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Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése 

KEHOP -1.5.0 

 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

 A dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítását célzó projektek  

 A kérelmek benyújtása: 2015. december 16. és 2017. november 16.  

 A pályázati felhívás alapján a támogatható tevékenységek: 

 Meder, mellékág és holtág rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció  

 Vízkárelhárítási célú beavatkozás 

 Helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés fejlesztése  

 Dombvidéki vizes élőhelyek kialakítása  

 Külső szennyező források kizárása 

 Eróziós jelenségek felszámolása, vízmosáskötés  

 Üzemeltetési infrastruktúra és helyi monitoring kiépítése, fejlesztése 

(önállóan nem támogatható tevékenység)  

 A projektben megvalósult fejlesztések fenntartásához szükséges 

eszközök beszerzése (önállóan nem támogatható tevékenység)   
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 A pályázati felhívás alapján a nem támogatható tevékenységek: 

 

 a szakaszmérnökségi központi és igazgatósági 
központi telephelyek épületek, létesítmények 
állagmegóvási, korszerűsítési és fejlesztési feladatai,  

 intézményrendszer fenntartásával kapcsolatos 
állagmegóvás, építés, felújítás, korszerűsítés, 
fejlesztés.  

 

 

(A felsoroltakról bővebb információ a „A dombvidéki vízgazdálkodás 

fejlesztése” c. pályázati felhívásban) 
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Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése 

KEHOP -1.5.0 



A pályázat és a támogatás jogszabályi háttere 

 A felhívást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti 

meg. 

 A támogatást az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban szereplő 

éves fejlesztési keret (ÉFK) biztosítja. 

 A kormányhatározat a Váli-víz vízrendezési feladatai elnevezésű 

projektet 3,65 milliárd forint, a Szent László-patak rehabilitációja 

elnevezésű projektet 1,5 milliárd forint támogatási kerettel nevesíti. 

 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánítás a 285/2016. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján 

4 



Társadalmi/gazdasági/műszaki elvárások 

 Célok szolgálják: 

  a környezeti értékek védelmét, 

 A vizek jó ökológiai állapotát (mennyiség, minőség), 

 Erősítik a Váli-völgy „zöldfolyosó” jellegét, 

 Fejlesztések révén vízvisszatartás megvalósulását, 

 A vizek kártételei elleni védelem szintje növekedjen, 

 A műszaki beavatkozásokkal javuljon a vízfolyás 

vízelvezető képessége 

 A kistérség ökoturisztikai vonzerejének növelését 
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Kapcsolódás szakpolitikai stratégiákhoz 

 
 Víz Keretirányelv (vizek mennyiség minőségi védelme) 

 
 Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve  

 
    (VGT2 vízrendezési intézkedések megvalósulása) 
  
 Árvízi Kockázati térképezés ás stratégiai kockázatkezelési terv  

 
    (villámárvizek – monitoring rendszer)  

 Nemzeti Vízstratégia – Kvassay Jenő Terv 

    (Vízkárok csökkentése, megelőzése) 

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

 (vízvisszatartó intézkedések kialakítása, monitoring rendszer fejlesztése) 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program 

    (környezeti, természeti értékek feltételeinek javítása) 
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Váli-völgy, Váli-víz 
 

 A Dunántúli-középhegységben 
található 

 A Velencei-hegység északi peremén 
húzódik ÉNY-DK irányban. 

 A Váli-víz a Vértes hegységben, 
Komárom-Esztergom megyében 
ered. 

 A vízfolyás délkeleti irányban halad, 
Óbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, 
Vál, Kajászó és Baracska mellett. 

 Befogadója a Duna 1603,7 fkm 
szelvénye jobb parton (Ercsi alatt). 

 Teljes hossza 55 km, melyből 48,57 
km van a KDTVIZIG 
vagyonkezelésében. 

 Legnagyobb mellékvízfolyása a  
Szent László-patak  (63,8 km). 

