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PROJEKTINFORMÁCIÓK BEVEZETÉS

A PROJEKT ELŐZMÉNYE

MELYEK AZOK A “NAGYMŰTÁRGYAK”?

A PROJEKT FŐ CÉLJA

A beruházás kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és hat területi vízügyi 

igazgatóság, melyek hét, az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását valósították meg:  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósult meg a „Nagyműtárgyak 

fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás. A 

85%-ban Európai Unió Kohéziós Alap, illetve 15%-ban a Magyar Állam által finanszírozott projekt 

fő célja hét vízépítési nagyműtárgy átfogó fejlesztése és rekonstrukciója volt. 

Az állami kezelésben lévő, területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési 

nagyműtárgyak költségvetési forrásokból és EU forrásokból épültek, jelentős térségi szerepük 

miatt (árvízvédelem, öntözővíz biztosítás, energiatermelés, hajózás, ivóvíz biztosítás, rekreációs 

vízfelületek biztosítása stb.) az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell biztonságos 

üzemeltetésüket és fenntartásukat. Ezen műtárgyak biztonságos, károkozásmentes, üzemszerű 

működésének és szükséges helyreállításának érdekében átfogó fejlesztést és rekonstrukciót kellett 

végrehajtani.

Magyarország „az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről” 

szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben kijelölte a legfontosabb térségi vízszétosztó és 

árvízvédelmi nagyműtárgyait és ellenőrzési rendjüket. Ezen műtárgyak közé tartoznak: folyami 

vízlépcsők; hajózható csatornák és műtárgyaik; hullámtéri tározók műtárgyai; vízkivételi műtárgyak.

Cél volt az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciója (betonszerkezetek, acélszerkezetek, 

elektromos-, és gépészeti berendezések), mely révén biztosíthatóvá vált a műtárgyak biztonságos, 

károkozásmentes üzemszerű működése és fenntartása.

A rekonstrukciós munkák eredményeként a vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az árvízi kockázati 

térképezés projektben megfogalmazott célok teljesültek. Ezek a művek alapvetően befolyásolják 

Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós 

munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság: Deák Ferenc-zsilip, Baja

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Dunakiliti duzzasztómű és Nicki duzzasztómű

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság: Kvassay Hajózsilip, Budapest

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: Kiskörei Vízlépcső

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Góri tározó zsilipje

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság: Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip, Tiszavasvári.



1. A DEÁK FERENC -ZSILIP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

A Baja–Bezdáni-csatorna (más néven Ferenc-tápcsatorna) Baja város területén ágazik ki a 

Duna Sugovica (más néven Kamarás-Duna) nevű mellékágából és 44,8 kilométerrel délebbre, 

Szerbia területén torkollik bele a Duna–Tisza-csatornába (más néven Ferenc-csatornába). A 

Baja–Bezdáni-csatorna felső torkolatánál helyezkedik el a Deák Ferenc-hajó- és -tápzsilip 

(más néven Deák Ferenc-zsilip). A Baja–Bezdáni-csatorna feladata a Duna–Tisza-csatorna 

tápvízellátása, a csatorna mentén működő vízhasználatok kiszolgálása, ezen kívül belvíz 

elvezető főcsatornaként is működik.

A Deák Ferenc-zsilip feladata a tápvíz gravitációs bevezetése a Dunából a csatornába, dunai 

árvíz esetén az árvíz kizárása a baja–margittaszigeti árvízvédelmi öblözetből, alacsony dunai 

vízállás esetén a víz visszatartása a Ferenc-tápcsatornában.

A létesítmény állami tulajdonban van, kezelője az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

(ADUVIZIG).

A Deák Ferenc-zsilip két fő részből áll: a tápzsilipből, amely a gravitációs vízbevezetést 

biztosítja; és a hajózsilipből, amely a vízijárművek áthaladását tette lehetővé a műtárgyon 

keresztül. 

2. A DEÁK FERENC -ZSILIP TÖRTÉNETE

A Dunát és a Tiszát mindmáig egyetlen vízfolyás köti össze, a Duna–Tisza csatorna, eredeti 

nevén Ferenc-csatorna, amely Kiss József és fivére, Kiss Gábor mérnöki és szervező munkája 

eredményeképpen épült meg 1794 és 1801 között. A belvízelvezető, öntöző és hajózó csatorna 

Monostorszegnél ágazott ki a Dunából és a Bácskán áthaladva Bácsföldvárnál torkollott a 

Tiszába. Feladata volt a Duna–Tisza közi mocsarak lecsapolása, illetve a vízi szállítás 

lehetőségének a megteremtése. A Duna szabályozásának következtében Monostorszegnél 

feliszapolódási problémák léptek fel a csatornában. A helyzet javítása érdekében a Ferenc-

csatorna kiágazását áthelyezték, és 1855-ben Bezdánnál egy új torkolati zsilipet építettek meg.

