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Az Ős-Dráva Program egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt 

érintő területfejlesztési program. 

 

Az Ős-Dráva program hét pillérből áll. Alapja hét alappillér közül a vízgazdálkodási fejlesztés 

(a vízkormányzás átalakítása), ami a táj adottságaihoz igazodó tájgazdálkodás alapja.  

1. Vízrendezés 

2. Tájhasználat-váltás és tájtagolás 

3. Állattenyésztés 

4. Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia 

5. Turizmus 

6. Humánerőforrás-fejlesztés 

7. Egységes projektmenedzsment 

 

A Kormány 1242/2012. (VII. 17.) számon határozatot hozott az Ős-Dráva Program elindításáról. 

 

2013-ban megjelent a Kormány 1094/2013. (III. 4.) számú határozata az Ős-Dráva Programról 

szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról, mely kiemelt kormányzati célként 

jelöli az Ős-Dráva Programot. 

 

2015-ben elkészült az Ős-Dráva Program Aktualizált Területi Vízgazdálkodási 

Tanulmányterve. 

 

ŐS-DRÁVA PROGRAM 



 

A klímaváltozás egyik legsúlyosabban érintett területe a vízgazdálkodás 

 
Az éghajlatváltozás a vízforgalomban rövid és hosszú távú változásokat indít el: 

• Gyakoribbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek, mint aszály, a hírtelen lezúduló nagy 

intenzitású csapadék, a fagyhullámok 

• A csapadék egyenlőtlen eloszlása hosszútávon a talajvízkészleteket is befolyásolja.  

• A heves csapadéktevékenység következtében hírtelen kialakuló, gyors levonulású 

árhullámok okoznak problémát.  

 

Magyarországon a klímaváltozás az alábbi következményekkel járhat: 

 - Az éghajlat szárazabbá válik, kevesebb csapadék fog éves átlagban hullani. 

 - Az a kevés csapadék is inkább egyszerre, nagy intenzitással fog leesni. 

 - Növekedni fog a párolgás a magasabb hőmérséklet következtében, ami egyrészt a 

mezőgazdaságot fogja hátrányosan érinteni, másrészt az élővizeinket. 

 - A magasabb párolgás miatt a kisebb vízhozamú folyókba engedett ugyanakkora mennyiségű 

szennyvíz a vízfolyások elszennyeződésével, és a természetes élővilág pusztulásával fog együtt 

járni.  

 - Az éghajlat melegedésével a növény- és állatvilágban is jelentős változások fognak 

lejátszódni.  

-  Az intenzív, özönvízszerű esők következtében Magyarországon fokozódik az árvízveszély, a 

mélyen fekvő területeken, pedig fokozott belvízveszélyre számíthatunk. 

 

KLÍMAVÁLTOZÁS 



 

ŐS-DRÁVA PROGRAM TERÜLET - ORMÁNSÁG 

- Magyarország délnyugati részén 

- Dráva folyó mentén (Ormánság) 

- Projekt terület 572 km2  

- 4 kistérség  

  Barcsi, Sellyei, Siklósi, Szigetvári 

- 45 település  

  7 somogyi, 38 baranyai 

- Meghatározó települések:  

  Sellye, Vajszló 

- Népesség: 19.000 fő 
 

- hazánk egyik legelmaradottabb térsége 

- gyenge infrastrukturális ellátottsággal rendelkező aprófalvas térség 

- magas a munkanélküliség 

- alacsony életszínvonal 

- foglalkozási lehetőségek hiánya 

- jelentős az elvándorlás 



 

ORMÁNSÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZI VISZONYOK 

TERMÉSZERFÖLDRAJZI VISZONYOK 

A tervezési terület a Dráva menti-síkság, a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja kistájegységeket érinti.  

