna 1666,8 – 1667,8 fkm Horányi sziget feletti meder kotrás (1 km)  

Duna 1654,0 – 1654,4 fkm Óbudai sziget É csúcsa meder kotrás (0,4 km)  

Duna 1651,5 – 1653 fkm Budapest gázló kotrása (2,5 km)  

Duna 1637 – 1638,6 fkm Budafoki gázló kotrása (1,6 km)  

Mederkotrási munkák kisvízfolyások mentén:  

Dobroda-patak 0 – 20 km üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Mederkotrási, mederrendezési munkák kisvízfolyások mentén:  

Váli-víz 2,8 – 3,2 km mederkorrekció (0,4 km)  

Váli-víz 5,9 – 13 km Mederben lévő lágyszárú növényzet irtása (7,1 km)  

Váli-víz 13 – 35,4 km Mederben Iszapoló kotrás, mederben lévő lágyszárú növényzet irtása (22,4 km)  

Váli-víz 37,2 – 38,7 km Meanderező meder kialakítása. Több típusú partvédelem kiépítése (1,5 km)  

Váli-víz 38,7 – 42,5 km Iszapoló kotrás, mederben lévő lágyszárú növényzet irtása (3,8 km)  

Váli-víz 43,8 – 45,9 km Iszapoló  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.26 Bánrévei és 2.27 Sajópüspöki ártéri öblözetek  

Sajó folyó 122,5-124,5 fkm között Sajópüspöki híd térsége mederrendezés (2 km)  

2.25 Putnok-héti ártéri öblözet  

Sajó folyó 116,8-118,7 fkm között Sajónémeti-Hét mederrendezés (1,9 km)  

2.23 Sajókaza-Dubicsány, 2.31 Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúri ártéri öblözet  

Sajó folyó 100,5-101,2 fkm között Hosszúrévi híd alatti mederrendezés (0,7 km)  

2.21 Boldva-Múcsonyi, 2.31 Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúri ártéri öblözet  

Sajó folyó 76-76,7 fkm között Sajószentpéter közúti híd mederrendezés (0,7 km)  

2.15 Abaújvári ártéri öblözet  

Hernád folyó 114,4-115 fkm között Kéked mederendezés (0,6 km)  

Hernád folyó 112,9-113,1 fkm között Abaújvár mederrendezés (0,2 km)  

2.14 Hidasnémeti-Zsujtai, 2.16 Tornyosnémeti ártéri öblözet  

Hernád folyó 98,3-101,1 fkm között Zsujta mederrendezés (2,8 km)  

2.12 Nagykinizs-Felsődobszai, 2.18 Garadna-Ócsanálosi ártéri öblözet  

Hernád folyó 49,8-50,5 fkm között Hernádkércs mederrendezés (0,7 km)  

2.09 Tiszalúci, 2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Takta-övcsatorna 9,2-11,3 fkm között meder kotrás (2,1 km)  

Takta-övcsatorna 11,2-12,9 fkm között középvízi meder kialakítás (0,7 km)  

2.08 Taktaharkányi, 2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Takta-övcsatorna 12,9-20 fkm között meder kotrás (7,2 km)  

Takta-övcsatorna 20-23,8 fkm között középvízi meder kialakítás (3,8 km)  

Takta-övcsatorna 23,8-29,2 fkm között meder kotrás (5,4 km)  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi 2.42 Borsóhalmi 2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó közi 2.40 Bene-Tarna-Gyöngyös közi 

2.39 Tarnóca-Tarna-Bene közi 2.38 Tarna-Tarnóca közi ártéri öblözet  

Tarna 0-36,2 fkm Tarna kisvízi meder rendezése (36,2 km)  

2.42 Borsóhalmi 2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó közi ártéri öblözet  

Ágói-patak 0-5,5 fkm Ágói-patakkisvízi meder rendezése (36,2 km)  

2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó közi 2.40 Bene-Tarna-Gyöngyös közi ártéri öblözet  

Gyöngyös-patak 0-15 fkm Gyöngyös-patak kisvízi meder rendezése (15 km)  

2.41 Gyöngyös-Tarna-Ágó közi ártéri öblözet  

Szarvágy-patak 0-4,4 fkm Szarvágy-patak kisvízi meder rendezése (4,4 km)  

2.39 Tarnóca-Tarna-Bene közi, 2.38 Tarna-Tarnóca közi ártéri öblözet  

Tarnóca-patak 0-11,9 fkm Tarnóca-patak kisvízi meder rendezése (11,9 km)  

 

Mederrendezési munkák kisvízfolyások mentén:  

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Bódva-patak 11-14 km között – depónia fejlesztés, árvízvédelmi fal építés Edelény belterületén (3 km)  

Bódva-patak 26-28,5 km között – depónia fejlesztés Szendrő belterületén (2,5 km)  

Bódva-patak 32-33,5 km között – depónia fejlesztés Szalonna belterületén (1,5 km)  

Gyöngyös-patak 11-26,5 km között – mederrendezés, depónia fejlesztés Adács, Vámosgyörk, Gyöngyöshalász, 

Gyöngyös belterületén (15,5 km)  

Külső-Mérges-patak 0-14 km között – mederrendezés, depónia fejlesztés Adács-Gyöngyös között (14 km)  

Bélus-patak 6,5-9 km között – mederrendezés, depónia fejlesztés Méra belterületén (3,5 km)  

Bene-patak 12-13,5 km között – mederrendezés, árvízvédelmi fal építés Detk belterületén (1,5 km)  

Hódos-p. 12-13,5 km között – mederrend. Ózd és Arló között (7 km)  

Nyögő-patak 6-6,6 km között – mederrendezés, depónia fejlesztés Sajólászlófalva belterületén (0,6 km)  

Parádi-Tarna-patak 6,5-9 km között – mederrendezés, árvízvédelmi fal építés Recsk belterületén (2,5 km)  

Parádi-Tarna-patak 13-16,5 km között – mederrendezés, árvízvédelmi fal építés Parád belterületén (3,5 km)  

Tarna-patak 43,5 km – terelőtöltés építés Aldebrő belterületén (0,2 km)  

Tarna-patak 50-52,5 km között – depónia fejlesztés, terelőtöltés építés Verpelét belterületén (2,5 km)  

Tarna-patak 53,5-55 km között – depónia fejlesztés, terelőtöltés építés Tarnaszentmária belterületén (1,5 km)  

Tarna-patak 61-63,5 km között – mederrendezés, árvízvédelmi fal építés Sirok belterületén (2,5 km)  

Vasonca-patak 2,5-5 km között – depónia fejlesztés, árvízvédelmi fal építés Halmaj belterületén (2,5 km)  

Eger-patak 13,5-16 km között – mederrendezés, árvízvédelmi fal építés Eger-Felnémet belterületén (2,5 km)  

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Szuha-patak 0-12 km között – mederrendezés (3 km)  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Árapasztó csatorna 

kialakítása:  

Árapasztó csatorna az 

árvízi víztömeg, a tetőző 

vízhozamok megosztására, 

a középvízi vízszinthez 

közeli mederfenékkel 

kerül kialakításra.  

