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1.0. Vezetői összefoglaló 
 
 
A 2000-es évek elején megszületett alapötlet szerint Ős-Dráva Program egy komplex, a 
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési program, amely a 
Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozottan megteremti a hosszú távú, fenntartható 
fejlődés feltételeit Magyarország egyik leghátrányosabb térségében, a Dél-dunántúli régióban 
elhelyezkedő Ormánságban. A Kormány 2012-ben határozatot hozott az Ős-Dráva Program 
elindításáról. 
 
Az Ős-Dráva Program korábban készült tanulmányaiban a tervezés alapiránya az volt, hogy a 
mintegy 500 km2 területű térséget egy jelentős kapacitású (Q=12 m3/s) drávai szivattyús 
vízkivétellel el kell látni plusz vízzel, amely aztán a meglévő vízfolyás- és mederhálózat 
felhasználásával (bővítésével, kiegészítésével, szivattyús ellátású magastározók építésével) 
került volna szétosztásra. A területi vízigények meghatározása elméleti úton történt, és a 
maximális lehetőségek kiaknázása volt a cél, ami magában foglalta az erdőterületek vízpótlását 
a szántó- és legelő területek öntözését, holtágak, tavak rekonstrukcióját, építését és vízellátását, 
az ökológiai, természetvédelmi célú vízpótlást, sőt a talajvíz dúsítását is. A további fejlesztések 
a nagy volumenű vízi infrastruktúra kiépítésére alapozva valósultak volna meg, és terv szerint 
ezek képezték az alapját a térség gazdaságának egyéb fejlesztéseihez (öntözéses gazdálkodás, 
halgazdálkodás, ökoturizmus stb.). 
 
Az ötlet felmerülése óta eltelt időszak alatt megerősödtek azok a (helyi) elképzelések, amelyek 
a terület fejlődését (fejlesztését) tájhasználat-váltásra alapozottan, alacsony energia-
ráfordítással képzelik megvalósíthatónak. Az iparszerű öntözéses mezőgazdasági termelés 
fejlesztése helyett az önellátásra koncentráló, a hagyományokhoz visszatérő tájgazdálkodást, a 
meglévő természeti viszonyokhoz való alkalmazkodást helyeznék előtérbe. Ennek a 
koncepciónak lényeges eleme a természetes módon rendelkezésre álló felszíni vizekkel való 
takarékos gazdálkodás, a területre érkező vízfolyások vizeinek, valamint a területre hulló 
csapadékvizek visszatartása a bővizű időszakokban, a területi elöntések tűrésével. Az 
aktualizált koncepcióban a fő hangsúly a saját vízgyűjtőről származó vizeknek a területen való 
visszatartására helyeződik, ami a vízigények kielégítésének egy jóval szűkebb, víztakarékosabb 
lehetőségét teremti meg. Az aktualizált program megvalósítása nem igényel nagyarányú 
főművi fejlesztéseket, hanem a meglévő elvezető rendszerek megfelelő átalakításával, a 
rendelkezésre álló szabad vízkészletek időbeli visszatartásával, valamint a lehetőségek szerinti 
térbeli szétosztásával kíván kedvezőbb vízháztartási viszonyokat teremteni a Dráva síkon. 
 
Az eredeti Ős-Dráva Programban javasolt beavatkozások újragondolásával, valamint a projekt 
területének 43-ról 55 településre való kiterjesztésével – így az Ormánsággal határos területek 
vízrajzi adottságai is kihasználhatóvá váltak – körvonalazódott az aktualizált program fő célja, 
miszerint meg kell teremteni a felszíni vizek szükséges és lehetséges mértékű visszatartásához, 
illetve a tájhasználat-váltáshoz szükséges vízi infrastruktúrát. A tanulmányban a 
projektterületet 8, egymástól némileg független vízrendszerre választottuk szét, külön-külön 
ismertetve a vízgazdálkodási fejlesztési lehetőségeiket. 
 
Az aktualizált program tehát az egyes vízrendszerekhez érkező vizek visszatartáshoz, illetve 
elosztásához szükséges vízügyi-műszaki létesítmények kiépítését tartalmazza, amelyekkel 
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növelhető a felszíni vizek kiterjedése, a vízborítottság időtartama az időszakosan vízzel 
borított- és a vízjárta területeken. A vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozások minden 
esetben a tájszerkezethez (mikrodomborzat, felszíni vízlevezető-hálózat, mélyterületek) 
igazodva történnek, figyelembe véve a helyi társadalmi-gazdasági igényeket is. Az egyes 
projektelemek megvalósítását meg kell előznie a helyszíni felméréseknek, a tájhasználati 
javaslatok és az infrastruktúra-építések érdekeltekkel való egyeztetésének. 
 
Az Ős-Dráva Program aktualizált koncepciója figyelembe veszi az Európai Unió új 
vízpolitikáját megfogalmazó „Víz Keretirányelv”-vet. A Keretirányelv célja, hogy a felszíni és 
felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát 
jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő 
vízmennyiséget is. 
 
A Víz Keretirányelv előírása alapján Magyarország is elkészítenie az új vízpolitika 
végrehajtására vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét. A VGT-ben szereplő intézkedéseket 
figyelembe kell venni a vízfolyásokat érintő fejlesztések során. VGT foglalkozik az 
éghajlatváltozásra való felkészüléssel is. A vízjárásra vonatkoztatott valószínű jövő szerint a 
hőmérséklet és a párolgás növekedésével várhatóan kisebb lesz az évi lefolyás. A csapadék 
éven belüli átrendeződésével a téli hónapokban nő, a nyáriakban csökken a lefolyás. A nyári 
hónapokban a kisvizek időtartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony vízállások 
gyakorisága nő, időtartamuk hosszabbodik.  
Egyes folyók (Duna, Dráva) kisvízi időszakai az őszi- késő őszi hónapokról korábbra tolódnak. 
A természetes vízellátottság és a vízminőség romlása az ökoszisztémákra hátrányos, és 
különösen a vizes élőhelyek fennmaradását, biodiverzitását veszélyeztetik. 
Figyelembe véve a már jelenleg is gyakori csapadékhiányos időszakok, valamint az 
éghajlatváltozás várhatóan kedvezőtlen hatásait, indokolt az Ős-Dráva Program célterületein 
vízvisszatartás lehetőségének megteremtése. 
 
A Dráva részvízgyűjtőre vonatkozó VGT-ben szerepel az Ős-Dráva Program, amely az érintett 
térségek fő problémájaként a Dráva fenéksüllyedése miatti kiszáradást, a gazdálkodás 
ellehetetlenülését nevezi meg. A természeti értékek fenntartásához és a megfelelő 
mezőgazdasági tevékenyéghez vízpótlásra van szükség. Ennek ismeretében alakult ki a 
program alapkoncepciója, mely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer 
átalakítására alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára, 
lehetőség szerint ismét biztosítani kell az optimális vízmennyiséget.  
 
Az aktualizált Ős-Dráva Program 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 aktualizált Ős-Dráva Program – korábbi tanulmányokat és véleményeket figyelembe vevő – 
fő vízgazdálkodási célkitűzései: 
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- A területre hulló csapadék, illetve a területen áthaladó felszíni vizek mind teljesebb 
körű hasznosítása. A vizek lehetséges mértékű visszatartása tározókban, medrekben, 
mélyterületeken. 

- A terület természetes és természet-közeli állapotú vizes élőhelyein a természeti 
értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához 
szükséges vízmennyiség (ökológiai vízmennyiség) biztosítása. 

- A területen keletkező káros víztöbbletek, belvizek biztonságos elvezetéséhez 
szükséges állami kezelésű befogadók megfelelő kiépítése, a belvízátemelés 
biztosítása. 

- A terület vízrendszereinek „felkészítése” az éghajlatváltozás káros hatásainak 
mérséklésére.  

- A medrek – műszaki alkalmasság esetén – tegyék lehetővé az aszály-elhárítást. 
Szivattyú állások, kettős működtetésű csatornák építése. 

- A terület vízfolyásai, csatornái – a szabad vízkészletük erejéig – legyenek 
alkalmasak helyi vízszolgáltatásra (természetvédelmi-, erdészeti-, öntözési-, 
tározási-, jóléti- stb. célokra).  

 
Az Ős-Dráva Program aktualizált tanulmányterve a már rendelkezésre álló tanulmányok, 
alaptérképek és műszaki dokumentációk adatainak felhasználásával került kidolgozásra, az 
anyag összeállítását megelőzően részletes vizsgálatok, felmérések nem készültek, így a 
tanulmány a tervezett fejlesztések elvi engedélyezési szintű kidolgozásának tekintendők. 
További egyeztetések, pontosítások után megfelelő vizsgálatok, felmérések birtokában 
készíthetők el a részletes tervek, amelyek egyben a jelen tanulmányban szereplő műszaki 
megoldások pontosítását jelentik. 
 
Az Aktualizált Területi Vízgazdálkodási Tanulmánytervben kidolgozott műszaki megoldások 
költségbecslésének főösszesítőjét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

FŐÖSSZESÍTŐ 
Készült: az Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) átlagárai, és szakkivitelező cégek ártájékoztatása alapján 

számított fajlagos költségek figyelembevételével, 2015 évi árakon 
Vízrendszer  Nettó költség   Áfa 27%   Bruttó költség  

1. Korcsina-csatorna vízrendszer beruházási 
költsége 

     2 355 000 000 Ft      635 850 000 Ft       2 990 850 000 Ft  

2. Siópusztai-árok vízrendszer beruházási 
költsége 

     1 169 000 000 Ft      315 630 000 Ft       1 484 630 000 Ft  

3. Körcsönye-csatorna vízrendszer 
beruházási költsége 

     1 418 000 000 Ft      382 860 000 Ft       1 800 860 000 Ft  

4. Sellyei-, Kápolnai-Gürü vízrendszer 
beruházási költsége 

     1 625 000 000 Ft      438 750 000 Ft       2 063 750 000 Ft  

5. Fekete-víz vízrendszer beruházási 
költsége 

     1 354 000 000 Ft      365 580 000 Ft       1 719 580 000 Ft  

6. Vejti-Luzsoki csatorna Kisszentmárton-
Mailáthpusztai csatorna vízrendszer 
beruházási költsége 

         558 000 000 Ft      150 660 000 Ft           708 660 000 Ft  

7. Pécsi-víz vízrendszer beruházási költsége          690 000 000 Ft      186 300 000 Ft           876 300 000 Ft  
8. Egerszegi-csatorna vízrendszer 
beruházási költsége 

     1 470 000 000 Ft      396 900 000 Ft       1 866 900 000 Ft  

Összesen    10 639 000 000 Ft   2 872 530 000 Ft     13 511 530 000 Ft  
Nettó költségek összesen:                                                     10 639 000 000 Ft  
ÁFA   27 %                                                       2 872 530 000 Ft  
Brutto költségek összesen:                                                     13 511 530 000 Ft  
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2.0. Előzmények 
 
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – közbeszerzési eljárást lefolytatatását követően – a Pécsi 
HYDROTERV Bt.-vel kötött szerződést az Ős-Dráva Program előző időszakaiban készült 
terveinek felülvizsgálatával és aktualizálásával. További feladata volt a tervezőnek a korábbi 
tanulmányokban szereplő vízügyi fejlesztések újragondolása, a vízgazdálkodási koncepció 
átdolgozása, új Aktualizált Területi Vízgazdálkodási Tanulmányterv kidolgozása. 
 
A szerződésben meghatározott tervezési program szerint, tervező feladata az Ős-Dráva 
Program vízvisszatartással, illetve tájhasználat-váltással kapcsolatos vízügyi 
infrastruktúrájának tanulmány szintű tervezése, az Ős-Dráva Program eddig elkészült 
tanulmányainak a felülvizsgálata az alábbi szempontok szerint:  
 

- A KEHOP közösségi és nemzeti céljainak megvalósítása 
- A Víz Keretirányelvben rögzített célok megvalósítása 
- A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
- A térség gazdasági fejlődésének elősegítése 
- Ökológiai és gazdálkodási érdekek figyelembevétele. 
- Gazdaságosság, a fenntartható fejlődés biztosítása 

 
Az Aktualizált Területi Vízgazdálkodási Tanulmányterv az alábbi célok szem előtt tartásával 
készült: a vízrendszer lefolyási viszonyainak a mérséklése a vizek visszatartásával, a 
talajvízszint emelése, a kedvezőbb, a természetes állapotokhoz közelítő, kiegyenlítettebb 
vízjárás eredményeként kialakuló, hagyományos tájhasználati módozatok újraélesztési 
lehetőségének megteremtése.  
 
A tervezési program szerint a tanulmánytervben felülvizsgáltuk a kizárólag a korábbi 
tanulmányok fő elemének tekintett drávai vízkivételre alapozott vízpótlás és a főművi 
vízelosztás létjogosultságát. A szivattyús vízkivételek és átemelések helyett a rendszerben 
meglévő természetes vízkészlet okszerű felhasználását, tározók kialakítását, a medertározások 
fokozását, valamint az egyes vízrendszerek összekapcsolásának lehetőségeit tekintettük 
elsődlegesnek. 
 

2.1. Bevezetés 
 
Az Ős-Dráva Program alapötlete 2004-ben vetődött fel. Az alapozó tanulmányok 2005-2008 
között készültek. A tervezés alapiránya a következő volt: a mintegy 500 km2 területű térséget – 
ami nagyjából az Ormánság területét fedi le – egy jelentős kapacitású (12 m3/s) drávai 
szivattyús vízkivétellel kell ellátni, és a kiemelt vizet a meglévő vízfolyás- és mederhálózat 
felhasználásával (bővítésével, kiegészítésével) szétosztani. Ennek a vízszétosztó rendszernek a 
struktúrája tanulmány szinten készült el, de fontos alapozó vizsgálatok elmaradtak (pl. 
szivárgási viszonyok tisztázása). A vízigények meghatározása elméleti úton, nem konkrét 
igényfelmérés alapján történt. Gyakorlatilag a maximális lehetőségek kiaknázása – a területre 
egykor jellemző vízbőség megteremtése – volt a cél, ami magában foglalta az erdőterületek 
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vízpótlását (felületi öntözés), szántó- és legelő területek öntözését, holtágak, tavak 
rekonstrukcióját, építését és vízellátását. Hangsúlyos volt az ökológiai, természetvédelmi célú 
vízpótlás, sőt a talajvíz dúsítása is. Agrárhasznosítási, gazdaságossági kérdések a 
tanulmányokban nem, vagy csak nagyon érintőlegesen szerepeltek.  
 
Az Ős-Dráva Program ötletének felmerülése óta eltelt idő indokolta a projekt koncepciójának 
felülvizsgálatát. Az ötlet felmerülése óta eltelt időszak alatt egyre erősödtek azok a (helyi) 
elképzelések, amelyek a terület fejlődését (fejlesztését) tájhasználat-váltásra alapozottan, 
alacsony energia- és egyéb ráfordítással képzelik megvalósíthatónak. Ez esetben a fő hangsúly 
a területi vízgazdálkodási kérdéseket illetően a saját vízgyűjtőről származó vizeknek a területen 
való visszatartására helyeződik, ami a vízpótlásnak, az öntözésfejlesztésnek egy jóval 
alacsonyabb szintjét teszi lehetővé. Ez a megközelítés nem igényel jelentős főművi fejlesztést, 
csak a meglévő elvezető rendszerek átalakításával kíván kedvezőbb vízháztartási viszonyokat 
teremteni a Dráva síkon. 
 
A Kormány 1242/2012. (VII. 17.) számon határozatot hozott az Ős-Dráva Program 
elindításáról, amelynek célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, a 
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés 
feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban. 
 
 
3.0. A tervezési terület ismertetése 
 
3.1. Az eredeti program terület ismertetése 
 
Az Ős-Dráva Program tervezési területe Somogy, illetve Baranya megyét érinti (Barcsi, 
Sellyei, Siklósi és Szigetvári Járások). Az eredetileg tervezett Program által érintett 43 
településből 7 Somogy, 36 Baranya megyében található. A települések összterülete (a tervezési 
terület nagysága) 540,26 km2.  
 
Barcsi járás (Somogy 
megye) 

 Siklósi járás (Baranya 
megye) 

 Szigetvári Járás 
(Baranya) 

1. Drávagárdony  1. Cún  1. Endrőc 
2. Drávatamási  2. Drávacsehi    
3. Kastélyosdombó  3. Drávacsepely    
4. Lakócsa  4. Drávapalkonya    
5. Potony  5. Drávapiski    
6. Szentborbás  6. Kémes    
7. Tótújfalu  7. Szaporca    
   8. Tésenfa    

 
Sellyei járás (Baranya megye) 
1. Adorjás 8. Drávakeresztúr 15. Lúzsok 22. Sámod 
2. Baranyahidvég 9. Drávasztára 16. Markóc 23. Sellye 
3. Besence 10. Felsőszentmárton 17. Marócsa 24. Sósvertike 
4. Bogdása 11. Hirics 18. Nagycsány 25. Vajszló 
5. Csányoszró 12. Kákics 19. Okorág 26. Vejti 
6. Drávafok 13. Kemse 20. Páprád 27. Zaláta 
7. Drávaiványi 14. Kisszentmárton 21. Piskó   
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1. sz. táblázat: Az eredeti program terület által érintett települések 

A tervezési terület Magyarország dél-délnyugati részén, a Dráva folyó mentén található és a 
Dráva-sík kistáj jelentős részét lefedő Ormánság tájegységet érinti főként. A Baranya megye 
déli részén, a Dráva folyó bal partján elterülő Ormánság természetes határa délen a Dráva, 
északon a Villányi-hegység keleti vonulata. A terület jellemzően aprófalvas, dombos, ligetes, 
erdős vidék, amelynek déli részén a Dráva kiöntéses, mocsaras árterülete uralkodott. A 
legnagyobb települései Vajszló és Sellye. Az Ős-Dráva Program eredeti programterületének 
lehatárolását az 1. sz. ábra mutatja. 

 

1. sz. ábra: Ős-Dráva Program eredeti programterület 

 
3.2. Kibővített program terület ismertetése 
 
A 2007-ben, az Interreg-program keretében elkészült Vízügyi műszaki terv vízrendezési 
fejlesztési javaslatai ezen túl még kiterjednek az Egerszegi-csatorna és a Régi Fekete-víz 
vízrendezési fejlesztésére is, ezért ezeket a területeket még javasolt bevenni a program 
területébe.  
 
Így a programterület továbbra is Somogy, illetve Baranya megyét érinti (Barcsi, Sellyei, Siklósi 
és Szigetvári Járások). A program által érintett települések száma 55 (az eredeti 
programterülethez képest új településeket dőlt betűvel jelöltük). A kibővített programterületet a 
2. sz. ábra mutatja.  
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Az Ormánság nem fedi le teljesen a Dráva menti sík területeket, mert a Fekete-víz medrétől, 
valamint a Pécsi-víz medrétől keletre még hasonló morfológiai adottságokkal találkozhatunk. 
Ezeken a területeken a Drávából való vízpótlásnak nincs reális lehetősége, azonban a Baranya 
megye középső területeinek vizeit összegyűjtő Fekete-víz és Pécsi-víz vízkészlete erre alkalmas 
lehet. Mindezekre tekintettel a Fekete-víz vízgyűjtőjén túl a Pécsi-víz vízkészlete is reális 
vízhasznosítási lehetőségeket nyújthat az ott lakók számára. Ezen túl még az Egerszegi-
csatorna vízgyűjtője is alkalmas vízgazdálkodási fejlesztések megvalósítására. 
 

 

2. sz. ábra: Ős-Dráva Program kibővített programterüle 
 
Barcsi járás (Somogy 
megye) 

 Siklósi járás (Baranya 
megye) 

 Szigetvári Járás 
(Baranya) 

1. Drávagárdony  1. Cún  1. Endrőc 
2. Drávatamási  2. Diósviszló*  2. Teklafalu* 
3. Kastélyosdombó  3. Drávacsehi    
4. Lakócsa  4. Drávacsepely    
5. Potony  5. Drávapalkonya    
6. Szentborbás  6. Drávapiski    
7. Tótújfalu  7. Drávaszabolcs*    
   8. Drávaszerdahely*    
   9. Ipacsfa*    
   10. Kémes    
   11. Kórós*    
   12. Kovácshida*    
   13. Márfa*    
   14. Rádfalva*    



ŐS-DRÁVA PROGRAM 
AKTUALIZÁLT TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANULMÁNYTERV 

2015. 

 

 
 

13 

   15. Szaporca    
   16. Tésenfa    

 
 
Sellyei járás (Baranya megye) 
1. Adorjás 10. Drávasztára 19. Markóc 28. Vajszló 
2. Baranyahidvég 11. Felsőszentmárton 20. Marócsa 29. Vejti 
3. Besence 12. Gilvánfa* 21. Nagycsány 30. Zaláta 
4. Bogádmindszent* 13. Hegyszentmárton* 22. Okorág   
5. Bogdása 14. Hirics 23. Páprád   
6. Csányoszró 15. Kákics 24. Piskó   
7. Drávafok 16. Kemse 25. Sámod   
8. Drávaiványi 17. Kisszentmárton 26. Sellye   
9. Drávakeresztúr 18. Lúzsok 27. Sósvertike   

2. sz. táblázat: A kibővített programterület által érintett települések 
 
Jelmagyarázat: * a kibővített területen találhatók 
 
 
4.0. Az Ős-Dráva Program keretében készült tanulmányok 
 
Az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódóan az elmúlt években az alábbi tanulmányok készültek: 

4.1. Az Ős-Dráva Program alap ötlete 
1. Az Ormánság komplex rehabilitációja és térségfejlesztése Ős-Dráva Program 

Megvalósíthatósági Tanulmány. Készítette: Aquaprofit Zrt. 2005. 06. 30. 

4.2. Az Ős-Dráva Program terv 
 
Az Ős-Dráva Program alapelemeit a 2007-ben az Interreg-program (INTERREG III/A 
Közösségi Kezdeményezés Szlovénia/Magyarország/Horvátország Szomszédsági Program 
2004-2006 SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/HU-103) keretében elkészült Vízügyi műszaki 
terv, a Tájgazdálkodási terv és a Területfejlesztési programterv határozta meg: 

1. Ős-Dráva Program Tájgazdálkodási programterv Ormánság Fejlesztő Társulás 
Egyesület (megbízó) Aquaprofit Zrt.-DDKÖVIZIG Konzorcium (készítette) 2007.07 

2. Ős-Dráva Program Területfejlesztési programterv Ormánság Fejlesztő Társulás 
Egyesület (megbízó) Aquaprofit Zrt.-DDKÖVIZIG Konzorcium (készítette) 2007.07 

3. Ős-Dráva Program Vízügyi Műszaki Terv Ormánság Fejlesztő Társulás Egyesület 
(megbízó) Aquaprofit Zrt.-DDKÖVIZIG Konzorcium (készítette) 2007.07 

4. Ős-Dráva Program Ormánság Fejlesztő Társulás Egyesület (megbízó) Aquaprofit Zrt.-
DDKÖVIZIG Konzorcium (készítette) 2007.07 

4.3. Az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó vízrendezési fejlesztések 
1. Ős-Dráva Program Elvi engedélyes terv Dráva mellékág rehabilitáció, Aquaprofit Zrt. 

2007. 11. 
2. Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván Dél-dunántúli Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság 2010. 01. (A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések 
regionális jelentőségű vízvédelmi területeken DDOP-2009-5.1.5) 
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3. A Boros Dráva ökológiai célú revitalizációja, Aquaprofit Zrt. 2011. 04. Magyarország – 
Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
HUHR/0901/1.1.2/0001 

4. Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva Program keretében Megvalósíthatósági 
Tanulmány, Aquaprofit Zrt. 2012. 11. 30. Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése az Ős-Dráva Program keretében DDOP-5.1.5/E-12. 

5. Korcsina-csatorna rehabilitációjának megtervezése a Drávától a Fenéki részekig 
Vízvisszatartás lehetőségei a Korcsina-csatornán Műszaki tanulmány, Aquaprofit Zrt. 
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 HUHR/1001/1.1.2/0002. 

6. A Korcsina-csatorna Markóci mellékág revitalizációja Műszaki tanulmány, Aquaprofit 
Zrt. Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 HUHR/1001/1.1.2/0002. 

7. Tájhasználat-váltási terv a Markóci mintaterületre Műszaki tanulmány, Aquaprofit Zrt. 
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 HUHR/1001/1.1.2/0002. 

8. Új gazdasági ösztönző rendszer kidolgozása Zöld pont rendszer Műszaki tanulmány, 
Aquaprofit Zrt. 2013. 01. Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 HUHR/1001/1.1.2/0002. 

9. Dráva mellékág revitalizáció - Adhini mellékág természetvédelmi célú állapotjavítása. 
Tanulmány szintű műszaki terv, Productus Bt./Pécsi HYDROTERV Bt. 2013. 

10. Dráva mellékág revitalizáció - Kisinci mellékág természetvédelmi célú állapotjavítása 
Tanulmány szintű műszaki terv, Productus Bt./Pécsi HYDROTERV Bt. 2013. 

11. Dráva Piskói mellékág természetvédelmi célú állapotjavításának előkészítése 
Revitalizációs Tanulmány, Vízép-Plan Kft. 2013. 

12. Vízkészletek és vízhasznosítási lehetőségek felülvizsgálata a Dráva régióban DUPLO 
DDVIZIG/INNO-WATER Kft. . Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 HUHR/1101/2.1.4./0014. 

4.4. Egyéb kapcsolódó fejlesztések  

1. Ős-Dráva – Ormánság Program koncepciója, Ormánsági Alkotó Közösség 2011. 05. 07. 
2. Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén, 

Aquaprofit Zrt. 2012, 
3. Ős-Dráva Ökoturisztikai látogatóközpont és bemutatóhely Cún-Szaporcán 

Megvalósíthatósági tanulmány, Aquaprofit Zrt. 2012. 
4. A Gyógynövénygyűjtés és termesztés lehetőségei az Ős-Dráva Program tervezési 

területén Megvalósíthatósági tanulmány, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kft. 
Aquaprofit Zrt. 2012. 

5. Drávapiski élhető faluprogram PTE – Dr. Kiss Tibor, Dr. Somogyvári Márta, SZIE – 
Dr. Póti Péter, Dr. Tóth Ferenc, Haszonállattartók Szövetsége – Szólláth Attila, 
Drávapiski Önkormányzata 2013. 

6. Révátkelő létesítése Vejti és Podravska Moslavina között Megvalósíthatósági 
tanulmány, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2013. 

7. Ős-Dráva Programot érintő turisztikai felmérés, Baksai Tamás 2014. 
8. Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében 

Drávaszabolcs Község Önkormányzata, BMÖ, Dél-Baranyáért Alapítvány, Pécs-
Baranya Kerékpárútért Egyesület, Zöld Kerékpár Turisztikai NKft DDOP-2.1.1/E-13-
2013-0001. 
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9. Dráva töltés koronaburkolása Szentbordás - Tótújfalu közötti 5,736 km-es (64+544-
70+280 tkm) szakaszon Műszaki tanulmány, DDVIZIG, Hrvatske Vode 2012 IPA 
Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013. keretén belül benyújtott 
„Kerékpárút a Dráva mentén” című HUHR/1101/122/1002. 

10. Dráva töltés koronaburkolása Felsőszentmárton - Szentborbás közötti 6,424 km-es 
(58+120-64+544tkm) szakaszon és Révfalu-Drávasztára közötti 3,19 km-es (49+100 – 
52+290 tkm) szakaszon Műszaki tanulmány DDVIZIG, Hrvatske Vode 2012 IPA 
Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013. keretén belül benyújtott 
„Kerékpározás a folyó mentén” című HUHR/1101/122/1005. 

 
 

5.0. Az Ős-Dráva Program által érintett vízgazdálkodási vonatkozású projektek 
 
Az Ős-Dráva Program által érintett legfontosabb vízgazdálkodási vonatkozású projektek a 
következők: 
 
5.1. Drávai árvízi biztonságot szolgáló projektek 

1. KEOP-2.1.1./2F-2008-0003 - Oldi Öblözet Projekt - Dráva bal parti töltésfejlesztés  
Az árvízvédelmi fejlesztés elsőrendű célja volt a Dráva völgyében élő emberek és az ott 
található javaik védelme az árvizekkel szemben. A projekt keretében a drávaszabolcsi 
árvízvédelmi öblözet elkülönült alsó oldi öblözetét védő Dráva bal parti árvízvédelmi 
töltés 5,1 km hosszúságú szakaszának előírt mértékre történő kiépítése valósult meg 
2011 augusztusáig. 

2. KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0007 - Drávaszabolcs-Kémes Öblözet Projekt – 
töltésfejlesztés  
A 2013 decemberéig mintegy 19,83 km hosszúságban megvalósult árvízvédelmi 
fejlesztés elsőrendű célja volt a Dráva völgyében élő emberek és az ott található javaik 
védelme az árvizekkel szemben. A projekt a Dráva bal parti árvízvédelmi töltés és 
visszatöltésezett szakaszainak az előírások szerinti kiépítését ölelte fel. 

 
5.2. A Dráva ökológiai állapotát javító programok 
 

1. IPA HUHR/1001/1.1.2/0009 - Dráva morfológiai monitoring 
A 2012 szeptemberében lezárult projekt célja a folyó és környezete ökológiai 
állapotának vizsgálata volt. Mivel az ökológiai állapot bemutatásához a víz minőségi és 
mennyiségi paraméterek ismerete nélkülözhetetlen, továbbá a meder és közvetlen 
környezetének (mellékágak, árterek) morfológiai jellemzésére is szükség van, a 
pályázatban az állapotértékeléshez szükséges vizsgálatokra, mérésekre került sor. 

 
5.3. A Dráva vízgyűjtőjét érintő projektek 
 

1. DDOP-5.1.5/A-09-2010-0001 - Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja 
A pályázat keretén belül Felsőszentmárton térségében, a Dráva 127 fkm környezetében, 
a bal oldalon elhelyezkedő mellékág revitalizációja fejeződött be 2012-ben, mely 
tartalmazta a mellékágban feltöltődött mederhordalék eltávolítását mintegy 50.000 m3 
mennyiségben, a mellékág közepén épült elzárás átépítését, illetve a munkákhoz 
kapcsolódó fás szárú növényzet eltávolítását. A projekt megvalósításának célja volt: 
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biztosítani a mellékág degradációjának megállítását, biztosítani a mellékágban a 
folyamatos vízutánpótlást, a halak részére ívóhely biztosítása. 

2. IPA HUHR/1101/1.1.1/0004 - A Drávakeresztúri mellékág revitalizációja 
A projekt célja a Dráva 123,15-123,95 fkm-i között, magyar és horvát területen 
egyaránt elhelyezkedő Drávakeresztúri mellékág revitalizációja 2014 év végéig. Ez 
magába foglalja Drávakeresztúri mellékág 93,0 mBf feletti részeire felrakódott 
mederanyag eltávolítását, a mederanyag Drávába történő visszajuttatását, ezen 
túlmenően a mellékág középső harmadában épült elzárás átépítését, valamint a 
vízlevezetés javítása érdekében szükséges irtási munkák elvégzését (faeltávolítás). A 
mellékág és a Dráva ismételt összekapcsolásával biztosítja az: előrehaladott 
szukcessziós folyamatok megállítását, mellékág élő kapcsolatának megteremtését a 
Drávával, halak ívási helyét, folyóvízi flóra és fauna kialakulását, pangó vízfelületek 
megszüntetését, a mellékág folyamatos frissvíz utánpótlását. 

3. IPA HUHR/1001/1.1.2/0002 - DRABALU - Alternatív tájhasználat fejlesztése 
Dráva vízgyűjtőn 
A 2011 októbere és 2013 januárja között futott projekt célja volt, hogy két 
magyarországi (Markóc és Okorág település térsége), valamint egy horvátországi 
mintaterület (Krizsnica holtág és környezete) komplex tervezése megtörténjen, amely a 
kiválasztott területeken egyaránt érintette a vízgazdálkodás, a tájhasználat-váltás, 
valamint a megváltozott tájhasználatra épülő helyi fenntartható gazdaság tervezését. 
Ezzel összefüggésben további cél volt egy olyan ösztönző rendszer kidolgozása, amely 
a helyi gazdálkodókat érdekeltté teheti a tájhasználat-váltásban, valamint hogy 
megtervezze a térség egy kiválasztott – a markóci mintaterülethez kapcsolódó – 
kisvízfolyásának (Korcsina-csatorna) rehabilitációját, a vízfolyás alsó szakaszán. 

4. INTERREG IVC 0539R2 - SIGMA forWater – A Cún-Szaporcai holtág 
revitalizációja 
A Dráva mentén Cún és Szaporca települések térségében található a Cún-Szaporcai 
holtág, amely megfelelő vízpótlás hiányában folyamatosan feltöltődik és mint holtág 
lassan megszűnik. A 2013 márciusában befejezett projekt célja volt ezért: a holtág és 
környezete biológiai állapotának felmérése, a holtág vízpótlási lehetőségeinek feltárása, 
a vízpótlás tükrében a holtág szerepének, jelentőségének és hasznosítási lehetőségeik 
tisztázása a környező települések életében és a táj formálásában. 

5. DDOP-5.1.5/E-12-k1-2012-0001 - A Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva 
Program keretében 
A SIGMA for Water projekt „folytatásaként” a projekt célja a Cún–Szaporcai holtág 
eredetileg 2014 májusáig megvalósuló vízpótlása a Fekete-vízből, amelyhez a 
vízfolyáson egy duzzasztó műtárgy építése szükséges.  A Fekete-víz medrének 
állékonyságát mederbiztosítással kell védeni a duzzasztás okozta káros hatásoktól. A 
duzzasztóval egybeépített vízkivételi zsilipen keresztül jut a víz egy tápcsatornába, 
majd végül a holtágba. A tápcsatornán áteresz, halrács és mérőszelvény épül. A 
vízpótlás megvalósítását biztosító műszaki létesítményeken kívül, a holtág 
vízszintjeinek, a környező területek talajvízszintjeinek, valamint a Fekete-víz és a 
tápcsatorna által szállított vizek mennyiségének mérésére monitoring létesítmények 
épülnek. A mért adatok felhasználásának elsődleges célja a vízpótló rendszer 
üzemirányításához szükséges adatok mérése, másodlagos cél pedig a holtág és a Fekete-
víz vízjárásának, vízháztartásának dokumentálása. A Dráván levonuló árvíz miatt a 
kivitelezési munkák még nem készültek el.  
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5.4. Turisztikai célokat is szolgáló programok 
 

1. IPA HUHR/1101/1.2.2/1005 - Kerékpárút a Dráva folyónál 
A projekt célja a Révfalu-Drávasztára közötti 3,19 km-es Dráva töltés szakaszon 
(49+100 – 52+290 tkm) a kerékpárút burkolatának helyreállítása, illetve a „Három 
Folyó Kerékpáros Túraútvonal” Felsőszentmárton és Szentborbás közti országúti 
szakaszának alternatívájaként az útvonal árvízvédelmi töltésen vezetése. A védvonalon 
2014 évben a munka megvalósult. A kerékpárút jobb közlekedési feltételeket biztosít 
nemcsak a magyar, de a nemzetközi túrakerékpárosoknak is. 

2. IPA HUHR/1101/1.2.2/1002 - Kerékpárút a Dráva mentén 
A projekt célja a Dráva töltés koronaburkolása Szentbordás - Tótújfalu közötti 5,736 
km-es (64+544-70+280 tkm) szakaszon, A 2014 évben elkészült koronaburkolat a 
„Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal” Szentborbás és Tótújfalu közti országúti 
szakaszának alternatívájaként szolgál. A kerékpárút jobb közlekedési feltételeket 
biztosít nemcsak a magyar, de a nemzetközi túrakerékpárosoknak is. 

 
5.5. Egyéb projektek 
 

1. IPA HUHR/1101/2.1.4/0014 - DUPLO - Egységes tervezési eszközrendszer a Dráva 
régióban 
A 2013 áprilisa és 2014 júliusa között futó projekt célja volt egy egységes tervezési 
eszközrendszer létrehozása a Dráva-régióra (ahol a projektterület a Dráva-menti kb. 40-
40 km-es sáv a folyó mindkét oldalán) vonatkozóan, ami a már meglévő, a Dráva-
régióra vonatkozó, létező fejlesztési terveket vizsgálta felül, a „halott dolgokat” 
kiszelektálta, a fontosakat pedig harmonizálta, egységesítette és azok alapján egy 
összefogott stratégiát hozott létre. Ennek részeként a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
egy tanulmány keretében vizsgálta a Dráva magyar-horvát közös szakasza 
vízgyűjtőjének felszíni vízkészleteit, valamint ezen vízkészletek felhasználásán alapuló 
fejlesztési lehetőségeket, amelyeknek szerepe lehet a térség gazdasági fejlesztésben. 

2. SEE/D/0147/2.1 - SEE-RIVER - Természeti értékek és védett területek 
fenntartható kezelése a SEE programban résztvevő országok vízi folyosói mentén 
A 2014 októberéiben zárult projekt célja a projektben résztvevő 26 partnerszervezettel 
közösen az öt partmenti országgal (Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország, 
Horvátország) érintett Dráva folyóra egy módszertani eszközrendszer elkészítése, 
létrehozása, kidolgozása. Ennek célja volt, hogy elősegítse és segítse a folyó jövőbeni 
menedzselését, iránymutatást adjon a folyóhoz kapcsolódó tevékenységek, fejlesztések 
(például környezet- és természetvédelmi politikák, hajózási stratégia, árvízvédelem, 
vízerő-hasznosítás, térségfejlesztés, terület tulajdonosok érdekei, stb.) megtervezéséhez, 
végrehajtásához. További cél volt a Dráva folyóra létrehozott eszközrendszer más 
európai folyókra (Bodrog, Prut, Soca, Neretva, Vjosa) történő adaptálása. 

 
 
6.0. A tervezési terület jellemzése 
 
A tervezési terület a Dráva menti-síkság, a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja kistájegységeket 
érinti.  
 
6.1. Természetföldrajzi adottságok 
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6.1.1. A Dráva-sík 
 
6.1.1.1.A kistáj elhelyezkedése, települései 
 
A kistájon elhelyezkedő települések: Cún, Drávacsehi, Drávagárdony, Drávaiványi, 
Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, 
Felsőszentmárton, Hirics, Ipacsfa, Markóc, Lakócsa, Kovácshida, Kisszentmárton, Kemse, 
Kémes, Piskó, Potony, Szaporca, Szentborbás, Tésenfa, Tótújfalu, Vejti és Zaláta. 
 
A Dráva-sík Magyarország déli határvidékének egyik kistája, a Nagyalföldhöz sorolt Dráva 
menti-síkság, része, a Dráva folyó keskeny bal parti völgysíkja. Területe 400 km² (a középtáj 
31%-a, a nagytáj 0,8%-a), amelynek nyugati része Somogy, keleti része, az Ormánság és a 
Pécsi-síkság Baranya megyéhez tartozik. Északi határa éles, teraszszerű, déli határa maga a 
Dráva folyó. 
 
A kistájon a pleisztocén elején és közepén északról érkező vízfolyások rakták le hordalékukat. 
A Dráva-árok és a Dráva menti-síkság, nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb 
részmedencék, illetve néha enyhén emelkedő felszínek együttese. A felszínen és a felszín 
közelében mindenütt holocén kori folyóvízi üledékek települnek, főként iszap. 
 

 
3. sz. ábra: A Dráva-síkja 

 
Területhasznosítás % hektár 
1. lakott terület 3,5 1400 
2. szántó 73,8 29520 
3. kert 0,05 20 
4. szőlő - - 
5. rét, legelő 4,4 1760 
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6. erdő 17,5 7000 
7. vízfelszín 0,5 200 
8. ártér, elhagyott terület, bányaterület 0,15 60 
9. a fentiekből védett terület 1,4 560 

3. táblázat: Területhasznosítás arányai a Dráva-síkon 

 
6.1.1.2. Természetföldrajzi viszonyok 
 
A Dráva-sík tökéletes síkság. A tengerszint felett 96–110 m-rel terül el, tehát teljes 
magasságkülönbsége mindössze 14 m. Átlagos relatív reliefe 2 m/km², ami nyugaton magasabb 
egy kissé. A Dráva árterülete a Baranya megyei szakaszon erősen kiszélesedik, ezért a felszín 
több mint fele ártéri síkság; 35 %-a alacsony ármentes síkság, ami futóhomokkal fedett, enyhén 
hullámos síksági részek tagolják. A Drávához és mellékpatakjaihoz simuló jelenkori, 
ármentesített területek geomorfológiai viszonyai igen egyszerűek, legjellemzőbb formái az 
elhagyott meanderek. A terület nagy része a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik. 
 
6.1.1.3. Földtani felépítés 
 
A kistáj a pleisztocén elején és közepén az É-ról érkező vízfolyások akkumulációs területe is 
volt. A Dráva-árok és a Dráva menti-síkság nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb 
részmedencék, illetve néha enyhén emelkedő felszínek együttese. A medence süllyedésének 
utolsó bizonyítható időszaka a würm. A felszínen és a felszín közelében mindenütt holocén kori 
folyóvízi, főként iszapos üledékek települnek. Hasznosítható nyersanyagai közül a kovácshidai 
tőzeg előfordulás (0,5 M m3) emelhető ki. 
 
6.1.1.4. Éghajlata 
 
A kistáj éghajlatát alapvetően három hatás határozza meg, így időjárásában kontinentális, 
óceáni és mediterrán elemeket is megfigyelhetünk. 
A fő elemek közül a kontinentális hatás érvényesül a legkevésbé. Ezek a hatások a bonyolult 
vízrajznak köszönhetően változatos mikroklímákat alakítottak ki. A terület alapvető éghajlata 
nyugaton mérsékelten meleg és nedves, keskeny, középső részen mérsékelten meleg és 
mérsékelten nedves, a legnagyobb, kelet felé eső részén pedig meleg és mérsékelten nedves. 
A napsütés nyugat és délnyugat felé fokozatosan csökken: kisebb, mint az alföldeken. A 
hőmérséklet ingadozása ennél kisebb. A nyár kevésbé forró, a tél kevésbé zord, mint az 
alföldeken. A késő tavaszi és kora őszi fagyok ritkábbak. A csapadék eloszlása kevéssé 
szeszélyes. Az uralkodó szélirány északi. 
 
Az évi középhőmérséklet a nagyjából 10,5 °C. A tél enyhe, így a leghidegebb januári hónapban 
a középhőmérséklet mindenhol −1 °C fölött van. A legmelegebb júliusban a keleti részen 21-22 
°C az átlagos középhőmérséklet. 
 
Az átlagos évi csapadék összege a terület nyugati részén 800 mm-hez közeli; kelet felé 700 
mm-re csökken; az éves változékonyság igen jelentős. A legtöbb csapadék május-július között 
esik. A legesősebb hónap általában a május, a legszárazabb pedig a január és a február. 
 
A tenyészidőszak 250 nap körül alakul. Az első fagyos nap rendszerint október végén köszönt 
be; az utolsó fagyos tavaszi nap április 5. környékén szokásos. A vegetációs időszakban 
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mintegy 420–440 mm csapadék hullik. A több esőnek köszönhetően a meleg nyár ellenére is 
kedvező a vízellátottság: az évi átlagos vízhiány 75 mm körüli. Hó is viszonylag sok hull; 
telente 35-40 hótakarós napra számíthatunk. Az ariditási index 0,94–0,96. Az átlagos 
középhőmérséklet a teljes vegetációs időszakra számítva eléri a 17,5 °C-t. 
 
6.1.1.5.Vízrajz 
 
6.1.1.5.1. Vízgyűjtő, mellékvizek 
 
Közvetlenül a Dráva-sík nyugati határa fölött van a folyó barcsi szelvénye (152 fkm); az ehhez 
rendelt vízgyűjtő terület 33 977 km², Drávaszabolcsnál a vízgyűjtő 35 764 km²; a teljes 
vízgyűjtő terület (a torkolatban, 70,2 km-rel a magyar-horvát határ alatt) 43 238 km².  
A folyó vízgyűjtőjén öt ország:Olaszország,Ausztria,Szlovénia,Horvátország és Magyarország 
osztozik. A vízgyűjtő 52%-a Ausztriában van, Magyarországra 19%-a jut. 
 
A vízgyűjtő domborzati viszonyai igen változatosak: a Dráva forrása magashegységben fakad, 
torkolata viszont feltöltődő alföldön van. Ennek megfelelően a csapadék éves átlaga kelet felé 
haladva 1530 mm-ről 660 mm-re csökken, éghajlatában (ahol a mediterrán befolyás mindvégig 
érvényesül) az atlanti elemeket fokozatosan a szárazföldi hatások váltják föl. A vízjárást az 
alpesi vízgyűjtő lefolyásai irányítják (kevés párolgás, kevés beszivárgás, a sok téli hó későn 
olvad). Jellemzőek a nyár eleji és az őszi nagyvizek, a tél végi kisvizek. Bár a fenti hatások 
eredményeként a Dráva vízjárása heves, de a magyar szakaszon már stabil alaphozama is eléri 
100–200 m³/s-ot; a sokéves középhozam több mint 500 m³/s. A partélek szintje alatt mintegy 
800–900 m³/s víz folyhat le. A nyilvántartott legnagyobb árvízi hozam Barcsnál közel 3 000 
m³/s, a nagyvíz és kisvíz eddig megfigyelt szintkülönbsége közel 7 m. A vízfelszín esése Barcs 
alatt, a határig 15–20 cm/km; fölfelé nő. 
Ennek megfelelően a hordalék lefelé egyre finomabb szemű: kb. Drávatamási fölött homokos 
kavics, alatta homok. A hordalékot a horvátok rendszeresen kotorják, kitermelik. 
A magyar szakaszon több kisvíz éri el a Drávát. A jelentősebbek, Barcstól lefelé: 

- Rigóc-patak 147,0 fkm; 
- Korcsina-átvágás 140,5 fkm; 
- Korcsina-csatorna 119,8 fkm; 
- Sellyei-Gürü 111,5 fkm; 
- Fekete-víz 83,0 fkm; 
- Régi Fekete-víz 76,5 fkm; 
- Gordisai-csatorna 72,0 fkm; 
- Lanka-csatorna (már a magyar határ alatt, horvát területen torkollik a Drávába). 

Ezek a vizek a folyó vízjárását érdemben nem befolyásolják. 
 
6.1.1.5.2. Meder és szabályozása 
 
A szabályozás eredményeként a beágyazódott főmeder határozottan dominál a lefűződő, illetve 
már lefűződött leágazások, holtágak rendszerében – utóbbiak már csak nagyvíz idején kapnak 
komolyabb utánpótlást. A sekély, pangó vizű holtágak és a lefűződő mellékágak alig 
emlékeztetnek a szabályozás előtti, szerteágazó, szeszélyesen meanderező folyóra. A 
szabályozás és a kotrás eredményeként a megerősített partok között fokozatosan mélyül a 
főmeder. 
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A szabályozást már legkésőbb az 1500-as években megkezdték (de lehet, hogy korábban). 
Mérsékelték az árterek elöntéseit, és ezek ritkulása óta intenzívebben használják a területet. A 
települések a dombtetőkről leterjeszkedtek a laposokra, bővült az infrastruktúra, elterjedt a 
szántóművelés. A táj korábbi, erdős-legelős jellege átalakult, a vízkedvelő növényzetet a 
szárazságot jobban tűrő, termesztett fajták váltották fel. 
 
A 18. század végén és a 19. század első felében a kanyarok átmetszése megnövelte a víz esését, 
felgyorsította annak mozgását. A folyó máig érvényes mederszelvényeit az 1970-ben 
összeállított, sok fontos morfológiai információt tartalmazó Dráva-atlasz számára készítették el, 
és ennek alapján dolgozták ki a szabályozás általános tervét. A Zaláta alatti szakasz a Drávánál 
alkalmazott mérsékelt szabályozás szintjén teljesen szabályozottnak tekinthető. Az 1972-es 
árvíz bebizonyította, hogy a folyó Drávasztára–Old közötti szakaszán az árvízvédelmi töltést 
erősíteni és magasítani kell. Ennek terveit el is készítették, de a munkálatokhoz 2008-ig még 
nem fogtak hozzá. 
 
A főág lerövidített nyomvonalán jelentős a turbulens vízmozgás hordalékszállító képessége, 
ezért a meder tovább mélyül, a partokhoz közel a talajvíz szintje süllyed. A természetes, ártéri 
növényzetet egyre inkább a szárazságot jobban tűrő fajok szorítják ki. 
A folyóvölgy eredeti természeti arculatának szerves részeként a kanyargós Dráva tartósan a 
partélhez közel folyt, gyakran ki is áradt, méghozzá úgy, hogy a víz akadálytalanul szétterült a 
széles ártéren, és ezért az elöntés sekély maradt. 
 
6.1.1.6 A víz minősége 
 
A helyenként szennyezett mellékvizekkel behordott szennyeződések a folyó vizében gyorsan 
felhígulnak; a Dráva vize az MSZ 12 749/1993. szabvány szerint a legtöbb jellemzőre 
harmadosztályú (tűrhető), egyesekre másodosztályú (jó) minőségű; a drávaszabolcsi mérések 
alapján apránként javul. 
 
6.1.1.7. A folyó hasznosítása 
 
A szabályozás nemcsak a lefolyási viszonyokat javította, de hajózhatóságot is. A folyó 400–
600 tonnás uszályokkal a torkolattól Barcsig állandóan, Bélavárig gyakran hajózható, de a 
forgalom az egykori töredékére esett vissza. 
A Dráván a hajózásnak főleg a 18. és 19. században volt érdemi szerepe, később az új 
gazdasági központokat kiszolgáló, másfelé vezető út- és vasúthálózat elvitte a folyóról a 
forgalmat. A környék (az egész Dráva-menti síkság, határon innen és túl) gazdaságilag 
apránként, de mind határozottabban leértékelődött. 
 
A nemzetközi vízügyi együttműködés fontos témája a folyó hasznosítása. Felső szakaszán, 
Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban összesen 22 erőművet építettek a vízi energiája 
hasznosítására: a legrégebbi elmúlt 80 éves, a legújabbat 1989-ben helyezték üzembe. Az 
erőművek energetikai szempontból legkedvezőbb, úgynevezett csúcsra járatása az alvízi 
szakaszon – tehát a Dráva-síkon is – mesterséges vízjárást produkál. 
Magyarország és Horvátország 1994-ben kötötte meg a Drávára ma érvényes államközi 
vízgazdálkodási egyezményt. Ennek rendelkezései kiterjednek a közös határ környékén minden 
vízfolyásra és azok vízgyűjtő területeinek gazdálkodási kérdéseire: mindazokra az 
intézkedésekre és munkálatokra, amelyek a vízgazdálkodást befolyásolhatják. 
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A Drávának ez a szakasza (Drávatamási és Old között) 75 km hosszú. Említésre méltó bal 
oldali mellékvizei: 

- Korcsina-csatorna (38 km hosszú, 167 km² vízgyűjtővel), 
- Sellye-Gürü-csatorna (11 km, 76 km²), 
- Fekete-víz (76 km, 2021 km², de csak az alsó, Baranyahídvég alatti, 18 km-es szakasza 

tartozik a kistájhoz, 
- Gordisai-csatorna (7 km, 43 km²), 
- Lanka-csatorna (25 km, 132 km2). 

 
A terület mérsékelten csapadékos, vízfelesleggel. A Dráván tavaszelőn, nyár elején és ősszel is 
lehet árvíz, amitől végig gátak oltalmazzák a bal parti árteret. A gátak mögötti terület belvizeit 
kb. 400 km csatornahálózat vezeti le. 
A kistáj 24 állóvizéből 18 a Dráva holtága. Ezek felszíne összesen 150 ha, közülük a 
legnagyobb 24,5 hektáros. A három természetes tó együttes területe kb. 5 ha, a három víztározó 
felszíne összesen 137 hektár területű. A talajvíz mindenhol 2–4 m között található, kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, keménysége 15–25 Nk°. A folyó jellemző 
hordalékanyaga a homok és az iszapos homok. 
 
A rétegvizek nyilvántartott mennyisége 1–1,5 millió m³/km². A 100 m alatti mélységekből az 
artézi kutak helyenként 500 l/perc feletti vízhozamokat is produkálnak a felső pannon korú 
folyóvízi üledékekből, de ezek hasznosítását korlátozza a nagy vastartalom. 
Felsőszentmártonnál 40 °C-nál melegebb hévizet tártak fel. A felszín közeli vizek nitrátosodása 
miatt több kis település vízellátása csak ideiglenes. 
 
6.1.1.8 A Dráva-sík talajai 
 
A kistáj legnagyobb részén folyóvízi üledékeken kialakult talajokat találunk; a Dráva 
meandereinek sorozatos kialakulása és lefűződése következtében az egyes típusok többnyire 
szórtan, mozaikos foltokban helyezkednek el. Másodlagos jelentőségű a holtágak antropogén 
feltöltése, valamint a kiszáradó felszíneken kialakult defláció. A talajok fejlődésére jelentős 
hatást gyakorol a talajvíz szélsőséges, a folyóhoz igazodó ingadozása. A Dráva közelében a 
humuszosodás, kifejlődését a rendszeres hordalékborítás akadályozza, ezért itt magasabb 
humusztartalmú területek csak a mélyvonulatokban találhatók. 
 
