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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDTEK A „VÁLI-VÖLGY VÍZRENDEZÉSI FELADATAI” CÍMŰ PROJEKT MUNKÁLATAI
Európai uniós támogatással valósul meg a Váli-völgy átfogó vízrendezése, mely mindenekelőtt a Váli-víz
vízszállító képességének helyreállítását célozza. A projektet a Széchenyi 2020 programban, a
KEHOP-1.5.0 pályázati konstrukció keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság konzorciuma 3,6 milliárdos költségvetéssel valósítja meg.
A meder feliszapolódása, a talajeróziós problémák és a műtárgyak elégtelen vagy rossz állapota jelenleg
komoly árvízvédelmi problémákhoz vezetnek mind a mezőgazdasági, mind a lakott területeken. Ezen
felül fokozott társadalmi igény mutatkozik a meder természetes jellegének helyreállítására.
A Váli-víz völgye a Velencei-hegység északi és a Vértes-hegység délkeleti peremén halad. A vízfolyás
délkeleti irányban, Óbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajászó és Baracska mellett folyik, és Ercsi
alatt ömlik a Dunába, teljes hossza mintegy 55,5 km. Árvizei általában tavasszal és kora nyáron, a kisvizes
időszakok ősszel alakulnak ki.
Mivel teljes körű rendezésére utoljára 1974 és 1976 között került sor, mára a meder jelentősen
feliszapolódott, így a vízfolyás medrének rendezése szükségszerűvé vált. Ennek hiányában a dombvidéki
területről levonuló árhullámok a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is veszélyeztetik.
A mederfeliszapolódás mellett a Váli-völgyben az erózió jelenti a legnagyobb problémát. A nagy intenzitású,
rövid idejű csapadékok nagymértékű csepperóziót okoznak: egy-egy intenzív csapadék tevékenység
alkalmával a vízmosások felső része melletti szántóterületekről lemosódott talaj a vízfolyás medrébe
kerül, ami feliszapolódást okoz, rontva ezzel a vízszállító képességet, és ezzel összefüggésben növelve
az árhullámok okozta veszélyeztetettséget. Az erózió Baracskán és Válon jelentkezik leghangsúlyosabban.
A projekt célja az árvízvédelmi biztonság növelése, a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodásának mennyiségi
és minőségi javítása, valamint a környezeti értékek védelme az ökológiai állapot javításával.
A fejlesztés megvalósulásával összességében javul a vízfolyás vízelvezető képessége. A mederkotrások
mellett ezt a célt szolgálja a Váli-záportározó építése, ahol a kialakítandó mikro árapasztók lehetővé
teszik a mederben érkező árhullámok irányított kivezetését a tározó területére, ezzel megakadályozva a
vízfolyás visszaduzzasztását. A tározó üzemeltetésével a tározó alatti mederszakaszok mértékadó
terhelése is csökken.
A fenntartó utak, fenntartási sávok rendezésével a fenntartási feladatok könnyebben elvégezhetők
lesznek.
Az ökológiai állapot javítása érdekében egyes mederszakaszok természetközeli állapotban kerülnek
kialakításra, igazodva a meder természetes kanyargásához és geometriájához. Ezt a célt szolgálja a
mederben lévő és medret kísérő természetes növényzónák helyreállítása.

Megvalósuló fejlesztések:
• Mederrendezés
• Fenntartó utak jó karba helyezése, kialakítása
• Műtárgy-rekonstrukció, műtárgyépítés
• Mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója
- Oldalműtárgyak rekonstrukciója
- Új műtárgyak építése
- Hidak és környezetük rekonstrukciója, új híd építése
• Tározóépítés
- Váli záportározó építése
- Felcsúti záportározó átalakítása
- Óbaroki oldaltározó építése
• Vizes élőhely rendszer kialakítása
• Erózió elleni védelem
• Monitoringrendszer fejlesztése
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. június 30.
A projekt összköltsége bruttó: 3 643 000 000 Ft
További információ: valivolgy.ovf.hu

