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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 hazai vízgazdálkodás 

infrastruktúrájának gerincét a 

vízgazdálkodási műtárgyak képezik. 

A folyószabályozási és ármentesítési munkálatokat a 

vízszintszabályzó és árvízvédelmi nagyműtárgyak megépítése koronázta meg. Vízlépcsők, zsilipek, 

árvízkapuk létesültek a nagyobb vízfolyásaink és tavaink mentén. Az üzemelő vízgazdálkodási 

nagyműtárgyak az ármentesítési, árvízvédelmi és hajózási célokon túl, öntözési és energiatermelési 

célokat is szolgálnak - sőt, sok esetben éppen ezekkel az elsődleges célokkal hozták létre azokat. 

A hazai, állami tulajdonban és a vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő nagyműtárgyak közé 

tartozik a Kiskörei Vízlépcső is. Elsődleges feladata az alföldi öntözőrendszerek gravitációs 

vízellátásának duzzasztás útján történő biztosítása. A vízlépcső hajózsilippel és vízerőművel 

kiegészülve épült meg, ünnepélyesen 1973. május 16-án adták át. A műtárgy együttes az évek 

során egy fontos új funkcióval is gazdagodott: duzzasztásával fenntartja a Tisza-tavat, mely mára 

jelentős természetvédelmi és turisztikai értékeket hordozó rendszerré nőtte ki magát.

A hazai vízgazdálkodásnak számos kihívással kell szembe nézni a jövőben. Ezek közül az egyik 

legfontosabb a klímaváltozás és annak hidrológiai következményeivel szembeni fellépés. A 

problémák elhárításában a vízgazdálkodási nagyműtárgyaknak kulcsszerepük lesz. Az öntöző 

és belvízlevezető rendszereket vezérlő vízlépcső hibamentes és megfelelő kapacitáson történő 

üzemelése alapvető fontosságú a növekvő öntözési igények, valamint a fokozódó ár- és belvízveszély 

elhárítása terén. Ez a kiskörei műtárgy a jövőben is kiemelt szerepet fog játszani a vízszintek és 

vízmozgások ökológiai, turisztikai, halászati, horgászati és hajózási szempontok szerinti optimális 

szabályozásában is. A természetvédelem, az ökológiai rehabilitáció, valamint a kapcsolódó 

ökoturizmus terén további fejlődésre számíthatunk a térségben. Ebben a vonatkozásban különös 

jelentőséggel bírnak az ökológiailag rendkívül értékes vizes élőhelyek, amelyek fenntartásában 

a vízgazdálkodási nagyműtárgyak mára már meghatározó szerepet játszanak, így a Kiskörei 

Vízlépcső is. Mindezek alapján a vízgazdálkodási nagyműtárgyak fenntartása, állagmegóvása és 

esetleges kapacitás-bővítése tehát alapvető nemzetgazdasági érdek.

A vízépítési nagyműtárgyak rekonstrukciójának 

kiváltó oka a létesítmény különböző szempontú 

nem megfelelősége, illetve a fizikai állapotában 

bekövetkező állagromlás.

Az állagromlás származhat elöregedésből, valamint 

rendkívüli terhek és üzemállapotok következtében. 

Ez utóbbiak felléphetnek árvízvédekezés alatt, 

üzemszerűtől eltérő rendkívüli vízátvezetés idején, 

téli jeges üzem alatti szükségmozgatáskor, feliszapolt 

állapot melletti szükségmozgatáskor stb.

A Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 

című (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító 

számú) OVF-ADUVIZIG-ÉDUVIZIG-KDVVIZIG-

NYUDUVIZIG-TIVIZIG-KÖTIVIZIG közös projekt 

keretében megvalósult rekonstrukciós munkák a 

Kiskörei Vízlépcső élettartamát és üzemeltetését 

alapvetően meghatározó létesítményekre, illetve 

létesítményrészekre terjedtek ki.

A tervezési és kivitelezési munkálatokat a MBH – HÍD 

Konzorcium végezte.

A kivitelezési szerződést 2017. október 30-án írták 

alá. (A műszaki beavatkozások meghatározása 

már évekkel azelőtt megtörtént, ahogy a 

megvalósíthatósági tanulmány is korábban elkészült.) 

