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2020. JANUÁR KÖZEPÉN BEFEJEZŐDNEK A TÖLTÉSÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK BORSOD-

ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN 
 

2019. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 
csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című 
KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú projekt során megvalósuló árvízvédelmi rendszer 
fejlesztés célja az emberi élet, valamint az épített és természetes környezet értékek megóvása, azaz 
az árvízi kockázatok mértékének csökkentése. A fejlesztéssel érintett Rima és Csincse patakok 
mértékadó árvízszintre (MÁSZ) történő kiépítése közvetlenül Négyes, Borsodivánka és Szentistván 
települések lakosságának nyújt biztonságot, de közvetve a Dél-Borsodi és Poroszlói ártéri 
öblözetekben, további 10 település védelmét biztosítja az árvizek kártételeivel szemben. A fejlesztés 
eredményeként a védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata, ezzel együtt mérséklődnek 
a védekezési költségek, és nő az árvízi biztonság. 
 

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások történnek: 

Töltésfejlesztési munkálatok: 

• Töltésépítés a Csincse bal parton (0+000 – 2+716 tkm között) 

• Töltésépítés a Rima bal parton (3+125 – 4+150 tkm között) 

• Töltésépítés a Rima jobb parton (3+200 – 7+955 tkm között) 

Műtárgy átépítési munkálatok: 

• Új gravitációs zsilip építése a Rima jobb parton 3+237 tkm szelvényben 

• Új gravitációs zsilip építése a Rima jobb parton 7+443 tkm szelvényben 

Négyesi gátőrtelep felújítása: 

• Az új gátőrház, raktárépület és a védelmi gépszín építése 
 

Jelenleg a kivitelezés végső munkálatai zajlanak, a töltéseken a szervízutak kialakítása, a 
töltéstartozékok elhelyezése, a gátőrtelepen a befejező munkálatok vannak folyamatban. A tervezett 
műtárgyak/zsilipek elkészültek. 

A projekt jelenlegi készültségi szintje: ~ 90 % 
A befejezés új határideje: 2020.01.15. 
Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság és Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 

A projektről bővebb információt a http://toltesfejlesztes.ovf.hu/ oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 

Kovács István, ÉMVIZIG műszaki titkár 
Elérhetőség (0630/6776156, kovacs.istvan@emvizig.hu) 

Tovább folytatódnak a kivitelezési munkálatok az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság közös árvízi biztonságot célzó töltésépítési projektjében. A 
korábban 2019. augusztus 31-re tervezett befejezési határidő módosítására a régészeti munkák 
elhúzódása miatt volt szükség, így a projekt fizikai befejezésének új határideje 2020. január 15.  
A kiemelt projekt a Nemzeti Vízstratégia részeként, a Széchenyi 2020 program keretében 4,600 
milliárd forint értékben, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg. 


