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Projekt címe: Gyöngyös Nagy-patak Gyöngyös város 
belterületi szakaszának rekonstrukciója 

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0006 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 391 926 462 Ft 

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 391 926 462 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2010. július 01. 

A projekt befejezése: 2011. december 31. 

 
 

A projekt bemutatása 

 

A projekt a Gyöngyös városát átszelő Gyöngyös Nagy-patak belterületi 26+378-29+063 sz. 

szelvények közötti szakaszának rekonstrukciójára irányul. A patak mederburkolata az 1998-2006 

között bekövetkezett árvizeknek köszönhetően jelentősen károsodott. A fenék- és rézsűburkolat az 

érintett mederszakaszon sérült (néhány helyen hiányzik), egyes részeken feliszaposodott. Ennek 

köszönhetően csökkent a meder vízemésztő képessége és nőtt a város vízkár veszélyeztetettsége. 

Célok: 

A rekonstrukció célja a rehabilitációra kijelölt mederszakasz olyan műszaki állapotának helyreállítása, 

hogy ott a mértékadónak tekintett lefolyások megfelelő biztonsággal levezethetők legyenek és ezáltal 

a lehető legkisebb mértékűre csökkenjen a patakmederrel határos belterületek veszélyeztetettsége.  A 

2000/60 EK Keretirányelvhez igazodóan átfogó cél a lefolyó vizek szennyeződési lehetőségének 

csökkentése, vizeink „jó ökológiai állapotának” elérése. 

Megvalósult beavatkozások: 

 Mederben lerakódott hordalék eltávolítása 

 Hálóvasalt beton fenékburkolat javítása 

 Betonba rakott terméskőburkolatok javítása, új burkolat építése a mederfenéken és 

rézsűn 

 Fugajavítás meglévő mederburkolaton 

 Burkolaterősítő keresztbordák és rézsűtámasztó hosszirányú bordák építése betonba 

rakott terméskőből 

 Hordalékfogó műtárgyak helyreállítása, új építése 

 Parapetfal építése 
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 2 db vízmérce beépítése 

 12 db acéllétra beépítése a hidak mellett 

 

Eredmények: 

A beruházás révén helyreállt az érintett mederszakasz vízszállító képessége, biztosítva ezáltal az 

árvízi kockázat csökkenését és a „jó ökológiai állapot” elérését. A projekt eredményeképpen 2685 

folyóméter burkolatmeder-hossz került felújításra, 15 db műtárgy épült és 6710 m3 hordalék került 

kiemelésre. A vízszállító képesség helyreállítása révén 5410 hektáron, 32124 fő lakosság vált védetté. 

A fejlesztés jelentősen hozzájárul a település környezeti állapotának javulásához, a belvíz és helyi 

vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez. 

 

 

 

 
1. A rekonstrukció előtti állapot 
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2. A rekonstrukció előtti állapot 

 
 

 

 
1. A rekonstrukciót követő állapot 
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2. A rekonstrukciót követő állapot 

 

Kedvezményezett neve: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
(3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) 

Elérhetőségei: 
3501 Miskolc Pf.:3 
telefon: 46/516-600 
fax:       46/516-601 
honlap: www.emvizig.hu 
email:   emvizig@emvizig.hu 
 
Közreműködő Szervezet: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

(3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.) 
 

 
Elérhetőségei: 
3523 Miskolc 
Pf.: 223 
telefon:46/505-595 
honlap: www.norda.hu 
email: norda@norda.hu 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 
nfu@meh.hu • www.nfu.hu 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg 
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