 Teljes vízgyűjtő területe 657 km2 

Szent László-patak nélkül: 335 km2  
Szent László-patak vízgyűjtője: 322km2 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 
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KEHOP 1.5.0.-15-2016-00006 

Váli-völgy vízrendezési feladatai 



Váli-völgy vízrendezési feladatai 

ELŐZMÉNYEK 
 A patak első jókarba-helyezése az 1900-as évek elején 3 

szakaszban történt  az 1900-as években készült tervek szerint 

 1954-ben új terv, a mezőgazdaság igényeinek megfelelően 

szelvénybővítés 

 Az utolsó teljes körű jókarba-helyezés 1974-76. között 

 1986-1988. között szakaszos mederrendezési munkák, a 

feliszapolódott meder tisztítása a jelentős bányavíz bevezetés 

miatt  

 Duna-projekt 2012-2014   

 1990-es évek elejétől a bányászati vízkitermelés radikális 

csökkenése miatt karsztvíz-készletek regenerálódása, 

talajvízszint emelkedése 

 Szélsőséges időjárás, árhullámok, vízkárok  

 A vízfolyás medrének rendezése és a  műtárgyak 

rekonstrukciója szükségszerű 
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Vízkár 
jelenségek 
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    Vál 

 

 

 

 

           

Baracska 
 



Váli-völgy vízrendezési feladatai 

ELŐZMÉNYEK – projekt alapítás 
 

 2013. június: Projekt Alapító Dokumentum összeállítása  
 
 2013. július: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

támogatásáról biztosította a projektet, megvalósítás 
szakmailag indokolt 

 
 2014. évben központi forrásból elkészült a Váli-völgy – 

dombvidéki vízrendezés mintaprojekt Megalapozó 
Tanulmányterve vízrendezési koncepciójának kialakítása 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 
 

A projekt céljának elérése érdekében az alábbi 8 fő projektelem 

valósul meg: 

  

1. Mederrendezés 

2. Fenntartó utak jókarba-helyezése, kialakítása,  

  stabilizálás 

3. Műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés 

4. Tározó építése, átalakítása 

5. Vizes élőhelyek kialakítása 

6. Erózió elleni védelem 

7. Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása 

8. Monitoring rendszer fejlesztése 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK - Műszaki tartalom: 

 

1.  Mederrendezés különböző műszaki megoldásokkal  37,165 km 

(Mederben lévő növényzet eltávolítása, iszapoló kotrás ,  

meder mélyítés a szükséges mértékben, természet közeli  

mederkialakítás) 

2. Fenntartó utak  

Meglévő utak, sávok jókarba-helyezése  21 km 

Fenntartó utak kialakítása, stabilizálása 35 km 

3. Műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés  

Mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója 2 db 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 135 db 

Új műtárgyak építése 36 db 

Új híd építése, hidak környezetében meder- és burkolat javítás1 + 40 db 

Műtárgy bontás 1 db 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Természet-közeli mederrendezés 

Növényzetirtás, iszapoló 

kotrás 

Mederrendezés 

Mederkorrekció töltésláb mellett 

2+750-3+150 km  
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Növényzetirtás,iszapoló 

kotrás, 

Műtárgy rekonstrukció 

Kajászói duzzasztó felújítása 

20+025 km 

Bukó felújítás 

39+573 km 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

a teljes  szakaszon 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Növényzetirtás,iszapoló 

kotrás, 

Műtárgy építés 

Kajászói duzzasztó felújítása Bukó felújítás 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

Duzzasztó műtárgy építése (Vál) 

27+180 km 

Betétgerendás duzzasztó 

(Óbarok) 

45+250 km 

Iskola-tő töltő, ürítő műtárgy (Baracska) 

16+900 km 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Hidak környezetének 

rekonstrukciója, hídépítés 

Bukó felújítás 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

Duzzasztó műtárgy építése (Vál) 

27+180 km 

Megfelelő nyílású új híd építése 

Burkolatok javítása 

Hidak környezetének rendezése 



Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK - Műszaki tartalom: 

 

4. Tározó építése, átalakítása 

Váli záportározó építése 

Felcsúti árapasztó tározó átalakítása állandó vízfelületté 

5. Vizes élőhelyek kialakítása  

Alcsútdoboz Felső réten 

Alcsútdoboz Füzesi réteken 

Alcsútdoboz Alsó réten 

6. Erózió elleni védelem 

Baracskán  vízmosáskötő gát építése  a Kolozsvári utcai vízmosásban 

Válon  hordalékfogó  gát építése a Burgundiai-árkon 

Több településen a Váli-vízbe torkolló árkok homokfogó műtárgyainak 
javítása, pótlása, tisztítása 

7. Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása 25 km 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Tározó építés, átalakítás 

