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Projekt címe: Nyögő-patak rekonstrukciója- a Pitypalatty 
völgy településeinek árvízi 
veszélyeztetettségének csökkentése 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0006 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Projektgazda megnevezése 
 
Konzorciumi tag 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
 
Varbó Község Önkormányzata 

ÉMVIZIG támogatási összege: 
ÉMVIZIG összes költsége: 
ÉMVIZIG támogatási intenzitása: 

306 923 277 Ft 
306 923 277 Ft 
100% 

Varbó Község Önkormányzata támogatási 
összege: 
Varbó Község Önkormányzat támogatási 
összege: 
 
Varbó Község Önkormányzata támogatási 
intenzitása: 

142 111 237 Ft 
 
 
159 724 955Ft 
 
88,97% 
 

Támogatási összeg összesen: 449 034 514 Ft 

Projekt összes költsége: 466 648 232 Ft 

A projekt kezdete: 2010. október 01. 

A projekt befejezése: 2012. március 31. 

 

A projekt bemutatása 

 
A projekt a Nyögő- patak és a Nádas-völgyben árvízcsúcs csökkentési célból létesült Varbói tározó 

rekonstrukciójára irányul. A tarvágások hatására és a bányavizektől megváltoztak a lefolyási viszonyok, 

nagyobb lett a patak vizének hordalék mennyisége, ennek következtében 30 év alatt jelentős mennyiségű 

iszap került a tározó térbe. 

Célok: 

A projekt célja a Nyögő-patak vízszállítási képességének és a Varbói tározó árvízcsúcs csökkentő 

képességének helyreállítása, ezáltal a jó ökológiai állapot megteremtése. 

Támogatott beavatkozások: 

 A Nyögő-patak teljes hosszán szükséges a cserje, bozót, valamint a mederben lévő fák kiirtása. 

 Hordalék eltávolítása és lerakóhelyre szállítása. 

 A mederszelvény kialakítása a meglévő meder bővítésével történik, a felhalmozott hordalék, iszap 

kitermelésével, a mértékadó vízhozamra történő mintakeresztszelvény kialakításáig. 

 A meglévő hidak alatti mederburkolatok állapotának rendbetétele. 
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 Elő- és utófenék-képzés kőszórással. 

  A sérült burkolat szakaszos kibontása, hasznosítható kőanyagának deponálása 

  A befolyó árkok, átereszek környezetét burkolattal történő ellátása 

 Szakadó partok, rézsűmegcsúszások támasztásához, biztosításához kőszórás 

 A tározó vízszintjének 1,5 m-es csökkentése. A vízszint csökkentése után az üzemi műtárgy 

szádfallal való körülzárása, a víztelenített műtárgy beton- és acélszerkezeteinek, csővezetékeinek 

teljes felújítása, vízzárás biztosítása. Az É-i, D-i és K-i oldalán lévő meredek partokon a part 

védelmére betonba rakott terméskő burkolat hullámverés elleni védelem épül. 

  A tározó É-i oldalán a völgyzáró gáttól 50 – 200 m-ig terjedő szakaszon a part menti 50 m széles 

sáv iszaptalanítása 

  Az árapasztó műtárgy medrének, burkolatainak felújítása, a burkolat kiegészítése, 

  A Nyögő-patak medrének a 0+000 – 11 + 980 szelvények közötti szakaszán a meder teljes 

felújítása, a növényzet irtása, iszaptalanítás, a burkolat teljes felújítása. 

  Iszap és hordalékfogó műtárgyak építése. 

 Munkálatok befejeztével rézsűrendezés és füvesítés. 

Elért eredmények: 

A Nyögő-patak és a tározó rekonstrukciója révén hat település - Sajószentpéter, Sajókápolna, 

Sajólászlófalva, Radostyán, Parasznya, Varbó- lakosai (17 722 fő, 122,48 km2) váltak védetté egy jövőben 

helyi vízkár kialakulásával szemben. Helyreállt a patak és a tározó ökológiai állapota.  
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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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