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Az új vízépítési létesítmény megvalósításának fő célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének 
javítása, a Duna-ág vízforgalmának és vízszintjének a klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó 
szabályozásával. A többfunkciós műtárgy üzembe helyezésével az egyre gyakrabban előforduló 
rendkívül alacsony dunai vízállások mellett is biztosítható lesz a Duna-ág részbeni vízpótlása. 
 
Továbbra is ütemezetten haladnak az új műtárgy kivitelezési munkálatai a meglévő hajózsiliptől kb. 250 
m-re, északnyugatra lévő munkaterületen. A kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium az előírt 
határidők tartása érdekében egyszerre több építési fázis megvalósítását végzi. 
 
A szerkezetépítés terén nagy előrelépés volt az alaplemez – a műtárgy vasbeton alapszerkezete –, 
valamint az úgynevezett szívócsatornák kibetonozása, melyek a beépítésre kerülő gépészeti 
berendezésekhez csatlakozó alvízi (Duna felőli) betonelemeket jelenti. A tervek szerint az idei évben 
elkészülnek a főbb felszín alatti betonszerkezetek, valamint az alvízcsatorna (a műtárgy Duna felőli 
kivezetésének) víz alatti burkolatai. Emellett az időjárási viszonyoktól függően akár már az idei évben 
megkezdődhetnek a fogyasztói és termelői funkciók ellátásához szükséges villamosvezeték 
fejlesztések is. 
 
A beruházás soron következő sajtónyilvános lakossági rendezvényének tervezett időpontja 2019. 
november 18., amellyel kapcsolatban bővebb információk rövidesen elérhetőek lesznek a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság (www.kdvvizig.hu), valamint a projekt (http://rsd.ovf.hu) hivatalos honlapján. 
 
A projekt várható befejezése: 2020. november. 
 
 
A projektről bővebb információt az http://rsd.ovf.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Jilling Alexa kommunikációs felelős, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
 
tel.: +36 1 477 3500, e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által alkotott 
RSD Konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” tárgyú pályázati 
felhívására. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és 
mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt II. szakaszában az 1956-os jeges 
árvízkor tönkrement vízleeresztő zsilip és erőmű helyére új többfunkciós vízleeresztő műtárgy épül 
7,400 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. 
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