 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Alsó-Tisza 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 13,5 – 16,1 fkm – Hidraulikai folyosó kialakítása  

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Kettős-Körös 17,3 – 18,7 fkm között árapasztó vápa kialakítása 1,1 km hosszon  

Hármas-Körös 38,6 – 40,2 fkm között árapasztó vápa kialakítása 1,2 km hosszon  

Hármas-Körös 41,4 – 43,7 fkm között árapasztó vápa kialakítása 1,2 km hosszon  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Árapasztó csatorna kialakítási munkák:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.37 Murakeresztúri ártéri öblözet  

Mura folyó 2,8-4,6 fkm között árapasztó vápa építése (0,6 km)  

1.41 Letenyei ártéri öblözet  

Mura folyó 45,4-47,1 fkm között árapasztó vápa építése (0,4 km)  

Mura folyó 47,6-48,7 fkm között árapasztó vápa építése (0,3 km)  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1850-1811 fkm között A főmederben a nagyobb zátonyoknál, szigeteknél (akár célirányos, tervszerű 

kavicskitermeléssel) állandó vízborítású árapasztó vápákat kell kialakítani  

Duna 1826,85-1826,85 fkm között Mosói-Dunából érkező víz kilépési lehetőségének javítása, 1826 fkm jp.-i 

partbiztosításban vápa kialakítása kb. 100 m szélességben  

1.05 Rábaközi, 1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Rába 51,2 fkm A Vág-Kemenesszentpéteri hídra vezető jobb parti úton árapasztó vápa kialakítása, a rá-és 

elvezető, sávok kialakítása.  

Rába 41,8 fkm Árvízlevezető vápa kialakítása a vízoldali előtérrel párhuzamosan húzódó mélyvonulat mentén.  

Rába 18,3 fkm Bal parti vápa és levezetősáv kialakítása  

1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Marcal 15,223-13,97 fkm között Hullámtéren árapasztó csatorna kialakítása  

Magasparti, nyílt ártéri szakaszok  

Marcal 26,688-26,306 fkm között Gerence-patak torkolata és a Malomsoki Marcal-híd közötti szűkület 

megszüntetése jobb parton kialakítandó árapasztó vápával  

Felső-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.02 Bodrogközi ártéri öblözet  

Bodrog 34,2-38,4 fkm között – vápa kialakítása Sárospatak kispataki városrész megkerülésével Bodrog bal 

parton, beeresztő és leürítő műtárgyakkal (4,2 km)  

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Tisza 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Zagyva 19,5-23,7 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó Bogárzói kanyarulat  

Tisza 403,1-406 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó abádszalóki öböl  

Tisza 353,0-354,8 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó  

Tisza 376,0-381,0 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó  

Tisza 332,5-338,0 fkm között – meglevő hullámtéri árapasztó rendezése  

Tisza 332,5-336,6 fkm között – tereprendezés  

Tisza 254,5-256,8 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó bal part  

Tisza 254,5-257,2 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó jobb part  

Tisza 266,8-271,2 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó bal part  

Tisza 301,4-304,2 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó bal part  

Tisza 302,3-302,9 fkm között – tervezett hullámtéri árapasztó jobb part  

 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Zagyva 83,9-124,5 fkm között –hullámtér mélyítése  

Folyószabályozási művek 

visszabontása: 

A közép- és kisvízi 

folyószabályozási művek 

stabilizálják a folyót és 

biztosítják a megfelelő 

vízmélységet kisvizes 

időszakban, nagyvízi 

időszakban viszont 

lefolyási akadályt 

képeznek. 

Süllyesztésükkel a 

lefolyást lehet elősegíteni.  

 

Alsó-Duna 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai, 1.24 Madocsai ártéri öblözet  

Duna 1536,1 – 1532,4 fkm között - Zádori kanyar rendezése a mederzátonyok mögötti sávok megnyitásával  

Alsó-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1811-1806 fkm között Kereszt- és hosszirányú kis- és középvíz-szabályozási művek (sarkantyúk, 

partbiztosítások, vezetőművek, keresztgátak), töltőbukók részleges visszabontása a DB 2014-hez viszonyítva 

meghatározott szabályok szerint  

Duna 1850-1811 fkm között Kereszt- és hosszirányú kis- és középvíz-szabályozási művek (sarkantyúk, 

partbiztosítások, vezetőművek, keresztgátak), töltőbukók részleges visszabontása a DB 2014-hez viszonyítva 

meghatározott szabályok szerint  

Duna 1850-1811 fkm között Levezető mederszelvény bővítése érdekében a középvízi partbiztosítások részleges 

visszabontása meghatározott paraméterek szerint  

Duna 1845,2-1844,2 fkm között Mederkotrás, Dunakiliti felvízi átvágás felső végében bennmaradt csonk 

eltávolítása, visszabontása  

Duna 1844-1843,3 fkm között A főmeder jobb partján az 1844,0-1843,3 fkm között a régi mederáttöltés teljes 

körű visszabontása  

Duna 1844-1843,3 fkm között A főmeder bal partján az 1844,0-1843,3 fkm között a régi mederáttöltés teljes 

körű visszabontása  

Duna 1831,1-1831,1 fkm között A Spelláki töltőbukó (1831,1 fkm) részlegesen visszabontása  

Duna 1823,1-1820 fkm között A Füzesi, Szürkei, Kalapszigeti töltőbukók részleges visszabontása  

Duna 1847-1847 fkm között A Jónási –ág jobb partján lévő terepszint feletti keresztirányú terelő kőmű 

visszabontása  

Duna 1850,6-1850,1 fkm között A Kaiseroi zárás visszabontása  

Duna 1790,5-1789,8 fkm között Vöröskői vezetőmű tisztítása, magassági módosítása  

Duna 1807,2-1805 fkm között 1806 fkm környéki sarkantyúk bontása  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.70. Felsőszabolcsi ártéri öblözet  

Tisza 641 fkm– Záhony II. pb mederben lévő maradványainak elbontása  

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Duna 1699,0 – 1560,6 fkm között - Numerikus modell vizsgálatokat követően a szakaszon adott sarkantyúk magassági 

vonalvezetésének csökkentése  

Közép-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Lefolyási akadályok 

elbontása, átalakítása: 

A nagyvízi vízhozamok 

levezethetőségét növelni 

kell a hullámtéri 

akadályok módosításával, 

felszámolásával, a 

hullámtér rendezésével. A 

mederben lévő, de funkció 

nélküli műtárgyakat el kell 

bontani.  

 

 

Alsó-Duna 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai, 1.31 Sárközi ártéri öblözet  

Duna 1480,3 fkm - Az 55. sz. főút 2. sz. értéri hídnál lévő régi töltés átalakítása vadmentő dombokká, szakaszos 

megbontással (0,3 km)  

Duna 1496 fkm - A hullámtéren található vonalút pillérekre helyezése (0,2 km)  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sió 52,6 fkm Uzdi használaton kívüli közúti híd elbontatása  

Sió 98,3 fkm Mezőkomáromi felhagyott vasúti híd elbontatása  

Alsó-Tisza 

Lefolyási akadályok átalakítása, elbontása:  

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Berettyó folyó 5,57 fkm - Híd átépítése  

 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 0,0 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Maros folyó 35,9 – 36,1 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Maros folyó 36,7 – 37,4 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Maros folyó 45,6 – 47,9 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Maros folyó 48,5 – 49 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Maros folyó 49,3 – 49,4 fkm - Keresztirányú betöltésezések visszabontása  

Tisza folyó 164,4 fkm - Gyálai rampa elbontása (360 m)  

Tisza folyó 211,6 fkm - Ányási töltésmaradvány elbontása (170 m)  

Tisza folyó 176,9 fkm - Maros torkolati rampa elbontása (180 m)  

 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sebes-Körös 9,47 fkm - Híd megemelése  