A talajképző üledék a Dráva árterén döntően iszapos vályog, homokos vályog és homok. A 
mélyebben fekvő részeken agyagos vályog és iszapos-agyagos vályog is előfordul. Jellemző, 
hogy a mélyebben fekvő részeken az iszapos fedő vastagabb. A folyótól távolodva egyes 
részeken az agyagos, máshol a homokos jelleg erősödik. 
A terület talaja a genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszerben az alábbi fő típusokba 
sorolható (jellemző előfordulásokkal): 

- öntéstalajok – végig a Dráva mentén: 
- nyers öntéstalajok a hordalékkal rendszeresen elborított részeken, 
- humuszos öntéstalaj a régóta el nem öntött területeken (a humusztartalom 2% 

alatt marad, a humuszos réteg vékony); 
- réti talajok – a folyótól távolabb, 
- barna erdőtalajok – a Drávától távolabb, inkább Somogyban, 
- homoktalajok – a somogyi részen, 
- láptalajok – holtmedrek partján, vizenyős részeken, ritkán, 
- váztalajok – csak néhány kisebb folton. 
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Helyenként kétrétegű öntéstalajok is előfordulnak. A nyers öntéstalajok döntő része mára az 
ármentesítés és a földművelés hatására öntés réti talajjá alakult. 
A talajok vízgazdálkodása az aránylag sok és kedvező eloszlású csapadék miatt is viszonylag jó 
– kivéve a kis területen előforduló homoktalajokat és az elenyésző arányú váztalajokat. A 
talajok nagy többsége jól vagy közepesen víznyelő és vízvezető, nagy vagy közepes 
vízraktározó képességű. 
 
A talajok szervesanyag-készlete többnyire közepes (100–200 t/ha), a folyótól távolabb és 
inkább a somogyi részeken néhol kicsi (50–100 t/ha). A termőréteg vastagsága a váztalajok és 
az erodált részek kivételével több mint 1 méter. A talajok mészellátása heterogén: a somogyi 
részek talaja általában savanyú vagy gyengén savanyú, a baranyai szakaszán viszont a talaj 
általában már a felszíntől karbonátos, a gyengén savanyú részek ritkábbak. Erdővel csupán kb. 
15%-uk borított, főként szántóként (75%) hasznosulnak. A Dráva menti nyers öntések területi 
kiterjedése kicsi (2%). A humuszanyagokban gazdagabb vályog, a Matty-ér környékén 
elhelyezkedő agyagos vályog fizikai féleségű réti talajok kiterjedése 8%.  
 
6.1.1.9. Növényzete 
 
A terület a zárt tölgyes övbe tartozik, de természetes növényzetének elsöprő többségét 
mezőgazdasági kultúrák helyettesítik. A természeteshez közeli növénytakaró hellyel-közzel 
csak a vízfolyások (egy része) mentén maradt meg: a síkságot zöld szalagokként tagolják a 
Dráva és a lefűződött holtágak mentén növő galériaerdők; ezek a Duna-Dráva Nemzeti Park 
részeiként védett természetvédelmi területek. 
 
Növényzete alapján a Dráva-sík – pontosabban a teljes Dráva menti-síkság a közép-európai 
flóraterület Pannonicum flóratartományának alföldi flóravidékéhez tartozik; ezen belül egyes 
szerzők a dél-alföldi flórajárás részének tekintik, míg mások önálló, Dravense flórajárásként 
(Dráva menti flórajárás) különböztetik meg. 
 
A Dráva-sík somogyi része egyrészt a Zákányi-dombsággal (Zákány-őrtilosi dombsággal), 
másrészt a Belső-somogyi homokvidékkel határos. A Zákányi-dombság meredek lejtőinek 
alján viszonylag könnyen meghúzható a két tájegység határa, és ezek növényzete is radikálisan 
különbözik (mivel a Zákányi-dombság az Illiricum flóratartomány szlavóniai flóravidékének 
őrtilosi flórajárása). Más a helyzet a pannóniai flóratartomány Praeilliricum flóravidékéhez 
sorolt homokvidékkel, ami felé a domborzat és a növényzet átmenete is többé-kevésbé 
folyamatos: a legnagyobb különbség, hogy a somogyi Dráva-ártérről szinte teljesen hiányzik a 
Belső-Somogyra (Somogyicum flórajárás) általánosan jellemző homokpusztai flóra és 
vegetáció. A Dráva-sík somogyi részén megjelenő, de Belső-Somogy homokvidékéről hiányzó, 
keményfás ligeterdőkben és gyertyános-tölgyesekben élő növények: 

- fürtös gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides), 
- bókoló gyűrűvirág (Carpesium cernuum), 
- kockás liliom (Fritillaria meleagris), 
- hegyi csipkeharaszt (Selaginella helvetica), 
- magasszárú kocsord (Peucedanum verticillare), 
- csermelyciprus (Myricaria gemanica), 
- parti fűz (Salix elaeagnos) és a 
- hamvas éger (Alnus incana). 
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A Dráva-sík baranyai részén is megjelenik, illetve gyakori számos olyan faj, amely a környező 
dombságokon hiányzik, illetve nagyon ritka. Ilyen növények: 

- téli zsurló (Equisetum hiemale), 
- ligeti szőlő (Vitis sylvestris), 
- jerikói lonc (Lonicera caprifolium), 
- gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), 
- fürtös gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides), 
- bókoló gyűrűvirág (Carpesium cernuum), 
- békaliliom (Hottonia palustris), 
- kockás liliom (Fritillaria meleagris), 
- nyári tőzike (Leucojum aestivum), 
- kálmos (Acorus calamus). 

Ide tartoznak még a Dráva mentén levándorolt dealpin elemek: 
- hegyi csipkeharaszt (Selaginella helvetica), 
- magasszárú kocsord (Peucedanum verticillare), 
- fehér acsalapu (Petasites albus) 
- hamvas éger (Alnus incana). 

 
6.1.1.10. Állatvilága 
 
A kistáj Ny-i része a Közép-dunai faunakerület illír faunakörzetének Dráva-menti 
faunajárásába tartozik.  
A Dráva-mente és az Eupannonicum faunajárás (Nagyalföld) határának a Matty-Máriagyűd 
vonalat tekintik. Evonal körül a Dráva-sík keleti része állatföldrajzi szempontból átmeneti 
tartomány, amiben keverednek az Eupannonicum és az Illiricum elemei. 
 
6.1.2.A Fekete-víz síkja 
 
6.1.2.1. A kistáj elhelyezkedése, települései 
 
A kistájon elhelyezkedő települések: Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, 
Bogdása, Csányoszró, Diósviszló, Drávafok, Drávapiski, Endrőc, Gilvánfa, Kákics, 
Kastélyosdombó, Kórós, Lúzsok, Márfa, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Vajszló, 
Teklafalu, Sellye, Sámod és Rádfalva. 
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4. sz. ábra: A Fekete-víz síkja 

6.1.2.2.Domborzati adatok 
 
A kistáj 96 és 130 m közötti tszf-i magasságú, nagyobbrészt teraszos, D-i részén futóhomokkal 
fedett hordalékkúp síkság. Az átlagos relatív relief 4 m/km2. A felszín ÉNy-on alacsony 
fekvésű, enyhén tagolt síkság, DK-en pedig az enyhén hullámos síkság orográfiai helyzetű, 
lösszel fedett Ny-i résztől meredek lejtővel különül el az elhagyott drávai holtágakkal borított 
Fekete-víz síkja. A felszín változatosságát kisebb-nagyobb Ny-K-i irányú futóhomok 
felhalmozódások fokozzák. Erősen belvízveszélyes terület, amely a mezőgazdasági 
hasznosíthatóságot is erősen korlátozza. 
 
6.1.2.3. Földtani adottságok 
 
A vastag, főként folyóvízi pleisztocén rétegsora a würmben az Ormányság területén 
futóhomok, egyébként pedig folyóvízi iszap, homok és infúziós lösz települt. Erre az időszakra 
tehető a Dráva-árok és a Drávamenti-síkság részmedencéinek utolsó jelentősebb süllyedése. 
Ennek következtében a korábban lösszel és futóhomokkal takart felszínek (Ormánság) újra 
üledékgyűjtővé váltak és a kialakult formák nagy részét a Dráva szétrombolta. A 
későglaciálisban az Ormányság magasártéri helyzetbe került, és rajta újra kialakultak a 
futóhomokformák. Jelenleg a kistáj Ny-i részét löszös jellegű üledékek fedik, a mélyebb 
fekvésű ártéri részek pedig holocén öntésanyagokkal borítottak.   
Hasznosítható nyersanyagai folyóvízi homokok (Sellye, Vajszló, Kétújfalu - 0,4 M m3). Kisebb 
tőzeg- és lápföld előfordulás található Marocsán (0.3 Mm3). 
 
Területhasznosítás % hektár 
1. lakott terület 4 2000 
2. szántó 72,1 36050 
3. kert 0,1 50 
4. szőlő 0,6 300 
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5. rét, legelő 5,7 2850 
6. erdő 17,2 8600 
7. vízfelszín 0,1 50 
8. ártér, elhagyott terület, bányaterület 0,2 100 
9. a fentiekből védett terület 0,004 18 

4. sz táblázat: Területhasznosítás arányai a Fekete-víz síkon 
 
6.1.2.4. Éghajlat 
 
Mérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlatú terület, de a Ny-i részek már mérsékelten 
hűvösek - nedvesek. De a kis távolságok miatt lényegében nagy különbség nincs a Dráva-
síkjától, így ezzel bővebben nem foglalkozunk. 
 
6.1.2.5. Vízrajz 
 
A Fekete-víz Baranyahídvég feletti szakasza, amit annak egyes forráságai és mellékpatakjai 
hálóznak be. Ezek:  

- Gyöngyös Ny-i ág (31,6 km, 187 km2) 
- Gyöngyös főág (43 km, 500 km2) 
- Almás-patak (39 km, 221 km2) 
- Körcsönye-csatorna (15 km, 10 km2) 
- Okor-csatorna (50 km, 331 km2) 
- Pécsi-víz (56,5 km, 512 km2) 
- Egerszegi-csatorna (27 km, 209 km2) 

 
A felsorolt vízfolyásoknak jobbára csak az alsó, torkolati szakaszai tartoznak a kistájhoz. A 
Fekete-víz a Gyöngyös főág és az Almás-patak összefolyásától keletkezik. Mérsékelten 
csapadékos, vízfelesleggel rendelkező terület. 
Az árvizek vagy nyár elején, vagy ősszel jelentkeznek, a kisvizek fő időszaka pedig az ősz 
eleje. Az időszakos belvizeket levezető csatornahálózat hossza meghaladja a 600 km-t. A 
szűkebben vett árterület kiterjedése kb. 114 km2, amiből 2 km2 belterület, 9 km2 szántó, 85 
km2 rét és legelő, 18 km2 erdő. A vízminőség átlagosan II. osztályú, de a Pécsi-víz III. 
osztályú. A talajvíz 2-4 m között általában elérhető. Mennyisége ÉNy-on 1 l/s km2, ami DK en 
5 l-ig gyarapodik. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrokarbonátos. Keménysége 15-25 
nko között mozog, de a Fekete-víz középső szakaszán meghaladja azt. A nitrátosodás gyakori. 
A rétegvíz mennyisége 1-1,5 l/s km2 között van. Az artézi kutak mélysége általában 
meghaladja a 100 m-t, vízhozamuk szélsőségesen ingadozó. Okorág mellett két fúrásból 35oC 
feletti hévíz kitermelésére van lehetőség. Sellye mélyfúrásából 48oC meleg vizet nyernek. 
 
6.1.2.6. Talajok 
 
A kistáj D-i határvonala a Drávától viszonylag messze (átlagosan legalább 10 km-re) 
helyezkedik el. Emiatt a réti (33%) és réti öntés talajok (44%) mellett jelentősebb szerephez 
jutnak az erdő- (15%) és a csernozjom talajok (7%). A periglaciális homokos üledéken és a 
Darány környéki löszön képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok területi részaránya 
6%, a Kákics és Teklafalu környéki homokon és a Bogádmindszent alatti löszön képződött 
barnaföldeké 6%, a szintén löszön képződött csernozjom barna erdőtalajoké pedig 6%. Az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok termékenységi besorolása V. és VIII. között váltakozik, 
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zömmel szántóterületek (84%). Az erdők részaránya területükön kb. 10%. A könnyű 
mechanikai összetételű barnaföldek a VII., a löszön képződöttek pedig az V. talajminőségi 
kategóriába tartoznak. Erdőborítottságuk összességében eléri a 40%-ot. Szántóként 55%-ukat 
hasznosítják. A csernozjom barna erdőtalajok 90%-ban szántók, 10%-ukat szőlők foglalják el. 
A réti talajok mechanikai összetétele általában vályog, termékenységi besorolásuk a VI., a 
Pécsi-víz völgyében pedig a nagyobb szerves anyag-tartalom következtében az V. 
talajminőségi kategória. Szántóföldként mintegy 60%-ukat hasznosítják. Erdősültségük kb. 
20%. A homokos vályog, vályog fizikai féleségű öntés réti talajok besorolása egységesen a VI. 
termékenységi kategória. Művelési módjuk a réti talajokéhoz hasonló; az erdők mennyisége 
több, eléri a 35%-ot.  
 
6.2.Társadalom- és településföldrajz 
 
6.2.1. Társadalmi, szociális viszonyok 
 
A társadalmi folyamatok tekintetében a vizsgált ormánsági terület a Dél-Dunántúli Régióba 
integráltan kell vizsgálni. Az Ormánság más dunántúli kistérséghez képest is jelentős 
leszakadást mutat. A területi különbségek növekedésének sem megállítása, sem lassítása nem 
sikerült ez idáig központi eszközök alkalmazásával.  
A terület gazdasági szerkezetében domináns helyet foglalt el a korábban prosperáló 
mezőgazdaság, a munkaerőigény is ezt a szerkezetet tükrözi. Ugyanakkor ennek a gazdasági 
szerkezetnek az átalakulási folyamatai nagymértékben felgyorsították a társadalmi változásokat 
is.  
 
6.2.2. Demográfia 
 
A Dél-Dunántúli Régió népesedési viszonyai az országos átlagnál kedvezőtlenebbül alakulnak, 
fokozottabban jelennek meg az országosan is problémásnak mondható tendenciák, mint a 
csökkenő népességszám, melynek elsődleges oka a természetes fogyás, amely az alacsony élve 
születési arány, a magas halálozási arány, valamint az elöregedés előrehaladottságával 
magyarázható.  
Az elvándorlás kisebb szerepet játszott a népességszám csökkenésében.  

 
6.2.3. Nemzeti és etnikai kisebbségek 
 
A 2001-es népszámlálás során a Dél-Dunántúlon a népesség 8%-a valamely nemzetiséghez 
tartozónak jelölte meg magát, amely az országos átlag kétszeresét jelenti. A megyék közül a 
közismerten sokszínű nemzetiségi összetételű Baranya megyében ez 11%. 
A régióban a három legjellemzőbb nemzeti illetve etnikai kisebbsége a német, a horvát és a 
cigány. A Magyarországon élő németek 30%-át, a horvátok több mint egyharmadát, a cigányok 
13%-át a régióban írták össze, miközben az ország össznépességének alig egy tizede élt itt a 
népszámlálás időpontjában. 
 
 
6.2.4. Jövedelmi viszonyok 
 
Mind regionálisan, mind kistérségi szinten a jövedelmekre a befizetett személyi 
jövedelemadóból, valamint az ehhez tartozó adóalap adatok alapján következtethetünk. Az egy 
főre jutó személyi jövedelemadó összege a sellyei kistérségben a legalacsonyabb a Dráva 
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mentén. Ez a lemaradás a térség kedvezőtlen munkakörülményeinek (magas a munkanélküliek 
aránya), földrajzi adottságainak (déli határszélen fekvés), és településszerkezetének (aprófalvas 
településszerkezet), és az ezekkel összefüggő infrastrukturális elmaradottságnak köszönhető. 
 
6.2.5. Foglalkoztatottság, munkanélküliség 
 
Ebben a tekintetben a rendszerváltozás menete jól nyomon követhető. A 1990-es évekbeli 
gyors ütemű privatizáció, a jelentős létszámleépítések, a gazdaságtalan vállalkozások 
megszűnése, a foglalkoztatottak számának jelentős csökkenésével, illetve a munkanélküliek 
számának drasztikus emelkedésével járt. A foglalkoztatottak száma már a 1980-as években 
csökkeni kezdett, mértéke meghaladta a népességfogyást. A 1990-es évek első felében a 
foglalkoztatottak számának és a népességen belüli arányának csökkenése felgyorsult, 
összhangban a romló gazdasági mutatókkal. Ezt követte egy viszonylagos stagnálás a 1990-es 
évek közepén, majd a foglalkoztatottak száma és a népességen belüli aránya lassan emelkedett. 
A mezőgazdasági válság igen nagy mértékű állománycsökkenéssel járt együtt. A termelő 
ágazatok dolgozóinak kis része került át a tercier szektorba, nagyobb részük a munkanélküliek, 
valamint az inaktívak csoportját bővítették. Ezen belül is a legnagyobb mértékű változást a 
mezőgazdaságban dolgozók számának csökkenése jelentette, mely regionálisan az 1990-es 
évek 20%-os arányát tekintve 10% alá mérséklődött.  
 
6.2.6. Gazdaság, infrastruktúra 
 
Dél-Dunántúli Régió mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban a fejletlenebb régiók 
közé sorolható. Ennek oka többek között a gazdasági szerkezet és a régió nagy részének rossz 
megközelíthetősége a külföldi és hazai gazdasági centrumokból, valamint a határ menti fekvés, 
ami a történelem során kialakult elszigeteltség miatt fékezte a régió fejlődését. A kistérségek 
társadalmi-gazdasági fejlettségét jellemző, ún. „komplex mutató” alapján az ország 
legfejletlenebb 30 „elmaradott" kistérségből 5 található a Dél-Dunántúlon, ezek közül a sellyei 
és a barcsi kistérség a régió „külső perifériáját” képező horvát határ mentén helyezkedik el.  
Baranya megye egy főre eső GDP értéke jelentősen elmarad az országos átlagtól. Az érintett 
kistérségek közül a legelmaradottabb a Sellyei kistérség, amelynek egy főre jutó bruttó hazai 
terméke mindössze 41,59 %-a Dél-Dunántúli Régió átlagának, és csak 30,85 %-a az országos 
értéknek.  
 
6.2.7. Turizmus 
 
A Dél-Dunántúl idegenforgalmi-turisztikai adottságai sokrétűek. A régió egyetlen olyan 
tájegysége, amely nem tartozik valamelyik üdülőkörzetbe, mégis jelentős turisztikai vonzerővel 
rendelkezik, az Ormánság, ahol a Dráva-menti vízi és kerékpáros turizmus jelent fejlődési 
potenciált. 
Folyóvizeink közül a Dráva mente és környezete még viszonylag érintetlen, a természetet és a 
falusias vidéket kedvelők számára számos lehetőséget tartogat. A vízi turizmus fellendítését 
szolgálta, hogy négy Dráva-menti településen (Barcs, Drávatamási, Drávasztára, 
Drávaszabolcs) ponton kikötőket építettek. A Duna és a Dráva mentén létrejött, csaknem 50 
ezer hektáros Duna-Dráva Nemzeti Park – amelynek négyötöde a három megye területére esik 
– a régió legkiterjedtebb országos jelentőségű védett területe.  
A kerékpáros turizmus fejlesztésére ideálisak a régióban a körülmények, a lehetőségek azonban 
eddig csak korlátozottan lettek kihasználva. A változatos, de nem túlságosan tagolt domborzat, 
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a nagy kiterjedésű erdők, a vizes területek nagy száma mind vonzó környezetet teremt a 
kerékpáros turizmus számára. 
 
6.2.8. Közlekedés, elérhetőségi viszonyok 
 
Az Ormánságot nem érinti egyetlen közlekedési (ún. Helsinki) folyosó sem. Keletről kerüli el, 
közvetlenül a határa mentén az V/C. folyosó, mely a Budapest-Eszék-Szarajevó-Plocse 
nyomvonalon halad. Ennek magyarországi szakasza lesz az M6 gyorsforgalmi út, mely 
Ivándárda térségében lép ki az országból, s melynek pécsi bekötése adja a megyeszékhely 
gyorsforgalmi út kapcsolatát. 
 
Mivel a kijelölt közlekedési folyosók, illetve a már létező gyorsforgalmi utak – a 
folyosórendszer európai léptékében nézve – viszonylag közel húzódnak a tervezési területhez, 
ezért ezen folyosók elérhetőségét biztosító hálózati elemek fejlesztésével az Ormánság jó 
eséllyel bekapcsolható az európai közlekedési vérkeringésbe. 
Az Ormánság jellemzően aprófalvas vidék, ahol a felszíni és területi tagoltság következében 
meglehetősen bonyolult közúthálózat alakult ki. Ennek folyományaként az autóbusz 
viszonylatok szervezése, az optimális menetidő és járatsűrűség biztosítása az országos átlagnál 
nehezebb működési feltételeket. 
 
7.0. Vízgazdálkodás 
 
7.1. Meteorológiai jellemzők  
 
Az érintett térség felszíni vízkészleteinek mennyiségét – a Drávát kivéve – alapvetően két 
tényező határozza meg. Az egyik a területen átvonuló vízfolyások vízkészlete, amit főleg a 
vízgyűjtő területeikre hulló csapadék mennyisége határoz meg. Ezeknek a vízfolyásoknak a fő 
ágai a tervezési terület közelében (Zselic és a Mecsek) erednek és a területen átvonulva oda 
vizet szállítanak, ugyanakkor a többletvizeket a Dráva felé továbbítják, így főbefogadóként 
fontos szerepük van az érintett terület vízgazdálkodásában. A terület vízháztartási viszonyai 
szempontjából a másik fontos tényező az adott térség területére hulló csapadék mennyisége, 
amely áttekintő jelleggel a projekt által érintett, illetve az azzal határos kistérségek évi átlagos 
csapadékmennyiségeivel is jellemezhető. Az alábbi táblázatban a térség csapadékállomásainak 
elmúlt évtizedekre jellemző havi átlagait láthatjuk: 

Állomás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Σ Megjegyzés Adatgazda 

Barcs 42 37 39 62 73 89 77 66 68 57 72 60 740 1971-2000 OMSZ 

Drávaszabolcs 35 43 42 50 71 72 52 54 73 54 54 47 646 2000-2014 DDVIZIG 

Drávasztára 31 49 50 55 87 70 53 56 87 58 60 51 705 2000-2014 DDVIZIG 

Harkány 42 36 41 53 65 80 71 64 55 53 65 54 678 1971-2000 OMSZ 

Királyegyháza 37 47 44 53 81 75 66 53 85 53 52 57 701 2000-2014 DDVIZIG 

Sellye 46 39 44 58 73 96 66 71 65 58 70 58 742 1971-2000 OMSZ 

 
5. sz. táblázat: Elmúlt évtizedekre jellemző havi átlag csapadék mennyiség (mm) 

 
Az OMSZ-tól a rendelkezésre álló csapadékadatok 1971-2000 közötti időszakra állnak 
rendelkezésre. A DDVIZIG 2000-től működteti a csapadékmérő állomásokat.  
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1. sz. grafikon: Havi átlag csapadék mennyiségek alakulása 3 településen (mm) 

 
Az ország ezen térségében az éves csapadékmennyiség jelentősen változik nyugat–kelet 
irányban. Míg Barcson 740 mm csapadék hull le egy átlagos évben, addig Drávaszabolcson ez 
az érték már csak 650 mm körüli.    
 
A fenti adatokból látszik, hogy a legtöbb csapadék júniusban hullik, míg s legkevesebb a 
januárban, februárban. A legalább egy millimétert meghaladó csapadékos napok száma 90-95 
nap, míg a 10 millimétert meghaladó napok száma 15-20 nap körül mozog. Évente 28-30 napon 
társul zivatartevékenység a csapadékhoz. A legzivatarosabb hónapunk az egész ország területén 
a június.  
 
A térségben a csapadék kevesebb mint 20 százaléka származik hóból. Az első havazás átlagos 
időpontja november 27. míg az utolsó havazás átlagos időpontja március 19. A havas napok 
száma egy évben körülbelül 25 a hótakarós napok száma pedig 30-35 nap. Az átlagos 
maximális hótakaró vastagsága 20-30 cm. 
 
A kérdéses térség a meleg-mérsékelten nedves klímakörzethez tartozik. Az évi 
átlaghőmérséklet 10-11 ˚C. A leghidegebb hónap a január, amelynek középhőmérséklete  -1 °C 
körül alakul. Januárban ez a vidék az ország legmelegebb része. Az abszolút 
minimumhőmérséklet rendszerint eléri a -15 °C-ot. A legmelegebb hónap a július, melynek 
középhőmérséklete 21-22 °C, az évi abszolút maximum hőmérséklet pedig  általában 
meghaladja a 33 °C-ot. Az évi közepes hőingás 22-23 °C. A nyári napok (Tmax>25˚C) száma 
70-80, a hőségnapok (Tmax>30˚C) száma pedig 15-20 nap szokott lenni. Télen a téli napok 
(Tmin<0˚C) száma kevesebb szokott lenni 25 napnál. A fagyos napok (Tmax<0˚C) száma 
pedig 90-nél.    
 
A térség uralkodó széliránya az északnyugati, a legszelesebb hónapok pedig a március illetve 
az április. A térségben a napfénytartam átlagos éves összege 2100 - 2150 óra.  
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7.2.  Felszíni vizek 
 
7.2.1. Dráva 
 
Az érintett térség déli határán húzódik a Dráva folyó, melynek mindenkori vízállása a terület 
vízgazdálkodása szempontjából meghatározó. A folyó a terület egészének befogadójaként nem 
csak a felszíni vizek elvezetésének feltételeit befolyásolja (gravitációs, szivattyús), de hatással 
van a felszín alatti vizek alakulására is (oldalirányú szivárgás).  
 
7.2.1.1. A Dráva vízgyűjtő területe 
 
A folyó teljes vízgyűjtője 40.130 km2, öt ország területére esik: Olaszország, Ausztria, 
Szlovénia, Horvátország és Magyarország. A magyar vízgyűjtő ebből 6.160 km2, amely a teljes 
vízgyűjtő 15 %-a. A magyar területen lejátszódó meteorológiai folyamatok nem befolyásolják 
meghatározóan a folyó természetes vízjárását. 
 

 

5. sz. ábra: A Dráva vízgyűjtője 
 

A folyó a Karni–Alpok Ny-i végén ered 1.228 m magasan, hogy aztán a 720 km-es útja után a 
Dunába torkolljon Almás községnél. Az általános felszínfejlődés iránya alapján a vízgyűjtő két 
egymástól jól elkülönülő részre osztható. Az egyik a vízgyűjtő nagyobbik területét, (2/3-át) 
lefedő alpi terület, melynek domborzatára az erős, fiatal kiemelkedések, szűk völgyek és élénk 
domborzat a jellemző. A másik lényegesen kisebb térség az Alpok K-i előterében, a Kárpát-
medencében fekszik. Erre a területre a szétnyíló, kitáguló völgyek a jellemzők, a domborzat 
síkvidéki jellegű. Ilyen domborzatú területhez tartozik a magyar vízgyűjtő is. A magyar 
folyószakaszra az alsó szakasz jelleg a meghatározó. A vízgyűjtő alakjára az elnyújtott, 
hosszúkás alakzat a meghatározó ÉNy-DK-i völgyekkel. Ez az alakzat kedvező az árvizek 
levonulása szempontjából, mert a folyó a teljes hossza mentén nem egyszerre kapja meg a 
csapadékterhelést, így az árhullám tömege el tud oszlani a folyón.  
 
A csapadékviszonyokra a kettős maximum a jellemző. Az Atlanti-óceán felől érkező nedves 
légtömegek június-július, míg a Földközi-tenger felől a mediterrán enyhe, nedves levegő 
október-novemberben szállít sok csapadékot. A csapadék minimumok január, február, március 
hónapokban vannak. 
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7.2.1.2. A magyarországi folyószakasz jellemzése 
 
A magyar szakasz a 235-ös fkm-től (Őrtilos térsége) a 70,2-es fkm-ig (Matty térsége) tart. A 
folyó e szakaszára már az alsó szakasz jelleg a meghatározó. Őrtilos alatt 1-2 km-rel a folyó 
eltávolodik a határtól és horvát területen halad, mintegy 29 kilométeren keresztül. Vízvár felett 
ismét belép az országba, ahonnan szintén közös érdekeltségű szakasz következik. A közös 
folyószakasz domborzati viszonyaira Őrtilos térségében a 125 m Bf-i szint a jellemző. Itt a 
„Szent-Mihály” hegy magasodik a folyó fölé, majd a víz innen két medencén folyik keresztül, a 
Gyékényes-golain, és a Babócsa-bolhóin. Ezen a szakaszon a folyó bal oldalát a természet által 
kialakított magas part jellemzi, és dombos terület övezi. Barcs alatt a folyó völgye kiszélesedik, 
a medret övező területek ellaposodnak. A Barcs alatti térségben két újabb medence található, az 
Ormánság, és a Dráva torkolati süllyedéke, mely felhúzódik Harkány térségéig.  
A bal parti magyar oldalon néhány jelentősebb állami kezelésű vízfolyás torkollik a Drávába: a 
Dombó-csatorna, a Babócsai-Rinya (a legnagyobb középhozamú vízfolyás), a Barcs-komlósdi-
Rinya, a Korcsina-csatorna és a Fekete-víz.  
 
7.2.1.3. Morfológiai, hidrológiai jellemzők 
 
Az Őrtilos-Drávaszabolcs közötti közel 168 km-es szakasz jellegében két eltérő részre osztható, 
az Őrtilos-Barcs és a Barcs-Drávaszabolcs közötti szakaszra. A felső szakaszon a folyó partjait 
csak lokális beavatkozásokkal szabályozták, pl. Őrtilosnál a vasúti töltés védelme 
partbiztosítással, Bélavárnál 191-198 fkm között kanyarátvágással 1979-1982-ben.  
Ezért a Vízvár feletti szakasz partjai egymástól akár 1km-re is eltávolodhatnak, hogy ezen a 
nagy területen aztán a folyó kedvére kanyarogjon és rakhassa le hordalékát több ágra osztódva 
a hordalékkúpok között. Ezen a szakaszon számtalan kisebb-nagyobb kavicssziget található, 
melyeket a felverődött növényzet lassan beborít. A Barcs alatti szakaszon a közös (horvát-
magyar) folyószabályozás elmúlt évtizedeinek eredményeként gyakorlatilag szabályozott lett a 
folyó. A partok be lettek biztosítva, a túlfejlett kanyarok át lettek vágva, pl. zalátai átvágás. A 
folyó medre ezen a szakaszon egységesnek tekinthető, jellemzője a 170 méteres szabályozási 
szélesség.  
 
A terület lankásabbá válásával a folyó medrének, (mely a múlt évszázadban egyre mélyebben 
vágta be magát), esése egyre csökken. Őrtilos térségében a folyó 45-55 cm/km eséssel 
rendelkezik. A Vízvárnál (195 fkm) található törésvonaltól kezdve jelentősen csökken az esés, 
Barcsnál (155 fkm) 15-20 cm/km, míg a drávaszabolcsi kilépő szelvénynél 10-15 cm/km. 
A jellemző középsebességek az eséssel összhangban szintén lefelé csökkennek. A Mura 
betorkollása alatt (235 fkm) 1,5 - 1,8 m/s, Barcsnál 1,0 - 1,2 m/s, Drávaszabolcsnál 0,8 - 1,0 
m/s középsebességgel rendelkezik a folyó. 
Közepes vízállásnál a 2-3 méteres vízmélységek a jellemzők, bár az állandóan vándorló 
zátonyok miatt a meder évente átrendeződik és a hajózás szempontjából, a hajózható szakaszon 
(hajóút vége 198 fkm), vannak kritikusan sekély szakaszok is, főleg Babócsa–Vízvár között.  
A Dráva közös szakaszán öt magyar vízrajzi állomáson folyik rendszeres napi vízállás észlelés. 
Az észlelés kezdete óta – Drávaszabolcsot kivéve – folyamatos az adatsor az alábbi 
állomásokon: 

Őrtilos:  1957- 
Vízvár:  2012- 
Barcs:   1901- 
Szentborbás:  1934- 
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Drávaszabolcs: 1936- 
 
A mért adatokból képzett vízállások sokéves átlagának statisztikai vizsgálatából képzett 
grafikonokat az 12. mellékletben „Dráva menti mérőállomások vízállás-, vízhozam-jellemzői” 
adjuk meg.  
 
A fenti állomások közül, két helyen történik havi vízhozammérés, már több mint 40 éve. A 
barcsi és drávaszabolcsi vízhozam adatsorokból képzett hozamok sokéves átlagának statisztikai 
vizsgálata alapján a jellemző értékek az alábbiak szerint alakulnak: 
 
   KQ m3/s  KÖQ m3/s  NQ m3/s 
Barcs   196              519   1510 
Drávaszabolcs  233   530   1345 
 
A folyón jelentős hozzáfolyás a két állomás között nincs. A nagyvizeknél az ártérre kilépő víz 
tározódik a két állomás között és később tud csak visszafolyni a főmederbe, ezért van ez az 
eltérés a két nagyvízi érték között. A barcsi szelvényre számított fajlagos lefolyás 15 l/skm2. A 
drávaszabolcsi kilépő szelvényben a középhozamból számított és lefolyt éves víztömeg 
16.556.400.000 m3. 
 
A barcsi és a drávaszabolcsi vízrajzi állomásokon az eddigi észlelések időszakában regisztrált 
legkisebb, legnagyobb vízállások, és a hozzájuk tartozó vízhozamok megoszlása az alábbiak 
szerint alakult: 
   Barcs     Drávaszabolcs 
 
LKV  cm   -164 (2011. 11. 24.)  -55 (2002 .02. 14) 
LNV  cm  618 (1972. 07. 19.)  596 (1972. 07. 22.) 
LKQ  m3/s  115     168 
LNQ  m3/s   3.070     2.500 
 
A legnagyobb vízhozamok és vízállások az 1972. júliusi árvízkor voltak regisztrálhatók a 
folyón. Ekkor a barcsi mércén a tetőzés 618 cm, a vízszintrögzítés alapján számított hozam 
3.070 m3/s volt.  
A Drávasztára, Mailáthpuszta térségében történt töltésszakadások miatt a szabolcsi szelvényben 
már lényegesen kisebb hozamot lehetett rekonstruálni. 
 
A folyó éves vízjárására december-március között a kisvizes időszak a jellemző. Hóolvadásból 
a Mura és Dráva vízgyűjtő területéről április-június hónapokban várható a középvízhozamot 
meghaladó érték. Az augusztus-szeptember időszakban ismét a kisvizes periódus jellemző, 
majd az október-november ismét átlag feletti hozamokkal jellemezhető. A folyó éves és havi 
vízjárása a nagy szélsőségektől mentes. A napi vízszint ingadozására az utóbbi 30 évben ez már 
nem mondható el. A napi vízállás-ingadozás Őrtilosnál: 110-130 cm, Barcsnál: 50-70 cm, 
Drávaszabolcsnál 30-40 cm, amely jelenséget a Dráva felső szakaszán lévő erőművek okozzák. 
 
7.2.1.4. Jégviszonyok 
 
A Dráva jégjárásának leírása, a barcsi, szentborbási és a drávaszabolcsi vízmérce-állomások a 
vízállásokéval megegyező hosszúságú adatsora alapján készült. Ezekből az adatsorokból a 
jégjárás időbeli és hosszmenti tendenciája jól kirajzolódik. 
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A Dráva jégjelenségeit vizsgálva az állapítható meg, hogy a folyó közös magyar-horvát 
szakaszán már erősebben érvényesül a melegebb éghajlat és a többi magyarországi folyókhoz 
képest ritkábbak a jegesedések. 
A jéglevonulás során, a Dráván is előfordult torlaszképződés és jeges árvíz. Kedvezőtlen a 
jéghelyzet alakulására, hogy jelenleg néhány mellékág még mindig megosztja a vizet, kedvező 
viszont a rendkívül széles hullámtér. Ebből adódik, hogy a mértékadó árvízszintet megközelítő 
jeges árvizek nem alakulnak ki. 
 
A jégmentes évek adatait vizsgálva megállapítható, hogy a jeges napok évenkénti száma, 
statisztikai átlagban az 1930-as években előfordult 28-30 napról az 1990-es évekre 2-3 napra 
csökkent. Az adatsorokból feltűnő az utóbbi évtizedek jégjelen időszaka. 
A hossz menti vizsgálatból az derül ki, hogy a jég megjelenése – az évek nagy részében – 
Drávaszabolcsnál kezdődik, amit sorrendben, a vízfolyással ellenkező irányban, néhány nap 
késéssel Szentborbás, Barcs és Őrtilos követ. 
Az elmúlt 35 évben két esetben, 1985 és 2012 telén volt beállva a folyó a Drávaszabolcs-
Szentborbás szakaszon. 
 
7.2.1.5. A hullámtér jellemzése  
 
A Dráva magyar-horvát közös érdekű szakasza a 70,2 fkm-től a 140,834 fkm-ig rendelkezik 
hullámtérrel. A felsőbb szakaszon a kiöntéseket a magaspartok akadályozzák a folyóirány 
szerinti baloldalon. A magyar oldalon épített árvédelmi fővédvonal szelvényezése az 
országhatártól indul és a Somogy megyei Tótújfalu felett ér véget 74+095 fkm szelvénynél. A 
védtöltés a kiöntések ellen a drávaszabolcsi-, kémesi-, illetve az ormánsági öblözetet védi.  
A drávaszabolcsi védelmi szakasz menti hullámtérben (Drávaszabolcs és Kelemenliget között), 
a mintegy 18 km hosszú töltés előtt hozzávetőleg 8,0-8,5 km hosszban folytatnak jelenleg 
erdőművelést. Kelemenliget és Drávagárdony között a töltés közvetlen védelmére hullámverés 
elleni véderdőket nem telepítettek. A töltésektől kissé távolabb, de egyes helyeken közvetlenül 
a töltés közelében is vannak állami, illetve magán kezelésű erdők. Összefoglalva 
megállapítható, hogy a magyar oldali, töltéssel rendelkező bal parti hullámtér a teljes hosszon 
erdővel telepített, melyből az alsó, 22 km közvetlenül a töltés mellett, a felsőbb szakaszon, 
mintegy 48-49 km-en a töltéstől távolabb húzódnak az erdősávok.   
A hullámtér szélessége a Dráva 64,5-141,5 fkm között, a töltéskilométer függvényében a 
következők szerint változik: 

 



ŐS-DRÁVA PROGRAM 
AKTUALIZÁLT TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANULMÁNYTERV 

2015. 

 

 
 

35 

6. sz. ábra: A hullámtér szélességének változása a töltéskilométer függvényében 
 
A hullámtér a Tésenfa-Kémes közötti szakaszon (a 20,5-21,0 tkm között) a legkeskenyebb (80 
m körüli), legszélesebb Drávasztáránál (a 48,5-49,0 tkm között), ahol eléri az 1.800 m-es 
szélességet is. A hullámtér átlagos szélessége 600-700 m. A hullámtér fedettségét tekintve a 
művelési ág legnagyobb részben erdő, melyen az erdőgazdálkodás folyamatos, kisebb részben 
rét-legelő. A hullámtérben levővízfelületek: mellékágak és betorkoló vízfolyások.  
 
7.2.1.6. A Dráva töltés keresztező műtárgyai  
 
A drávaszbolcsi 44,98 km hosszúságú árvízvédelmi szakasz töltései a 64,5 fkm magasságban 
levő országhatártól kiindulva a Dráva folyó medrét a bal parton nagyjából követve, valamint a 
Fekete-víz és a Pécsi-víz vízfolyásokat is visszatöltésezve Kelemenligetnél a 96,7 fkm-ben a 
drávasztárai árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozva a drávaszabolcsi-, a kémesi- és az 
ormánsági öblözet alsó részét átmentesítik.  
 
A drávasztárai árvízvédelmi szakasz 42,386 km hosszú védvonala a Dráva 96,2 fkm-től, a 
drávaszabolcsi árvédelmi szakasz 31+709 tkm szelvényéből, Kelemenligetnél kiindulva a 
Dráva folyó medrét a bal parton nagyjából követve a 141,0 fkm magasságában, Drávagárdony 
határában a 74+095 tkm szelvénnyel a magaspartba csatlakozva az 1.35. számú Ormánsági 
öblözetet ármentesíti. 
 
Az öblözet alsó – Kelemenliget és a Fekete-víz átmetszés közötti kisebb – részét a 
drávaszabolcsi árvízvédelmi szakasz töltése átmentesíti. 
 
A töltés végszelvényétől Barcsig, a folyó bal partján magas part húzódik, és itt árvízvédelmi 
művek nem épültek. 
 

 

7. sz. ábra: Árvízvédelmi szakaszok a Dráva mentén 
 
A 05.03. DRÁVASZTÁRAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 

A műtárgy (keresztezés) helye  
tkm/fkm 

Küszöbszint 
mB.f. 

Vejti-luzsoki zsilip töltés 33 + 151,5 tkm   92,00 
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Dráva 98,2 fkm 
Vejti csapadékvízelvezető zsilip töltés 34 + 4 14 tkm  
Dráva 99,7 fkm 

91,25 

Zehipusztai-kemsei zsilip töltés 37 + 852 tkm  
Dráva 103 ,0 fkm 

92,01 

Kápolnai-Gürü zsilip töltés 40 + 094 tkm  
Dráva 104,6 fkm 

91,93 

Sellyei-Gürü zsilip töltés 43 + 979 tkm  
Dráva 111,0 fkm 

92,29 

Drávasztárai gátőrház alatti zsilip töltés 48 + 070 tkm  
Dráva 115,5 fkm 

96,36 

Temetői zsilip töltés 49 + 051 tkm  
Dráva 116,9 fkm 

94,99 

Csalipusztai zsilip töltés 50 + 969 tkm  
Dráva 119,2 fkm 

95,08 

Révfalu zsilip töltés 51 + 865 tkm  
Dráva 119,8 fkm 

95,96 

Korcsina torkolati műtárgy töltés 52 + 305 tkm  
Dráva 120,2 fkm 

93,78 

Gréda-lugi zsilip töltés 56 + 152 tkm  
Dráva 124,2 fkm 

95,87 

Felsőszentmártoni zsilip töltés 58+342 tkm  
Dráva 126,6 fkm 

96,00 
 

Siópusztai zsiliptöltés 63 + 064 tkm  
Dráva 131,7 fkm 

97,47 

Tótújfalui zsilip töltés 73 + 611 tkm  
Dráva 140,35 fkm 

99,71 

Szentborbásnál töltést 64 + 544 tkm-ben keresztező köves út  
Dráva 133,2 fkm 

100,63 

 
A 05.02. DRÁVASZABOLCSI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 

A műtárgy (keresztezés) helye 
tkm/fkm 

Küszöbszint 
mB.f. 

Lanka vb. zsilip az árvízvédelmi töltés 1+455 tkm  
Dráva 66,0 fkm 

86,51 

Lanka szivattyútelep nyomócsövei az árvízvédelmi töltés 1+542,5 tkm  
Dráva 66,3 fkm 

90,83 

Gordisai zsilip az árvízvédelmi töltés 8+454,5 tkm  
Dráva 73,5 fkm 

88,70 

Kendergyári csőalagút az árvízvédelmi töltés 12+994 tkm  
Dráva 77,6 fkm 

89,50 

Drávaszabolcsi Egerszegi torkolati zsilip az árvízvédelmi töltés 13+860 tkm 
Dráva 78,3 fkm 

87,36 

Kémesi vb. zsilip a Pécsi-víz bal parti töltés 1+750,4 tkm   91,70 
Cúni vb. csőzsilip a Fekete-víz jobb parti töltés 5+710 tkm  90,57 
Kisinci csőzsilip az árvízvédelmi töltés 23+21,4 tkm  
Dráva 87,2 fkm 

90,15 

Ilmapusztai öntöző vb. csőzsilip az árvízvédelmi töltés 25+130 tkm 
Dráva 89,8 fkm 

89,37 

Ilmapusztai vb. zsilip az árvízvédelmi töltés 24+238 tkm  
Dráva 88,7 fkm 

91,88 

Mailáthpusztai vb. zsilip az árvízvédelmi töltés 26+492,8 tkm  89,56 
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Dráva 91,2 fkm 
Csillagfüzesi vb. zsilip az árvízvédelmi töltés 28+368 tkm   
Dráva 93,0 fkm 

90,35 

Mérnökházi öntöző vb. csőzsilip az árvízvédelmi töltés 30+611,9  
Dráva 95,7 fkm 

92,32 

6. sz. táblázat: Töltést keresztező műtárgyak 
 
 
7.2.1.7. A Dráva menti belvízvédelmi szakasz 
 
A program tervezési területének nyugati része a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 05.01. 
Dráva menti belvízvédelmi szakaszának Korcsina belvízvédelmi öblözetét foglalja magában. 
Az öblözet a Dráva mentén, Drávatamási és Révfalu között fekszik, területe fedésben van az 
ártéri öblözettel. 

 

8.sz. ábra: Korcsina öblözet 
 
Az öblözet a Dráva vonalával párhuzamosan lejt. A terület déli részén holt meder maradványok 
találhatók. Az öblözet fő befogadója a Korcsina csatorna, mely kedvező Dráva vízállás esetén 
az árvízvédelmi töltésbe épült zsilipen keresztül gravitációsan juttatja a belvizeket a 
befogadóba.  
Tartósan magas Dráva-vízállás esetén a Korcsina-csatornán érkező vizeket szivattyúval lehet 
átemelni a Dráva hullámterére. Az árvízvédelmi töltés keresztezésében a főművi 
szivattyúállásnál biztosított átemelő kapacitás 1,0 m³/s. A szivattyúegységeket a Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság a központi raktárában tárolja. 
A Korcsina belvízvédelmi öblözet területe 81,8 km². 
 
A Korcsina csatorna gravitációs vízszállító képessége 5,5 m3/s, szivattyús üzem esetén 1,0 
m3/s, a fajlagos kiépítettség gravitációs üzem esetén 67,24 l/s/km2, szivattyús üzem esetén 
12,22 l/s/km2. 
 

Sor-             Csatorna                           Befogadó   
szám Neve Teljes     Torkolati vízszállítás Kettős- Belterületi Neve Szelvény- 

    hossz Gravitációs Szivattyús működésű szakasz   száma 
          szakasz hossz     
          hossz       
    [km] [m3/s] [m3/s] [km] [km]     

1  Korcsina-csatorna 27,00 5,5  1  0  0  Dráva 118+700 
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2  Korcsina-átvágás 2,47 6,5  0  0  0  Dráva 140+200 

3  Nagymező-árok 8,08 0,78  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 2+269 

4  Bisztrica-csatorna 3,00 0,4  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 5+500 

5  Nádiberki-csatorna 4,60 0,72  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 10+050 

6  Mlákai-árok 1,90 0,13  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 15+160 

7  Lugi-csatorna 3,40 0,33  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 16+070 

8  Siópusztai-árok 11,91 1,08  0  0  0  Dráva holtág 2+000 

9  Tekeresi-árok 10,61 2,9  0  0  0  
Korcsina-
csatorna 18+590 

10  Galozsai-árok 6,26 0,9  0  0  0  Tekeresi-árok 1+280 
Szakasz 
összesen:   79,23             

7. sz. táblázat: Korcsina öblözethez tartozó csatornák 
 
Az öblözet másik jelentős belvízelvezető csatornája a korábban társulati kezelésben lévő 
Siópusztai-árok, amely az árvízvédelmi töltést keresztező műtárgy útján önálló gravitációs 
levezetést biztosít a Dráva felé. A Dráva magas vízállása esetén az érkező vizek gravitációsan 
nem tudnak befolyni a befogadóba, a belvizet telepített szivattyúval kell átemelni. A 
Siópusztai-árok fajlagos kiépítettsége gravitációs üzem esetén: 46,6 l/s/km2. 
 
A Korcsina főművi szakaszához Lakócsa környékén csatlakoznak mellékágak, a főművi 
csatlakozás a gravitációs elvezetést biztosítja. A Korcsina felső szakasza a Tekeresi-árok 
torkolata felett maga is vízvédelmi mű, és az üzemképesség elsősorban a mindenkori 
fenntartottság függvénye. 
 
Az utóbbi években jelentősebb belvízi elöntések a Korcsina öblözetben nem fordultak elő. 
Készültség elrendelésére az elmúlt 15 évben csak 2010-ben és 2014-ben került sor. A 
készültség 5-10 napi tartott, szivattyúk beindítására nem került sor. 
 
 
7.2.2. Kisvízfolyások vízrendszerei 
 
7.2.2.1. Korcsina-csatorna vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 
1. Korcsina-csatorna 0-38000 DDVIZIG 
2. Darányi-csatorna 0-3000 DDVIZIG 
3. Istvándi-árok 0-6230 DDVIZIG 
4. Zádori-határárok  Részben DDVIZIG 
5. Kastélyosdombó-csatorna  Nem állami 
6. Galozsai-csatorna 0-4680 DDVIZIG 
7. László-árok 0-1770 DDVIZIG 
8. Lugi-csatorna 0-2670 DDVIZIG 
9. Mlákai-árok  Nem állami 
10. Nádiberki-csatorna  Részben DDVIZIG 
11. Bisztrica-csatorna 0-4140 DDVIZIG 
12. Nagymező-árok 0-6800 DDVIZIG 
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13. Tekeresi-árok 0-10500 DDVIZIG 

8. sz. táblázat: A Korcsina-csatorna vízrendszer vízfolyásai 

 

A Korcsina-csatorna vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: 
(Korcsina-csatorna, László-árok, Lugi-csatorna, Nádiberki-csatorna, Bisztrica-csatorna, 
Nagymező-árok, Tekeresi-árok) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Korcsina-csatorna 
A Korcsina-csatorna medre, a 14+850 és 12+950 szelvények között egy morotva rendszer 
középső ágán vezet át. A belvízcsatorna egyben a felszíni vizek befogadója és elvezetője is, a 
Dráva bal parti árvízvédelmi töltést 52+093 tkm szelvényében keresztező zsilipen át torkollik a 
Drávába. 
 
Korcsina 0+000-18+540 km sz. 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI./20. 
Vízgyűjtő: 127,7 km2 
Vízszállítás: 0+000-18+540 km sz. Q = 1 m3/s az átemelő kapacitásával összhangban 
Kiépítési vízhozam: 0+000-18+540 km sz., Q10% = 5,5 m3/s 
Befogadó: Dráva 118,7 fkm  
Becsatlakozás szintje: 93,07 m B.f. 
Mederrendezés: 0+000-18+540 km sz.-ek között 

Kiépítési vh.-ra Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-5+750 0,2 1:2 2 
5+750-8+250 0,18 parabola parabola 
8+250-11+050 0,2 1:2 2 
11+050-11+750 0,18 parabola parabola 
11+750-12+230 0,2 1:2 2 
12+230-12+840 0,18 parabola parabola 
12+840-15+240 0,47 1:2 2 
15+240-16+130 0,18 parabola parabola 
16+130-16+500 0,2 1:2 2 
16+500-18+175 0,47 1:2 2 

- 5+750-8+250 kmsz között két oldali padka Padkaszélesség: 4 m 
- 11+050-11+750 kmsz között két oldali padka Padkaszélesség: 4 m 
- 12+230-12+840 kmsz között két oldali padka Padkaszélesség: 4 m 
- 15+240-16+130 kmsz között két oldali padka Padkaszélesség: 4 m 

 
Korcsina 18+540-27+000 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI./6. 
Vízgyűjtő: 102 km2 
Kiépítési vízhozam: 
18+540-27+000 km sz., Q10%= 3,4 m3/s 
Befogadó: Korcsina-csatorna 18+540 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 97,92 m B.f. 
Mederrendezés: 18+540-27+000 km sz.-ek között 
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 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
18+540-23+040 0,23 1:1,5 1 
23+040-27+000 0,55 1:1,5 1 

 
 
2. Nádiberki-csatorna  
Nádiberki-csatorna 0+000-4+478 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI/4. 
Vízgyűjtő területe:5,768 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,72 m3/s 
Befogadó: Korcsina 9+910 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 96,12 m B.f. 
Műtárgyak: 2+800 km sz. surrantó (1 m fenékszélesség, 17 m hossz) Alsó küszöbszint: 96,98 
m B.f.  
Felső küszöbszint: 97,48 m B.f. 
 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+363 0,2 1:2 1 
3+363-3+765 0,6 1:2 1 
3+365-4+478 0,2 1:2 0,8 

 
3. Bisztrica-csatorna  
Bisztrica-csatorna 0+000-3+756 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI/30. 
Vízgyűjtő: 4,897 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,4 m3/s 
Befogadó: Korcsina 5+500 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 95,93 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+756 0,48 1:2 0,8 

 
4. Nagymező-árok 
Nagymező-árok 0+000-8+083 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI/29. 
Vízgyűjtő: 9,7 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,78 m3/s 
Befogadó: Korcsina 2+210 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 95,23 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+918 0,3 1:1,5 1,0 
3+918-6+334 0,3 1:2 1,0 
6+334-8+083 0,4 1:2 0,8 

 
5. László-árok 
László-árok 0+000-1+806 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. CXLVI/17. 
Vízgyűjtő: 2,5 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,6 m3/s 
Befogadó: Galozsai-árok 1+103 km sz. 
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Becsatlakozás szintje: 100,02 m B.f. 
 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-1+806 0,3 1:1,5 1,0 

 
6. Lugi-csatorna  

A Lugi-csatorna a 8+338 végszelvényében 100,72 mBf szintről indul és váltakozó eséssel vezet 
a Korcsina-csatorna 16+070 szelvényében a jobb parton lévő 97,95 mBf küszöbű torkolati 
zsilipig.  
A Lugi-csatorna 3+450 szelvényét egy régebbi vízrendezés alkalmával összekötötték a Drávába 
vezető Siópusztai-árokkal, így a szelvény megegyezik a Siópusztai-árok 7+180 szelvényével. A 
vizek két meder közötti megosztásának szabályozására vízkormányzó műtárgy nem épült. 
 
