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Igazgatóságunk beruházásában, folyamatban van a Mályvádi Árvízi Szükségtározó 

fejlesztése.  

A projekt célja az árvízi biztonság növelése a Fekete-Körös bal partján fekvő - 75 millió 

m3 kapacitású - Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének 

korszerűsítése, és egy új felső megnyitási hely kialakítása által. A felső megnyitási hely 

kialakítását követően a Fekete-Körös teljes magyarországi szakasza részesül a Mályvádi 

tározás kedvező hatásaiból. A két megnyitási hellyel, gépi megnyitási rendszerrel bíró 

Mályvádi szükségtározó képessé válik a legkülönbözőbb árvízi veszélyhelyzetek elhárítására.  

 

A szükségtározóba a vízbevezetés szabad felszínű vízmozgással történik. A 4 db 8 m 

széles vízbevezető nyílás főelzárásai elektromos emelő berendezéssel mozgatott, 

acélszerkezetű, szegmenstáblák. A szegmenstáblák íves kialakítású, merevített vízzáró 

lemezek, melyek 2 oldalán tartókarokkal csatlakoznak pillérekhez. A nagytömegű táblák 

mozgatásával tudjuk szabályozni a vízbeeresztő műtárgyakon áthaladó víz mozgását. A 

pillérek tetején elhelyezett gépek, emelő láncok segítségével tudják a táblákat megemelni. 

Minden nyílásba, a követelményeknek megfelelően, két azonos főelzárás kerül, így egy 

műtárgyba 8 db tábla épül be. Az elzárótáblák nyitása és zárása bármilyen magas vízszint 

mellett végrehajtható. A tábla élei mentén a vízzárást gumitömítés biztosítja. A tömítőgumi 

vonalában, tehát a bebetonozott küszöbnél és a pajzslemezeken jégmentesítő fűtés épült be, 

így a vízbeeresztő műtárgyat bármilyen időjárási körülmények között tudjuk nyitni és zárni.  

 

A projekt kivitelezése fontos állomáshoz érkezett, mivel elkezdődött az árvízi főelzárások 

beszerelése a vízbeeresztő műtárgyakba. A műtárgyak kivitelezése ez idáig kétféle helyszínen 

történt. Egyrészt magán a megnyitási helyeken, másrészt az elzáró szerkezetet gyártó 

vállalkozó telephelyén. 

A szegmenstáblák a nyílások szélességeivel megegyező 8 méter (7960 mm) szélesek és 

4,95 m magasak. Tömegük - karok nélkül - 13 tonna. Egy kar tömege ~1590 kg. 

A műtárgyak acél elzáró szerkezeteinek legyártására a vállalkozó budapesti telephelyén 

került sor. A gyártás a műtárgyak építésével párhuzamosan zajlott, mely 2013 augusztusában 

vette kezdetét és 2014 augusztusáig tartott. A táblák leszállítása az építési helyszínre közúton 

történt.  

  



A táblákat éjszaka az M5-ös autópályán és a 44-es főúton szállították rendőri felvezetés 

mellett. Szállítmányonként 2 db tábla kerül a munkaterületre, melyeket még aznap be is 

daruznak a műtárgyba. A beemeléshez 80 tonna tömegű autódarut használnak. Egy tábla 

bedaruzása az előkészületekkel együtt kb. 1,5 - 2 órát vesz igénybe. A kétféle kivitelezés a 

főelzárások beszerelésével ér össze véglegesen. 

 

Tájékoztató a szükségtározót érintő további építkezésekről: 

 

Az acél főelzárások beszerelésével párhuzamosan a műtárgyak vasbeton utófenekeinek 

építése is folyamatban van, melynek az a szerepe, hogy a műtárgyból a tározóba kiáramló víz 

sebességét lecsökkentse. Ezen kívül az Alsó vízbeeresztő műtárgyhoz csatlakozó töltések 

építése is elkezdődött. Hamarosan elkészül a töltésmagasítás a Fekete-Körös balparti 

árvízvédelmi töltésének 9+950 és 14+860 tkm-i között, mely által a töltés magasabb 

árvízszintet tud megtartani. A felső vízbeeresztő műtárgyhoz vezető töltésszakasz átépítési 

munkálatai a napokban kezdődtek el. 
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