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Elkezdődött a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza - Túr tározó” címmel KEHOP-

1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt megvalósítása. A projekt célja a szükséges árvízvédelmi 

biztonság megteremtése a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó 

létesítésével, mely az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program 

keretében valósul meg.  

 

A projekt az árvízvédelmi célokon túl komplex vízkárelhárítási- és vízgazdálkodási fejlesztést irányoz elő 

azért, hogy támogassa a települések egyedi településrendezési, turisztikai fejlesztéseit, a térségi, kistérségi 

vízre alapozott gazdaságfejlesztési programokat, a természetvédelmi értékek megőrzését és az ártér 

revitalizációját. A térség jelentős táji és természeti értékekkel rendelkezik. Ezen értékek megőrizhetők, illetve 

tovább növelhetők, elsősorban a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztése révén.  

A fejlesztés komplex jellege azért fontos, hogy a megépülő létesítmények egyszerre több funkciót 

(vízkárelhárítás, vízpótlás, vizekkel való jobb gazdálkodás) is betölthessenek, összekapcsolódjanak a határ 

két oldalán megvalósuló fejlesztések. 

A Tisza-Túr tározó kialakítása a 491. sz. főút ÉNy-i oldalán ~17 km
2
 területet érint, ahol ~42 millió m

3
 víz 

tározható. 

 

Megvalósuló fejlesztések: Árapasztó tározó és kapcsolódó létesítményeinek kiépítése. Tározó 

üzemeltetéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (hírközlés, vízrajzi monitoring, vízgazdálkodási 

létesítmények fejlesztése, magasépítményi rekonstrukció, eszközbeszerzés) és vízgazdálkodási 

fejlesztések. 

A tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé. Ennek alapján nem csak a víztöbblet 

kezelését, hanem a vízhiányos időszakok hatékony csökkentését is segíteni fogják. A kisvízi időszakban a 

tervezett vízpótlás során beemelendő vízhozamot a napenergiára épülő szivattyútelep fogja biztosítani.  

 

Fontos eleme a projektnek az Alsó-Öreg-Túr és a Palád-Csécsei főcsatorna között kialakítandó 

vízrendszerkapcsolat. 

A beruházás megvalósulásával a vízrendszer rekonstrukciójára is sor kerül, mely csatornahálózat 

medertisztítását, iszapolását jelenti 46,75 km hosszban az érintett átereszek felújításával, átépítésével 

együtt. 

 

A tervezett létesítmények működtetéshez helyi védelmi központra és egyéb létesítményekre van szükség. A 

projekt keretében új gátőrház és védelmi raktár épül. 

 

Projekt támogatásának intenzitása: 100% 
Projekt támogatásának összege: 35.897.227.289 Ft 
A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2018.10.01. 
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2022.06.29. 
További információ: www.ovf.hu, www.fetivizig.hu, www.tiszaturtarozo.ovf.hu 
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