
Mederrendezési munkálatok az Ős-Dráva  
Programban érintett vízfolyásokon

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

Siópusztai-árok mederkotrási munkálatai

Bisztrica-csatorna mederkotrása

A Főcsatorna mederszelvény bővítéseA KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 jelzőszámú projekt keretében meg-
valósuló vízgazdálkodási fejlesztés révén a vízhiányos időszakokban 
5,0 m3/s-os vízhozam kerül elosztásra az 57214 ha nagyságú projekt 
területen. 

A vízpótlás a Dráva folyóból a meglévő csatornák nyomvonalain ki-
alakított Főcsatornába, majd onnan az alrendszerek irányába törté-
nik. A vízrendszerek között a vizek célzott irányítását, a vízkormány-
zás műveleteit vízszinttartó és vízkormányzó műtárgyak segítik.

A projekt keretén belül kiépítésre került a meglévő medrek engedélyes 
vízszállító képessége 85 km hosszban. A 26 km hosszú Főcsatorna egy 
részén a mederrendezési munkák szelvénybővítéssel történtek.

Mederrendezési munkákkal érintett vízfolyások:
• Nagymező-árok 1+916-8+047 kmsz, 
• Drávaiványi-árok 0+000-8+403 kmsz, 
• Sellyei-Gürü csatorna 3+029-9+965 kmsz
• Bisztrica-árok 0+000-3+722 kmsz, 
• II. Gürü összekötő csatorna 0+000 – 5+336,5 kmsz, 
• Zehipuszta-Kemsei árok 3+136,6-4+823 kmsz, 
• Korcsina-csatorna 5+700-16+900 kmsz, 
• Körcsönye-csatorna 0+000-10+451 kmsz, 
• Ó-csatorna 0+000-1+791 kmsz, 
• Siópusztai-árok 1+357-6+979 kmsz, 
• Kápolnai-Gürü csatorna 0+000-3+520 kmsz, 
• I. Gürü összekötő csatorna 0+000 - 3+466 kmsz, 

Főcsatorna:
• Siópusztai-árok szelvénybővítés (25+759 - 21+016)  
• Lugi-csatorna (Főcsatorna 17+583 –21+016 kmsz) 
• Körcsönye-csatorna (Főcsatorna 10+451- 17+515 kmsz)  

A projekt megvalósulásával a területi vízgazdálkodás lehetővé 
teszi a táj változatosabbá tételét, a gazdálkodásokban megnőhet 
az erdők, a rétek, kertek, gyümölcsösök szerepe, így vonzóbbá vá-
lik a térség a turizmus számára, és ezáltal megnő a hátrányos 
helyzetű ormánsági lakosság jövedelemteremtő lehetősége is.

A projekt tervezési és kivitelezési munkáit az Aquaprofit Zrt. 
végzi. A tervezési munkák ez év májusában véget érnek, a 
kivitelezési munkák befejezése 2021 végére várható. 
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