Sebes-Körös 19,01 fkm - Híd megemelése  

Sebes-Körös 21,95 fkm - Híd megemelése  

Sebes-Körös 33,41 fkm - Híd megemelése  

Sebes-Körös 44,14 fkm - Híd megemelése  

Sebes-Körös 54,22 fkm - Híd megemelése  

Fekete-Körös 4,25 fkm – Remetei közúti híd megemelése  

Fekete-Körös 5,94 fkm – Szanatóriumi vasúti híd megemelése  

Fehér-Körös 4,29 fkm – vasúti híd megemelése  

Fehér-Körös 4,67 fkm – közúti híd megemelése  

Fehér-Körös 8,1 fkm – közúti híd megemelése  

Fehér-Körös 9,26 fkm – vasúti híd elbontása  

Kettős-Körös 7,11 fkm – közúti híd megemelése  

Kettős-Körös 12,4 fkm – közúti híd megemelése  

Kettős-Körös 23,4 fkm – közúti híd megemelése  

Kettős-Körös 32,7 fkm – közúti híd megemelése  

Hármas-Körös 72,9 fkm – Endrődi közúti híd megemelése  

Hármas-Körös 76 fkm – Gyomai vasúti híd megemelése  

Hortobágy-Berettyó 6,95 fkm – Mezőtúri közúti híd megemelése  

Hortobágy-Berettyó 8,1 fkm – Szajol-Lőkösháza vasúti híd megemelése  

Hortobágy-Berettyó 18,8 fkm – Túrkevei közúti híd megemelése  

Hortobágy-Berettyó 22 fkm – Túrkevei közúti (Balla híd) megemelése  

Hortobágy-Berettyó 48,99 fkm – Ecsegfalvi közúti híd megemelése  

Hortobágy-Berettyó 49,01 fkm – Ecsegfalvi vasúti híd megemelése  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Duna 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Répce 59,8-54,7 km között – Romos malmok eltávolítása, Répce jobb parti övcsatorna jókarbahelyezése (Nagygeresd, 

Csáfordjánosfa)  

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1838,65-1838,65 fkm között a hullámtéren a föld depónia (TE 16 – Szigeti ágvéglezárás) részlegesen 

elbontott, ennek teljes eltávolítása szükséges a hullámtéri árvízlevezetés javítása érdekében  

Duna 1829,4-1829 fkm között Töltés maradványának elbontása terepszintig  

Duna 1826,7-1826,25 fkm között Dunaremetei ág (1825,5 fkm) régi cementraktár és a hozzá csatlakozó 

töltésmaradványok (magasulatok) elbontása eredeti terepszinten  

Duna 1812,8-1812,7 fkm között Bagaméri és Patkányosi ágrendszer: Jobb parti kavicsdepóniák eltávolítása  

Duna 1809,1-1808,7 fkm között Bagaméri és Patkányosi ágrendszer: Jobb parti kavicsdepóniák eltávolítása  

Duna 1824,3-1823,3 fkm között A jéglevezető sávon, több helyen folyami kotrásból származó depónia 

maradványok vannak, eltávolításuk szükséges  

Duna 1811-1811 fkm között Az ún. tározótér területén lévő árvízvédelmi töltésmaradványok visszabontása  

1.14 Tát-esztergomi ártéri öblözet  

Duna 1719-1719 fkm között Esztergom MAHART kikötő elbontása  

1.03 Lajta jobb parti ártéri öblözet  

Lajta 0,3-0,3 fkm között Kishíd alvízi- és felvízi mederrendezése, a hídszelvény bővítése  

Lajta 16,4-16,4 fkm között Vasbeton híd átépítése, kiemelése (esetleg áthelyezése)  

1.02 Lajta bal parti ártéri öblözet  

Lajta Balparti csatorna 8,1 fkm Határőr utak mederben hagyott hídpilléreinek eltávolítása  

Lajta Balparti csatorna 11,2 fkm Határőr utak mederben hagyott hídpilléreinek eltávolítása  

1.04 Mosoni-Duna-Rábca-közi ártéri öblözet  

Mosoni-Duna 46,031 fkm Mecséri híd átépítése  

1.04 Mosoni-Duna-Rábca-közi, 1.05 Rábaközi ártéri öblözet  

Rábca 28,125 fkm Rábcakapi fahíd mederpillérei miatt rendszeres uszadék felhalmozódás alakul ki, ezért a híd 

elbontása vagy átépítése szükséges.  

1.05 Rábaközi, 1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Rába 14,0 fkm Rábapatona Vápa a hídra vezető úton (Jobb part)  

Rába 14,0 fkm Rábapatona Vápa a hídra vezető úton (Bal part)  

Rába 23,5 fkm Kisbabot-Bodonhely híd jobb parti rávezető úton, árapasztó vápa kialakítása, és a jobb parti 

töltéssel, párhuzamosan futó holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe.  

Rába 23,6 fkm Hídnyílás kialakítása  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

 

Lefolyási akadályok 

elbontása, átalakítása: 

A nagyvízi vízhozamok 

levezethetőségét növelni 

kell a hullámtéri 

akadályok módosításával, 

felszámolásával, a 

hullámtér rendezésével. A 

mederben lévő, de funkció 

nélküli műtárgyakat el kell 

bontani.  

 

 

Felső-Duna 

1.05 Rábaközi, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 41,15 – 39,0 fkm között Bal parti árvízlevezető sáv kialakítása a hullámtári, anyaggödrök vonalában, 

alatta hullámtéri nyílás, kialakítása a Marcaltői hídra vezető út alatt.  

1.05 Rábaközi, 1.06 Nicki ártéri öblözet  

Répce-árapasztó 8,3 fkm Hullámtéri bejáró út magasan halad a rajta lévő átereszeket betöltötték, biztosítani kell 

az árvizek akadálytalan levezetését.  

Répce-árapasztó 8,15 fkm Régi vasúti töltés hullámtéri maradványainak eltávolítása  

Répce-árapasztó 7,121 fkm Csánigi közúti híd átépítése, a híd alsó élének megfelelős szintre emelésével és 

hidraulikailag kedvező hídnyílás kialakításával.  

Répce-árapasztó 4,43 fkm Dűlőúti híd megszüntetése.  

1.06 Nicki, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 63 – 61,7 fkm között Hídra vezető balparti út alatt hullámtéri nyílás, kialakítása. a rá-és elvezető sávok 

kialakítása.  

Rába 73,4 fkm Ragyogói híd szelvényének vizsgálata  

1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Marcal 10,349 fkm Rábaszentmihály-Tét közúti (Majorházi) híd árvízi nyílás kialakítása  

Marcal 15,223 fkm Rábaszentmiklós-Kisbabot közúti híd árvízi nyílás kialakítása, középvízi meder kotrása  

Marcal 18,047 fkm Mórichida-Árpás közúti híd árvízi nyílás kialakítása, középvízi meder kotrása  

Magasparti, nyílt ártéri szakaszok  

Mosoni-Duna 84,5-82,8 fkm között Mosonmagyaróvári duzzasztó és térségének rendezése  

Mosoni-Duna 60,7 fkm Kimlei híd régi pilléreinek elbontása  

Hanság-főcsatorna 6,8 fkm Villanytelepi híd bontása  

Marcal 19,3 – 19,17 fkm között Árpás Dombföldi út üdülőterülettől D-re eső részének lesüllyesztése, 

vízelvezető vápaszerű kialakítása  

Marcal 20,111 fkm Szentei-híd árívzi nyílásainak kialakítása  

Marcal 26,306 fkm Malomsoki Marcal-híd árívzi nyílásainak kialakítása  

Marcal 28,206 fkm Marcaltői-híd árívzi nyílásainak kialakítása  

Marcal 29,197 fkm Marcal közúti híd árvízi nyílásainak kialakítása  

Marcal 30,471 fkm Vasúti-híd árvízi nyílásainak kialakítása 

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 705 fkm– Tivadari híd átépítése  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 543,7 fkm– Tokaj közúti híd átépítése  

