
Vizek mennyiségi és minőségi 
védelmének fejlesztése a  
Duna-völgyben 



Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság

működési területe

Az igazgatóság a kizárólagos állami tulajdonban lévő 
vízilétesítmények kezelőjeként ár- és belvízvédelmi, vízren-
dezési, vízhasznosítási, folyógazdálkodási, hajóút-kitűzési, 
valamint vízminőségi kárelhárítási, tevékenységet lát el. Gon-
doskodik a kezelésében lévő vízilétesítmények fenntartási, 
üzemelési, fejlesztési és ellenőrző feladatainak végrehajtásá-
ról. A feladatokat az igazgatóság központi szervezete és négy 
szakaszmérnöksége végzi.

Árvízvédelem és folyógazdálkodás
Az igazgatóság vízgazdálkodási tevékenységének kiemelt fel-
adata a Dunán érkező, időben változó vízhozamok rendezett és 
biztonságos levezetése.
1890-től napjainkig 12 nyári és 6 jeges körülmények között ki-
alakult, emberi életeket és a mentesített ártéren elhelyezkedő 
jelentős gazdasági értékeket is közvetlenül veszélyeztető rend-
kívüli árvíz vonult le a Dunán. Mindezek közül a legemlékeze-
tesebbek és egyben a legnagyobb pusztítást végzők, az 1956-os 
jeges és az 1965-ös nyári árvizek voltak.

Az igazgatóság feladata az ármentesített területek értékeinek 
védelmét szolgáló védelmi rendszer (árvízvédelmi töltések, 
jégtörőhajó-flotta) működtetése, fenntartása, üzemeltetése és 
árvíz idején a létesítmények figyelése, állagmegóvása, valamint 
szükség szerint az azonnali javítása. Kisvizek idején gondosko-
dunk az öntözés, a biztonságos folyami hajózás feltételeinek, 
valamint a Duna hullámterében elhelyezkedő páratlanul gaz-
dag ökológiai értékek vízigényeinek folyamatos biztosításáról.
Az 1955-ben létrejött Magyar–Jugoszláv Vízgazdálkodási 
Egyezmény keretében, a közös érdekűnek nyilvánított Duna-
földvár–Vukovár közötti 227 km-es Duna-szakaszon, Szerbiá-
val és Horvátországgal egyeztetett módon történik az árvizek 
elleni védekezés.

Belvízrendezés és mezőgazdasági vízhasznosítás
A területen az állami alapfeladatot jelentő belvízelvezetés az 
1920-as, majd az 1970-es, 1980-as években végrehajtott fejlesz-
téseket követően 910 km hosszú főművi csatornán történik, me-
lyekből 535 km az öntözővizet is szállító kettősműködésű csator-
na.
A belvízrendszerekből a vízkivezetés általában gravitációsan 
történik a főbefogadókba, kivéve a Margitta-szigeti vízrend-
szert és az igali belvízrendszernek egy kisebb vízgyűjtőjét, 
ahonnan csak szivattyús átemelés lehetséges a Ferenc-tápcsa-
tornába.
A dél-Duna-völgyi és sárközi belvízrendszereknél a Dunán le-
vonuló árhullámok korlátozhatják a gravitációs vízlevezetést, 
és a dunai vízállások alakulásától függően szivattyús vízát-
emelésre kerül sor. Az igazgatóság kezelésében lévő szivattyú-
telepek száma 9 db. Az igazgatóság területén a kiépített belvízi 
szükségtározók összes térfogata maximális tározási szint mel-
lett 34,95 millió m3.
Az igazgatóság segítséget nyújt az önkormányzatok vízvédelmi 
feladatainak ellátásában és felügyeli a vízitársulatok szakmai te-
vékenységét.
A 2011-ben indult közfoglalkoztatási program keretében közel 70 
települést érintően végeztünk feladatokat a kezelésünkben lévő 
csatornákon, melynek köszönhetően nádvágásra, cserjeirtásra, 
építmények karbantartására és műtárgytisztításra került sor.  

Vízellátás és csatornázás
Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy ivóvízminő-
ség tekintetében az európai irányelvekben foglalt határérté-
keknek megfelelő szolgáltatást biztosítja hazánkban is. En-
nek megfelelően készült el az országos Ivóvízminőség-javító 
Program. Igazgatóságunk egyik fontos feladata, hogy gondos-
kodjon a program végrehajtásáról, mivel működési területe az 
ivóvízminőségi problémák által leginkább érintett területek 
közé tartozik. 
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg-
valósítási Program keretén belül új közműves szennyvízelve-
zető és -tisztítórendszerek kiépítése, illetve meglévő csatorna-
hálózatok bővítése, szennyvíztisztító telepek korszerűsítése 
van folyamatban. A beruházások kapcsán – a befogadók keze-
lőjeként – igyekszünk érvényesíteni a Víz Keretirányelv elő-
írásait is.

