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7F-08207.01 (SH/2/2/5) 

„Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál” 

 

Projektgazda: Szendrő Város Önkormányzata 

Szakmai partnerként közreműködik az ÉRV ZRt. 

A projekt összköltsége: 283 976 108 HUF 

Támogatás mértéke: 85 % 
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Projekt bemutatása 

Szendrő Város 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 1 009 238 CHF támogatást hagyott jóvá. A projekt során megvalósul 

a Rakacai tározó támasztótöltés, valamint a gáttalpnál húzódó szivárgó draincső teljes 

cseréje. A megvalósulás tervezett ideje 2014. május vége. 

A Rakacai víztározó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szalonna és Meszes községek 

közötti völgyben helyezkedik el, fő feladata a Bódva kisvízi időszakában a patak 

vízmennyiségének pótlása, továbbá csapadékos időszakban jelentős árvízvédelmi funkciót is 

ellát. 

Az alvízi települések árvízi elöntésének megelőzésében a tározónak kulcsfontosságú 

szerepe van, hiszen jól megtervezett, szakszerű üzemeltetés során a hirtelen lezúduló 

víztömeget szakaszosan, az árvízi csúcshozamot elnyújtva tudja levezetni.  

 

A tározót olyan környezetben építették meg, melynek altalaja tározóépítésre nem volt 

alkalmas, az időközben feltárt veszélyforrások megszüntetésére nem került sor. A Svájci – 

Magyar Együttműködési Program lehetőséget biztosít a víztározó gátjának helyreállítására, 

így a tározó alkalmassá válik az építéskor tervezett vízmennyiség befogadására. A 

beruházás során a szivárgó rendszer helyreállítása is megtörténik, ami meggátolja a mentett 

oldal vizesedését, így biztosítva ezzel a gáttest stabilitását. 
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A pályázat megvalósulásakor a Rakacai tározó gátjának stabilitását helyreállítjuk, a szivárgó 

rendszer anomáliáit megszüntetjük, mely jelentős árvízvédelmi biztonságot nyújt az alvizi 

szakasz településeinek. 

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

környezettudatos nevelésre is, melyben partnerként az illetékes Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóságának munkatársai is részt vesznek. 

A projekttel kapcsolatos, arra vonatkozó szerződések megkötésére Szendrő Város 

Önkormányzata, mint projektgazda jogosult. 

2015. május 28. napján kelt tájékoztató levelében a Széchenyi Programiroda arról 

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

megvalósuló „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál” 

projektek vonatkozásában további a 37.977.801,- Ft összegű árfolyam különbözetből eredő 

többlettámogatás felhasználása lehetséges. Projektgazda és szakmai partnere a projektben 

fennmaradó maradvány összegek, valamint a többlet támogatási összeg felhasználásával az 

alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 

A Rakaca víztároló és az azt tápláló Rakaca-patak találkozási pontjánál a korábbiak során, a 

tározó feliszapolódását megakadályozni szolgáló kőgát létesült. Ezen iszapfogó kőgát előtti 

szakasz az elmúlt évek során telítődött, melynek következtében a vízhozam növekedésével 

a Rakaca-patak visszaduzzasztásával további veszélyeket jelentett a Meszes településen 

lakók vagyon értékeire. A fennmaradó támogatási összeg felhasználásával lehetőség nyílik 

az iszapfogó kőgát előtt felhalmozódott körülbelül 3200 m³ mennyiségű iszap kitermelésére 

és végleges elhelyezésére. 

A fennmaradó összeg vonatkozásában további tervek között szerepel Szendrő Városban, az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködve, egy a Bódva-völgyének természeti 

értékeit bemutató állandó kiállítás létesítése. 

A további feladatok végrehajtása érdekében szükséges előkészületi munkák folyamatban 

vannak. 

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

 


