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Az elmúlt évtizedben a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén – 
a szélsőséges időjárás következményeként – gyakran fordultak elő rövid ideig tartó, 
heves esők, amelyek elöntéseket okoztak. Ezek az előre nehezen megjósolható, 
gyors lefolyású árvizek jelentős helyi vízkárokat idéztek elő a vízgyűjtő lakott-, illetve 
mezőgazdasági művelésű területein. A Baranya-csatorna vízgyűjtőjének vízfolyá-
sai mentén különösen nagy károk keletkeztek a 2010. évi május-június havi esőzé-
sek miatt kialakult árhullámok következtében. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(DDVIZIG), mint az érintett térség vízkészlet-gazdálkodásáért felelős állami szerve-
zet, elkészíttette a „Tározási lehetőségek a Baranya-csatorna vízgyűjtőjén” elneve-
zésű műszaki tanulmánytervet. A tanulmányterv feltárta a tározó építésére alkalmas 
helyeket a Baranya-csatorna vízgyűjtő területén lévő jelentősebb vízfolyásokon.

A tervezett tározók közül a Magyarszéki tározó rendelkezik a legnagyobb tározási 
kapacitással. A tározó a Baranya-csatorna felső szakaszáról érkező-, valamint a 
Kaszánya-patakon levonuló árvizek visszatartását biztosítja. A tározó komplex hasz-
nosítású lesz, megépítése lehetőséget teremt a környéken élőknek horgászásra, pi-
henésre. A tározó üzemvízszinten az év során 28 hektár állandó vízborítással fog 
rendelkezni. Nagyvizek levonulása esetén a maximális elöntés 54 hektár.

A tározó hossztöltéses kialakítású, a hossztöltésen lévő 60 méter szélességű oldal-
bukón keresztül ömlik a tározótérbe a Baranya csatorna többlet vízhozama.

A tározó megvalósításának célja:
Elsődleges cél az árvízveszély csökkentése a víz visszatartásával. További célok: 
a víztározás, öntözővíz biztosítás, az aszályos periódusok vízpótlása, a vízfolyá-
sok vízjárásának egyenletesebbé tétele, a felső vízfolyásszakaszok hordalékainak 
visszatartása.

A tározó főbb adatai:
A Magyarszéki tározó Magyarszék és Magyarhertelend községek határában, a Ba-
ranya csatorna 22+900 – 24+800 km szelvényei között, a bal parton, hossztöltéses 
oldaltározóként kerül kialakításra.

Épülő művek:
• 2,6 km hosszú töltés
• központi vízszintszabályozó műtárgy
• tápzsilip, tápcsatorna
• vészárapasztó
• oldalbukó
• vízkivételi cső
• vízrajzi műtárgy

A tározó látványterve a magyarhertelendi kilátótól




