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Vízépítési nagyműtárgyak rekonstrukciója EU finanszírozással  
2018. szeptember 6. 

 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg a „Nagyműtárgyak fejlesztése és 
rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás. A 85%-ban Európai 
Unió Kohéziós Alap illetve 15%-ban a Magyar Állam által finanszírozott bruttó 13,171 milliárd Ft összköltségvetésű projekt 
fő célja az érintett vízépítési nagyműtárgyak átfogó fejlesztése és rekonstrukciója. Ennek eredményeként biztosíthatóvá válik 
biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk, valamint a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb 
és gazdaságosabb működtetése. 
 
Az állami kezelésben lévő, területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési nagyműtárgyak költségvetési 
forrásokból és EU forrásokból épültek, jelentős térségi szerepük miatt az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell 
biztonságos üzemeltetésüket és fenntartásukat. Ezen műtárgyak jelentős részénél elengedhetetlenné vált a rendszeres 
felülvizsgálatok alapján meghatározott korszerűsítő beruházások megkezdése, melyre a Széchenyi 2020 program keretében 
kerül sor. 
A megvalósuló projekt – melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi 
igazgatóság – hét, az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását tűzte ki célul: Deák Ferenc- zsilip (ADUVIZIG), 
Dunakiliti Duzzasztómű és Nicki Duzzasztómű (ÉDUVIZIG), Kvassay Hajózsilip (KDVVIZIG), Kiskörei vízlépcső 
(KÖTIVIZIG), Góri tározó zsilipje (NYUDUVIZIG), Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip (TIVIZIG). A kivitelezési 
munkálatokat az MBH-HÍD Konzorcium végzi az alábbi helyszíneken: Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre, Gór, 
Tiszavasvári.  
A felújítandó művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges 
rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.  
A projekt sajtó nyilvános nyitó rendezvényére 2018. szeptember 6-án, Dunakilitin, az ugyancsak beavatkozást igénylő 
Duzzasztómű környezetében került sor. Az eseményen Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója 
ismertette a beruházás létrejöttének okát, majd Bozóki László fő építésvezető is felszólalt az MBH-HÍD Konzorcium részéről. 
A projekt helyi és országos jelentőségére pedig Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője hívta fel a 
figyelmet. A rendezvény hivatalos részét Németh József ÉDUVIZIG igazgató pohárköszöntője zárta.  
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a Góri tározó nagyműtárgyának rekonstrukciójára kerül sor: 
1965-évben rendkívüli árvíz sújtotta a Répce-völgyet. A hasonló események megelőzése érdekében mind az osztrák, mind a 
magyar fél kiépítette a Répce medret 140m3/ s kiöntésmentes elvezetésére. Gazdaságossági számítások, műszaki 
megfontolások és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével épült meg és 1996-ban került átadásra az árvízcsúcs-
csökkentő tározó és létesítményei Gór-Bő-Bük községek közigazgatási területét érintve.  
A Góri tározó megépülése óta eltelt időszakban a tározó nagyműtárgya és létesítményeinek állapota a kisebb állagmegóvási 
munkálatok ellenére romlott, a biztonságos üzemelés érdekében felújításra szorul. A legutóbbi árvizek levonulása utáni 
felülvizsgálat rámutatott arra, hogy indokolt a műtárgy fejlesztése. 
 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt keretében a Góri tározó nagyműtárgya is megújul.  
A projekt tartalmazza többek között a vasbeton műtárgy, a mederburkolatok, partvédőművek, az elzáró berendezések, a 
villamos-energia ellátás létesítményei és az irányítástechnikai rendszer felújítását. 
 Az eredmények hozzájárulnak a Répce-völgyben lévő települések árvízi biztonságának növeléséhez.  
 
A nagy jelentőségű beruházás várhatóan 2021. október végén fejeződik be. Eredményeként a felújított hét műtárgy képes lesz 
ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, az ivóvíz és az öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a 
szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén.  
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