Lugi-csatorna 0+000-3+395 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. XLVIII./46. 
Vízgyűjtő: 1,96 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,33 m3/s 
Befogadó: Korcsina 16+070 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 97,95 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+395 0,31 1:1,5 1,5 

 
7. Tekeresi-árok 
Tekeresi-árok 0+000-10+610 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B.CXLVI/13 
Vízhozam: Q10% = 2,9 m3/s 
Befogadó:Korcsina 18+590 km szelvény 
Becsatlakozás szintje: 98,2 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+569 0,47 1:1,5 1,5 
3+569-6+581 0,2 1:1,5 1,5 
6+581-7+210 0,2 1:1,5 1,0 
7+210-7+400 1,3 1:1,5 1,0 
7+400-7+600 2,7 1:1,5 1,0 
7+600-8+000 3,4 1:1,5 1,0 
8+000-8+400 6,2 1:1,5 1,0 
8+400-9+245 3,0 1:1,5 1,0 
9+245-9+700 1,4 1:1,5 1,0 
9+700-10+400 4,6 1:1,5 1,0 
10+400-10+610 8,9 1:1,5 1,0 

 
7.2.2.2. Siópusztai-árok vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 

1. Siópusztai-árok  0-3750  Alsó szakasza DDVIZIG 
 2. Lóki-csatorna    Nem állami 
 3. Lugi-csatorna  2670-8200  DDVIZIG 
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 4. Darányi-árok   Nem állami 
 5. Korcsina-átmetszés  0-1800  DDVIZIG 
 6. Drávatamási-csatorna    Nem állami 
7. Drávatamási-mág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 
8. Tótújfalui-mág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 
9. Felsőszentmártoni-mág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 
10. Drávakeresztúri I-II-III-mág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 

9. sz. táblázat: A Siópusztai-árok vízrendszer vízfolyásai 
 

A Siópusztai-árok vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: 
(Siópusztai-árok, Lugi-csatorna, Korcsina-átmetszés) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Siópusztai-árok 
Siópusztai-árok 0+000-11+910 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. III./120. 
Vízgyűjtő: 23,57 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 1,08 m3/s 
Befogadó: Dráva holtág 
Becsatlakozás szintje: 97,29 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-0+465 0,3 1:2 1,5 
0+465-1+300 0,4 1:2 1,5 
1+300-2+495 0,5 1:2 1,5 
2+495-3+200 0,3 1:2 1,5 
3+200-5+892 0,14 1:2 1,5 
5+892-6+700 0,1 1:2 1,0 
6+700-7+180 0,1 1:1,5 1,0 
7+180-9+651 0,24 1:1,5 1,0 
9+651-11+910 0,53 1:1,5 1,0 

 
2. Lugi-csatorna 
Lugi-csatorna 2+670-8+338 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. XLVIII./46. 
Vízgyűjtő: 1,96 km2 
Kiépítési vízhozam: Q10% = 0,33 m3/s 
Befogadó: Korcsina 16+070 km sz 
Becsatlakozás szintje: 97,95 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-3+400 0,31 1:1,5 1,5 
3+400-5+920 0,31 1:1,5 1,5 
5+920-8+180 0,4 1:1,5 1,0 

 
3. Korcsina-átmetszés 
Korcsina átmetszés 0+000-2+470 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. XLVIII/29. 
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Vízhozam: Q = 6,5 m3/s 
Befogadó: Dráva 140+200 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 99,12 m B.f. 
 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-2+470 0,8 1:2 2,0 

 
7.2.2.3. Körcsönye-csatorna vízrendszere 
 NÉV Hossza Kezelő 
 1. Körcsönye-csatorna  0-3630, 

9320-14450 
 DDVIZIG  
Középső szakasza nem viziges 

 2. Nagyhomoki-árok  0-2350  DDVIZIG 
 3. Lancsikai-árok   Nem állami 
 4. Liszkói-árok   Nem állami 

10.sz. táblázat: A Körcsönye-csatorna vízrendszer vízfolyásai 
A Körcsönye-csatorna vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: 
(Körcsönye-csatorna) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Körcsönye-csatorna 
Körcsönye-csatorna 6+050-17+432 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXI./19. 
Vízgyűjtő: 31,2 km2 
Kiépítési vízhozam: 
6+050-17+432 kmsz Q10% = 1,6 m3/s 
Befogadó: Körcsönye csatorna 6+050 km sz.  
Becsatlakozás szintje: 95,9 m B.f. 
Mederrendezés: 0+000-6+050 kmsz -ek között/1968 
Mederrendezés: 6+050-17+432 kmsz -ek között/1969 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
6+050-8+000 0,13 1:2 1 
8+000-10+550 0,13 1:2 0,8 
10+550-12+150 0,28 1:2 0,8 
12+150-17+432 0,45 1:2 0,8 

 
7.2.2.4. Sellyei-és Kápolnai-Gürü-csatornák vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 

 1. Sellyei-Gürü-csatorna  0-360,2770-8340  DDVIZIG 
 2. Kápolnai-Gürü-csatorna  0-7700  DDVIZIG 
3. Csallov-árok  0-2800  Alsó szakasza DDVIZIG  
4. Drávaiványi-mellékárok  0-6800  DDVIZIG 
5. Drávaiványi-árok  0-3350  Alsó szakasza DDVIZIG 
6. Gürü-összekötő-csatorna  0-2100  Részben DDVIZIG 
7. Gürü-csatorna   Nem állami 
8. Drávasztárai-mellékág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 
9. Lajostanyai-mellékág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 
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11. sz. táblázat: A Sellyei- és Kápolnai-Gürü-csatornák vízrendszer vízfolyásai 

A Sellyei- és Kápolnai-Gürü-csatornák vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak 
jellemző adatai: (Sellyei-Gürü, Kápolnai-Gürü, Drávaiványi-árok, Drávaiványi-mellékág) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Sellyei-Gürü 

Sellyei-Gürü-csatorna 0+000-11+461 km szelvény 

Vízikönyvi szám: B. III./78. 
Vízgyűjtő: 34,4 km2 
Kiépítési vízhozam: 
2+900-11+461 km sz. Q20% = 1,1 m3/s 
Befogadó: Sellyei-Gürü 2+900 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 93,62 m B.f. 
Mederrendezés: 2+900–11+461 km sz.-ek között 
Műtárgyak: 
2+900–4+140 km sz.-ig terméskő rakat 
5+500–7+150 km sz.-ig terméskő rakat 
8+700–11+411 km sz.-ig terméskő rakat 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
2+900-11+461 0,5 1:2 1 

 
2. Kápolnai-Gürü 

A vízfolyásról a vízikönyvtárban nem találhatók adatok. 

 

3. Drávaiványi-árok 

Drávaiványi-árok 0+000–7+177 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. III./77 
Vízgyűjtő: 4,37 km2 
Kiépítési vízhozam:  
Q10% = 0,48 m3/s 
Befogadó: Sellyei-Gürü-csatorna 7+150 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 95,59 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-5+200 0,3 1:2 1,0 
5+200-7+177 0,3 1:2 1,0 

 
4. Drávaiványi-mellékág 
Drávaiványi-mellékág 7+177-9+110 km szelvény 
Vízikönyvi szám: S. III./77-I. 
Kiépítési vízhozam:  
7+177–9+110 km sz. Q10% = 0,35 m3/s 
Befogadó: Drávaiványi árok 7+177 km sz. 
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Becsatlakozás szintje: 97,76 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
7+177-9+110 0,2 1:2 0,8 

 
 
7.2.2.5. Fekete-víz vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 
1. Fekete-víz  0-32488  DDVIZIG 
2. Egyesült-Gyöngyös  0-10566  DDVIZIG 
3. Endrőc felső-csatorna  0-3350  DDVIZIG 
4. Denci-árok  1580-6340  DDVIZIG Részben viziges 
5. Kengyelesi-árok  0-2300  DDVIZIG Alsó szakasza  viziges 
6. Kárászi-árok  0-1280  DDVIZIG Alsó szakasza  viziges 

7. Okorköz-csatorna  0-7747  DDVIZIG 
8. Okor-Bükkösdi-víz  0-17250  DDVIZIG 
9. Nádas-árok    DDVIZIG Felső szakasza  viziges 
10. Nádastói-árok   Nem állami 
11. Régi Fekete-víz  0-4700  DDVIZIG 
12. Drávapalkonyai-mág  MELLÉKÁG  DDVIZIG 

12.sz. táblázat: A Fekete-víz vízrendszer vízfolyásai 
 
A Fekete-víz vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: (Fekete-víz, 
Denci-árok, Régi Fekete-víz) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Fekete-víz 
Fekete-víz 0+000-32+488 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXII./27. 
Vízgyűjtő: 2021 km2 
Kiépítési vízhozam: 
0+000-32+488 km sz. Q2% = 147,0 m3/s 
Vízszállítás: 
0+000-4+620 kmsz Q5% = 62,1 m3/s 
4+620-20+450 kmsz Q20% = 33,2 m3/s 
20+450-32+488 kmsz Q20% = 21,0 m3/s 
Befogadó: Dráva 82+800 fkm sz. 
Becsatlakozás szintje: 88,15 m B.f. 
Mederrendezés: 0+000-32+488 km sz.-ek között 
A kiépítési vízhozamhoz tartozó mederadatok: 

 Esés 
(‰) 

Rézsű Fenékszélesség 
(m) 

0+000-7+300 0,3 1:1,5 4,0-6,0 
7+300-14+800 0,25 1:3-1:2-1:1,5 6,0 
14+800-21+300 0,25 1:3-1:2-1:1,5 2,0 
21+300-32+488 0,35 1:3-1:2-1:1,5 2,0 



ŐS-DRÁVA PROGRAM 
AKTUALIZÁLT TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANULMÁNYTERV 

2015. 

 

 
 

46 

Padka:  
0+000-32+488 km szelvények között kétoldali padka 
padkaszélesség 4,0 m 
kétoldali depónia 
depónia koronaszélessége: változó 
depónia belső rézsű: 1:2 
depónia külső rézsű:1:1,5 
 
2. Denci-árok 
Denci-árok 
Vízikönyvi szám: B. LXXII./35. 
Vízgyűjtő: 14,4 km2 
Vízszállító képesség: Q10% = 0,75 m3/s 
Befogadó: Fekete víz 28+490 km sz.  

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-6+000 0,15 1:1,5 1,0 
6+000-9+000 0,36 1:1,5 0,8 
9+000-11+550 0,5 1:1,5 0,8 

 
3. Régi Fekete-víz 
 
Régi Fekete-víz 0+000-7+100 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXII./64. 
Vízgyűjtő: 96,9 km2 
Kiépítési vízhozam: 
0+000-7+100 km sz. Q10% = 5,4 m3/s 
Befogadó: Dráva 76+700 fkm  
Becsatlakozás szintje: 85,6 m B.f. 
Mederrendezés: nincs 

 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-7+100 Átlagos 0,18 változó 12 

Padka:  
0+000+7+100 km szelvények között két oldali padka 
padkaszélesség változó 
0+000-3+036 kmsz ig depónia koronaszélessége: 3 m 
depónia belső rézsű: 1:3 
depónia külső rézsű: 1:2 
3+036-4+886 kmsz ig depónia koronaszélessége: 3 m 
depónia belső rézsű: 1:3 
depónia külső rézsű: 1:2,5 
 
7.2.2.6. Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 
1. Vejti-Luzsoki-csatorna    Felső szakasza DDVIZIG  
2. Vejti-árok    Részben DDVIZIG 
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3. Vejti-mág MELLÉKÁG  DDVIZIG 
4. Zehipusztai-Kemsei-árok    Nem állami 
5. Piskói-mág MELLÉKÁG  DDVIZIG 
6. Kelemenligeti-csatorna    Részben DDVIZIG  
7. Kisszentmártoni-csatorna    Nem állami 
8. Mailáthpusztai-mág MELLÉKÁG  DDVIZIG 
9. Kisinci-mellékág MELLÉKÁG  DDVIZIG 
10. Adhini-mellékág MELLÉKÁG  DDVIZIG 

13. sz. táblázat: A Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszer 
vízfolyásai 

 
A Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszeren nincs DDVIZIG 
kezelésű vízfolyás, tervezéssel nem érintett. 
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7.2.2.7. Pécsi-víz vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 
1. Pécsi-víz  0-41770  DDVIZIG 
2. Bükkösdi-árapasztó  0-12085  DDVIZIG 
3. Páprádi-csatorna  0-5530  DDVIZIG 
4. Czinderi-árok  0-7990  DDVIZIG 
5. Zér-árok    Nem állami 
6. Baksai-árok  0-1860  Részben DDVIZIG 
7. Tengeri-árok  0-1320  Részben DDVIZIG 
8. Hegyadó-patak és Hegyadó-átvágás  0-12800  DDVIZIG 
9. Kónica-csatorna  0-10960  DDVIZIG 
10. Kémes-Drávapiski-árok  0-3430  Alsó szakasza DDVIZIG  

14. sz. táblázat: A Pécsi-víz vízrendszer vízfolyásai 
 
A Pécsi-víz vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: (Pécsi-víz, 
Hegyadó-patak és Hegyadó-átvágás) 
A megadott adatok a vízfolyások vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
1. Pécsi-víz 

Pécsi-víz 0+000-41+770 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXIII./98. 
Üzemeltető: DDKÖVIZIG 
Vízgyűjtő: 661,7 km2 
Vízszállítás: 
0+000–16+600 km sz. Q20% = 10,7 m3/s 
16+600–24+500 km sz. Q33% = 6,9 m3/s 
24+500–37+200 km sz. Q33% = 6 m3/s 
37+200–41+770 km sz. Q33% = 4,6 m3/s 
Kiépítési vízhozam: 
0+000–18+500 km sz. Q3% = 66 m3/s 
18+500–31+616 km sz. Q10% = 66 m3/s 
31+616–39+000 km sz. Q3% = 66 m3/s 
39+000–41+770 km sz. Q1% = 66 m3/s 
Befogadó: Fekete-víz 11+033 km sz.  
Becsatlakozás szintje: 89,52 m B.f. 
Mederrendezés: 0+000–41+770 km sz.-ek között 
Műtárgyak: 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
0+000-41+770 0,4-0,7 1:4,1:1,2 1,5 
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2. Hegyadó-patak 

Hegyadó-patak 0+000-21+163 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXX./11. 
Vízgyűjtő: 143,7 km2 
Kiépítési vízhozam: 
2+566–14+600 km sz. Q20% = 9,8 m3/s 
Befogadó: Pécsi-víz 2+566 km sz.  
Becsatlakozás szintje: 98,46 m A.f. 
Mederrendezés: 2+566–14+600 km sz.-ek között 
Műtárgyak: 

Műtárgy km szelvény Alsó küszöbszint Felső küszöbszint 
kőbeton bukó 6+500 km sz. 105,40 m A.f. 106,60 m A.f. 

10+427–11+100 km sz. között halastó 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
2+566-14+600 2 1:1,5 2,0 

 
7.2.2.8. Egerszegi-csatorna vízrendszere 
 
 NÉV Hossza Kezelő 
1. Egerszegi-csatorna  0-21000  DDVIZIG 
 2. Rádfalvai-árok   Nem állami 

 3. Terehegyi-vízfolyás   Nem állami 

 4. Csukmai-árok  0-4380  DDVIZIG 
 5. Sződönyi-árok  0-1850  Alsó szakasza DDVIZIG 

15. sz. táblázat: Egerszegi-csatorna vízrendszer vízfolyásai 
 
A Egerszegi-csatorna vízrendszer tervezéssel érintett vízfolyásainak jellemző adatai: 
(Egerszegi-csatorna) 
A megadott adatok a vízfolyás vízjogi engedélyes anyagában szerepelnek. 
 
Egerszegi-csatorna 0+000-11+300 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXVI./38. 
Vízgyűjtő: 69,6 km2 
Kiépítési vízhozam: 
0+000–11+300 km sz. Q10% = 4,2 m3/s 
11+300–18+610 km sz. Q10% = 3,71 m3/s 
Befogadó: Régi Fekete-víz 2+380 km sz.  
Becsatlakozás szintje: 87,53 m B.f. 
Mederrendezés: 0+000–18+610 km sz.-ek között 
Műtárgyak: 

Műtárgy km szelvény Alsó küszöbszint Felső küszöbszint 
kőbeton bukó 0+350 km sz. 109,10 m B.f. 110,23 m B.f. 
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 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 

0+000 – 5+165 0,4 1:2 2,0 
5+165 – 11+350 0,35 1:2 2,0 
11+350–18+610 0,2 1:1,5 2,0 

Padka:  
0+000 – 5+165 km szelvények között kétoldali padka 
padkaszélesség 4,0m 
kétoldali lokalizációs töltés  
koronaszélesség:3,0 m 
rézsű:1:2 
 
Egerszegi-csatorna 11+300–18+610 km szelvény 
Vízikönyvi szám: B. LXXVI./27. 
Kiépítési vízhozam:Q10%=3,71m3/s 
Befogadó: Egerszegi-csatorna 11+300 km sz. 
Becsatlakozás szintje: 93,63 m B.f. 

 Esés (‰) Rézsű Fenékszélesség (m) 
11+350–12+481 0,4 1:1,5 2,0 
12+481-18+610 0,21 1:1,5 2,0 

 
 
7.2.3. Holtágak, tavak, morotvák 
 
A területen holtágak nagy számban találhatók. A Dráváról természetes úton lefűződött, vagy 
mesterséges beavatkozással (folyószabályozás) leválasztott és az árvízvédelmi töltésen kívülre 
(mentett oldalra) került morotvák növényzettel fokozatosan benőttek, mocsarakká, vagy 
nádasokká váltak.  
A holtágak nyílt vízfelülete, vízmélysége igen különböző, de az eutrofizáció miatt jellemzően 
csökkenő. Vízellátottságuk nagymértékben függ a folyó vízállásától. Hasznosításuk döntően 
horgászati célú.  
 
A tervezési területen található jelentősebb tavak, holtágak, morotvák (9. sz.ábra):  

1. Lakócsa melletti morotva 
2. Fenékmocsár 
3. Kanszki berek 
4. Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) 
5. Sellyei tó 
6. Drávakeresztúri morotva 
7. Bresztik tó  
8. Zalátai Ó-Dráva (Adravica) 
9. Fekete-tó holtág  
10. Versági holtág (Piskói holtág) 
11. Kápolnapusztai morotva 
12. Nagyszigeti-morotva 
13. Kisszentmártoni holtágrendszer 
14. Kisszentmártoni-tó 
15. Mailáthpusztai tó (holtág)  
16. Cún- Szaporcai holtág (Kisinci-tó, Kishobogyi-tó, Szilháti-tó, Lanka-tó) 
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17. Kovácshidai-tó 
 

 
 
 

9. sz.ábra: A tervezési területen található jelentősebb tavak, holtágak, morotvák 
 
 
 
Tervezésbe bevont tavak, holtágak morotvák: 
 
1. Lakócsa melletti morotva (Holt-Dráva) 

Lakócsától délkeletre egy több ágból álló holtág-rendszer húzódik, mely részben egybe 
esik a területet lecsapoló és egyben ellátó Korcsina-csatorna nyomvonalával.  
 

2. Fenékmocsár 
A jelenleg is mocsaras mélyterület Markóctól ÉNy-i irányban található. A terület 
természetes befogadója a Drávafok irányából érkező vizeknek.  
 

3. Kanszki berek 
Felsőszentmártontól északnyugatra a gyóta erdő nyugati pereménél helyezkedik el a 
Kanszki bereknek nevezett mocsaras terület, egy régi holtág feltöltődött medre.  
 

4. Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) 
Felsőszentmárton települést délről ma is egy szabad vízfelületű holtág határolja, amit a 
talajvízen kívül a néhány négyzetkilométer vízgyűjtő területű Felsőszentmárton alatti 
csatorna és a Kanszki berek felől érkező vizek táplálnak. A holtág a jelenlegi állapotában 
egy nagyobb kb. 10 ha-os vízfelületből és néhány kisebb leszakadt tórészből áll.  
 

5. Sellyei tó 
Sellye város nyugati határában, jelenleg is vízállásos lefolyástalan terület található.  
 

6. Drávakeresztúri morotva 
Drávakeresztúrtól északra a Bisztrica-csatorna egy enyhe terepmélyedésként létező egykori 
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morotvában halad.  
 

7. Bresztik tó 
A jelenleg is létező a Dráváról természetes úton lefűződött holtág Drávasztára határában, 
attól délkeletre található, közvetlenül az árvédelmi töltés mentett oldalán. Hossza:1,5 km, 
átlagos szélessége 70 m, területe 10 ha, átlagos vízmélysége 0,8 m, víztérfogata 80 ezer m3. 
Jelenleg csak a talajvíz táplálja.  
 

8. Zalátai Ó-Dráva 
A Bresztik tótól keletre, még Drávasztára külterületén található az Ó-Dráva néven ismert 
lefűződött holtág. Jelenleg horgászvíz. Medre egyben a Sellyei-Gürü csatorna torkolati 
szakasza. Itt a Dráva hullámterével zsilipen keresztül tarthatna kapcsolatot, ha a folyó 
vízszintje lehetővé tenné a vízpótlást. Erre azonban csak rendkívüli nagyvíz levonulásakor 
nyílik lehetőség. Nyári időszakban a természetes vízutánpótlás csak a talajvízből származik. 
Területe 18 ha, víztérfogata:40 ezer m3.  

 
9. Fekete tó és holtág 

A Dráváról természetes úton lefűződött holtág Baranya megyében, Drávasztára község 
területén helyezkedik el. Az Ó-Drávától pár száz méterre keletre, de már Zaláta községhez 
tartozóan találjuk a Fekete tóként nevezett kisebb holtágat, majd még háromszáz méterrel 
keletebbre még egy keskeny tavacskát. Vízgazdálkodási rendszerrel nincs kapcsolata, 
felszín alatti szivárgás útján töltődik. Hossza 1 km, átlagos szélessége 70 m, területe 7 
hektár, átlagos vízmélysége 1,0 m, víztérfogata 70 ezer m3.  

10. Versági holtág (Piskói-holtág) 
 
A holtág Baranya megyében, Piskó község közigazgatási területén helyezkedik el, Piskótól 
délnyugatra, a Kemse-zehipusztai árok nyomvonalában az árvédelmi töltés és a régi megye 
töltés közötti szakaszon. Hossza 1,2 km, átlagos szélessége 60 m, területe 7 hektár, átlagos 
vízmélysége 1,2 m, víztérfogata 84 ezer m3. 
 

11. Kovácshidai tó 
Harkánytól 4 km-re található Kovácshida után. A 3 tó összesen 30 hektár vízfelülettel 
rendelkezik. Szinte kört formáz a három víz (Sződönyi tó, Kertaljai tó, Új tó).  

 
 

Megnevezés Tulajdonos Kezelő/vagyonkezelő 
Kanszki berek MAGÁNszemélyek - 
Mrtvica holtág MAGÁN egyéb cég/társaság - 
Sellyei-tó Magyar Állam Mecsek Erdő és Fafeldolgozó Társaság 
Kovácshidai-tó MAGÁN egyéb cég/társaság Beremendi Cement és Mészmű Horgászegyesület 
Versági(Piskói-tó) MAGÁNszemélyek - 
Fekete-tó MAGÁNszemélyek - 
Ó-Dráva MAGÁNszemélyek - 
Bresztik-tó MAGÁNszemélyek Horváth Tibor 
Drávakeresztúri morotva Magán + Magyar Állam + Önk. DDVIZIG, Önk. 
Lakócsai morotva Magán + Magyar Állam + Önk. DDNPI, Mecsekerdő Zrt. 
Fenékmocsár Magán + Magyar Állam + Önk. DDVIZIG, Önk. 

16. sz. táblázat: Érintett tavak, holtágak, morotvák tulajdonosok, kezelők 
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Kanszki 
berek 

Mrtvica 
holtág Sellyei-tó 

Kovácshid
ai-tó 

Versági
-tó 

Fekete
-tó Ó-Dráva 

Bresztik
-tó 

Drávakeresztúri 
morotva 

Lakócsai 
morotva Fenékmocsár 

Felsőszent
márton 

Felsőszentm
árton Sellye 

Kovácshid
a Piskó  Zaláta  

Drávaszt
ára 

Drávaszt
ára Markóc  Drávafok Markóc  

0254/10 0210/10 013 089 096/6 0203/1 0212 0276/4 082/3 0186/2 02/6 
0256/9 0210/15 033/1 0110 096/10 0203/2 0211 0276/5 082/1 0186/1 Drávafok 
0256/10 0210/8 015 0111 096/8 0206 0209   081 0186/4 0146 
0256/11 0210/9 014 0112     0208   082/8 0207 0142/7 
0254/9 0212/3 030 0121     0202   082/2 0208/13 0147 
0256/12   026 0122     0207   024 0202/2 0142/6 
0254/11   024 090     0200   025 0204/3 0142/4 
0254/3   045/2 0123     0199/2   026/1 0208/15 0106/2 
0254/4   025 088     0204   030/10 0208/14 0106/23 
0254/14     0124     0205   030/7 071/3 0106/24 
0254/13     087         026/3 Lakócsa 0142/3 
0254/5               031/2 033 0111/2 
0254/6               031/1 038 0123/6 
0256/1               062/4 039 0142/2 
0255/1               062/1 037 0142/1 
0255/2               062/5 051 0126/10 
0254/2               02/6 052 0134/14 
0255/4               Drávakeresztúr 053 0134/8 
                03/1 054/9 0134/7 
                03/6 064/2 0134/3 
                03/5 054/8 0134/2 
                03/4 064/1 0134/1 
                02 054/4 0133 
                  069   
                  067   
                  065   
                  062   
                  061/2   
                  059   
                  032   
                  066   
                  071/1   
                  071/2   
           

17. sz. táblázat: Érintett tavak, holtágak, morotvák helyrajzi számai 
 
 
Tervezésbe nem bevont tavak, holtágak morotvák: 

 
11. Kápolna pusztai morotva 

Csányoszrótól délre a Kápolna pusztát szinte körbe vevő Gürü egy jellegzetes holtág gyűrű 
mélyvonulatában helyezkedik el.  
 

12. Nagyszigeti morotva 
Zaláta községtől északra a Kápolnai Gürü és a Gürü II. Összekötő csatorna nyomvonalában 
található egy kettős ívű morotva. 
 

13. Kisszentmártoni holtágrendszer 
Kelemenliget és Kisszentmárton között, a Kelemenligeti árok völgye. 
 

14. Kisszentmártoni tó  
Kisszentmártontól délkeletre a Mailáth-pusztai bekötő út mellett jelenleg is egy terepbe 
mélyített tó található. 
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15. Mailáthpusztai tó (holtág)  
A tószerű holtág Baranya megyében, Mailáthpuszta közelében, Kisszentmárton és Cún 
községek közigazgatási területén helyezkedik el. 
Hossza 1,2 km, átlagos szélessége 80 m, területe 10 hektár, átlagos vízmélysége 2,0 m, 
víztérfogata 200 ezer m3. Élővízfolyással való kapcsolata: a kisszentmártoni határárokból 
zsilipen keresztül tölthető fel, a Dráva felé leüríthető. 
 

Kivitelezés alatt levő holtágak: 
 

16. Cún-szaporcai holtág 
Cún és Szaporca község határán a Dráva árvízvédelmi töltésétől indulva patkó alakban 
helyezkedik el a több elkülönült víztestre szakadt holtág. Részei a Kisinci, a Kishobogyi, a 
Szilháti és a Lanka tó.  

 
7.2.4. Mellékágak 
 
A Dráva mellékágak esetében fontos megvizsgálni a revitalizáció, a folyamatos vízpótlás 
biztosításának a lehetőségét, hiszen jelenleg a feltöltődés és az eutrofizáció uralja ezeket a 
víztereket.           

Mellékág neve Helye Dráva 
fkm 

Érintett település Hossza 
[km] 

Szélessége 
[m] 

Vízfelület 
[ha] 

Revitalizá
ció 

Határ szigeti 69,7 – 70,6 Matty 1,35 15 2,0 Nem revit. 
Drávapalkonyai 80,8 – 81,3 Drávapalkonya 1,092 16 1,2 Elkészült 
Adhini 83,2 – 85,5 Tésenfa 2,73 12,5 3,2 Szükséges 
Kisinci 86,4 – 86,9 Szaporca 0,878 24,4 2,11 Szükséges 
Majláthpusztai 92,65 – 93,65  Kisszentmárton 1,0 30 3,0 Szükséges 
Vejti 97,7 – 101,15 Vejti 4,0 12 4,8 Nem revit. 
Piskói 102,55 – 104,15  Piskó,Kemse 2,083 3,2 /14,6*/ 0,65 /3,11*/ Szükséges 
Lajos-tanyai 112,45-113,95 Drávasztára 1,35 15 2 Szükséges 
Drávasztárai 116,0-118,35 Drávasztára 2,10 15 3,15 Szükséges 
Drávakeresztúri 123,15-123,95 Drávakeresztúr 0,92 46,6 4,41 Elkészült 
Felsőszentmártoni 125,0 – 126,35  Felsőszentmárton 1,48 10,9 1,61 Elkészült 

Tótújfalui 140,65-141,4 Tótújfalu 1,032 46,8 4,3 Elkészült 
Drávatamási alsó 144,25-145,15 Drávatamási 0,952 28,7 2,3 Elkészült 
Drávatamási középső 146,1 – 146,95 Drávatamási 0,5 20 1,0 Nem revit. 
Drávatamási felső 146,1-147,8 Drávatamási 1,75 87,9 14,3 Elkészült 

* Átlag+1,0 m-es vízszintnél 
 
Az Ős-Dráva Program által érintett Dráva szakaszon, azaz a 70+200 – 146+000 fkm között a 
bal oldali, un. „magyar” területen összesen 15 mellékág található, amelyek vagy magyar, vagy 
magyar-horvát területen helyezkednek el. Ebből a 15 mellékágból három revitalizációját – a 
mellékág jelenlegi állapotára tekintettel – NEM kell elvégezni, 6 mellékág revitalizációja már 
elkészült, 6 mellékág revitalizációját kell elvégezni. 
 
Az Adhini mellékág 
Az Adhini mellékág a Dráva bal oldalán a 83+200 + 85+500 fkm között húzódik Tésenfa 
közigazgatási területén. A Dráva folyóval egy nagy szigetet fog közre. Hossza 2,73 km, átlagos 
szélessége átlag vízszinten 12,5 m, vízfelülete átlag vízszinten 3,2 ha. Tulajdonosa a Magyar 
Állam, vagyonkezelője a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Természetvédelmi terület, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park része, NATURA 2000 terület. Védett. Tájformáló szerepe jelentős. 
A mellékág részben magyar, részben horvát területen helyezkedik el. 
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Kisinci mellékág 
A Kisinci mellékág a Dráva bal oldalán a 86+400 + 86+900 fkm között húzódik Szaporca 
közigazgatási területén. A mellékág a főmederrel két kisebb szigetet fog közre. Hossza 878 m, 
átlagos szélessége átlag vízszinten 24,4 m, vízfelülete átlag vízszinten 2,11 ha. Tulajdonosa a 
Magyar Állam, vagyonkezelője a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Természetvédelmi 
terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park része, NATURA 2000 terület. Védett. A mellékág teljes 
egészében magyar területen található. 
 
Mailáthpusztai mellékág 
A Majlátpusztai mellékág a Dráva bal oldalán a 92+650 – 93+650 fkm között húzódik 
Kisszentmárton közigazgatási területén. A főmederrel egy kisebb szigetet fog közre. Hossza 
1,00 km, átlagos szélessége 30 m, vízfelülete megközelítőleg 3,0 ha. Tulajdonosa a Magyar 
Állam, kezelője a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Természetvédelmi 
terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Tájformáló szerepe jelentős. 
A mellékág teljes egészében magyar területen található. 
 
Piskói mellékág 
A Piskói mellékág a Dráva bal oldalán a 102+550 + 104+150 fkm között húzódik Piskó és 
Kemse közigazgatási területén. A főmederrel egy szigetet fog közre. Hossza 2083 m, átlagos 
szélessége átlag vízszinten 3,2 m, átlag + 1 m-es szinten 14,6 m, vízfelülete átlag vízszinten 
0,65 ha, átlag + 1 m-es szinten 3,11 ha. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Természetvédelmi terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park része, 
NATURA 2000 terület. Fokozottan védett.A mellékág teljes egészében magyar területen 
található. 
 
Lajos-tanyai mellékág 
A Lajos-tanyai mellékág a Dráva bal oldalán a 112+450 – 113+950 fkm között húzódik 
Drávasztára közigazgatási területén. A mellékág a Dráva folyóval egy közepes szigetet határol. 
Hossza 1,35 km, átlagos szélessége 15 m, vízfelülete megközelítőleg 2 ha. Tulajdonosa a 
Magyar Állam, kezelője a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 
Természetvédelmi terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Tájformáló szerepe 
elhanyagolható.A mellékág részben magyar, részben horvát területen található. 
 
Drávasztárai mellékág 
A Drávasztárai mellékág a Dráva bal oldalán a 116+000 – 118+350 fkm között húzódik 
Drávasztára közigazgatási területén. A főággal egy nagy szigetet fog közre (Nagysziget). 
Hossza 2,1 km, átlagos szélessége 15 m, vízfelülete megközelítőleg 3,15 ha. Tulajdonosa a 
Magyar Állam, kezelője a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 
Természetvédelmi terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Tájformáló szerepe jelentős. 
A mellékág részben magyar, részben horvát területen található. 
 
7.3. Felszín alatti vizek 
 
A felszín alatti vizek állapota nagymértékben meghatározza a felszíni állapotokat. Ha a terület 
nem rendelkezik megfelelő mennyiségű talaj- és rétegvízzel, az érkező csapadék és folyóvizek 
mélybe szivárgásának folyamata zajlik, ez főleg a nyári aszályos időszakokban jelentős 
mértékű. Viszont ha a talajvíz zóna telített az érkező vizek nem tudnak elszivárogni, a víz 
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felhalmozódásának (belvíz és árvíz formájában) jelensége játszódik le, főleg a tavaszi 
időszakokban. Az optimális tehát az lenne, ha a csapadékos időszakokban felhalmozódott 
vizeket tárolással az aszályos időszakokban fel lehetne szabadítani. 
 
7.3.1. Talajvíz 
 
A Dráva-árok területén a talajvíz regionális áramlási iránya a Dráva felé mutat, a folyó 
közelében iránya kissé megváltozik, a folyóval közel párhuzamossá válik. A talajvíz általában 
táplálja a folyót, kivéve a nagyvizes időszakokat, amikor a folyó felől jelentkező víznyomás a 
talajvizet visszaduzzasztja. A levonuló árhullámok időtartamát is figyelembe véve a közvetlen 
hatás általában csak 100 m körülire adódik, de ez természetesen függ az árhullám magasságától 
– a nyomáskülönbségtől – a levonulás időtartamától és a partközeli morfológiától. Szélsőséges 
esetben sem várható azonban a becslések szerint 300 m-en túli érzékelhető visszaduzzasztás. 
 
Az 1970-80-as évek meliorációs munkáinak köszönhetően belvízveszély a térségben a 
minimumra csökkent, és ezzel párhuzamosan egy általános szárazabbá válási folyamat is 
megfigyelhető. 
 
Talajvizet az Ormánság területén ivóvízként nem hasznosítanak, azt főként az állattartótelepek, 
valamint a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók használják.  
 
Az alábbi ábrákon a területen lévő talajvízkutak vízállás-trendjeit ábrázoltuk(10-20. ábrák): 
 

 
10. sz. ábra: Rádfalva talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
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11. sz. ábra: Drávaszabolcs talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
12. sz. ábra: Vejti talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
13. sz. ábra: Lakócsa talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
14. sz. ábra: Sellyei talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
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15. sz. ábra: Kemsei talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
16. sz. ábra: Potonyi talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
17. sz.ábra: Vajszló talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
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18. sz. ábra: Drávafok talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
19. sz. ábra: Kákicsi talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 

 
20.sz. ábra: Drávaiványi talajvízkút adatsor 2001-2014 között 

 
Az elmúlt évtizedek vízállástrendjei az egyes állomásokon eltérő jelleget mutatnak. A 
Rádfalva, Vejti, Sellye, Lakócsa, Drávaszabolcs kutakban jól látható csökkenő trendek vannak, 
míg a Potony, Vajszló, Kákics, Kemse, Drávafok állomások vízszintjei emelkedő jellegűek. 
Drávaiványi térségében változatlannak látszik a vízszintek alakulása az  elmúlt 30 évben. 
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7.3.2. Rétegvíz, vízbázis 
 
A vízbázis fogalmát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény határozza meg, amely 
szerint a vízbázis, a vízkivételi művek által hasznosításra igénybe vett, vagy arra kijelölt 
terület, vagy felszín alatti térrész és az onnan kitermelhető vízkészlet a meglévő, illetőleg a 
tervezett vízbeszerző létesítményekkel együtt. E meghatározás szerint a vízbázisok két nagy 
csoportja a jövőbeni igények kielégítésére szolgáló ún. távlati vízbázisok, illetve a jelenlegi 
ivóvízellátást biztosító ún. üzemelő vízbázisok. 
 
Magyarországon jelenleg az ivóvíz szükségletek 90 %-át felszín alatti vízből biztosítják. A 
vízbázisok mintegy kétharmada sérülékeny a felszíni eredetű szennyeződésekkel szemben, ami 
annyit jelent, hogy a vízadó réteg felett nem helyezkedik el olyan geológiai képződmény (pl. 
agyagréteg), amely megakadályozná a szennyezőanyagok leszivárgását a víztermelő kutak 
szűrőjéhez. Az ilyen vízbázisokat sérülékeny hidrogeológiai környezetben lévő vízbázisoknak 
nevezzük. 
 
Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a 
természetes (jó) vízminőség megőrzése. 1995-ben kormányprogram indult az ivóvízellátást 
szolgáló sérülékeny környezetű üzemelő vízbázisok védelmére, védőterületek kijelölésére. 
Ennek jogszabályi alapját „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi létesítmények védelméről” alkotott 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet adja meg. 
A program végrehajtásának befejezését a 2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat 2009. december 
31-re tűzte ki, de később a vonatkozó jogszabály módosításával ez határidő nélkülire módosult. 
 
A program első szakaszában megtörtént minden vízbázis előzetes értékelése, meghatározásra 
került azon vízbázisok köre, ahol a vízbázis-védelmi feladatok végrehajtandók. A védőterületek 
kijelölésének módját, valamint a védelmük érdekében szükséges területhasználati 
korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A kijelölés a feltételezett szennyeződés adott víztermelő helyig való elérési idején alapul: 

• belső védőidom (a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a 
szennyeződéstől és a megrongálódástól) – 20 napos elérési idő,  

• külső védőidom (a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló 
szennyezésekkel szembeni védelem) – 6 hónapos elérési idő, 

• hidrogeológiai A, B védőidomok (különböző veszélyességű, nem lebomló 
szennyezésekkel szembeni védelem) – elérési idők: 5 év, 50 év. 

A védőterületek a védőidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. A védőidomok és 
védőterületek kijelölési folyamata a hatósági határozat kiadásával ér véget. A vízbázisok 
biztonságba helyezése és biztonságban tartása az üzemeltető feladata, a belső védőterületek 
állami, illetve önkormányzati tulajdonban vannak, a többi védőterületen az ingatlan 
tulajdonosának kötelessége, hogy a védőterületi határozatban foglaltakat betartsa, és 
tevékenységét a vízbázis védelem szempontjait figyelembe véve végezze. 
 
A Dráva-árok területén (Ormánság) minden ivóvízbázis rétegvízre települt. A főleg pleisztocén 
kori, homokos rétegekre kialakított kutak felszíni-felszínközeli vízzáró réteg hiánya miatt 
sérülékenynek minősülnek. A vizsgálati területen belül 31 db rétegvízre települő sérülékeny 
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vízbázis üzemel, a települések jelentős részét ezekről a vízbázisokról látják el. A rétegvizek 
minősége kifogásolható.  
 
A rétegvizekre is jellemző a Dráva felé mutató áramlási irány, ami a medence morfológiájával 
illetve talaj- és rétegvizek kapcsolatával magyarázható. 
A távlati vízbázisok előzetes kutatása során megállapították, hogy a Drávának ezen a 
szakaszain a vastag pleisztocén homok, kavicsos homok és kevesebb iszapot, homoklisztet, 
esetleg agyagot tartalmazó rétegek alkalmasak a vízbeszerzésre. A fő vízadó szintek azonban 
nincsenek a Drávával közvetlen kapcsolatban, jóval a meder mélysége alatt találhatók, 
általában a felszín alatti 40 – 100 m között. 
 
A DDVIZIG az Ős-Dráva Program kijelölt fejlesztési területén 4 db, diagnosztikai vizsgálattal 
lezárt, üzemelő és 8 db távlati sérülékeny ivóvízbázist tart nyilván. További 23 sérülékeny 
vízbázis előzetes lehatárolása megtörtént, de ezek diagnosztikai vizsgálatára, biztonságba 
helyezési és biztonságban tartási tervének elkészítésére még nem került sor.  
 
Fejlesztési területen belül érintett vízbázisok 
Diagnosztikai vizsgálattal lezárt üzemelő sérülékeny vízbázis 

1 Bogádmindszent 
2 Diósviszló 
3 Felsőszentmárton 
4 Vajszló 

 
Távlati vízbázis 

1 Drávacshi-Kémes  
2 *Drávagárdony  
3 Drávapart 
4 Drávaszabolcs nyugat 
5 Drávasztára-Zaláta 
6 Felsőszentmárton-Drávakeresztúr  
7 Piskó-Vejti  
8 *Szentborbás  

 
*csak védőidom lett kijelölve 
 
Előzetesen lehatárolt üzemelő sérülékeny vízbázis 
 
1 Besence  9 Kákics  17 Marócsa 
2 Csányoszró  10 Kémes  18 Páprád 
3 Drávacsepely  11 Kemse  19 Piskó 
4 Drávafok  12 Kisszentmárton  20 Sámod 
5 Drávaiványi  13 Kórós  21 Sellye 
6 Drávapalkonya  14 Lakócsa  22 Sósvertike 
7 Drávasztára  15 Luzsok  23 Vejti 
8 Hirics  16 Markóc    
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A tervezési területen található vízbázisvédelmi területek térképi ábrázolása a 9.sz. 
mellékletben látható. 
 
Üzemelő sérülékeny vagy távlati vízbázisok előzetesen lehatárolt, vagy határozatban kijelölt 
védőterületét érintő holtágak, tavak:  

1. Lakócsai tó  
2. Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) 
3. Sellyei tó  
4. Bresztik tó  
5. Fekete-tó holtág 
6. Versági tó (Piskói tó) 
7. Mailáthpusztai tó  
8. Cún-Szaporcai holtág 

 
Az Ős-Dráva projekt tervezési területén az öntözést jellemzően felszíni vagy felszín közeli 
vizekből (talajvíz) biztosítják. A projektterület 9 db felszín alatti víztestet érint, melyek jó 
mennyiségi állapotban vannak (a felszín alatti vízkészletek hasznosítása nem okoz tartós 
vízszintsüllyedést, és a felszín alatti vizektől függő vizes élőhelyek nem károsodnak). A 
Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia szerint az öntözési célú vízigények kielégítését elsősorban 
felszíni és parti szűréses vízkészletekből kell megoldani, mivel ezek állandó megújulása 
biztosított és nagy mennyiségben állhatnak rendelkezésre. A Dráva vízkészlete gyakorlatilag 
korlátlan fejlesztést tesz lehetővé, azt sokkal inkább a piaci viszonyok és a vízszolgáltatás 
megfizethetősége dönti el. A felszín alatti vizek öntözési célú felhasználására növekszik az 
igény, a készletek és az igények összehangolása a legfontosabb feladat.  

A tervezési területen található felszín alatti víztestek sekély porózus és porózus képződményei 
csapadékból közvetlenül utánpótlódó talajvizet és talajvízen keresztül utánpótlódó rétegvizet 
tárolnak, melyek könnyen elérhetők, öntözésre elegendő vizet biztosíthatnának. 

Minden esetben rendkívül fontos a víztakarékos öntözési technológiák elterjesztése, az 
engedélyezési eljárások és támogatási rendszerek kidolgozása során ezek figyelembe vétele. A 
vízkészletekkel való ésszerű gazdálkodás hatékony területhasználatot tesz lehetővé, elsősorban 
a mezőgazdasági vízhasznosítás, a vidékfejlesztés területén. 
 
8.0. Vízigények 
 
8.1. Mezőgazdasági területek öntözési vízigénye 
 
A meglévő vízhasználatok és távlati öntözési igények jellemzően a nyári időszakban (június 1.– 
augusztus 31. között) jelentkeznek, ezért a csúcs vízigények meghatározásánál 60 üzemnap/év 
és 12 üzemóra/nap számoltunk. 
 
8.1.1. Meglévő öntözések vízigényei 
 
A tervezés területen jelenleg 452 ha mezőgazdasági terület öntözését biztosítják felszíni vízből 
kb. 425 ezer m3/év engedélyezett vízmennyiséggel. 
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Ssz. Engedélyes neve 
Öntözés 
megnevezése 

Vízkivétel helye 
Vízhaszná-
lat jellege 

Vízikönyvi 
szám 

Engedélyezett 
vízmenyiség 

(m3/év) 

Öntözött 
terület 
(ha) 

1 Szata Emil 
Zaláta, 
szántóföld 
öntözés 

Kápolnai-Gürü 
3+001 km sz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. III/153 1000 1 

2 
Gátfalvi Gábor 
Kft. 

Tésenfa, szántó 
önötözése 

Fekete-víz 
0+910 km sz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. LXXII/121 110073 108,62 

3 Dráva-Agro Zrt. 

Felsőszent-
márton, 
szántóföld 
öntözés 

Dráva 
124+000 fkm sz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. III/29 120000 192 

4 Spilák József 
Cun, 
szántóföldi 
öntözés 

Fekete-víz 
10+538 km sz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. LXXII/101 14000 4 

5  
Szaporca, 
önötözés 

Dráva 
86+000 fkm sz. 

Szántó 
esőztető 

B. III/168 20604 1 

6 
Felsőszentmártoni 
Mg. Szövetkezet 

Felsőszent-
márton, 
szántóföld 
öntözése 

EOV X = 56887,  
EOV Y = 548179 

Szántó 
esőztető 

B. III/89 2000 68,67 

7 
Szaporca Község 
Önkormányzata 

Szaporca, 
zöldségfélék 
öntözése 

Fekete-víz  
5+880 km sz. 

Szántó 
esőztető 

B. LXXII/127 2760 2,28 

8 Pál Csaba 
Cun, 
szántóföldi 
öntözés 

Fekete-víz  
8+050 km sz. 

Szántó 
esőztető 

B. LXXII/110 28242 16,5 

9 
Gátfalvi Gábor 
Kft. 

Drávacsehi, 
szántó 
önötözése 

Drávacsehi, 
Nádas-árok 022 
hrsz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. LXXII/121 54449 53,73 

10 
Gátfalvi Gábor 
Kft. 

Drávapalkonya, 
szántó 
önötözése 

Régi Fekete-víz  
2+930 km sz. 

Szántó 
esőztető 
 

B. LXXII/121 73429 72,46 

Összesen:     426557 520 

18. sz. táblázat: A meglévő, vízjogi engedéllyel rendelkező öntözések adatai 
 
A meglévő felszíni vízből biztosított öntözések adatait vízrendszerenként összesítve az alábbi 
táblázat mutatja. A legnagyobb meglévő öntözési vízigény a Fekete-víz vízrendszerén 
jelentkezik.  

Vízrendszer neve: Öntözött terület (ha) 
Engedélyezett 
vízmennyiség 

(m3/év) 

Mértékadó csúcs 
vízigény (l/s) 

Dráva közvetlen 260,7 140600 54,3 
Fekete-víz 257,6 283000 109,2 
Sellyei-, és Kápolnai 
Gürü 

1,0 1000 0,4 

Összesen: 519,3 424600 163,9 
 
8.1.2. Tervezett öntözési vízigények 
 



ŐS-DRÁVA PROGRAM 
AKTUALIZÁLT TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANULMÁNYTERV 

2015. 

 

 
 

64 

A tervezett öntözési igényeket a Nemzeti Agrárkamara felmérése alapján dolgoztuk fel. A 
tervezési területen összesen 2422 ha terület öntözésére van igény. Az összesített öntözővíz 
igény megközelítőleg 2.767 ezer m3/év. A felmérés adatait vízrendszerenként összegezve az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Vízrendszer neve: 
Öntözendő 
terület (ha) 

Öntözési 
igények 

száma (db) 

Éves vízigény 
(m3/év) 

Mértékadó csúcs 
vízigény (l/s) 

Dráva közvetlen   76,6 8   56800  21,9 
Fekete-víz 513,75 12 562950 217,2 
Korcsina-
főcsatorna 

616,72 22 624070 240,8 

Pécsi-víz 385,85 8 541382 208,9 
Sellyei-, és 
Kápolnai Gürü 

555,4 14 731060 282,0 

Siópusztai-árok 268,91 10 246000 94,9 
Összesen: 2421,73 76 2767262 1067,9 

 
 
A meglévő és tervezett öntözések térképi ábrázolását 22. számú ábra mutatja. Távlati öntözési 
igényeket a 19. sz. táblázat tartalmazza. 
 

