
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 jel-
zőszámú program területén 19 olyan 
meglévő vízkormányzó műtárgy ta-
lálható, melyek állapotukat tekintve 
felújításra szorultak. A felújítandó 
vízkormányzó műtárgyak mindegyi-
ke a projektben érintett vízfolyások 
depóniájában létesült. Az oldalmű-
tárgyak feladata a mellékárkokon ér-
kező vizek bevezetése a befogadóba, 
valamint a befogadó magas vízállása 
esetén a parti területek mentesítése a 
vízfolyáson levonuló árvizektől. A lé-
tesítményeknél igény esetén lehetőség 
van a mellékág menti vizek visszatar-
tására, valamint a főág menti duz-
zasztás esetén a vizek kivezetésére is.

Az érintett műtárgyak darabszáma víz-
folyásonként a következő:

Fekete-víz: 11 db műtárgy
Korcsina-csatorna: 4 db műtárgy
Pécsi-víz: 2 db műtárgy
Régi Fekete-víz: 2 db műtárgy

Jellemzően ezek a műtárgyak az 
1970-es években létesültek, a többlet 
funkciójukat csak korlátozott mérték-
ben tudták volna ellátni. A felújítási 

munkákkal lehetővé válik a műtárgyak 
többcélú hasznosítása.

A műtárgyak elő- és utófenék burkolt 
medervédelmét a legtöbb esetben javí-
tani kellett. A műtárgyak betonfelüle-
tei a tisztítást követően védőbevonatot 
kaptak. 

A műtárgyak elzáró szerkezetei (moz-
gató kézi hajtómű, az elzáró tábla és a 
tokszerkezet) és az összes acélszerkezet 
korrózióvédelemmel, több rétegű kor-
rózió gátló bevonattal látták el. A zsi-
liptáblákat a legtöbb műtárgy esetében 
cserélni kellett. A műtárgyról való lee-
sést megakadályozó korlátok átalakítá-
sa, kiegészítése és a járórácsok cseréje, 
felújítása valósult meg. 

A projekt tervezési és kivitelezési mun-
káit az Aquaprofit Zrt. végzi. A projekt 
tervezési munkái elkészültek, a kivite-
lezési munkák befejezése 2021 végére 
várható.

További információ:
Cser Valéria projektmenedzser,
tel.: +36 72 506 306; 
cser.valeria@ddvizig.hu;
osdravaprojekt.ovf.hu; 
www.ovf.hu; www.ddvizig.hu

Műtárgy felújítások az Ős-Dráva programban
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 jelen-
tőségű 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.

Felújított műtárgy  
a Korcsina-csatornán

Felújított műtárgyak a Fekete-vízen

Felújított műtárgy a Régi Fekete-vízen
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