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Átadták a Mosoni-Duna torkolati műtárgyat
2022. június 23.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma által bruttó 29
925 309 000 forintból megvalósult a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP1.3.0-15-2016-00012) tárgyú európai uniós beruházás, melyet már régóta várt a régió lakossága. A
projektzáró rendezvényt 2022. június 23-án tartották a Mosoni-Duna torkolati műtárgynál.
A projekt előkészítése - a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódóan - ugyan
már egy évtizeddel korábban elkezdődött, de a megvalósítás végül csak a 2014-2020-as Európai Uniós
programozási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) vált
lehetővé, melyet a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánított.
A beruházás szükségességét az indokolta, hogy az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős
medersüllyedés alakult ki, melynek következtében lesüllyedtek a kis- és közepes vízszintek - a Mosoni-Duna
torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert. Ennek eredményeként a dunai kisvizek leszívták a Mosoni-Duna
alsó torkolati szakaszán a vizeket. A kedvezőtlen hatás még Győrnél, sőt a Rába alsó szakaszán is
érzékelhető volt. Mindezek mellett komoly gondot okozott az árvízszintek emelkedése; legutóbb 2013-ban
vonult le rekord méretű árhullám a Dunán.
A fenti összetett kérdésekre egy komplex műtárgy kialakítása jelenthetett megoldást. A kivitelezést végző
Mosoni-Duna 2017 Konzorcium 2017 decemberében vette át a munkaterületet és kezdte meg az árvízkapu
funkciót is biztosító vízszintszabályozó műből, hajózsilipből, és a Mosoni-Duna hosszirányú ökológiai
átjárhatóságát biztosító halátjáróból álló létesítmény négy és fél éven át tartó építés előkészítését,
kivitelezését. A projekt részeként az üzemelési, fenntartási munkák elvégzéséhez egy üzemi hidat is
kialakítottak a műtárgy fölött valamint egy kétszintes kezelőépület is létesült a hajózsilip mellett.
A projekt keretében a Mosoni-Duna torkolatát áthelyezték, mely részben a Farkasúsztatói ágon, részben
pedig a Torda szigeten keresztül, a korábbi torkolat felett mintegy másfél kilométerrel feljebb vezeti most már
a Mosoni-Duna vizét a Dunába. A korábbi medret a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő felett
áttöltötték. A mederáttöltéseken az. árvízvédelmi töltés a mértékadó árvízszintre épült ki a vonatkozó
rendeletnek megfelelően. A vízi turistákra való tekintettel a kajakok, kenuk kézi átemelési lehetőségének
megteremtésére csónakátemelő rámpákat és sólyákat alakítottak ki. Az építési munkák befejezését és a
próbaüzem lefolytatását követően a műtárgy műszaki átadási-átvételi eljárása 2022. május 13-június 7.
között sikeresen lezajlott.
A beruházással megvalósult a Mosoni-Duna torkolati szakaszán és a Rába alsó szakaszán a kis- és
közepes vízszintek megemelése, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő, az 1950-60-as évekre jellemző
torkolati vízszintek visszaállítása, mely által lehetővé vált a vizes élőhelyek rehabilitációja. A projekt további
kedvező hatást gyakorol a hajózhatóságra, a győri városkép javítására és a vízszint rehabilitáció
hatásterületén az árvízvédelmi biztonság növelésére. A vízszintemeléssel az igazgatóság korábbi
projektjeinek („Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett
oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése”) céljai is maradéktalanul teljesülnek. A
beruházás eredményeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencés kikötővé vált.
A projektről bővebb információ olvasható a http://mdtorkolatimu.ovf.hu oldalon.
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