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Projekt címe: Vadász-patak Szikszó belterületi és Szikszó 
fölötti szakaszának rekonstrukciója 

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0009 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 449 016 470 Ft 

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 449 016 470 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2010. augusztus 01. 

A projekt befejezése: 2011. december 31. 

 

A projekt bemutatása 

A beruházás által érintett terület a Vadász-patak völgyének alsó szakasza, amely az Északi-
középhegység Cserehát tájegységében található Keleti-Cserehát kistáj területén fekszik. 
 
A projekt célja  
A Vadász-patak érintett szakaszán a rekonstrukció elsődleges célja az árvízi kockázat, valamint a 
vízkárok csökkentése, az EU Víz Keretirányelvvel összhangban.  

A projekt során elvégzett főbb feladatok  

 A beruházás által érintett teljes szakaszon a bozót- és cserjeirtás  

 A teljes szakaszon megtörtént a mederfelújítás. Ez a munkafolyamat iszaptalanításból, 
valamint depónia rendezésből állt. A vízfolyás medréből 21475 m3 iszap került 
kitermelésre. A patakmederbe jelentős mennyiségű kommunális hulladék és építési 
törmelék található, ezen hulladékok elszállítása is megtörtént. 

 A belterületen a szűk keresztmetszet vagy épület közelsége miatt esetenként nem lehetett 
biztosítani a depónia megemelését. Ezeken a helyeken szögtámfalak épültek vasalt 
helyszíni betonból.  

 Egyes belterületi szakaszon meder és rézsűburkolat van, mely betonba rakott terméskő 
anyagú. Ezen burkolatrészeket kijavítása, helyreállítása történt meg.   

 A 8+450-8+650 km szelvények között mederburkolat és egy meder lejáró épült  

 A belterületi szakaszokon a csapadékvíz bevezetése tiltós és csappantyús átereszeken jut 
a patakba, megtörtént ezek cseréje ill. pótlása. 

 A patakon lezajló hidrológiai-hidraulikai folyamatok megismerése céljából szükséges volt 
egy új, vízszint észlelésre, regisztrálásra valamint a vízmennyiség mérésére alkalmas 
állomás kiépítését. A védekezés és vízkárelhárítás segítése céljából a vízfolyás mentén 
négy vízmérce került a közúti hidakra.  
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A projekt megvalósulásával a következő célok teljesültek: 

 Megtörtént a vízfolyás menti lakott, ipari és mezőgazdasági területek mentesítése a Vadász-
patak árvizeitől, illetve jelentősen csökkent a vízkárveszélyez helyzetek kialakulásának 
lehetősége. 

 A projekt megvalósításával a mederből eltávolításra kerültek a kommunális hulladékok, 
építési törmelékek és a mederben felgyülemlett berohadt növényi anyagok. Ezek hatására 
vízminőség javul, ami az állat és növény fajokra egyaránt kedvező hatással lesz. Az invazív 
növényfajok eltávolításával az őshonos növény és állatfajok lényegesen nagyobb életérhez 
jutnak majd az eddigiekhez képest, ami a természetes folyamatokra, valamint az őshonos 
fajok elterjedésére rendkívül kedvező hatással lesz.  

 A rekonstrukciót befejezően a belterületen az épített, míg külterületen a természeti tájképbe 
illeszkedő látvány nyújt a patakmeder és közvetlen környezete is.  

 Jelentős mértékben csökkent az árvízi kockázat, valamint az esetleges vízkárok mértéke.  
 

 
 

 
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 
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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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