Tervezet
t öntözés 

jele 
Igénylő neve 

Vízkivétellel 
érintett vízfolyás 

neve 
Vízrendszer 

Igényelt 
vízmenn

yiség 
(m3/év) 

Öntözen
dő 

terület 
(ha) 

Csúcs 
vízigé

ny 
(l/s) 

TÖ-20 Drávaszabolcsi Mg. Zrt. Dráva Dráva közvetlen 5000 16 1,9 
TÖ-43 Greksa Dráva Dráva közvetlen 10000 3 3,9 
TÖ-56 Gorjanácz György Dráva Dráva közvetlen 9000 15 3,5 
TÖ-59 Gorjanácz György Dráva Dráva közvetlen 3600 6 1,4 
TÖ-60 Vertkovci László Dráva Dráva közvetlen 7600 7,6 2,9 

TÖ-64 
Gorjanáczné Krammer 
Marianna 

Dráva Dráva közvetlen 6600 11 2,5 

TÖ-72 Vertkovci Lászlóné Dráva Dráva közvetlen 10000 10 3,9 
TÖ-77 Kovácsevics Péter Márk Dráva Dráva közvetlen 5000 8 1,9 
TÖ-69 Bíró Endre Okorköz-csatorna Fekete-víz 4000 100 1,5 
TÖ-67 Faller Gábor Fekete-víz Fekete-víz 30000 20 11,6 

TÖ-01 Harisné Lingli Beáta 
Endrőc felső-
csatorna 

Fekete-víz 72800 56 28,1 

TÖ-02 Haris Pál 
Endrőc felső-
csatorna 

Fekete-víz 49400 38 19,1 

TÖ-14 Finta Tibor Fekete-víz Fekete-víz 126000 90 48,6 
TÖ-19 Csonka Sándor Névtelen-4704 Fekete-víz 2250 3,75 0,9 
TÖ-33 Kuszingerné Győke Csilla Denci-árok Fekete-víz 11900 9 4,6 

TÖ-70 Sziget Gazda Kft. 
Egyesült-
Gyöngyös 

Fekete-víz 78500 56 30,3 

TÖ-34 Szigethús Kft 
Egyesült-
Gyöngyös 

Fekete-víz 39000 30 15,0 

TÖ-35 Szurofka  János 
Endrőc felső-
csatorna 

Fekete-víz 107000 80 41,3 

TÖ-37 Istvánfiné Lingli Mariann Hoboli-árok Fekete-víz 16900 13 6,5 
TÖ-38 Varga József Fekete-víz Fekete-víz 25200 18 9,7 

TÖ-75 
Baranyahídvég Község 
Önkormányzata 

Fekete-víz Fekete-víz 1000 0,5 0,4 
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Tervezet
t öntözés 

jele 
Igénylő neve 

Vízkivétellel 
érintett vízfolyás 

neve 
Vízrendszer 

Igényelt 
vízmenn

yiség 
(m3/év) 

Öntözen
dő 

terület 
(ha) 

Csúcs 
vízigé

ny 
(l/s) 

TÖ-09 Simon Melitta Boglár 
Nagymezői-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

11200 8 4,3 

TÖ-10 Simon Melitta Boglár 
Nádiberek-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

11200 8 4,3 

TÖ-11 Simon Andrea Délia 
Nádiberek-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

7000 5,3 2,7 

TÖ-17 Bázel Kft. 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

18500 37 7,1 

TÖ-18 Bazel Kft. 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

8500 17 3,3 

TÖ-22 Benes Lajos 
Nagymezői-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

2160 2,7 0,8 

TÖ-23 Bázel Kft 
Nagymezői-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

41500 83 16,0 

TÖ-25 Bázel József 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

24000 40 9,3 

TÖ-30 Topos János 
Nádiberek-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

6500 5,28 2,5 

TÖ-39 Papp János László-árok 
Korcsina-
főcsatorna 

20800 16 8,0 

TÖ-40 Király István 
Nagymezői-
csatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

4900 3,5 1,9 

TÖ-41 Nagy Ferenc Tekeresi-árok 
Korcsina-
főcsatorna 

169000 130 65,2 

TÖ-44 Czille Róbertné Névtelen-4653 
Korcsina-
főcsatorna 

16470 10,98 6,4 

TÖ-46 Vérti Árpád Istvándi-árok 
Korcsina-
főcsatorna 

76200 50,8 29,4 

TÖ-47 Vertkovci László 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

30000 30 11,6 

TÖ-48 Szilovics László Névtelen-4682 
Korcsina-
főcsatorna 

37800 21 14,6 

TÖ-49 
Gorjanáczné Krammer 
Marianna 

Névtelen-4674 
Korcsina-
főcsatorna 

4200 7 1,6 

TÖ-50 Vertkovci László Névtelen-4674 
Korcsina-
főcsatorna 

22000 22 8,5 

TÖ-51 Vérti Árpád Istvándi-árok 
Korcsina-
főcsatorna 

29940 19,96 11,6 

TÖ-52 Gorjanácz György 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

12600 21 4,9 

TÖ-53 Gorjanácz György Névtelen-4674 
Korcsina-
főcsatorna 

31800 53 12,3 

TÖ-54 Vérti Árpád 
Korcsina-
főcsatorna 

Korcsina-
főcsatorna 

37800 25,2 14,6 

TÖ-06 Hohmann Endre Pécsi-víz Pécsi-víz 200000 143 77,2 
TÖ-15 Csonka Sándor Czinderi-árok Pécsi-víz 1872 0 0,7 
TÖ-16 Csonka Sándor Czinderi-árok Pécsi-víz 360 0,6 0,1 

TÖ-27 Balogh és Tsa. Kft 
Bükkösdi-
árapasztó 

Pécsi-víz 78610 56,15 30,3 

TÖ-28 Balogh és Tsa. Kft Pécsi-víz Pécsi-víz 56140 40,1 21,7 

TÖ-68 Okor Kft. 
Bükkösdi-
árapasztó 

Pécsi-víz 3000 30 1,2 

TÖ-71 Mohácsi Roland Névtelen-4704 Pécsi-víz 1400 16 0,5 
TÖ-36 Kovács Béla Névtelen-4697 Pécsi-víz 200000 100 77,2 
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Tervezet
t öntözés 

jele 
Igénylő neve 

Vízkivétellel 
érintett vízfolyás 

neve 
Vízrendszer 

Igényelt 
vízmenn

yiség 
(m3/év) 

Öntözen
dő 

terület 
(ha) 

Csúcs 
vízigé

ny 
(l/s) 

TÖ-03 Simon Éva 
Drávaiványi-
mellékárok 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

46032 32,88 17,8 

TÖ-04 Simon Éva Drávaiványi-árok 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

46032 32,88 17,8 

TÖ-05 Böröcz Zsolt 
Sellyei-Gürü-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-07 Böröcz Zsolt Névtelen-4748 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-08 Simon Éva 
Sellyei-Gürü-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

46032 32,88 17,8 

TÖ-12 Simon Vince 
Drávaiványi-
mellékárok 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

14000 10 5,4 

TÖ-13 Simon Éva 
Sellyei-Gürü-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

46032 32,88 17,8 

TÖ-21 Böröcz Zsolt Névtelen-4740 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-24 Bázel Kft Csallov-árok 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

17500 35 6,8 

TÖ-26 Benes Lajos 
Drávaiványi-
mellékárok 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

20000 25 7,7 

TÖ-29 Böröcz Zsolt 
Gürü összekötő-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-31 Simon Éva 
Sellyei-Gürü-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

46032 32,88 17,8 

TÖ-42 Böröcz Zsolt Névtelen-4740 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-76 
Sósvertike Község 
Önkormányzata 

Sellyei-Gürü-
csatorna 

Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

4000 4 1,5 

TÖ-32 Böröcz Zsolt Névtelen-4740 
Sellyei-, 
Kápolnai Gürü 

74900 53,5 28,9 

TÖ-45 Vertkovci László Siópusztai-árok Siópusztai-árok 8000 8 3,1 
TÖ-55 Gorjanácz György Névtelen-4681 Siópusztai-árok 33000 55 12,7 
TÖ-57 Szilovics László Névtelen-4681 Siópusztai-árok 21600 12 8,3 

TÖ-58 
Gorjanáczné Krammer 
Marianna 

Névtelen-4689 Siópusztai-árok 4800 8 1,9 

TÖ-61 Gorjanácz György Névtelen-4689 Siópusztai-árok 19200 32 7,4 
TÖ-62 Gorjanácz György Névtelen-4689 Siópusztai-árok 44400 74 17,1 
TÖ-63, 
TÖ-66 

Gorjanácz György Sió-pusztai-árok Siópusztai-árok 6000 10 2,3 

TÖ-65 Vérti Árpád Névtelen-4676 Siópusztai-árok 47000 31,51 18,1 
TÖ-73 Vertkovci Lászlóné Siópusztai-árok Siópusztai-árok 8000 8,4 3,1 
TÖ-74 Keserű József Névtelen-4676 Siópusztai-árok 54000 30 20,8 

19.sz. táblázat: Távlati öntözési igények 
 

Valamennyi öntözés esetében szivattyús vízkivétellel és gépi öntözéssel lehet kalkulálni. Az 
öntözéssel kapcsolatban a program keretében az a cél, hogy a vizet az öntözendő terület 
közelébe vezessük, ahonnan a gazdálkodók saját berendezéseikkel oldják meg az öntözést. 
 
8.2. Erdőterületek vízigénye 
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Jelenleg a Dráva-sík erdősültsége a szétszórtan található kis ligeterdőkkel együtt is alig haladja 
meg a 20 %-ot. A területen lévő erdők jelentős része a mély fekvésű területeken találhatók.  
 
Vízellátottságuk változó, vízhiány csak időszakosan fordul elő. Az utóbbi csapadékosabb 
időszakban gyakran jelentkezik a vizek elvezetésének igénye. Az erdők vízpótlása csak a 
csapadékszegény időszakokban szükséges, elsősorban nyáron. A csapadékosabb tél végi 
időszakban inkább a többletvizek okoznak problémát, mert megnehezítik az erdőgazdálkodási 
munkák végzését. Megállapítató, hogy az éves vízigények kiegyenlítődnek, éven belül 
igényként egyaránt jelentkezik a fölös vizek elvezetése, és a csapadékhiányos időszakban a 
vizek pótlása is az egyenletes vízellátás érdekében. Szabályozott vízjárás megteremtése 
érdekében a vizek megfelelő kormányzása szükséges.  
 
Jelen tervezési program során az erdőterületeket vízellátásával külön vízigényként nem 
számolunk, hanem a káros nagyvizek időszakos betározását tervezzük ezeken a mélyterületi 
erdőfoltokon. A vízpótlást az erdőterületek elárasztásával képzeljük el megoldani. 
 
8.3. Tavak vízigényei 
 
A meglévő tavi vízhasználatok és tervezett vízpótlási csúcs-igényei a párolgási veszteségek 
miatt május 1. – augusztus 31. között jelentkeznek, ezért a csúcs-vízigények meghatározásánál 
ezen időtartam napjainak számával (123 nap) és 24 órás vízpótlással számoltunk. 
Halastavi vízhasználat esetében a tavak feltöltési mennyiségével nem számoltunk, mivel 
jellemzően egy éven belül a halastó leürítésre is kerül, ezért nem játszik szerepet a vízmérleg 
alakulásában. 
 
8.3.1. Meglévő vízigények 
 
Felszíni vízből a tervezési területen jelenleg közel 85 ha tófelszín vízellátását biztosítják kb. 
794 ezer m3/év engedélyezett vízmennyiséggel. 
 

Ssz. Engedélyes neve Tó neve Vízkivétel helye Víznyerés 
Vízikönyvi 

szám 

Engedélyezett 
vízmennyiség 

(m3/év) 

Tó-
felszín 

(ha) 

1 
Duna-Dráva 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Lanka tározó 
Dráva 87+200 
fkm sz. 

Felszíni B.III/97 19200 4,8 

2 
BCM 
Horgászegyesület 

Kovácshidai 
horgásztó 

Tó területén 
talajvízből 

Felszín 
alatti 

B.LXXVI/44 46500 28,4 

3 
Ormánsági 
Dolgozók 
Horgászegyesülete 

Hegyszentmártoni 
halastó 

Baksa-Tengeri 
vízfolyás 1+300 
km sz. 

Felszíni B.LXXVII/17 28000 5 

4 Garai Zoltán 
Hegyszentmárton, 
Puszta-tó 

Baksa-Tengeri 
vízfolyás 0+015 
km sz. 

Felszíni B.LXXVII/26 30096 7,52 

5 
Ormánsági 
Dolgozók 
Horgászegyesülete 

Mailáthpusztai 
horgásztavak 

Kisszentmártoni-
árok 1+360 km 
sz. 

Felszíni B.III/50 64000 16 

6 
Hirics Község 
Önkormányzata 

Hiricsi-tó 
Vejti mellékárok 
0+445 km sz. 

Felszíni B.III/115 11040 2,76 

7 AGRO-Centrál Bt. 
Kovácshidai 
horgásztó 

Egerszegi-
csatorna 6+830 
km sz. 

Felszíni B.LXXVI/42 46500 3 
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8 
Sellye Kommunális 
Kft. 

Sellye, Csonakázó 
tó 

Sellye 0133 
hrsz-ú terület 

Strand 
elfolyó 
vize 

B.LXXI/40 0 0,57 

9 
Sellyei 
Horgászegyesület 

Sellye, Gürü-tó 
Sellye 012 
talajvízből 

Felszín 
alatti 

B.LXXI/41 8800 2,2 

Okorág, Halastó 
rendszer 

Felszíni B.LXXIV/16 412460 29,74 
10 Okorköz-Farm Kft. 

Okorág, 2. és 3. sz. 
halastavak 

Okorköz-
csatorna 1+400 
km. sz. Felszíni 

B.LXXIV/16-
II 

155640 10,16 

11 Halász Tibor 
Drávasztára, 
Brestik-tó 

Dráva 116+000 
fkm. sz. 

Felszíni B.III/158 16960 4,25 

12 Horváth Szilárd 
Kovácshidai, Kis 
tó 

Egerszegi-
csatorna 6+300 
km sz. 

Felszíni B.LXXVI/55 6800 0,4 

13 DÁ-VIDOK Bt. 
Kovácshidai, 
Hobbi tó 

Egerszegi-
csatorna 5+463 
km sz. 

Felszíni B.LXXVI/48 3630 1,34 

Összesen:     848626 116,14 

20. sz. táblázat: A meglévő, vízjogi engedéllyel rendelkező tavak adatai 
 
A meglévő, felszíni készletből engedélyezett tavi vízmennyiségeket vízrendszerre összesítve az 
alábbi táblázat mutatja.  

Vízrendszer neve: Tó felszín (ha) 
Engedélyezett 

vízpótlási igény 
(m3/év) 

Mértékadó csúcs 
vízigény (l/s) 

Dráva közvetlen 9,05 36160 3,4 
Egerszegi-csatorna 4,74 56930 5,4 
Fekete-víz 39,96 159600 10,3 
Pécsi-víz 12,52 58096 5,5 
Vejti-Luzsoki csatorna, 
Kisszentmárton-
Mailáthpusztai csatorna 

18,76 75040 7,1 

Összesen: 84,97 385826 31,7 
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21. sz.ábra: Vízhasználatok 

 
8.3.2.  Tervezett vízigények 

A távlati igényként jelentkező, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tavak adatait az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
 

Ssz. 
Engedélyes 
neve 

Tározó neve Vízkivétel helye Víznyerés 
Vízikönyvi 

szám 

Engedélyezett 
vízmennyiség 

(m3/év) 

Tó 
felszín 

(ha) 

1 Kétyi József 
Piskó, Zehipusztai 
halastavak 

Zehipuszta-
Kemsei árok 

2+864 km. sz. 
Felszíni B. III/188 53900 3,68 

2 Korpa Erika 
Szaporca, 
Rekreációs-tó 

Szaporca 325 
hrsz. 

Felszín 
alatti 

B. LXXIII/574 1424 0,36 

3 Bónis Gyuláné 
Drávacsepely, 
Hosszú tó 

Nádastói-árok 
1+622 km sz. 

Felszíni B. III/190 13200 3,3 

 
A tervezett, felszíni vízkészletből biztosítandó tavas vízigényeket vízrendszerenkénti bontásban 
az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Vízrendszer neve: Tó felszín (ha) 
Engedélyezett 

vízpótlási igény 
(m3/év) 

Mértékadó csúcs 
vízigény (l/s) 

Fekete-víz 3,3 13200 1,2 
Vejti-Luzsoki csatorna, 
Kisszentmárton-
Mailáthpusztai csatorna 

3,7 14700 1,4 

Összesen: 7,0 385826 2,6 
 
8.4. Ökológiai vízigények 
 
Ökológiai vízigény az a vízmennyiség ami valamely földrajzi térség valamennyi adottságához 
alkalmazkodott élővilág alapvető létfeltételeit korlátozás nélkül biztosítja. 
 
A természet védelmérőlszóló 1996. évi LIII. törvényelőírásai szerint :  
16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes 
élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a 
természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.  
18. § (1) A természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek 
fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges 
vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vízmennyiséget a vízügyi hatóság - az igazgatóság 
szakhatósági hozzájárulásával - állapítja meg, amelynek megállapítását az igazgatóság is 
kezdeményezheti. 
 
Sem a vízkivétel, sem a vízpótlás nem változtathatja meg az adott víztér és közvetlen 
környezete ökológiai jellegét, vízháztartását, vízjárását és szezonális dinamikáját. A káros 
hatások lényegileg nem érinthetik a víztérrel közvetlenül kapcsolatban lévő területek élőlény-
együtteseinek minőségi és mennyiségi mutatóit.  
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A vízpótlás során használni szándékozott víz minőségi és mennyiségi mutatóival, illetve a 
vízpótlás szezonális dinamikájával kapcsolatos igényeket és elvárásokat a természetvédelmi 
hatóság által megszabott – sokszor egyedi – irányelvek alapján kell meghatározni. A vízkivétel 
és a vízpótlás a természeti rendszerek minél zavartalanabb működésének biztosítása érdekében 
hajtható csak végre.  
A vízkivételt és a vízpótlást a víztérben és annak közvetlen környékén található életközösségek 
ökológiai igényeihez kell igazítani. A vízmozgatás megítélése esetenként egyedi elbírálás 
alapján lehetséges (NP Igazgatóságok bevonásával), mivel az esetek többségében az adott 
élőhelyen azért tekinthető unikálisnak, mert a közösségszerkezet kialakításában bizonyos 
tényezők (pl. szélsőséges vízjárás) döntő szerepe van.  
 
 
9.0. Lefolyási viszonyok 
 
A Dráva menti térséget ősi állapotában mocsarak, vízállásos területek jellemezték. A Somogyi, 
a Zselici és a Baranyai dombvidékről, a Mecsek és a Villányi hegység déli lejtőiről lefutó 
patakok a nagykiterjedésű lapályra érve – esésük hirtelen csökkenése következtében – vizükkel 
és hordalékukkal a mély fekvésű területeket, esetenként egészen a határoló dombok lábáig 
elöntötték, feltöltötték. Folyásuk itt lelassult, sekély medrüket természetes állapotban folyton 
változtatták. Árvizeik hosszú ideig akadálytalanul szétterülhettek, a visszamaradó tócsákat alig 
szikkasztotta el a nyár melege, hiszen a talajvíz is tartósan magasan állott. 
 
Az árvízjárta területek jellemző, hagyományos hasznosítása a fokgazdálkodás volt, melynek 
során az ember beavatkozott a szétterülő vizek kormányzásába. Drávafok településnév őrzi 
történelmi emlékét a térségben. A török uralom alól felszabadult területek indultak meg az 
elvadult területek ármentesítési és lecsapolási munkái. Ebben az időben kezdték kiépíteni – 
részben Mária Terézia rendeletére – a ma is ismert Dráva menti töltésrendszert. Megindult a 
Fekete-víz és a fontosabb vízfolyások rendezése. Nagyobb területet átfogó vízimunkák 
végzésére vízitársulatokat hoztak létre.  
 
A vízimunkák céljait mindig a helyi érdekek határozták meg, és kezdetben egymástól 
függetlenül elszigetelten valósultak meg. A kezdetleges malomgátak a terület elvizesedését, a 
vízelvezető rendszerek csapadékszegény időszakban kiszáradást okoztak. Az újkori 
vízrendezési beavatkozásra a Dél-Dunántúlon a lecsapolás, a vízelvezetés egyoldalú 
szempontjainak megfelelően került sor. Így ma elmondható, hogy a Dráva térségében a felszíni 
vízelvezető rendszerek kiépültek, többé-kevésbé üzemképesek, de a vízzel való gazdálkodásra, 
a vizek visszatartására, kormányzására, szükséges pótlására sehol nincs lehetőség. 
 
A meliorációs beavatkozások célja 1960. és 1992. között a lecsapolás, a vízjárta területek 
művelésbe vonása volt, a vízrendezési munkák helyenként ugyanakkor egyoldalú lecsapolással 
jártak. A munkálatok következtében előálló talajvízszín süllyedések a termő- és erdőterületek 
károsodásához vezettek. 
 
A mezőgazdasági szövetkezeti rendszer megszűnésével a területi vízrendezések során kiépült 
árokrendszerek nagy része „gazdátlanná” vált. Elhanyagoltságuk miatt az árkok rendeltetésüket 
már nem látják el, környezetük elvizesedik, a talajvízszint megemelkedik. A Sellyei kistérség 
területén így egyaránt gondot jelent a vízutánpótlás, illetve a vízelvezetés hiánya. 

A 16. sz. mellékletben láthatók azok a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező területek, 
ahol térségi komplex meliorációs munkák folytak. A 17. sz. mellékletben a Baranya Megyei 
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Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztály által nyilvántartott meliorált területek láthatók.   
 
A megépített árokhálózat nagy része fákkal benőtt, illetve beszántásra, megszüntetésre került. 
Azok az alagcső-rendszerek, ahol a befogadó árkok rendezettek még üzemelnek.  
 
 
9.1. Lefolyó vízmennyiségek a közvetlen projektterületen 
 
A projekt által érintett térség Dráva menti területeit az év bizonyos időszakában (téli-
koratavaszi időszak) víztöbblet, míg a nyári időszakot általában vízhiány jellemzi. Mindkettő a 
terület mély fekvésének köszönhető, hiszen csapadékos időszakokban a területtől északra lévő 
magasabb dombvidéki területekről a csapadékvíz gyorsan lefut és elönti azokat. A helyzetet 
ilyenkor tovább rontja a Dráva esetlegesen magas vízállása, mert így a folyóba, mint 
befogadóba a gravitációs bevezetés nem, vagy kevésbé biztosított, a szivattyús átemelés pedig 
gyakran nem jelent gyors (és főleg költségtakarékos) megoldást. 
Csapadékszegény időszakokban a területek hamar kiszáradnak, amit a lecsapolási céllal 
lemélyített árokhálózat és a Dráva-közeli területeken a folyó alacsony vízállása tovább gyorsít 
és erősít. 
 
A lefolyó vízmennyiségek értékelésénél a következő adottságokat kell figyelembe venni. A 
közvetlen tervezési terület alapvetően síkvidéki jellegű, az ide hulló felesleges (elfolyó) 
csapadékvizeket kisebb árkok gyűjtik össze és vezetik a nagyobb, belvízi öblözet felé gravitáló 
medrekbe, ahonnan belvizes időszakban szivattyúval kerülnek átemelésre a Drávába. Ezek a 
főbefogadók jórészt csatorna-jellegűek, relatíve kis vízgyűjtő területtel rendelkeznek, állandó 
vízkészletük nincs, a nyári száraz időszakokban gyakran kiszáradnak. A projektterületet 
közvetlenül érintő csatornák (amelyeknek a vízgyűjtőterülete jórészt a projektterületen 
helyezkedik el) a következők: Korcsina-csatorna és mellékágai, Körcsönye-csatorna, Sellyei-
Gürü-csatorna, Kápolnai-Gürü-csatorna, Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmártoni-árok. 
 
Ezeken a csatornákon olyan vízhozam mérések ez idáig nem voltak, amelyek értékelhető, 
hosszabb adatsorokat szolgáltattak volna, ezért a területről lefolyó vízmennyiségeket csak 
durva becslésekkel lehet jellemezni.  
 
A projektterület legnagyobb befogadója a Korcsina-csatorna, ami alapvetően belvízelvezetési 
funkciót lát el, ezért jelentős hasznosítható vízkészlete, a hasznosítás szempontjából mértékadó 
időszakban nincs. A Korcsina-csatornára vonatkozóan csak szórványos adatok állnak 
rendelkezésre (lásd 19-21. mellékletek Korcsina-csatorna vízállás és vízhozam adatai), de ezek 
is alátámasztják fenti állításokat. 
 
 
9.2. A projektterületet érintő külvizek mennyiségi viszonyai 
 
A térség legnagyobb vízfolyása az Egyesült-Gyöngyös, illetve a Fekete-víz. 
Vízgyűjtőterületeik nagysága együttesen a közvetlen projektterület több mint ötszöröse. 
Mindkét vízfolyás nagy vízkészlettel rendelkezik a csapadékos időszakokban, ugyanakkor 
nyári kisvízi vízkészletük gyakran nagyon kevés.  
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A két vízfolyáson a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felszíni mérőállomásokat üzemeltet 
Kétújfalunál (Egyesült-Gyöngyös) és Kémesnél (Fekete-víz). Az állomások főbb adatait a 22. 
melléklet Fekete-víz, Kémes-Cún alapadatok valamint a 25. melléklet Egyesült-Gyöngyös, 
Kétújfalui állomás alapadatok tartalmazza. A vízfolyások hidrológiai jellemzőiről hosszú 
adatsorok állnak rendelkezésre. A 23. és a 26. mellékletek grafikonjaból a jellemző vízhozam-
adatok, a 24. és 27. mellékletek grafikonjaiból azok eloszlása és valószínűsége kiolvasható. Az 
Egyesült-Gyöngyös középvízhozama Kétújfalunál 1,275 m3/s, míg a víz hasznosítása és az 
ökológiai vízigények szempontjából meghatározó augusztusi 80 %-os valószínűségű 
kisvízhozam (Qaug.80%) 0,05 m3/s. A Fekete-víz középvízhozama Kémes-Cúnnál 3,823 m3/s, az 
augusztusi 80 %-os valószínűségű kisvízhozam (Qaug.80%) 0,60 m3/s. Ezek az értékek már a 
meglévő vízhasználatokkal befolyásoltak. A kisvízhozam-értékekből látható, hogy jelentősebb 
vízkivételre nyári időszakban ezekből a vízfolyásokból sincs lehetőség. 
 
 
10.0. Vízmérleg felállítása 
 
Vízigények meghatározása 
 
A terület vízzel való ellátásának célja, a víz szerepének, mennyiségének növelése a nyári 
(csapadékszegény) időszakban, ezzel a régmúlt vízháztartási viszonyaihoz való közelítés, 
amikor a terület mély fekvésű részeit gyakorlatilag az év legnagyobb időszakában vízborítás 
jellemezi.  
 
A terület vízháztartási viszonyainak komplex szemlélettel való javítása a cél, aminek a része  a 
vízpótlás, de ugyanakkor a káros víztöbbletektől való mentesítés szintén cél. A tervezett 
tájkarakterrel összhangban a programban elsődleges szerep jut az ökológiai vízigények 
kielégítésének, a vizes élőhelyek biztosításának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. sz. ábra: Az Ős-Dráva Program területének vízrendszerei 
 
Ahogy az a 18.sz. táblázat adataiból is kivehető, a (vízgyűjtő területek nagysága és a fajlagos 
lefolyási értékekből számított) természetes (azaz vízhasználatokkal nem terhelt) vízkészletek 
alapján, a vizsgált terület legjelentősebb vízfolyása a Fekete-víz 5766 l/s-os, illetve az abba 
torkolló Pécsi-víz 1924 l/s-os, torkolatoknál mért középvízhozam (KÖQ) értékekkel. 
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Két dolgot azonban mindenképp meg kell jegyezni. Az egyik, hogy ezen értékek ellenére, a 
mértékadó augusztus hónapban, hasznosítható vízkészlettel (Qkészlet - az ábrán kék színnel 
jelölve) a Fekete-víz csak az Okor-Bükkösdi-víz 20+710 km szelvényben levő betorkollása 
alatt rendelkezik. Ennek augusztus havi értéke 44 l/s, a 20+710 km szelvény felett azonban 
további vízhasználatok (vízkivételek) ennek figyelembe vételével tervezhetők. Bár a mederben 
e szelvény fölött is található víz (Qmeder - az ábrán piros színnel jelölve), az azonban teljes 
egészében a mederben hagyandó ökológiai vízigény (Qökol - az ábrán zöld színnel jelölve) 
részét képezi. Hasznosítható vízkészlete a Pécsi-víz 5+474 km szelvénynél történő 
betorkollásánál növekszik jelentősen, ott az augusztus havi szabad vízkészlet értéke a 636 l/s. 

 
Augusztusi Éves 

Vízrendszer Vízfolyás Szelvény-
szám 

  KÖQ (l/s) Q80% 
(l/s) 

Qszabad,meder 
(l/s) 

Qökol 
(l/s) 

*Qszabad,készlet 
(l/s) 

Qszabad,év (m3/év) 

0+000 Torkolat 440 6 2,7 3,1 -0,5 13 886 650 

17+280 
Lugi csatorna 
becsatlakozása 

333 5 1,0 2,4 -1,4 10 519 250 

27+865 
Korcsina 
átvágás 

100 2 1,7 0,7- 0,9 3 320 750 
Korcsina-
csatorna 

31+960 
Kilépés a 
fejlesztési 
területről 

56 - - - - - 

Nagymező-
árok 

0+000 Torkolat 24 0 0,4 0,2 0,2 776 400 

1. Korcsina 
főcsatorna 

Lugi-
csatorna 

0+000 Torkolat 33 0 0,5 0,2 0,3 1 069 100 

2. Siópusztai-
árok 

Siópusztai-
árok 

0+000 Torkolat 60 0 0,9 0,4 0,5 1 895 350 

3. Körcsönye 
csatorna 

Körcsönye-
csatorna 

0+000 Torkolat 100 9 11,3 4,8 6,5 3 243 950 

Sellyei-
Gürü 
csatorna 

0+000 Torkolat 4 0 0,1 0,0 0,0 137 050 
4. Sellyei- 
Kápolnai-
Gürü Kápolnai-

Gürü 
csatorna 

0+000 Torkolat 186 2 2,9 1,3 1,6 5 872 700 

0+000 Torkolat 5766 2526 2 156,7 1 515,6 641,0 181 862 800 

5+474 
Pécsi-víz 
betorkollás 

5752 2514 2 144,5 1 508,3 636,1 181 377 550 

23+192 
Körcsönye-
csatorna 
betorkollás 

2526 692 336,3 380,7 -44,3 79 655 000 5. Fekete-víz Fekete-víz 

30+929 
Kilépés a 
fejlesztési 
területről 

2363 612 252,7 335,6 -82,9 74 356 450 

0+000 Torkolat 1924 458 586,5 252,3 334,2 75 028 300 

10+971 
Hegyadó-patak 
átvágás 
betorkollása 

1811 409 537,7 225,5 312,2 71 467 900 
Pécsi-víz 

17+955 
Kilépés a 
fejlesztési 
területről 

1240 221 395,6 126,3 269,3 54 403 350 

0+000 Torkolat 419 56 18,7 31,3 -12,6 13 025 050 

7. Pécsi-víz 

Hegyadó-
patak 3+030 

Kilépés a 
fejlesztési 
területről 

371 48 19,0 22,1 -3,1 9 787 250 

0+000 Torkolat 152 2 0,9 1,1 -0,2 4 773 500 
8. Egerszegi-
csatorna 

Egerszegi-
csatorna 19+075 

Hegyadó-árok 
„betorkollása” 

8 0 0,0 0,0 0,0 0 

 
21. sz. táblázat: A vízrendszerek vízmérlege 
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A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a Pécsi-víz vizsgált területre történő belépésénél 
számított, augusztusi 269 l/s-os szabad vízkészletének jelentős részét nem a vízfolyás 
természetes készlete, hanem a Pécs-mecsekaljai szennyvíztisztító telep által kibocsátott 
tisztított szennyvíz 230 l/s-os mennyisége teszi ki. Ez az arány nyilvánvalóan a Pécsi-víz 
Fekete-vízbe történő betorkollásánál sem sokkal kedvezőbb, hiszen az ottani 334 l/s 
hasznosítható vízkészlet ugyanezen mennyiségű részét adja a tisztított szennyvíz, mellyel a 
vízfolyás végül együtt növeli a Fekete-víz hozamát. Mindezt jól szemlélteti az alábbi ábra, ahol 
a tisztított szennyvíz (Tényleges augusztusi vízhasználat) bevezetésének köszönhetően a 
mederbeli vízhozam (Qmeder) jelentősen meghaladja a természetes vízkészletet (Qaug,80%). 
Ráadásul a Pécsi-víz természetes augusztusi vízkészletét az abba a 10+971 km szelvényben 
betorkolló Hegyadó-patak sem növeli, hiszen az adatok szerint, e hónapban a Hegyadó-patak 
medrében a vízhiány a jellemző. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.sz. ábra: Fekete-víz kisvízi hossz-szelvény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. sz. ábra: Pécsi-víz kisvízi hossz-szelvény 
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Nyilvánvalóan más a helyzet, ha a szabad vízkészleteket nem a tervezés szempontjából 
mértékadó augusztus hónapban, hanem éves szinten vizsgáljuk. A táblázat adatai szerint, az 
éves szabad vízkészletek szempontjából is ez a két vízfolyás a legjelentősebb, hiszen míg a 
Fekete-víz a vizsgált területre történő belépésénél 74 millió, a torkolatánál 181 millió m3/év 
szabad vízkészlettel bír, a Pécsi-víz belépő szelvényénél ugyanez az érték 54 millió, 
torkolatánál pedig 75 millió m3 évente. 
E két vízrendszertől keletre, a tervezési terület keleti szélén helyezkedik el az Egerszegi-
csatorna vízrendszere. A csatorna, a Hegyadó-átmetszés elkészülte után, kevés dombvidéki 
vízgyűjtővel rendelkezik, így időszakos vízfolyássá vált. Az augusztus havi adatok alapján a 
csatorna szabad vízkészletét teljes egészében a 6+830 km szelvényben található kovácshidai 
horgásztó hasznosítja. Ezért augusztusban ez alatt a vízfolyás szabad vízkészlettel egyáltalán 
nem rendelkezik, és legnagyobb értéke e szelvény felett is csak 0,8 l/s. A vízfolyás torkolatnál 
számított szabad vízkészlete éves szinten 4,8 millió m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. sz. ábra: Egerszegi-csatorna kisvízi hossz-szelvény 
 

A Körcsönye-csatorna a Fekete-víz egyetlen jelentősebb, vizsgált területen eredő, jobb oldali 
mellékvízfolyása, ebből is adódóan került külön vízrendszerként lehatárolásra. A vízfolyás még 
augusztus hónapban is állandó vízhozamú, amit az is jelez, hogy a Fekete-víz 23+192 km 
szelvényében történő betorkollásánál 6,5 l/s-os szabad vízkészlettel rendelkezik, ami éves 
szinten 3,2 millió m3 vízmennyiséget jelent. Igaz (a Pécsi-vízhez hasonlóan) ennek egy részét 
tisztított szennyvíz adja, így fordulhat itt is elő az, hogy a mederben levő tényleges vízhozam 
(Qmeder) meghaladja a meder természetes vízhozamát (Qaug,80%). A tisztított szennyvizet a sellyei 
szennyvíztisztító telep bocsátja ki 1,8 l/s augusztusi és 65 ezer m3 éves mennyiségben. 
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26. sz. ábra: Körcsönye-csatorna kisvízi hossz-szelvény 

A Korcsina-csatorna a 31+960 belépő km szelvényével, a vizsgált területen a legnagyobb 
hosszban húzódó vízfolyás. Kisvízi hossz-szelvényén látható, hogy a kisvízi készlete innen a 
Tekeresi-árok 19+560 km szelvényben történő betorkollásáig folyamatosan növekszik, ott 
azonban hirtelen csökkenés figyelhető meg. Ennek oka, hogy a Tekeresi-árok nyáron jelentős 
vízhiánnyal csatlakozik a főcsatornához, az azon található somogytarnócai halastavak és a 
kétújfalui déli horgásztó vízfelhasználásának köszönhetően. Így e szelvény alatt a Korcsina-
főcsatorna medrében levő vízkészlet (Qmeder) mennyisége még a mederben hagyandó ökológiai 
vízigényt (Qökol) sem elégíti ki, amiből nyilvánvalóan következik az is, hogy augusztusban, 
ezen a szakaszon a vízfolyás nem rendelkezik szabad vízkészlettel, de fölötte is csak 
maximálisan 1,63 l/s a szabad vízkészlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. sz. ábra: Korcsina-csatorna kisvízi hossz-szelvény 

A Korcsina-csatorna vízrendszerétől nyugatra a Siópusztai-árok vízrendszere helyezkedik el. 
A két vízrendszer, a Lugi-csatorna révén elvileg összeköttetésben van. Az összeköttetés célja a 
Siópusztai-árok felső szakaszán jelentkező nagyvizek egy részének átvezetése a Korcsina 
vízrendszerébe. Ennek előfordulása azonban meglehetősen bizonytalan, egyrészt a kis 
vízgyűjtőméret, másrészt – ebből is következően – a Siópusztai-árok minimális vízhozama és 
időszakos vízjárása miatt. Ezt a kisvízi hossz-szelvény is jól szemlélteti, hiszen a mederben 
levő vízkészlet (Qmeder) augusztusban még a torkolati szelvényben sem éri el az 1 l/s-os értéket, 
ami egyértelműen a vízfolyás időszakosságára utal. 
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28. sz. ábra: Siópusztai-árok kisvízi hossz-szelvény 
 
Szintén időszakos vízfolyásnak tekinthető a következő vízrendszer két névadó vízfolyása, a 
Sellyei- és a Kápolnai-Gürü-csatorna. Igaz, a vízjárásukat és az időszakos jellegüket 
némiképp az is befolyásolja, hogy a vízgyűjtő vizei a meglehetősen sík területen kerülnek 
levezetésre a Dráva irányába. A Sellyei- és a Kápolnai-Gürü között két helyen is összekötő 
csatorna található. A vízfolyásokra (1 öntözés kivételével) vízhasználatok nem települtek. 
 
11.0. Országos jelentőségű védett természeti területek 
 
A Dráva menti-síkság ormánsági es attól északra eső részeinek természetvédelmi állapota, a 
hazai alföldi területekhez képest különlegesnek mondható. A terület fajgazdagsága is páratlan, 
a sokféleség több szempontból is jellemzi.  
 
A terület teljes egészében feltöltődött síksági terület, melynek kialakításában elsősorban a 
fokozatosan délre húzódó Dráva folyó vett reszt. A kötöttebb vályog és a lazább 
homoktalajokon (s a rajtuk kialakuló réti es erdei változataikon) kívül, bár kicsiny 
kiterjedésben, de megtalálható itt a tőzegben gazdag, komoly botanikai értékeket sejtető 
láptalaj is. 
 
Az Ős-Dráva Program tervezési területén a természetvédelmi és a NATURA 2000 területek 
ábrázolása az 5.sz. mellékletben látható. 

11.1. Duna-Dráva Nemzeti Park 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park 1996 tavaszán a Duna és a Dráva mentén jött létre, mintegy 
50.000 hektár kiterjedésű területen. Természeti képének formálásában a víz játszotta a 
főszerepet. A két folyó, azok víztömege határozta meg a sokféle élőhely kialakulását, melyeken 
színes élővilágot találunk. A nemzeti park szinte teljes területe az egykori ártéren található. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park magában foglalja az egész magyarországi Dráva szakaszt, értékes 
gyepeket, legelőket, erdőket. A nemzeti parki minősítés alá került legnagyobb területek 
Somogy megyében a Lankóci-erdő, a Drávaszentesi-legelő, a Barcsi-Borókás, a Lugi-erdő, a 
Lakócsai-legelő. Baranya megyében a Cún-Szaporcai-holtág Baranya megyében a Nemzeti 
Park határa a folyó árvízvédelmi töltése. 
 
Az Igazgatóság illetékességi területén 8 különleges madárvédelmi terület (SPA) és 64 
különleges természetvédelmi terület (pSCI) került meghatározásra. Akárcsak a védett 
természeti területek esetében, itt is kerültek meghatározásra olyan Natura 2000 területek, 
amelyek több foltból állnak, mozaikosok. A legtöbb mozaikból álló terület az Ormánsági-erdők 
amely 15 egységből épül föl. 
 
A Duna menti részeken leginkább erdők és vízfelületek találhatók. A tölgy-kőris-szil keményfa 
ligeterdőkben él a védett kétlevelű sarkvirág és a fehér madársisak. A ligeterdők 
madárvilágának jeles képviselője a fokozottan védett barna kánya, valamint európai jelentőségű 
a fekete gólya és rétisas állományok előfordulása. Az emlősök között jelentős értéket képvisel a 
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híres, világbajnok trófeákat is adó gímszarvas állomány, valamint a védett és fokozottan védett 
denevérfajok jelenléte.  
 
A Dráva menti területeken igen változatos élőhelyekkel találkozhatunk: kavicszátonyok, magas 
partok, holtágak, nádasok, ártéri ligeterdők, mocsárrétek, amelyek számtalan ritka fajnak adnak 
otthont. A holtágakban és láptavakban itt is megtaláljuk a védett rucaörömöt és sulymot. A 
madárvilág ritkaságai közé tartozik a fokozottan védett fekete gólya, rétisas, darázsölyv és a 
védett fekete harkály, holló, ökörszem és örvös légykapó. A vízimadarak védelmének 
biztosítása érdekében néhány Dráva menti vizes élőhely a Ramsari-egyezmény hatálya alá 
tartozik. 
 
A Barcs-Drávaszabolcs közötti területen a Dráva mentén az alábbi természetvédelmi 
kijelölések találhatók: 

• védett természeti terület,  
• Natura 2000 terület, 
• ökológiai hálózat övezet,  
• tájképvédelmi övezet,  
• ex-lege védett természeti terület, valamint 
• egyedi tájérték. 

 

11.2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 
 
Helyi jelentőségű védett természeti területet keveset találunk a tervezési területen. A 
legnagyobb kiterjedésűek a sellyei Kisrét, és a Drávafok-Markóc térségében lévő Nákói-
mocsár, Foki-legelő, markóci legelő. Ezeken kívül a harkányi park, a mattyi Madár Emlékpark, 
a felsőszentmártoni fás legelő, a sellyei kastélypark, a vejti Őstölgyes és néhány idős hagyásfa 
áll helyi jelentőségű védelem alatt. Somogy megyében a középrigóci kastélypark, a ladi park, a 
babócsai várdomb és környéke, a kálmáncsai fáslegelő áll helyi jelentőségű védelem alatt. 
Baranya megyében a Nemzeti Park határa a Dráva árvízvédelmi töltése, ez alól csak a Cún- 
Szaporcai holtág rendszer a kivétel, ahol a mentett oldalon is van nemzeti parki terület. 

11.3. Natura 2000 területek 
 
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió egységes természetvédelmi rendszere, amelyet két, a 
Madárvédelmi- és az Élőhely-védelmi irányelv alapján hoznak létre a tagállamok. A hálózat 
feladata, hogy az előzetesen kijelölt, közösségi szinten fontos vagy veszélyeztetett fajok és 
élőhelyek hosszú távú fennmaradását biztosítsa. Hazánkban a Natura 2000 területek és az 
országos jelentőségű védett területek egymással területi átfedésben, de nem egymást 
helyettesítő módon működnek. A különleges madárvédelmi területeket és a különleges 
természet-megőrzési területeket a Natura 2000 hálózat kijelölésével biztosították. 
Az Ős-Dráva program területe sok helyen közös terület Natura 2000-es területekkel 

11.4. Nemzeti Park területe, természetvédelmi területek 

Az Ős-Dráva program tervezési területén természetvédelmi a természetvédelmi területek sok 
helyen fedésben vannak a Natura 2000 – es területekkel.  
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A Dráva baranyai szakaszán nagyrészt a védőtöltés jelenti a nemzeti park határvonalát, így az 
ártér jelentős része (gáton kívüli területek) védelem nélkül maradt.  A Nemzeti Park határa 
mesterséges vonal, nem igazodik természetes határokhoz. 

A Dráva-völgy ökológiai értelemben véve zöldfolyosó típusú terület, amely nemcsak a flóra- és 
faunakörzeteket, hanem az élőhelyek sokaságát köti össze.  

11.5. Vízvisszatartás értékelése 

Az Ős-Dráva Programban célként megfogalmazott vízvisszatartás általánosságban 
természetvédelmi szempontból is pozitívnak értékelhető, de annak mértékénél az ökológiai 
szempontokat kell figyelembe venni. Fontos a fokozatosság, a vízszint emelése egyszerre nem 
lehet túl nagymértékű. Ha igény van magasabb szint tartására, azt több vegetációs időszak alatt 
kell megvalósítani. Az egy lépésben maximálisan elfogadható vízszint emelés mértéke az 
évszakos vízszint ingadozásokhoz igazodjon, a visszatartás előtt tapasztalt magas vízállási 
szinten tartható a rendszer közép vízszintje, később (2-4 év elteltével) pedig az újonnan beálló 
egyensúly megteremtődése után az új magas vízszintre emelhető az átlagos vízszint. Az 
aktuális vízkormányzást, tartott vízszinteket, azok időbeli alakulását a Nemzeti Park 
Igazgatóság bevonásával szükséges meghatározni. A vízvisszatartásban a halak mozgását 
kisvíznél akadályozó fenékküszöbök helyett állandó mozgást biztosító megoldások 
kívánatosak. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Ős Dráva Programmal kapcsolatos állásfoglalása:  
Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi beavatkozással érintett, egyeztetett területeken 
(Kovácshida, Lakócsa melletti morotva, Kanszki-berek, Fenekmocsár, Drávakeresztúri 
mortotva, Bresztik, Ó-Dráva, Fekete-tó, Versági-tó, Piskói-tó) a medrekben, a vízvisszatartás 
természetvédelmi szempontból pozitív hatással bírhat. Ez részben lehet közvetlenül a vízborítás 
növelésével vagy tartósságának emelésével, másrészt a talajvízszint emelése is pozitív hatást 
gyakorolhat a természetes társulásokra. A közvetlen árasztást főként a holtmedrekben, 
medermaradványokban található tavak, mocsarak esetében tartjuk kivitelezhetőnek.  Gyepek, 
elsősorban mocsárrétek esetében nem az állandó vízborítás kialakítása a cél, itt a tavaszi 
időszakban egy sekély vízborítás lehet elfogadható valamint a talajvízszint emelése lehet 
pozitív hatással. Erdőterületek esetében elsősorban a talajvízszint emelése lehet pozitív 
hatással, meg kell vizsgálni, hogy az erdőben vannak-e olyan lecsapoló árkok, miken a 
vízvisszatartás megvalósítható. Lápok esetében a vízpótlással nagyon óvatosan kell bánni, a 
friss víz bevezetése alapvetően változtathatja meg – kedvezőtlen irányba- a lápi vegetációt. Itt 
inkább a víz elfolyását kellene megakadályozni, illetve szükség esetén egy téli-kora tavaszi 
vízpótlás jöhet szóba, amelynek megtervezéséhez botanikus szakember bevonása 
elengedhetetlen.  
A vízvisszatartásnál természetvédelmi szempontból nem egy egész évben meglévő vízfelület 
kialakítása a cél, hanem a korábbi vízjárások modellezése. Ennek megfelelően elsősorban egy 
kora tavaszi duzzasztást javasolnánk, ami az év folyamán természetes úton csökkenne. 
Elképzelhetőnek tartunk még egy az őszi, csapadékosabb időjárásra alapozott duzzasztást is.   
Kovácshida: A Kertalja tó nyugati végében van egy gém telep. A madarak egy része a 
nádasban fészkel, közel a jelenlegi vízszinthez. 20-30 cm-nél nagyobb vízszintemelést nem 
javaslok. A jelenlegi vízszintnél sokkal magasabb szintre amúgy sem lehet emelni, mert a 
tóegységek közti töltések elég alacsonyak. 
Lakócsa melletti morotva: A jelenleginél tartósan magasabb vízszintemelést nem javaslok, 
mert a Nákói-mocsárban jelentős zsombéksás állomány él, melynek elárasztása nem javasolt. 
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Kanszki-berek: 50-60 cm-es vízszintemelésnél feltételezhetően a Felsőszentmártoni északi 
legelő mélyebb területei is víz alá kerülnek, amely nem gond. Az északi mocsaras terület 
középső részén egy összefüggő sásos terület van, amelyik nagyobb vízszintemelést nem visel 
el. 
Fenekmocsár: Kiszáradó égerliget, több évre elhúzódó 50-60 cm-es vízszintemelést javaslok. 
Drávakeresztúri morotva: A Markóc alatti erdő égerligetei jelentős vízszintemelést nem 
viselnek el, max. 30-40 cm. 
Bresztik, Ó-Dráva, Fekete-tó: Jelentősebb, akár 1 m-es vízszintemelés is javasolható. 
Versági-tó:Sásos rét, jelentősebb vízszintemelést nem javaslok, max. 25-30 cm. 
Piskói-tó: Akár 1 m-es vízszintemelés is javasolható. 

 

29. sz. ábra: NATURA 2000 és védett területek vízvisszatartás szempontjából 
 
Kék szín: Vízvisszatartás szükséges, alapvető természetvédelmi elvárások betartása és 
egyeztetés mellett konfliktusmentesen megoldható. 
Piros szín: Érzékeny területek, ahol a vízvisszatartás módja és mértéke pontosan 
meghatározandó és rendszeresen egyeztetendő.  
A természetvédelmi előírások az Ős-Dráva program területén négy jelentősebb védelmi 
területet határoznak meg: 

• Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek 
• Ormánsági erdők 
• Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek 
• Kelet-Dráva 

 
A jelenlegi növényvilág fennmaradása a terület háborítatlanságának köszönhető, ugyanis a 
Dráva menti területek évtizedeken keresztül zárt határterületek voltak. Zavartalansága csak 
részben volt biztosított, mert gazdálkodás – mind erdészeti, mind szántóföldi – rendszeresen 
folyt a területen. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként ma már számos helyi jelentőségű 
védett természeti területet találunk az Ormánságban. A legnagyobb kiterjedésűek a sellyei 
Kisrét, és a Drávafok-Markóc térségében lévő Nákói-mocsár, Foki-legelő, markóci legelő.  
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Az Ormánságban 57 védett növényfaj él. A 49 veszélyeztetett növénytársulásból 26 fokozott 
védelemre javasolt. A fokozott védelemre javasolt 26 társulásból 17 közvetlen vízhatásnak 
kitett területhez köthető (vízi növénytársulások, mocsarak, lápok). Ebből is látszik, hogy a 
terület vízháztartása kedvezőtlenül változott meg. A vízelvezető csatornák kiásásakor több 
esetben átvágták a vízzáró réteget, ezáltal a talajból a gyökérzet alól elfolyik a víz, ez az erdők 
kiszáradását okozza. 
 
Az Ormánság állatvilágát évmilliókon keresztül a Dráva-folyó alakította, a fajok fennmaradását 
a folyóhoz kötődő változások irányították. 150 éve az antropogén beavatkozások kezdetekor az 
addig egyedfejlődés szempontjából zavartalannak mondható körülmények megváltoztak, 
felgyorsultak az evolúció eseményei.  
A területen élő becsült gerinctelen fajok száma kb. 25 000-re tehető. A diverzitás a vegyes 
korállományú, gyepekkel tarkított tölgyesekben a legmagasabb. A vizes élőhelyek és a száraz 
gyepek diverzitása közepes, de az itt élő fajok ritkasága miatt nagy a természetvédelmi 
jelentőségük. A nagyszámú állatfaj már alapjában is mutatja a terület természetvédelmi 
jelentőségét. (piócák, csigák, rákok, rovarok, bogarak, lepkék, fullánkosok, stb.) Állományuk 
fennmaradását a vízszint csökkenés veszélyeztetheti, elsősorban a vizes élőhelyekhez kötődő 
fajok veszélyeztetettek. A kétéltűek egyedfejlődése vízhez kötött, hisz lárváik csak vízben 
tudnak kifejlődni, de a fajok nagy része egész életét vízben éli le, lárváikat a vizek kiszáradása 
veszélyezteti. 
Legnagyobb veszélynek az öreg erdőkben fészkelő madárfajok vannak kitéve. A rétisas, a 
fekete gólya, fészkeiket az öregerdők legzavartalanabb részeiben építik.  
A vizsgálati területen 32 fokozottan védett madárfaj előfordulásáról vannak adatok, ebből 19 
rendszeresen fészkel is a területen. Az emlősök élettere nem veszélyeztetett, bár a hermelin 
erősen kötődik a vizes élőhelyekhez, de csatorna partokon, mesterséges tavak partján is 
megtalálja életfeltételét. A fokozottan védett vidra a Drávában is él, de a holtágakban és a 
halastavakban, ahol mesterségesen magas egyedszámban tartják a halat, nagyobb számban 
előfordul.  
 
 
12.0. Művelési ágak azonosítása, mezőgazdasági programokkal való összhang vizsgálata 
 
Az Ős-Dráva projekt területével érintett településeken a mezőgazdasági termőterület 
megközelíti a 31 ezer hektárt. A termőterület 11 %-a erdő 3350 ha területtel. 
 
A mezőgazdasági terület nagysága a termőterületből 27500 hektár, melynek 93 %-a 
szántóföldi, 6,5 %-a gyep művelési ágú terület. A konyhakert, szőlő és gyümölcsös művelési 
ágú területek aránya összességében nem éri el az 1 %-ot. 
 
Az egyes művelési ágakhoz tartozó területek nagyságát vízrendszerek szerinti bontásban az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Szántó  Gyep 
Konyha-

kert 
Szőlő 

Gyümöl-
csös 

Mezőgaz-
dasági 
terület 

Erdő Nádas 
Termő-
terület Vízrendszer neve 

hektár 
Egerszegi-
csatorna 

4 659,97 104,88 23,08 48,57 4,34 4 840,85 131,88 4,23 4 981,45 

Fekete-víz 6 195,19 230,59 31,72 4,51 11,11 6 463,12 362,23 2,00 6 827,35 
Korcsina- 2 077,77 377,19 16,36 1,71 2,79 2 475,82 517,03 0,00 2 992,85 
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főcsatorna 
Körcsönye-
csatorna 

2 370,89 407,54 6,65 3,08 3,81 2 791,97 597,36 0,00 3 389,33 

Pécsi-víz 2 680,21 80,95 13,85 7,52 3,27 2 785,80 58,22 0,00 2 844,03 
Sellyei, 
Kápolnai-Gürü 

1 739,67 244,13 8,52 1,19 1,30 1 994,80 782,11 3,00 2 779,91 

Siópusztai-árok 3 527,11 182,18 18,86 1,54 4,99 3 734,67 582,40 0,00 4 317,07 
Vejti-Luzsoki-
csatorna, 
Kisszentmárton-
Majláthpuszta-
csatorna 
vízrendszere 

2 230,35 125,21 11,11 2,42 6,67 2 375,76 318,74 0,00 2 695,60 

Összesen: 25 481,16 1 752,67 130,15 70,54 38,28 27 462,79 3 349,97 9,23 30 827,59 
  
Az egyes művelési ágak részletes, vízrendszer és a programban érintett települések szerinti 
felsorolását a 29. melléklet tartalmazza. 
 