Vízminőség- és környezetvédelem
Igazgatóságunk a működési területéhez tartozó, Dunaföldvár 
és a déli országhatár közötti Duna-szakasz, csatornák, állóvi-
zek, illetve felszín alatti vizek vízminőségi kárelhárításáért 
felelős.
Az esetlegesen bekövetkezett környezetkárosodásról szóló be-
jelentések kezelése érdekében ügyeletet tartunk fenn, illetve 
figyelőszolgálatunknak is egyik kiemelt feladata az esetlegesen 
előforduló szennyezések észlelése, bejelentése. A bejelentések 
helyszíni kivizsgálása, a védekezés szükségességének eldönté-
se az illetékes hatóságokkal közösen történik. A kárelhárítás 
műveleti irányítása igazgatósági feladat, az illetékes hatóságok 
bevonásával.

Vízkészlet-gazdálkodás
Az igazgatóság területén lévő felszíni vízkészlet jelentős részét 
– mintegy 92%-át – a Dunából átvezetett vízmennyiségek al-
kotják. A felszíni vízkészlet-gazdálkodásban nagy előrelépést 
jelentett az egyes vízrendszereket összekötő csatornák meg-
építése, zsiliprendszerrel való működtetése, mellyel megfelelő 
mennyiségű és minőségű vízkészlet biztosítható a mezőgazda-
sági, természetvédelmi és ökológiai vízigények kiszolgálására.  
A felszín alatti vízkészletek kitermelhetőségének és hasznosí-
tásának lehetősége korlátozott. A fenntartható vízkészlet-gaz-
dálkodás elveinek figyelembevételével az igazgatóság törekszik 
a felszíni és felszín alatti vízkészletek mind mennyiségi, mind 
minőségi szempontból felhasználható állapotban tartására. 

Vízrajzi tevékenység
Az ADUVIZIG a vízrajzi tevékenység keretében az Országos 
Vízrajzi Szolgálat részeként ellátja az igazgatóság területén lévő 
vízrajzi törzshálózat üzemeltetési feladatait, adatszolgáltatást 
végez a központi előrejelzésekhez. Helyi szinten az igazgatóság 
szakágazati egységei részére szolgáltatja az irányításhoz, a vé-
dekezési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen adatokat.

A „Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a 
Duna-völgyben” elnevezésű projektben elvégzendő feladatok 
hozzájárulnak az EU Víz Keretirányelv céljainak megvalósítá-
sához, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek jó álla-
potba kerüljenek. A jó állapot nemcsak a víz tisztaságát, hanem 
a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illet-
ve a megfelelő vízmennyiséget is jelenti. 

VIZEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE A DUNA-VÖLGYBEN VIZEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE A DUNA-VÖLGYBEN

AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI 
IGAZGATÓSÁG KIEMELT FELADATAI
A bajai Vízügyi Igazgatóság 1955. január 15-én jött létre. Működési területe 5881 km2, amely Bács-
Kiskun és Baranya megye területét érinti, magában foglalva a területen található 90 települést.



DUNA-VÖLGYI-FŐCSATORNA TORKOLATI 
SZIVATTYÚTELEPÉNEK REKONSTRUKCIÓJA
A DVCS szivattyútelepe az ország legnagyobb belvízrendsze-
rének kulcsfontosságú létesítménye; a 3209 km2 nagyságú 
dél-Duna-völgyi belvízrendszer mentesítését biztosítja magas 
dunai vízállás esetén. A műtárgy az árvízvédelmi fővédvonalba 
épült, fő szerkezeti elemei monolit vasbetonból készültek.
Az 1969–70. évben 7,0 m3/s kapacitással megépült szivattyúte-
lep hosszú időn keresztül betöltötte feladatát. A védekezési ta-
pasztalatok alapján +4,0 m3/s-os kapacitásbővítés és rekonst-
rukció kezdődött 2000. évben. Jelen projekt ezen munkálatok 
befejezését jelenti, a szivattyútelep üzembiztonságának hely-
reállítását, a környezeti szempontokat is figyelembe vevő üze-
melés feltételeinek javítását célozza. 