- a felszín több mint fele ártéri síkság 

- a többi nagy része futóhomokkal fedett ármentes síkság 

- sekély, pangó vizű holtágak és a lefűződő mellékágak jellemzik a területet 

 

FÖLDTANI ADOTTSÁGOK 

-lösszel és futóhomokkal takart felszínek  

- mélyebb fekvésű ártéri részeken folyóvízi iszap 

 

NÖVÉNYZET 

-A terület a zárt tölgyesek övezetbe tartozik 

- A természetes növényzetének többségét mezőgazdasági kultúrák helyettesítik  

-A természeteshez közeli növénytakaró hellyel-közzel csak a vízfolyások (egy része) mentén maradt meg 

-A Dráva és a lefűződött holtágak mentén növő galériaerdők 

 

Fekete-víz síkja Dráva-sík  





 

ÁRVIZEK-ASZÁLY  

AZ ORMÁNSÁG KISZÁRADÁSA  

Az Ormánság területén is megfigyelhető az éghajlati szélsőségek fokozódása. Egyre gyakoribbá válnak a 

hőmérséklet hirtelen ingadozásai, növekszik a hőhullámok ideje és gyakorisága, miközben a csapadék 

időbeli és térbeli eloszlása is egyre szélsőségesebb. Az éves csapadék fokozatosan kiszorul a 

tenyészidőszakból, a tenyészidőszak csapadékátlaga egyre jelentősebb ütemben csökken.  

 

A kisvízfolyásokon az árvizek általában nyár elején, és ősszel jelentkeznek, míg a kisvizek időszaka a 

nyár vége.  

 

A csapadék mindkét szélsősége sok problémát okoz.  

A sok csapadék árvizeket okoz, míg a kevés szárazságot, illetve aszályt. Az aszály hatásai 

mezőgazdaságot és a növények termését befolyásolják minden élőlényt, beleértve a házi-, illetve 

vadállatokat, növényeket és az emberi létet.  

Ormányság egyre gyorsabb ütemű kiszáradása 

 

Okok: 

1.      Dráva medrének süllyedése 

2.      iparszerű nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó melioráció 

3.      nem megfelelő vízgazdálkodási gyakorlat (felszíni vizek minél gyorsabb levezetése) 

4.      talajvízszint süllyedése 

5.      éghajlatváltozás (egyre szélsőségesebb időjárási körülmények) 

 



 

 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szólóéves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló  1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében 

nevesített kiemelt projektként szerepel a 20. soron a Vízvisszatartás és tájhasználat 

váltás tervezése az Ős-Dráva Programban projekt.  

Projekt indikatív támogatási kerete: 11 milliárd Ft. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 

1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében nevesített kiemelt projektként 

szerepel a 38. soron a Vízvisszatartás és tájhasználat váltás tervezése az Ős-Dráva 

Programban projekt.  

Projekt indikatív támogatási kerete: 11 milliárd Ft. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében nevesített 

kiemelt projektként szerepel a 41. soron a Vízvisszatartás és tájhasználat váltás tervezése 

az Ős-Dráva Programban projekt.  

Projekt indikatív támogatási kerete: 9 milliárd Ft. 

 

f ) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – 

tegyen javaslatot a Kormány részére a 2. mellékletben foglalt táblázat D:41 mezőjében 

meghatározott indikatív támogatási kereten felül további kétmilliárd forint támogatás 

biztosítása érdekében, a 2. mellékletben foglalt táblázat 41. sora szerinti projekt 

megvalósítása céljából. 

 
 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM  



A fejlesztés célja: 
A TÁJHASZNÁLATVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE 

•  A területre hulló, illetve oda gravitáló csapadékvizek visszatartása, „helyben történő” 

hasznosítása.  

• A terület vízrendszereinek korszerűsítése, rugalmasságának növelése. 

•  Beavatkozási lehetőség a vízellátottság térbeli és időbeli viszonyaiba. 

•  Az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklésére.  

  (Belvíz veszélyeztetettség csökkentése, aszályos időszakok mérséklése). 

•  Vizes élőhelyek, ökológiai rendszerek fenntarthatósága, revitalizációja (404 ha). 

•  Erdőterületek vízállapotainak javítása (4360 ha). 

•  Vízhasznosítási lehetőségek feltételeinek javítása (öntözés). 