A munkaterület átadására 2017. november 14-én 

került sor, amikor a nyertes vállalkozó megkezdte 

a létesítményen az előzetes vizsgálatokat és a 

tervezéshez szükséges adatok beszerzését. A 

tényleges kivitelezés a jóváhagyott tervek alapján, 

2018. április 4-én, a bakdaruk teljes felújításával 

indulhatott meg, hiszen a rekonstrukciós munkák 

elvégzéséhez nélkülözhetetlenek voltak ezek a 

berendezések. További szempont volt a munkák 

ütemezésénél, hogy egyszerre csak egy nyílás 

víztelenítése történhetett meg, hiszen az ideiglenes 

elzáró szerkezet mennyisége csak egy nyílás 

elzárását tette lehetővé. 



A főművön a kivitelezés 2018. július 25-én a 2-es nyílás ideiglenes elzárásainak lehelyezését 

követően kezdődhetett meg, ahol egyszerre zajlottak a betonfelületi, a hidraulikus részegységek, 

az elzáró táblák korrózióvédelmi munkái.

2018. szeptember 27-én a hullámtéri duzzasztó 15t+15t / 4,2m bakdaru, illetve a hajózsilip 

5t+5t / 19 m bakdaru felújítási feladatait is megkezdték.

A műtárgy téli üzemre való átállása december 15-én történik, ezért ettől az időtől kezdve a 

táblában lévő elzáró berendezésnek működőképesnek kell lennie. Így minden munkavégzést, 

amely a mű üzemeltetését befolyásolta, leállítottunk decemberben.

Az újabb munka 2019. március 5-én vehette kezdetét az 5-ös nyílás revíziójával. Ezt követte 

június 3-tól a hajózsilip víztelenített rekonstrukciója, melyet teljes hajózási zárlat mellett végzett 

a kivitelező 2019. október 31-ig.

A munkaterületen 2020. február 26-án folytatódott a felújítás, amikor munkakezdési engedélyt 

adtunk ki a vízlépcső 2-es nyílásának gépészeti és elektromos irányítástechnikai rendszerének 

cseréjére.

2020. április 14-én munkakezdési engedélyt kapott a duzzasztómű 3-as nyílásának 

víztelenítése és tisztítása.

2020 szeptemberében a vízlépcső 4-es nyílása következett az elzáró berendezések 

rekonstrukciójával, a gépészeti felújításokkal, korrózióvédelmi munkákkal, továbbá hidraulikus 

rendszer felújításával. 

A nyílásrevízióval párhuzamosan 2020. szeptember 28-án a vízlépcső üzemi hídjának 

rekonstrukciós munkái kezdődtek el, amely a dilatációs szerkezetek és járófelületek komplett 

felújítását jelentette. Decemberben az aszfaltozási munkákkal is elkészült a vállalkozó.

A 2020-as évben befejeződött a hullámtéri duzzasztómű 12 szegmens elzáró elem gépészeti 

felújítása is.





2021. március 4-én kiadták a munkakezdési 

engedélyt az 1-es nyílás elzáró berendezésének 

rekonstrukciójára, valamint az üzemi hidat, a 

darupályát és a duzzasztóművet érintő munkákra. 

A 2-es nyílás meghibásodása miatt az 1-es nyílás 

munkái eltolódtak.

A hajózsilip elmaradt rekonstrukciós munkálatai 

2021. május 14. és szeptember 7. között 

valósulhattak meg.

2021 szeptemberében kiadták a hullámtéri 

duzzasztómű villamos berendezéseinek és a 

transzformátor állomás cseréjére, valamint az 

üzemi és parti létesítmények útépítési munkáira 

vonatkozó munkakezdési engedély. Befejeződött 

az 1-es nyílás szegmens elzáró szerkezetének 

korrózióvédelmi felújítása, a profilgumi tömítések 

felszerelése és vízzárási próbája, valamint a 

hidraulikus rendszer kiépítése és üzempróbája, 

továbbá az alvízi ferde kopóbeton megerősítése 

és a szivárgó testek készítési munkái.

Tekintettel arra, hogy a rekonstrukcióval 

érintett munkák nagy részét a kivitelező készre 

jelentette, így 2021. október 1-én a próbaüzem 

megkezdődött. A próbaüzem vége 2021. 

december 31. volt

A rekonstrukciós munkálatok a Kiskörei Vízlépcső 

főműtárgyait (duzzasztómű, hajózsilip), illetve a 

hullámtéri duzzasztómű létesítményeit érintette.

A Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója alábbi létesítményekre, illetve létesítményrészekre terjedt ki:

FŐMŰTÁRGYNÁL

 ● A főműtárgy vasbeton szerkezeteire (duzzasztómű, hajózsilip, üzemi híd, darupálya-tartók).

