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A RONYVAZUGI, BODROG JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE a
címe annak a projektnek, amely a Ronyvazugi ártéri öblözetrészben élő lakosság élet- és
vagyonbiztonságát növeli és biztosítja.
A projekt elsősorban a - észak-magyarországi - Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Sátoraljaújhely település (lakóházak, nagy értékű iparterületek) déli részét érinti, illetve
hatással van Sárospatak-Végardó térségére is. A terület korábbi elöntései során problémaként
merült fel, hogy Sátoraljaújhely város déli részén a mély fekvésű területeket, a felhalmozódott
jelentős nemzetgazdasági vagyont (lakóházak üzemek, termelő infrastruktúra) csak jelentős
beavatkozással – ideiglenes védművek kiépítésével – lehetett az árvíz ellen megóvni.
A projekt első részének – előkészítő szakasz – munkálatai már befejeződtek. Ennek a
feladatnak az összköltsége csaknem 30 millió forint, amelyből elkészültek a hatásvizsgálatok,
engedélyezési és kiviteli tervek.
A második kivitelezési szakasz munkái is elindultak és várhatóan 2015. májusában
fejeződnek be. A két munkafolyamat szakaszának együttes, teljes beruházási költsége
mintegy 1,95 millió forint.
A Bodrogon 1999, 2000 években levonult rendkívüli árhullám a részlegesen mentesített
Ronyvazugi ártéri öblözetrészben elöntéseket okozott, veszélyeztetve Sátoraljaújhely
település déli részét. A meglévő ronyvazugi terelőtöltés magassági hiányos - mivel a MagyarSzlovák határvízi megállapodás értelmében MÁSZ+1,0 m biztonsággal nem építhető ki, tehát
az általa közrezárt terület rendkívüli árvíz esetén elöntésre kerülhet, amely meg is történt a
1999-2000 években.
A ronyvazugi területre bejutó vizek jelentős védekezési , hogy Sátoraljaújhely város déli
részén a mély fekvésű területeken jelentős (≈ 20 Mrd Ft) nemzetgazdasági vagyon
halmozódott fel (lakóházak és az itt kialakított Ipari park:) amelyeket semmilyen védmű nem
véd, ezért csak jelentős beavatkozással – ideiglenes védművek kiépítésével – lehet(ett) az
árvíz elleni védelmét biztosítani.
A tervezett új árvízvédelmi töltés funkciója a Ronyvazugi öblözet ÉNy-i részének
árvízmentesítése lesz. A mentesített terület, mezőgazdasági területből, mezőgazdasági jellegű
építményekkel (állattartó telep, terménytároló stb.), ipari területből (gyártócsarnokok,
telephelyek stb.) és lakóházas ingatlanokból tevődik össze.
Az építendő új töltés keresztezi a Sátoraljaújhely-Alsóberecki közutat, a keresztezés
szelvényében a töltés megszakad, ahol árvízkor ideiglenes védmű kiépítése szükséges.
A gravitációs zsilip zárt állapota esetén a Holt-ronyva vizének átemeléséhez, a beszerzésre
kerülő 1 db mobil szivattyú letelepítésére és üzemeltetésére lesz szükség önkormányzati
feladatkörben.
A projekt megvalósítása eredményeként az Európai Unió által biztosított -1,95 mrd Ft
támogatásból
·
·
·

közel 4,6 km új aszfaltburkolattal ellátott árvízvédelmi töltés,
4 db új árvízvédelmi műtárgy épül meg,
valamint a gyepfelületek intenzív karbantartására, 2 db speciális rézsűkaszáló, gép
kerül beszerzésre speciális tartozékaival együtt.

A projekt előkészítése során költséghaszon elemzés készült, annak érdekében, hogy a
legoptimálisabb műszaki beavatkozás kerüljön megvalósításra. Kiemelt figyelmet kapott a
területen élők tájékoztatása is.
Hosszútávon a kitűzött célok a védett terület árvízi biztonságát növelik, emellett a térségben
élő lakosság élet és vagyonbiztonságát szolgálják, hozzájárulnak az ipari és mezőgazdasági
termelés feltételeinek biztosításához, egy élhetőbb – biztonságosabb környezet
megteremtéséhez.

