
TÁJÉKOZTATÁS 

 

A „KE-VÍZ 21” Zrt. – KÖTIVIÉP’B Kft. – NYÍR-WETLAND Kft. konzorcium végzi a 
Vállalkozási szerződés a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés a Bodrogközben és 
benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén„ elnevezésű KEOP-2.1.3/11-2013-
0001 azonosító számú projekt kivitelezési (vízgazdálkodási) feladatok ellátására vonatkozóan, 
a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint tárgyú munkákat. 

A szerződés aláírására 2014. november 28-án került sor. Ezt követően kezdődtek meg a 
kiviteli tervek elkészítése. A munkaterület átadása idén megkezdődött. A Mérnök a csatornák 
irtási munkáira, valamint a csatornák részleges kotrására a munkakezdési engedélyt kiadta, 
azok megkezdődtek. 

A munkák során az alábbiak kerülnek elvégzésre: 

-          A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése céljából új 
vízkormányzó műtárgyak, átereszek, depóniák építése. 

-          A tiszai vízpótlás rugalmasabb szétosztása érdekében a vízpótlás mentén depónia 
építése kb. 14 km hosszban. 

-          Vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése a tervezett depóniákban, 
valamint víz-rendszer egyéb területén. 

-          Tiszai vízpótlás létesítményei (szivattyúzási hely kialakítása)  

-          Mederátjárók építése vízpótlás nyomvonalán. 

-          A tájgazdálkodási területet érintő csatornák rekonstrukciója összesen kb. 33 km 
hosszban: 

 

1.       Médium-csatorna 

2.       Fellegéri-csatorna 

3.       Fellegéri összekötő-csatorna 

4.       Nagy-Gerindi-csatorna  

5.       Batonai-csatorna 

6.       Erzsébeti összekötő-csatorna 

7.       Pácini meliorációs-csatorna 

8.       Csonkaéri-csatorna 



9.       Szivárgó-csatorna 

10.   Ivánkai-csatorna 

11.   Bodóházi-csatorna 

12.   Felső-Csaba Dűlői csatorna 

13.   Butykai-csatorna 

14.   Pallagcsa-mellékág 

15.   Cigánd 0120/6 hrsz-ú csatorna 

 

A csatorna kotrási munkák kapcsán a munkák kölcsönös elfogadása és hatékonyabbá tétele 
miatt az alábbi jogszabályi háttér információt adjuk: 

A csatornák partja mentén a parti sáv használatára az 1995. évi LVII. Törvény VII. fejezet 
24§ (5) bekezdése, valamint a 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet 2.-4. paragrafusaiban előírtak 
vonatkoznak. 

Ezen jogszabályok szerint  

Az 1995. évi LVII. Törvény: 

24. § (5) A folyók, patakok, kisvízfolyások, belvíz- és öntözőcsatornák, tavak, tározók, 
holtágak parti sávját, továbbá az árvízvédelmi létesítmények védősávját úgy kell használni, 
hogy azt a meder, illetve létesítmény tulajdonosa (használója) a karbantartási munkák, 
mérések esetenkénti ellátása céljából a feladataihoz szükséges mértékben, illetve védekezési 
célból akadálytalanul igénybe vehesse. 

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 

2. § (3) A parti sáv szélessége: tározók, belvíz- és öntözőcsatornák partvonalától számított 3 
méterig terjed. 

3. § (4) A parti sáv területét érintő építmény elhelyezésének, megvalósításának, megvalósított 
létesítmények fennmaradásának, vízgazdálkodási szempontból az a feltétele, hogy a vizek 
kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok 
ellátását ne akadályozza. 

4. § (1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, 
illetve a mederfenntartási munkák elvégzését akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az 
ingatlan használója – a fenntartó felhívására – köteles a jogellenes állapotot megszüntetni, és 
a jogszabálynak megfelelő állapotot fenntartani. 

 



4. § (2) Amennyiben az ingatlan használója a fenntartó felhívásának – arra megállapított 
megfelelő időtartamon belül – nem tesz eleget, a fenntartó a jogellenes tevékenység, illetve a 
jogellenesen létesített építmény szerint hatáskörrel rendelkező és területileg illetékes hatóság 
megkeresésével kéri a vízgazdálkodási szempontból káros állapot megszüntetésére irányuló 
eljárás megindítását.  

Kérjük az érintettek közreműködését a munkák gyors és szakszerű elvégzéséhez! 
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