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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MARÓTVÖLGYI ÖBLÖZET RENDEZÉSE  

BELVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen pályázott a 

Marótvölgyi öblözet rendezésére. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió 

támogatásával valósul meg.  

 

A beruházás célja az elkészült Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer teljessé tétele, a még hiányzó „Marótvölgyi 

déli részöblözet” kiépítése. 

A beruházás létrejöttével az érintett területeken szabályozott vízkormányzás és vízjárás, belvizektől való 

védettség és a művelési ágnak megfelelő, tervezhető gazdálkodás biztosítása is megvalósul. 

 

A Marótvölgyi déli részöblözet ez idáig rendezetlen helyzete kiszolgáltatottá tette a térséget ökológiai és 

gazdasági szempontból is. Utóbbi súlyos csapást jelentett a térségben gazdálkodóknak, hiszen Somogy 

megyében amúgy sem magasak a gazdasági mutatók. 

A Kis- Balaton Belvízvédelmi Rendszer végső állomását jelenti ez a fejlesztés.  

A projekt hosszú távú célja az érintett területeken a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, 

a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése és a főművek védőképességének hosszú 

távú megőrzése. Közvetlen cél a vízelvezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.  

A fejlesztés eredményeképpen csökken a térség belvízi veszélyeztetettsége. A klímaváltozás következtében 

gyakoribbá váló szélsőséges belvizek emberi egészségre és életre, vagyonra, a vizek minőségére, a 

környezetre gyakorolt káros hatásai mérséklődnek. 

A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítunk a térség természetvédelmi értékeinek megőrzésére és 

növelésére, ami szintén hozzájárul az itt élő lakosság életminőségének javulásához.  

 

Az építési munkálatok Főnyed, Sávoly, Somogysámson és Szegerdő településeket érintik. 

 

Tervezett munkák:  

 vízfolyásokon felhalmozódott iszap eltávolítása (Főnyed, Szegerdő) 

 a mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása (Sávoly, 

Somogysámson) 

 vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja (Főnyed, Sávoly, 

Somogysámson és Szegerdő) 

 a belvízelvezető rendszer módosítása (Sávoly, Somogysámson) 

 szivattyútelep és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése (Sávoly, Somogysámson) 

 a vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása érdekében (Sávoly, Somogysámson) 

 csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a  

beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében 

(Sávoly, Somogysámson) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Az elnyert támogatás összege 2 milliárd 190 millió forint, mely az Európai Unió Kohéziós Alapja 

finanszírozásával valósul meg.  

 

A kivitelezési munkák kezdete: 2017. május  

Az építési munkák befejezése: 2019. augusztus 

 

A projektről további információk kaphatók a www.ovf.hu és a www.nyuduvizig.hu honlapokon. 

 

 

 

Gaál Róbert 

igazgató 
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