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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 Ferenc 
zsilip (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. 

A projektről további információk olvashatók a 
http://nagymutargy.ovf.hu honlapon.

2016. szeptember 30.
2021. október 31.
bruttó 13.171.128.349 Ft 



GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK 
REKONSTRUKCIÓJA 
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002

Az 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 vízhozam kiöntésmentes elvezetésére.  
Gazdaságossági számítások, műszaki megfontolások és környezetvédelmi szempontok 
fi gyelembe vételével épült meg és került átadásra 1996-ban az árvízcsúcs-csökkentő 
tározó és létesítményei Gór-Bő-Bük községek közigazgatási területét érintve.

A Góri tározó megépülése óta eltelt időszakban a tározó nagyműtárgyának és 
létesítményeinek állapota romlott, felújításra nem került sor, csak kisebb állagmegóvási 
munkálatok történtek. A legutóbbi árvizek levonulása utáni felülvizsgálat rámutatott arra, 
hogy indokolt a műtárgy felújítása.  

Ezért az Európai Unió támogatásával létrejött projekt keretében megvalósul a Góri 
tározó nagyműtárgyának rekonstrukciója.

A projekt tartalmazza többek között a vasbeton műtárgy, a 
mederburkolatok, partvédőművek, az elzáró berendezések,  
a villamos-energia ellátás létesítményeinek és 
irányítástechnikai rendszerének felújítását. 

Az eredmények hozzájárulnak a
Répce-völgyben lévő települé-

sek árvízi biztonságának 
növeléséhez.


