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Projekt címe: Laskó- patak rekonstrukciója 

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0004 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 105 346 672 Ft 

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 105 346 672 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2010. január 01. 

A projekt befejezése: 2010. november 30. 

 

A projekt bemutatása 

 
A projekt, az Északi-középhegységen átvonuló, a Kiskörei víztározóba torkolló Laskó-patak 

rekonstrukciójára irányul. A vízgyűjtő egészére kiterjedő utolsó mederrendezés óta (1960-as évek), a 

patakmeder jelentősen feliszaposodott ennek következtében vízszállító képessége jelentősen 

csökkent.  

Célok: 
A rekonstrukció a Laskó- patakkal határos területek belvízi biztonságának növelésére, valamint a 

vízrendszer rekonstrukciójára, átfogóan vizeink „jó állapotának” megőrzésére irányul.  

Megvalósult beavatkozások: 

 Cserje és bozótirtás a patak teljes hosszán 

 Iszap eltávolítása és elszállítása (30 000m3) 

 Mederbővítés 

 Rézsűrendezés 

 Depónia-rendezés 

 Meglévő hidak alatti mederburkolat feljavítása kőszórással 

 Befolyó átereszek, árkok környezetének burkolattal történő berakása 

 Szakadópartok, rézsűmegcsúszások kőszórással történő biztosítása 

Eredmények: 

A projekt megvalósulása csökkenti az érintett településeken élők vízkár veszélyeztetettségét és 

lehetővé teszi a térségben a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek figyelembevételével a Laskó-patak jó 

ökológiai állapotának elérését.  

A 18 096 fm burkolt mederhossz felújítása révén 11 911 ha területen, 13 206 fő vált védetté.  



   

   

ÉMVIZIG  

A vízfolyás mellett kialakuló ökológiai folyosó biztosítja a vízgyűjtő bükk-aljai, valamint az észak-

alföldi rész állat- és növényvilágának fennmaradását, fejlődését, gyarapodását. A valószínűsíthető 

vízkárok száma, illetve az okozott károk anyagi értékének jelentős csökkenése várható. 

 

 
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. 

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