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TERÜLETFEJLESZTÉS 

 

Eredmény megnevezése:  
A projektben tervezett műszaki tartalom megvalósítása következtében a fejlesztéssel érintett 

területen a KEHOP-1.3.0 konstrukció fejlesztésére vonatkozó specifikus célkitűzései 

teljesülhetnek: a felszíni vízkészletek vízvisszatartása, víztározás, vízpótlás, vizes élőhelyek 

kialakítása, revitalizációja, jó áramlási viszonyok biztosítása. 

 

A fejlesztés megvalósításának eredményeként a klímaváltozás hatásai, az aszálykárok  

mérséklődnek, javul a társadalmi és ökológiai vízigények kielégítésének lehetősége, a 

meglévő vízkészletek hasznosíthatósága, növekszik a vízzel való ellátottság területi aránya, ezáltal 

nő a terület népesség megtartó képessége.  

 

CÉLOK - EREDMÉNYEK 



 
Az Ős-Dráva Program vízgazdálkodási fejlesztése figyelembe veszi a KEHOP 

2012–2020 között megvalósítandó közösségi és nemzeti céljait, a táji 

sokféleség és az élővilág sokféleségének megőrzését, a természeti erőforrások 

közül a vízkészletek, vízbázisok védelmét, mennyiségi- és minőségi 

megőrzését. További cél az édesvizek fenntartható hasznosítása, a visszatartható 

víz mennyiségének növelése, az édesvíz többletéből, vagy hiányából származó 

kedvezőtlen hatások mérséklése, a vizek lehetőség szerinti visszatartását 

biztosító vízi létesítmények építése, a természetes vízvisszatartást biztosító 

ökoszisztéma alapú megközelítés, a zöld megoldások alkalmazása, vagyis az ún. 

„felelős vízkormányzás” megvalósítása.  

 

Az Ős-Dráva Program vízgazdálkodási fejlesztése figyelembe veszi az Európai 

Unió új vízpolitikáját megfogalmazó Víz Keretirányelvet, szerepel a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervben és összhangban van a Kvassay Jenő Tervvel, mint 

Magyarország vízgazdálkodási stratégiájával. 

SZAKPOLITIKAI CÉLOK 



 

 

 

 

 

 
 

2015-ben elkészült az Ős-Dráva Program Aktualizált Területi Vízgazdálkodási Tanulmányterve, 

ami a KEHOP projekt alapja.  

 

2015.10.13-án megjelent a KEHOP-1.3.0./2015. Fenntartható vízgazdálkodási infrastrukturális 

feltételeinek javítása című pályázati felhívás.  

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösen elkészítették a 

pályázati dokumentációt, melynek műszaki tartalmát egyeztették Tiffán Zsolt Ős-Dráva Programért 

felelős miniszteri biztossal.  

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma 

2016. március 18-án beadta a pályázati anyagot. Ez idáig még nem érkezett visszajelzés az 

Irányító Hatóságtól.  

 

BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGKEZDŐDTEK: 

1. felelős akkreditált közbeszerzési szakértő  

2. megvalósíthatósági tanulmány és az ajánlati terv elkészítése  

 

A Kommunikációs Tervet az IH és  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyta.  

 

Megjelent a 1212/2016. (IV. 28.) Korm. Határozat a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból 

megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről. Gyorsított 

ütemezés szükséges.  

 

 

 

 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS, ELVÉGZETT FELADATOK 



 

ŐS-DRÁVA PROGRAM VÍZGAZDÁLKODÁSI PROJEKT TERÜLET 

A projekt területet hét, egymástól némileg független vízrendszerre választható szét.   



 
 

 

 

 

 

TERVEZÉS KIINDULÁSI ALAPJA 

A területen található természetes és mesterséges vizek: 

•   A terület vízfolyásai, csatornái 

•   Meglévő vizes élőhelyek, berkek, mocsarak, holtágak 

•   Drávai mellékágak 

 

Beavatkozás célja:  

•  a vízkészlet megőrzést támogató 

•  a vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló,  

•  az ökológiai szempontokat figyelembe vevő vízgazdálkodási rendszer megvalósítása. 

 

Tervezett beavatkozások: 
•  A belvízvédelmi- és helyi vízkár-elhárítást biztosító medrek és egyéb vízilétesítmények 

felújítása, építése. 

