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Itt tart a Tiszalöki Vízlépcső
felújítása

A projektnél az idei évben megvalósul a III-as nyílásköz és
a hajózsilip rekonstrukciója is a Kötiviép’B
kivitelezésében.

HIRDETÉS

Folyamatosan zajlanak a munkálatok Nyíregyháza közelében
a Tiszalöki Vízlépcsőnél, amely egy bruttó 5,1 milliárdos
beruházásként valósul meg a Kötiviép’B Kft. kivitelezésében. A
Nemzeti Vízstratégia kiemelt részeként zajló projekt egyrészt
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árvízellenes és vízelosztási célokat szolgál. A területen három
fő létesítmény áll: egyik a vízerőmű, ahol az elektromosáram
termelése folyik, a másik pedig a duzzasztómű ahol a
duzzasztás történik, a harmadik pedig a hajózsilip. A
beruházás során elvégzik mind a duzzasztómű, mind pedig a
hajózsilip rekonstrukcióját.

A Tiszalöki Vízlépcső azért is különösen fontos, mert innen
kap vizet a Nyugati- és a Keleti- főcsatorna is: az utóbbi
fejlesztését szintén a Kötiviép’B végezte el az Aqua-Generál
alvállalkozásával.

 

Fotó: Spielmann Zoltán

Ezek a munkálatok lesznek az idei
évben
A projekt aktuális állásáról Bárány László, a Kötiviép’B Kft.
projektvezetője számolt be lapunknak. A területen december
közepén leálltak a munkálatokkal, ekkor fejeződött be az I-es
nyílásköz gépészeti felújítása és 70-80 százalékban
elkészültek a duzzasztómű erőátviteli kábeleinek cseréje,
illetve a tartalék erőátviteli kábelek cseréje is. Ezen kívül
elbontották az alvízi vezetőműnél a hídelemeket és a
fejgerendát, és folyamatosan zajlik a tervezés.
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Fotó: Spielmann Zoltán

A munkák március végén folytatódnak műtárgyjavításokkal, a
hajózsilip-erőátvitel rekonstrukciójával, valamint a
duzzasztómű és hajózsilip világítás-rekonstrukciójával. Április-
május folyamán kotrások lesznek, júniusban pedig elrajtol a
III-as számú nyílásköz rekonstrukciója, és ezzel
párhuzamosan megkezdődik a hajózsilip felújítása is.

A projekt látványos szakaszát jelenti a hajózsilip, ahol
gépészeti és műtárgybetonjavítások lesznek – ez
megközelítőleg novemberig tart majd. Idén megvalósul még
az alvízi vezetőmű megerősítése, illetve betonjavításokat is
végeznek majd.

A jövő novemberig tartó projektnél a munkálatok jelentős
része még az idén megtörténik.

 



útépítés

Rendkívüli intézkedéseket
vezetett be a Magyar
Közút a koronavírus
idejére

KÉSZ Zrt.

Elmarad az IDEA
Conference 2020: új
időpontban rendezik meg

HIRDETÉS

LEGFRISSEBB

Útépítés

Kerékpárosbarát
városrészt és új
körforgalmakat
hoznak létre
Nyíregyházán

Gazdaság

Koronavírus: így
támogatja a
rendkívüli
beszerzéseket a

Iparági hírek

KEZDŐLAP AKTUÁLIS MI ÉPÜL? IPARÁGI HÍREK KIRAKAT

M3-AS METRÓ MAGAZIN ÁLLÁS KORÁBBI CIKKEK REGON-CSOPORT



További Információk

Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod. Elfogadom

További Információk

https://static.regon.hu/ma/2020/01/190723_sz-1100167.jpg
https://magyarepitok.hu/iparagi-hirek/2020/03/rendkivuli-intezkedeseket-vezetett-be-a-magyar-kozut-a-koronavirus-idejen
https://magyarepitok.hu/iparagi-hirek/2020/03/elmarad-az-idea-conference-2020-uj-idopontban-rendezik-meg
https://magyarepitok.hu/utepites/2020/03/kerekparosbarat-varosreszt-es-uj-korforgalmakat-hoznak-letre-nyiregyhazan
https://magyarepitok.hu/gazdasag/2020/03/koronavirus-igy-tamogatja-a-rendkivuli-beszerzeseket-a-kozbeszerzesi-hatosag
https://magyarepitok.hu/
https://magyarepitok.hu/aktualis
https://magyarepitok.hu/mi-epul
https://magyarepitok.hu/iparagi-hirek
https://magyarepitok.hu/kirakat
https://magyarepitok.hu/m3-as-metro
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
https://magyarepitok.hu/allas
https://magyarepitok.hu/korabbi-cikkeink
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
javascript:;
https://magyarepitok.hu/adatvedelem
https://magyarepitok.hu/adatvedelem


