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A Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló, „A
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt – most
zajló – 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. Az új vízépítési létesítmény kivitelezése a Magyarország Kormánya által 2020. március
11-én kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet ellenére a lehetőségekhez mérten továbbra is halad.

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy megvalósításának fő célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna
(RSD) 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 alsó
szakaszának vízpótlása.
A tavasz beköszöntével folytatódott a műtárgyhoz csatlakozó töltésszakaszok kivitelezése, továbbá
folyamatos az alvízi (Duna felőli), illetve felvízi (RSD felőli) csatornák építése. A gépház betonozási
munkálatainak a jelentős része is már elkészült, azonban az elrendelt határzárak miatt a csehországi
MAVEL a.s. által gyártott, illetve gyártás alatt lévő vízgépészeti berendezések, acél elzárószerkezetek
beépítése, valamint az azokhoz kapcsolódó munkálatok határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek. A
gépház belső terének egyéb munkálatai, azonban tovább folytatódtak. Elkészült és üzemel a belső
híddaru, végéhez közeledik a légtechnikai és csurgalékvíz elvezető rendszer kiépítése. Május elejével
pedig megkezdődtek az elektromos munkálatok, melynek első üteme a középfeszültségű trafók és
kapcsoló berendezések telepítése.
A műtárgyépítéssel párhuzamosan az ELMŰ Hálózati Kft. is folyamatosan végzi a tassi Dunasoron az
új létesítmény biztonságos energiaellátásához szükséges hálózatfejlesztési munkálatokat. A parti utat
érintő kivitelezés I. ütemének befejezése 2020. június végére várható.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a projekt 2020 novemberére tervezett befejezési időpontja
egyelőre bizonytalan, hiszen azt nagymértékben befolyásolják a nemzetközi korlátozások.
A projektről bővebb információt az http://rsd.ovf.hu oldalon olvashatnak.
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