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A Baja-Bezdáni-csatorna térségének 
komplex vízgazdálkodási fejlesztése

JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes 
mértékben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 

nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.



A korábbi, 2012. évi sikeres IPA pályá-
zat eredményeként létrejött tervdoku-
mentáció (vízszintszabályzó műtárgyak 
felújítása, kotrási tervek) alapján  2016. 
szeptember 30-án pályázatot nyújtott 
be igazgatóságunk a szerb partnerek-
kel közösen „A Baja-Bezdáni-csatorna 
térségének komplex vízgazdálkodási 
fejlesztése” címmel az Interreg - IPA 
Magyarország-Szerbia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program keretében, 
amely 2017. februárjában pozitív elbírá-
lást kapott. 

A Támogatási Szerződés 2017. október 
5-én aláírásra került, a projekt végre-
hajtására 36 hónap áll rendelkezésre.   
A beruházás 85%-át az Együttműkö-
dési Program finanszírozza, melynek 
összege 7 394 607,21 euró. A fennmara-
dó 15% magyar oldalon hazai társfinan-
szírozásban, a szerb partnereknél saját 
forrásból valósul meg.   

A projektben magyar részről az Alsó- 
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint a 
projekt vezető kedvezményezettje, to-
vábbá szerb részről az újvidéki székhe-
lyű JVP „Vode Vojvodine” („Vajdasági Vi-
zek” Vízügyi Közvállalat) és a Vajdasági 
Autonóm Tartomány – „Európai Ügyek” 
Alap mint partner vesz részt. 
   
A rekonstrukciós munkák célkitűzése 
elsősorban a Baja-Bezdáni-csatorna 
közös üzemelési szabályzatában foglalt 
funkciók üzembiztos ellátására, illetve a 
Margitta-sziget és annak határon átnyú-
ló térségi árvízi biztonságának növelé-
sére irányul.  

A fejlesztés során magyar területen 
a Baja-Bezdáni-csatorna legkritiku-
sabb szakaszainak kotrása valósul meg 
Nagybaracska és Bátmonostor térségé-
ben, ahol eltávolításra kerül a mederben 
felhalmozódott nagy mennyiségű iszap. 

A kotrás hatására a hidrobiológiai viszonyok kedvezőbbé válnak, a csatorna vízszállító 
képessége javul, vízbetáplálás időszakában a vízfrissítés folyamata felgyorsul. A csatorna 
mentén három helyen uszadékfogó műtárgy kerül kialakításra, továbbá a projekt kere-
tében a csatorna fenntartásához szükséges munkagépek beszerzésére lesz lehetőség. 

A beruházás során elvégzett 
munkák és megépülő létesítmé-
nyek megteremtik a turisztikai 
fejlesztések lehetőségét a  Baja- 
Bezdáni-csatorna térségében.
Szerb területen a Sebesfoki- 
zsilip, valamint a Bezdáni-zsilip 
rekonstrukciója valósul meg. 

További információ:  Hornyák Szilvia projektmenedzsertől kérhető: 
 +36 79/525-143, hornyak.szilvia@aduvizig.hu,  
Projekt információ:  www.interreg-ipa-husrb.com, www.facebook.com/Babeca
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