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Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló 

Együttmőködési Program 
 
 

Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal 
fejlesztése I. ütem 0+000 – 2+100 tkm 

 

I. Értekezlet 
 
 
 
Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mintegy 16 millió forintot 

költhet árvízvédelmi töltés erısítésére. A közös érdekő árvízvédelmi töltés összesen 12 

határmenti település lakosságát és területét védi az árvizek ellen. A javításra szoruló, 

Országhatár - Homorúd közötti 9,2 km-es töltésszakaszból e pályázat kapcsán az 

Országhatártól, mintegy 2,1 km-nyi töltés kerül rendbetételre.  

A pályázat kapcsán megrendezésre kerülı értekezleten a tervezıkkel együtt mindkét érdekelt 

ország szakemberei részt vettek. A közös szemle, töltésbejárás során újra szóba kerültek a 

töltésjavítás szükségességének okai. Miszerint a Homorúd feletti 1965 után javított 

töltésszakaszon a méretek jóval nagyobbak, mint amelyeket az Országhatár - Homorúd 

közötti szakaszon korábban alkalmaztak. Szelvényterülete közel 25 %-kal kisebb, 

védképessége pedig jóval alacsonyabb a felülrıl csatlakozó töltésszakaszénál. A védképesség 

hiánya a 2002. és a 2006. évi árvizeknél mindkét országnál megmutatkozott, amikor Baja alatt 

az árvízi jelenségek zöme erre a 9,2 km-es szakaszra koncentrálódott.  

Az árvízkárok csökkentése és az egyenlı védképesség megteremtése érdekében az 

Országhatár - Homorúd közötti szakaszon megkezdıdhet a töltéserısítési munkák 

elıkészítése.  
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A helyszíni bejárás az alábbiak szerint zajlott le: 

 

Az ADUKÖVIZIG és a vállalkozó képviselıi a hercegszántói határállomásnál találkoztak a 

szerb szakértıkkel. A résztvevık kölcsönös bemutatása után közösen indultak a fıvédvonal 

0+000 tkm határszelvényéhez. 

A helyszínen Rab Ferenc, az ADUKÖVIZIG mb. igazgatója tájékoztatást adott a közös 

érdekő töltésszakasz helyzetérıl, mőszaki állapotáról, a határvízi kapcsolatokról és a tervezési 

feladat fontosságáról. 

A 2,1 km hosszúságú töltésszakasz bejárása során Vörös Béla, az ADUKÖVIZIG 

osztályvezetıje ismertette a fejlesztésre szoruló védmő adottságait, az árvízvédelemben 

betöltött szerepét, majd tájékoztatást adott a legutóbbi (2002. és 2006. évi) nagyvizek során 

észlelt káros árvízi jelenségekrıl. 

A töltésbejárás Homorúd település területét érintve folytatódott a 16+450 tkm-ig, ezen 

szakasz is a késıbbiekben hasonló fejlesztésre szorul majd. 

A résztvevık megtekintették a Repityi rakodó területét, amely partszakasz kikötésre és 

anyagkirakásra egyaránt alkalmas lehet a munkák során. A mederkotrásból származó és a 

töltéserısítésre szánt anyag nagy része a tervek szerint itt lesz deponálva, ahonnan 

távszállítással kerül a beépítés helyszínére. 

A bejárás résztvevıi Dávodon fejezték be a programot, ahol szakértıi szinten meghatározták a 

töltésfeltárási és a tervezési munka menetét az alábbiak szerint: 

- Részletes geodéziai felmérés (keresztszelvények felmérése 25 m-enként 100 m 

szélességben, helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények gépi szerkesztése). 

- Talajmechanikai feltárás (fúrások 100 m-enként a töltésben, illetve a vízoldali és a 

mentett oldali töltéslábnál, CPT szondavizsgálat 500 m-enként). 

- Talajmechanikai szakvélemény (proktor- és diszperzitás vizsgálat, iszap- és 

agyagtartalom bevizsgálása). 
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- Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése az érvényes szabványok és elıírások 

alapján. 

- Kiviteli terv készítése (mintakeresztszelvény, 25 m-enként keresztszelvények, 

földtömegszámítás, tervezıi költségvetés). 

 

A vállalkozó az egyes feladatrészeket az alábbi határidıkkel készíti el: 

- Geodézia és talajmechanikai szakvélemény: 2007. 10.31. 

- Vízjogi létesítési engedélyezési terv: 2007. 12.01. 

- Kiviteli terv: 2008. 01.31. 
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