•  A nyári aszályos időszak vízpótlását biztosító víztározók, medertározások megvalósítása.  

•  A rendelkezésre álló felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító 

vízkormányzási rendszerek létesítése. Duzzasztók létesítése, oldalműtárgyak felújítása, 

létesítése. 

•  A holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlási lehetőségének megteremtése. 

•  Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása, szivattyúállások létesítése. 

•  A mélyterületi vízvisszatartási lehetőségek megvalósítása. 

  

 



 

ELŐZMÉNYNEK TEKINTHETŐ TERVEZÉSI MUNKÁK 

 

A projekthez előzménynek tekintendő tervezési munkák az alábbiak:  

 

KONCEPCIÓ TERVEK 

1. Ős-Dráva Program Aktualizált Területi Vízgazdálkodási Tanulmányterv 2015.év 

2. Tározási lehetőségek vizsgálata az Ormánság területén Tanulmányterv 2015. év 

  

MELLÉKÁG REVITALIZÁCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK TERVEI 

1. Adhini  mellékág revitalizációja  

• Előterv Tanulmány szintű műszaki leírás 2013.év 

• Előzetes vizsgálati dokumentáció 2013.év 

• Vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció (Létesítési engedély van) 2015.év 

2. Piskói mellékág revitalizációja  

• Előterv Tanulmány szintű műszaki leírás 2013.év 

• Előzetes vizsgálati dokumentáció 2013.év 

3. Kisinci mellékág 

• Előterv Tanulmány szintű műszaki leírás 2013.év 

• Előzetes vizsgálati dokumentáció 2013.év 

  

VIZES ÉLŐHELY REVITALIZÁCIÓ 

1. Korcsina csatorna rehabilitációjának megtervezése a Drávától a Fenéki részekig Műszaki tanulmány 

2012.év 

2. A Korcsina-csatorna Markóci mellékág revitalizációja 2012.év 

 



 

TERVEZETT MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK 

A tervezési koncepció egyik legfontosabb eleme  a terület saját csapadék- és külvizeivel 

való gazdálkodás, azaz a „felelős vízkormányzás” megvalósítása. Ennek megfelelően a 

projekt területén a nyári vízhiányos időszak vízpótlását vagy tározással, vagy a 

vízrendszerek közötti vízátadással kell megoldani a szabad felszíni vízkészletek 

felhasználásával. 

 

• Térségi vízvisszatartás, vízpótlás biztosítása érdekében medertározás, nagyobb 

duzzasztó építése és tározás, tározók építése 

• Vizek helyben tartása, kisműtárgyak építése (kisebb duzzasztókat, osztóműveket, 

oldalműtárgyakat) 

• Térségi vízszétosztás, vízátvezetés érdekében a meglevő medrek mederrendezése, 

vízszállító képességük növelése és új medrek építése  

• Vizes élőhelyek rehabilitációja 

• Mellékág revitalizáció 

• Vízkivételi helyek a Dráva mentén 

 



Beavatkozás jellege, rendeltetése Mennyiség Helye Kapacitás/térfogat/hossz 

  [db] [kmsz]/[fkm] [m
3
/s]/[m

3
]/[km]/[ha] 

Vízkivételi mű 0     

Szivattyúállás 5 [m3/s]   

Korcsina-átvágás, Potonyi tározó feltöltése   Dráva 140,6 (Korcsina-átvágás torkolat) 1,0 

Korcsina csatorna vízpótlás, vízleeresztés (kettős működésű)   Dráva 119,5 (Korcsina torkolat) 1,0 

Vízkivételi hely öntzésre   Dráva 95,7 (Mérnökházi öntözőzsilip) 0,2 

Vízkivételi hely öntzésre   Dráva 89,8 (Ilmapusztai öntözőzsilip) 0,2 

Zöldenergiával üzemelő szivattyútelep (Beépített szivattyú+naperő telep)   Körcsönye 7+800  0,3 

Tározó                                       5 [m3]   