Azonban ily módon sem lehetett biztosítani a csatornarendszer folyamatos vízellátottságát. 

A megoldást a Duna egy magasabb pontjáról kiinduló tápcsatorna megépítése kínálta, 

amely kezdeti pontjának megfelelőnek bizonyult a Bajánál a Dunából kiágazó Kamarás-

Duna mellékág. A nagyszabású terv megvalósításának megszervezésére Türr István kapott 

megbízást. E vállalkozás nyomán épült meg a Ferenc-tápcsatorna. Bajánál a Pandúr-szigeten 

át új medret ástak, melynek végénél megépítették a Deák Ferenc-zsilipet, amely nemcsak a 

tápcsatorna szabályozott vízbevezetését, hanem a hajózást is lehetővé tette. A tápcsatorna 

létesítéséhez Bátmonostorig új nyomvonalat kellett kotorni, délebbre dunai holtágak részbeni 

kotrása, átvágása segítségével természetes 

medreket is felhasználtak. A csatornát 

1875. augusztus 13-án nyitották meg.

1. DEÁK FERENC HAJÓ - ÉS TÁPZSILIP. 1875

2. BAJA-BEZDÁNI TÁPCSATORNA, 1875 (44 km)

3. FERENC-CSATORNA, 1801 (118 km)

4. FERENC JÓZSEF - ZSILIP, 1855

5. TÜRR ISTVÁN - ZSILIP, 1990

6. FERENC JÓZSEF - CSATORNA, 1875 (68 km)

7. SZIVATTYÚTELEP, 1916



Az 1900-as évek elején tapasztalható volt, hogy aszályos időszakban a Ferenc-tápcsatorna 

gravitációs vízpótlása nem kielégítő, ezért 1914 és 1916 között a Deák Ferenc-zsilip mellett 

egy 3,0 m3/s teljesítményű szivattyútelepet létesítettek. A próbaszivattyúzásnál azonban 

bebizonyosodott, hogy a beemelt vizet a veszteségek (párolgás, szivárgás) felemésztették, 

a csatorna mentén vízállás-emelkedést nem észleltek. Ebből eredően a szivattyútelepet 

üzemszerűen nem is működtették.

Az első világháborút követő területi átrendeződés eredményeként a Ferenc-csatorna teljes 

hosszában, a Ferenc-tápcsatornának pedig a déli szakasza a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, 

a későbbi Jugoszlávia területéhez került. Az új határt keresztező Ferenc-tápcsatorna 

jelentősége lecsökkent. A belvízi hajózás lényegében megszűnt, a műtárgy feladata 

árvízvédelmi szempontból vált jelentőssé. 

A DEÁK FERENC -ZSILIP REKONSTRUKCIÓJÁNAK 
BEMUTATÁSA (2018 -2020) 

Mivel a zsilip árvízi fővédvonalban helyezkedik el, árvízvédelmi szempontból országos 

jelentőségű nagyműtárgy. Életkora és műszaki állapota alapján kiemelten szükségszerűvé vált 

teljes körű felújítása, melyre a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú, „Nagyműtárgyak 

fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű projekt adott lehetőséget.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a nyertes 

kivitelező „Nagyműtárgyak MBH HÍD Konzorcium” közös bejárására és a munkaterület átadás-

átvételére 2018 májusában került sor. 

A MUNKATÉR ELHATÁROLÁSA

A munkatér elhatárolása céljából a zsilip al- és felvízi oldalán egy-egy szádlemezes jászolgátat 

építettek meg a szakemberek. A szádlemezsorok közötti területet földdel töltötték meg.

FERENC -TÁPCSATORNA VÍZPÓTLÓ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE A 

MUNKÁLATOK IDEJÉRE

A Ferenc-tápcsatornán a vízpótlás céljából és a jelentkező vízigények kielégítésére két darab, 

a műtárgyat megkerülő 300 mm átmérőjű KPE cső és két darab 150 l/s vízhozamú Flygt 

búvárszivattyú került telepítésre és üzemeltetésre. 





A BONTÁSI MUNKÁLATOK

A téglafalakat kotrógépre szerelt marófej 

alkalmazásával bontották 22–25 cm 

mélységig, míg a faltetők 15 cm vastag 

betonfedésének feltörését bontó fejjel 

szerelt minikotrógéppel végezték el. 

VASBETON TÁMFAL ÉPÍTÉSE

A műtárgy visszabontott téglafalazatának 

alsó részében, a meglévő alaplemezre 

egy 1,71 méter magas, 22 cm széles 

vasbeton szögtámfalat alakítottak ki. 