2020. 03. 19. Itt tart a Tiszalöki Vízlépcső felújítása | Magyar Építők

https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa 4/7

GALÉRIA

Fotó: Spielmann Zoltán

Ezért tölt be fontos szerepet a Tiszalöki
Vízlépcső
Az 1950-es években felépített Tiszalöki Vízlépcső az
energiatermelés mellett duzzasztóműként is működik. A
duzzasztómű építését az indokolta, hogy a Tisza szabályozása
után a víz jóval gyorsabb lefolyása miatt időnként aszályok
sújtották a mezőgazdaságot. A létesítmény másik kiemelt
feladata biztosítani az Alföldet öntöző és ivóvízzel ellátó
Nyugati és a Keleti főcsatorna friss vízellátását. Utóbbi adja
Debrecen ivóvízkészletének jelentős részét.

A fejlesztés célja a vízlépcső, mint kiemelt jelentőségű
nagyműtárgy rekonstrukciója, amelynek révén a
vízkészletekkel való gazdálkodás feltételei javulnak. A
beruházásnál a tervezési munkálatok 2019 februárjában
kezdődtek meg, a közel hároméves projekt befejezése 2021
novemberében várható.



Közbeszerzési
Hatóság

Mi épül?

23 ezer
négyzetméteres
üzemmel bővít
Kecskeméten a
Mercedes

Mi épül?

Ezzel a projekttel
ért véget a pécsi
magasház
elüntetése

Mi épül?

Új ipari park épül
Hajdú-Bihar
megyében

HIRDETÉS

HIRDETÉS

KEZDŐLAP AKTUÁLIS MI ÉPÜL? IPARÁGI HÍREK KIRAKAT

M3-AS METRÓ MAGAZIN ÁLLÁS KORÁBBI CIKKEK REGON-CSOPORT



További Információk

Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod. Elfogadom

További Információk

https://static.regon.hu/ma/2020/01/190723_sz-1100212.jpg
https://magyarepitok.hu/gazdasag/2020/03/koronavirus-igy-tamogatja-a-rendkivuli-beszerzeseket-a-kozbeszerzesi-hatosag
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/23-ezer-negyzetmeteres-uzemmel-bovit-kecskemeten-a-mercedes
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/ezzel-a-projekttel-ert-veget-a-pecsi-magashaz-eluntetesenek-a-projektje
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/uj-ipari-park-epul-hajdu-bihar-megyeben
https://magyarepitok.hu/
https://magyarepitok.hu/aktualis
https://magyarepitok.hu/mi-epul
https://magyarepitok.hu/iparagi-hirek
https://magyarepitok.hu/kirakat
https://magyarepitok.hu/m3-as-metro
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
https://magyarepitok.hu/allas
https://magyarepitok.hu/korabbi-cikkeink
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
javascript:;
https://magyarepitok.hu/adatvedelem
https://magyarepitok.hu/adatvedelem


2020. 03. 19. Itt tart a Tiszalöki Vízlépcső felújítása | Magyar Építők

https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa 5/7

Vízgazdálkodás Kötiviép'B Kft. Aqua-General Kft. Tiszalök

vízügy árvízvédelem vízgazdálkodás

HÍRLEVÉL

HIRDETÉS

MI ÉPÜL?

Uszodaépülettel
épül új iskola
Dunakeszin

Hamarosan
teljessé válik a

Panorámás
lakóépületet

Mi épül? Mi épül? Mi épül?

KEZDŐLAP AKTUÁLIS MI ÉPÜL? IPARÁGI HÍREK KIRAKAT

M3-AS METRÓ MAGAZIN ÁLLÁS KORÁBBI CIKKEK REGON-CSOPORT



További Információk

Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod. Elfogadom

További Információk

https://magyarepitok.hu/mi-epul
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/uszodaepulettel-epul-uj-iskola-dunakeszin
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/hamarosan-teljesse-valik-a-tisza-to-koruli-biciklis-kor
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/panoramas-lakoepuletet-alapoz-a-hbm-a-duna-parton-
https://magyarepitok.hu/
https://magyarepitok.hu/aktualis
https://magyarepitok.hu/mi-epul
https://magyarepitok.hu/iparagi-hirek
https://magyarepitok.hu/kirakat
https://magyarepitok.hu/m3-as-metro
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
https://magyarepitok.hu/allas
https://magyarepitok.hu/korabbi-cikkeink
https://magyarepitok.hu/vizgazdalkodas/2020/01/itt-tart-a-tiszaloki-vizlepcso-felujitasa
javascript:;
https://magyarepitok.hu/adatvedelem
https://magyarepitok.hu/adatvedelem



