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„Lázbérci víztározó árvízvédelmi rekonstrukciója” 

 

Projektgazda: Bánhorváti Község Önkormányzata. 

Szakmai partnerként közreműködik az ÉRV ZRt. 

A projekt összköltsége: 284 012 940 HUF. 

Támogatás mértéke: 85 % 

http://lazberciviztarozo.hu/?view=featured 

 

Projekt bemutatása 

Bánhorváti Község Önkormányzata az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

szakmai támogatásával 2011. május 19-én pályázatot nyújtott be a Svájci – Magyar 

Együttműködési Program keretében kiírt Természetvédelmi katasztrófák megelőzése és 

kezelése című pályázatra. A Svájci fél a pályázatot 2012. május 16-án támogatásra 

érdemesnek ítélte, és a projekt költségvetésére 1 009 370 CHF támogatást hagyott jóvá. 

A projekt során megvalósul a Lázbérci tározó árapasztó műtárgyának felújítása, a surrantó 

mellett húzódó szivárgó rekonstrukciója, valamint az alvízcsatorna burkolása. A 

megvalósulás tervezett ideje 2014. április eleje. 

A Lázbérci tározó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükk lábánál, az Upponyi-hegység 

területén helyezkedik el. A tározó elsődleges feladata a térség ivóvízellátása, naponta 

mintegy 120 000 ember egészséges ivóvízellátását biztosítja. 

 

A tározót két állandó vízfolyás táplálja, melyek vízjárása nagymértékben függ az időjárási 

viszonyoktól. A tározóba érkező árvizek levezetése és a tározó vízszintjének üzemi szinten 

tartása az árapasztó műtárgy feladata, mely a 2010-es árvíz következtében jelentős 

sérüléseket szenvedett. A nagy sebességű árvíz több helyen megbontotta a levezető 

csatorna burkolását, melyet a pályázat keretein belül helyre kívánunk állítani. A tervezett 

beavatkozás a műtárgyban keletkezett felületi és szerkezeti károk teljes felszámolásával 

hosszú évtizedekre biztosítja az árhullámok lebocsátásának zavartalan menetét. 

 

Az árapasztó műtárgy az alvíz csatornán keresztül csatlakozik a Bán patak alsó 

mederszakaszához, mely tovább vezeti a leeresztett vízmennyiséget. Az árvíz az alvízi  
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meder burkolt szakasza utáni mederrészt kimosta, az ott létesült energiatörő betonelemeket 

megrongálta, ezen burkoló elemek helyreállítása szintén a pályázat részét képezi. 

A Svájci – Magyar Együttműködési Program által megvalósuló rekonstrukció hosszútávra 

biztosítja a tározó biztonságos üzemeltetésének lehetőségét, az ivóvízellátás zavartalan 

szolgáltatását és a tározó alatt fekvő települések védelmét a levonuló nagy vizek ellen. 

A projekt során a fent említett beruházásokon túl a pályázat külön forrást biztosít a 

környezettudatos nevelésre is, melyben partnerként az illetékes Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóságának munkatársai is részt vesznek. 

A projekttel kapcsolatos, arra vonatkozó szerződések megkötésére Bánhorváti Község 

Önkormányzata, mint projektgazda jogosult. 

 

2015. február 27. napján kelt tájékoztató levelében a Széchenyi Programiroda arról 

tájékoztatta a projektgazdát, hogy a Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében 

megvalósuló „Lázbérci víztározó árvízvédelmi rekonstrukciója” projektek vonatkozásában 

további a 42.237.303,- Ft összegű árfolyam különbözetből eredő többlettámogatás 

felhasználása lehetséges. Projektgazda és szakmai partnere a projektben fennmaradó 

maradvány összegek, valamint a többlet támogatási összeg felhasználásával ökológiai 

fejlesztéseket kíván végrehajtani a víztározó árapasztó műtárgyán és az alvízcsatorna 

mentén, továbbá az árvízi védekezés céljából 1200 fm patakmeder rendezést tervezi a Bán- 

patak medrében. Ezáltal biztosítva Bánhorváti településen élők további árvízvédelmi 

biztonságát, a lezúduló víztömegek rendezett patakmederben történő elvezetésével. 

A további feladatok végrehajtása érdekében szükséges előkészületi munkák folyamatban 

vannak. 

A projekt lezárásának érvényes határideje 2016. július 30. napja.  

 

 