12.1. Földtörvény 
 
Az Ős-Dráva Program összhangban van „A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási földek 
fogalmáról” szóló 2013. évi CXXII. Törvény alapvető célkitűzéseivel, úgymint: 
 
- a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása 

mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség korösszetétele javuljon, 
- a mezőgazdálkodás és az agrárszolgáltatások feltételeinek kedvezőbbé válása a korábbinál 

érzékelhetőbben járuljon hozzá a falvak jövedelemtermelő képességének erősödéséhez 
- a mezőgazdaságban termelt jövedelmeknek a vidékfejlesztési célok szolgálatában történő 

felhasználása lehetőleg a keletkezésük helyén segíthesse elő a foglalkoztatás bővülését, 
- az agrártársadalom a vidéki családi közösségek termelési közösségként történő 

megszerveződése és a helyi vállalkozások gyarapodása révén tovább erősödjön, 
- a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok 

stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen, 
- a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás 

bővüljön, 
- a földművesek részére az önfoglalkoztatás a korábbinál tágabb keretekben kínáljon valódi 

alternatívát – többek között – a helyi élelmiszer-kereskedelem lehetőségeinek bővülésével, 
valamint a saját munkavégzésen alapuló és azt kiegészítő tevékenységek folytatásához, mint 
például a falusi vendéglátás, a kedvezőbb feltételek megteremtésével, 

- a mező-és erdőgazdasági föld forgalma és a mező- és erdőgazdasági föld, mint a 
jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi szervezetek működését 
hatékonyan elősegíthesse, 

- élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok 
jöjjenek létre, 

- a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne 
terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson. 

- fokozottabban előtérbe kerülhessenek a fenntartható földhasználattal való gazdálkodás 
feltételei, a termelés természeti feltételeinek (talaj, víz, élőhelyi közösségek) és a kultúrtáj 
védelmének szempontjai. 
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12.2. Zöldítés 
 
2015-től megváltozik a területalapú támogatás szabályozása, újdonságként bevezetik például a 
„zöldítési" komponenst. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az 
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy 
legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló rendelet a zöldítés gyakorlatain túl 
bemutatja az uniós jogból következő, valamennyi támogatásra jogosult terület kultúrállapotban 
tartásának követelményeit. 
 
A tagállamnak a támogatási borítékja 30%-át kötelezően a környezeti célok megvalósítását 
segítő intézkedésekre kell felhasználnia, amelyek célja a víz, föld minőségének, a biodiverzitás, 
valamint a vidéki táj megőrzése, illetve a klímaváltozás megakadályozása és az ahhoz történő 
alkalmazkodás. Ez az ún. zöldítés, melynek összege előreláthatóan hektáronként 81 euró lesz 
(ez az összeg a gazda minden hektárjára jár). Ezért az összegért cserébe azonban a zöldítés 3 
feltételét teljesíteni kell (mindenkinek azokat, amelyek rájuk vonatkoztathatóak). Lesznek 
azonban olyan gazdaságok, amelyek különböző okokból mentesülnek egy, vagy több 
intézkedés alól. 
Az ökológiai gazdálkodást folytató üzemnek az az egysége, amely ilyen gazdálkodást folytat, 
automatikusan mentesül a zöldítés alól. 
Alap esetben a zöldítésnek 3 követelménye lesz: terménydiverzifikáció, ökológiai célterület 
létesítése (EFA), állandó legelők arányának megőrzése.  
 
12.3. Diverzifikáció 
 
Csak szántóföldön kell teljesíteni. 

• 10-30 hektár közötti méretű szántóföld esetében, amely nem teljes egészében 
árasztásos művelés alá esik, legalább 2 különböző növényt kell termeszteni. Egy 
növény maximum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek. 

• 30 hektár szántón felül legalább 3 különféle növényt kell termeszteni. Ez esetben is a 
főnövény maximum 75%-át foglalhatja el a szántóföldnek, 2 növény pedig maximum 
95%-án terülhet el. 

• A maximális területhatárt nem kell alkalmazni azokban az estekben, amikor a 
főnövény több mint 75%-ban gyep, szálastakarmány, vagy ugaroltatott terület. A 
fennmaradó területre azonban továbbra is érvényes, hogy a fő növény nem foglalhat el 
nagyobb területet, mint 75%, kivéve ha gyep, szálastakarmány, vagy ugaroltatott 
terület. 

Mentesülnek az alábbi területek: 
• 75%-ban gyep, fűszálas takarmány, vagy ugaroltatott terület, vagy ezek 

kombinációjával fedett területek, amennyiben a fennmaradó terület nem haladja meg a 
30 hektárt; 

• 75%-ban állandó gyep, szálastakarmány, vagy elárasztott terület, illetve ezek 
kombinációja, amennyiben a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt; 
Az őszi és tavaszi vetésű növény két külön terménynek minősül, még abban az esetben is, 
ha egyazon fajhoz tartoznak. 

 

12.4. Állandó gyepterület 
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• Az állandó gyepterületek mértékét tagállami/regionális szinten meg kell őrizni. Ehhez 
2015-ben a tagállam egy referenciaértéket állít fel a 2012-es és a 2015-ös állandó 
legelőként bejelentett területnagyság alapján, amelyhez képest maximum 5%-kal 
csökkenhet a gyepek aránya. Állandó gyepnek számít minden olyan állandó legelő, 
amelyet 2012-ben annak jelentettek be, illetve minden 2015-ben állandó gyephasznosítású 
területként megjelölt terület, még ha azt 2012-ben nem is állandó gyepként jelentették be. 
Az így meghatározott terület nagyságát a 2015-ben jogosult mezőgazdasági terület 
nagyságához kell viszonyítani. Az így kapott érték legfeljebb 5 százalékponttal 
csökkenhet. 

• Amennyiben a megengedett érték alá csökken a gyepterületek aránya, a tagállam üzem 
szintű döntést hoz, hogy azok a gazdálkodók, akik felszántották legelőiket, alakítsák 
vissza. (Ez alól kivételt képez, ha a csökkenés abból ered, hogy a szántóföldek nagy 
arányát erdősítették be (de nem rövid vágásfordulójú fásszárú, vagy gyorsnövésű 
energiaerdő, vagy karácsonyfa), hiszen az erdősítés jelentős környezeti hatást 
eredményez.) 

 

12.5. Ökológiai célterület (EFA)  
 
Csak szántó esetén kell teljesíteni. 
Amennyiben a szántó területe 15 hektárnál nagyobb, annak legalább 5%-ának megfelelő 
méretű területen 2015. január 1-jétől EFA-t kell létrehozni (ez az üzem más területén is lehet, 
nem feltétlenül a szántón kell kialakítani, csak annak mértékében van megjelölve). A 
Bizottság 2017. március 31-ig hatástanulmányt készít, amely alapján ezt az értéket 7%-ra 
emelheti. 
Ökológiai célterületbe az alábbi elemek számíthatóak be, eltérő súlyozással (pl: fasor: 
10/méter, azaz a fasort méterben mérik, 1 métere 10 m2 ökológiai célterületnek felel meg): 

• az ugaroltatott területet; (1) 
• a teraszokat; (2) 

• illetve a tájképi elemeket, még ha azok nem támogatott területen helyezkednek is 
el; (sövény: 10/méter; különálló fa 30/darab; fasor 10/méter); tó (1,5/m2); vízfolyam 
(6/méter) 

• vagy a határsávokat, amelyek lehetnek gyeppel fedettek, amennyiben jól elkülönül 
a szomszédos jogosult területtől; (9/méter) 

• mezőgazdasági erdősített területeket, amelyek agrártámogatást kapnak; (1/m2) 

• erdőmenti határsávokat, amelyek jogosult területek; 
• olyan rövid vágásfordulójú sarjerdőt, amelyen nem használnak műtrágyát, vagy 

növényvédőszert; (0,3/m2) 

• köztes növényeket, vagy zöldtakarót, csíráztatásra használt területet, ültetvényt 
(kizárólag súlyozva); (0,3/m2) 

• nitrogén megkötő növényeket (0,7/m2) 

Az EFA-nak az üzem mezőgazdasági területén kell elhelyezkednie. 
Kivételek: 

• ha a mezőgazdasági terület több mint 75%-a állandó gyep, vagy elárasztott terület 
és a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt; 

• ha több mint 75%-a gyep, szálastakarmány, ugar, vagy hüvelyes növénnyel 
borított és a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt. 

Az EFA teljesíthető lesz várhatóan 2016-tól 
• regionálisan, a tagállam által kijelölt területen és a kijelölt gazdacsoportok 

számára; 
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• kollektíven, egymással szomszédos területeken, amelyeken összefüggő EFA-t kell 
alkotniuk. A tagállam jelöli ki, hol lehetséges ilyen, és további kötelességeket róhat ki 
a csoportosan teljesítő gazdákra. Legfeljebb 10-en alkothatnak egy csoportot és 
minden gazdának egy meghatározott mértékű EFA-val kell részt vennie benne. 

 
 
13.0. A Víz Keretirányelvvel és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel való összhang 
 
13.1. A Víz Keretirányelv 
 
A vízgazdálkodásra alapvetően az jellemző, hogy a társadalom víz iránti szükségleteinek 
biztosítását mindig az adott kor gazdasági, társadalmi stb. igényeihez, elvárásaihoz igazodva 
igyekszik megoldani. Az elmúlt évtizedekben ez alapvetően a funkcionális szempontok 
elsőbbrendűségét jelentette (pl. vízkárelhárítás érdekében tett mederkialakítások, 
mederrendezések, folyószabályozások stb.). Ennek következtében jelenleg számos olyan, 
eredetileg természetes meder/mederszakasz van, amelyek az emberi tevékenység által okozott 
fizikai változások eredményeként jellegükben lényegesen megváltoztak, illetve olyanok, 
melyek teljes egészükben mesterséges kialakításúak. Mindemellett a növekvő vízigények 
illetve vízhasználatok és az éghajlat változásából származtatható tendenciák a rendelkezésre 
álló természetes vízkészletek folyamatosan csökkenését és sok esetben minőségük romlását 
eredményezik. E folyamat megállítása, illetve a vizek megfelelő minőségének és 
mennyiségének jövőbeni biztosítása érdekében szükség van tehát a vizek megóvására, 
használatuk újragondolására. 
 
Ezen felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikáját megalapozó 2000/60/EK irányelv – 
hétköznapi nevén Víz Keretirányelv (a továbbiakban VKI) – kidolgozásához, amit az Európai 
Tanács és az Európai Unió Bizottsága 2000. október 23-án hagyott jóvá, és ami 2000. 
december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. Mivel a Keretirányelv előírásai minden 
tagország számára kötelezők, Magyarország 2004-es csatlakozása szükségessé teszi a vízügyi 
feladatok azzal való összehangolását és annak megfelelő végrehajtását. 
 
A Víz Keretirányelv egységes „keretet” kíván biztosítani az Európai Unió édesvízzel 
kapcsolatos szabályozásának azzal a céllal, hogy az európai felszíni és felszín alatti vizek ún. jó 
állapotot-ot érjenek el lehetőleg 2015-re, vagy megfelelő indoklással 2021-re, esetleg 2027-re. 
A Víz Keretirányelv szerint azonban a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 
A VKI általános célkitűzései így a következők: 
 

• vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 
• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása, 
• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 
• a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 
• az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése. 
 

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy VKI a vízi környezet fenntartását és javítását célozza 
meg a Közösségben. A célkitűzés felszíni vizeknél főként az érintett vizek minőségére (jó 
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ökológiai és kémiai állapot) irányul, a mennyiség szabályozása a jó vízminőség biztosításához 
szükséges. A felszín alatti vizeknél ugyanakkor a mennyiségi és minőségi szempontok (jó 
mennyiségi és kémiai állapot) egyforma hangsúllyal szerepelnek. 
 
A Keretirányelv gyökeres szemléletváltozást jelent a jelen kor vízgazdálkodása számára. 
Számos szabályozási (jogi, intézményi, szervezeti) és műszaki (technikai) intézkedés 
végrehajtását igényli a vízgyűjtőkön belül, melyek alkalmazása, értékelése, a prioritások 
megállapítása rendkívül összetett feladat, ráadásul a jó állapot eléréséhez szükséges javító 
beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a VKI 
elvárásainak figyelembevételével. 
 
13.2. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 
 
A kitűzött cél, vagyis a vizek jó állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket foglalják össze a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, melyek 
egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként születettek meg – először 2009-ben, 
majd kerülnek felülvizsgálatra 6 éves tervezési ciklusonként. 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tartalmazzák az összes, felszíni (vízfolyások és állóvizek) 
illetve felszín alatti víztestekről rendelkezésre álló információt, az állapotértékelések 
eredményét, a víztesteken és vízgyűjtőiken felmerült problémákat és azok kiváltó okait, a 
környezeti célkitűzéseket, az azok eléréséhez szükséges intézkedéseket, valamint az 
intézkedések végrehajtását megalapozó s támogató pénzügyi támogatások és ösztönzők 
lehetőségét. 
 
Fontos, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási terv nem kiviteli vagy ágazati terv, hanem a vizek jó 
állapotát célként kitűző, és az ehhez szükséges intézkedések programjának eszközével e 
környezeti célkitűzések elérését megalapozó stratégiai terv. Célja (többek között) az optimális 
intézkedések átfogó (műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, 
amely meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve 
elindíthatók a megvalósítást szolgáló programok. 
Mivel a Keretirányelv vízgyűjtő-alapú megközelítést jelent és az ország teljes területe a Duna-
medencében helyezkedik el, csak egy vízgyűjtő kerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 
elkészítésére kötelezett. 

 

 

 

 

 

 

30.sz.ábra: Az ország elhelyezkedése a Duna vízgyűjtőjén 

Az 1 országos terv mellett azonban további tervek születtek, úgymint a 4 részvízgyűjtő (Duna, 
Tisza, Dráva, Balaton), valamint a 42 tervezési alegység tervei. 
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31. sz.ábra: Magyarország részvízgyűjtői és tervezési alegységei 
 
13.3. Az Ős-Dráva projekt a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tükrében 
 
A Dráva részvízgyűjtőre vonatkozó VGT-ben szerepel az Ős Dráva Program, amely az érintett 
térségek fő problémájaként a Dráva fenéksüllyedése miatti kiszáradást, a gazdálkodás 
ellehetetlenülést nevezi meg. A természeti értékek fenntartásához és a megfelelő 
mezőgazdasági tevékenyéghez vízpótlásra van szükség. Ennek ismeretében alakult ki a 
program alapkoncepciója, mely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer 
átalakítására alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára 
ismét biztosítani kell az optimális és állandó vízszükségletet. 
 
13.3.1. Felszíni víztestek 
 
Felszíni víztest: A felszíni víznek (vízfolyásnak, vagy állóvíznek) egy olyan különálló és 
jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve 
ezeknek egy része. A víztestek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb és legalapvetőbb 
egységei, melyekhez vízfolyások esetén a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező 
vízfolyások, vagy vízfolyás szakaszok, míg állóvizek esetén az 50 ha-nál nagyobb vízfelülettel 
rendelkező állóvizek vagy állóvíz csoportok tartoznak. 
 
Az Ős-Dráva projekt tervezési területén található vízfolyás víztestek (VKI) térképi ábrázolása a 
10.sz.mellékletben látható. 
 
Az Ős-Dráva projekt területe ezen utóbbiak közül a Fekete-víz tervezési alegységen belül, 
annak déli részén helyezkedik el. A területen a Víz Keretirányelv szerinti felszíni víztestek 
közül állóvíz víztest nem, vízfolyás víztest viszont 12 db található, melyek főbb adatait és 
elhelyezkedését az alábbi táblázat és ábra tartalmazza: 
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Az Ős-Dráva projekt területén található vízfolyás víztestek főbb adatai: 

REND-
SZÁM 

NÉV 
MESTER-

SÉGES 
MÓDOSÍ-

TOTT 
TÍPUS LEÍRÁS 

AEP361 Bükkösdi-árapasztó nem igen 
15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyűjtő 

AEP438 Dráva alsó nem igen 
14 Síkvidéki – meszes – durva – nagyon 
nagy vízgyűjtő 

AEP453 Egerszegi-csatorna nem igen 
16 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi és kis esésű vízgyűjtő 

AEP457 Egyesült-Gyöngyös nem igen 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyűjtő 

AEP478 Fekete-víz nem igen 
19 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
nagy vízgyűjtő 

AEP571 Hegyadó-patak nem igen 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyűjtő 

AEP705 
Korcsina-csatorna és 
mellékvízfolyásai 

nem nem 
17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes és kis esésű vízgyűjtő 

AEP716 Körcsönye-csatorna nem igen 
16 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi és kis esésű vízgyűjtő 

AEP852 Okor-Bükkösdi-víz nem igen 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyűjtő 

AEP876 Pécsi-víz alsó nem igen 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyűjtő 

AEP914 Régi Fekete-víz nem igen 
15 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi vízgyűjtő 

AEP956 Sellyei-Gürü-csatorna nem nem 
16 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
kicsi és kis esésű vízgyűjtő 

 

A táblázatban jól látható, hogy a víztestek mindegyike síkvidéki jellegű, medrük pedig meszes 
hidrogeológiai felépítésű. Mederanyaguk a Dráva alsó kivételével közepesen finom, míg ez 
utóbbira a durva mederanyag jellemző. Vízgyűjtő területük többnyire kicsi vagy közepes. 
Kivételt a Fekete-víz és a Dráva alsó képez, mely előbbi nagy, míg az utóbbi nagyon nagy 
vízgyűjtővel rendelkezik. 
 
A táblázat adatai azt is megmutatják, hogy a víztestek mindegyike természetes, de a Korcsina-
csatorna és mellékvízfolyásait, illetve a Sellyei-Gürü-csatornát leszámítva, a különböző 
mesterséges beavatkozások eredményeképpen erősen módosított is egyben. Az erősen 
módosítottság oka majdnem mindegyiknél a töltések, depóniák miatti szűk hullámtér, valamint 
a Régi Fekete-víz esetében az árvízvédelmi célból módosított vízjárás. 
Ezen beavatkozások vízfolyásokra gyakorolt hatásait tükrözik a víztestek állapotértékelésének 
eredményei, melyek szerint jó ökológiai állapot csak a Dráva alsóra jellemző. Mérsékelt 
minősítést összesen 2 db, gyenge minősítést ugyanakkor 7 db víztest kapott. 2 db víztest 
esetében olyan mértékű volt az adathiány, hogy nem lehetett azok ökológiai állapotát értékelni. 
Ugyanez a helyzet állt elő a víztestek kémiai állapotának értékelésekor, hiszen 3 db víztest 
kivételével mindenhol jelentős adathiány mutatkozott. Viszont a 3 db víztest mindegyike 
kémiai állapota jó minősítést kapott: 
 

Az Ős-Dráva projekt területén található vízfolyás víztestek ökológiai és kémiai állapota: 

RENDSZÁM NÉV 
ÖKOLÓGIAI 

ÁLLAPOT 
KÉMIAI 

ÁLLAPOT 
AEP361 Bükkösdi-árapasztó mérsékelt adathiány 
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AEP438 Dráva alsó jó jó 
AEP453 Egerszegi-csatorna gyenge adathiány 
AEP457 Egyesült-Gyöngyös gyenge adathiány 
AEP478 Fekete-víz gyenge jó 
AEP571 Hegyadó-patak gyenge adathiány 

AEP705 
Korcsina-csatorna és 
mellékvízfolyásai 

gyenge adathiány 

AEP716 Körcsönye-csatorna adathiány adathiány 
AEP852 Okor-Bükkösdi-víz gyenge adathiány 
AEP876 Pécsi-víz alsó mérsékelt jó 
AEP914 Régi Fekete-víz gyenge adathiány 
AEP956 Sellyei-Gürü-csatorna adathiány adathiány 

 
Mivel a víztestek alapvetően nem jó ökológiai és/vagy jó kémiai állapotúak, a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben olyan intézkedések kerültek megfogalmazásra, melyek segítségével 
ezen célállapotok elérhetők. Bár ezek elérési idejeként minden víztest esetében a 2027 vagy az 
azt követő időszak került megjelölésre, az alábbi intézkedéseknek és hatásaiknak addig 
teljesülniük kell. 

A víztestek jó állapotának elérése érdekében megfogalmazott intézkedések: 

RENDSZÁM NÉV 
CÉLKITŰZÉS 

ELÉRÉSE 
INTÉZKEDÉSEK 

AEP361 Bükkösdi-árapasztó 2027+ HA2, HM2 
AEP438 Dráva alsó - HM3, VT1, VT4, VT5 
AEP453 Egerszegi-csatorna 2027+ TA1, HA2, HM2, FE2 
AEP457 Egyesült-Gyöngyös 2027 HA2, HM2, VT1, VT9 
AEP478 Fekete-víz 2027 HA2, HM2, PT1, VT1, 
AEP571 Hegyadó-patak 2027+ HA2, HM2, TA1 

AEP705 
Korcsina-csatorna és 
mellékvízfolyásai 

2027 
(TA3), HA2, HM2, VT1, 
TA5 

AEP716 Körcsönye-csatorna 2027 (TA3), HM2, VT1, TA5, 
AEP852 Okor-Bükkösdi-víz 2027+ HA2, HM2, (DU1), FE1     
AEP876 Pécsi-víz alsó 2027 (TA3), HA2, HM2, VT1, 
AEP914 Régi-Fekete-víz 2027 HA2, HM2, FE1      
AEP956 Sellyei-Gürü- 2027 HA2, HM2, VT1, TA3, 

 
 
Az intézkedési elemek leírása a 28.sz. mellékletben olvasható. 
 
13.3.2. Felszín alatti víztestek 
 
A Víz Keretirányelv szerint felszíni alatti víz minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a 
telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az 
altalajjal. A lehatárolt felszíni alatti víztestek a felszín alatti víznek egy víztartó vagy 
víztartókon belül lehatároló részét jelentik. Az Ős-Dráva projekt tervezési területe 9 db felszín 
alatti víztestet érint, melyek főbb adatait és elhelyezkedését az alábbi táblázat és ábrák 
tartalmazzák: 
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Felszíni alatti víztestek: geológiai vízföldtani főtípus szerint: porózus, karszt, hegyvidéki, 
amely lehet sekély (talajvíz) vagy nem sekély (réteg és hasadékos vizek) vízhőmérséklet 
szerint: hidegvíz, vagy termálvíz. 
 
A víztartó (vagy vízadó) olyan felszín alatti kőzetréteget vagy kőzetrétegeket, illetve más 
földtani képződményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztő képessége lehetővé teszi a 
felszínalatti víz jelentős áramlását, vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését.  
 

 

32.sz.ábra:Az Ős-Dráva program területén található felszín alatti karszt víztestek 

Az Ős-Dráva projekt területén található felszín alatti víztestek főbb adatai: 

A 
víztest 

jele 
A víztest neve A víztest típusa 

Víztest 
kódja 

 
VÍZTEST TÍPUS LEÍRÁSA 

kt.3.1 
Harkány és környezete 
termálkarszt 

termál karszt AIQ574 dombvidéki – folyóvölgyi – termálkarszt 

k.3.1 Villányi-hegység - karszt karszt AIQ657 dombvidéki – folyóvölgyi – karszt 

sp.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt sekély porózus AIQ518 
dombvidéki – folyóvölgyi – sekély 
porózus 

p.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt porózus AIQ519 dombvidéki – folyóvölgyi – porózus 

sp.3.3.1 Feketevíz-vízgyűjtő sekély porózus AIQ570 
dombvidéki – folyóvölgyi – sekély 
porózus 

p.3.3.1 Feketevíz - vízgyűjtő porózus AIQ571 dombvidéki – folyóvölgyi – porózus 
h.3.1 Villányi-hegység hegyvidéki AIQ658  hegyvidéki – hasadékos 
sh.3.1 Villányi-hegység sekély hegyvidéki AIQ659 hegyvidéki – sekély hasadékos 
pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl porózus termál AIQ517 dombvidéki – porózus – termál 
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33.sz.ábra: Ős-Dráva program területén található felszín alatti porózustermál víztest 

 

34. sz.ábra: Ős-Dráva program területén található felszín alatti (sekély) porózus és (sekély) 
hegyvidéki víztestek 

 
A táblázatban a felszín alatti víztestek mindegyik típusa, a karszt, a porózus, a hegyvidéki, a 
sekély, a nem sekély, a hideg és a termál is megtalálható. A dombvidéki sekély porózus, sekély 
hegyvidéki, hegyvidéki és porózus felszín alatti víztestek teljesen lefedik a tervezési területet, a 
Villányi-hegység karsztos és termálkarsztos képződményei pedig csak Keleti irányból érintik. 
A víztestek pontos elhelyezkedését a fenti három térkép szemlélteti. 
A következő táblázat szerint a felszín alatti víztestek jó mennyiségi állapotban, vannak. Az 
öntözés jellemzően felszíni, felszín közeli vizekből biztosított. Sok kistelepülés vízellátása 
mellett jelentős vízhasználat alig fordul elő. A Fekete-víz sekély porózus és porózus 
képződményei csapadékból közvetlenül utánpótlódó talajvizet, és talajvízen keresztül 
utánpótlódó rétegvizet tárolnak. A mezőgazdasági művelés az állattartás és a kommunális 
szennyvíz nem megfelelő elhelyezésének eredményeként a Fekete-víz talaj és rétegvizei nem jó 
állapotúak. A vízminőség romlását sikerült az eddigi intézkedésekkel megakadályozni, és 
reméljük, hogy legkésőbb 2027-ig sikerül jó állapotba hozni. Mindenképpen ezt segítik a 
települések csatornázása és az elvezetett szennyvizek tisztítása. A vízminőség javító projektek a 
rétegeredetű szennyezések mellett a nitrát és egyéb szennyeződések esetében is biztosítják a jó 
vízminőségi állapot elérését. 
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Az Ős-Dráva projekt területén található felszín alatti víztestek mennyiségi és kémiai állapota: 

 

A víztest jele A víztest neve 
MENNYISÉGI 

ÁLLAPOT 
KÉMIAI 

ÁLLAPOT 

kt.3.1 Harkány és környezete termálkarszt jó jó 

k.3.1 Villányi-hegység - karszt jó nem jó 

sp.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt - sekély 
porózus 

jó jó 

p.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt - porózus jó jó 

sp.3.3.1 Feketevíz-vízgyűjtő – sekély porózus jó nem jó 

p.3.3.1 Feketevíz – vízgyűjtő - porózus jó nem jó 

h.3.1 Villányi-hegység -  hegyvidéki jó jó 

sh.3.1 Villányi-hegység -  hegyvidéki jó jó 

pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl – porózus 
termál 

jó jó 

 

A felszín alatti víztestek alapvetően jó mennyiségi és kémiai állapotban vannak. Kémiai állapot 
szerint a sekély porózus és karszt víztestek általában nem jó kémiai állapotúak. A vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben olyan intézkedések kerültek megfogalmazásra, melyek segítségével a 
jó célállapotok elérhetők. Az alábbi intézkedéseknek és hatásaiknak 2015, 2027 vagy az azt 
követő időszakra teljesülniük kell. 

A víztestek jó állapotának elérése érdekében megfogalmazott intézkedések 

A víztest 
jele 

A víztest neve 
CÉLKITŰZÉS 

ELÉRÉSE 
INTÉZKEDÉSEK 

kt.3.1 Harkány és környezete 
termálkarszt 

-   

k.3.1 Villányi-hegység - karszt 2015-re TA1 és TA2, IP7, IP9, KÁ1 

sp.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt -   

p.3.3.2 Dráva-völgy Barcs alatt -   

sp.3.3.1 Feketevíz-vízgyűjtő 2027-re TA1 és TA2, IP7, IP9, TA7, 
KÁ1+ ,KÁ1 p.3.3.1 Feketevíz - vízgyűjtő 2027-re IV2, IP7, IP9 

h.3.1 Villányi-hegység - 
  

sh.3.1 Villányi-hegység -   

pt.3.1 Délnyugat-Dunántúl -   

 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitása: A korábbiakban említésre került, hogy 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése, illetve felülvizsgálata 2009-től kezdődően 6 éves 
ciklusonként jelent kötelezettséget minden Európai uniós tagország számára. Ez azt jelenti, 
hogy hazánknak is 2015 év végig kell a vízgyűjtő-gazdálkodási terveit felülvizsgálnia és 
szükség esetén átdolgoznia, módosítania, stb. Ennek feladatai jelenleg folyamatban vannak, 
emiatt mind az értékelések, mind a megfogalmazott intézkedések változhatnak, melyek 
jövőbeni figyelembe vétele jelen dokumentum vonatkozásában is javasolt. 
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14.0. A 2015. évi igényfelmérés eredményei  

14.1. Kérdőíves felmérés 

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015.évben az alábbi kérdésekkel kereste meg az Ős-
Dráva Programban érintett szervezeteket:  
 

1. Van-e a környezetében található vízfolyások mentén belvizes probléma? Amennyiben 
igen, kérjük, röviden ismertesse a problémát. Kérjük, jelölje a mellékelt térképen az 
érintett területet. 

2. Van-e a környezetében magas talajvízszint. Amennyiben igen, ismertesse mely 
területeken. Kérjük, jelölje a mellékelt térképen. 

3. Van-e tudomása a környezetében mezőgazdasági öntözési igényről. Amennyiben igen, 
ismertesse mely területeken. Kérjük, jelölje a mellékelt térképen.  

4. Van-e a környezetében mély fekvésű, vízjárta terület. Amennyiben igen, ismertesse hol 
helyezkedik el, milyen jellegű problémákat okoz. Kérjük, jelölje a mellékelt térképen.  

5. Kérjük, ismertesse milyen vízkárok fordultak elő az elmúlt 10 év során a környezetében, 
mely vízfolyások állapota játszott ebben közre?  

6. Van-e igény illetve lehetőség a környezetében tározó kialakítására ( jóléti tó, horgászat, 
öntözés).  Kérjük röviden ismertesse. Kérjük, jelölje a mellékelt térképen. 

7. Van-e egyéb elképzelés a környezetében, ami vízrendezéshez, vízkárelhárításhoz illetve 
vízgazdálkodáshoz kapcsolható.  

 
Megkérdezett szervezetek: 

− Mecsekerdő Zrt. 
− Ormánság Alapítvány  
− Dráva-Tenkes Vízitársulat  
− Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége  
− Ős-Dráva Programban nevesített 43 település önkormányzata (Adorjás, Baranyahidvég, 

Besence, Bogdása, Cún, Csányoszró, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, 
Drávagárdony, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasztára, 
Drávatamási, Endrőc, Felsőszentmárton, Hirics, Kastélyosdombó, Kákics, Kémes, 
Kemse, Kisszentmárton, Lakócsa, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, 
Páprád, Piskó, Potony, Sámod, Sellye, Sósvertike, Szaporca, Szentborbás, Tésenfa, 
Tótújfalu, Vajszlói, Vejti, Zaláta) 

 
A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkeresésére mindösszesen 8 szervezet válaszolt:  

− Mecsekerdő Zrt. 
− Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége  
− Baranyahidvég 
− Marócsa 
− Potony 
− Sósvertike 
− Tótújfalu 
− Drávakeresztúr 

 
Baranyahídvég Község polgármestere válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságot:  
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Belvizes probléma, magas talajvízszintből eredő probléma, mély fekvésű vízjárta terület  nincs. 
Az elmúlt 10 év során Baranyahídvég környezetében a Fekete-víz magas vízállása miatt a 
legelőt elöntötte a víz, egy lakóház volt veszélyeztetve. Öntözési igény önkormányzati területen 
van. Az önkormányzatnak a Fekete-víz mentén 13 ha területű legelője van, ami alkalmas lehet 
horgásztó kialakítására. Egyéb jelzett probléma, hogy a meglévő  műtárgyakat (csapóajtós) éle 
kellene cserélni zsilipekre. 
 
Marócsa Község polgármestere válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságot:  
A területen a magas talajvíz valamint a Denci-árok kiöntése (Marócsa határában 2 db híd 
környezetében) problémákat okoz, rét, legelő az elöntött terület, a betakarításokat nem lehet 
elvégezni a megjelenő vizek miatt. Öntözési igényről nem tudnak, tározó kialakítására alkalmas 
hely nincs. Problémaként vetették fel a meglevő zsilipek (fekete-víz) rossz állapotát, azok 
javításának, karbantartásának szükségességét.  
 
Sósvertike Község polgármestere válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságot:  
Sósvertike települést érintő Gürü-csatorna és vízbevezető árkai fel vannak töltődve iszappal. 
Indokolt lenne egy mederkotrás. Sósvertike belterületén található gyepterületeken a magas 
talajvíz problémát okoz. A település külterületén mezőgazdasági gazdálkodók és az 
önkormányzat részéről is lenne igény. A település külterületén mély fekvésű, vízjárta terület a 
szántóterületeket érinti. Heves esőzések után nagy mennyiségű csapadékot nagyon lassan 
vezeti le a vizet a Gürű-csatorna. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 4 hektár területből kb. 
1.5 hektáros terület vízgyűjtőként működött, elvezette a belterületekről a belvizet. Indokolt 
lenne a mederkotrás. 

 
Potony Község polgármestere válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságot:  
Potony  község közigazgatási területén átfolyik a Korcsina –csatorna. A nagyobb esőzések 
alkalmával a csatorna mai állapotában nem képes elvezetni a vízgyűjtőjéről érkező nagy 
mennyiségű csapadék vizet amely a csatorna két oldalára kiöntve a határos mezőgazdasági és 
erdő területek elöntéséhez vezet. Ennek a problémának a megoldására az utóbbi öt évben több 
kísérlet is történt, / a Sellyei víztársulat kétszer végzett meder kotrást, a pécsi vízügyi 
igazgatóság 2014-ben végzett hasonló tevékenységet/ sajnos ezek nem hozták meg a várt 
eredményt. Az időszakos, az árvizek következtében elöntött területek kivételével magas 
talajvízszintről nem beszélhetünk, a problémát inkább a víz készlet gyors lefolyása miatt az 
átlagosan alacsony talajvízszint jelenti.   Mivel az utóbbi évtizedekben teljesen kiszámíthatatlan 
a területen lévő csatornák, vízelvezető árkok vízmennyisége, így a mezőgazdasági termelők víz 
hiányában eddig nem tudtak öntözésre alapozott gazdálkodásban gondolkodni. A 
vízszabályozás megtörténtével ha a vízbázis stabilizálható lenne, valószínűleg a 
mezőgazdasággal foglalkozók is elgondolkodnának az öntözés lehetőségének kihasználásán. 
Az elmúlt tíz évben  a Korcsina-csatorna öt alkalommal öntött ki, mely során minden 
alkalommal lakóingatlanokat veszélyeztetett és minden alkalommal helyi vízkár elleni 
védekezésre volt szükség (Alkalmanként több ezer homokzsák került lerakásra). Az 
önkormányzat mindenképpen jó ötletnek tartja a potonyi tározó megépítését. A településen 
harminc évvel ezelőtt található volt egy horgásztó jellegű tó így ennek helyreállítása a program 
része lehetne, mellyel nagy mértékben növelhető lenne az Ős Dráva projekt eredeti 
elképzeléseinek megvalósítása, a turizmus, a horgászat és a mezőgazdasági öntözés lehetőségét 
megteremtve. Ismeretes, az Ormánság és a vele szomszédos hátrányos helyzetű Dráva menti 
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Somogy megyei települések katasztrofális szociális és gazdasági helyzete. Az Ős Dráva 
program a rendszerváltás óta az egyetlen olyan konkrét, megyéket, településeket átfogó 
gondolat, amely ennek a hátrányos, az ország átlagától folyamatosan távolodó vidéknek a 
felzárkóztatása érdekében született. A probléma nem csak vízügyi kérdés, hanem annál sokkal 
messzebbre mutat, így feltétlenül fontos lenne valahol az eredeti elképzelések mentén azokat 
aktualizálva, átgondolva tenni a megvalósítás érdekében. A program megvalósítása sürgető, 
minél előbb konkrét cselekvésre lenne szükség, hogy a terület megmenthető legyen a teljes 
hanyatlástól. 
 
Tótújfalu Község polgármestere telefonon az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságot:  
Tótújfalu község területén sem a belvíz, sem a magas talajvíz, sem a vízfolyások állapota nem 
okoz problémát. Öntözési igényről nem tud a területen, tározó kialakítására alkalmas hely 
nincs. Egyéb irányú igény lenne a falu és a burkolt Dráva töltés közti földút leaszfaltozása, 
mivel a kerékpárosok nem tudnak a faluból felhajtani a töltésre. A falun keresztül halad a 
Három folyó kerékpáros túraútvonal.    
 
Drávakeseztúr Község polgármestere válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóságot:  
Belvizes probléma a Drávakeresztúr 078 hrsz úton van. A vízelvezető árkok feltöltődtek és 
nincs bekötve a Korcsina csatornába. Az út Drávakeresztúr községből a csatornán keresztút 
átvezet (Vashíd) a töltéshez.Belvizes probléma jelentkezik a Drávakeresztúr 061 hrsz-nél az 
úgynevezett nyúlgátnál.  
Mély vízjárta területek a következő helyeken találhatóak: 

- Drávakeresztúr Mrtvicska tó, Dráva folyó ág. (Névtelen 04738) 
- Révfalu tó (Drávakeresztúr 0112 hrsz.) 03-1407.) Mély fekvésű vízjárta terület tó- holtág, 

volt vízfolyás becsatlakozik keleti majd déli irányban a Dráva folyóba.) Ezen 
becsatlakozásnál feltétlenül fontos egy zsilip kiépítése, ezzel magas vízállások esetében 
nem önti el Révfalu bizonyos házait. Tó visszatáplálódik a Drávából. 

- Révfalu „tökleveles tó” vashídtól Ny-i irányba helyezkedik el.   
2014-ben és más magas vízállások esetében Révfalu bizonyos házai veszélybe kerültek. 

Jóléti tavak kialakítására az alábbi helyeken van lehetóség: 
o Drávakeresztúr Mrtvicska tó (4 pontban leírtak) 
o Drávakeresztúr Drávába bekötött holtág (4 pontban leírtak) 
o Révfalusi tó (4 pontban jelölt helyen) 
o Révfalu „tökleveles” tó 

Nagymező csatorna tisztítása a megfelelő víz levezetése érdekében halaszthatatlan. 
Korcsina csatornánál Révfalu helyiségben több helyen leszakadt a part oldal. Haranglábtól a 
Dráva folyó felé cca. az út fele leszakadt, eső esetében az úton közlekedni 
életveszélyes.Korcsina csatorna Révfalu vashíd utáni részén fahegyeket hordott össze a 
mederben. Tisztítása szükséges akadály mentes víz lefolyása érdekében. 
 
A Mecsekerdő Zrt. válaszában az alábbiakról tájékoztatta a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságot:  
Szinte valamennyi vízfolyás mentén található, az erdő csapadékos időjárás esetén belvíz 
problémákkal küzd. Idős és középkorú erdő esetében ez legtöbbször nem jelent problémát, de a 
felújítások területein komoly károk keletkeznek, és a károk felszámolása tetemes költséget 
emészt fel. A többlet víz elvezetése és vízhiányos időszakokban a vízvisszatartás biztosítása 
megoldást jelenthet a problémára. A meglévő árkok felújítása, és a meglévő rendszerhez 
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igazodó újak kialakítása megfelelő műtárgyakkal javítaná belvíz gondokat mind az erdőben, 
mind pedig a környék mezőgazdasági területein. Az Ormánság legnagyobb részére jellemző a 
magas talajvíz, vagy a felszínig nedves állapot. Az erdőgazdaság a Vajszló közelében lévő volt 
csemetekert területén kíván öntözéssel foglalkozni. A mély fekvésű  területek felmérése 
folyamatban van. Vízkár valamennyi erdőtömbben, erdősítésben  fordult már elő. (Az elvetett 
makk megfulladt, a csemete szintén, a hosszan tartó vízborítás pangó vizet eredményezett, 
melyben az idősebb fák is kipusztultak.) 2010. évben az Almás patak medre Dencsháza és a 
Gyöngyös betorkollása között a nagyobb vizeket nem volt képes befogadni. Szentegátot az 
elöntés fenyegette, ezért az Almás patak depóniáját átvágták. A vizeket a Millér erdőtömbbe 
vezették. A terület ezt követően hosszú ideig víz alatt állt.  A Körcsönye - csatornán a puszta 
alatt puffer tározó, illetve közjóléti szereppel kialakítható tó. A Gilvánfa 4 B és 5 B 
erdőrészletek jelenleg tóvá alakulnak maguktól is. További javaslat még az élőhely fejlesztés, 
erdőállományok vízháztartásának javítása főként az 1. pontban leírtak szerint. Az Almás-patak 
alsó szakasza melletti Milléri erdőtömbben, valamint az Egyesült-Gyöngyös alsó szakasza 
melletti Alsó-galambosi erdőtömbben még felelhető vízvisszatartásra, vízszabályozásra 
használt műtárgyakat fel kellene újítani. 

 
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége válaszában az alábbiakról tájékoztatta a 
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot:  
Belvizes, magas talajvízszintből, helyi vízkáreseményből  eredő problémáról , mély fekvésű 
vízjárta területről, illetve öntözési igényről nemleges válasszal  nyilatkoztak. Kovácshidai 
tavak mellett lévő mocsaras területen (ahova egyébként is egy tó építése fogalmazódott meg 
régóta) kialakítható lenne egy újabb vízterület. A Sellyei-Gürü tó további bővítésével szintén 
egy jóléti tavat lehetne kialakítani a tóhoz tartozó mocsaras terület bevonásával.A Dráva 
mentett és mentetlen oldalán lévő holtágak rendkívüli módon feltöltődtek, veszélyeztetik a 
horgászati és jóléti funkcióját a vízterületnek. Aszályosabb időben vízhiány okoz problémát, a 
holtágak bizonyos sekély részei szárazra kerülnek. Ilyen holtág a Mailátpuszati holtág, a Zalátai 
Ó-Dráva, Hótedra holtág, Vájás holtág, Bresztik. A régi Fekete víz meder kiváló ívóhely, 
halbölcső lehetne a halaknak megfelelő vízállás esetén, viszont beavatkozás lenne szükséges a 
torkolat feliszapoltsága miatt, illetve a víz visszatartása céljából is.  
 

 
 
35. sz.ábra: Az igényfelmérés alapján javasolt vízrendezési fejlesztések területi elhelyezkedése 
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Az Ős-Dráva projekt területén a 2015. évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai  

1. Baranyahidvég Község polgármestere: (Jelölése az ábrán: 1) 
a) Elöntések a Fekete-víz magas vízállása miatt 
b) Öntözési igény önkormányzati területen 
c) Fekete-víz mentén 13 ha önkormányzati terület tó kialakítására alkalmas 
d) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 

 
2. Marócsa Község polgármestere: (Jelölése az ábrán:2) 

a) Elöntések a Denci-árok magas vízállása miatt 
b) Fekete-víz oldalműtárgyak átalakítása, felújítása 

 
3. Sósvertike Község polgármestere: (Jelölése az ábrán:3) 

a) Sellyei-Gürü csatorna fel van iszapolódva, a nagy csapadékokat lassan vezeti le 
b) Belterületen magas a talajvíz 
c) Öntözésre mezőgazdasági gazdálkodók és az önkormányzat részéről is lenne igény 
d) Mély fekvésű, vízjárta terület szántókat érint 
e) Külterületen a belterületről a vizek egy kb. 4 ha területen gyűlnek össze 

 
4. Potony Község polgármestere: (Jelölése az ábrán:4) 

a) Elöntések a Kocsina-csatorna magas vízállása miatt 
b) Öntözési igény lenne 
c) Település melletti horgásztó helyreállítása javasolt 
d) A vizek gyorsan lefolynak a területről, alacsony a talajvíz 

 
5. Tótújfalú Község polgármestere: (Jelölése az ábrán:5) 

a) Tótújfalu község területén sem a belvíz, sem a magas talajvíz, sem a vízfolyások 
állapota nem okoz problémát.  

b) Öntözési igényről nem tud a polgármester a területen  
c) Tározó kialakítására alkalmas hely nincs.  

 
6. Drávakeresztúr Község polgármestere: (Jelölése az ábrán:6) 

a) A település közigazgatási területén vannak belvizes problémák 
b) Vízjárta mély területek: 1. Drávakeresztúr Mrtvicska-tó, 2. Révfalui-tó, 3. 

Drávakeresztúr Drávába bekötött holtág 4. Révfalui tökleveles-tó 
c) Nagymező-árok tisztítása 
d) Korcsina tisztítása, rendezése Révfalunál 

 
7. Mecsekerdő Zrt.: 

a) több erdő területen is problémát okoz a többletvizek megjelenése, a vizek 
elvezetése, és vízhiányos időszakokra visszatartása javasolt  

b) A vízelvezető árkok rekonstrukciója, műtárgyak felújítása, építése  

c) Öntözési igény, Vajszló közelében levő csemetekert (Jelölése az ábrán: 7/c) 

d) Tározó kialakítása lehetséges a Körcsönye-csatorna mentén illetve Gilvánfánál 4/B 
és 5/B erdőrészleteken (Jelölése az ábrán: 7/d) 
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8. Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége  

a) Kovácshidai tavak mellett lévő mocsaras területen kialakítható lenne egy újabb 
vízterület  (Jelölése az ábrán: 8/a) 

b) A Sellyei Gürü tó további bővítésével szintén egy jóléti tavat lehetne kialakítani a 
tóhoz tartozó mocsaras terület bevonásával (Jelölése az ábrán: 8/b) 

c) A Dráva mentett és mentetlen oldalán lévő holtágak feltöltődtek. ( Mailátpuszati 
holtág, (Jelölése az ábrán: 8/c1) a Zalátai Ó-Dráva, (Jelölése az ábrán: 8/c2) Hótedra 
holtág, (Jelölése az ábrán: 8/c3)  Vájás holtág, (Jelölése az ábrán: 8/c4)   
Bresztik(Jelölése az ábrán: 8/c5)  

d) A Régi Fekete- víz meder kiváló ívóhely, halbölcső lehetne a halaknak megfelelő 
vízállás esetén. (Jelölése az ábrán: 8/d) 

 

14.2. Mecsekerdő Zrt. fejlesztési igénye 
 
A jelenlegi erdészeti kultúra a térségre jellemző termőhelyi viszonyokhoz alakult ki. Az átlagos 
éves csapadék a térségben 700 mm körül változik, tenyészidőszakra eső része ennek körülbelül 
a fele. A talajvíz mennyisége nehezen, vagy egyáltalán nem mérhető. A vízigény kiszámítása 
így csak a csapadék alapján lehetséges. A növényzet vizet lényeges mennyiségben a márciustól 
októberig terjedő időszakban igényel. Így erre az időre kb. 350 mm biztosítása az elérendő 
feladat. Az optimális határon belül a minimálisan szükséges mennyiség 300 mm, a maximális 
400 – 450 mm körül változik. A megfelelő vízkormányzással e határok közé kell az erdők 
vízellátását beállítani. 
 
A vízhiány kárelhárítási készültség első sorban a csapadékhiányból eredő olyan mértékű 
vízhozam, vagy vízállás csökkenések következménye, mely korlátozó, illetve vízpótlási 
intézkedés elmulasztása esetén ivóvíz szolgáltatás, ipari-mezőgazdasági tevékenység, az 
ökológiai vízigények biztosítása és ezzel az ökológiai vizes élőhelyek biológiai egyensúlya 
kerülhet veszélybe, vízminőség romlás következhet be. 
 

 
 

36.sz.ábra: Mecsekerdő Zrt. javaslata alapján vízrendezési fejlesztésekkel érintett erdőterületek 
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A 13. sz. mellékletben röviden összefoglalva látható, hogy az Ős-Dráva program területén a 
Mecsekerdő Zrt-nek mely területen, milyen fejlesztési igényei vannak.  
 
 
15.0. Vízgazdálkodási fejlesztések, tervezett beavatkozások bemutatása 
 
15.1. Az Ős-Dráva program vízgazdálkodási fejlesztéseinek aktualizált koncepciója 
 
Az Ős-Dráva Program 2005 és 2008 között elkészült tanulmányaiban a tervezés alapiránya az 
volt, hogy a mintegy 500 km2 területű térséget – ami nagyjából az Ormánság területét fedi le – 
egy jelentős kapacitású (Q=12 m3/s) drávai szivattyús vízkivétellel kell ellátni felszíni vízzel. A 
Drávából kiemelt víz a meglévő vízfolyás- és mederhálózat felhasználásával (bővítésével, 
kiegészítésével, szivattyús ellátású magastározók építésével) került volna szétosztásra. A 
tanulmányokban a vízigények meghatározása elméleti úton történt, és a maximális lehetőségek 
kiaknázása volt a cél, ami magában foglalta az erdőterületek vízpótlását (felületi öntözés), 
szántó- és legelő területek öntözését, holtágak, tavak rekonstrukcióját, építését és vízellátását. 
Hangsúlyos volt az ökológiai, természetvédelmi célú vízpótlás, sőt a talajvíz dúsítása is. 
Agrárhasznosítási, gazdaságossági kérdések a tanulmányokban nem, vagy csak nagyon 
érintőlegesen szerepeltek. Az Ős-Dráva Program területére kiterjedő további fejlesztéseket a 
nagy volumenű vízi infrastruktúra kiépítése alapozta volna meg, és arra épülhettek volna a 
térség gazdaságának egyéb fejlesztései (öntözéses gazdálkodás, halgazdálkodás, ökoturizmus 
stb.). 
 
Az ötlet felmerülése óta eltelt időszak alatt egyre erősödtek azok a (helyi) elképzelések, 
amelyek a terület fejlődését (fejlesztését) tájhasználat-váltásra alapozottan, alacsony energia- és 
egyéb ráfordítással képzelik megvalósíthatónak. Az iparszerű öntözéses mezőgazdasági 
termelés fejlesztése helyett az önellátásra koncentráló, a hagyományokhoz visszatérő 
tájgazdálkodást, a meglévő természeti viszonyokhoz való alkalmazkodást helyeznék előtérbe. 
Ennek a koncepciónak lényeges eleme a vizek visszatartása a bővizű időszakokban, a területi 
elöntések tűrésével. A területi vízgazdálkodási kérdéseket illetően fő hangsúly a saját 
vízgyűjtőről származó vizeknek a területen való visszatartására helyeződik, ami a vízpótlásnak, 
az öntözésfejlesztésnek egy jóval víztakarékosabb módját igényli. Ez a megközelítés nem 
igényel nagyarányú főművi fejlesztéseket, hanem a meglévő elvezető rendszerek megfelelő 
átalakításával kíván kedvezőbb vízháztartási viszonyokat teremteni a Dráva síkon. 
 
Az Ős-Dráva Program aktualizált koncepciója szerint tehát nem épülne a Dráván nagyméretű 
szivattyús vízkivételi mű, mivel az – és a szükségszerűen hozzá kapcsolódó egyéb fejlesztések 
– túlzott beavatkozást jelentenének a térség vízháztartásába. Az eredetileg javasolt 
beavatkozások újragondolásával, valamint a projekt területének kiterjesztésével – az 
Ormánsággal határos területek vízrajzi adottságainak kihasználásával – az aktualizált Ős-Dráva 
Program célja a felszíni vizek szükséges és lehetséges mértékű visszatartásához, illetve a 
tájhasználat-váltáshoz kapcsolódó infrastruktúra megteremtése. A vízi infrastruktúra kiépítése 
jelentős változásokat eredményez a felszíni vizek (pl. vízborítottság, vízjárás, vízhozamok), 
illetve a felszín alatti vizek (különösen a talajnedvesség és a talajvizek) mennyiségi 
viszonyaiban, ami alapul szolgálhat a táj ökológiai állapotának kedvező irányú változásához is. 
A vízvisszatartás infrastruktúrájának kiépítése növeli a felszíni vizek kiterjedését és a 
vízborítottság időtartamát az időszakosan vízzel borított- és a vízjárta területeken. A 
vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozások minden esetben a tájszerkezethez 
(mikrodomborzat, felszíni vízlevezető-hálózat, mélyterületek) igazodva történhetnek, 
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figyelembe véve a helyi társadalmi-gazdasági igényeket is. Az egyes projektelemek 
megvalósítását minden esetben meg kell előznie a helyszíni felméréseknek, a tájhasználati 
javaslatok és az infrastruktúra-építések érdekeltekkel való egyeztetésének. 
 
