
Az árvízvédelmi beruházás keretében az elmúlt félévben elvégzett feladatok 
(Tájékoztatás a „Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon” című KEOP-2.1.2/2F/09/-11-2011-0004 számú 

projekt állásáról) 

 

A kivitelezői szerződés aláírása és a munkaterület átadása 

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló negyedik, 

eredményesen zárult közbeszerzési eljárást követően 2014. március 10-

én a vállalkozási szerződést Visegrád Város Önkormányzata, valamint 

a nyertes ajánlatot tevő MVZ Visegrád Konzorcium megkötötte. 
Március 11-én a kivitelező a munkaterületet átvette. A terepi, fizikai 

munkák megkezdése a szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások 

és kiviteli tervek elkészítését követően lehetséges; ezen tevékenységek 

a szerződéskötést követően haladéktalanul megkezdődtek. 
 

Fakivágás 
2014 áprilisában a kivitelező megkezdte a munkaterület biztosításához 

a kivágandó fák felmérését. Ezen felmérés alapján készült el a 

fakivágási engedélyezési terv, melyet engedélyezésre benyújtottunk a 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelő-

ség, mint engedélyező hatóság felé, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság részére tájékoztatásul. A fakivágási terv engedélyeztetése 

kapcsán a 2014. április 28-i bejáráson a Nemzeti Park Igazgatóságának 

munkatársaival áttekintettük a kivágandó fák sorát. Ezt követően május 

7-én sor került egy második helyszíni bejárásra, melyen részt vett a 

Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára, 

Illés Zoltán, valamint a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi Felügyelőség igazgatója, Dolla Eszter is. Ezen 

bejárás során megegyezés született a felek között a fakivágási tervnek 

mind a hatóság, mind pedig a projektgazda részére elfogadható 

módosításáról. Az átdolgozás a kivitelező részéről megtörtént, majd a 

hatóság ezen módosított engedélyezési terv alapján a fakivágási 

engedélyt kiadta azzal a kikötéssel, hogy a kijelölt fák kivágására csak 

június 20-a után kerülhet sor. A fakivágási munkálatok július közepén 

megkezdődtek. 

 

Aluljárók megszüntetése 
A tervekben szerepel két, a 11 sz. főúti gyalogos aluljáró 

eltömedékelése, melyhez a bontási engedélyt a Pest Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől szükséges megkérni. Az 

engedélyezési tervet július végén benyújtottuk az engedélyező hatóság 

és a közútkezelő részére, azonban a bontási engedély még nem került 

kiadásra. 

 

Tárolóépület 
A védmű városközponti szakaszára tervezett mobilfalas védelem 

kiegészítéseként, a mobilfal-elemek tárolására készül egy tárolóépület. 

A kiviteli tervek készítése során felmerült ezen épület új helyen - a 

sportpálya parkolója melletti területre – történő újratervezésének 

szükségessége a szállítási, tárolási és biztonsági szempontokra való 

tekintettel. A folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárást, mely az 

épületre vonatkozó magasépítési engedély meghosszabbítására 

irányult, visszavontuk; az átdolgozott tervek alapján egy új 

engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az új engedélyezési eljárás 

sikeres lebonyolítása érdekében felgyorsítottuk a sportpálya területének 

tulajdonjogi rendezését. 
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További tervezési munkák 
A védmű többi része (földtöltés) és az egyéb kapcsolódó feladatok 

tekintetében a tervezési munka folyamatos, a tervszállítás a tervező 

által kiadott ütemterv szerint történik. Az egyes, jól elkülöníthető 

munkarészekre vonatkozó tervek szakaszosan készülnek és kerülnek 

jóváhagyásra így biztosítva a folyamatos munkavégzés lehetőségét. 
 

Mobilfal 
A város tervezett árvízi védelmének sarkalatos pontja a városközponti 

szakaszra tervezett mobilfal. A megfelelő gyártmány kiválasztásához a 

kivitelező és az önkormányzat részéről több körben folytak 

egyeztetések a lehetséges beszállítókkal, melyek eredményeként a 

kivitelező az IBS GmBH nevű német gyártó céggel kötött szerződést. A 

helyszíni egyeztetést és a tervezett mobilfal paramétereinek tisztázását 

követően augusztus végén megkezdődtek a mobilfal elemeinek gyártási 

munkálatai. 
 

Kivitelezési munkák 
Augusztusban megkezdődtek a Duna-parti sétány bontási munkálatai, 

amelyek a parapetfal alapját képező szádfal leveréséhez szükséges 

úgynevezett lavírsík kialakításához elengedhetetlenek. A vállalkozó a 

munkavégzés során a munkaterületén kívüli szakaszon is felbontotta a 

járdát, melynek szakszerű visszaépítéséről azóta gondoskodott. A 

betonfelületek bontását követően elkezdődött a talaj felső, termékeny 

rétegének, a humusztakarónak az eltávolítása, ez előreláthatóan október 

elején befejeződik. 
 

A mértékadó árvízszint megemelése 
Az árvízvédelmi műtárgyat a projekt első, tervezési fázisában olyan 

módon tervezték, hogy teljesíteni tudja mind a jogszabályokban mind 

pedig a pályázati felhívásban foglalt célkitűzéseket, azaz olyan védmű 

létesüljön, mely az árvízvédelmi biztonságot az előírt mértékben 

biztosítja. Ez kiépítési magasság tekintetében a 11/2010. (IV. 28.) 

KvVM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint (továbbiakban: 

MÁSZ) + 1,00 méter. Tekintettel a tavalyi évben a Dunán levonult 

rekordméretű árhullámra – melynek adatai alapján újra kellett gondolni 

a MÁSZ értékét – 2014. augusztus 5-én, a 41/2014. (VIII. 5.) BM 

rendelet ezt az értéket a nagymarosi vízmércénél 94 cm-rel megemelte. 

Sajnos a projekt lezárásáig rendelkezésre álló szűk határidő és a kötött 

pénzügyi keret miatt a védműnek az új rendelet szerinti teljes 

áttervezésére ebben a projektben – tekintettel az engedélyeztetési és 

közbeszerzési eljárások nagy időigényére – már nem nyílik lehetőség. 

A Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések eredményeként azonban a városközponti szakaszon a 

védmű alapzata olyan módon épül meg, mely a 

későbbiekben lehetővé teszi a továbbfejlesztést anélkül, 

hogy a jelen projekt keretében épített műtárgyat vissza 

kellene bontani. Ezen jogszabályváltozásból kifolyólag az 

elmúlt időszakban az eddig elkészült vonatkozó terveket, 

illetve megrendeléseket át kellett gondolni; egy áttervezési 

folyamat indult meg, melynek célja a továbbfejleszthetőség 

biztosítása. 