 ● A főműtárgy elzáró berendezéseire (a duzzasztómű és hajózsilip acél elzáró szerkezetek, 

támcsapágyak és olajhidraulikus mozgató berendezések korszerűsítése).

 ● A főműtárgy villamos berendezéseire (duzzasztó és hajózsilip).

 ● A főműtárgy teheremelő berendezéseire (2 db 400/100 kN teherbírású bakdaru, 50+50 kN 

teherbírású bakdaru).

 ● Mederburkolatok és partvédő művek

 ● Ideiglenes elzárások felújítása

HULLÁMTÉRI DUZZASZTÓNÁL

 ● Vasbeton műtárgy fő és ideiglenes elzáró berendezések felújítása

 ● Mederburkolatok és partvédőművek helyreállítása

 ● Villamos berendezésekre

 ● Teheremelő berendezésre (2 x 150 kN teherbírású bakdaru)

ÜZEMVITELI ÉS PARTI LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA

 ● Hajózsilip irányítótorony

 ● Üzemi úthálózat és térburkolatok

 ● Üzemi terület vagyonvédelmi rendszer

 ● Villamos energiaellátás létesítményei és térvilágítás

 ● Kapcsolódó informatikai rendszer



NÉHÁNY ADAT, ÉRDEKESSÉG A TISZA -TÓRÓL, AMI NEM LENNE A 

KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ NÉLKÜL:

A Tisza-tó egy olyan tó, amely árvízkor folyik, míg a Tisza egy olyan folyó, amely duzzasztáskor áll.

A Kiskörei vízlépcső feletti hullámtéren helyezkedik el, a Tisza folyó 404-440 folyamkilométer közötti 

szakaszán, Kisköre és Tiszabábolna között. A tó középvonal menti  hossza 33 km, legnagyobb 

szélessége 6,6 km - Poroszló és Tiszafüred között -, míg a legkeskenyebb Tiszanána-Dinnyéshát 

és Tiszaderzs térségében, ahol 0,6 km. A kétoldali tározó (árvízvédelmi) töltés hossza közel 80 km. 

A tározó teljes felülete 127 km2 (ötször nagyobb a Velencei-tónál és egyötöde a Balatonnak). Ebből 

104 km2 a vízfelület (62 km2 nyíltvíz, 42 km2 vízi növényzettel benőtt), a szigetek és félszigetek 

területe pedig összesen 23 km2.

A medencék és öblözetek vízmélysége igen változatos, 0,8 m-3,0 m között változik. 

A tározó jelenlegi térfogata 253 millió m3, melyből 132 millió m3 hasznosítható.

A vízkészlet gravitációs vízelosztó hálózatának legfontosabb létesítményei a Jászsági (kapacitása: 

48 m3/sec) és a Nagykunsági (kapacitása: 80 m3/sec) öntöző főcsatornák, amelyek biztosítják a 

térség öntöző vízellátását és halastavi vízpótlását. A Nagykunsági-főcsatorna a mezőgazdasági 

vízigények kielégítése mellett, gravitációs átvezetéssel nagy szerepet játszik a Körös-völgy 

vízhiányának enyhítésében és ökológiai vízpótlásában. 

Az 1940-ben üzembe helyezett Tiszafüredi öntözőrendszer vízellátása a tiszaörvényi öntözővíz 

átemelő szivattyúteleppel biztosítható, amelynek kapacitása 4,7 m3/sec.

A Tisza-tó mesterséges létesítmény, lényegében átfolyásos tározó, szintjének helyzete a folyó 

mindenkori vízjárásának is függvénye. A Kiskörei duzzasztómű csak a kiskörei szelvényben tartja 

a vízszintet egy adott intervallumon belül, a tározó felszínének esése az érkező vízhozamtól függ. 

A Tisza-tó sajátossága, hogy vízjárása szabályozható. A Tisza folyó önálló mederben (főmeder, 

vagy anyameder) folyik át a tározótéren. A főmederrel párhuzamosan, annak jobb és bal oldalán 

található az övzátonyok vonulata – ezek alkotják a szigetek és félszigetek rendszerét -, amely 

elválasztja a folyó medrét a tározó medencéitől. 

A Tisza-tó legfontosabb jellemzője és megkülönböztető jegye a magyarországi tavaktól a 

mozaikosság, vagyis a változatos és gazdag életterek sokasága. 
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