 
Az aktualizált koncepcióval szembeni követelmények 
 
2000. december 22-én lépett hatályba az Európai Unió új vízpolitikája, a „Víz Keretirányelv” 
(2000/60/EK irányelv). A Víz Keretirányelv célja, hogy a felszíni és felszín alatti víztestek „jó 
állapotba” kerüljenek. A „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő 
élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 
A Víz Keretirányelv előírása alapján Magyarország elkészítenie az új vízpolitika végrehajtására 
vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT). A VGT-ben szereplő intézkedési terveket 
figyelembe kell venni a vízfolyásokat érintő fejlesztések során. 
VGT háttéranyaga foglalkozik az éghajlatváltozásra való felkészüléssel. A vízjárásra 
vonatkoztatott valószínű jövő szerint a hőmérséklet és a párolgás növekedésével várhatóan 
kisebb lesz az évi lefolyás. A csapadék éven belüli átrendeződésével a téli hónapokban nő, a 
nyáriakban csökken a lefolyás. A nyári hónapokban a kisvizek időtartama hosszabbodik, a 
tavakban az alacsony vízállások gyakorisága nő, időtartamuk hosszabbodik.  
Egyes folyók (Duna, Dráva) kisvízi időszakai az őszi – késő őszi hónapoktól korábbra 
tolódnak. A természetes vízellátottság és a vízminőség romlása az ökoszisztémákra hátrányos, 
és különösen a vizes élőhelyek fennmaradását, biodiverzitását veszélyeztetik. 
Figyelembe véve a már jelenleg is gyakori csapadékhiányos időszakok, valamint az 
éghajlatváltozás várhatóan kedvezőtlen hatásait, indokolt az Ős-Dráva Program célterületein 
vízvisszatartás lehetőségének megteremtése. 
 
A védett élőhelyekre vonatkozó tervezésekkel kapcsolatosan az alábbi általános szempontokat 
fogalmazza meg a VGT: 

- Meglévő vízkészleteinkkel a jövőben lényegesen takarékosabban és előrelátóbban 
kell gazdálkodni. Azokban az időszakokban, amikor többlettel rendelkezünk, 
automatikusan nem elvezetéssel, hanem a lehetőség szerinti maximális 
visszatartással kell élni. A belvizek kezelése ma gyakran ellentmond a környezeti 
adottságokhoz való alkalmazkodásnak és a készletekkel való fenntartható 
gazdálkodásnak. A tavaszi belvizek elvezetése, majd az aszályos időszakban az 
elvezett mennyiségek visszakormányzása nem csak gazdálkodási érdek, hanem az 
érintett természeti értékek fennmaradását is szolgálja.  

- A védett területeket érintő intézkedések tervezésekor a részvízgyűjtőn található 
víztől függő élőhelyek állapotából, károsodásuk mértékéből, a károsodás ismert 
kiváltó okaiból kell kiindulni. A Dráva magyarországi szakasza Európa egyik 
utolsó, természet-közeli állapotban megmaradt folyója, amely a részvízgyűjtő 
gerincét alkotja. A részvízgyűjtő víztől függő védett élőhelyeinek legnagyobb 
problémája a vízfolyások nem megfelelő mederkezelése, a Dráva túlzott mértékű 
vízszint-ingadozása, medermélyülése, az oldalágak és holtágak vízutánpótlási 
problémái.  

- A Natura 2000 területekre vonatkozó irányelvek szerint a terveket ellenőrizni kell a 
Natura 2000 területekre gyakorolt hatásuk alapján. A tervekben nem szerepelhetnek 
a területek kijelölésével ellentétes célok, az élőhelyek ökológiai vízigényét 
biztosítani szükséges. 
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A Dráva részvízgyűjtőre vonatkozó VGT-ben szerepel az Ős-Dráva Program, amely az érintett 
térségek fő problémájaként a Dráva fenéksüllyedése miatti kiszáradást, a gazdálkodás 
ellehetetlenülését nevezi meg. A természeti értékek fenntartásához és a megfelelő 
mezőgazdasági tevékenyéghez vízpótlásra van szükség. Ennek ismeretében alakult ki a 
program alapkoncepciója, mely szerint a térség problémáit a vízgazdálkodási rendszer 
átalakítására alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel megfelelően ellátott terület számára, 
lehetőség szerint ismét biztosítani kell az optimális vízmennyiséget.  
 
Az aktualizált Ős-Dráva Program javaslatainak illeszkedniük kell a KEHOP 2012–2020 között 
megvalósítandó alábbi közösségi és nemzeti céljaihoz: 

- A táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából is 
kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok 
védelme, mennyiségi- és minőségi megőrzése, mindezzel összefüggésben a 
környezetbiztonság növelése. 

- Az édesvizek (folyóvizeink, felszín alatti vizeink) mennyiségi- és minőségi 
megőrzése, illetve 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. 

- Az ún. „felelős vízkormányzás” megvalósítása, amelynek során több, látszólag 
egymással ellentmondó érdeket kell összehangolni a stratégiai vízkészletek 
megőrzése érdekében, így egyszerre kell megvalósítani a vízigények biztosítását 
(ivóvízigények, ipari, közlekedési, térségi stb. vízigények), továbbá a stratégiai 
vízkészletek megőrzését, beleértve az ökológiai vízigény biztosítását is, valamint a 
vizek megfelelő minőségének megőrzését. 

 
Az aktualizált koncepció fő célkitűzései 
Az aktualizált programmal szemben elvárt – a korábbi tanulmányokat és véleményeket 
figyelembe vevő – célok és követelmények: 

- A területre hulló csapadék, illetve a területen áthaladó felszíni vizek mind teljesebb 
körű hasznosítása. A vizek lehetséges mértékű visszatartása tározókban, medrekben, 
mélyterületeken. 

- A terület természetes és természet-közeli állapotú vizes élőhelyein a természeti 
értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához 
szükséges vízmennyiség (ökológiai vízmennyiség) biztosítása. 

- A területen keletkező káros víztöbbletek, belvizek biztonságos elvezetéséhez 
szükséges állami kezelésű befogadók megfelelő kiépítése, a belvízátemelés 
biztosítása. 

- A terület vízrendszereinek „felkészítése” az éghajlatváltozás káros hatásainak 
mérséklésére.  

- A medrek – műszaki alkalmasság esetén – tegyék lehetővé az aszály-elhárítást. 
Kettős működtetésű csatornák építése. 

- A terület vízfolyásai, csatornái – a szabad vízkészletük erejéig – legyenek 
alkalmasak helyi vízszolgáltatásra (természetvédelmi-, erdészeti-, öntözési-, 
tározási-, jóléti- stb. célokra).  
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Az aktualizált koncepció elvi alapjai 

- A területi vízigények kielégítését elsősorban a felszíni vizek visszatartásával, illetve 
víztározók építésével és medertározással kell megoldani. 

- Az eredményes vízvisszatartás érdekében a medrekben kisebb duzzasztóműveket, és 
oldalműtárgyakat kell elhelyezni, amelyek segítségével a mély fekvésű területek, a 
vizes élőhelyek, az erdőterületek vízpótlása eseti jelleggel, szabályozott módon 
megvalósítható a szabad felszíni vízkészletekből. 

- Kiemelt cél az ökológiai hálózatba tartozó holtágak és mellékágak vízellátása és 
revitalizációja. 

- Az eredményes és víztakarékos vízgazdálkodás megteremtése érdekében az egyes 
vízrendszerek között új vízkormányzási művek és összekötő csatornák építendők. 

- Az aszálykárok enyhítésére, aszálykár-elhárítás eredményes lefolytatása érdekében 
szivattyús vízkivételi helyek alakítandók ki a Dráva mentén. 

 
15.2. Az aktualizált koncepcióban tervezett beavatkozások 
 
A fentebb ismertetett követelményeket és célokat figyelembe véve, a felmért- és a távlati 
vízigények, valamint a rendelkezésre álló vízkészletek alapján a térségben az alábbi 
vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítását javasoljuk: 

- 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. 

 
A beavatkozások célja egy fenntartható, azaz a vízkészlet megőrzést támogató és a vizek 
mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló, az ökológiai szempontokat figyelembe vevő 
vízgazdálkodási rendszer megvalósítása.  
 
15.3. Vízgazdálkodási fejlesztések, beavatkozások tervezése 

E fejezetben kerülnek bemutatásra azok a beavatkozás típusok, illetve megvalósítandó 
vízilétesítmények, amelyek a kitűzött vízgazdálkodási cél eléréséhez szükségesek. Fontos 
megjegyezni, hogy jelen tanulmányterv a rendelkezésre álló alaptérképek és műszaki 
dokumentációk adatainak felhasználásával került kidolgozásra. A megvalósításra javasolt 
víziművek (medrek, műtárgyak stb.) méretezése, részletes tervezése, valamint a 
vízkormányzások pontos szintjeit a későbbi, részletes tervezések során lehet és kell 
meghatározni. A részletes tervezésnél külön kell foglalkozni a lehetséges műszaki változatok 
elemzésével, és azok összehasonlításával. 
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A tervezett beavatkozások általános leírása 

 
A tervezési koncepció egyik legfontosabb eleme – a jelentős Drávai vízkivételen alapuló 
vízpótlás helyett – 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. A vízkészleteket bemutató fejezet ismerteti az 
éves vonatkozásban még rendelkezésre álló szabad vízkészleteket, azonban a kisvizek 
szempontjából mértékadó augusztusi hónapban már jelentős vízhiány alakul ki a legtöbb 
vízrendszeren. Ez alól csak a Fekete víz legalsóbb szelvénye és a Pécsi víz a kivétel. Ennek 
megfelelően ezen a két vízfolyáson nagyobb méretű duzzasztóműveket és ezzel 
összekapcsolódó medertározásokat, valamint vízátvezetéseket kell megvalósítani. A Korcsina 
vízrendszeren pedig – mivel ott szabad vízkészlet nem áll rendelkezésre a nyári időszakban – 
tározók létesítésével lehet a téli félév vízkészleteit helyben tartani. 

A direkt vízpótlások mellett még jelentős eredmény érhető el a felszíni vizek helyben tartásával 
is. E célból a vízrendszerekben kisebb duzzasztókat, osztóműveket, oldalműtárgyakat kell 
elhelyezni. A tanulmányban ezeket összefoglaló néven kisműtárgyaknak nevezzük. Ezek 
segítségével lehet késleltetni a lefolyást, a többlet vizeket a mélyterületekre kivezetni, illetve a 
területekről elvezetni. Fontos leszögezni, hogy elsődleges cél a víztestek ökológiai állapotának 
javítása, a vizes élőhelyek vízjárásának természeteshez közeli alakítása. A kisműtárgyak 
elhelyezését és üzemeltetését úgy kell megtervezni, hogy mind a vízhiányból adódó vízpótlási 
igényeket, mind a többletvizek levezetését is meg tudja oldani. 

A „felelős vízkormányzás” megvalósításának nélkülözhetetlen eleme, a betározott, vagy a 
duzzasztott vizek eljuttassanak a célterületekre. Ennek érdekében szükség lesz a meglévő 
csatornák egyes szakaszainak a rendezésére, továbbá új összekötő csatornák építésére. A 
Körcsönye-csatornát, a Korcsina árapasztó csatornát és a Hegyadó-árok árapasztó csatornáját 
rendezni kell, hogy ezek kettős működése biztosítható legyen. A vizes élőhelyek ellátására és a 
vízrendszerek közti kapcsolat megteremtésére új medrek létesítése szükséges. Mivel a projekt 
keretében elsősorban az ökológiai vízpótlásra szánt vízmennyiség továbbítása a cél, ezért az 
érintett medrek méretezésénél elsősorban a gravitációs vízátvezetés megteremtésének a 
lehetőségét vizsgáltuk.  

A meglévő vizes élőhelyeket, berkeket, mocsarakat, holtágakat felülvizsgáltuk abból a 
szempontból, hogy a tervezett vízkormányzási rendszerek képesek lesznek-e ellátni őket vízzel. 
A részletes műszaki javaslatokban szerepelnek a beavatkozásokkal érintett területek. A 
vízellátás megoldásánál figyelembe vettük a Nemzeti Park által megadott természetvédelmi 
szempontokat. Nem volt cél a folyamatos vízpótlás és az állandó vízszint tartása. Eseti 
jelleggel, az élőhelyek változatos vízjárását biztosító, illetve a teljes kiszáradást (aszálykár) 
megakadályozó vízkormányzás a cél. Azokon a holtágakon, ahol szóba jöhet a többcélú 
hasznosítás, ott a holtág részleges kotrását is tervbe vettük. 

Szorosan kapcsolódik a project céljaihoz a drávai mellékágak revitalizációjának a 
szükségessége. A tervezési területen hat jelentősebb mellékág található, amelyek 
természetvédelmi megújítása erősen indokolt. 

Az területen szabad felszíni vízkészletek csak korlátozottan állnak a rendelkezésre. A Korcsina-
csatorna és a Siópusztai-árok vízrendszere csak a tervezett két tározóból (Potonyi, Tekeresi) 
kaphat vízpótlást. A Fekete-víz duzzasztott vizét a Körcsönye vízrendszer egy részébe, 
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valamint a Kápolnai-Gürü rendszerébe lehet gravitációsan eljuttatni, a Pécsi-víz duzzasztásával 
pedig az Egerszegi-csatorna vízrendszere látható el vízzel. Az ismertetett beavatkozásokkal a 
projekt terület több köztes részterületének vízpótlása nem oldható meg, ezért ezek ellátására 
vízkivételi helyek kialakítását javasoljuk, elsősorban a Dráva mentén. A vízkivételi helyek úgy 
lettek kijelölve a tanulmányban, hogy a mértékadó kisvizes időszakban is nagy biztonsággal 
lehessen vizet vételezni, és a meglévő csatorna-hálózaton keresztül a területen szétosztani.  

Javasolt konkrét beavatkozások (részletes tervezés során pontosítanók): 

Nagyobb duzzasztók: Pécsi-víz 10+950 km szelv. 
    Fekete-víz 20+200 km szelv. 

Töltés megerősítés: A Fekete-víz jobb parti töltésénél a torkolat közelében kb 3,5 km 
hosszban a szivárgások megakadályozása érdekében résfalazás.  

Víztározók:   Potonyi tározó       39 ha    400 000 m3 
    Teklafalui tározó      52 ha    550 000 m3 
    Tüskéspusztai tározók   113 ha          1 200 000 m3 
    Régi Fekete-víz medertározó   18 ha  350 000 m3 

Új mederszakaszok építése: lásd csatolt táblázat  

Kotrandó mederszakaszok: lásd csatolt táblázat 

Vizes élőhelyek, holtágak Kanszki berek 
vízpótlása: Fenékmocsár 
 Drávakeresztúri morotva 
 Lakócsa melletti morotva 
 Meglévő Sellyei tó bővítése 
 Felsőszentmártoni holtág 
 Bresztik tó 
 Zalátai Ó-Dráva 
 Fekete tó  
 Piskói tó 
 Kovácshidai tó 

Kisműtárgyak építése: lásd csatolt táblázat 

 
Meglevő oldalműtárgyak A medertározással érintett vízfolyásokon levő  
felújítása, átépítése:  oldalműtárgyak megfelelő műszaki állapotba hozása. 

Mellékágak: Kisinci mellékág revitalizációja 
 Adhini mellékág revitalizációja 
 Piskói mellékág revitalizációja 
 Mailáthpusztai mellékág revitalizációja 
 Drávasztárai mellékág revitalizációja 
 Lajostanyai mellékág revitalizációja 

Szivattyúzási pontok: Ilmapusztai öntöző zsilip 
 Mérnökházi öntöző zsilip 
 Korcsina zsilip 
 Tótújfalui zsilip 
Beépített szivattyú 
+naperő telep+napi tározó: Körcsönye 7+800 szelvényében 
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Monitoring rendszer: Felszíni- és felszín alatti vizek mennyiségi állapotának nyomon 
követése céljából minden vízátvezetésnél mérőszelvény 
kialakítása 

Vízhozammérő műtárgy: Korcsina csatorna Teklafalui tározó alatt 

 Pécsi víz Páprád 
 

Tulajdonosi viszonyok vizsgálata:  

Beavatkozásokat elsősorban a Magyar Állam tulajdonában és a DDVIZIG vagyonkezelésében 
levő vízfolyásokon terveztünk. A tervezett tározások tulajdonosi és vagyonkezelői viszonyait 
az alábbi táblázatban összegezzük.  
 

Megnevezés Tulajdonos Kezelő/vagyonkezelő 
Potonyi-tározó MAGÁNszemélyek - 
Teklafalui tározó Magán + Magyar Állam + Önk. Magyar Állam, Önk. 
Régi-Fekete-víz Magyar Állam DDVIZIG 
Tüskéspusztai-tározók Magán + Magyar Állam + Önk. NFA, DDVIZIG 
 

Tervezés során figyelembe veendő irányelvek. 
A csatornák, árkok építése illetve a vízfolyások rekonstrukciója során az alábbi irányelveket 
kell figyelembe venni:  

• A medrek iszaptalanítását a felmérések alapján meghatározott szakaszokon természet-
védelmi szempontok figyelembe vételével kell elvégezni. A vízfolyás szempontjából 
előnyös fás szárú növényzetet részben meg kell hagyni, ezáltal az növeli a vízfolyás 
esztétikai értékét, valamint annak jó ökológiai állapotát egyaránt. 

• A kisvízfolyások természetbe illő rendezésnek irányelveit kell figyelembe venni 
(őshonos fák telepítése, meghagyása). A  műtárgyak tervezéskor a természetes anyagok 
használatát kell előnyben részesíteni. 

• Javasolt a tájban őshonos növények telepítése a mederre kifejtett árnyékoló hatás miatt. 
Ezáltal nyári időszakokban csökken a vízhőmérséklet és a gyomnövény vegetáció. 

 
15.4. A vízgazdálkodási fejlesztések bemutatása az érintett vízrendszereken 

 
15.4.1. Korcsina-csatorna vízrendszere 
 
15.4.1.1. Tervezett beavatkozások 
 
Potonyi-tározó 
A Korcsina felső vízgyűjtő területérő érkező vizek betározására tervezzük a Potonyi tározót 
megépíteni. A tározó kialakítására Potony településtől ÉNY-ra van lehetőség, így két 
vízfolyásból is táplálható, a Korcsina-csatornából és az Istvándi-árokból.   Mindkét vízfolyásra 
egy-egy duzzasztóművet (TD-02, TD-03) és vízkivételi műtárgyat kell építeni. A tározó hossz-
töltéses kialakítással valósítható meg. A tározó tervezett üzemi vízszintje: 102,50 mBf, 
amelynél 39 ha felületű és 400.000 m3 térfogatú. 
A Potonyi tározó feladata az öszi és téli vízbő időszak felesleges vizeinek betározása. A 
feltöltött tározótérből a nyári vízhiányos időszakokban lehetőség van a  Korcsina-csatorna  
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vízrendszerének vízpótlására. Mivel a tározó kialakítása hossztöltéses és két jelentős 
külvízgyűjtővel rendelkező vízfolyás határolja, a Korcsina-csatorna és az Istvándi árok, így 
lehetőség van mindkét vízfolyás szabad vízkészletének a felhasználására. 
A tározó elsődleges hasznosítási célja a vízpótlás, de az üzemeltetési tapasztalatok és az idő 
múlásával kialakult helyi igények előfordulása esetén szükséges lehet a többcélú hasznosítás 
vizsgálata. Ez esetben természetesen a tározóból kiszolgálható vízmennyiség csökken. 
 
Teklafalui tározó 
A második tározó  Teklafalu településtől D-re alakítható ki. A Tekeresi-árok vízkészletét 
hasznosítja. A Teklafalui tározó szintén hossz-töltéses kialakítású, a tervezett üzemi vízszintje: 
101,50 mBf, melynél 52 ha felületű és 550.000 m3 térfogatú tározótér alakítható ki. A 
Teklafalui tározó feladata az őszi és téli vízbő időszak felesleges vizeinek összegyűjtése, 
betározása. A feltöltött tározótérből a nyári vízhiányos időszakokban lehetőség van a  
Korcsina-csatorna vízrendszerének vízpótlására.  A tározó elsődleges hasznosítási célja a 
vízpótlás, de az üzemeltetési tapasztalatok és az idő múlásával kialakult helyi igények 
előfordulása esetén szükséges lehet a többcélú hasznosítás vizsgálata. Ez esetben természetesen 
a tározóból kiszolgálható vízmennyiség csökken. 
 
Vízhozammérő műtárgy beépítése 
A Korcsina-csatorna vízjárásának folyamatos nyomonkövethetése érdekében új vízhozammérő 
hely kialakítását  tervezzük Teklafalu község határában. A mérési hely adatait az országos 
törzshálózatba kívánjuk bekapcsolni. 
 
 

Korcsina-csatorna –Körcsönye-csatorna összekötő árok 
A Korcsina-csatornából a Körcsönye-csatorna vízrendszere felé egy összekötő csatorna 
építésével tervezzük a vizet eljuttatni. Ennek érdekében a csatorna 16+900 km szelvényben a 
jelenlegi 97,73 mBf fenékszinttel és 98,50 maximális duzzasztási szinttel duzzasztó- és 
osztóműtárgyat (TD-04) tervezünk beépíteni. A műtárgytól induló új tápcsatornán át lehetséges 
a Körcsönye-csatorna rendszerének vízpótlása. 
 
Duzzasztások a Korcsina-csatornán 
A Korcsina-csatorna meglevő medrében a vízhiányos időszakokban az érkező vizek duzzasztó 
építésével, illetve az árvízvédelmi zsilippel is visszatarthatók. A vízrendszer területén lévő 
vizes élőhelyek és berkek vízpótlására a vízvisszatartást elősegítő duzzasztókat és vízkivételi 
műtárgyakat terveztünk. 
 
A Korcsina-csatorna 9+250 km szelvényben a jelenlegi 95,90 mBf fenékszinttel és 97,5 mBf 
maximális duzzasztási szinttel duzzasztó (TD-06) és osztóműtárgy építendő.   
A duzzasztó fölött a Korcsina-csatorna mellett, a bal parti mélyvonulaton vizes élőhely 
létesítését tervezzük. Ez a duzzasztás lehetőséget teremt 3 terepbe mélyített tó építésére is. A 
tavak feltöltéséhez egy új csatorna építésére van szükség. 
 
Drávakeresztúri morotva vizes élőhellyé alakítása 
A Markóci tavaktól vezetjük tovább a vizet a Drávakeresztúri morotva vízpótlására. Jelenleg 
ezen a területen egy égererdő liget található. A vízvisszatartás érdekében a terület alján a 
Bisztrica-árok 1+500 km szelvényében duzzasztót (TD-07) kell építeni. 
 
Fenékmocsár vizes élőhellyé alakítása 
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A Korcsina-csatorna 9+250 km szelvényben tervezett duzzasztással (TD-06) a Fenékmocsár 
vízpótlását is meg tudjuk oldani. Ennek a mocsaras mélyterületnek tágabb hasznosítású tóvá 
alakítása nem célszerű, azonban a vizes élőhely ökológiai igényének megfelelő vízpótlásra 
lehetőség van. Ezen túl a terület természetes befogadója a Drávafok irányából érkező vizeknek. 
Maximum 97,50 mBf-i vízszint előállítására van lehetőség. 
 
Lakócsa melletti morotva vizes élőhellyé alakítása 
A Korcsina-csatorna 15+850 és 13+950 szelvények között a meder egy morotva rendszer 
középső ágán vezet át. A hajdani holtág-rendszerben 97,50 mBf maximális vízszinttel több 
mint száz hektár felületű, vizes élőhely alakítható ki. Ennek a régi morotvának az eseti 
elöntését a Korcsina-csatorna 13+950 km szelvényben építendő duzzasztóval (TD-05) 
tervezzük biztosítani. Ezzel a duzzasztással a már meglévő csatornán keresztül lehetőség 
adódik a szomszédos Siópusztai-árok vízrendszerén lévő Kanszki berek vízpótlására is. 
 
Tervezett kettős működésű szivattyúállás 
Jelenleg a Korcsina-csatorna vizei kedvező Dráva vízállás esetén az árvízvédelmi töltésbe épült 
zsilipen keresztül gravitációsan jutnak a Dráva hullámterébe. Tartósan magas Dráva-vízállás 
esetén a Korcsina-csatornán érkező vizeket szivattyúval lehet átemelni a Dráva hullámterére. 
Az árvízvédelmi töltés keresztezésében kiépített főművi szivattyúállás van.  
A kettős működésű szivattyúállás kiépítésével mind a vizek elvezetése, mind a vízpótlás is 
megoldható. 
 
Korcsina átvágás csatorna rendezése 
A Korcsina csatorna felső szakaszán, a káros nagyvizek gyors levezetése, valamint a vízgyűjtő 
alsó szakaszának tehermentesítése céljából átmetszés lett kiépítve. A Korcsina átvágás 0+420 
km szelvényében keresztezi az árvízvédelmi töltést. Ebben a szelvényben zsilip van kiépítve 
(tótújfalui zsilip). A korcsina vízrendszer vízpótlását a Dráva irányából az átvágás csatorna 
kettős működésű csatornává alakításával tervezzük megoldani. A tótújfalui zsilip 
tehermentesítése érdekében a zsilip előtt új duzzasztó (TD-13) beépítése szükséges. 
 
Tervezett szivattyúállás 
Aszályos időszakban a Korcsina-csatorna vízrendszer pótlását a Drávából a tótújfalui-zsilipnél 
kiépített szivattyúállással lehet megoldani. A tervezett 1 m3/s mértékű vízmennyiség a kettős 
működésűre alakított Korcsina átvágáson keresztül éri el a Korcsina-csatornát. 
 
15.4.1.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

1. Korcsina-csatorna vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám Munka megnevezés M.egy 

ség Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Potonyi tározó építése 39 ha db 1   430 000 000 
Ft  

         430 000 000 
Ft  

2. Teklafalui tározó építése 52 ha db 1 
  560 000 000 

Ft  
         560 000 000 

Ft  

3. Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna építése fm 2200             60 000 
Ft  

         132 000 000 
Ft  

4. Korcsina-Bisztrica-árok összekötő csatorna építése fm 1100 
            60 000 

Ft  
           66 000 000 

Ft  

5. Nagymező árok mederkotrása fm 8100             40 000          324 000 000 
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Ft  Ft  

6. Egyéb kotrások a vízrendszer további elemein, 
előirányzat 

fm 2000             35 000 
Ft  

           70 000 000 
Ft  

7. Istvándi-árok 0+300 km szelvény duzzasztó építése db 1     22 000 000 
Ft  

           22 000 000 
Ft  

8. Tekeresi-árok 1+300 km szelvény duzzasztó 
építése db 1 

    22 000 000 
Ft  

           22 000 000 
Ft  

9. Közúti áteresz építése db 1       5 000 000 
Ft  

             5 000 000 
Ft  

10. Korcsina-csatorna 13+950 km szelvény duzzasztó 
építése db 1 

    28 000 000 
Ft  

           28 000 000 
Ft  

11. Korcsina-csatorna 9+250 km szelvény duzzasztó 
építése db 1 

    28 000 000 
Ft  

           28 000 000 
Ft  

12. Korcsina-csatorna 28+500 km szelvény duzzasztó 
építése 

db 1     22 000 000 
Ft  

           22 000 000 
Ft  

13. Korcsina-csatorna 16+900 km szelvény duzzasztó 
építése 

db 1     28 000 000 
Ft  

           28 000 000 
Ft  

14. Korcsina-csatorna 27+900 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1 
    18 000 000 

Ft  
           18 000 000 

Ft  

15. Korcsina-csatorna 9+970 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

16. Korcsina-csatorna 16+080 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

17. Korcsina-csatorna 17+280 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

18. Bisztrica-csatorna 1+500 km szelvény duzzasztó 
építése db 1 

    18 000 000 
Ft  

           18 000 000 
Ft  

19. Korcsina átvágás 0+800 km szelvény duzzasztó 
építése 

db 1 
    18 000 000 

Ft  
           18 000 000 

Ft  

20. Korcsina átvágás 0+950 km szelvény vízkormányzó 
műtárgy építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

21. Meglévő műtárgyak átépítése, mérőszelvény 
kialakítása 

db 5       4 000 000 
Ft  

           20 000 000 
Ft  

22. Korcsina-csatorna Potony vízrajzi mérőműtárgy 
építése db 1 

    14 000 000 
Ft  

           14 000 000 
Ft  

23. Vízhozammérő műtárgyak építése csatornák közti 
átvezetéseknél db 2 

      3 000 000 
Ft  

             6 000 000 
Ft  

24. Szivattyúállás kiépítése 1 m3/s kapacításra db 1     45 000 000 
Ft  

           45 000 000 
Ft  

25. Mobil elektromos, frekvenciaváltós szivattyúk és 
szivattyúaggregátok beszerzése 200 l/s  db 5 

    15 000 000 
Ft  

           75 000 000 
Ft  

26. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 2000             10 000 
Ft  

           20 000 000 
Ft  

  
  

Létesítmények közvetlen 
költsége 

  2 003 000 000 
Ft  

  
  Előkészítő költségek ~12% 

     240 000 000 
Ft  

  
  Tartalékkeret ~5% 

     112 000 000 
Ft  

  
  Nettó költségek összesen 

  2 355 000 000 
Ft  

  
  Áfa 27% 

     635 850 000 
Ft  

  
  Bruttó költségek összesen 

  2 990 850 000 
Ft  
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15.4.2. Siópusztai-árok vízrendszere 
 
15.4.2.1. Tervezett beavatkozások 
 
Korcsina-átvágás – Siópusztai-árok összekötő árok 
A Siópusztai-árok vízgyűjtő területe teljes egészében a projektterületen belül helyezkedik el. A 
vízgyűjtő kis mérete és a domborzati adottságok csak minimális teret nyújtanak a 
vízgazdálkodási beavatkozásokhoz. Célszerű a Korcsina vízrendszere felől a vizeket átvezetni. 
Ahhoz, hogy a Korcsina-átvágás vizei a Siópusztai-árok vízrendszerébe átvezethetőek legyenek 
új tápcsatorna kiépítése szükséges.  A Korcsina átvágás 0+810 km szelvényétől tápcsatornát 
tervezünk építeni a Siópusztai-árok végszelvényéig. A gravitációs vízátvezetés megteremtése 
érdekében a Siópusztai-árok felső 5 km-es szakaszát mederkotrással mélyíteni kell. 
 
Siópusztai-árok és a Lugi-csatornát összekötő árok 
A Siópusztai-árok 8+250 km szelvébnyében lehetőség van egy osztóműtárgy (TVO-02)  
segítségével a Lugi-csatorna irányába a vizeket átvezetni. A műtárgy mellett ehhez 230 m új 
csatorna építése szükséges. 
 
A vízrendszer területén lévő vizes élőhelyek és berekterület vízpótlására, a vízvisszatartást 
elősegítő duzzasztó műtárgyat és vízkivételi műtárgyakat tervezünk. 
 
A Siópusztai-árok 2+600 km szelvényben a jelenlegi 98,43 mBf fenékszinttel és 99,00 mBf. 
maximális duzzasztási szinttel duzzasztó (TD-08) és osztóműtárgy építendő. 
A Siópusztai-árok felől, az Ó-csatorna torkolati műtárgyán keresztül lesz lehetséges a Kanszki 
berek vízpótlása. Felsőszentmártontól északnyugatra a gyóta erdő nyugati pereménél 
helyezkedik el a Kanszki bereknek nevezett mocsaras terület, egy régi holtág feltöltődött 
medre. Vízpótlás mellett kiváló vizes élőhelyként hasznosítható. A területre az eseti 
vízkivezetést 98,50 mBf szinten tervezzük, ami 12 ha elöntését eredményezi. A jelenlegi 
terepszinten ez 20-50 cm vízmélységet biztosít. Előre láthatóan az Ó-csatorna 
mederrendezésére is szükség lesz, de ezt csak a geodézia mérések után lehet pontosan 
megmondani, mivel a vízfolyásról nem áll rendelkezésre tervi anyag.  
 
Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) vízpótlása 
A Kanszki berek felől tápcsatorna építendő, amely a Felsőszentmártoni holtág (Mrtvica) 
vízpótlását látja el.  
 
15.4.2.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

2. Siópusztai-árok vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Korcsina átvágás-Siópusztai-árok összekötés 
építése fm 540 

            60 000 
Ft  

           32 400 000 
Ft  

2. Kanszki berek - Felsőszentmártoni tó összekötés 
építése 

fm 2600             60 000 
Ft  

         156 000 000 
Ft  

3. Lugi-csatorna - Siópusztai-árok összekötés építése fm 230             60 000 
Ft  

           13 800 000 
Ft  

4. Siópusztai-árok mederkotrása fm 4900             40 000          196 000 000 
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Ft  Ft  

5. Ó-csatorna mederkotrása fm 4300             40 000 
Ft  

         172 000 000 
Ft  

6. Korcsina átvágás mederkotrása fm 2300             40 000 
Ft  

           92 000 000 
Ft  

7. Egyéb kotrások a vízrendszer további elemein, 
előirányzat fm 2200             35 000 

Ft  
           77 000 000 

Ft  

8. Siópusztai-árok 2+600 km szelvény duzzasztó 
építése db 1 

    22 000 000 
Ft  

           22 000 000 
Ft  

9. Siópusztai-árok 8+250 km szelvény vízkormányzó 
műtárgy építése 

db 1 
    18 000 000 

Ft  
           18 000 000 

Ft  

10 Siópusztai-árok 3+000 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

11. Siópusztai-árok 9+240 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1       8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

12. Siópusztai-árok 9+240 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

13. Siópusztai-árok 10+500 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

14. Ó-csatorna 1+600 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

15. Ó-csatorna 4+300 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

16. Tervezett tápcsatorna a Felsőszentmártoni holtág 
felé 2+600 km szelvény oldalműtárgy építése 

db 1 
      8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

17. Vízhozammérő műtárgyak építése csatornák közti 
átvezetéseknél db 3 

      3 000 000 
Ft  

             9 000 000 
Ft  

18. Szivattyúállás kiépítése 1 m3/s kapacításra db 1     45 000 000 
Ft  

           45 000 000 
Ft  

19. Mobil elektromos, frekvenciaváltós szivattyúk és 
szivattyúaggregátok beszerzése 200 l/s  

db 5 
    15 000 000 

Ft  
           75 000 000 

Ft  

20. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 3000             10 000 
Ft  

           30 000 000 
Ft  

  
  

Létesítmények közvetlen 
költsége 

     994 200 000 
Ft  

  
  Előkészítő költségek ~12% 

     119 300 000 
Ft  

  
  Tartalékkeret ~5% 

       55 500 000 
Ft  

  
  Nettó költségek összesen 

  1 169 000 000 
Ft  

  
  Áfa 27% 

     315 630 000 
Ft  

  
  Bruttó költségek összesen 

  1 484 630 000 
Ft  

 
15.4.3. Körcsönye-csatorna vízrendszere 
 
15.4.3.1. Tervezett beavatkozások 
 
A Körcsönye-csatorna fő feladata a szomszédos vízrendszerekben összegyűjtött vizek átvétele, 
betározása és átadása a Sellyei- és Kápolnai Gürü vízrendszerébe. Ennek érdekében a 
Körcsönye-csatornán medertározást valósítunk meg.  
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Fekete-víz duzzasztó műtárgy 
A medertározás megoldására a Fekete-víz 20+200 km szelvényben 97,50 mBf. tervezett 
maximális duzzasztási szinttel duzzasztó (TND-01) műtárgy építendő.  
A duzzasztó segítségével mind a Fekete-vizen, mind a Körcsönye-csatornán biztosítani tudjuk a 
kívánt medertározást. Sőt a Fekete-víz szabad vízkészletét át tudjuk vezetni a Körcsönye 
vízrendszerbe. 
A Körcsönye-csatorna vízpótlását a Korcsina-csatorna felől is megterveztük. A két vízrendszer 
összekapcsolását az előző fejezetben bemutatott összekötő tápcsatorna biztosítja. 
 
A Körcsönye-csatornát a torkolattól a 7+800 km szelvényig (a tervezett duzzasztóig) át 
kívánjuk alakítani kettős működésű csatornává. A Körcsönye-csatorna mederrendezése 
szükséges. Ezen kívül a csatorna felső szakasza is rendezendő, annak érdekében, hogy a 
Korcsina csatorna felöl a gravitációs átvezetés megoldható legyen. Ez a kortás a csatorna felső 
2300 m-ét érinti. 
 
Körcsönye-csatorna – Kápolnai- Gürü-csatorna összakötő árok 
A Körcsönye-csatorna 0+250 szelvényéből kiindulva, gravitációs úton ellátható vízzel a 
Kápolnai- Gürü-csatorna. A tápcsatorna 3400 m hosszú. A kedvezőtlen topográfiai adottságok 
miatt (túl nagy bevágás) a középső szakaszán megfontolandó a zárt csatorna alkalmazása. 
 
Körcsönye-csatorna duzzasztó műtárgy 
A Körcsönye-csatorna 7+800 szelvényében a jelenlegi 96,00 mBf fenékszinttel és 97,50 
maximális duzzasztási szinttel duzzasztó (TD-08) építendő. A duzzasztómű közelében 
szivattyúállomás létesítendő. A szivattyú a szívóoldalon a Körcsönyén érkező „felvízből” is tud 
szívni, illetve a Fekete-víz visszaduzzasztásának eredményeként jelentkező „alvízből” is. 
 
 
Zöldenergiával üzemelő szivattyútelep 
A Körcsönye-csatorna 7+800 km szelvényében tervezett duzzasztómű mellett tervezünk 
kialakítáni egy szivattyú telepet. ennek feladata a Gürü vízrendszer felé történő vízpótlás. A 
domborzati adottságok miatt elkerülhetetlen a vízátemelés. A szükséges átemelő magasság 5-6 
m. A szivattyú működtetésére naperő telepet kívánunk létesíteni. A szivattyú üzemének 
folyamatos biztosítása miatt a vízfolyás mellett 1,0 ha-os köztes tározó kialakítását is 
javasoljuk. 
 
Drávaiványi-mellékág – Sellyei-Gürü-csatorna összekötő árok 
A szivattyú nyomóoldalán induló nyomott csatorna a vízválasztóig nyomja a Körcsönye-
csatornából a vizet, a magasponttól két ágban gravitációs tápcsatorna épül. Az egyik ág a 
Sellyei-Gürü vízpótlását oldja meg, a másik ág a Drávaiványi mellékárok vízpótlására épül. 
 
15.4.3.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

3. Körcsönye-csatorna vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám Munka megnevezés 

M.egy 
ség 

Mennyi
ség Egységár  Tétel összesen  
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1. Körcsönye - Kápolnai-Gürü összekötő 
csatorna építése 

fm 3400             60 000 Ft  
         204 000 000 

Ft  

2. Körcsönye - Sellyei-Gürü gravitációs 
összekötő csatorna építése 

fm 1300             60 000 Ft  
           78 000 000 

Ft  

3. Körcsönye - Drávaiványi mellékárok 
gravitációs összekötő csatorna építése 

fm 2000             60 000 Ft           120 000 000 
Ft  

4. Körcsönye-Sellyei-Gürü NA 500 zárt 
nyomott csatorna építése 

fm 950             60 000 Ft             57 000 000 
Ft  

5. Körcsönye csatorna kotrása fm 10100             40 000 Ft  
         404 000 000 

Ft  

6. Egyéb kotrások a vízrendszer további 
elemein, előirányzat 

fm 3000             35 000 Ft           105 000 000 
Ft  

7. Körcsönye-csatorna 7+800 km szelvény 
duzzasztó építése db 1     22 000 000 Ft             22 000 000 

Ft  

8. Körcsönye-csatorna 0+270 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1       8 000 000 Ft  

             8 000 000 
Ft  

9. Körcsönye-csatorna 7+900 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1       8 000 000 Ft  

             8 000 000 
Ft  

10. Körcsönye-csatorna 11+900 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

11. Körcsönye-csatorna 7+100 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

12. Körcsönye-csatorna 9+500 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1       8 000 000 Ft  

             8 000 000 
Ft  

13. Körcsönye-csatorna 12+800 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

14. Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna 
1+500 km szelvény oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

15. Vízhozammérő műtárgyak építése 
csatornák közti átvezetéseknél db 3       3 000 000 Ft               9 000 000 

Ft  

16. Körcsönye-csatorna kiegyenlítő tározó 1,0 
ha és szivattyúállás építése  db 1     22 000 000 Ft  

           22 000 000 
Ft  

17. Elektromos, frekvenciaváltós szivattyú 
beépítése 100 l/s  

db 1       6 000 000 Ft  
             6 000 000 

Ft  

18. Elektromos visszatápláló hálózat kiépítés db 1     28 000 000 Ft             28 000 000 
Ft  

19. Fotovoltaikus naperőmű telep kiépítése 50 
kW db 1     60 000 000 Ft  

           60 000 000 
Ft  

20. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 3500             10 000 Ft  
           35 000 000 

Ft  
  

  Létesítmények közvetlen költsége 
  1 206 000 000 

Ft  
  

  Előkészítő költségek ~12% 
     144 000 000 

Ft  
  

  Tartalékkeret ~5% 
       68 000 000 

Ft  
  

  Nettó költségek összesen 
  1 418 000 000 

Ft  
  

  Áfa 27% 
     382 860 000 

Ft  
  

  Bruttó költségek összesen 
  1 800 860 000 

Ft  
 
 
15.4.4. Sellye-és Kápolnai-Gürü-csatornák vízrendszere 
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15.4.4.1. Tervezett beavatkozások 
 
 
Gürü összekötő csatornák kotrása 
A Drávaiványi mellékág, a Sellyei-Gürü és a Kápolnai-Gürü csatornál közti vízkormányzást a 
csatornák találkozási pontjaiban kiépített osztóműtárgyak (TVO-05,-06,-07,-08,-09) 
beépítésével biztosítjuk. A vizek átvezetése a Gürü összekötő csatornán és a II. sz. Gürü 
összekötő csatornán történik. Mindkét összekötő csatorna mederrendezése szükséges. 
  
A Kápolnai- és Sellyei Gürü vízrendszerén található vizes élőhelyek és berkek vízpótlására, a 
Körcsönye-csatorna vízrendszeréből tervezzük átvenni a vizet az előzőekben leírtak szerint. 
 
Zalátai Ó-Dráva, Fekete-tó és a Bresztik vizpótlása 
A Sellyei Gürü 0+800 km szelvényben, az árvízvédelmi zsilip felett, mederelzárást és zsilip 
beépítését tervezzük (TMK-03), amely biztosítja a Zalátai Ó-Dráva holtág 
vízszintszabályozását. A zsilip üzemeltetését össze kell hangolni az árvízvédelmi zsilip 
üzemeltetésével. 
 
A holtágban 94,00 mBf. maximális vízszinttartás mellett lehetőség van a Fekete-tó és a 
Bresztik tó vízpótlása. A Sellyei Gürü 1+900 km szelvényben a Fekete-tó vízellátására 
tápcsatornát tervezünk építeni. 
 
Drávasztára külterületén található az Ó-Dráva néven ismert lefűződött holtág jelenleg 
horgászvíz. Medre egyben a Sellyei Gürü csatorna torkolati szakasza. Nyári időszakban a 
természetes vízutánpótlás csak a talajvízből származik, ezért a Sellyei Gürü vízpótló 
rendszeréből szükséges ellátni. A többcélú hasznosítás elősegítése érdekében a horgászható 
tórész kotrását irányozzuk elő.    

Az Ó-Drávától pár száz méterre keletre találjuk a Fekete-tóként nevezett kisebb holtágat, majd 
még háromszáz méterrel keletebbre még egy keskeny tavacskát. Ezek elhaló félben lévő, 
nagyrészt feliszapolódott és növényzettel benőtt holtágak, azonban megfelelő vízpótlással élővé 
tehetők. A két tó 94,00 mBf-i duzzasztási szinten kb. 11 ha vízfelületűvé tehető. 

A Bresztik tó jelenleg is létező a Dráváról természetes úton lefűződött holtág Drávasztára 
határában, attól délkeletre található közvetlenül az árvédelmi töltés mentett oldalán. Jelenleg 
csak a talajvíz táplálja, ami az évszakos ingadozás folytán nem nyújt biztonságot sem a 
vízminőség, sem a hasznosítható víztér szempontjából.  
A Sellyei Gürü 4+100 km szelvényben a tápcsatorna építését tervezzük a Bresztik tó ellátására. 
 
Mellékágrevitalizáció 
A vízrendszerhez kapcsolódóan két drávai mellékág revitalizációját tervezzük. Ezek a 
Drávasztárai mellékág és a Lajos-tanyai mellékág. 
 
Drávasztárai mellékág revitalizációs lehetőségek: 
A Drávasztárai mellékág revitalizációjára tervek még nem készültek. A geodéziai felmérés 
alapján meg kell vizsgálni, hogy a mellékág jelenlegi állapotában milyen módon revitalizálható 
– kotrási szintek és szelvények, elzárás megbontása, fás szárú növényzet eltávolítása – a 
környezeti adottságokat is figyelembe véve. Várhatóan a mellékágban épült kőelzárás 
rendezésére lesz szükség. 
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Lajos-tanyai mellékág revitalizációs lehetőségek: 
A Lajos-tanyai mellékág revitalizációjára tervek még nem készültek. A geodéziai felmérés 
alapján meg kell vizsgálni, hogy a mellékág jelenlegi állapotában milyen módon revitalizálható 
– kotrási szintek és szelvények, elzárás megbontása, fás szárú növényzet eltávolítása – a 
környezeti adottságokat is figyelembe véve. Várhatóan a mellékágban épült kőelzárás 
rendezésére lesz szükség. 
 
15.4.4.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

4. Sellyei-, Kápolnai-Gürü vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Drávaiványi mellékágak mederkotrása fm 5000             40 000 Ft  
         200 000 000 

Ft  

2. Drávaiványi árok mederkotrása fm 1800             40 000 Ft             72 000 000 
Ft  

3. II. sz. Gürü-összekötő mederkotrása fm 5350             40 000 Ft           214 000 000 
Ft  

4. Gürü-összekötő mederkotrása fm 3500             40 000 Ft  
         140 000 000 

Ft  

5. Kápolnai-Gürü - Vejti-Luzsoki-csatorna 
összekötés építése 

fm 1700             60 000 Ft           102 000 000 
Ft  

6. Sellyei-Gürü csatorna - Bresztik tó 
összekötés építése 

fm 800             60 000 Ft             48 000 000 
Ft  

7. Zalátai Ó-Dráva - Fekete tó holtág 
összekötése építése 

fm 640             60 000 Ft  
           38 400 000 

Ft  

8. Egyéb kotrások a vízrendszer további 
elemein, előirányzat 

fm 3500             35 600 Ft  
         124 600 000 

Ft  

9. Drávasztárai mellékág revitalizációja db 1   130 000 000 Ft           130 000 000 
Ft  

10. Lajostanyai mellékág revitalizációja db 1     88 000 000 Ft  
           88 000 000 

Ft  

11. 
Sellyei-Gürü-csatorna 0+800 km szelvény 
mederelzárás és központi műtárgy 
építése 

db 1     14 000 000 Ft             14 000 000 
Ft  

12. Sellyei-Gürü-csatorna 1+900 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

13. Sellyei-Gürü-csatorna 4+100 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 
Ft  

14. Sellyei-Gürü-csatorna 9+500 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1       8 000 000 Ft               8 000 000 

Ft  

15. Sellyei-Gürü-csatorna 8+800 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1     18 000 000 Ft  
           18 000 000 

Ft  

16. Sellyei-Gürü-csatorna 7+250 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1     18 000 000 Ft             18 000 000 
Ft  

17. Sellyei-Gürü-csatorna 3+600 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1     18 000 000 Ft             18 000 000 
Ft  

18. Sellyei-Gürü-csatorna 1+850 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése db 1     18 000 000 Ft  

           18 000 000 
Ft  

19. Sellyei-Gürü-csatorna 4+100 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése db 1     18 000 000 Ft  

           18 000 000 
Ft  
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20. Kápolnai-Gürü-csatorna 8+000 km 
szelvény duzzasztó építése 

db 1     18 000 000 Ft  
           18 000 000 

Ft  

21. Gürü-csatorna 1+100 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1     18 000 000 Ft  
           18 000 000 

Ft  

22. Meglévő műtárgyak átépítése, 
mérőszelvény kialakítása 

db 4       4 000 000 Ft             16 000 000 
Ft  

23. Vízhozammérő műtárgyak építése 
csatornák közti átvezetéseknél 

db 3       3 000 000 Ft               9 000 000 
Ft  

24. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 3500             10 000 Ft  
           35 000 000 

Ft  
  

  Létesítmények közvetlen költsége 
  1 381 000 000 

Ft  
  

  Előkészítő költségek ~12% 
     166 000 000 

Ft  
  

  Tartalékkeret ~5% 
       78 000 000 

Ft  
  

  Nettó költségek összesen 
  1 625 000 000 

Ft  
  

  Áfa 27% 
     438 750 000 

Ft  
  

  Bruttó költségek összesen 
  2 063 750 000 

Ft  
 
15.4.5. Fekete-víz vízrendszere 
 
15.4.5.1. Tervezett beavatkozások 
 
Duzzasztó műtárgy 
A Fekete-víz 20+200 km szelvényben, 97,50 maximális duzzasztási szinttel, duzzasztó műtárgy 
(TND-01)  építését tervezzük. A műtárgy szinte teljesen azonos kialakítással készülhet, mint a 
Cúni duzzasztómű. A duzzasztómű segítségével elő tudjuk idézni a Fekete-víz és a Körcsönye-
csatorna medertározását, valamint biztosítani tudjuk a vízkészlet átadást a két vízrendszer 
között.  
 
Fekete-víz árvízvédelmi töltésén szádolás 
A Fekete-víz jobb parti árvízvédelmi töltésén keresztül kb. 3,5 km hosszban szivárgó vizek 
jelennek meg a területen. A vizek kizárása érdekében kb. 3,5 km hosszban  szádfalazni 
szükséges. 
 
A Fekete-víz meglévő oldalműtárgyainak az átépítése 
A projectben előirányzott vízpótlások egyik meghatározó forrása a medertározással 
összegyűjtött víz. A Fekete-vizen tervezett duzzasztómű valamint az építés alatt lévő Cúni 
duzzasztómű gyakorlatilag a vízfolyás egészét képes visszaduzzasztani. A vízfolyás mentén 
található torkolati műtárgyak mindegyike felülvizsgálandó a vízzáróságuk szempontjából. 
Javasoljuk a zárószerkezetek javítását, cseréjét ill. a teljes műtárgy felújítását a műszaki állapot 
függvényében. 
 
Árvizi szükségtározó 
A Fekete-víz 25+000 km szelvényében a jobb parton 54 ha nagyságú árvizi szükségtározó tér 
kialakítására van lehetőség. Itt hozzávetőleg 680 000 m3 víz betározásával lehet az érkező 
árhullám csúcsokat enyhíteni. 
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15.4.5.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

5. Fekete-víz vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés 
M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Régi Fekete-víz medertározó 18 ha és központi 
zsilip építése földmunkával 

db 1     52 000 000 
Ft  

           52 000 000 
Ft  

2. Fekete-víz 22+800 km szelvény nagy duzzasztó 
építése db 1 

  490 000 000 
Ft  

         490 000 000 
Ft  

3. Fekete-víz 25+000 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

4. Fekete-víz 1+700 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

5. Régi Fekete-víz 1+950 km szelvény mederelzárás 
és központi műtárgy építése 

db 1     14 000 000 
Ft  

           14 000 000 
Ft  

6. Régi Fekete-víz 7+000 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1 
      8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

7. Okorköz-csatorna 3+400 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1 
      8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

8. Fekete-víz meglévő műtárgyak átépítése, 
mérőszelvény kialakítása 

db 31       4 000 000 
Ft  

         124 000 000 
Ft  

9. 
A Fekete-víz jobb parti töltésénél a torkolat 
közelében a szivárgások megakadályozása 
érdekében résfalazás építése 

fm 3500           120 000 
Ft  

         420 000 000 
Ft  

10. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 2000 
            10 000 

Ft  
           20 000 000 

Ft  
  

  
Létesítmények közvetlen 

költsége 
  1 152 000 000 

Ft  
  

  Előkészítő költségek ~12% 
     138 000 000 

Ft  
  

  Tartalékkeret ~5% 
       64 000 000 

Ft  
  

  Nettó költségek összesen 
  1 354 000 000 

Ft  
  

  Áfa 27% 
     365 580 000 

Ft  
  

  Bruttó költségek összesen 
  1 719 580 000 

Ft  
 
15.4.6. Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai vízrendszere 
 
15.4.6.1. Tervezett beavatkozások 
 
Új összekötő csatorna építése 
A vízrendszer vízpótlását a Kápolnai Gürü felső szakaszán kialakított tápcsatornán keresztül 
tervezzük megoldani. A Kápolnai Gürü 10+300 km szelvényétől 1700 hosszú tárcsatorna 
építését tervezzük a Vejti-Luzsoki csatorna 16+600 szelvényéig. A vízátvezetés biztosítása 
érdekében egy duzzasztómű (TD-12) beépítése is szükséges a Kápolnai Gürü csatorna 8+000 
km. szelvényébe. 
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Piskói tó vízpótlása 
A Zehipuszta-Kemsei árok 2+300 km szelvényben az árvízvédelmi töltésbe épített 
árvízvédelmi zsilip előtt mederelzárást és zsilip (TMK-02) beépítését tervezzük, amely 
biztosítja a Piskói tó vízszintszabályozását. A zsilip üzemeltetését össze kell hangolni az 
árvízvédelmi zsilip üzemeltetésével. Az üzemszerűen biztosítható 93,00 mBf-i vízszint közel 
áll a jelenlegi átlagos vízszinthez, azonban a feliszapolódás és az elszaporodott növényzet miatt 
az engedélyezett 10 ha helyett a tényleges vízfelület csak 5-6 ha. Ezért a holtágat javasoljuk 
megkotorni. 
 