TÉGLAFALAZATOK ÉPÍTÉSE

A bontott, mart felületet magas nyomású 

vízsugárral portalanították. A megmaradt 

téglafaltestbe 15 x 15 cm-es, 16 mm 

átmérőjű acélhálót helyeztek. Az 

acélhálót a meglévő falban ragasztott, 

kampózott betonacélhoz rögzítették. 

A tégla előfalazat a már elkészült alsó 

vasbeton szögtámfalra került ráépítésre a 

szükséges fugázó lécezéssel. 

ORRFAL ALAPOZÁSA JET-

GROUTING TECHNOLÓGIÁVAL

A fenéklemez átfúrását követően a 

meglévő fenéklemez felső síkjától 

számítva kb. 14,70 méter talpmélységű 

Ø600 mm-es jetcölöpök készültek 6 

m HEA100 gerenda beépítésével. Az 

acélszelvény kiállás a lavírsíktól 0,77 m. 

A cölöpöket a meglévő fenéklemezre 

épített 40 cm vastag vasbeton lemezzel 

fogták össze. 

VASBETON ORRFAL ÉPÍTÉSE

A tápzsilip pilléreinek Duna felőli oldalán egy, a pillérorrokra támaszkodó függőleges vasbeton 

fal, az úgynevezett merülőfal épült meg, amelybe 3 darab új síktáblás elzárás készült. Az 

elkészült fal magassága 10,5 méter, falvastagsága 60 cm. A fal a Deák Ferenc-zsilip Duna 

felőli oldalát teljes szélességben fedi. 

ELZÁRÓ ACÉLSZERKEZETEK BEÉPÍTÉSE, BESZERELÉSE

A tápzsilip csatorna felőli elzárásához 3 x 15 darab új betétgerenda készült el. A gerendák 

egyenként 4,09 méter hosszúságúak és 0,4 méter magasak, a szélességük 0,3 méter. A Duna 

felőli kettős elzárást a felújított 3 darab 2,13 méter magas és 2,018 méter széles, valamint az 

újonnan gyártott 2,28 méter magas és 2,25 méter széles zsiliptáblák biztosítják. A hajózsilipbe 

a már meglévő és a rekonstrukció során felújított 9 darab 9,5 méter széles és 1,22 méter 

magas betétgerenda mellett az árvízi biztonság érdekében új betétgerendákat is beépítettek. 

A hajózsiliphez összesen 10 darab új 10,2 méter hosszúságú, 1,02 méter magas betétgerenda 

készült.

A rekonstrukció során megtörtént a hajózsilip támkapuinak a kiemelése és felújítása is. 



FALAZATOK INJEKTÁLÁSA ÉS VAKOLÁSA

Az éltégla-burkolatos beton alaplemezben és a téglafalazatokban lévő szerkezeti repedések 

erőzáró kapcsolatot adó anyaggal kerültek injektálásra. A tápzsilip vízbevezető nyílásaiban a 

falazott pilléreknek a boltozatváll alatti függőleges felületeit cementhabarcs vakolattal vonták 

be. 

VÍZRAJZI BERENDEZÉSEK

A műtárgyrekonstrukció során kiépítették az al- és felvízi távjelző vízmércéket, valamint az 

alvízi oldalon beépítettek egy korszerű áramlásmérő műszert is. A műtárgy körüli talajvízszintek 

megfigyelésére 6 db talajvízkút létesült.

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK

A műtárgy a szerkezeti elemeken túl a kiegészítő és biztonsági berendezések tekintetében 

is megújult. Korhű kandelábereket, korlátokat helyeztek el a műtárgyon, amelyek műemlék 

jellegét tovább erősítik.

A DEÁK FERENC -ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA SORÁN VÉGREHAJTOTT 

GEODÉZIAI FELMÉRÉSEK

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mérőcsoportja a rekonstrukció megkezdése előtt, 

közben és után elvégezte a műtárgy részletes felmérését és lézeres szkennelését, így 3D 

képet kapva a teljes műtárgyról, beleértve az újonnan megépült műtárgyelemeket is.

A felméréshez alappont-hálózatként a műtárgy környezetébe telepített mozgásvizsgálati 

pontok kerültek felhasználásra. 

A DEÁK FERENC -ZSILIP MŰSZAKI ÁTADÁSA

A műtárgy műszaki átadása 2020. július 17-én megtörtént, majd ünnepélyes keretek között 

2020. augusztus 27-én szalagátvágás keretében adták át a megújult zsilipet.   

A rekonstrukciós munkák eredményeként a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az Árvízi kockázati 

térképezés projektben megfogalmazott célok teljesültek. A felújított műtárgy alapvetően 

befolyásolja Magyarország vízgazdálkodását, így az állapota megőrzéséhez szükséges 

rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.
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