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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 Nicki duzzasztómű 1932-ben épült. Alapfeladata, hogy a Rába folyó duzzasztásával a 

felvízéből kiágazó Kis-Rábán keresztül biztosítsa a Kis-Rába- Hanság vízrendszerének 

öntözési, gazdasági és ökológiai célú, gravitációs vízpótlását. Ezen keresztül kapnak vízpótlást 

a hansági csatornák Kapuvár és Csorna térségében, és ez adja a Rábca folyó felső vízpótlását 

is, valamint olyan különösen értékes természetvédelmi területek vízellátásában is szerepet 

játszik, mint a Rábca melletti Nyirkai-Hany. 

A Nicki duzzasztóműnek biztosítani kell a Rába folyón érkező árvizek, a hordalék és a jég 

levezetését. Mindezek érdekében a duzzasztómű három duzzasztónyílásába beépített 

vízfeltöltésű tömlős gát esetében a tömlők cseréje történt meg. Ezekhez a nyílásokhoz új 

rendszerű ideiglenes elzárási lehetőséget biztosító táblák is készültek. A korszerű berendezés 

segítségével az eddig előforduló több napos duzzasztási üzemszünetek 2-3 órára fognak 

csökkenni a jövőben, továbbá a létesítmény elsődleges funkcióin túl kedvezőbbek lesznek a 

feltételek a halászati vízfelület kezelésére is.



Első beavatkozásként a létesítmény 2-es, 3-as nyílásának a víztelenítése készült el. Ehhez 

a duzzasztómű felvízi oldalán 8,0 m, ill. 6,0 m hosszúságú Larssen lemezeket vertek le. Ezt 

követően kezdődött meg az új tömlős gát beépítése, hiszen a nyílásokban a mozgógát funkcióját 

vízfeltöltésű tömlősgátak látják el. A tömlő az alaplemezbe bebetonozott töltőcsövön keresztül 

a működtető aknából vízzel feltölthető és benne a tömlő külső víznyomásához képest túlnyomás 

hozható létre. Ennek segítségével a tömlő hengeres alakot felvéve biztosítja a duzzasztást, a 

folyó vizét a tömlőn felső átbukással vezetik át. A benne lévő víz ürítésével, ill. a túlnyomás 

csökkentésével a tömlő ellapul és a magassága csökken. A teljes ürítéssel a tömlő teljesen 

a küszöbre fekszik és a duzzasztás megszűnik. A fenti elv alapján a tömlő mozgógátként 

működik. A tömlősgát mozgatása a működtető aknába betöltött vagy onnan kivezetett víz 

segítségével valósul meg. A gumitömlő a rugalmas része a gátnak, a tömlő anyagának a magját 

két réteg szintetikus poliészter szál alkotja, mely EPDM gumibevonattal van ellátva. Mindegyik 

tömlő vákuummegszakító sorral (deflektor) rendelkezik. Egy tömlő hossza 23,45 m, maximális 

térfogata 130 m3. A tömlőt a küszöbhöz és az oldalfalakhoz acélszerkezetű rögzítőelemek 

kötik. 

Az új tömlős gát beépítése után az ideiglenes felvízi elzárást biztosító Larssen típusú 

szádlemezeket kihúzták, ezt követően megkezdődött a vezérlőszekrény rekonstrukciója.

Fenékleürítő zsilip gépházában van elhelyezve a fűtött vezérlőszekrény, melyet mikroprocesszor 

vezérel. Az automatikus felvízszint-szabályozáshoz a felvízszint folyamatos mérését 

vízszinttávadó végzi. A táblák mozgatását az elektromechanikus mozgató-berendezés 

biztosítja. A mozgatómű két, az elzárótáblákra merőleges tengelyű, közösen hajtott emelőmű, 

amellyel a táblákat együttesen, vagy a felső táblát külön is mozgatják. 

Először a 2-es, 3-as nyílásoknál, valamint a hordalék-leeresztő műtárgyrésznél az alvízi oldali 

Pfletschinger pad betonozási majd az ács munkái készültek el. 







Az ún. “kettős tábla” két, egymástól nem függetlenül működtetett, párhuzamos vízzáró lemezű 

síktáblából áll: az alsó táblából és a felső táblából. A két tábla függőleges pályán mozgatható.  

A küszöbre zárt “kettős tábla” teljes magassága 3,04 m, a tábla felső éle a tömlősgát maximális 

felső szintjével egyezően 139,94 mBf.

A Rába folyó medréből a felvízi oldalon 9.800 m3 mennyiségű anyagot kotortak ki, melyből a 

Kis-Rába II-es ágát feltöltötték. Ezzel együtt a Kis-Rába II-es zsilipet is elbontották. 

Kis-Rába I zsilip fel- és alvízi víztelenítés mellett történt meg a Kis-Rába beeresztő zsilip 

komplex felújítása, mely a Rába bal partján, a duzzasztómű felett 330 m-re található 

A mai állapotban a beeresztő műtárgy biztosítja a szabályozott vízkibocsátást a Kis-Rába 

vízpótló rendszerébe a Rába duzzasztott felvízéből. A duzzasztómű alvízén a kimélyülés 

megakadályozása érdekében egy fenékküszöböt építettek.

A felvíz oldali elzárószerkezet mellett, a kezelőszinten helyezkedik el az energiaellátást és 

vezérlést tartalmazó kapcsolószekrény, mely energiával látja el és működteti a két AUMA-

NORM hajtást, a térvilágítási áramkört (alkonykapcsolóról is működtethetően), valamint a 

folyamatvezérlő és távfelügyeleti PLC-t szünetmentes betáplálással. A felújított műtárgyak 

irányítástechnológiai teljes felügyeletét és irányítását optikai kábeleken PC-re kapcsolt osztott 

intelligenciájú PLC-rendszer végzi.

A duzzasztómű felújításával a jövőben továbbra is biztosítottá válik a Kis-Rába öntözőrendszer 

vízutánpótlása, mely az öntözésen kívül alkalmas egyéb - ökológiai, természetvédelmi, ipari - 

vízigények kielégítésére is. 
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