Mellékág revitalizáció 
A vízrendszerhez kapcsolódóan négy drávai mellékág revitalizációját tervezzük. Ezek a Kisinci 
mellékág , az Adhini mellékág, a Mailáthpusztai-mellékág és a Piskói-mellékág. 
 
Kisinci mellékág revitalizációs lehetőségek: 
A Kisinci mellékág teljes hosszában a jelenlegi állapotában, azaz természetes körülmények 
között kotrás nem szükséges. Szükséges azonban a 0+144,82 km szelvényben épült kőelzárás 
átalakítása, szintjének egy helyen történő csökkentése (igazodva a jelenleg is meglévő 
állapothoz, azaz ahhoz, hogy az elzárás jobb oldalán mintegy 14 m hosszú szakaszon már 89,79 
m B.f. szintnél átáramlás van az elzárás fölött). Ezen túlmenően szükséges még a mellékág 
befolyási szelvényénél, illetve attól felfelé 331,45 m-re létesült keresztművek átalakítása a 
mellékágba történő vízbeáramlás elősegítése céljából, valamint ezeken a helyeken a fás szárú 
növények eltávolítása. 
 
Adhini mellékág revitalizációs lehetőségek: 
Az Adhini mellékág alsó, azaz a 0 – 774,29 közötti szakaszának 88,00 m B.f. szintre történő 
kotrása. Szükséges még továbbá a 774,29 szelvényben lévő kőelzárás korona rendezése saját 
anyagából, valamint a fás szárú növények szükséges mértékben történő eltávolítása. 
 
Mailáthpusztai-mellékág revitalizációs lehetőségek: 
A Mailáthpusztai mellékág revitalizációjára tervek még nem készültek. A geodéziai felmérés 
alapján meg kell vizsgálni, hogy a mellékág jelenlegi állapotában milyen módon revitalizálható 
– kotrási szintek és szelvények, elzárás megbontása, fás szárú növényzet eltávolítása – a 
környezeti adottságokat is figyelembe véve.  
 
Piskói-mellékág revitalizációs lehetőségek: 
A Piskói mellékág teljes hosszának, vagy az alsó 1100 m-es szakaszának 90,00 m B.f. szintre 
történő kotrása. Szükséges továbbá még a 0+290,76 szelvényben lévő kőelzárás átalakítása a 
kotrási szinthez igazodóan, valamint a fás szárú növények szükséges mértékben történő 
eltávolítása. 
 
Vízkivételi helyek kialakítása 
A vízrendszer szinte teljesen elzárt a szomszédos területektől, ezért a gravitációs vízpótlásra 
csekély műszaki lehetőség adódik. Azonban a meglévő üzemi árokhálózaton keresztül, a Dráva 
irányából lehetőség van a vízpótlásra. Ezért javasoljuk a felhagyott öntöző zsilipek 
környezetében új vízkivételi helyek kialakítását. Ezek a Mérnökházi zsilip és az Ilmapusztai 
öntöző zsilipek. Itt a szívóárkok kotrását javasoljuk a Drávától a zsilipig, valamint a 
szivattyúállás megépítését. 
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15.4.6.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

6. Vejti-Luzsoki csatorna Kisszentmárton-Mailáthpusztai csatorna vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Kisinci mellékág revitalizációja db 1     35 000 000 
Ft  

           35 000 000 
Ft  

2. Adhini mellékág revitalizációja db 1 
  125 000 000 

Ft  
         125 000 000 

Ft  

3. Piskói mellékág revitalizációja db 1   120 000 000 
Ft  

         120 000 000 
Ft  

4. Mailáthpusztai mellékág revitalizációja db 1     72 000 000 
Ft  

           72 000 000 
Ft  

5. Zehipusztai-Kemsei-árok 2+300 km szelvény 
mederelzárás és központi műtárgy építése db 1     14 000 000 

Ft  
           14 000 000 

Ft  

6. Vejti-Luzsoki csatorna 3+600 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése db 1 

    18 000 000 
Ft  

           18 000 000 
Ft  

7. Vejti-Luzsoki csatorna 11+400 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1 
    18 000 000 

Ft  
           18 000 000 

Ft  

8. Meglévő műtárgyak átépítése, mérőszelvény 
kialakítása 

db 1       4 000 000 
Ft  

             4 000 000 
Ft  

9. Szivattyúállás kiépítése 0,2 m3/s kapacításra db 1 
    25 000 000 

Ft  
           25 000 000 

Ft  

10. 
Ilmapusztai öntöző zsilip mobil elektromos, 
frekvenciaváltós szivattyúk és szivattyúaggregátok 
beszerzése 200 l/s  

db 1     15 000 000 
Ft  

           15 000 000 
Ft  

11. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 3000             10 000 
Ft  

           30 000 000 
Ft  

  
  

Létesítmények közvetlen 
költsége 

     476 000 000 
Ft  

  
  Előkészítő költségek ~12% 

       56 000 000 
Ft  

  
  Tartalékkeret ~5% 

       26 000 000 
Ft  

  
  Nettó költségek összesen 

     558 000 000 
Ft  

  
  Áfa 27% 

     150 660 000 
Ft  

  
  Bruttó költségek összesen 

     708 660 000 
Ft  

 
15.4.7. Pécsi-víz vízrendszere 
 
15.4.7.1. Tervezett beavatkozások 
 
Pécsi-víz duzzasztó 
A Pécsi-víz 10 + 950 km szelvényében, 96,50 mBf maximális duzzasztási szinttel duzzasztómű 
(TND-02) beépítését tervezzük. A duzzasztómű segítségével át tudjuk kormányozni a szabad 
vízkészlet egy részét az Egerszegi-csatornába. A víz továbbítása érdekében a Hegyadó-árok 
átmetszés csatornát kettős működésű csatornává kell alakítani. A Hegyadó-árok átmetszés és az 
Egerszegi-csatorna torkolatában új vízkormányzó műtárgy(TVO-11)  beépítése szükséges. 
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Vízhozammérő műtárgy beépítése 
A Pécsi-víz vízjárásának folyamatos nyomonkövethetése érdekében új vízhozammérő hely 
kialakítását  tervezzük Páprád község határában. A mérési hely adatait az országos 
törzshálózatba kívánjuk bekapcsolni. 
 
15.4.7.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 

7. Pécsi-víz vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Pécsi-víz 10+950 km szelvény nagy duzzasztó 
építése 

db 1 
  450 000 000 

Ft  
         450 000 000 

Ft  

2. Páprádi-csatorna 2+550 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

3. Páprádi-csatorna 4+050 km szelvény oldalműtárgy 
építése db 1       8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

4. Pécsi-víz meglévő műtárgyak átépítése, 
mérőszelvény kialakítása db 21 

      4 000 000 
Ft  

           84 000 000 
Ft  

5. Pécsi-víz Páprád vízrajzi mérőműtárgy építése db 1     18 000 000 
Ft  

           18 000 000 
Ft  

6. Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 2000 
            10 000 

Ft  
           20 000 000 

Ft  
  

  
Létesítmények közvetlen 

költsége 
     588 000 000 

Ft  
  

  Előkészítő költségek ~12% 
       70 000 000 

Ft  
  

  Tartalékkeret ~5% 
       32 000 000 

Ft  
  

  Nettó költségek összesen 
     690 000 000 

Ft  
  

  Áfa 27% 
     186 300 000 

Ft  
  

  Bruttó költségek összesen 
     876 300 000 

Ft  
 
15.4.8. Egerszegi-csatorna vízrendszere 
 
15.4.8.1. Tervezett beavatkozások 
 
Tüskéspusztai tározó 
Az Egerszegi-csatorna végszelvényébe egy osztóműtárgyon keresztül tervezzük bevezetni a 
Pécsi-víz duzzasztója felől érkező pótvizeket. A vízfolyás ezen felső szakaszán, a jobb parton, 
hossz-töltéses kialakítással találhatóak a több évtizede felhagyott Tüskéspusztai halastavak. A 
tavak remek lehetőséget biztosítanak víztározók kialakítására és az Egerszegi-csatorna 
vízrendszerének a vízpótlására. A tervezett Tüskéspusztai tározók üzemi vízszintje 96,00 mBf, 
felülete 113 ha. térfogata 1.200.000 m3.   
 
Új csatorna kialakítása 
A tüskéspusztai tározóktól lehetőség van a Kémesi-Drávapiski árok vízpótlására. Ehhez 1300 
m új csatorna, valamint egy vízkivételi műtárgy szükséges. 
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Kovácshidai-tó eseti vízpótlása 
Az Egerszegi-csatorna 5+300 km szelvényben, 91,70 mBf  maximális duzzasztási szinttel 
duzzasztó (TD-11) építését tervezzük. A duzzasztással a Kovácshidai-tó eseti vízpótlása 
oldható meg. Az Egerszegi-csatorna és a Szödönyi-árok összekötését biztosító tápcsatorna 
megépítésével. A csatorna az Egerszegi-csatorna 5+400 szelvényétől a Szödönyi-árok 1+300 
szelvényéig tart 600 m hosszban.  
 
Régi Fekete-víz tározó 
Az Egerszegi-csatorna stabil vízellátásával lehetőség adódik a vízfolyás torkolatában lévő Régi 
Fekete-víz tározó kialakítására. A tározó a Régi Fekete-víz 1+950 km szelvényében építendő 
mederelzárással (TMK-01) alakítható ki. A tározóteret a meder melletti felhagyott árvízvédelmi 
töltések határolják, melyek megerősítése, átépítése alacsony ráfordítás mellett megoldható. A 
tározó vízszintjét 89,50 mBf.-i szinten tervezzük kialakítani. 
A Régi Fekete-víz tározóból lehetőség nyílik a Tésenfa melletti Nádastói-árok eseti 
vízpótlására, amihez a meglévő torkolati műtárgy átépítése szükséges. 
 
15.4.8.2. Tervezett beavatkozások költsége 
 
 

8. Egerszegi-csatorna vízrendszer beruházási költsége 

Sor 
szám 

Munka megnevezés M.egy 
ség 

Mennyiség Egységár  Tétel összesen  

            

1. Tüskéspusztai tározók építése 113 ha db 1 
  880 000 000 

Ft  
         880 000 000 

Ft  

2. Egerszegi-csatorna - Kovácshidai horgásztó 
összekötés építése 

fm 600             60 000 
Ft  

           36 000 000 
Ft  

3. Szödönyi-árok mederkotrása fm 700 
            40 000 

Ft  
           28 000 000 

Ft  

4. Hegyadó-árok átmetszés mederkotrása fm 1600             40 000 
Ft  

           64 000 000 
Ft  

5. Kémesi-Drávapiski árok összekötése építése a 
Tüskéspusztai tározóval 

fm 700 
            60 000 

Ft  
           42 000 000 

Ft  

6. Egerszegi-csatorna mederkotrása fm 1300             40 000 
Ft  

           52 000 000 
Ft  

7. Egyéb kotrások a vízrendszer további elemein, 
előirányzat fm 500 

            35 000 
Ft  

           17 500 000 
Ft  

8. Egerszegi-csatorna 18+300 km szelvény duzzasztó 
építése 

db 1 
    28 000 000 

Ft  
           28 000 000 

Ft  

9. Egerszegi-csatorna 19+075 km szelvény 
vízkormányzó műtárgy építése 

db 1     18 000 000 
Ft  

           18 000 000 
Ft  

10. Egerszegi-csatorna 5+300 km szelvény duzzasztó 
építése db 1     28 000 000 

Ft  
           28 000 000 

Ft  

11. Egerszegi-csatorna 5+500 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

12. Egerszegi-csatorna 15+400 km szelvény 
oldalműtárgy építése db 1 

      8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

13. Egerszegi-csatorna 6+400 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  

14. Egerszegi-csatorna 18+320 km szelvény 
oldalműtárgy építése 

db 1       8 000 000 
Ft  

             8 000 000 
Ft  
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15. Sződönyi-árok 1+300 km szelvény oldalműtárgy 
építése 

db 1 
      8 000 000 

Ft  
             8 000 000 

Ft  

16. Vízhozammérő műtárgyak építése csatornák közti 
átvezetéseknél 

db 2 
      3 000 000 

Ft  
             6 000 000 

Ft  

  Fenntartósáv, koronastabilizáció fm 1000             10 000 
Ft  

           10 000 000 
Ft  

  
  

Létesítmények közvetlen 
költsége 

  1 249 500 000 
Ft  

  
  Előkészítő költségek ~12% 

     150 500 000 
Ft  

  
  Tartalékkeret ~5% 

       70 000 000 
Ft  

  
  Nettó költségek összesen 

  1 470 000 000 
Ft  

  
  Áfa 27% 

     396 900 000 
Ft  

  
  Bruttó költségek összesen 

  1 866 900 000 
Ft  

 
15.4.9. A vízrendszerektől független kapcsolódó fejlesztések 
 
Az érintett vízfolyások duzzasztott szakaszán a meglévő oldalműtárgyak szükség szerinti 
átépítése szükséges. Ezek a műtárgyak vagy jelenlegi kialakításuk, vagy a jelenlegi műszaki 
állapotuk miatt nem látják el a műszaki funkciójukat (vízzáróság hiánya). Az átnézetes 
térképen, a meglevő műtárgyak táblázatban tételesen felsoroltuk ezeket a műtárgyakat és a 
térképen MO jelöléssel láttuk el őket. Az Ős-Dráva Program területen az átépítéssel érintett 
műtárgyak száma: 37 db táblás zsilip, 23 db csapóajtós áteresz és 2 db táblás zsilip 
szivattyúállással.    
Az oldalműtárgyaknál a vízállások rögzítésére alkalmas mérőszelvényt kell kialakítani, digitális 
regisztrálóműszer beépítésével. A mérőszelvények, kalibrálás után, alkalmasak lesznek az 
átfolyó vízhozamok meghatározására. 
 
Vízgazdálkodási létesítmények elérhetőségét biztosító úthálózat fejlesztését a részletes tervezés 
során vizsgálni szükséges.  
 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, előreláthatóan az alábbi infrastrukturális 
beavatkozásokra lesz szükség:  

- a parti sávokon stabilizált fenntartó sáv építése a duzzasztó műtárgyak megközelítésére 
(depóniákon, töltéseken)  

- új árok létesítésekor a vizek átvezetése közút alatt, közúti áteresz építése (Teklafalui 
tározó)  

- elektromos légvezeték építése, a naperőmű telepről visszatáplálás az országos 
áramhálózatba  

 

15.4.10. Monitoring 
 
A tervezett monitorin célja a megépülő, illetve felújítandó vízelosztó, vízszállító létesítmények, 
(oldalműtárgyak, zsilipek, új medrek) vízállásának-vízhozamának folyamatos regisztrálása, 
mérése.  
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A pillanatnyi vízkészlet pontos ismerete segíti az optimális üzemeltetést, illetve információkat 
ad a ténylegesen kivett mennyiségekről. 
A figyelőhálózatot úgy kell kialakítani, hogy lehetőség szerint minden vízkivételi ponton (új 
oldalműtárgyak, duzzasztók, átkötő csatornák) mérőhelyet kell kialakítani.  
Az oldalműtárgyak, duzzasztók esetében a költségek csökkentése érdekében a megépülő 
zsilipnyílások szelvényeiben célszerű a mérőhelyeket kialakítani. 
Minden mérőhelyen a hagyományos állóvízmérce mellett digitális regisztrálóműszert is be kell 
tervezni a folyamatos vázállás mérése érdekében. A mérési szelvényekre vízállás/vízhozam 
összefüggéseket kell készíteni. 
A kis hozamú (1 m3/s alatt) új csatornák esetében Parshall csatornát célszerű a mederbe 
beépíteni a folyamatos monitorozás érdekében. 
 
Új vízrajzi állomásokat kell létesíteni a jelentősebb vízfolyások jellemző pontjaira a Korcsina 
csatornán a Teklafalui tározó alatti szelvény, a Pécsi vízen Páprád térségében.  
A vízfolyások esetében a vízrajzi állomásokat az ME 10-266/1993 előírásban foglaltak szerint 
kell megtervezni. 
 
Talajvízfigyelőkút hálózat megfelelően kiépített, esetleg 1-2 kút létesítése válhat szükségessé. 
 
16.0. Engedélyezés 
 
Az egyes létesítmények, vagy létesítménycsoportok kivitelezése előtt, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, le kell folytatni a környezetvédelmi-, természetvédelmi- és 
vízjogi engedélyezési eljárásokat. A vízjogi engedélyezés feltétele a beruházással érintett, nem 
VÍZIG kezelésű ingatlanok feletti rendelkezési jog megszerzése. 
 
A fejlesztés keretében megvalósítandó viziművek és vizimunkák alapvetően vízjogi 
engedélyezési eljárás alá tartoznak. Engedély szükséges a munkák elvégzéséhez és a viziművek 
üzemeltetéséhez egyaránt. Az engedélyező hatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (7627 Pécs Engel J.u.1). 
 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet előírásai az irányadóak. A vízjogi engedély iránti kérelemhez a 18/1996. 
(VI.13.) KHVM rendeletben foglaltakat - ideértve az engedélyezési terveket 
(tervdokumentációt) - kell csatolni. A terveket megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 
szaktervezővel kell elkészíttetni. 
 
Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságokat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet jelöli ki, az eljárás tárgyától függően. Az érintett szakhatóságoknak a 
szakhatósági állásfoglalását az eljáró vízügyi hatóság szerzi be. 
 
17.0. Üzemeltetés 
 
A rendszer tervezésénél különös figyelmet fordítottunk az üzemeltetési költségek 
minimalizálására.  Az energia igényes szivattyúzási üzemet zöld energiával kívánjuk 
biztosítani, de a naperő telep alkalmazásával lehetőség nyílik a villamos hálózatba történő 
visszapótlásra is. A betervezett oldalműtárgyak és duzzasztóművek egyszerű kialakításúak, a 
csatornaőrök által biztonságosan kezelhető költséghatékony rendszerek. 
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18.0. A projekt kapcsolódása egyéb fejlesztési programmal  
 
Az Ős-Dráva Program célja a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozva a komplex, a 
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fenntartható fejlődés 
feltételeinek megteremtése hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban.  

Ugyanakkor az Ős-Dráva Program egy igen komplex, számos területet magába foglaló 
fejlesztési koncepció, amely alapvetően három fő tanulmányból áll, a területfejlesztési 
programból, tájgazdálkodási programból, valamint a vízkormányzási rendszer elvi engedélyes 
tervdokumentációjából. Az Ős-Dráva Program illeszkedik az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióba, a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióba, továbbá elősegíti az EU 2020 
céljai megvalósítását.  
A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció hét stratégiai célja: 

• Helyi gazdaságok fejlesztése 
• Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése 
• Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrások fejlesztése 
• Társadalmi felzárkózás elősegítése 
• Stratégiai erőforrások fenntartható használata 
• Elérhetőség és mobilitás javítása 
• Nagytérségi csomóponttá válás 

„A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióban a stratégiai célok mellett beazonosításra 
kerültek a megyében sajátos problémákkal küzdő, ill. az adott területre jellemző fejlődésbeli 
előnyökkel, lehetőségekkel jellemezhető térségek, megyén belüli területi egységek, melyek 
sajátos fejlesztési igényei ún. területi célok formájában kerültek meghatározásra. A megyére 
kialakított négy területi cél egyike  
A hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati 
felén (Ős-Dráva program területe, Szigetvár, Sásd térsége) 
Az Ormánság, Szigetvár és Sásd térsége Baranya megye leghátrányosabb helyzetben lévő 
területei közé sorolhatóak. Az elmaradottság fő oka a térség aprófalvas településszerkezete. A 
munkanélküliség aránya e térségben a legmagasabbak közé tartozik országos szinten is, 
Baranya megye munkanélküliségi rátáját jelentősen meghaladva. A térségben jelentős szerepet 
játszik a primer szektor: a mezőgazdaság, élelmiszertermelés, az erdő és vadgazdálkodás. 
Jelenleg a nagyüzemi mezőgazdaság dominál a térségben, ami a helyi lakosság csak egy szűk 
rétege számára biztosít megélhetőséget. A hátrányos helyzetű térségek egyik kitörési pontja a 
helyi, családi gazdaságok megerősítése. A helyi gazdaságok által termelt javak megjelenhetnek 
külső piacokon is, de elsődleges céljuk a területi önellátásra való törekvés. Ahhoz, hogy a 
térségben a problémákra megfelelő választ adó fejlesztések valósulhassanak meg, a komplex 
programokra szükséges fókuszálni, be kell vonni az ott élő embereket, közösségeket, 
vállalkozókat és figyelembe venni a térség belső erőforrásait.” (Baranya Megyei 
Területfejlesztési Program, 2014. szeptember 8., 31. oldal) 
 
Az Ős-Dráva Program fejlesztési koncepció komplexitásából adódóan egyetlen Operatív 
Programon belül a megvalósítás nem kivitelezhető. A koncepció eredményes megvalósításához 
szükség van a következő operatív programok keretein belül megvalósítható pályázatokra:  

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),  
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP),  
• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),  
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• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),  
• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), valamint a  
• Vidékfejlesztési Program. 

 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatja az édesvizek lehetőség 
szerinti visszatartását biztosító vízi létesítmények építésére, állapotának javítására, illetve 
rekonstrukciójára, felszín alatti vizek esetében pedig a vizek mennyiségével összefüggő 
vízrendezési, vízkár-elhárítási és vízgazdálkodási problémák megoldására irányuló – a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben szereplő intézkedéseket is tartalmazó - projektek előkészítését 
és megvalósítását. A projektek keretében támogatja továbbá a természetes vízvisszatartást 
biztosító ökoszisztéma alapú megközelítéseket, zöld megoldásokat, illetve kiegészítő 
intézkedéseket is. A bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklését és a vízkészletek 
fenntartható hasznosítási lehetőségének megteremtését célozzák azok a fejlesztések, amelyek a 
belvízelvezető rendszerek megfelelő műszaki állapotának megteremtését szolgálják. E 
tekintetben elsősorban azokat a megoldásokat (például kettős funkciójú belvízrendszerek) 
támogatja, amelyek lehetővé teszik vizek vízhiányos időszakra történő visszatartását, 
figyelembe véve a környezet és a természet igényeit, a terület- és a településfejlesztés 
elvárásait. A fejlesztések szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasági gazdálkodók 
Vidékfejlesztési Program alatt támogatott, vízvisszatartást célzó beruházásaihoz, míg a VP 
kizárólag a mezőgazdasági gazdálkodók, addig a KEHOP kizárólag az állami szervek 
beruházásait támogatja. 
 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritási tengelyei közül elsősorban: 

• a kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása,  
• a foglalkoztatás,  
• a versenyképes munkaerő és  
• a turizmus  

azok, amelyekre különös figyelmet érdemes fordítani a 2014-2020-as ciklus forrásainak 
megpályázása során. 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon prioritásai közül: 

• Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítás érdekében 
• Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 
• A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

azok, amelyek leginkább hozzájárulhatnak az Ős-Dráva Program céljai megvalósításához. 
A TOP-on belül lehetőség nyílik például kisléptékű turisztikai fejlesztések, beruházások, 
belterületi csapadékvíz elvezetése, egészségügyi alapellátás és szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése témakörben pályázatok benyújtására. 
 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül pályázati forrásokat lehet 
felhasználni a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és 
a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítésére. 
 
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program célcsoportját  

• a szegény gyermekes családok, 
• a közterületen élő személyek és 
• a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint a rendkívül 

alacsony jövedelmű időskorú személyek 
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alkotják. Az Ormánságban élők közül sajnos sokan vannak, akik a fenti célcsoportok 
valamelyikébe besorolhatók. 
 
A Vidékfejlesztési Programban, ahogyan arra már korábban utaltunk, a mezőgazdasági 
gazdálkodók pályázhatnak például vízvisszatartást célzó beruházásokra, öntözési rendszerek 
kiépítésére, fejlesztésére. 
 
 
 
19.0. A  tanulmányban szereplő ábrák, táblázatok, grafikonok  
 
19.1. Ábrák 
 
1. sz. ábra: Ős-Dráva Program eredeti programterület 
2. sz. ábra: Ős-Dráva Program kibővített programterület 
3. sz. ábra: A Dráva-síkja 
4. sz. ábra: A Fekete-víz síkja 
5. sz. ábra: A Dráva vízgyűjtője 
6. sz. ábra: A hullámtér szélességének változása a töltéskilométer függvényében 
7. sz. ábra: Árvízvédelmi szakaszok a Dráva mentén 
8. sz. ábra: Korcsina öblözet 
9. sz. ábra: A tervezési területen található jelentősebb tavak, holtágak, morotvák 
10. sz. ábra: Rádfalva talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
11. sz. ábra: Drávaszabolcs talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
12. sz. ábra: Vejti talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
13. sz. ábra: Lakócsa talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
14. sz. ábra: Sellye talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
15. sz. ábra: Kemse talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
16. sz. ábra: Potony talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
17. sz. ábra: Vajszló talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
18. sz. ábra: Drávafok talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
19. sz. ábra: Kákics talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
20. sz. ábra: Drávaiványi talajvízkút adatsor 2001-2014 között 
21. sz. ábra: Vízhasználatok  
22. sz. ábra: Az Ős-Dráva Program területének vízrendszerei 
23. sz. ábra: Fekete-víz kisvízi hossz-szelvény 
24. sz. ábra: Pécsi-víz kisvízi hossz-szelvény 
25. sz. ábra: Egerszegi-csatorna kisvízi hossz-szelvény 
26. sz. ábra: Körcsönye-csatorna kisvízi hossz-szelvény 
27. sz. ábra: Korcsina-csatorna kisvízi hossz-szelvény 
28. sz. ábra: Siópusztai-árok kisvízi hossz-szelvény 
29. sz. ábra: NATURA 2000 és védett területek vízvisszatartás szempontjából 
30. sz. ábra: Az ország elhelyezkedése a Duna vízgyűjtőjén 
31. sz. ábra: Magyarország részvízgyűjtői és tervezési alegységei 
32. sz. ábra: Az Ős-Dráva program területén található felszín alatti karszt víztestek 
33. sz. ábra: Ős-Dráva program területén található felszín alatti porózustermál víztest 
34. sz. ábra: Ős-Dráva program területén található felszín alatti (sekély) porózus és (sekély) 

hegyvidéki víztestek 
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35. sz. ábra: Az igényfelmérés alapján javasolt vízrendezési fejlesztések területi 
elhelyezkedése 

36. sz. ábra: Mecsekerdő Zrt. javaslata alapján vízrendezési fejlesztésekkel érintett 
erdőterületek 

 
19.2. Táblázatok  
 
1. sz. táblázat: Az eredeti program terület által érintett települések 
2. sz. táblázat: A kibővített program terület által érintett települések 
3. sz. táblázat: Területhasznosítás arányai a Dráva-síkon 
4. sz. táblázat: Területhasznosítás arányai a Fekete-víz síkon 
5. sz. táblázat: Elmúlt évtizedekre jellemző havi átlag csapadék mennyiség (mm) 
6. sz. táblázat: Töltést keresztező műtárgyak 
7. sz. táblázat: Korcsina öblözethez tartozó csatornák 
8. sz. táblázat: A Korcsina-csatorna vízrendszer vízfolyásai 
9. sz. táblázat: A Siópusztai-árok vízrendszer vízfolyásai 
10. sz. táblázat: A Körcsönye-csatorna vízrendszer vízfolyásai 
11. sz. táblázat: A Sellyei-és Kápolnai-Gürü csatornák vízrendszer vízfolyásai 
12. sz. táblázat: A Fekete-víz vízrendszer vízfolyásai 
13. sz. táblázat: A Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Mailáthpusztai  vízr. vízfolyásai 
14. sz. táblázat: A Pécsi-víz  vízrendszer vízfolyásai 
15. sz. táblázat: A Egerszegi-csatorna  vízrendszer vízfolyásai 
16. sz. táblázat: Érintett tavak, holtágak, morotvák tulajdonosai, kezelői 
17. sz. táblázat: Érintett tavak, holtágak, morotvák helyrajzi számai 
18. sz. táblázat: A meglévő, vízjogi engedéllyel rendelkező öntözések adatai 
19. sz. táblázat: Távlati öntözési igények 
20. sz. táblázat: A meglévő, vízjogi engedéllyel rendelkező tavak adatai 
21. sz. táblázat: A vízrendszerek vízmérlege 
 
 
19.3. Grafikonok 
 
1. sz. grafikon: Havi átlag csapadék mennyiségek alakulása 3 településen (mm) 
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23.0. Tervezői nyilatkozat  
 
 
 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek, a 72/1996. (V. 22.) Kormány, a 
18/1996. (VI. 13.) KHVM, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendeleteknek 
megfelelően nyilatkozom, hogy az 
 

ŐS-DRÁVA PROGRAM 

AKTUALIZÁLT TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANULMÁNYTERV 

 

készítésénél alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az 
országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az általános érvényű és 
eseti hatósági előírásoknak. A jogszabályoktól és szabványoktól eltérő műszaki megoldást nem 
alkalmaztam.  

A tanulmányterv megfelel a tervezési szerződésben meghatározott tervezési programnak. 

A tervezést a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 
1996. évi LVIII. törvényben, illetve a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, 
a jogosultsági körömön belül végeztem. 
P é c s, 2015. május 29. 
 
 
 
 
 
 
 
             Csillag Árpád 
             építőmérnök, tervező 
                                                            MMK névjegyzék szám: VZ-TER/02-0238 
    7635 Pécs, Meredek köz 5. 
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MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program  tervezési területének lehatárolása 

2. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program tervezési vízrendszerei 

3. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program tervezési területének domborzata és vízrajza 

4. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program tervezési területének vízrajza 

5. sz. melléklet: A tervezési területen a természetvédelmi és a NATURA 2000 területek 

6. sz. melléklet: Felszíni vízhasználatok, vízigények a tervezési területen 

7. sz. melléklet: A Korcsina belvízöblözet elhelyezkedése 

8. sz. melléklet: Mély fekvésű területek az Ős-Dráva program tervezési területén 

9. sz. melléklet: Kijelölt vízbázisvédelmi helyek az Ős-Dráva program tervezési területén 

10. sz. melléklet: Az Ős-Dráva projekt tervezési területén található vízfolyás víztestek 
(VKI) 

11. sz. melléklet: Az Ős-Dráva projekt területén területhasználatok (CORINE) 

12. sz. melléklet: Az Ős-Dráva program  2015.évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai  

13. sz. melléklet: Az Ős-Dráva projekt területén a Mecsekerdő Zrt. fejlesztési javaslatai  

14. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program területének vízrajzi törzshálózat 

15. sz. melléklet: Dráva menti mérőállomások vízállás és vízhozam adatai 

16. sz. melléklet: Területi vízrendezések 

17. sz. melléklet: Meliorált területek 

18. sz. melléklet: Meglevő medrek főbb adatai főbb adatai 

19. sz. melléklet: A Korcsina csatorna vízállás és vízhozam adatai 

20. sz. melléklet: A Korcsina csatorna vízállás grafikon 
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21. sz. melléklet: A Dráva-Korcsina csatorna vízállás grafikon 2005 és 2014 években 

22. sz. melléklet: Feketevíz, Kémes-Cún alapadatok 

23. sz. melléklet: Feketevíz, havi minimum, közép, maximum vízhozamok 

24. sz. melléklet: Fekete-víz átlagos tartósság, eloszlás számítás 

25. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös, Kétújfalu alapadatok 

26. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös havi minimum, közép, maximum vízhozamok 

27. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös átlagos tartósság, eloszlás számítás 

28. sz. melléklet: VGT Intézkedési elemek leírása 

29. sz. melléklet: Művelési ágak 

30. sz. melléklet: Tervezett műtárgyak 

31. sz. melléklet: Tervezett ároképítési és mederkotrási munkák 
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1. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program  tervezési területének lehatárolása 
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2. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program tervezési vízrendszerei 
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3. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program tervezési területének domborzata és vízrajza 
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4. sz. melléklet:Az Ős-Dráva Program tervezési területének vízrajza 
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5. sz. melléklet: A tervezési területen a természetvédelmi és a NATURA 2000 területek 
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6. sz. melléklet: Felszíni vízhasználatok, vízigények tervezési területen 
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7. sz. melléklet:A Korcsina belvízöblözet elhelyezkedése 
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8. sz. melléklet: Mélyfekvésű területek az Ős-Dráva program tervezési területén 

 
9. sz. melléklet: Kijelölt vízbázisvédelmi helyek az Ős-Dráva program területén 
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10. sz. melléklet: Az Ős-Dráva program területén található vízfolyás víztestek (VKI) 
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11.  sz. melléklet: Az Ős-Dráva program területén területhasználatok (CORINE) 
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12. sz. melléklet: Az Ős-Dráva program  2015.évi igényfelmérés fejlesztési javaslatai 
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13. sz. melléklet: Az Ős-Dráva program területén a Mecsekerdő Zrt. fejlesztési javaslatai 
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14. sz. melléklet: Az Ős-Dráva Program területének vízrajzi törzshálózata 
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15. sz. melléklet: Dráva menti mérőállomások vízállás és vízhozam  

 

 

BARCS 
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SZENTBORBÁS 
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16. sz. melléklet: Területi vízrendezések 
Területi vízrendezések a Sellyei kistérségben 

Sz. Vízjogi Engedélyes Első Lét. Érintett terület Drénezés Árok Befogadó Működőkép. 

  engedély neve engedélyes éve helye ha km km neve (megjegyzés) 

1 B.III/85 - Felsőszentmártoni Zrínyi 
Mg.Tsz. 

1978 Felsőszentmárton 40 14,5 9,4  2,3 Dráva folyó   
Korcsina csat 

nagyrészt 

2 B.III/85-I Dráva-Agro Rt. Zrínyi Mg.Tsz. 1982 Felsőszentmárton - - 8,3 Holtág, Siópusztai nagyrészt 

3 B.III/85-II Dráva-Agro Rt. Zrínyi Mg.Tsz. 1982 Felsőszentmárton 15 9,2 5,3 Siópusztai árok nagyrészt 

4 B.CXLVI/24 Dráva-Agro Rt. Zrínyi Mg.Tsz. 1979 Fsztmárt, Drávafok 25 14,5 1,8 Korcsina csat. nagyrészt 

5 B.CXLVI/31 - Új Esztendő Drávafok 1986 Drávaiványi Bogdása 12 7,5 4,0 Drávaiványi á. nagyrészt 

6 B.CXLVI/31-II - Új Esztendő Mg.Tsz. 
Drávafok 

1988 Lakócsa Drávafok      Markóc 30 15,1 1,2  4,0 Körcsönye csat. 
Nádiber, Bisztrica 

részben 

7 B.III/92-II Drávaiványi 
Önkormányzata 

Sellyei Ormánság Mg.Tsz. 1978  
1983 

Drávaiványi     3,1   
1,1 

 Drávaiványi á. 
Nagymező árok 

üzemel 

8 B.III/92-I Sósvertike Önkorm. Ormánság Mg.Tsz. 1978 Sósvertike     4,6 Sellyei Gürü üzemel 

9 B.III/92 Sellye Önkorm. Ormánság Mg.Tsz. 1983  Sellye 105 47,0 8,0 Sellyei Gürü üzemel 

10 B.LXXI/39 Sellye Önkorm. Ormánság Mg.Tsz. 1970 Sellye - - 24,3 Körcsönye csat. részben 

11 B.LXXII/43 Kákics Önkormányzata Sellyei Ormánság Mg.Tsz. 1971   Kákics - - 9,5   
4,2 

Körcsönye csat. 
Fekete-víz 

részben 

12 B.LXXI/24 Mecseki Erd. Rt. MEFAG Pécs 1977 Körcsönye - - 7,5 
15,8 

Körcsönye csat. 
Denci árok 

részben 

13 B.LXXI/28 Mecseki Erd. Rt. MEFAG Pécs 1981 Kákics - - 9,2 Körcsönye csat. részben 

14 B.LXIX/21 Mecseki Erd. Rt. MEFAG Pécs 1975 Gilvánfa - - 6,0 Okor csatorna részben 

15 B.LXXIII/95 Gilvánfa Önkorm. Vörös Okt. Mg.Tsz. 1968 Gilvánfa - - 7,8 Alsóerdei árok részben 

16 B.LVI/58 Gilvánfa Önkorm. Vörös Okt. Mg.Tsz. 1969 Gilvánfa - - 9,4 Bükkösdi Árap. részben 

17 B.LVI/60 Gilvánfa Önkormányzata Magyarteleki Vörös Október   
Mg.Tsz. 

1970 Gilvánfa - - 24,4  
1,3 

Bükkösdi Árap. 
Magyarteleki á. 

részben 

18 B.LVI/60-a Magyarmecskei 
Önkormányzat 

Magyarteleki Vörös Október   
Mg.Tsz. 

1972 Magyarmecske 76 28,5 25,6  
2,2 

Bükkösdi Árap. 
Dóczipusztai á. 

részben 

19 B.LVI/60-c Magyarmecskei 
Önkormányzat 

Magyarteleki Vörös Október   
Mg.Tsz. 

1973 Magyarmecske 8 2,2 3,0   
1,3 

Dóczipusztai á. 
Magyarteleki á. 

részben 
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20 B.LVI/60-b Magyarteleki 
Önkormányzat 

Magyarteleki Vörös Október   
Mg.Tsz. 

1973 Magyartelek 126 69,2 8,9      
0,7 

Magyarteleki á. 
Vályogvető árok 

részben 

21 B.LXXIII/159 Magyarteleki Önk. Vörös Okt. Mg.Tsz. 1976 Magyartelek 50 34,1 3,6 Pécsi-víz részben 

22 B.LXXIII/97 Kisasszonyfa Önk. Vörös Okt. Mg.Tsz. 1975 Kisasszonyfa 42 20,0 20,6 Pécsi-víz részben 

23 B.LXXIII/187 - Új Kalász Mg.Tsz. 1988 Bogádmindszent 87 42,3 4,0 Pécsi-víz részben 

Barna:  vízrendezés talajcsövezéssel  Ibolya:  szőlőterület     Zöld:  erdő 

Területi vízrendezések a Barcsi kistérségben 

Sz. Vízjogi Engedélyes Első Lét. Érintett terület Drénezés Árok Befogadó Működőkép. 

  engedély neve engedélyes éve helye ha km km neve (megjegyzés) 

1 S.LIV/32 - Homokszentgyörgyi Zöldmező 
Mg.Tsz. 

1970 Homokszentgyörgy - - 9,0 Gyöngyös patak 
Nyugati ág 

részben 

2 S.LIV/56 - Homokszentgyörgyi 
Aranyhomok MgTsz 

1985 Homokszentgyörgy 80 40,4 18,6 Gyöngyös patak 
Nyugati ág 

részben 

3 S.LIV/46 - Homokszentgyörgyi 
Aranyhomok MgTsz 

1981 Kálmáncsa 15 6,1 4,8 Gyöngyös patak 
Nyugati ág 

részben 

4 S.LIV/51 - Homokszentgyörgyi 
Aranyhomok MgTsz 

1982 Kálmáncsa   Istvándi 17 7,9 8,0    
2,6 

Gy. Nyugati ág 
Hosszúréti árok 

részben 

5 S.LIV/38 DRÁVA-COOP 
Mg.Rt.  Barcs 

Vörös Csillag   Mg.Tsz. Barcs 1976 Istvándi - - 10,2 Hosszúréti árok részben 

6 S.III/114 - Darányi Új Élet, később Vörös 
Csillag Mg.Tsz. 

1970 Darány Drávatamási 
Drávagárdony 

- - 1,5  2,0 Korcsina csat. 
Dtamási határárok 

részben 

7 S.III/131 - Vörös Csillag   Mg.Tsz. Barcs 1983 Drávatamási   Drávagárdony 30 11,5 5,2 Dráva nagyrészt 

8 S.XLVIII/43 - Vörös Csillag   Mg.Tsz. Barcs 1979 Kastélyosdombó 190 82,9 0,4 Istvándi-pot. á. részben 

9 S.XLVIII/43-I - Vörös Csillag   Mg.Tsz. Barcs 1981   Kastélyosdombó    Darány 190 84,0 2,2  1,5 Korcsina csat. 
Darányi árok 

részben 
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10 S.XLVIII/37 - Drávamenti Egyetértés Mg.Tsz. 
Tótújfalu 

1976 Potony Zádor 35 11,3 17,5  
5,3 

Korcsina csat. 
Tekeres árok 

nagyrészt 

11 S.III/74 Drávamenti Mg. Szöv. 
Lakócsa 

Drávamenti Egyetértés Mg.Tsz. 
Tótújfalu 

1970 Tótújfalu - - 2,8 Dráva részben 

12 S.XLVIII/34 Drávamenti Mg. Szöv. 
Lakócsa 

Drávamenti Egyetértés Mg.Tsz. 
Tótújfalu 

1972 Lakócsa - - 8,9 Korcsina csat. részben 

13 S.III/128 - Drávamenti Mg.Tsz. Lakócsa 1985 Szentborbás Lakócsa 50 30,0 7,4 Siópusztai árok üzemel 

Barna:  vízrendezés talajcsövezéssel  Ibolya:  szőlőterület     Zöld:  erdő 

Területi vízrendezések a Siklósi kistérségben 

Sz. Vízjogi Engedélyes Első Lét. Érintett terület Drénezés Árok Befogadó Működőkép. 

  engedély neve engedélyes éve helye ha km km neve (megjegyzés) 

1 B.CXXX/13 Alsószentmárton és Matty 
Önkormányz. 

Drávaszabolcsi Dózsa 
Mg.Tsz. 

1971     Alsószentmárton      Matty - -     1,4      
7,1 

Keselyűs árok   Mattyi 
csatorna 

részben 

2 B.CXXX/27 Siklós és Vidéke Horg. E Dszabolcsi Dózsa Mg.Tsz. 1991 Gordisa - - 1,4 Gordisai csat. üzemel 

3 B.CXI/103 - Magyar-Bolgár Bar. Tsz. 1980 Harkány Terehegy - - 7,6 Terehegyi árok részben 

4 B.CXI/72 - Magyar-Bolgár Barátság 
Mg.Tsz. Siklós 

1975 Siklós Máriagyűd    Harkány 
Terehegy 

- - 28,8  
21,6 

Lanka csatorna 
Terehegyi árok 

részben 

5 B.CXI/101 - Magyar-Bolgár Barátság 
Mg.Tsz. Siklós 

1977 Siklós - - 3,0 Lanka csatorna részben 

6 B.LXXV/35 - Magyar-Bolgár Bar. Tsz. 1972 Kisharsány - - 7,2 Kisharsányi á. részben 

7 B.LXXV/60 Nagytótfalui és    Kisharsányi 
Önkormányzat 

Kisharsányi Kossuth 
Mg.Tsz. 

1979 Nagytótfalu       Kisharsány - - 3,1 Sáriberki árok üzemel 

8 B.LXXV/63 Zachenegger KFT Villány Villány-Mecsekaljai 
Borgazdasági Kombinát 

1968 Nagyharsány - - 1,8 Tapolca patak üzemel 

9 B.LXXV/36 Bóly Rt. Bólyi ÁG 1968 Nagyharsány - - 7,6 Tapolca patak üzemel 

10 B.CXXXI/20 Bóly Rt. Bólyi ÁG 1970 Illocska Lapáncsa    Idamajor - - 12,2 Karasica Szívó 
csatorna 

üzemel 

11 B.LXXV/44 PANNONVIN Rt. Pécs Pannonvin Borg. Komb. 1987 Nagyharsány - - 2,5 Tapolca patak nagyrészt 
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12 B.LXXV/56-I Csányi Pincészet Rt.   2004 Nagyharsány - - 2,1 B.LXXV/56 üzemel 

13 B.LXXV/56 Csányi Pincészet Rt.   2001 Kisharsány Nagyharsány - - 5,0 Kisharsányi á. üzemel 

14 B.LXXV/66 Gere Attila, Villány   2004 Nagyharsány - - 0,5   üzemel 

15 B.LXXV/62 TIFFAN'S BT Villány   2003 Nagyharsány - - 0,5 Ördög árok üzemel 

16 B.CXXXI/17 Weninger és Gere KFT   2003 Villány - - 0,4 Ördög árok üzemel 

17 B.CXXXI/13 Villányi Önkormányzat Villány-Mecsekaljai 
Borgazd. Kombinát 

1981 Villány - - 4,9 Karasica Szívó 
csatorna 

üzemel 

18 B.CXXXI/13-I Villányi Önkormányzat Új Alkotmány Mg.Tsz. 
Nagyköz. Tanács Villány 

1982 Villány - - 5,3 Kar. Szívó csat. 
(B.CXXXI/13) 

üzemel 

19 B.CXXXI/13-II Csányi Pincészet Rt. Villány-Mecsekaljai 
Borgazd. Kombinát 

1983 Villány - - 3,9 Kar. Szívó csat. 
(B.CXXXI/13-I) 

üzemel 

20 B.XI/123 Szársomlyó Mg. Rt. Új Alkotmány Mg.Tsz. 
Villány 

1987 Magyarbóly Lapáncsa 43 22,8 - Karasica Szívó 
csatorna 

üzemel 

21 B.XI/148 Szársomlyó Mg. Rt. Új Alkotmány Mg.Tsz. 1991 Magyarbóly  Villány 49 31,6 1,9 Karasica Szívó cs. üzemel 

Barna:  vízrendezés talajcsövezéssel  Ibolya:  szőlőterület     Zöld:  erdő 
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17. sz. melléklet: Meliorált területek 
Meliorációs tartalom Érintett települések Melioráció helye Meliorációs terület/hossz 

nagysága 
Határozat típusa, 
száma, éve 

Megv
alósít
ás éve 

Mederrendezés;Árokrendezés;Csatorna létesítés; Barcs,Drávaszentes,Komlósd,Dráva
sztára,Zaláta,Sellye,Kemse,Lúzsok,
Piskó,Vejti,Hirics,Kisszentmárton,
Cún,Szaporca,Tésenfa,Drávatamási,
Drávagárdony,Potony,Tótujfalu,Fel
sőszentmárton,Lakócsa,Szörény,Két
újfalu,Teklafalu,Drávafok,Bogdása,
Markóc,Drávaiványi,Drávasztára 

Adott települések által meghatározott 
vízgyüjtő terület; 

Új csatorna:200 km, 
Árokrendezés:400 km; 

    

Talajjavítás;Erdősítés;Lecsapolás;Sáncolás;Terepren
dezés;Gyepes vízelvezető;Tározó létesítés;Vízfolyás 
rendezés;Úthálózat védelme,szőlőtelepítés; 

A következő települések által 
körülhatárolt települések 
területei:Kadarkút;Homokszentgyör
gy;Szulok;Istvándi;Gyöngyösmellé
k;Endrőc;Bogdása;Sellye;Csányosz
ró;Vajszló;Baranyahidvég;Cún;Tés
enfa;Drávacsehi;Drávaszabolcs;Har
kány;Szalánta;Kökény;Pécsudvard;
Kozármisleny;Pécs;Orfű;Abaliget;S
zentkatalin;Csebény; 

Adott települések által meghatározott 
vízgyüjtő terület; 

Talajjavítás:39475 
ha;Erdősítés:3056 
ha;Sáncolás:31952 ha;Vízfolyás 
rendezés:608 km; 
Tereprendezés:35892 ha;Rét 
lecsapolás:6000 ha; Úthálózat 
védelme:1200 
km;Szőlőtelepítés:110 ha; 

Vízjogi létesítési 
engedély Vg.:1279-
S/1970-3. 

  

Tereprendezés; 
Mederrendezés;Csatornabővítés;Alagcső(4,5 fm) és 
szivárgó építés; 

Bogdása;Markóc; Árok nyomvonala;   Elvi vízjogi engedély  
6124-1/1980; 

  

Csatornabővítés;Ároktisztítás; Markóc;Drávakeresztúr; Adott  árok nyomvonala;   Elvi vízjogi engedély  
6124-1/1980; 

  

Irtás;Mélylazítás;Árokrendezés; Kákics Denci csatorna- Körcsönye csatorna- Fekete 
víz közötti mezőgazdasági terület; 

Rendezésre kerülő terület 838,2 
ha, ebből 390 ha mezőgazdasági 
művelés alatt áll, 450 ha 
rét,legelő,erdő és telepített 
faiskola; 

Vízjogi létesítési 
engedély Vg.:478-
K/1969-1, 
Vizikönyv:.LXXII/36.; 

1971 

Területcserék;Művelési ágak 
rendezése;Táblásítás;Fásítás;;Altalajjavítás;Kémiai 
talajjavítás;Vízelvezetés és visszatartás; 

Okorág;Monostor;Kákics;Marócsa;   Összes terület 
(közös+háztáji)1451kh; 

    

Területrendezés;Művelési ág 
rendezés;Táblásítás;Fásítás,fakitermelés;Talajjavítás;
Vízelvezetés,visszatartás;Altalajlazítás;Kémiai 
talajjavítás; 

Okorág,Dencsháza,Endrőc,Bogdása
,Oszró,Zaláta,Drávasztára,Révfalu; 

Üzemi terület határok :  É-on 
Dencsháza,Okorág,Endrőc; K-en: 
Csányoszró,Zaláta;D-en Drávaszabolcs; Ny-
on:Bogdása,Drávakeresztúr,Révfalu; 

Üzemi terület átmérője É-D 
irányban13 km; 

    

Irtás;Alagcsőfektetés;Árkok 
kialakítása;Mederrendezés; 

Okorág;Monostor;   Alagcsőfektetés:13897fm;     

Meszezés;  Sellye   747,2 ha;     
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Irtás;Tereprendezés;Árkok; Alagcsövezés; Sellye Terület 
határai:Zaláta,Bogdása,Révfalu,Drávasztára,
Oszró; 

Rendezendő terület 814 ha, amely 
hét egymástól független területre 
van osztva; Alagcsövezés 27642 
fm; 

    

Irtás;Alagcsövezés; Drávaiványi;Sósvertike; Határok: É-on Drávafoki MgTsz,Mecseki 
Állami Erdőgazdaság és a kivitelezett G-I.-
II. ütem; Ny-on a Mecseki Áll.Erdőg.,a 
Drávafoki Tsz., a Drávasztárai Tsz.; D-en a 
Drávasztárai Tsz.,a Mecseki Áll.Erdőg.; K-
en a Vejti MgTsz és a kivitelezett G-
I.II.ütem; 

Rendezendő terület 1200 ha, 
ebből 800 ha szántó; 
Alagcsövezés:19948fm;G 
III.ütem 
alagcsövezése:79ha;Önálló 
vízelvezető árokhálózat 13675 
fm, földutak 8788 fm, útárkok 
9180 fm;Felhasználandó 3966 fm 
gyűjtő (125mm átm), szívó 
(50mm átm): 39388 fm; 

Vízjogi létesítési 
engedély Drávaiványi 
árok Vg.2508-D/1972-4; 

1973,
1980,
1982; 

Irtás;Tereprendezés;Alagcsövezés;Kémiai 
talajjavítás;Altalajlazítás; 

Sósvertike;   Alagcsövezés G-III b ütem:22406 
fm; 

    

Területcserék;Művelési ágak 
rendezése;Táblásítás;Fásítás;Irtás;Altalajjavítás;Kém
iai talajjavítás;Vízelvezetés és visszatartás; 

Felsőszentmárton; Felsőszentmárton és a hozzá tartozó üzemi 
terület; 

2241 ha az üzemi terület;Javasolt 
alagcsövezés:304 ha; 

Elvi műszaki 
meghatározás 402-
5/1977 

  

Út és árokhálózat;Alagcsövezés;Művelési ágak 
rendezése;Táblásítás;Térképmellékletek; 

Felsőszentmárton;         

Árkok; Alagcsövezés; Felsőszentmárton és Drávafok; Felszőszentmárton községtől K-re lévő 
terület; 

I.ütem területe:550 ha; 
Alagcsövezés:14559 fm összesen 
40 ha-on; 

    

Alagcsövezés;Fakitermelés,tuskóírtás; Felsőszentmárton és Drávafok; Felsőszentmárton községtől É-K-re; II.ütem területe:450 ha; 
Alagcsövezés : 14910 fm;  

    

Árokrendezés (megszüntetés,létesítés);Alagcsövezés; Felsőszentmárton; A termelőszövetkezet üzemi területe a 
község Ny-i részén;Határok: D-en a Dráva 
védtöltése, K-en a községi bekötő út, É-on az 
erdőgazdaság területe, Ny-on a Siópusztai 
árok; 

III.ütem 550 ha;     

Tereprendezés; Humuszleszedés;Árok 
jókarbahelyezés, 

Felsőszentmárton; Szentborbás A termelőszövetkezet üzemi területe a 
község É-i részén;Határok: D-en a községi 
belsőség határa, K-en a Felsőszentmárton-
Lakócsa összekötő föld út, É-on az 1.sz. árok 
(Baranya-Somogy megyei határárok), Ny-on 
Felsőszentmárton-Szentborbás összekötő 
közút; 

IV.ütem 440 ha; A IV. ütem tervezése 
során a VIZIG 5666-
1/1991 vízjogi engedélyt 
kell figyelembe venni  

1982,
1983,
1989 

Területcserék;Művelési ágak 
rendezése;Táblásítás;Irtás;Tereprendezés;Földutak 
kialakítása;Talajvédelem és 
javítás;Vízrendezés;Alagcsövezés,árkok;Fásítás,erdő
sítés; 

Drávafok;Drávakeresztúr;Drávasztá
ra;Drávaiványi;Bogdása;Markóc;K
örcsönye; 

  1507 ha 
mélylazítás;Alagcsövezés 
anyagigény:gyűjtő 14337fm,szívó 
81250fm; 
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Árkok kialakítása;Irtás; Drávafok;Babos; 032 Hrsz; A 120ha-os legelőből 52 ha kerül 
víztelenítésre; 

Vg.4216-D/1974-3 
Vízjogi létesítési 
engedély; 

  

Árok:rendezés,rekonstrukció,megszüntetés;Alagcsöv
ezés;Üzemi úthálózat kialakítás;Irtás; 

Drávafok;Drávakeresztúr;Drávasztá
ra;Drávaiványi;Bogdása;Markóc;K
örcsönye;Révfalu; 

Terület határai:É-ről Szgetvár-Sellyei 
közút,K-ről Drávafok-Drávakeresztúr 
bekötőút,Ny-ről a gazdaság területi határa,D-
ről a Dráva; 

1100 ha a rendezésbe volt 
terület;Alagcsövezés 41 ha; 

Vízjogi létesítési eng. 
Vksz:B.CLVI/31-II. 

