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Projekt címe: Laskó- völgyi tározó rekonstrukciója 

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0010 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 369 595 177 Ft 

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 369 595 177 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2010. október 01. 

A projekt befejezése: 2011. november 30. 

 

A projekt bemutatása 

 
A projekt az Egerszalók Községtől északra a Laskó- patak völgyében elhelyezkedő Laskó- völgyi 

tározó rekonstrukciójára irányul. Az építés óta eltel közel 30 év alatt a feliszapolódás jelentősen 

csökkentette a tározó kapacitását, amely kedvezőtlenül befolyásolta a környező településeket érintő 

árvízi kockázatot és a vízi élővilág életminőségét.  

Célok: 

A projekt célja a tározó árvízcsúcs-csökkentő képességének helyreállítása és a biztonságos 

továbbüzemeltetés feltételeinek megteremtése.  

Megvalósult beavatkozások: 

 Tározó részleges leürítése 

 Iszap részleges kiemelése és zagykazettákba történő tárolása 

 Völgyzárógátnál: 

 vízoldali rézsűburkolat javítása, pótlása 

 megtámasztó kőrakat igazítása, pótlása 

 energiatörő fogak javítása, pótlása 

 Fenékleürítő műtárgynál: 

 végcsappantyú akna helyreállítása, vízzáró vakolása 

 tolózárak és a csappantyú cseréje, csőbélés beillesztése 

 alvízi mederburkolat javítása 

 Árapasztó műtárgy rekonstrukciója 

 Üzemvízszintre töltés 
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Eredmények: 

A projekt eredményeképpen 1910 m2 burkolat és 2 db műtárgy került felújításra, 50 000 m3 hordalék 

került kiemelésre. Az árvízcsökkentő képesség helyreállítása révén 2311 hektáron, 1906 fő lakosság 

vált védetté. A rekonstrukció révén megvalósult a tározó üzemképességének helyreállítása, biztosítva 

ezáltal az árvízi kockázat csökkenését és a „jó ökológiai állapot” elérését. 

 

 
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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