Kajászói duzzasztó felújítása 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

Műtárgy átépítése 

Felcsúti árapasztó tározó 

állandó vízfelületű tározóvá alakítása 

Hullámvédelem, szivárgó-rendszer 

Kapcsolódó szerkezetek felújítása 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Vizes élőhely-rendszer 

kialakítása 

Kajászói duzzasztó felújítása 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

Alcsútdoboz – Füzesi rét 

Alcsútdoboz  - Alsó rét 

Alcsútdoboz – Felső rét 
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Erózió elleni védelem 

Vízmosáskötés, hordalékfogók felújítása 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója 

Vál, Burgundiai-árok vízmosáskötés 

Vízmosáskötés, Baracska 



Váli-völgy vízrendezési feladatai 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK - Műszaki tartalom 
 

8. Monitoring rendszer fejlesztése 

A vízrendszer későbbi, megfelelő szintű üzemeltetése: 

csapadékmérő, vízszint észlelő állomások fejlesztése, kiépítése, automatizálása, 

főműveken vízminőségi monitoring helyek kiépítése.  

A kialakított önálló monitoring elemek adatai egységes rendszerbe helyezve, közcélú 

adatként, grafikus és térinformatikai megjelenítéssel interneten elérhetővé válnak. 
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Monitoring rendszer fejlesztése az al- és felépítmények kialakításával, 

távjelzősítéssel: 
Mennyiség 

 - hidrometeorológiai állomás telepítése:   

       csapadékmérő 2 db 

       léghőmérséklet mérő 2 db 

- felszíni állomás műszerezése:   

       vízállás mérő 6 db 

       beépített ultrahangos vízhozam mérő, rendszerbe illesztés 2+2 db 

- felszín közeli állomás telepítése 1 db 

- felszín alatti állomás telepítése  6 db 

- vízminőségi monitoring állomás telepítése 2 db 

- üzemelő távjelző vízállásmérő állomás eszközeinek kiegészítése vízhozam 

mérőkkel, rendszerbe   illesztés 
2 db 



Váli-völgy vízrendezési feladatai 

ELŐREHALADÁS - jelenlegi státusz 
 

 2015. december: A támogatási kérelem benyújtása 

 2016. március: Irányító hatóság támogatói döntése 

 2017. február  9.: A támogatási szerződés aláírása 

 2016. november:  

 Megvalósíthatósági tanulmány (MT),  

 Előzetes Környezeti Vizsgálati dokumentáció (EVD) és 

  Elvi szintű terv 

Az EVD alapján 2017. január 23-án az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 
határozat született, mely az érintett Tardos – Gyúró - Kajászó vízbázis 
vonatkozásában egyedi vizsgálat elvégzését írta elő.  
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Váli-völgy vízrendezési feladatai 

ELŐREHALADÁS, JELENLEGI STÁTUSZ 
 

 

 Az MT –t minőségbiztosításra benyújtottuk az Irányító Hatóság felé 

Az MT javítása, kiegészítése megtörtént, véglegesítése az 
engedélyezési eljárás lezárulta után, a tényleges műszaki tartalom 
ismeretében 

 A projektterület geodéziai felmérése és a talajmechanikai feltárása 
folyamatban van 

 Az engedélyezési tervek elkészítése megkezdődött  

 Kivitelezést két ütemben tervezzük (alsó, felső szakasz) 

 Várható kezdés az alsó szakaszon 2017. szeptember 

 A projekt befejezés tervezett határideje 2020. április 30. 

 Az elkészült művek megfelelő szintű fenntartása érdekében 
eszközbeszerzés (úszókasza, rézsűkasza, vontató) 
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KEHOP 1.5.0.-15-2016-00009 

Szent László-patak rehabilitációja 



26 

Szent László-patak rehabilitációja 

ELŐZMÉNYEK  

 

 A patak első jókarba-helyezése az 1900-as évek elején 4 szakaszban történt. 

 1954-ben készült az első egységes mederrendezési terv, mely kotrási és kézi 
földmunkával valósult meg. 

 1972-ben készült egy terv a vízfolyás teljes KDTVIZIG kezelésében lévő 
szakaszára, melyben a medret Q10% -os hozam elvezetésére méretezték. A terv 
megvalósulásáról nincs információ. 