1983,
1984,
1985,
1988; 

Irtás;Árokhálózat kialakítás;Utak-útárkok 
létrehozása; 

Hirics Hirics község és Kelemenliget közt fekvő 
terület; Határai: É-ról Hirics belterülete,K-
ről a KelemenligetiÁrok és a 
Kisszentmártoni határárok, D-ről a 
Szentlőrinci Á.G. területe és a tervezett 8.sz. 
árok, Ny-ról a tervezett U-1 sz. gazdasági út. 

505 (313ha legelő,4ha rét,188ha 
szántó)ha a rendezendő terület; 

    

Irtás;Tereprendezés;Földútépítés, felszíni és felszín 
alatti vízrendezés;Talajjavítás;Táblásítás; 

Vejti;Hirics;   Alagcsövezés: 324 ha; 
Alagcsövek 1,és 2 szakasz: 
szívócső:55958 fm, gyűjtő:23175 
fm;Vízrendezés:1781 fm árok; 

Elvi vízjogi engedély 
5546-2/1986 

  

Művelési ágak rendezése;Vízháztartás 
szabályozás;Talajvédelmi 
berendezkedés;Talajjavítás;Üzemi úthálózat 
kialakítás;Árokrendezés; 

Hirics A terület a Dráva menti síksághoz tartozik, 
D-rn Szentlőrinci Á.G. Majlátpusztai 
üzemegység, É-on a Vejti községtől északra 
lévő erdő, K-en a Kelemenligeti árok és a 
Baranyahidvég "Közös Út" MgTSZ komplex 
meliorációs kiviteli tervének I. üteme, Ny-on 
a Vejti mellékárok és a vejti "Rákóczi" 
MgTSZ  komplex meliorációs kiviteli 
tervének I. üteme a határai.A komplex 
meliorációra kerülő terület a Dráva 
holocénkori öntése. 

Alagcsövezés: gyűjtő 2775 fm, 
szívó:16870 fm; 

    

Mederrendezés (irtás,kőszórás,rézsüvédelem 
füvesítéssel); 

Vejti Vejti árok 0+000-4+485 szelvények közötti 
szakasza; 

  Elvi vízjogi engedély 
6139-2/1985; 

  

Humusz leszedés;Rézsüképzés;Töltésépítés; Vejti Vejti község határa, Dráva balparti 
árvádelmi töltés Kelemenliget-Drávasztára 
közötti szakaszának 0+583 tkm. 
Szelvényében lévő árvédelmi zsilip fölött. 

Vejti árok 0+419 szelvény;   1988 

Irtás;Talajforgatás 40cm 
mélységig;Kotrás;Rézsüvédelem; 

Vejti Vejti árok 0+000-5+500 szelvények közötti 
szakasza 

      

Irtás; Rézsüképzés; Kisszentmárton Kisszentmártoni árok 0+000 - 5+222-es 
szelvények közötti szakasza 

    1987,
1988 

Irtás;Rézsüképzés; Zaláta Gürü I. összekötő csatorna 0+000-3+420 
szelvények közötti szakasza 

  Vízjogi létesítési 
eng.Sellyei Gürücsatorna 
jókarbahelyezés  vízik.:B 
III/78; 
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Irtás;Csatorna mederrendezés;Rézsüképzés; Drávafok;Markóc; Nádberki árok   Elvi vízjogi engedély 
5586-2/1985; 

  

Mederrendezés; Zaláta     Vízjogi létesítési 
engedély: 
Vksz:B.III/121;  
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18. sz. melléklet: Meglevő medrek főbb adatai  

 
  Vízfolyás     Hossz Esés Mederfenék Kisvizi Nagyvizi padka Nagyv Depónia Torkolati 

vízszállítás  
befogadó  Szelvény 

száma 
 Becsatl
akozás 

Vízjogi 
engedély 

sz megnevezése szelv-től  szelv-ig  m 0/00 m mBf rézsű magasság szélesség rézsű magasság  m3/s neve kmsz szintje 
mBf 

  

 1. A Korcsina csatorna vízrendszere 
 

1. Korcsina csatorna 27 000         101,90                     

    23 040 27 000 3 960 0,55 1,00 98,40 1:1,5                   

    18 540 23 040 4 500 0,23 1,00 97,92 1:1,5         Q10%=3,4 Korcsina 18+540 97,92 B.CXLVI/6 

  Korcsina csatorna 16 500 18540 2 040 0,47 2,00 96,90 1:2                   

    16 130 16 500 370 0,20 2,00 96,80 1:2                   

    15 240 16 130 890 0,18 parabola 96,70 parabola   4,00               

    12 840 15 240 2 400 0,47 2,00 96,40 1:2                   

    12 230 12 840 610 0,18 parabola 96,33 parabola   4,00               

    11 750 12 230 480 0,20 2,00 96,15 1:2                   

    11 050 11 750 700 0,18 parabola 96,10 parabola   4,00               

    8 250 11 050 2 800 0,20 2,00 95,50 1:2                   

    5 750 8 250 2 500 0,18 parabola 95,15 parabola   4,00               

    0 5 750 5 750 0,20 2,00 93,07 1:2         Q10%=5,5 Dráva 118+700 93,07 B.CXLVI/20 

2. Darányi-csatorna                                 

3. Istvándi árok                                 

4.  Galozsai-csatorna 6 080         103,82                     

    5 600 6 080 480 0,82 1,00 103,56 1:1,5                   

    4 900 5 600 700 0,19 1,00 103,37 1:1,5                   

    4 500 4 900 400 1,75 1,00 102,72 1:1,5                   

    2 850 4 500 1 650 1,03 1,00 101,02 1:1,5                   

    1 100 2 850 1 750 0,57 1,00 100,02 1:1,5                   

    250 1 100 850 0,82 n.a. 99,32 n.a.                   

    0 250 250 1,20 n.a. 99,03 n.a.         Q10%=0,9 Tekeres árok 1+280 99,03 B.CXLVI/25 

5.  László-árok 0 1 806 1 806 0,30 1,00 100,02 0,04         Q10%=0,6 Galozsai árok 1+103 100,02 B.CXLVI/17 

6. Lugi csatorna 8 338                               

    8 180 8 338 158 n.a. kifuttatás           n.a.  n.a. n.a. n.a. 

    5 920 8 180 2 260 n.a. 1,00   1:1,5                  

    3 400 5 920 2 520 n.a. 1,50   1:1,5         n.a.  n.a. n.a. n.a. 

    0 3 400 3 400 0,31 1,50   1:1,5         Q10%=0,33 Korcsina 16+070 97,95 S.XLVIII/46 
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7. Bisztrica patak 3 756         98,38                     

    0 3 756 3 756 0,48 0,80 95,93 1:2         Q10%=0,4 Korcsina 5+500 95,93 B.CXLVI/30 

8. Nagymező árok 8 083                               

    6 334 8 083 1 749 0,40 0,80 98,94 1:2                   

    3 918 6 334 2 416 0,30 1,00 98,15 1:2                   

    0 3 918 3 918 0,30 1,00 95,23 1:1,5         Q10%=0,78 Korcsina 2+210 95,23 B.CXLVI/29 

9. Tekeres árok 10 610         113,36 1:1,5                   

    10 400 10 610 210 8,90 1,00 111,95 1:1,5         Q10%=0,5         

    9 700 10 400 700 4,60 1,00 108,50 1:1,5         Q10%=0,5         

    9 245 9 700 455 1,40 1,00 107,87 1:1,5         Q10%=0,5         

    8 400 9 245 845 3,00 1,00 105,26 1:1,5         Q10%=0,5         

    8 000 8 400 400 6,20 1,00 102,78 1:1,5         Q10%=0,5         

    7 600 8 000 400 3,40 1,00 101,42 1:1,5         Q10%=0,5         

    7 400 7 600 200 2,70 1,00 100,87 1:1,5         Q10%=0,5         

    7 210 7 400 190 1,30 1,00 100,62 1:1,5         Q10%=0,5         

    6 581 7 210 629 0,20 1,00 100,42 1:1,5         Q10%=0,5         

    3 569 6 581 3 012 0,20 1,50 99,92 1:1,5         Q10%=2,1         

    1 310 3 569 2 259 0,47 1,50 98,82 1:1,5         Q10%=2,1         

    0 1 310 1 310 0,47 1,50 98,20 1:1,5         Q10%=2,9 Korcsina 18+590 98,20 B.CXLVI/13 

 2. A Sópusztai árok vízpótló rendszer elemei 
  

                                    

1. Siópusztai csatorna 11 910                               

    9 651 11 910 2 259 0,53 1,00 99,55 1:1,5                   

    7 180 9 651 2 471 0,24 1,00 98,99 1:1,5                   

    6 700 7 180 480 0,10 1,00 98,93 1:1,5                   

    5 892 6 700 808 0,10 1,00 99,10 1:2                   

    3 200 5 892 2 692 0,14 1,50 98,66 1:2                   

    2 495 3 200 705 0,30 1,50 98,35 1:2                   

    1 300 2 495 1 195 0,50 1,50 97,76 1:2                   

    465 1 300 835 0,40 1,50 97,42 1:2                   

    0 465 465 0,30 1,50 97,29 1:2         Q10%=1,08 Dráva holtág 2+000 97,29 S.III6120 

2. Lugi csatorna 8 338                               

    8 180 8 338 158 n.a. kifuttatás           n.a.  n.a. n.a. n.a. 

    5 920 8 180 2 260 n.a. 1,00   1:1,5                  

    3 400 5 920 2 520 n.a. 1,50   1:1,5         n.a.  n.a. n.a. n.a. 

    0 3 400 3 400 0,31 1,50   1:1,5         Q10%=0,33 Korcsina 16+070 97,95 S.XLVIII/46 

3. Korcsina átmetszés 2 470         101,12           Q10%=6,5 Dráva 140+200 99,12 S.XLVIII/29 
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    300 2 470 2 170 0,80 2,00 99,32 1:2         

    0 300 300 0,80 2,00 99,12 1:2         
 3. A Körcsönye-csatorna vízrendszere 
   

1. Körcsönye csatorna 14 960                     

    12 150 14 960 2 810 0,45 0,80 98,22 1:2         

    10 550 12 150 1 600 0,28 0,80 96,92 1:2         

    8 000 10 550 2 550 0,13 0,80 96,49 1:2         

    6 050 8 000 1 950 0,13 1,00 95,90 1:2         

Q10%=1,6 
Körcsönye 
csatorna 

6+050 95,90 B.LXXI/19 

    5 025 6 050 1 025 n.a. n.a. n.a. n.a.         

    4 900 5 025 125 n.a. n.a. n.a. n.a.         

    0 4 900 4 900 n.a. n.a. n.a. n.a.           Fekete víz     B.LXXII/75 

2.  Nagyhomoki-árok                               

 4. Sellyei,-Kápolnai Gürű vízrendszere 
  

1. 
Sellyei Gürü 
csatorna 13 200                               

    11 461 13 200 1 739 n.a. n.a. 96,70 n.a.                   

    7 150 11 461 4 311 0,20 1,00 95,62 1:2                   

    5 500 7 150 1 650 0,50 1,00 94,72 1:2                   

    4 174 5 500 1 326 0,60 1,00 94,02 1:2                   

    2 900 4 174 1 274 0,30 1,00 93,73 1:2         Q10%=1,1 Sellyei-Gürü 2+900 93,73 B.III/78 

    0 2 900 2 900 n.a. n.a. n.a. n.a.         n.a.  n.a. n.a. n.a. 

2. 
Kápolnai Gürü 
csatorna 11 900     n.a. n.a. n.a. n.a.         

n.a.  n.a. n.a. n.a. 

    9 950 11 900 1 950 n.a. n.a. n.a. n.a.                   

    6 130 9 950 3 820 n.a. n.a. n.a. n.a.                   

    3 420 6 130 2 710 n.a. n.a. n.a. n.a.                   

    1 950 3 420 1 470 n.a. n.a. n.a. n.a.                   

    0 1 950 1 950 n.a. n.a. n.a. n.a.                   

3. Drávaiványi árok 7 177                               

    5 200 7 177 1 977 0,30 1,00 97,22 1:2                   

    0 5 200 5 200 0,30 1,00 95,59 1:2         
Q10%=1,08 

Sellyei Gürü 
csatorna 

7+150 95,59 
S.III/77 

4. 
Drávaiványi 
mellékárok 7 177 9 110 1 933 0,30 1,00 97,76 1:2         

Q10%=1,0
8 

Drávaiványi 
árok 7+177 97,76 S.III/77-I. 

 5. A Fekete-víz vízrendszere  
   

1. Fekete-víz 32 880                               

    29 200 32 880 3 680 0,36   95,72           Q20%=21         
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    23 015 29 200 3 680 0,26   94,10           Q20%=21         

    20 450 23 015 6 185 0,26 3,00 93,49 1:1,5 3,50 4,00 1:2 5,50 Q20%=21         

    5 320 20 450 
15 

130 0,26 3,00 89,62 1:1,5 3,50 4,00 1:2 5,50 
Q20%=33,2         

    4 600 5 320 720 0,26 3,00 89,40 1:1,5 3,50 4,00 1:2 6,00 Q20%=33,2         

    1 785 4 600 2 815 0,31 4-6 88,53 1:1,5 4,00 10,00 1:2 6,50 Q5%=62,1         

    250 1 785 1 535 0,25   88,15           Q5%=62,1         

    0 250 250 0,00 4-6 86,15           Q5%=62,1 Dráva 82+800 86,15 B.LXXII/27 

2. Egyesült-Gyöngyös                                 

3. 
Endrőc-felső 
csatorna                       

          

4. Okorköz-csatorna                                 

5. 
Okor-Bükkösdi 
vízfolyás                        

          

6. Denci árok 11 550                               

    9 000 11 550 2 550 0,50 0,80 97,90 1:1,5                   

    6 000 9 000 3 000 0,36 0,80 96,82 1:1,5                   

    0 6 000 6 000 0,15 1,00 95,92 1:1,5         
Q10%=0,7
5 

Fekete víz 28+490 95,92 B.LXXII/35 

7. Régi fekete-víz 0 7 100 7 100 0,18 3-12 85,70 n.a.         Q10%=5,4 Dráva 76+700 85,70 B.LXXII/64 

6. Vejti-Luzsoki csatorna, Kisszentmártoni-Majláthpusztai vízrendszere 
  

Nincs a DDVIZIG kezelésében levő vízfolyás (csak vízfolyásszakaszt vettünk át) 
 7. Pécsi-víz vízrendszere 

  

1. Pécsi-víz 41 770         112,60                     

    37 200 41 770 4 570     108,01           Q33%=4,6         

    24 500 37 200 
12 

700     100,57           
Q33%=6         

    19 300 24 500 5 200 1,50 97,20         Q33%=6,9         

    16 600 19 300 2 700 
0,4-
0,6 1,50 95,87 1:4,1:2   4,00 1:1,5 vált Q33%=6,9         

    0 16 600 
16 

600     89,50           
Q20%=10,7 Fekete víz 5+320 89,62 B.LXXIII/98 

2.  Bükkösdi-árapasztó                                 

3. Páprádi-csatorna                                 

4. Czinderi-árok                                 

5. Hegyadó-árok   14 600                                  

      14 000    14 600 600 3,70 1,00 120,62 1:1,5         Q=5,2         

      12 983    14 000 1 017 2,80 1,00 117,82 1:1,5         Q=5,2         

      10 427    12 983 2 556 3,40 1,00 111,06 1:1,5         Q=6,7         
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        9 528    10 427 899 2,80 1,00 109,82 1:1,5         Q=7,0         

        6 500    9 528 3 028 1,30 1,00 
104,72, 
105,92 1:1,5         

Q=7,5         

        3 392    6 500 3 108 1,60 1,00 99,72 1:1,5         Q=7,5         

    2 566 3 392 826 1,60 2,00 98,42 1:1,5         
Q20%=9,8, 
Q=10,1 

Hegyadó árok 2+566 98,42 B.LXXX/11 

    0 2 566 2 566 n.a. n.a. 96,22 n.a.         
n.a. 

Egerszegi 
csatorna 

18+610 96,22 
  

6. Kónica-csatorna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.         Q20%=9,8 Pécsi víz 4+287 91,10 B.LXXIII/88 
8. Egerszegi-csatorna vízrendszere 
  

1. Egerszegi-csatorna                                 

    18 380                               

    12 481 18 380 5 899 0,21 2,00   1:1,5                   

    11 350 12 481 1 131 0,40 2,00 93,00 1:1,5         
Q10%=3,71 

Egerszegi 
csatorna 

11+350 93,00 B.LXXVI/27 

  Egerszegi csatorna 5 165 11 350 6 185 0,35 2,00 90,55 1:2         Q10%=2,7         

    744 5 165 4 421 0,35 2,00 89,03 1:2         Q10%=4,5         

    0 744 744 1,76 2,00 87,53 1:2         
Q10%=4,5 

Régi Fekete 
víz 

2+380 87,53 B.LXXVI/38 

2. Csukmai-árok 0 1 340 1 340 n.a. n.a. n.a. n.a.         n.a. 
Melegvizes 
árok n.a. n.a. B.XXX611 
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19. sz. melléklet: A Korcsina csatorna vízállás és vízhozam adatai 
 
 

Állomás  Vízfolyás Dátum Vízállás(cm) Vízhozam (m3/s) 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.12.01 157 0,44 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.05.24 176 0,841 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.07.13 245 0,452 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.09.13 209 0,59 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.10.18 191 0,434 

Révfalu Korcsina csatorna 2005.08.12 218 0,506 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.01.16 185 1,75 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.02.13 186,5 0,617 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.02.13 186,5 0,713 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.03.20 181 1,752 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.04.20 182 1,044 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.05.16 183 0,515 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.05.16 184 0,641 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.10.07 171 0,259 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.03.08 164 0,241 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.09.20 169 0,172 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.10.17 155 0,202 

Révfalu Korcsina csatorna 2006.08.12 147 0,19 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.07.17 146 0,257 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.07.02 143 0,255 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.02.27 252 0,398 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.05.03 172 0,953 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.05.04 163 0,703 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.07.05 162 0,539 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.04.06 167 0,264 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.03.07 160 0,146 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.09.08 148 0,157 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.04.09 150 0,066 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.01.10 152 0,138 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.05.11 150 0,106 

Révfalu Korcsina csatorna 2007.12.12 183 0,442 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.04.02 171 0,584 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.03.03 162 0,363 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.07.04 170 0,589 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.06.05 165 0,363 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.03.06 178 0,199 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.08.07 158 0,226 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.05.08 150 0,143 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.02.09 144 0,166 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.06.10 147 0,131 

Révfalu Korcsina csatorna 2008.01.12 144 0,131 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.01.13 148 0,147 
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Állomás  Vízfolyás Dátum Vízállás(cm) Vízhozam (m3/s) 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.02.02 155 0,329 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.02.03 157 0,485 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.06.04 173 0,188 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.04.05 214 0,188 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.02.11 20 0,052 

Révfalu Korcsina csatorna 2009.01.12 130 0,115 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.11.01 149 0,587 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.01.02 136 0,249 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.01.03 178 1,132 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.06.04 147 0,596 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.03.05 145 0,524 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.07.06 210 3,076 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.05.07 158 0,944 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.04.08 140 0,33 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.10.14 168 1,339 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.02.11 162 1,184 

Révfalu Korcsina csatorna 2010.12.13 225 2,604 

Révfalu Korcsina csatorna 2011.02.02 152 1,141 

Révfalu Korcsina csatorna 2011.02.03 145 0,797 

Révfalu Korcsina csatorna 2011.06.04 139 0,573 

Révfalu Korcsina csatorna 25/05/2011 150 0,268 

Révfalu Korcsina csatorna 13/07/2011 136 0,036 

Révfalu Korcsina csatorna 13/07/2011 136 0,036 

Révfalu Korcsina csatorna 13/07/2011 136 0,032 

Révfalu Korcsina csatorna 30/08/2011 122 0,043 

Révfalu Korcsina csatorna 30/08/2011 122 0,038 

Révfalu Korcsina csatorna 29/09/2011 120 0,026 

Révfalu Korcsina csatorna 29/09/2011 120 0,033 

Révfalu Korcsina csatorna 28/10/2011 140 0,034 

Révfalu Korcsina csatorna 28/10/2011 140 0,037 

Révfalu Korcsina csatorna 24/11/2011 120 0,024 

Révfalu Korcsina csatorna 24/11/2011 120 0,036 

Révfalu Korcsina csatorna 2011.12.12 118 0,031 

Révfalu Korcsina csatorna 2011.12.12 118 0,035 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.01.16 118 0,031 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.01.16 118 0,035 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.02.28 120 0,052 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.02.28 120 0,004 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.02.28 120 0,058 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.03.30 117 0,04 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.03.30 117 0,004 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.03.30 117 0,049 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.04.27 127 0,032 
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Révfalu Korcsina csatorna 2012.04.27 127 0,003 

Állomás  Vízfolyás Dátum Vízállás(cm) Vízhozam (m3/s) 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.04.27 127 0,04 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.05.23 119 0,001 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.05.23 119 0,035 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.05.23 119 0,025 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.03.07 122 0,017 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.03.07 122 0,02 

Révfalu Korcsina csatorna 2012.08.15 118 0,028 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.01.31 119 0,107 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.02.22 127 0,116 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.02.22 127 0,113 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.02.22 127 0,113 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.06.03 151 0,614 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.04.03 127 0,121 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.04.22 278 0,804 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.05.15 314 0,962 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.06.22 197 0,226 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.07.22 138 0,175 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.09.30 135 0,106 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.09.30 128 0,031 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.09.30 128 0,027 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.09.30 128 0,05 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.10.31 122 0,021 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.10.31 122 0,034 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.10.31 122 0,035 

Révfalu Korcsina csatorna 2013.12.17 126 0,095 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.01.30 124 0,122 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.05.25 318 3,141 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.03.26 228 0,349 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.05.29 235 0,915 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.04.24 145 0,202 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.10.29 260 5,144 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.11.27 187 1,426 

Révfalu Korcsina csatorna 2014.12.15 185 1,24 

Révfalu Korcsina csatorna 2015.01.29 200 3,152 

Révfalu Korcsina csatorna 2015.02.26 199 2,741 

Révfalu Korcsina csatorna 2015.03.30 161 1,184 

Révfalu Korcsina csatorna 2015.04.29 139 0,503 
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20. sz. melléklet: A Korcsina csatorna vízállás grafikon 
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21. sz. melléklet: A Dráva-Korcsina csatorna vízállás grafikon 2005 és 2014 években 
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22. sz. melléklet: Feketevíz, Kémes-Cún alapadatok 

  

  

Állomás neve:  Kémes-Cún 

  

Adatsorok hossza:   

Vízállás:  1960-2014 

Vízhozam:  1960-2014 

  

Vízgyűjtő nagysága (km²): 1185 
Folyamkilométer (fkm): 7,2 
EOVx (m): 53032 

EOVy (m): 574890 

  

Qmax:  

 Értéke: 62 m³/ s 

Ideje: 1999.02.25 

Qátl: 4,35m³/ s 

Qmin:  

Értéke: 0,118 m³/ s 
Ideje: 1999.08.10 
  

Q1%: 70,49 m³/ s 

Q3%: 58,18 m³/ s 

Q10%: 44,39 m³/ s 

Q33%: 29,44 m³/ s 

Qaug80%: 0,60 m³/ s 
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23. sz. melléklet: Feketevíz, havi minimum, közép, maximum vízhozamok 
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24. sz. melléklet: Fekete-víz átlagos tartósság, eloszlás számítás 
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25. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös, Kétújfalu alapadatok 
 

  

Állomás neve:  Kétújfalu 

  

Adatsorok hossza:   

Vízállás:  1951-2014 

Vízhozam:  1951-2014 

  

Vízgyűjtő nagysága (km²): 430 
Folyamkilométer (fkm): 10,6 
EOVx (m): 71600 

EOVy (m): 548100 

  

Qmax:  

 Értéke: 24,700 m³/ s 

Ideje: 2014.10.24 

Qátl: 1,26 m³/ s 

Qmin:  

Értéke: 0,00 m³/ s 
Ideje: 1958.08.22 
  

Q1%: 27,19 m³/ s 

Q3%: 22,08 m³/ s 

Q10%: 16,27 m³/ s 

Q33%: 9,90 m³/ s 

Qaug80%: 0,05 m³/ s 
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26. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös havi minimum, közép, maximum 

vízhozamok
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27. sz. melléklet: Egyesült-Gyöngyös átlagos tartósság, eloszlás számítás 
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28. sz. melléklet: VGT Intézkedési elemek leírása  
 
IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

TA1: Erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás 

TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás 
TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és 
művelési ág váltással  

TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken 

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. 
üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) 

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása 

TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása 

 
IP2. VÍZFOLYÁSOK ÁRTERÉRE VAGY HULLÁMTERÉRE, VALAMINT AZ ÁLLÓVIZEK PARTI 
SÁVJÁRA VONATKOZÓ AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

HA1: Árterek helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, illetve mentett oldali vízkivezetéssel 

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása 

HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása  

 

IP3. VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOMAG  
HM1: Mederrehabilitáció hegy- és dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, 
fenékgátak átépítését   
HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak 
átépítését    

HM3: Nagy folyók szabályozottságának csökkentése 

HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból  

HM5: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében 

HM6: Vízfolyások medrének fenntartása 

HM7: Állóvizek partjának rehabilitációja 

HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekből 

HM9: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja állóvizek esetében 

HM10: Állóvizek medrének fenntartása 

 
IP4: VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI 
CSOMAG  
DU1: Duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével  
DU2: Zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével 

DU3: Hallépcső, megkerülő csatorna építése 

DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a 
hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével 

 
IP5. KIKÖTŐKKEL ÉS A HAJÓZÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI 
CSOMAG 

KK1: Környezeti/ökológiai szempontok érvényesítése a kikötők ki- és átalakítása és működtetése során 

KK2: Környezeti/ökológiai  szempontoknak megfelelő  hajózási tevékenység kialakítása 

 
IP6: HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI 
CSOMAG 

FI1: Mesterséges halastavakra vonatkozó jó halászati gyakorlat (tógazdasági gyakorlat) megvalósítása 
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FI2: Mesterséges horgásztavakra vonatkozó jó gyakorlat megvalósítása 

FI3: Völgyzárógátas tározókra vonatkozó jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat megvalósítása 

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati gyakorlat megvalósítása 

 

IP7: TELEPÜLÉSI INTÉZKEDÉSI CSOMAG  

TE1: Kommunális hulladéklerakók rekultivációja 

TE2: Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás  

TE3: Belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok 

 
IP8: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, 
FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK  

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint  

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül 

SZ3: Kommunális rendszerbe történő ipari használt- és szennyvízbevezetések módosítása 

SZ4: Illegális kommunális szennyvízbevezetések megszüntetése 

 
IP9: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, 
FELSZÍNI ALATTI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK  
CS1: Csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programban 
szereplő agglomerációkban  

CS2: Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és –elhelyezés megoldása a 
Szennyvíz Programba nem tartozó településeken:  

CS3: További csatornarákötések megvalósítása 

CS4: Csatornahálózatok rekonstrukciója 
CS5: Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon 
kívüli településeken  

 
IP10: FELSZÍNI VIZEKBE TÖRTÉNŐ PONTSZERŰ BEVEZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
EGYÉB INTÉZKEDÉSEK  

PT1: Ipari szennyvíz közvetlen bevezetésének módosítása 

PT2: Használt termálvíz felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésének módosítása 

PT3: Hűtővíz közvetlen bevezetésének módosítása 

PT4: Nem kommunális eredetű illegális szennyvízbevezetések megszüntetése 

PT5: Szűrőmezők kialakítása  

 

IP11: AZ IVÓVÍZELLÁTÁS MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK  
IV1: Vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében 
(Ivóvízminőség-javító Program) 

IV2: Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 

IV3: Alternatív ivóvízbázisokra történő átállás készlethiány miatt 

IV4: Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása 

 

IP12: FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

FE1: Vízhasználatok módosítása 

FE2: Ökológiai és vízminőség-védelmi célú vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása 

FE3: Engedély nélküli, illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata  

FE4: Energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása, visszasajtolási technológia fejlesztése 
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IP13: SZENNYEZETT TERÜLETEK ÉS HAVÁRIÁK VESZÉLYESSÉGÉT CSÖKKENTŐ 
INTÉZKEDÉSEK (FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE VONATKOZÓAN) 

KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) 

KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása  

KÁ3: Felszín alatti vizek szennyeződésének megakadályozása 

KÁ4: Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció   

KÁ5: Utak-vasutak vízelvezető rendszerének korszerűsítése 

 
IP14: KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL 
KAPCSOLATOS EGYEDI INTÉZKEDÉSEK  
VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott víztől függő 
élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további intézkedésekre 
VT2: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti 
vízhasználatokat érintő beavatkozások  
VT3: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatok 
érintő beavatkozások 

VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása 
VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeinek vízpótlása, vízellátása, meder fenékszintjének 
emelése   
VT6: Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, 
illetve vízszintszabályozása  

VT7: A halas vizekre vonatkozó speciális intézkedések  

VT8: Fürdőhelyekkel kapcsolatos speciális intézkedések 
VT9: A természetvédelmi szempontú területi agrárintézkedések 
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29. sz. melléklet: Művelési ágak  

A  használt  földterület 
mővelési  ágak szerint     Mezıgazdasági terület Termı-terület         

Szántó  
Konyh
akert 

Szılı Gyümölcsös Gyep Összesen Erdı Nádas Halastó Összesen 

Nerm 
hasznosított 
mezıgazda
sági terület 

Gazdaságh
oz tartozó 

egyéb 
területek 

Használt 
terület 

összesen 

Gazdaság 
méretet el 
nem érık 
termıterül

ete 

Település neve 

Gazdasá
gok 

száma 
összese

n 

Ebbıl: 
egyéni 
gazda
ság 

hektár 

Korcsina-fıcsatorna vízrendszere 

Bogdása 34 33 207,05 1,50 - 0,16 3,00 211,71 119,75 - - 331,46 - 1,81 333,28 1,48 

Drávafok 63 63 194,08 2,21 0,50 1,12 222,59 420,50 60,04 - - 480,54 6,24 11,80 498,57 1,73 

Drávagárdony 37 36 145,38 1,31 0,65 1,33 5,30 153,96 247,24 - - 401,21 0,07 1,45 402,72 0,33 

Drávakeresztúr 8 7 2,25 0,08 - 0,08 46,10 48,51 - - - 48,51 0,65 5,37 54,52 0,24 

Kastélyosdombó 9 9 418,54 0,15 - - 2,10 420,79 7,76 - - 428,55 - 3,35 431,89 1,79 

Lakócsa 101 101 119,04 5,55 - - 0,60 125,18 69,13 - - 194,31 0,04 5,18 199,53 9,77 

Markóc 5 5 18,12 0,26 - - - 18,38 2,00 - - 20,38 - 0,28 20,65 0,36 

Potony 63 62 737,42 4,15 0,28 0,10 93,99 835,94 10,00 - - 845,94 - 22,58 868,52 0,46 

Teklafalu 47 46 235,90 1,17 0,29 - 3,51 240,86 1,10 - - 241,96 8,77 6,92 257,66 0,47 

Összesen: 367,00 362,00 2 077,77 16,36 1,71 2,79 377,19 2 475,82 517,03 0,00 0,00 2 992,85 15,77 58,73 3 067,35 16,63 

Siópusztai-árok vízrendszere 

Drávagárdony 37 36 145,38 1,31 0,65 1,33 5,30 153,96 247,24 - - 401,21 0,07 1,45 402,72 0,33 

Drávatamási 71 71 33,72 3,24 0,21 2,11 30,56 69,85 8,70 - - 78,55 0,16 2,16 80,87 0,43 

Felsıszentmárton 166 164 2 369,84 4,62 0,37 0,87 26,00 2 401,70 316,46 - - 2 718,16 236,39 19,25 2 973,80 5,02 

Potony 63 62 737,42 4,15 0,28 0,10 93,99 835,94 10,00 - - 845,94 - 22,58 868,52 0,46 

Szentborbás 41 41 141,51 0,94 0,03 0,58 - 143,05 - - - 143,05 - 2,57 145,61 0,07 

Tótújfalu 110 110 99,25 4,60 - - 26,33 130,17 - - - 130,17 - 4,78 134,95 0,03 

Összesen: 488,00 484,00 3 527,11 18,86 1,54 4,99 182,18 3 734,67 582,40 0,00 0,00 4 317,07 236,62 52,78 4 606,48 6,33 

Körcsönye-csatorna vízrendszere 

Csányoszró 102 99 1 646,86 3,24 1,89 2,39 262,79 1 917,16 94,82 - - 2 011,98 0,81 22,83 2 035,62 2,33 

Kákics 12 12 18,13 0,36 - 0,30 1,97 20,76 5,44 - - 26,20 - 1,41 27,61 2,05 

Marócsa 6 6 19,16 0,31 - 0,04 14,00 33,51 6,00 - - 39,51 - 0,47 39,98 0,51 

Sellye 179 175 686,74 2,74 1,19 1,09 128,79 820,55 491,10 - - 1 311,65 44,46 17,16 1 373,27 11,89 

Összesen: 299,00 292,00 2 370,89 6,65 3,08 3,81 407,54 2 791,97 597,36 0,00 0,00 3 389,33 45,27 41,87 3 476,48 16,78 
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Sellyei, Kápolnai-Gürü vízrendszere 

Bogdása 34 33 207,05 1,50 - 0,16 3,00 211,71 119,75 - - 331,46 - 1,81 333,28 1,48 

Drávaiványi 16 16 75,01 0,20 - - 17,53 92,74 7,16 - - 99,90 - 9,26 109,16 1,62 

Drávasztára 69 68 118,85 0,98 - - 32,07 151,91 23,72 - - 175,63 2,63 11,00 189,26 1,12 

Lúzsok 27 27 9,62 0,73 - - - 10,34 - - - 10,34 0,29 3,59 14,22 0,27 

Sellye 179 175 686,74 2,74 1,19 1,09 128,79 820,55 491,10 - - 1 311,65 44,46 17,16 1 373,27 11,89 

Sósvertike 22 22 150,41 0,92 - 0,06 16,30 167,68 3,00 3,00 - 173,68 - 2,96 176,64 0,18 

Zaláta 40 39 491,99 1,44 - - 46,44 539,87 137,39 - - 677,25 11,00 2,85 691,10 0,87 

Összesen: 387,00 380,00 1 739,67 8,52 1,19 1,30 244,13 1 994,80 782,11 3,00 0,00 2 779,91 58,38 48,63 2 886,92 17,43 

Fekete-víz vízrendszere 

Baranyahídvég 55 54 33,36 1,05 0,25 0,08 31,46 66,19 - - - 66,19 - 2,37 68,56 0,54 

Cún 45 45 10,51 1,30 - - 3,83 15,64 - - - 15,64 - 4,07 19,72 1,17 

Drávacsehi 38 38 15,03 3,62 - - 0,25 18,89 8,42 - - 27,32 - 4,34 31,65 0,94 

Drávacsepely 66 66 86,28 1,65 0,52 0,19 18,69 107,33 22,26 - - 129,59 3,35 8,37 141,31 0,88 

Drávapalkonya 28 28 12,68 2,16 - - - 14,84 - - - 14,84 - 2,73 17,57 2,14 

Drávaszabolcs 84 82 3 348,08 4,14 0,22 0,69 7,90 3 361,03 31,31 - - 3 392,34 1,68 241,19 3 635,21 4,39 

Endrıc 67 67 363,74 1,58 - - 53,36 418,68 - - - 418,68 0,40 10,59 429,67 2,34 

Kémes 87 84 771,65 5,80 0,47 0,06 20,11 798,09 22,26 - - 820,34 - 8,72 829,06 2,39 

Marócsa 6 6 19,16 0,31 - 0,04 14,00 33,51 6,00 - - 39,51 - 0,47 39,98 0,51 

Nagycsány 21 21 10,73 0,79 - 0,28 1,15 12,95 1,50 - - 14,45 - 1,83 16,28 1,03 

Okorág 14 14 24,21 0,85 - 2,20 31,00 58,26 11,00 2,00 - 71,26 26,00 3,39 100,65 0,96 

Szaporca 53 53 192,39 2,21 1,00 - 0,20 195,80 0,50 - - 196,30 3,77 8,08 208,15 1,74 

Tésenfa 43 43 23,03 1,48 - 1,70 2,41 28,62 8,21 - - 36,83 10,37 7,78 54,98 1,22 

Vajszló 196 194 1 274,34 4,79 2,06 5,88 46,22 1 333,29 250,79 - - 1 584,08 45,03 16,94 1 646,05 3,09 

Összesen: 803,00 795,00 6 185,19 31,72 4,51 11,11 230,59 6 463,12 362,23 2,00 0,00 6 827,35 90,61 320,88 7 238,84 23,32 

Vejti-Luzsoki-csatorna, Kisszentmárton-Majláthpuszta-csatorna vízrendszere 

Hirics 49 48 97,18 1,41 - 0,18 19,00 117,77 5,14 - 1,10 124,01 0,25 3,99 128,26 0,93 

Kemse 7 7 20,90 0,28 - - 5,00 26,18 - - - 26,18 1,50 0,89 28,57 0,24 

Kisszentmárton 52 51 479,95 0,82 0,30 0,05 25,40 506,51 46,47 - - 552,99 0,64 3,46 557,09 0,26 

Lúzsok 27 27 9,62 0,73 - - - 10,34 - - - 10,34 0,29 3,59 14,22 0,27 

Piskó 34 34 13,28 1,31 - 0,20 1,11 15,89 - - - 15,89 - 4,50 20,39 0,51 

Vajszló 196 194 1 274,34 4,79 2,06 5,88 46,22 1 333,29 250,79 - - 1 584,08 45,03 16,94 1 646,05 3,09 

Vejti 40 40 335,09 1,78 0,06 0,36 28,48 365,78 16,33 - - 382,11 26,40 3,17 411,68 0,74 

Összesen: 405,00 401,00 2 230,35 11,11 2,42 6,67 125,21 2 375,76 318,74 0,00 1,10 2 695,60 74,11 36,54 2 806,26 6,04 
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Pécsi-víz vízrendszere 

Adorjás 41 41 12,40 0,91 - - 27,28 40,59 1,65 - - 42,24 2,34 1,72 46,30 0,07 

Besence 22 21 173,94 0,71 0,17 - - 174,82 2,08 - - 176,90 0,02 1,33 178,24 0,86 

Bogádmindszent 23 22 290,23 0,67 0,78 - 0,10 291,78 1,02 - - 292,80 - 2,56 295,35 0,97 

Drávapiski 6 6 1,44 0,31 - - 0,54 2,28 0,50 - - 2,78 - 0,55 3,33 0,53 

Gilvánfa 62 62 12,70 - - - 0,16 12,86 - - - 12,86 - 3,00 15,86 1,40 

Hegyszentmárton 111 107 730,13 2,90 4,82 2,00 7,74 747,58 28,93 - - 776,51 0,45 18,78 795,74 0,72 

Kémes 87 84 771,65 5,80 0,47 0,06 20,11 798,09 22,26 - - 820,34 - 8,72 829,06 2,39 

Kórós 41 41 6,98 1,05 0,08 0,05 0,30 8,46 - - - 8,46 0,18 2,50 11,14 0,36 

Páprád 33 33 65,12 1,07 1,20 0,94 22,40 90,72 1,70 - - 92,42 0,10 2,34 94,86 0,44 

Sámod 50 49 615,64 0,43 - 0,22 2,32 618,61 0,10 - - 618,71 0,16 6,02 624,89 1,54 

Összesen: 476,00 466,00 2 680,21 13,85 7,52 3,27 80,95 2 785,80 58,22 0,00 0,00 2 844,03 3,24 47,51 2 894,78 9,26 

Egerszegi-csatorna vízrendszere 

Diósviszló 115 114 452,66 4,72 41,33 1,69 61,27 561,67 72,24 2,00 - 635,91 1,03 14,64 651,58 4,24 

Drávacsehi 38 38 15,03 3,62 - - 0,25 18,89 8,42 - - 27,32 - 4,34 31,65 0,94 

Drávapalkonya 28 28 12,68 2,16 - - - 14,84 - - - 14,84 - 2,73 17,57 2,14 

Drávaszabolcs 84 82 3 348,08 4,14 0,22 0,69 7,90 3 361,03 31,31 - - 3 392,34 1,68 241,19 3 635,21 4,39 

Drávaszerdahely 43 42 612,82 1,02 0,92 - 3,56 618,33 0,50 - - 618,83 5,06 4,26 628,14 0,74 

Ipacsfa 34 34 58,32 1,47 0,25 0,28 21,64 81,95 12,61 - - 94,56 0,75 5,03 100,34 0,76 

Kovácshida 34 33 48,19 2,91 1,06 0,79 2,14 55,08 0,44 - 4,50 60,02 0,50 8,33 68,85 1,11 

Márfa 39 37 86,75 1,64 3,85 0,78 6,78 99,80 5,55 2,23 - 107,58 - 4,18 111,75 1,39 

Rádfalva 43 43 25,45 1,41 0,95 0,11 1,34 29,26 0,81 - - 30,07 - 7,38 37,45 3,65 

Összesen: 458,00 451,00 4 659,97 23,08 48,57 4,34 104,88 4 840,85 131,88 4,23 4,50 4 981,45 9,02 292,08 5 282,55 19,34 

Teljes terület: 3 683,00 
3 

631,00 
25 

471,16 130,15 70,53 38,28 1 752,68 27 462,80 3 349,97 9,23 5,60 30 827,60 533,03 899,02 32 259,65 115,14 
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30. sz. melléklet:Tervezett műtárgyak 
 

        
Vízrendszer 

Szelvény Fenék- 
szint 

Duzz 
vízszint Megnevezés Rendeltetés Megjegyzés 

  
Árok 

[m] 
Sorsz 

[mBf] [mBf]       
Siópusztai 2 600 TD-08 98,43 99,00 duzzasztó Kanszki berek vízpótlás tervezett 

árok 8 250 TVO-02     vízkormányzó műtárgy Lugi-csatorna felé tervezett 
  3 000 TO-01     oldalműtárgy Ó-csatorna torkolati műtárgy tervezett 
  9 240 TO-22     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  9 240 TO-23     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  

Siópusztai árok  

10 500 TO-24   oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  1 600 TO-02     oldaműtárgy Kanszki berek vízpótlás tervezett 

  
Ó-csatorna 

4 300 TO-03     oldaműtárgy 
vízpórlás Lakócsa melletti 

morotvából tervezett 

  
Tervezett tápcsatorna a 

Felsőszentmártoni holtág felé 2 600 TO-26     oldalműtárgy 
Felsőszentmártoni holtág 

vízpótlás tervezett 
         

22 800 TND-01 94,08 97,00 nagy duzzasztó Körcsönye-csatorna vízpótlás tervezett 
25 000 TO-25     oldalműtárgy   tervezett Fekete víz 

1 700 TO-27     oldalműtárgy 
Régi Fekete-víz medertározó 

vízpótlás tervezett 

1 950 TMK-03     
mederelzárás és 
központi műtárgy 

Régi Fekete-víz medertározó 
vízpótlás tervezett Régi Fekete-víz 

7 000 TO-15     oldalműtárgy Nádastói árok elzárás tervezett 

Fekete-víz 

Okorköz csatorna 3 400 TO-30     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
         

Vejti- Zehipusztai-Kemsei árok 2 300 TMK-11   93,00 
mederelzárás és 
központi műtárgy Piskói holtág vízpótlás tervezett 

Luzsoki 3 600 TVO-10     vízkormányzó műtárgy Kelemeligeti csatorna vízpótlás tervezett 
csatorna, 

Vejti-Luzsoki csatorna 
11 400 TVO-13     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 

Kisszentmárton-                
Mailátpusztai                 

csatorna                 
         

Egerszegi- 18 300 TD-10   96,00 duzzasztó Tüskéspusztai tározó feltöltés tervezett 
  19 075 TVO-11     vízkormányzó műtárgy Egerszegi csatorna felé tervezett 

csatorna 5 300 TD-11   91,70 duzzasztó Kovácshidai horgásztó tervezett 
  

Egerszegi-csatorna 

5 500 TO-17     oldalműtárgy Kovácshidai horgásztó felé tervezett 
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  15 400 TO-18     oldalműtárgy Tüskéspusztai tározó ürítés tervezett 
  6 400 TO-16     oldalműtárgy Kémesi-Drávapiski árok felé tervezett 
  18 320 TO-19     oldalműtárgy Tüskéspusztai tározó töltése tervezett 
  Szödönyi árok 1 300 TVO-12     oldalműtárgy Kovácshidai horgásztó felé tervezett 
         

Pécsi-víz 10 950 TND-02 93,50 96,50 nagy duzzasztó Egerszegi-csatorna vízpótlás tervezett 
2 550 TO-28     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 

Pécsi-víz Páprádi csatorna 
4 050 TO-29     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 

         
Körcsönye 7 800 TD-09 96,00 97,50 duzzasztó Sellyei-Gürü vízpótlása tervezett 
csatorna 0 270 TO-07     oldalműtárgy Kápolnai-Gürü vízpótlás tervezett 

  7 900 TO-08     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  11 900 TO-09     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  7 100 TO-20     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  9 500 TO-21     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  

Körcsönye-csatorna 

12 800 TO-10     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 

  
Korcsina-Körcsönye 
összekötő csatorna 1 500 TO-11     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 

         

Sellyei- 0 800 TMK-03   94,00 
mederelzárás és 
központi műtárgy Zalátai Ó-Dráva vízpótlás tervezett 

Kápolnai 1 900 TO-12     oldalműtárgy Fekete tó holtág vízpótlás tervezett 
Gürü 4 100 TO-13     oldalműtárgy Bresztik tó vízpótlás tervezett 

  9 500 TO-14     oldalműtárgy erdészeti üzemi árok tork. tervezett 
  8 800 TVO-05     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 
  7 250 TVO-06     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 
  3 600 TVO-07     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 
  1 850 TVO-08     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 
  

Sellyei-Gürü-csatorna 

4 100 TVO-09     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 

  Kápolnai-Gürü csatorna 8 00 TD-12     duzzasztó 
Vejti-Luzsoki csatorna 

vízpótlás tervezett 
  Gürü csatorna 1 100 TVO-03     vízkormányzó műtárgy élővizek közötti átadás tervezett 
         

Korcsina Istvándi árok 0 300 TD-02   102,50 duzzasztó Potonyi tározó feltöltése tervezett 
csatorna Tekeresi árok 1 300 TD-03   101,50 duzzasztó Teklafalui tározó feltöltése tervezett 

  13 950 TD-05   97,50 duzzasztó 
Lakócsa melleti morotva 

vízpótlás tervezett 

  

Korcsina-csatorna 

9 250 TD-06 95,90 97,50 duzzasztó Tervezett Markóci tavak tervezett 
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vízpótlás 
  28 500 TD-01   102,50 duzzasztó Potonyi tározó feltöltése tervezett 
  16 900 TD_04 97,73 98,50 duzzasztó Körcsönye összekötéshez tervezett 
  27 900 TVO-01     vízkormányzó műtárgy Korcsina átvágás felé tervezett 
  9 970 TO-04     oldalműtárgy  Markóci tavak vízpótlás tervezett 
  16 080 TO-05     oldalműtárgy Mlákai-árok torkolat tervezett 

  17 280 TO-06     oldalműtárgy 
Körcsönye csatorna 

összekötés felé tervezett 

  Bisztrica árok 1 500 TD-07   97,50 duzzasztó 
Drávakeresztúri morotva 

vízvisszatartás tervezett 
  0 800 TD-13     duzzasztó Siópusztai árok vízpótlás tervezett 
  Korcsina átvágás 0 950 TVO-04     vízkormányzó műtárgy Vízpótlás a Siópusztai árok felé tervezett 
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31. sz. melléklet:Tervezett ároképítési és mederkotrási munkák 

 
 

Tervezett   
Fenék    Hossz 
szél Rézsű Megjegyzés 

Vízrendszer Árok / szelvény 

[m] [m]     
Siópusztai Korcsina átvágás-Sópusztai árok összekötés 540 1,5 2,0 tervezett árok 

árok Kanszki berek-Felsőszentmártoni tó 
összekötés 2 600 1,5 2,0 tervezett árok 

  Lugi-csatorna - Siópusztai árok összekötés 230     tervezett árok 
  Siópusztai árok mederkotrás 4 900 1,5 2,0 mederkotrás 
  Ó-csatorna mederkotrás 4 300 1,5 2,0   
  Korcsina átvágás mederkotrás 2 300 1,5 2,0 mederkotrás 

Egerszegi  
Egerszegi csatorna-Kovácshidai horgásztó 
összekötés 600 1,5 2,0 tervezett árok 

csatorna Szödönyi árok kotrása 700     mederkotrás 
  Hegyadó árok átmetszés mederkotrása 1 600     mederkotrás 

  Kémesi-Drávapiski árok összekötése a 
Tüskéspusztai tározóval 700     tervezett árok 

  Egerszegi csatorna mederkotrása 1 300     mederkotrás 
Sellyei- Drávaiványi mellékágak mederkotrása 5 000     mederkotrás 

  Drávaiványi árok mederkotrás 1 800     mederkotrás 
  II. sz. Gürü összekötő mederkotrás 5 350     mederkotrás 

Kápolnai- Gürü összekötő mederkotrás 3 500     mederkotrás 

Gürü Kápolnai-Gürü-Vejti Lúzsoki csatorna 
összekötése  1 700 1,5 2,0 tervezett árok 

  Sellyei-Gürü csatorna-Bresztik tó összekötése 800 1,5 2,0 tervezett árok 
  Zalátai Ó-Dráva-Fekete tó holtág összekötése 640 1,5 2,0 tervezett árok 

Körcsönye Körcsönye-Kápolnai-Gürü összekötő csatorna 3 400 1,5 2,0 tervezett árok 
csatorna 

  
Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő 
csatorna 1 300 1,5 2,0 tervezett árok 

  Körcsönye-Drávaiványi mellékárok gravitációs 
összekötő csatorna 200 1,5 2,0 tervezett árok 

  
Körcsönye-Sellyei-Gürü NA 500 zárt  nyomott 
csatorna 950     

tervezett zárt 
csatorna 

  Körcsönye csatorna kotrása 10 100     mederkotrás 
Korcsina Korcsina-Körcsönye összekötő csatorna 2 200 1,5 2,0 tervezett árok 

csatorna Korcsina-Bisztrica –csatorna összekötő 
csatorna 1 100 1,5 2,0 tervezett árok 

  Nagymező árok mederkotrás 8 100     mederkotrás 
Összesen 65 910       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