Tisza 543,7 fkm– Tokaj közúti ártéri híd átépítése  

Tisza 543,7 fkm– Tokaj közúti ártéri híd (Hosszú híd) átépítése  

Tisza 543,7 fkm– Tokaj közúti ártéri híd (Görbe-éri híd) átépítése  

Tisza 543,7 fkm– Tokaj közúti ártéri híd (Aranyos árok híd) átépítése  

Tisza 543,7 fkm– Rakamaz üdülő út (Kis híd) átépítése  

Bodrog 46,5 fkm– Alsóberecki híd átépítése  

Bodrog 50,5 fkm– Ronyvazugi beeresztő műtárgy Sátoraljaújhely  

Bodrog 44,0 fkm– Ronyvazugi leeresztő műtárgy Kapronca éri Sátoraljaújhely  

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Ipoly folyó 12,5 fkm Letkési-híd kereszttöltésének bontása, kiváltása  

Ipoly folyó 96,5 fkm Balassagyarmati-híd kereszttöltésének bontása, kiváltása  

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Váli-víz 0 – 48,8 km között műtárgyak rekonstrukciója (214 db)  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 543,1 fkm– Tokaj vasúti híd átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Tokaj vasúti ártéri híd átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Tokaj vasúti ártéri híd (Súlymos híd) átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Tokaj vasúti ártéri híd (Görbe-éri híd) átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Tokaj vasúti ártéri híd (Aranyos árok híd) átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Rakamazi út hídja (Aranyos árok) átépítése  

Tisza 543,1 fkm– Rakamazi út hídja (Görbe árok) átépítése  

Sajó 123,6 fkm– Sajópüspöki ártéri hídnyílások (4 m-es, 30 m-es) bővítése  

Sajó 121,0 fkm– Sajónémeti vasúti ártéri hídnyílások (22 m-es, 12 m-es) bővítése  

Sajó 112,8 fkm– Putnok vasúti ártéri hídnyílás mederrendezése  

Sajó 80,8 fkm– Berente hőerőmű fix duzzasztó átalakítása táblás gáttá  

Sajó 81,0 fkm– Berente hőerőmű fix duzzasztó átalakítása táblás gáttá  

Sajó 100,0 fkm– Vadna vasúti ártéri hídnyílás szelvény bővítése  

Sajó 68,0 fkm– Felsőzsolcai vasúti ártéri hídnyílás szelvény bővítése  

Sajó 49,4 fkm– Sajóecsegi közúti híd átépítése (pillérek)  

Sajó 38,9 fkm– Sajólád-Sajópetri új ártéri hídnyílás  

Sajó 68,0 fkm– Sajóecseg vasúti híd ártéri hídnyílás növelése  

Sajó 68,0 fkm– Sajóecseg közúti híd ártéri hídnyílás növelése  

Hernád 97,2 fkm– Hidasnémeti közúti ártéri hídnyílás építése  

Hernád 96,6 fkm– Hidasnémeti vasúti ártéri hídnyílás építése  

Hernád 24,4 fkm– Gesztely ártéri hídnyílás bővítése  

Hernád 14,7 fkm– Hernádnémeti vasúti híd hídnyílás bővítése  

Takta övcsatorna 0,2 fkm– Kesznyéten-Szamárhát összekötő híd átépítése (Hernád üzemvíz csatornát is keresztezi)  

Takta övcsatorna 2,6 fkm– Kesznyéteni árvízkapu átépítése  

Takta övcsatorna 8,7 fkm– Tiszalúc-Holtág üdülő összekötő híd átépítése  

Takta övcsatorna 8,7 fkm– Tiszalúci ikerzsilip átépítése  

Takta övcsatorna 9,2 fkm– Tiszalúci-Tiszadob összekötő 3612. sz.út híd átépítése  

Takta övcsatorna 10,2 fkm– Tiszalúci híd átépítése  

Takta övcsatorna 12,9 fkm– Taktaharkány Bazsi pusztai híd átépítése  

Takta övcsatorna 16,9 fkm– Taktaharkány -Taktakenéz összekötő 3621. sz. út híd átépítése  

Takta övcsatorna 21,4 fkm– Taktaszadai híd átépítése)  

Takta övcsatorna 23,8 fkm– Prügy-Szerencs összekötő út híd átépítése  

Takta övcsatorna 24,7 fkm– 3622. sz. út híd átépítése (Szerencs)  

Takta övcsatorna 26,1 fkm– Szerencs mezőgazd. Zrt. Híd átépítése  

Takta övcsatorna 29,3 fkm– Szerencs közúti híd átépítése (UTIBER Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalszakasz 

korszerűsítése c. projekt keretén belül tervezett)  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Hullámtéri mellékágak és 

holtágak rehabilitációja, 

mesterséges (ún. vápa) 

kialakítása: 

A mellékágakat, 

holtágakat be kell 

kapcsolni az árvízi 

hozamok levezetésébe. Az 

ágakat lezáró műtárgyakat, 

fenékküszöböket vissza 

kell bontani, ezzel is 

segítve a folyamatos víz 

utánpótlásukat.  

 

 

Alsó-Duna 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai, 1.24 Madocsai ártéri öblözet  

Duna 1556,1 – 1550,8 fkm között- Csolnoki-szigeti mellékág rendszer rendezése a meglévő kőművek 

átépítésével, partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (6,2 km)  

Duna 1538,8 – 1536,1 fkm között- Mellékág rendszer rendezése a meglévő kőművek átépítésével, 

partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (2,1 km)  

Duna 1531,4 – 1528,3 fkm között- Mellékág rendszer rendezése a meglévő kőművek átépítésével, 

partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (2,7 km)  

1.49 Budapest-bajai, 1.25 Duna-Sió-közi ártéri öblözet  

Duna 1520,1 – 1517,9 fkm között- Mellékág rendszer rendezése a meglévő kőművek átépítésével, 

partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (2,3 km)  

1.49 Budapest-bajai, 1.31 Sárközi ártéri öblözet  

Duna 1491,6 – 1489,1 fkm között- Grébeci-holt Duna kotrása (4,6 km)  

Duna 1488,8 – 1483,7 fkm között- Rezéti Duna kotrása 3+000 - 8+000 (5,0 km)  

1.51 Margittaszigeti, 1.31 Sárközi ártéri öblözet  

Duna 1483,8 – 1480,5 fkm között- Kerülő-Duna medertisztítása (4,1 km)  

Duna 1463,9 – 1460,0 fkm között- Dunaszekcsői-mellékág kotrása, elzáró kőmű átépítése, párhuzammű, 

kőszórásos partvédelem építése (3,0 km)  

Duna 1457,9 – 1453,1 fkm között- Bári mellékág rendszer rendezése meglévő kőművek átépítésével, 

partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (3,8 km)  

1.51 Margittaszigeti, 1.32 Mohácsi ártéri öblözet  

Duna 1446,0 – 1444,0 fkm között- Cigány-zátonyi mellékág rendezése a meglévő kőművek átépítésével, 

partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (3,3 km)  

Duna 1441,0 – 1437,9 fkm között- Nagypartosi szakasz mellékág rendszer rendezése meglévő kőművek 

átépítésével, partvédőművek kiegészítésével, mederkotrással (3,9 km)  

Duna 1437,6 – 1435,3 fkm között- Gariella-szigeti mellékág kotrás, elzárő kőművek átépítése, kőszórásos 

partvédelem építése (1,0 km)  

Alsó-Tisza 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Hármas-Körös 9 – 9,8 fkm között (Iriszló) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (2,8 km)  

Hármas-Körös 11,7 – 12,7 fkm között (Malomzug) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) 

(2,9 km)  

Hármas-Körös 13,3 – 14,1 fkm között (Brena) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (1,9 

km)  

Hármas-Körös 32 – 32,4 fkm között (Gyikerzug) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (4,8 

km)  

Hármas-Körös 33,6 – 34,2 fkm között (Őzénzug) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (3,3 

km)  

Hármas-Körös 55,8 – 56,8 fkm között (Aranyosi) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (1,6 

km)  