 1980 – 1981-ben tervek készültek a bányavíz bevezetések miatt szükséges 
mederrendezésekről szelvénybővítésekről. 

 Legutóbbi teljes körű fenntartási és jókarba helyezési munkáltok a fenti 
tervek alapján 1985-1988 között valósultak meg. 

 Duna Projekt 2012-2014 

 1990-es évek elejétől a bányászati vízkitermelés radikális csökkenése miatt a 
korábban kialakított nagy mederszelvényben elszaporodott a vízi növényzet. 

 Szélsőséges időjárás, árhullámok, vízkárok  

 A vízfolyás medrének rendezése és a  műtárgyak rekonstrukciója 

szükségszerű 

 



  
Vízkár 
jelenségek 
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 Martonvásár 

 Tordas 



ELŐZMÉNYEK – projekt alapítás 

 2016. július: 

Támogató levél aláírása a Fejér Megyei Közgyűlés 

elnöke, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

elnöke illetve Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Ercsi, Gyúró, 

Martonvásár, Ráckeresztúr, Tarján, és Tordas 

települések valamint a KDTVIZIG által 

Szent László-patak rehabilitációja 
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FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

 

A projekt céljának elérése érdekében az alábbi 8 fő projektelem 

valósul meg: 

  

1. Mederrendezés 

2. Fenntartó utak kialakítása 

3. Műtárgy rekonstrukció, építés 

4. Tározó építés, halastó műtárgy felújítás 

5. Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése 

6. Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása 

7. Monitoring rendszer fejlesztése 

8. Mederőrtelep rekonstrukciója  
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Szent László-patak rehabilitációja 
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Szent László-patak rehabilitációja 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK - Műszaki tartalom: 

 

1.  Mederrendezés különböző műszaki megoldásokkal  20 km 

(Növényzet irtás, iszapoló kotrás, kotrási anyag terítése, 

felületrendezés, 

 füvesítés, Kisvízi meder kialakítás rőzseművel, padkás szelvény 

kialakításával,  

depónia magasítás és szelvény bővítés) 

2. Fenntartó utak  

Stabilizált fenntartó utak kialakítása, 
 meglévők jókarba helyezése  10,5 km 

3. Műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés  

Mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója        4 db 

Oldalműtárgyak rekonstrukciója                       42 db 

Hidak rekonstrukciója/átépítése                         2 db 



 Mederrendezés és fenntartó utak 
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FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK  

Pl.: Szent László-patak 17+000 km sz. 

Martonvásár  belterületén: mederrendezés kisvízi 

meder és bal parti stabilizált fenntartó út kialakításával  
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FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK  

Bicske IV. tó osztóműve 

41+980 km sz. 

Műtárgy rekonstrukció, építés 

László pusztai tározó 

duzzasztóműve  

14+460 km sz. 



FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

4. Tározó építés 

 Csabdi záportározó  

5. Bicske belterületi árvízvédelmi fejlesztése 1 114 fm hosszon 

6. Növényzet telepítés, parti zonáció helyreállítása összesen 10 km 

hosszon 

7. Monitoring rendszer fejlesztése 

 1 db Hidrometeorológiai állomás telepítése (Tarjánnál, 

kiegészítve a Váli-völgy monitoring rendszerét) 

8. Épület felújítás 

 Martonvásári mederőr-telep felújítása 
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Szent László-patak rehabilitációja 



FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 
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Szent László-patak rehabilitációja 

Bicske belterületi árvízvédelmi 

fejlesztése  

Martonvásári mederőrtelep 

épületének felújítása 



 

ELŐREHALADÁS 

 2016. december: Projekt Megalapozó Tanulmány, Támogatási 
kérelem benyújtása 

 2017. március 22.: Támogatási szerződés aláírása 

 2017. március-április: Geodéziai felmérés  

 2017. május: Talajmechanikai feltárás folyamatban van 

 A Megvalósíthatósági Tanulmány és az engedélyezési tervek 
elkészítése megkezdődött 

 Várható kezdés 2017 szeptember 

 A projekt befejezés tervezett határideje 2020. június 30. 

 Az elkészült művek megfelelő szintű fenntartása érdekében 
eszközbeszerzés:  

 1db nagy gémkinyúlású forgó felsővázas hidraulikus kotró 

 1 db Hidrot munkagép 
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Szent László-patak rehabilitációja 



 

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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