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Projekt címe: Karcsa térségi vízrendszer rekonstrukciója  

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0005 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 376 881 172 Ft  

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 376 881 172 Ft  

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2010. május 01. 

A projekt befejezése: 2010. november 30. 

 
 

A projekt bemutatása 

A csatorna és holtág az Észak-magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 

Bodrogközi Kistérségben található. Vízgyűjtője a Bodrogköz területén, síkvidéki területű. A 

csatorna és holtág észak-déli irányú belvízelvezető csatorna, a holtág része halad át Karcsa 

község belterületén, befogadója a Tiszakarádi-főcsatorna, mely a torkolatánál kiépített belvízi 

szivattyúteleppel a Tiszába emeli át a fölösleges belvizeket. 
 
A projekt célja  
A projekt célja, hogy a csatorna és a holtág vízszállító képessége javuljon és az érintett szakaszon 
lévő műtárgyak felújítása megvalósuljon. A projekt célkitűzése továbbá a belvizekkel történő 
gazdálkodás keretében a vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében, 
összhangban az EU Víz Keretirányelvvel, a Karcsa-holtág és csatorna természeti állapotának javítása, 
az élővilág részére a jelenleginél kedvezőbb élettér kialakítása.  

A rekonstrukció során elvégzett beavatkozások: 

 Cserjeirtás, iszapkotrás, depóniaépítés 7 893 fm-en 

 Műtárgyak építése, helyreállítása: 4 db kőhíd felújítása, 2 db áteresz építése, a Karcsai zsilip 
felújítása, 11 db csappantyús áteresz építése, a Békatói áteresz javítása 

 Száraz kotrás: kiszedett anyag elszállításával 29 000 m3, hidromechanizációs kotrással 101 000 
m3, 

 Szádfalazás 200 m 

 Partrendezés, füvesítés, kerítések helyreállítása a közút és a Karcsai zsilip között 

 Fekete hídi kőhíd rekonstrukciója, a Fekete hídi zsilip bontása és átépítése. 
 
A projekt megvalósításával a következő célok teljesültek: 

 A Karcsa-holtág és a Karcsa-csatorna ökológiai állapota javul 

 A Karcsa-holtág és a Karcsa-csatorna vízszállító képessége helyreáll 

 A települési csapadékvizek elvezetésének biztosítása megoldódik 
 

A beavatkozások (többek között a Fekete-hídi zsilip bővítése, holtág kotrása, Karcsa zsilip áteresztő 
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kapacitásának bővítése, Karcsa-csatorna rekonstrukciója) megkönnyítik a gyors és hatékony 
vízkormányzást, ezen belül elsősorban a vízutánpótlást a Felsőberecki-főcsatorna felől, a 
vízvisszatartást a rendszerben, vagy ha szükséges, a településen belüli belvízárkok mérséklését a 
holtág gyorsabb leürítésével.  

 

 
1. A rekonstrukció előtti állapot 

 
 

 
2. A rekonstrukció előtti állapot 
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1. A rekonstrukciót követő állapot 

 
 
 
 

 
2. 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 
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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