Hármas-Körös 56,9 – 58 fkm között (Borza) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (1,3 km)  

Hármas-Körös 70,9 – 71,2 fkm között (Kisfok) hullámtéri holtág élővé tétele (bevezetési hely kialakítás és kotrás) (0,9 

km)  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Mellékág rendezési munkák:  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.36 Barcs-bolhói nyíltártéri öblözet  

Dráva folyó 185,05-186,75 fkm között Heresznyei-alsó mellékág rendezése  

Dráva folyó 194,7-195,3 fkm között Bélavári mellékág rendezése  

1.35 Ormánsági ártéri öblözet  

Dráva folyó 83,2-85,5 fkm között Adhini mellékág rendezése  

Dráva folyó 86,4-86,9 fkm között Kisinci mellékág rendezése  

Dráva folyó 92,65-93,65 fkm között Mailáthpusztai mellékág rendezése  

Dráva folyó 102,55-104,15 fkm között Piskói mellékág rendezése  

Dráva folyó 112,45-113,95 fkm között Lajos-tanyai mellékág rendezése  

Dráva folyó 116,0-118,35 fkm között Drávasztárai mellékág rendezése  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1831,8-1831 fkm között Revolver-ág felső szakaszán töltőbukó kialakítása, az ágon árvízlevezető sáv 

kialakítása és mederrehabilitáció.  

Duna 1829,1-1829,1 fkm között Barkási oldalágon árvízlevezető sáv kialakítása és meder-rehabilitáció  

Duna 1811-1811 fkm között Bagaméri és Patkányosi ágrendszer: Vizafogó ág rehabilitációja  

Duna 1851-1851 fkm között Kis-Jónási mellékág rákötése a Jónási-ágra és az Öreg-Duna mederre a mellékág 

teljes körű rehabilitációja  

Duna 1789,7-1785,4 fkm között Erebe mellékágrendszer rehabilitációja, vezetőművek magassági módosítása, 

zátonyok visszabontása, Cuhai Bakonyér torkolat kotrása, növényzet gyérítés  

Duna 1799,6-1794,6 fkm között Véneki mellékág kotrás, sziget takarítás és sarkantyú visszabontás, növényzet 

gyérítés  

1.01 Szigetközi, 1.04 Mosoni-Duna-Rábca-közi ártéri öblözet  

Mosoni-Duna 29,8-29,3 fkm között Győrladaméri-szigetek mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 21,4-20,3 fkm között Csóka-sziget mellékágának rehabilitációja  

1.01 Szigetközi, 1.05 Rába-közi ártéri öblözet  

Mosoni-Duna 19,1-17,4 fkm között Szúnyog-sziget mellékágának rehabilitációja  

1.04 Mosoni-Duna-Rábca-közi ártéri öblözet  

Mosoni-Duna 47,2-46,8 fkm között Mogyoróskerti-sziget mellékágának rehabilitációja  

1.06 Nicki, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 67,4 – 66,7 fkm között Bal parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe. fenékküszöb kialakítása.  

1.05 Rábaközi, 1.10 Kemenesaljai ártéri öblözet  

Rába 59,8 – 59 fkm között Jobb- és bal parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe. fenékküszöb 

kialakítása.  

Rába 49,2 – 50 fkm között Bal parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe, fenékküszöb kialakítása.  

1.05 Rábaközi, 1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Rába 16,1 – 16,7 fkm között Jobb parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe, fenékküszöb kialakítása.  

Rába 20,9 – 21,25 fkm között Bal parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe, fenékküszöb kialakítása.  

Rába 24,45 – 25,1 fkm között Bal parti holtág visszakapcsolása az, árvízlevezetésbe, fenékküszöb kialakítása.  

1.13 Komárom-almásfüzitői ártéri öblözet  

Duna 1750-1744 fkm között Neszmély-Mocsi mellékág ökológiai vízigényének biztosítása, vezetőmű 

magassági módosítása, szigeteken levonulási sávok kialakítása  

Duna 1764-1762 fkm között Szőnyi-mellékág rehabilitációja, kotrása, visszakapcsolása a levezetésbe  

Duna 1776-1771 fkm között Monostori mellékág rehabilitációja, kotrása, visszakapcsolása a levezetésbe  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

 

Hullámtéri mellékágak és 

holtágak rehabilitációja, 

mesterséges (ún. vápa) 

kialakítása: 

A mellékágakat, 

holtágakat be kell 

kapcsolni az árvízi 

hozamok levezetésébe. Az 

ágakat lezáró műtárgyakat, 

fenékküszöböket vissza 

kell bontani, ezzel is 

segítve a folyamatos víz 

utánpótlásukat.  

 

 
 

 

1.14 Tát-esztergomi ártéri öblözet  

Duna 1726-1723 fkm között Körtvélyes-mellékág rányitása és vizes élőhelyek létrehozása  

Duna 1728-1725 fkm között Táti mellékágban Kenyérmezei patak torkolatnál lévő feltöltődés eltávolítása, 

kiágazás kotrása-módosítása  

 

Magasparti, nyílt ártéri szakaszok  

Duna 1750-1744 fkm között Neszmély-Mocsi mellékág ökológiai vízigényének biztosítása, vezetőmű magassági 

módosítása,  

Duna 1784-1782 fkm között Zsidó szigeti mellékág rehabilitációja  

Mosoni-Duna 81,4-80,7 fkm között Kálnokszeg-sziget mellekágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 77,3-77,1 fkm között Bordacs-sziget mellekágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 75,5-75,2 fkm között Felső földes-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 75,2-75,0 fkm között Alsó földes-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 73,1-72,9 fkm között Magasparti-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 64,8-64,1 fkm között Felső Cseregle-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 63,1-62,4 fkm között Cvika-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 62,5-62,1 fkm között Cvika alatti sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 58,8-57,9 fkm között Felső Novák- és Novák-szigetek mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 56,8-55,6 fkm között Lujzai-sziget mellékágának rehabilitációja  

Mosoni-Duna 50,6-50,0 fkm között Vámkereki-sziget mellékágának rehabilitációja 

Felső-Tisza A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Duna 

Hullámtéri mellékágak és holtágak rehabilitációja, mesterséges (ún. vápa) kialakítása:  

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Duna 1682,5– 1686 fkm Kompkötő szigeti mellékág - mellékág megnyitás (3,5 km)  

Duna 1597,9 – 1601 fkm Adonyi mellékág - mellékág megnyitás (3,1 km)  

Duna 1586,3 – 1587,9 fkm Rácalmási mellékág - mellékág megnyitás (1,9 km)  

Duna 1567,7 – 1569,8 fkm Szitányi szigeti mellékág - mellékág megnyitás (2,1 km)  

Duna 1560,6 – 1564,1 fkm Solti szigeti mellékág - mellékág megnyitás (3,5 km)  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sajó 123,4 – 123,6 fkm között Hullámtéri levezető vápa Sajópüspöki (0,2 km)  

Sajó 123,6 – 124 fkm között Hullámtéri levezető vápa Sajópüspöki (0,4 km)  

Sajó 99 – 99,8 fkm között Vadna hullámtéri levezető vápa (0,8 km)  

Sajó 120,8 – 121,2 fkm között Sajónémeti vasúti ártéri híd hullámtér rendezés (0,4 km)  

Sajó 46,1 – 48 fkm között Miskolc hullámtéri levezető vápa  

Sajó 44,1 – 45,7 fkm között Alsózsolca hullámtéri levezető vápa  

Sajó 76 – 78,4 fkm között Sajószentpéter vízmegosztás árvíz levezető vápával  

Hernád 64,5 – 66,9 fkm között Gibárt árvíz levezető vápa (5,4 km)  

Nyárigátak és depóniák 

elbontása: 

A nyári gátak, depóniák és 

a kotrásból származó, 

hullámtéren elhelyezett 

depóniák elbontása. A 

hullámtér már kisebb 

árhullámok esetében is 

részt tud venni az árvízi 

vízhozam levezetésében.  

