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Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A MÁLYVÁDI ÁRVÍZ SZÜKSÉGTÁROZÓ FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT ÜNNEPÉLYES 
LÉTESÍTMÉNYÁTADÓ RENDEZVÉNYE 

 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a szükségtározó fejlesztését célzó projektet az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program (2007-2013) „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” 
elnevezésű pályázati konstrukció keretében valósította meg az Európai Unió társfinanszírozásával, 
az Európai Kohéziós Alapból és a Magyar Állam központi költségvetéséből. A megvalósítás 
kivitelezési munkái 2015. október 30-ra befejeződtek. 

 

A projekt célja  

A Körös-vidék árvízi biztonságának növelése, és az árvízi kockázatok csökkentése a Fekete-Körös bal 
partján fekvő, 75 millió m3 kapacitású Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó korábbi években épült alsó 
megnyitási helyének korszerűsítése, egy új felső megnyitási hely kialakítása, valamint a két megnyitási hely 
közötti töltésmagasítás által. 

 

Korábbi helyzet áttekintése  

A 75 millió m3 kapacitású szükségtározó robbantásos, beton küszöbű megnyitási hellyel rendelkezett. A 
robbantásos technológiával végzett tározónyitás rendkívül időigényes (a robbantás előkészítésének 
minimális technológiai időigénye 10 óra) és bizonytalan eredményességű volt, és csak egyszeri tározónyitást 
tett lehetővé. A 100 m hosszú műszaki biztosítással izolált töltésszakasz elrobbantását követően, nem volt 
szabályozható a tározóba ömlő víz mennyisége, mely miatt a tározó akár túl is töltődhetett volna, elöntve a 
87 km2 Fehér- és Fekete-Körös, valamint az országhatár által határolt területet.  

A Fekete-Körös bal parti töltése a pályázat benyújtásakor érvényes műszaki előírások szerint magassági 
értelemben nem volt kellően kiépített, a bal parti védvonal magassági értelmű kiépítettsége csupán  

54% volt. A fővédvonal tározón belüli szakasza helyenként 1,17 m-es magassági hiánnyal bírt, emiatt a felső 
szakaszon az optimális nyitási időpontot megelőző, a tározás hatásosságát nagyban csökkentő, és a 
túltöltődés veszélyét számottevően növelő - több százmillió forintos többletköltséget okozó -, "önműködő" 
tározónyitás is előfordulhatott volna. 

 

A Mályvádi tározó szerepe, jelentősége 

A Körösök vízrendszere heves vízjárással jellemezhető, egy-egy jelentős esőt követően 24-72 órán belül 
kialakulnak a védekezést igénylő árhullámok. 

 

A múltbeli árhullámok tudományos elemzését követően, a jelenleginél 124-156 cm-rel magasabb töltés 
kiépítési igény adódott. Tekintetbe véve, hogy a mai átlagos töltésmagasság 4,5 m, arra a következtetésre 
jutunk, hogy amennyiben kizárólag az árvízvédelmi töltésekkel kívánjuk biztosítani a megfelelő szintű 
árvízvédelmet, akkor a KÖVIZIG 340 km hosszú elsőrendű töltéseinek közel 160 év alatt kialakított mai 
keresztmetszetét, mintegy 50%-kal kell megnövelni. 

 

Ilyen körülmények között különös jelentőséggel bírnak az árhullámok megcsapolását, a tetőző árvízszintek 
csökkentését szolgáló árvízi szükségtározók, hiszen létük, működésük részben pótolhatja a földművek 
kiépítetlenségéből adódó biztonsági hiányokat. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mivel az árvízcsökkentő tározók - így a Fekete-Körös érkező árhullámait csökkenteni hivatott Mályvádi 
árvízvédelmi szükségtározó is - térben kiterjedt hatással bírnak, ezért üzemük eredményeként igen nagy 
terület számára növelik meg az árvíz elleni biztonságot. 

 

Modellszámítások alapján a Mályvádi tározó azon hazai hatásterülete, ahol a számított árvízcsökkenés 
legalább 10 cm-t tesz ki 4.458 km2, vagyis túlterjed a KÖVIZIG 4.108 km2–es működési területén. Az 52 
településen élő, 326.000 ember szubjektív biztonságérzetét és objektív védettségét szolgálja a korszerűsített 
mű. 

 

Tágabb összefüggéseket vizsgálva a tározó része a Tisza-völgy árvízvédelmi rendszerének, ily módon nem 
zárható ki a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése kapcsán létrejövő új tározókkal való összehangolt működése 
sem. A műnek határon átnyúló hatása is van, ezáltal szolgálja a Magyar-Román határvízi együttműködést is. 