Korcsina, Korcsina-átmetszés, Lugi-cs vízpótlása   Potonyi    400 ezer 

Sellyei-Gürü cs.,Nagymező-árok,Drávaiványi-árok vízpótlása   Teklafalui 550 ezer 

Kemsei-árok,Kápolnai-Gürü cs.,Vejti-árok vízpótlása   Tüskéspusztai 1 200 ezer 

Medertározás   Régi Fekete-víz 350ezer 

Közes tározó (1 ha)Körcsönye-cs. Gürü vízrendszer vízpótlása   Köztes tározó Körcsönye-Sellyei-Gürü csatorna 20 ezer 

Vizes élőhely, tó kialakítása 11 [ha] 404,68 

Lakócsai tó és Drávafoki tó   Lakócsa melletti morotva 167,63 

Fenékmocsár   Fenékmocsár 33,79 

Kanszki berek   Kanszki berek 21,95 

Felsőszentmártoni holtág   Felsőszentmártoni holtág 12,82 

Sellyei tó   Sellyei tó 17,59 

Drávakeresztúri tó   Drávakeresztúri morotva 33,72 

Bresztik   Bresztik 4,07 

Zalátai Ó-Dráva   Zalátai Ó-Dráva 25,66 

Fekete tó   Fekete tó 5,56 

Versági tó (Piskói-tó)   Versági tó (Piskói-tó) 8,62 

Kovácshidai tó   Kovácshidai tó 73,27 

Csatorna építése (tápcsatorna) 13 [km] 16,01 

Korcsina átvágás-Sópusztai árok összekötés   Korcsina átvágás-Sópusztai árok összekötés 0,54 

Kanszki berek-Felsőszentmártoni tó összekötés   Kanszki berek-Felsőszentmártoni tó összekötés 2,60 

Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés   Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés 0,23 

Egerszegi csatorna-Kovácshidai horgásztó összekötés   Egerszegi csatorna-Kovácshidai horgásztó összekötés 0,60 

Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval   Kémesi-Drávapiski árok összekötése a Tüskéspusztai tározóval 0,70 

Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése    Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna összekötése  1,70 

Sellyei-Gürü csatorna-Bresztik tó összekötése   Sellyei-Gürü csatorna-Bresztik tó összekötése 0,80 

Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése   Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése 0,64 

Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna   Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna 3,40 

Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna   Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna 1,30 

Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna   Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs összekötő csatorna 0,20 

Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna   Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna 2,20 

Korcsina-Bisztrica –csatorna összekötő csatorna   Korcsina-Bisztrica –csatorna összekötő csatorna 1,10 

Meder tisztítás, mélyítés, bővítés 12 [km] 48,95 

Siópusztai árok mederkotrás   Siópusztai árok mederkotrás 4,90 

Ó-csatorna mederkotrás   Ó-csatorna mederkotrás 4,30 

Korcsina átvágás mederkotrás   Korcsina átvágás mederkotrás 2,30 

Szödönyi árok kotrása   Szödönyi árok kotrása 0,70 

Hegyadó árok átmetszés mederkotrása   Hegyadó árok átmetszés mederkotrása 1,60 

Egerszegi csatorna mederkotrása   Egerszegi csatorna mederkotrása 1,30 

Drávaiványi mellékágak mederkotrása   Drávaiványi mellékágak mederkotrása 5,00 

Drávaiványi árok mederkotrás   Drávaiványi árok mederkotrás 1,80 

II. sz. Gürü összekötő mederkotrás   II. sz. Gürü összekötő mederkotrás 5,35 

Gürü összekötő mederkotrás   Gürü összekötő mederkotrás 3,50 

Körcsönye csatorna kotrása   Körcsönye csatorna kotrása 10,10 

Nagymező árok mederkotrás   Nagymező árok mederkotrás 8,10 

Műtárgyak 148     

Tervezett vízkormányzó 61     

nagy duzzasztó 2 Fekete-víz 20+200 kmsz, Pécsi-víz 10+950 kmsz   

duzzasztó 13     

vízkormányzó műtárgy 13     

mederelzárás és központi műtárgy (zsilip) 3     

oldalműtárgy 30     

Tervezett vízhozamérő műszelvény 2     

Meglevő műtárgyak 85     

árvízvédlemi zsilip 20     

torkolati zsilip 1     

öntöző zsilip 2     

csapoóajtós áteresz 22     

zsilip 40     

Mellékág revitalizáció 6 [ha] 16,57 

Kisinci mellékág revitalizációja   Kisinci mellékág Dráva 86,4 – 86,9 2,11 

Adhini mellékág revitalizációja   Adhini mellékág Dráva 83,2 – 85,5 3,20 

Piskói mellékág revitalizációja   Piskói mellékág Dráva 102,55 – 104,15  3,11 

Mailáthpusztai mellékág revitalizációja   Mailáthpusztai  Dráva 92,65 – 93,65  3,00 

