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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
LAKOSSÁGI BEJÁRÁSON VEHETTÉK SZEMÜGYRE A KÖRNYÉKEN ÉLŐK ÉS AZ 

ÉRDEKLŐDŐK A „MARÓTVÖLGYI ÖBLÖZET RENDEZÉSE” CÍMŰ PROJEKT FOLYAMATBAN 

LÉVŐ MUNKÁIT 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott 

konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 

valósítja meg a Marótvölgyi öblözet rendezése című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 

azonosítószámú projektet, amely Főnyed, Sávoly, Somogysámson és Szegerdő településeket 

érinti. 

 

A mintegy 2,19 milliárd forint európai uniós forrásból megvalósuló beruházás legfőbb célja a csatorna 

menti területek bel-és árvízvédelmi helyzetének javítása, a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer 

teljessé tétele, mivel az öblözet eleddig nem épült ki teljes egészében, így a csatorna nyugati oldalán 

keletkező belvizek összegyűjtése és elvezetése nem volt kellőképpen megoldott. 

E problémát orvosolják a szakemberek most a Marótvölgyi öblözet hiányzó, déli részöblözetének 

kialakításával, valamint a Főnyedi szivattyútelep gépészeti rekonstrukciójával, ahová a bejárás során 

minden érdeklődő be is léphetett. 

A projekt kivitelezési munkálatai 2017 júliusában kezdődtek meg, azóta pedig megépült a déli elzáró 

töltés, továbbá a ZS1 zsilip elzáró szerkezete. A zsilip kapcsán fontos eredmény, hogy a szívó-nyomó 

csövek beépítésre kerültek, valamint a zsiliphez vezető megközelítő út kivitelezése jelenleg is 

folyamatban van. Mindemellett a vízügyi igazgatóság beszerezte a zsilipnél alkalmazandó szállítható 

szivattyúkat. A műtárgynál folyó munkák komplett befejezésére várhatóan az érintett munkaterületen 

folyó anyagszállítás végeztével kerül sor. 

Szintén zajlik a Somogysámsoni övárok és a Marótvölgyi csatorna áthelyezett szakasza 

vonatkozásában a csatorna szelvény kialakítása, illetve utóbbi csatorna második szakaszának 

kotrása. Mindemellett napjainkban is épül a 6811.számú út déli oldalán elhelyezkedő csapadékvíz 

elvezető árok torkolatában a CS3 jelű csappantyús áteresz. 

A Főnyedi szivattyútelep rekonstrukciós munkálatai 2017 decemberében véget értek, és sikerrel zárult 

a 72 órás üzempróba is. A létesítmény jelenleg is üzemel, mivel a területen belvízvédekezés zajlik. 

Szintén elkészült az 1. számú árok nyomvonala, illetve az ide vezető megközelítő út bozót- és 

cserjeirtása. 

A már zajló munkálatok mellett a közeljövőben az üzemi híd megépítésével, a meglévő hidak 

rekonstrukciójával, átereszek és surrantók kialakításával, valamint üzemi utak és útcsatlakozások 

építésével, végül, de nem utolsósorban pedig zsilip és gázló típusú műtárgyak megépítésével 

folytatódik a beruházás, amelynek várható befejezése 2019 szeptembere. 

További információ kérhető:  

Kárpátfalvi Annamária – PR munkatárs  

E-mail: karpatfalvi.annamaria@nyuduvizig.hu  

Web: http://marotvolgy.ovf.hu/ 
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Az alábbi helyszínrajzon láthatóak a projekt egyes elemei, helyszínei: 

 

 

(Készítette: SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási tervező 

és Kivitelező Kft.) 

 

 


