
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 jel-
zőszámú program keretében létrejö-
vő vízgazdálkodási fejlesztés révén a 
vízhiányos időszakokban jelentkező 
vízigények kielégítéséhez 5,0 m3/s 
induló hozammal kerül a víz az érin-
tett 57 214 ha területen elosztásra.

A vízpótlás a Dráva folyóból a meg-
lévő csatornák nyomvonalain kiala-
kított Főcsatornába, majd onnan 
az alrendszerek irányába történik.  
A vízrendszerek között a vizek cél-
zott irányítása, vízkormányzása 
vízszinttartó és vízkormányzó mű-
tárgyak segítségével történik.

A Vejti-Lúzsoki-csatorna, valamint 
Kisszentmárton-Mailáthpusztai 
csatorna vízrendszeren a Zehipusz-
ta-Kemsei árok mederkotrási mun-
kái biztosítják a meder megfelelő 
vízszállító képességét. A Zehipusz-
ta-Kemsei árok szükséges vízpótlá-
sának szabályozhatósága érdekében 
egy darab oldalműtárgy kerül kiala-
kításra, mely a Kápolnai-Gürü – Ze-
hipuszta-Kemsei összekötő csatorna 
becsatlakozásánál biztosítja majd 
a szükséges vízpótlást a Zehipusz-
ta-Kemsei árokba.

A Mailáthpusztai-tó vízpótlása a 
Fekete-vízből táplált Cúni tápcsator-
nából duzzasztó és oldalműtárgy se-
gítségével történik, a tó északi részén 
lévő töltésig kiépített új tápcsatornán 
keresztül.

A Zehipuszta-Kemsei árkon szin-
tén egy műtárgy kerül kialakításra, 
melynek célja a Piskói-tó vízszintjé-
nek szabályozása.

A projektben vízkormányzástól 
független projektelemként két drávai 

mellékág – az Adhini- és Piskói-mel-
lékág – revitalizációja is megvalósul, 
melynek célja a mellékágak élő kap-
csolatának megteremtése, illetve 
vízszállító képességének visszaál-
lítása a Drávával. A munkák során 
a mellékágak kotrása, a meglévő 
kőelzárások szükséges átalakítása is 
megvalósul.

A projekt megvalósulásával a terü-
leti vízgazdálkodás lehetővé teszi a 
táj változatosabbá tételét, a gazdál-
kodásokban megnőhet az erdők, a 

rétek, kertek, gyümölcsösök szerepe, 
így vonzóbbá válik a térség a turiz-
mus számára, és ezáltal megnő a hát-
rányos helyzetű ormánsági lakosság 
jövedelemteremtő lehetősége is.

A projekt tervezési és kivitelezési 
munkáit az Aquaprofit Zrt. végzi.  
A tervezési munkák ez év áprilisá-
ban véget érnek, a kivitelezési mun-
kák befejezése 2021 végére várható. 
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Fejlesztések a Vejti-Lúzsoki-csatorna, Kisszentmártoni- 
és Mailáthpusztai csatorna vízrendszerén

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma 
bonyolítja le a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” 
elnevezésű, nagy jelentőségű vízügyi beruházást. A projekt 13,42 milliárd Ft vissza nem té-
rítendő európai uniós forrásból valósul meg a Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program keretében.

A Zehipuszta-Kemsei árok mederkotrási 
munkái

Az Adhini-mellékág revitalizációja

A Piskói-mellékág revitalizációja


