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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.



A Góri tározó a Répce vízfolyás völgyében

az ún. Gór-Bük völgyszűkületben, a Répce középső

szakaszának mederrendezéséhez kapcsolódóan épült.

A Répce Ausztriában, a Keleti-Alpok határa mentén ered több ágból, a Rába vízrendszer 

részét képezi. Az osztrák területen gyorsan kialakuló árvizek a magyarországi Répce völgyben 

szétterülnek, nagyobb elöntéseket okozva. 

Az 1965. évi árvizet megelőzően a Répce-völgybe az országhatárszelvénynél két vízfolyás 

lépett be, az egyik a Répce-malomcsatorna, a másik pedig „Ásás” néven ismert. A 18. 

században a Répce vízenergiáját malmokkal hasznosították. Akkoriban Lutzmannsburgtól 

Szakonyig a völgy mélyvonulatán meder nem volt, csak időszakosan vizet szállító árok nyomok 

voltak fellelhetőek. Szakony alatt a Répce-malomcsatorna mellett a mélyponton húzódó 

meder is látható volt Bükig. Bük és Répcelak között a meder a völgyet többször keresztezve a 

domblábban haladt. 

A 19. század második felétől a Répce kiépítése és fenntartása Lutzmannsburg és Bük között 

a „Lutzmannsburg nagy és pusztagát” érdekeltségi elve alapján történt. A Lutzmannsburgi 

duzzasztó az 1900-as évek elejei átépítése után 206 m3/s vízátvezetésre volt alkalmas. Az 

alsó szakaszon a Rábaszabályozó társulat ez időben a Répcét, Répcelak és Répceszemere 

községek között töltésezte, és az árvizek levezetésére megépítették az árapasztó csatornát a 

Rábáig.

Bük és Répcelak között a Répce főmederre 

települt malmok érdekeltségi szakaszai 

összeértek. Az 1920-as évek végétől a 

Kultúrmérnöki Hivatal egységes koncepció 

alapján az összes műtárgyat 50 m3/s 

vízemésztő képességre építtette ki, a csatlakozó 

mederszakaszokkal együtt. Az ilyen formában 

fenntartott meder a völgyfeneket 5 – 10 évente 

öntötte csak el, a mezőgazdasági művelést 

lényegesen nem befolyásolták az árhullámok, 

a völgyfenék pangó vizeit a felső szakaszon 

az Ásás csatorna, az alsó szakaszon pedig 

kisebb, megfelelően karbantartott völgyfenéki 

lecsapoló csatornák gyorsan levezették. 

Településeket csak a nagyobb árvizek 

veszélyeztették.

Komolyabb problémák a II. világháború után 

jelentkeztek a vízrendszerben, mivel a medrek 

rendszeres karbantartása elmaradt. A Répce 

vízfolyás mai vonalvezetését az 1965. évi 

árvizet követő mederrendezési munkák során 

alakították ki.

Az 1965. évi rendkívüli árvíz a Répce völgyben 

számos part- és töltésszakadást okozott, aminek 

hatására Ausztria 1966-ban, Magyarország 

pedig az 1970-es évektől intézkedéseket tett a 

lefolyási viszonyok javítására.

Az osztrákok helyreállították a Répce árvízi 

szelvényét a Lutzmannsburgi duzzasztóműtől, 

valamint az áramlási viszonyok javítását 

vezetőművekkel és sarkantyúkkal biztosították, 

illetve elvégezték a Répce tervszerű 

szabályozását. Ezen beavatkozásokkal 

az osztrák oldalon 140 m3/sec vízhozam 

kiöntésmentes levezetését biztosították. 



Az árvízi tapasztalatok valamint az osztrák rendezési munkák szükségessé tették magyar 

területen is a Répce szabályozását. Először három részből álló programtervet készítettek 

elő, ekek: a Répce felső szakaszának szabályozása az országhatártól a büki vasúti hídig, a 

szabályozáshoz tartozó műtárgyak, terelő és gyűjtő árkok kiépítésével együtt; Répcevis község 

árvédelmének megvalósítása; valamint a Csepreg község árvédelmének megvalósítása voltak.

A tervezett szabályozással a 140 m3/sec vízhozam elvezetésének biztosítása volt a cél, az 

ennél nagyobb vízhozam továbbra is a széles Répce völgyben folyt volna le.

Beruházási költségforrásból 1971. évben megindult a Répce felső szakaszának szabályozása 

magyar területen is, az Ablánc-patak torkolatáig, valamint megépült a Csepreg védelmét 

szolgáló tanácsi védtöltés és a megkerülő árapasztó-csatorna. Az Az 1965-ös árvizet követően 

a Répce völgyében számos település belterületének védelmére épült úgynevezett „Tanácsi 

töltés”. Ilyen töltések Csáfordjánosfa, Nagygeresd, Chernelházadamonya, Bő, Gór, Bük, és 

Csepreg községeknél kerültek kiépítésre.

A Répce völgyében elvégzett munkálatok azonban az alsó szakaszon nem oldották meg a 

problémákat. A felső szakaszon a völgyfenéki 

tározódás lecsökkent, de ugyancsak csökkent az összegyülekezési idő, így az 1965-ös 

évihez hasonló nagyságú árvíz előfordulása katasztrofális helyzetet teremthetett volna 

Górtól Répcelakig. A megnövekedett tetőző hozamú Répce árhullám ellen a kisebb tetőzésre 

méretezett községi töltések egy része nem nyújtott kielégítő védelmet. 

