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Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 
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A projekt kezdete: 2011. október 21. 

A projekt befejezése: 2012. október 31. 

 
 
A projekt bemutatása 

 
A rekonstrukció a Gyöngyös város közvetlen közelében, a Mátra alján elhelyezkedő Gyöngyös 

Nagyrédei tározó rekonstrukciójára irányul. A völgyzárógátas tározó árvízcsúcs csökkentő szerepe 

mellett öntözővíz biztosítását látja el. Állagromlása következtében a biztonságos továbbüzemeltetés, 

ezáltal az árvízi veszélyeztetettség csökkentése kevéssé biztosított.  

Célok 

Az építés óta eltelt időre tekintettel, valamint az elmúlt évek nagycsapadékainak károsító, terhelő 

hatását figyelembe véve, egy teljes körű rekonstrukció elvégzése révén a tározó biztonságos 

továbbüzemelése és árvízcsúcs csökkentő képességének helyreálltása az elsődleges cél. 

Megvalósult beavatkozások 

 Tározótérben lévő iszap egy részének kiemelése és elszállítása 

 Völgyzárógáton burkolatának javítása, átrakása teljes hosszon 

 Gátkorona földanyagának feljavítása 

 A gáttest talpárkainak kitisztítása 

 Üzemi műtárgy fém alkatrészeinek javítása, cseréje 

 Betonakna javítsa 

 Alvízi csatorna burkolatának átrakása teljes hosszon 
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 Árapasztó műtárgy és csatorna burkolatának javítása, meder bővítése 

 Vízhozammérő műtárgy kialakítása 

 Térvilágítási hálózat felújítása 

 Őrtelepen kisebb felújítások elvégése, környezetrendezés elvégzése 

 

Elért eredmények: 

A rekonstrukció révén 1910 m2 burkolat és 2 db műtárgy került felújításra, 50 000 m3 hordalék 

került kiemelésre, 5531 ha kiterjedésű területen, 32 733 fő vált védetté.  

A projekt eredményeképpen helyreállt a tározó árvízcsúcs csökkentő képessége, javult a térség 

vízkárokkal szembeni biztonsága. Az EU Víz Keretirányelvvel összhangban javult vizeink ökológiai 

állapota. 

 

 

 

 
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 

 
 
 
 

 
3. A rekonstrukciót követő állapot 
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Kedvezményezett neve: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  

(3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) 
 

Elérhetőségei: 
3501 Miskolc Pf.:3 
telefon: 46/516-600 
fax:       46/516-601 
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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