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Projekt címe: Hangony-patak rekonstrukciója a torkolattól 
Ózd város felső végéig  

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0005 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 
 

Támogatási összeg: 477 610 896 Ft  

Saját erő: 0 Ft 
 

Projekt összes költsége: 477 610 896 Ft  

Támogatási intenzitás: 100% 
 

A projekt kezdete: 2012. február 6. 

A projekt befejezése: 2012. november 30. 

 
 

A projekt bemutatása 

 
A projekt a Bükk hegység északi lejtőjén eredő, Ózd városát átszelő Hangony patak alsó (0+000-

12+282) szakaszának rekonstrukciójára irányul. A hordalékkal, hulladékkal feltöltött meder nem 

alkalmas a mértékadónak tekintett vizek elvezetésére. Az érintett mederszakasz mintegy 5,5 km-en 

Ózd belterületére esik, közvetlenül veszélyeztetve a település lakosságát az utóbbi időben jellemző 

helyi vízkárok által.  

Célok: 
A projekt célja a Hangony patak vízszállító képességének és vízminőségének helyreállítása, a helyi 

vízkárok megelőzése és a jó ökológiai állapot elérése. 

Megvalósult beavatkozások: 

 Bozót- és cserjeirtás 

 Iszaptalanítás (29540 m3) 

 Gépi és kézi munka 

 Depóniarendezés 

 Megcsúszott burkolatrészek kijavítása 

 Kimosódott mederszakaszon kőszórásos medervédelem (1331 m) 

 11+827-12+246 szelvények közötti szakaszon betonba rakott terméskőburkolat készítése 

 1+048-12+282 sz. szelvények közötti szakaszon csőbefolyók tisztítása, torkolati burkolat 

helyreálltása 
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 Vízszintérő műtárgy rekonstrukciója 

Eredmények: 

A projekt eredményeképpen a 12 282 m-en felújított Hangony-patak medre biztonságosan tudja 

fogadni a belterületről lefolyó csapadékvizeket és képessé vált a vízgyűjtőről lefolyó mértékadó víz 

elvezetésére. A patakmeder a rekonstrukciót követően alkalmas egy jövőbeni jelentősebb helyi vízkár 

megelőzésére. A fejlesztés révén összesen 2638 m burkolat és 24 db műtárgy került felújításra,4 db új 

műtárgy épült, 9908 ha területen, 36 921fő vált védetté. 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 

 
 
 

 

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.) 
 

    
 

http://www.emvizig.hu/
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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. 

http://www.norda.hu/
mailto:norda@norda.hu
http://www.nfu.hu/