Drávasztárai mellékág revitalizációja   Drávasztárai mellékág  Dráva 116,0-118,35 3,15 

Lajostanyai mellékág revitalizációja   Lajostanyai mellékág  Dráva 112,45-113,95 2,00 

Töltés megerősítés 1     

Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás   Fekete-víz torkolati szakasz 3.5 km résfalazás   

Árvizi szükségtározó 1     

54 ha nagyságú árvizi szükségtározó tér    Fekete-víz 25+000 km szelvényében a jobb parton  680ezer  

A TERVEZETT FEJLESZTÉS ELEMEI 

• Nagyobb duzzasztó 

• Víztározók 

• Mederkotrás 

• Új medrek 

• Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása

  

• Kisműtárgyak építése:duzzasztó, 

vízkormányzó műtárgy, mederelzárás 

és központi műtárgy, oldalműtárgy 

• Meglevő oldalműtárgyak felújítása, 

átépítése 

• Mellékágak revitalizációja 

• Szivattyúzási pontok 

• Beépített szivattyú+naperő 

telep+napi tározó 

• Monitoring rendszer 

• Vízhozammérő műtárgy 



 

VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉS ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZA 



 

NAGY DUZZASZTÓ 

Fekete-víz 20+200 km szelv. 



 

VÍZTÁROZÓK 

Potonyi tározó       39 ha    400 000 m3 

Teklafalui tározó                      52 ha    550 000 m3 

Régi Fekete-víz medertározó                  18 ha  350 000 m3 

Sellyei köztes tározó                                  1 ha 

Erdészet területén kisebb tározók            1 db  5 ha, 3 db 10 ha, 1 db 6 ha  



 

MEDERKOTRÁS ÚJ MEDREK 

Új mederszakaszok építése: 16 km  

Kotrandó mederszakaszok: 45 km 

Egyéb kotrások: 11 km 

Fenntartó sáv, koronastabilizáció: 11 km 



 

KISMŰTÁRGYAK ÉPÍTÉSE 

• 9 db duzzasztó 

• 13 db vízkormányzó műtárgy 

•  5 db mederelzárás és központi 

műtárgy  

• 22 db oldalműtárgy 

Monitoring: 

Vízátvezetésnél mérőszelvény: 11 db 

Vízhozammérő műtárgy: 1 db 



 

MEGLEVŐ MŰTÁRGYAK FELÚJÍTÁSA 

Oldalműtárgyak megfelelő műszaki állapotba hozása  61 db 



 

VIZES ÉLŐHELYEK, HOLTÁGAK VÍZPÓTLÁSA 

1. Fenékmocsár 

2. Drávakeresztúri morotva 

3. Sellyei tó bővítése 

4. Bresztik tó 

5. Zalátai Ó-Dráva 

6. Fekete tó  

7. Piskói tó 

8. Lakócsai morotva 

9. Kanszki berek 

10. Felsőszentmártoni-

holtág (Mrtvica) 



 

MELLÉKÁG REVITALIZÁCIÓ 

1. Kisinci mellékág revitalizációja 

2. Adhini mellékág revitalizációja 

3. Piskói mellékág revitalizációja 

4. Mailáthpusztai mellékág revitalizációja 

5. Drávasztárai mellékág revitalizációja 

6. Lajostanyai mellékág revitalizációja 



 

SZIVATTYÚZÁSI PONTOK 

1. Ilmapusztai öntöző zsilip 

2. Mérnökházi öntöző zsilip 

3. Majláthpusztai öntözsőzsilip 

4. Korcsina zsilip 

5. Tótújfalui zsilip 



Köszönöm a figyelmet! 