A Répce alsó szakaszának árvízi helyzetével kapcsolatosan, a Bük és Répcelak közötti 

szakaszra tanulmányterv készült 1983-ban, melynek a nagyobb árhullámok károsodás nélküli 

levezetésének megoldása volt a célja. Az első lehetőség a Répcelaki árapasztó csatorna 

bővítése lett volna, a második változat pedig tározó építése Gór - Bük települések térségében.

A gazdaságossági számítások, műszaki megfontolások, környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételével az árvíztározó megépítése mellett döntöttek. 





A Répce vize a Répcelaki árapasztónál 

megosztásra kerül, a többlet vizek a Rábába 

kerülnek bevezetésre. Nagyvizek érkezése 

esetén, figyelembe véve az Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében levő 

vízi létesítmények kapacitását, a Nyugat-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság üzemelteti a 

Góri árvízcsúcs-csökkentő tározót.

A Góri tározót 1996-ban adták át. A tározó 

területe Gór, Bő és Bük községek közigazgatási 

területét érinti. A tározótöltés a Répce völgy 

teljes elzárásával épült meg. 3096 fm hosszú, 

4 m koronaszélességű, a vízoldalon 1:2, a 

mentett oldalon 1:3 rézsűhajlású, füvesített 

földgát szolgál az árhullámok visszatartására. 

Az érkező vízhozamok egy kétnyílású 

csőzsilipen keresztül szabályozhatóak, mely 

a Répce 61+024 fkm és a tározótöltés 0+410 

fkm szelvényében található. A két db vízszintes 

csőtag nyílásmérete 4,50 x 4,00 m, hossza 

28,5 m. Az elzárást hidraulikusan mozgatható 

szegmens-táblák biztosítják. Az akna 20,0 m 

hosszú, szélessége 12,70 m, tetején körbefutó 

kezelő járda készült.

A műtárgy egyrészt a tározótöltés koronáján, 

másrészt a tározótöltés K-i lábánál lévő 

szervizúton közelíthető meg.

A tározótöltés 0+115 – 0+165 szelvényei 

között vészárapasztót alakítottak ki, melynek 

vízemésztő képessége 16,0 m3/s, 30 cm 

átbukási magasság esetén.

A tározótöltés és a Bük-Bő közút között 

úgynevezett szivárgó csatorna épült 1,0 m 

fenékszélességgel, 1:2 rézsűhajlással. A töltésen való közlekedés biztosítására a Bük-Bő 

közútnál, és a leeresztő műtárgy előtt és után, fel és lejáró rámpák épültek ki.

A tározótöltés és a Bük-Bő közút között kiépített szivárgó csatorna 0+910 km szelvényében a 

töltésre való ráközeledés érdekében 6,0 m hosszú D=1,80 m nyílású híd került elhelyezésre.

A Góri tározó alapfeladata a Répce mértékadó 1 %-os árvízi hozamából 114 m3/sec 

vízmennyiség levezetése, illetve a többlet vízmennyiség tározása.

A tározóban betározott víz térfogata mértékadó vízhozam esetén 8,1 millió m3, Q10%-os árvíz 

esetén fojtás nélkül 1,6 millió m3, Q3%-os árvíz esetén fojtás nélkül 6,05 millió m3. Elöntési 

felület mértékadó esetben 389,3 ha, 10 %-os vízhozamnál 65 ha.

A leeresztő műtárgy kétnyílású csőzsilipként van kialakítva, a vízszintes csőtagokhoz 

csatlakozik a felvízi oldalon a kettős U szelvényű akna. Az aknában került elhelyezésre a felső 

és alsó átbukást egyaránt biztosító, egy oldalon mozgatott, nyomott karú két darab szegmens. 

A mozgató berendezések olaj hidraulikus tápegysége a töltéskorona szintjén, a műtárgy alvízi 

oldalán felállított kezelőkonténerben van elhelyezve. A mozgató berendezések nyomógombos 

vezérlését a konténerben elhelyezett kapcsolótábláról végzi a kezelő. A zsilip felvízi és alvízi 

végén hornyok létesültek az ideiglenes elzáró táblák elhelyezésére. A műtárgy befolyási 

oldalán 10,0 m, kifolyási oldalán 30,0 m hosszú burkolt mederszakasz készült. 



A rekonstrukció során a Góri tározó zsilipjének műszaki károsodásai - a műtárgy alatt és felett 

kiépített mederelzárás védelmében, víztelenített műtárgyon – javításra kerültek az alábbi főbb 

tételek szerint: 

 

Az eredmények hozzájárulnak a Répce-völgyben lévő települések árvízi biztonságának 

növeléséhez.

A létesítmény üzemeltetője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

(9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.).

A projekt keretében a Góri tározó nagyműtárgyán a rekonstrukció 2020-ig végrehajtásra 

került. A projektrész műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásra került 2019. november 22-én. 

Vasbeton műtárgy beton felületjavításai kamrafalon és kamratetőn 

Acélszerkezetű elzárások felújítása (Sérülések deformálódások javítása; Szegmenselemek 

korrózióvédelemmel történő ellátása)

Acélszerkezetű ideiglenes elzárások felújítása (Sérülések deformálódások javítása; 

Elzárótáblák korrózióvédelemmel történő ellátása)

Korlátok, lakatos szerkezetek tüzihorganyzottra cserélése

Szervízút hídjának felújítása, a csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott 

felületének javítása

Az elzárások olajhidraulikus mozgató berendezéseinek teljes cseréje

Az előfenék és utófenék burkolat javítása 

Villamos berendezések cseréje (Energiaellátó és irányítástechnikai berendezések 

cseréje; Villamos kezelőkonténer rekonstrukciója)
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