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Az 1,918 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével, a projekt keretében tervezett 
beavatkozások egy, az eddiginél nagyobb biztonságot nyújtó árvízvédelmi rendszer kialakítását, 
megvalósítását és működtetését szolgálják, ezzel csökkentik az árvízi kockázatok mértékét. A projekt 
célja Hatvan város térségében a Zagyva töltések mértékadó árvízszintnek (MÁSZ) megfelelő – 
magassági biztonsággal ellátott – kiépítése, mellyel elérhető az árvízi biztonság növelése. A fejlesztés 
magában foglalja 3523 méter töltésszakasz megerősítését és magasítását, három – a térség 
felügyeletét ellátó – gátőrtelep felújítását és egy távjelzős vízmérce állomás rekonstrukcióját. 
 
A töltésfejlesztés a helyi viszonyok figyelembe vételével kiválasztott műszaki megoldásokkal történik. A 
Hatvan város területét érintő szakaszokon egy parapetfal (vasbeton támfal) építése, Petőfibánya 
térségében földművel történő fejlesztés valósul meg. A kerékpáros közlekedés biztosítás érdekében – 
illeszkedve az elmúlt években végrehajtott kerékpáros turisztikai fejlesztések ideológiájába –, a létesülő 
árvízvédelmi töltés koronája kerékpározásra alkalmas burkolattal kerül kialakításra (aprószemcsés 
kőszórás).   
A projekt keretében átépítésre kerülnek – nem megfelelő műszaki állapotban lévő – zsilipek is, egy régi, 
már használaton kívüli vízmérce vasbeton létesítményét pedig elbontják. 
Az őrtelepek felújításának, illetve építésének a célja az őrszemélyzet életkörülményeinek és 
munkaviszonyai javítása. A projektben három őrtelep esetében energetikai hatékonyságot növelő 
fejlesztések (szigetelés kiépítése, nyílászáró csere) valósulnak meg. 
 
A beruházás nyomán Apctól Hatvanig jelentősen csökken a térségben élők árvízi kitettsége, jelentősen 
nő az árvízi biztonság. A távjelzős vízmérce állomás rekonstrukciójával pontosabb vízállás adatokkal 
dolgozhatnak a vízügyi szakemberek, illetve - a Zagyva felső szakaszán először - folyamatos vízhozam 
adatok is elérhetővé válnak.  
 
 
További információk: 
Jilling Alexa (projekt kommunikációs felelős) 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
tel.: +36 1 477 3500 

e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu 

A vízjogi létesítési engedély megszerzésével elkezdődtek Hatvan térségében - elsőként Petőfibánya 
külterületén - a Zagyva töltésfejlesztési munkálatai. Az EU Kohéziós Alapból finanszírozott projekt a 
Széchenyi2020 program keretében csaknem 2 milliárd forintból valósulhat meg. 
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