 

 
Mályvádi árvízi szükségtározó helyszínrajza 

 

A kivitelezés főbb munkái az alábbiak voltak: 

 Sor került a korábbi években épült alsó megnyitási hely korszerűsítésére, olyan árvízbeeresztő 
műtárgy kialakításával, mely által a tározót szabályozottan, gyorsan és biztonságosan lehet majd 
feltölteni. A négy nyílású műtárgy, melyben összesen nyolc darab 8 méter szélességű 
acélszerkezetű főelzárás található, bármilyen időjárási viszonyok között működtethető, 
köszönhetően az elektromos mozgató berendezéseknek és a beépített küszöb- és pajzsfűtéseknek. 
Ezen megnyitási hely beüzemelésére csak bonyolultabb árvízi helyzetben lesz szükség. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Hasonló szerkezeti kialakítással kiépült a felső megnyitási hely is, hogy a Fekete-Körös teljes 
hazai szakaszán a tározóhatással csökkentett árvízi vízhozam levonulhasson és az árvízbiztonság 
tovább javulhasson. 

 12,4 km hosszon a Fekete-Körös bal parti, tározón belüli töltésszakaszának magasítása, ún. 
sapkázása is elkészült, az alsó megnyitási hely optimális időpontban történő megnyitása és a 
hatékonyabb árvízcsúcs csökkentése érdekében.  

 Nagy teherbírású burkolt út épült az Anti gátőrházhoz, valamint a felső megnyitási helyhez. 

 Az üzemirányítás bemenő alapadatainak szolgáltatására, ultrahangos vízhozammérő helyek 
épültek az alsó és felső megnyitási helyeknél. 

 Megvalósult a két üzemirányítási központ - az Erdőmenti és Anti gátőrházak - rekonstrukciója is. 

 Kiegészítő munkák keretében sor került még a régi vízvisszavezető műtárgy rekonstrukciójára, a 
töltéstartozékok cseréjére, új segédőri pihenő konténer telepítésére, a Városerdei aszfaltút 
szélesítésére és az Anti távjelző vízmérce jelzőkábel cseréjére is. 

 

A beruházás számokban: 

 A teljes projekt során több mint 224.000 m3 földet mozgattak meg. 

 Az anyagnyerőhelyekből több mint 163.000 m3 földet termeltek ki. 

 A töltésépítéshez szükséges földet a Fekete-Körös bp. 8+910-19+182 tkm-ek között kijelölt 
anyagnyerőhelyek szolgáltatták. 

 Egy vízbeeresztő műtárgyba több mint 12.000 m3 betont és 876 tonna betonacélt építettek be. 

 Egy vízbeeresztő műtárgyba 6,9 km villamos vezeték épült be.  

 Egy műtárgyra 11 lámpa, 12 mozgásérzékelő, 4 kamera és 17 nyitásérzékelő került beszerelésre.  

 1 szegmenstábla tömege karok nélkül: 13,082 tonna.  

 1 kar tömege: 1590 kg  

 Egy teljes tábla tömege így: 16,26 tonna.  

 Egy táblát 2 db Auma típusú villamosmotor mozgat, így egy műtárgyra 16 motor került felszerelésre. 

 
Felső megnyitási hely 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

A projekt megvalósításában résztvevő vállalkozók: 

 Qualitas Consulting Kft.- közbeszerzés 

 Lénár-Jagd Bt. - EDR készülékek beszerzése 

 Agro-Békés Kereskedelmi és Szolg. Kft. - rézsűkaszáló és traktor beszerzés 

 EL-KÁ és Társa Kft. – lőszermentesítés 

 Munkácsy Mihály Múzeum - régészet 

 Proszerv Mérnöki és Szolgáltató Kft. - PR tevékenység végzése 

 OVIBER Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. - mérnöki tevékenység ellátása 

 DHB Közös Ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft., Hazai Építőgép Társulás Kft. Békés Drén Kft.) - 
kivitelezés 

 

 

A projekt jellemző adatai 

 

Kedvezményezett: 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) 

Gyula, Városház u. 26. 

www.kovizig.hu 

 

 

 

 

A projekt helyszíne 

Magyarország, Békés megye, Gyula város közigazgatási területe, 

Mályvádi árvízi szükségtározó, melynek területe 36,88 km2, 

kiépített tározó térfogata 75 millió m3. 

Projekt nagysága: 7.327.741.037 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 
 
Ütemezés: 
Projektmegvalósítás kezdete: 2011.11.23. 
Projektmegvalósítás befejezése: 2015.11.30 
 
 
 

Bak Sándor 
igazgató 
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