HERCEGSZÁNTÓI SZIVATTYÚTELEP 
REKONSTRUKCIÓJA
A szivattyútelep és a kezelőépület 1925–26-ban épült, szívó-
gáz üzemű meghajtással, 0,6 m3/sec teljesítménnyel. A szivaty-
tyútelepen jelentősebb felújítás csak 1964-ben volt, amikor a 
szívógázmotoros meghajtást elektromos motorral váltották ki. 
Az akkor kiépített elektromos rendszer már nem üzembiztos, 
továbbá a szivattyútelep kapacitása több esetben nem volt ele-
gendő az érkező belvizek átemelésére.

KUNSZENTMIKLÓSI SZIVATTYÚTELEP 
REKONSTRUKCIÓJA
A szivattyútelep a 3209 km2 nagyságú dél-Duna-völgyi bel-
vízrendszer felső 593 km2 nagyságú vízgyűjtőterületének 
mentesítését biztosítja abban az esetben, ha a Duna-völgyi-
főcsatorna alsó szakasza nem terhelhető további belvízmeny-
nyiséggel.
A Kunszentmiklósi szivattyútelepet 1969–70-ben a Kunszent-
miklós környéki belvízrendezési beruházás keretében helyez-
ték üzembe. A szivattyútelepen megépítése óta jelentősebb 
felújítás nem történt, csak az üzembiztonságot szolgáló kar-
bantartási munkák kerültek elvégzésre.

A szivattyútelepeken az alábbi korszerűsítési munkálatokat 
végezzük:
•	 szivattyúház-felújítás, magastető-ráépítés,
•	 a szivattyútelep gépészeti berendezéseinek korszerűsí-

tése,
•	 energiaellátás, elektromos berendezések korszerűsítése, 
•	 kapcsolódó mederszakasz és a szivattyútelep területének 

rendezése,
•	 uszadékfogó és kiszedőhely kialakítása (Baja, Kunszent-

miklós)
•	 üzemviteli épület építése, felújítása, 
•	 új szivattyúkapacitás kiépítése belvízátemelés céljára 

(Hercegszántó),
•	 üzemi földút stabilizálása (Hercegszántó).

TÁROZÓFEJLESZTÉS A KÍGYÓSI 
VÍZRENDSZERBEN
Az építendő tározó a Mátételkei-Kígyós-csatorna 2+850–7 
+208 cskm szelvényei között létesül. A főelzáró létesítmény 
vízgyűjtőterületének nagysága 19.500 ha. Az elzárással tart-
ható legmagasabb vízszinthez kb. 89,7 ha vízborítás és kb. 0,97 
millió m3 visszatartható vízmennyiség tartozik. Számítások 
szerint a 2002 és 2011 közötti időszak figyelembevételével a 
terület évi átlagos lefolyása 2,64 millió m3, mely hasznosítat-
lanul távozik.  

A tározó célja a belvízi elöntésekkel szembeni biztonság növe-
lése, járulékos haszna az évi kb. 140.000 m3 hasznosítható víz-
készlet, ami kb. 200 ha terület öntözésére elegendő. A tározó 
0,97 millió m3 maximális vízkészletének a fele – az ökológiai 
szempontból kötelezően tovább engedendő vízhozamon túl – 

nagy valószínűséggel kisvizes időszakban is rendelkezésre fog 
állni, ami növeli a térség turisztikai, rekreációs vonzerejét.
A tározó elzáró töltése a Baja–Bácsalmás közút fölött, Bácsal-
más belterületétől kb. 3 km-re kerül kialakításra. A kb. 4200 
m hosszúságú duzzasztott víztükör szélessége 2-400 m között 
változik. A felső vége Mátételke belterületét kb. 1 km-re köze-
líti meg. A tározó keleti oldalán végig stabilizált földút kerül 
kialakításra.

SÁRKÖZI VÍZRENDSZER FŐCSATORNÁINAK 
REKONSTRUKCIÓJA
A sárközi vízrendszer a Duna–Tisza köze egyik leginkább bel-
víz-veszélyeztetett térsége. Főcsatornái intenzív mezőgazda-
sági területet mentesítenek a belvízi károktól. Fő befogadója 
Kalocsa város és további tizenkét település csapadékvizeinek.
A főcsatornák jelenlegi vízszállító  képessége alig 50 %-a a 
névleges kiépítésnek. A lerakódott szerves iszap az elmúlt idő-
szakban többször okozott vízminőségromlást, veszélyeztetve a 
csatornák élővilágát.
A sárközi vízrendszer főművein felújítási, rekonstrukciós beavat-
kozás közel húsz éve volt. A mederkotrás tervezett hossza 73,2 km. 

