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Az Európai Unió támogatásával a 2014-2020 közötti ciklusban megvalósuló projekt
fő célja az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciójának (betonszerkezetek,
acélszerkezetek, elektromos-, és gépészeti berendezések) végrehajtása, mely révén
biztosítható biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk.
A projekt kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi
igazgatóság, melyek kezelésében lévő 7 műtárgyát érinti a beruházás: Deák Ferenczsilip (ADUVIZIG), Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb és Nicki duzzasztómű
(ÉDUVIZIG), Kvassay Hajózsilip (KDVVIZIG), Kiskörei vízlépcső (KÖTIVIZIG), Góri
tározó (NYUDUVIZIG), Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip (TIVIZIG).
A megvalósítás helyszínei: Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre, Gór,
Tiszavasvári.
A rekonstrukciós munkák eredményeként a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az Árvízi
kockázati térképezés projektben megfogalmazott célok teljesülnek. A felújításra kerülő
művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk
megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő
jelentőségű.
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A projektről további információk olvashatók a
http://nagymutargy.ovf.hu honlapon.
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DUNAKILITI DUZZASZTÓMŰ
ÉS FENÉKKÜSZÖB
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
A projekt keretében felújítandó műtárgyak közé tartozik az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság kezelésében lévő Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb, melyek a
Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer kulcsműtárgyai, emellett
árapasztó és jégleeresztő szerepük is van.
A Dunakiliti duzzasztómű az eredeti tervek szerint a Bősi vízlépcső részeként épült, melynek építési munkálatait 1989-ben felfüggesztették. A magyar fél ökológiai problémákra
való hivatkozással 1992. május 25.-én felmondta az államközi szerződést. Ezt követően
a szlovák fél a Dunacsúnyi létesítményekkel és a medereltereléssel egyoldalúan helyezte
üzembe a Bősi vízlépcsőt. A vízlépcsőrendszer üzembe helyezésének leállítása magyar
oldalon új helyzetet teremtett: azóta a Duna folyam főmedrébe csak annyi víz érkezik,
amit a szlovák fél átad, így a Duna folyam főmeder vízszintje jelentősen lesüllyedt, mely
így kevés vízmennyiséget biztosít a hullámtéri mellékágrendszer részére. A Dunakiliti
duzzasztómű és a Duna főmedrében 1995-ben befejezett fenékküszöb szerepe azért
kiemelt jelentőségű, mert segítségükkel szabályozható módon felduzzasztják a vizet,
melyből gravitációs úton így elegendő jut a hullámtérbe.
A rekonstrukciós munkák során felújításra kerülnek a
Dunakiliti duzzasztómű vasbeton- és acélszerkezetei,
az elektromos, az irányítástechnikai, a hidraulikus
és a gépészeti berendezései. Az üzemirányítási
tevékenység zavartalan ellátásához szükséges felújítani
az egyes nyílások elzáró szerkezeteinek
nyitottságát meghatározó útmérési
berendezéseket. A közművek
közül felújításra kerül a Dunakiliti
fenékküszöb valamint a 3
töltőbukó illetve a Dunakiliti
és Rajka között húzódó
szivárgó csatornán lévő 6 db
vízszintszabályozó zsilip is.