 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Alsó-Tisza 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 16,9 - 24 fkm - Nyárigátak elbontása  

Tisza folyó 185,9 fkm - Györpölési depóniatöltés elbontása (250 m)  

Tisza folyó 204,4 fkm - Körtvélyesi nyárigát elbontása (2050 m)  

Tisza folyó 209,6 fkm - Mindszenti nyárigát elbontása (560 m)  

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Kettős-Körös 27,3 – 32,7 fkm között nyárigát elbontása 5,4 km hosszon  

Fehér-Körös 0,39 – 1 fkm között hullámtéri feltöltődés letermelése bal parton  

Fehér-Körös 1 – 6,86 fkm között hullámtéri feltöltődés letermelése bal parton  

Fehér-Körös 0,9 – 6,96 fkm között hullámtéri feltöltődés letermelése jobb parton  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Nyárigát, depónia bontási munkák:  

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.40 Birkitói ártéri öblözet  

Mura folyó 20,4-22,6 fkm között lefolyást akadályozó töltések elbontása, bejáró út lesüllyesztése (0,9 km)  

Mura folyó 20,4-22,6 fkm között lefolyást akadályozó töltések elbontása (2,0 km)  

1.41 Letenyei ártéri öblözet  

Mura folyó 49,04-49,4 fkm között lefolyást akadályozó töltések elbontása (0,4 km)  

Felső-Duna 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sárvár-Szentgotthárd közötti nyílt ártéri öblözet  

Rába folyó 157,8-158,0 fkm Rába jobb parti hordalékdepó eltávolítása (0,2 km)  

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1824,7-1824,7 fkm között A régi Körösztöki nyárigát maradványainak eltávolítása  

1.11 Marcalközi ártéri öblözet  

Marcal 13,97 – 13,07 fkm között Középvízi meder jobb partján lévő depónia elbontása, meder árvízlevezető 

képességének javítása összetett szelvény kialakításáva  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.66. Vásárosnamény-benki ártéri öblözet  

Tisza 641 fkm– Kisvarsány-Aranyosapáti nyárigát részleges visszabontása, megnyitása (11,7 km)  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.02. Bodrogközi ártéri öblözet  

Bodrog 2,3 – 24,4 fkm között – Bodrogzugi nyárigátmaradványok elbontása  

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai ártéri öblözet  

Duna 1560,6 – 1564,7 fkm Dunaegyházi nyárigát visszabontása az engedélyezett szintre (3,7 km)  

Duna 1577,6 – 1586 fkm Szalk-tassi nyárigát visszabontása az engedélyezett szintre (9,8 km)  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Tisza folyó 529,2,0 – 530,4 fkm - Tiszaladányi nyárigát maradvány elbontása (1,2 km)  

2.34 Dél-borsodi ártéri öblözet  

Tisza folyó 440,0 – 444,6 fkm - Tiszadorogma-Tiszabábolna között (4,6 km)  

Tisza folyó 445,2 – 454,5 fkm - Ároktő-Tiszadorogma között (9,3 km)  

Tisza folyó 455,7 – 463,2 fkm - Tiszakeszi-Ároktő között (7,5 km)  

Tisza folyó 464,2 – 477,0 fkm - Hejő-Tiszakeszi között (12,8 km)  

Tisza folyó 478,3 – 482,1 fkm - Tiszapalkonya-Hejő között (3,8 km)  

2.33 Szirma-sajóörösi ártéri öblözet  

08.07. 2. őrjárás töltés elbontás  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

 

Nyárigátak és depóniák 

elbontása: 

A nyári gátak, depóniák és 

a kotrásból származó, 

hullámtéren elhelyezett 

depóniák elbontása. A 

hullámtér már kisebb 

árhullámok esetében is 

részt tud venni az árvízi 

vízhozam levezetésében.  

 

 
Közép-Tisza 

2.19 Ócsanálos-Hernádközi ártéri öblözet  

Gesztelyi körtöltés elbontása  

2.31 Hosszúrévpuszta-Sajókeresztúri ártéri öblözet  

Sajó folyó 81,2 – 81,6 fkm - Berentei hőerőmű zagytér feltöltés részleges bontás (0,4 km)  

Sajó folyó 79,2 – 79,6 fkm - Sajószentpéter feltöltés részleges bontás (0,4 km)  

 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi, 2.82 Fegyvernek-mesterszállási ártéri öblözet  

Tisza folyó 381,1 – 390,7 fkm között nyárigát rendezése  

Tisza folyó 340 – 342,2 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 341,8 – 344 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 344,7 – 348,3 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 346,5 – 347,4 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 347,7 – 348,3 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 349,7 – 351,5 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 353,3 – fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 356,4 – 358,9 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 359,7 – 360,4 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 366,7 – 370,9 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 370,3 – 373,6 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 373,8 – 378,9 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 376,0 – 383,1 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 375,9 – 376,2 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 360,9 – 361,8 fkm között bejáróút, depónia bontása  

Tisza folyó 387,8 – 3881 fkm között bejáróút, depónia bontása  

Tisza folyó 398,2 – 398,6 fkm között bejáróút, depónia bontása  

Tisza folyó - Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása  

Tisza folyó – „Pityóka" depónia bontása  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi, 2.83 Alcsiszigeti ártéri öblözet  

Tisza folyó 335,6 – 337,5 fkm között nyárigát rendezése (3,6 km)  

Tisza folyó 336,7 – 338,7 fkm között nyárigát elbontása (3,0 km)  

Tisza folyó 339,0 – 340,0 fkm között nyárigát elbontása (1,7 km)  

2.50 Szolnoki, 2.83 Alcsiszigeti ártéri öblözet  

Tisza folyó 328,2 – 329,3 fkm között nyárigát elbontása (5,5 km)  

Tisza folyó 326,0 – 331,2 fkm között nyárigát elbontása (4,8 km)  

2.50 Szolnoki, 2.85 Cibakházi ártéri öblözet  

Tisza folyó 302,3 – 314,6 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 296,5 – 302,3 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 289 – 293,6 fkm között nyárigát elbontása  

Tisza folyó 283,6 – 290,6 fkm között nyárigát elbontása  

2.52 Alpári, 2.86 Köröszugi ártéri öblözet  

Tisza folyó 255,5 – 267,6 fkm között nyárigát elbontása 

Övzátony-rendezés: 

Övzátonyok elbontása. A 

hullámtér már kisebb 

árhullámok esetében is 

részt tud venni az árvízi 

vízhozam levezetésében, a 

gyakoribb elöntések 

következtében a 

biodiverzitás növekedése 

várható.  