PROJEKTELEMEK BEMUTATÁSA
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DÉL-DUNA-VÖLGYI VÍZPÓTLÓ MŰVEK 
FEJLESZTÉSE
A hátsági vízpótlás kapcsán a Duna-völgyi-főcsatorna sza-
bad vízkészletének növelésére megépült a Foktő–barákai 
vízpótlómű, gépi kapacitása azonban csak 50 %-os. Feladata 
a Kalocsa-Baja között elterülő sárközi vízrendszerben jelent-
kező ökológiai és mezőgazdasági vízhasznosítású vízigények 
kiszolgálása.
A vízkiemelést jelenleg 2 db 1 m3/s-os kapacitású búvárszivaty-
tyú biztosítja, de a kiépítés eredetileg 4 db szivattyúegység el-
helyezésre készült.  
Annak érdekében, hogy a térségben jelentkező természet-
védelmi és mezőgazdasági vízigények kellő biztonsággal ki-
elégíthetők legyenek, a Foktő–barákai vízpótlóműbe a teljes,  
4,0 m3/s-os kapacitást szükséges kiépíteni. Ennek érdekében a 
meglévő alépítménybe további 2 db 1,0 m3/s-os teljesítményű 
szivattyú kerül.

SOLTI ÁRAPASZTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE
A solti árapasztórendszer fejlesztése egyaránt jelent 
belvízlevezetési és vízvisszatartási kapacitásbővítést, más-
részt vízminőség javító szerepe is van. A fejlesztés keretében 
a Solti árapasztó-csatorna vízszállító képessége a jelenlegi  
1,9 m3/s-ról 8 m3/s-ra növekszik. Továbbá a csatorna torkola-
tában magas dunai vízállásnál jelenleg üzemelő 0,2 m3/s telje-
sítményű ideiglenes szivattyúállást stabil, 2 m3/s kapacitású 
szivattyútelep váltja fel.

A Duna-völgyi vízrendszer alsóbb szakaszának eképpen való 
tehermentesítése megnyitja a jelenleg belvízi vésztározó sze-
repet betöltő hátsági tározók (Ágasegyházi-rét, Orgoványi-rét, 
Csíraszék, Kolon-tó) természetvédelmi, ökológiai célú tározó-
vá és kedvezőbb állapotú vizes élőhellyé alakításának lehető-
ségét. 
A projekt keretében 33,6 km csatornakotrásra, műtárgybontás-
ra, építésre és rekonstrukcióra, mederbővítésre és egy 2 m3/s 
kapacitású új szivattyútelep komplett kiépítésére kerül sor.

MONITORING FELADATOK
Igazgatóságunk 2001 óta üzemelteti és fejleszti vízrajzi táv-
mérőhálózatát, amelynek elsődleges célja, hogy a korábban 
emberi közreműködést igénylő vízrajzi információk megfelelő 
gyakorisággal, nagy pontossággal, automatikusan jussanak el a 
felelős felhasználókhoz, hatékonyan segítve ezzel az üzemirá-
nyítási és védekezési döntéseket. 
A projekt végrehajtása során nagy hangsúlyt helyezünk arra, 
hogy a rekonstrukciós  és fejlesztési feladatokhoz illeszkedően 
a vízrajzi megfigyelőhálózatot is korszerűsítsük.
Ennek megfelelően az eddigi emberi észlelést távmérőállomá-
sok kialakításával váltjuk ki. Ezzel a távmérőrendszerünk 22 
állomással fog bővülni. 
Az észlelt vízrajzi elemeket illetően a vízállás észlelése alap-
vető. Többnyire zsilipes műtárgyakról van szó, így a feladatot 
ténylegesen az alvízi és felvízi vízállások távmérése jelenti. A 
vízállások érzékelésére a nyomásmérés elvén alapuló szondá-
kat alkalmazunk.

Hét állomáson a vízhozam közvetlen távmérését is megoldjuk. 
A tervezett, Doppler-elvű sebességmérésen alapuló mérési 
technika alkalmazásától az érintett csatornáink folyamatos 
vízhozamidősorának ismeretét várjuk.
Azokon a szivattyútelepeken, ahol a rekonstrukció a telep au-
tomatizálását is magába foglalja a zsilipek pillanatnyi hely-
zetére vonatkozó zsilipállásadatot ugyancsak távmérendő 
vízrajzi elemnek tekintjük és a monitoring rendszerbe bein-
tegráljuk.
Az új létesítményként megépülő Mátételkei-tározó mellett 
meteorológiai műszerkertet létesítünk, amely a tározó vízfor-
galmának elemzését lesz hivatva segíteni.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.