 

 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Alsó-Tisza 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Hármas-Körös 61,6 – 63,3 fkm között bal parton Melis kanyar övzátonyrendezés  

Hármas-Körös 82,9 – 83,7 fkm között bal parton S kanyar övzátonyrendezés  

Hármas-Körös 83,3 – 84,7 fkm között jobb parton S kanyar övzátonyrendezés  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.35 Ormánsági ártéri öblözet  

Dráva folyó 115-117 fkm között övzátony rendezés  

Felső-Duna 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.01 Szigetközi ártéri öblözet  

Duna 1841-1838 fkm között A Duna főmeder part éli szabályozási művek közelében (pl.: Flóri kapu) a művek 

két oldalára rakódott övzátony szerű hordalék eltávolítása  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.58. Szamos-Krasznaközi ártéri öblözet  

Szamos 20,3 – 20,7 fkm között – övzátony elbontása (0,5 km)  

Kraszna bal parti nyílt ártéri öblözet  

Kraszna 39,2 – 41,7 fkm között – övzátony elbontása (2,5 km)  

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Tisza 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi, 2.82 Fegyvernek-mesterszállási ártéri öblözet  

Tisza folyó 340,7 – 341,4 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 341,3 – 342,7 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 344,1 – 345,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 344,2 – 345,2 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 345,7 – 347,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 349,8 – 351,5 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 352,5 – 354,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 353,6 – 354,1 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 354,3 – 354,7 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 356,6 – 357,6 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 358,0 – 359,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 359,7 – 360,6 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 363,4 – 363,8 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 363,9 – 364,5 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 366,6 – 367,5 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 367,8 – 368,3,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 369,7 – 370,9 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 369,8 – 370,7 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 375,2 – 376,2 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 378,3 – 379,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 381,2 – 382,1 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 381,3 – 382,2 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 387,7 – 388,8 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 390,0 – 390,9 fkm között övzátony elbontása 

Tisza folyó 390,1 – 391,0 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 393,8 – 395,0 fkm között övzátony elbontása    
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Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

 

 

Övzátony-rendezés: 

Övzátonyok elbontása. A 

hullámtér már kisebb 

árhullámok esetében is 

részt tud venni az árvízi 

vízhozam levezetésében, a 

gyakoribb elöntések 

következtében a 

biodiverzitás növekedése 

várható.  

 

 

 

Tisza folyó 394,1 – 394,6 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 397,4 – 397,9 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 397,5 – 398,2 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 401,4 – 402,4 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 401,7 – 402,2 fkm között övzátony elbontása  

Tisza folyó 397,0 – 340,0 fkm között tuskógát elbontása 56 szakaszon összesen 16,6 km hosszon  

Tisza folyó 360,2 – 362 fkm között Tereprendezés  

2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi, 2.83 Alcsiszigeti ártéri öblözet  

Tisza folyó 337,5 – 338,0 fkm között övzátony elbontása (0,6 km) 

2.50 Szolnoki, 2.83 Alcsiszigeti ártéri öblözet  

Tisza folyó 326,4 – 327,5 fkm között övzátony elbontása (1,2 km)  

Tisza folyó 327,8 – 329,4 fkm között övzátony elbontása (1,4 km)  

Tisza folyó 327,8 – 328,6 fkm között övzátony elbontása (0,9 km)  

Tisza folyó 332,0 – 332,8 fkm között övzátony elbontása (0,8 km)  

Tisza folyó 327,8 – 327,9 fkm között övzátony elbontása jp. (0,9 km)  

Tisza folyó 327,8 – 329,4 fkm között övzátony elbontása bp. (1,4 km)  

Tisza folyó 326,4 – 327,5 fkm között övzátony elbontása bp. (1,2 km)  

Tisza folyó 322 – 323,1 fkm között övzátony elbontása jp. (1,1 km)  

Tisza folyó 321,9 – 323 fkm között övzátony elbontása bp. (2 km)  

Tisza folyó 313,8 – 314,6 fkm között övzátony elbontása bp. (0,8 km)  

Tisza folyó 313,8 – 314,6 fkm között övzátony elbontása jp. (0,8 km)  

Tisza folyó 301,9 – 303 fkm között övzátony elbontása jp. (1,1 km)  

Tisza folyó 296 – 296,7 fkm között övzátony elbontása jp. (0,8 km)  

Tisza folyó 291,2 – 291,6 fkm között övzátony elbontása jp. (0,4 km)  

Tisza folyó 289,8 – 290,4 fkm között övzátony elbontása bp. (0,7 km)  

Tisza folyó 289,1 – 290,5 fkm között övzátony elbontása jp. (1,4 km)  

Tisza folyó 287,9 – 288,6 fkm között övzátony elbontása bp. (0,6 km)  

Tisza folyó 285 – 285,6 fkm között övzátony elbontása bp. (0,7 km)  

Tisza folyó 284,5 – 285,2 fkm között övzátony elbontása jp. (0,7 km)  

Tisza folyó 283,6 – 284,3fkm között övzátony elbontása bp. (0,9 km)  

Tisza folyó 278,6 – 279,6 fkm között övzátony elbontása jp. (0,9 km)  

Tisza folyó 278,1 – 278,7 fkm között övzátony elbontása bp. (0,6 km)  

Tisza folyó 276,1 – 276,6 fkm között övzátony elbontása jp. (0,5 km)  

Tisza folyó 276 – 276,5 fkm között övzátony elbontása bp. (0,5 km)  

Tisza folyó 274,3 – 275,2 fkm között övzátony elbontása bp. (0,9 km)  

Tisza folyó 272,6 – 273,3 fkm között övzátony elbontása bp. (0,7 km)  

Tisza folyó 272,2 – 273,9 fkm között övzátony elbontása jp. (1,7 km)  

Tisza folyó 270,5 – 271,1 fkm között övzátony elbontása bp. (0,5 km)  

Tisza folyó 267,4 – 268,2 fkm között övzátony elbontása bp. (0,9 km)  

Tisza folyó 262,7 – 263,3 fkm között övzátony elbontása bp. (0,6 km)  

Tisza folyó 261 – 261,9 fkm között övzátony elbontása bp. (0,9 km)  

Tisza folyó 261 – 261,8 fkm között övzátony elbontása jp. (0,8 km)  

Tisza folyó 258,5 – 258,6 fkm között övzátony elbontása bp. (0,3 km)  

Tisza folyó 257,4 – 257,8 fkm között övzátony elbontása bp. (0,3 km)  

Tisza folyó 257,2 – 257,8 fkm között övzátony elbontása jp. (0,6 km)  

Tisza folyó 253,9 – 255,3 fkm között övzátony elbontása bp. (1,4 km)  

Tisza folyó 253,7 – 255,1 fkm között övzátony elbontása jp. (1,5 km   

Kanyarulat-rendezés: 

Túlfejlett kanyarulatok 

rendezése, a parterózió és 

medermélyülés 

megakadályozása. A 

kanyarulatrendezés során 

terelőművek és 

partvédelem is létesül.  

 

Alsó-Duna 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.49 Budapest-bajai, 1.24 Madocsai ártéri öblözet  

Duna 1538,8 – 1536,4 fkm között- Ordasi kanyar rendezése partvédelmi kőszórással (2,5 km)  

1.49 Budapest-bajai, 1.25 Duna-Sió-közi ártéri öblözet  

Duna 1523,5 – 1525,1 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (1,5 km)  

Duna 1522,7 – 1520,9 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (1,7 km)  

Duna 1515,7 – 1513,8 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (1,9 km)  

1.49 Budapest-bajai, 1.31 Sárközi ártéri öblözet  

Duna 1470 – 1467 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (3,0 km)  

Duna 1475 – 1469 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (5 km)  

Duna 1465,5 – 1462,5 fkm között- Kanyarulat rendezése partvédelmi kőszórás építésével (2,8 km)  

Duna 1454 – 1451,6 fkm között- Bári-kanyar rendezése, partvédelmi kőszórás megerősítésével, meglévő 

terelőművek visszabontásával, párhuzammű építésével (2,3 km)  

Alsó-Tisza 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.90 Kis-sárréti ártéri öblözet  

Berettyó 0,4 – 0,9 fkm között - partvédőmű kanyarulat külső ívén  

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 13,5 – 16,1 fkm – Kanyarulat átvágása, hossz- és keresztirányú folyószabályozási művek építése  

Tisza folyó 234,6 – 239,6 fkm – Szentesi mélyvezetésű vápa kialakítása (2230 m)  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

1.35 Ormánsági ártéri öblözet  

Dráva folyó 114-117 fkm között kanyarulat rendezése  

Felső-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.01. Beregi ártéri öblözet  

Tisza 710 – 710,4 fkm között –Tarpa IV. partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 704,6 – 705,2 fkm között – Kisari partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 703,0 – 703,5 fkm között – Kisari középső partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 686,6,0 – 687,3 fkm között – Szamostorok feletti partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 625,0 – 625,2 fkm között – Győröcskei partbizt. helyreállítása  

Tisza 621,8 – 622,2 fkm között – Tiszabezdédi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 608,4 – 608,6 fkm között – Fényeslitkei partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 606,0 – 606,2 fkm között – Révleányvári partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 598,5 – 598,7 fkm között – Ricse-hatnyári partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 594,6 – 594,8 fkm között – Cigánd gazdahomoki partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 582,3 – 582,5 fkm között – Csermelyi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 578,0 – 578,3 fkm között – Tiszakarádi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 574,0 – 574,3 fkm között – Ibrányi partbiztosítás helyreállítása  

Közép-Duna 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Duna 1692 – 1692,5 fkm között - Szentendre-sziget északi csúcsának rendezése (0,5 km)  

Szentendrei-Duna 31,7 – 32,1 fkm között - Szentendre-sziget északi csúcsának rendezése (0,4 km)  
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Intézkedés Tervezési egység Előirányzott intézkedések 

Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok 

Kanyarulat-rendezés: 

(folyt.) Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

Hernád 15,4 – 16,9 fkm között - Bőcs folyó kanyarulat átmetszés  

Hernád 18,2 – 20,3 fkm között - Hernádnémeti folyó kanyarulat átmetszés  

Üdülőterületek rendezése: 

A nagyvízi mederben 

engedély nélküli vagy 

engedéllyel lábakra épített 

üdülők rendezése, 

kerítések elbontása, árvízi 

vízhozamok akadálytalan 

levezetésének biztosítása. 

  
 

Alsó-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Alsó-Tisza 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 0 – 49,52 fkm – NMT zónáira érvényesítendő építési előírások jogszabályi harmonizációja a területre 

kiterjedő hatályos építésügyi, területrendezési törvényekkel, előírásokkal (pl: Makói üdülőterület rendezése - lábakon 

álló épületek kialakítása)  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.01. Beregi ártéri öblözet  

Tisza 705 – 705,8 fkm között – Tivadar üdülőterület - Szabályozási terv készítése, árvízvédelmi előírások 

figyelembevételével, kötelezés azok betartására  

 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.06 Szegilongi, 2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Bodrog 0 – 2,5 fkm között – Tokaj üdülőterület rendezése (jobb part)  

Bodrog 8 – 8,8 fkm között – Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud üdülőterület rendezése (jobb part)  

2.05 Vámosújfalui ártéri öblözet  

Bodrog 28 – 28,7 fkm között – Sárazsadány üdülőterület rendezése (jobb part)  

2.04 Bodroghalászi ártéri öblözet  

Bodrog 30,5 – 31,6 fkm között – Bodrogolaszi üdülőterület rendezése (jobb part)  

Bodrog 36,0 – 36,65 fkm között – Sárospatak üdülőterület rendezése (jobb part)  

Bodrog 37,9 – 39,9 fkm között – Sárospatak üdülőterület rendezése (jobb part)  

Bodrog 35,4 – 37,5 fkm között – Sárospatak üdülőterület rendezése (bal part)  

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Tisza 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.07 Taktaközi ártéri öblözet  

Tisza 521-523 fkm között üdülőterület rendezése (Tiszalök)  

2.34 Dél-borsodi ártéri öblözet  

Tisza 452,8-454 fkm között üdülőterület rendezése  

Tisza 485,1-486,1 fkm között üdülőterület rendezése  

  

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.78 Tiszanagyfalu-tiszalöki ártéri öblözet  

Tisza 542,5-543,6 fkm között üdülőterület rendezése (Rakamaz)  

Meder-stabilizáció: 

Árvízvédelmi célú part- és 

mederbiztosítás  

 

Alsó-Duna 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:  

Sió 41,7 – 70,7 fkm között mederrézsű, illetve partfal stabilizálás (30 km)  

Alsó-Tisza 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Maros folyó 15,1 – 15,3 fkm – Kisvízi mederrézsű biztosításának helyreállítása, középvízi mederrézsű biztosításának 

kiépítése, vízoldali töltésrézsű biztosítása  

Tisza folyó 170,68 – 171,8 fkm – Meglévő Malina partbiztosítás helyreállítása (bal part)  

Tisza folyó 186 – 186,8 fkm – Algyői partbiztosítás helyreállítása (jobb part)  

Tisza folyó 195,4 – 195,9 fkm – Lúdvárnál új partbiztosítás építése bal part  

Tisza folyó 214,35 – 215,95 fkm – Levelényi partbiztosítás megerősítése jobb part  

Tisza folyó 236,53 – 237,81 fkm – Szentesi új partbiztosítás építése bal part  

Tisza folyó 242,13 – 242,62 fkm – Új partbiztosítás építése bal part  

Tisza folyó 242,62 – 243,08 fkm – Új partbiztosítás építése bal part  

Balaton A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Dráva A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Felső-Tisza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

2.01. Beregi ártéri öblözet  

Tisza 670,4 – 670,8 fkm között – Tiszavidi partbizt. helyreállítása  

Tisza 668,0 – 668,2 fkm között – Tiszaadonyi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 665,2 – 665,6 fkm között – Tiszakerecsenyi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 661,6 – 662,0 fkm között – Tiszakerecseny Tóhátnadályosi partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 643,0 – 643,2 fkm között – Szalókai partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 635,6 – 636,0 fkm között – Eszenyi zsilip körüli partbiztosítás helyreállítása  

Tisza 632,4 – 632,6 fkm között – Zsurki partbiztosítás helyreállítása  

Közép-Duna A tervezési egység területén ilyen típusú ÁKK intézkedés nincs előirányozva  

Közép-Tisza 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén:  

Tisza 346,2 – 348 fkm között – Új partbiztosítás készítése  

Tisza 353,0 – 353,7 fkm között – Új partbiztosítás készítése  

Tisza 354,4 – 354,8 fkm között – Új partbiztosítás készítése  

Tisza 357,4 – 358 fkm között – Új partbiztosítás készítése  

Tisza 358,9 – 359,7 fkm között – Új partbiztosítás készítése  

Tisza 351,1 – 351,7 fkm között –partbiztosítás kiegészítés  

Tisza 343,1 – 344,2 fkm között –partbiztosítás kiegészítés  

Tisza 368,2 – 370,0 fkm között –partbiztosítás kiegészítés  

Tisza 397,8 – 399,2 fkm között –partbiztosítás kiegészítés  

Tisza 269 – 270,5 fkm között –partbiztosítás kiegészítés jp. (3,8 km)  

Tisza 276,4 – 277,3 fkm között –partbiztosítás kiegészítés jp. (0,9 km)  

Tisza 290,4 – 291,1 fkm között – Új partbiztosítás készítése bp. (0,8 km)  

Tisza 291,3 – 292,8 fkm között – Új partbiztosítás készítése bp. (1,5 km)  

Tisza 298,3 – 300,6 fkm között –partbiztosítás kiegészítés bp. (2,3 km)  

Tisza 301,6 – 302,9 fkm között – Új partbiztosítás készítése bp. (1,3 km)  

Tisza 304,5 – 307,9 fkm között –partbiztosítás kiegészítés bp. (3,4 km)  

Tisza 308,9 – 309,6 fkm között –partbiztosítás kiegészítés bp. (0,7 km)  

Tisza 314,9 – 315,5 fkm között –partbiztosítás kiegészítés jp. (0,7 km)  

Tisza 320 – 321 fkm között –partbiztosítás kiegészítés jp. (1 km)  

Tisza 364,34 – 364,54 fkm között – partbizt.rendezése (bal part)  

 


