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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.
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A projekt keretében felújítandó műtárgyak közé tartozik az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság kezelésében lévő Nicki duzzasztómű létesítményeinek átfogó rekonstruk-
ciója: a betonszerkezetek, acélszerkezetek, elektromos, irányítástechnikai, hidrau-
likus és gépészeti berendezések, valamint a közművek javítása révén biztosítható a 
műtárgyak biztonságos, károkozásmentes üzemszerű működése és fenntartása.

Az 1932-ben épült Nicki duzzasztómű alapfeladata, hogy a Rába duzzasztásával a 
felvizéből kiágazó Kis-Rábába ökológiai célú gravitációs vízbevezetést tegyen lehetővé 
és biztosítsa a folyón az árvíz, a hordalék és a jég levezetését. Ezt a  Kis-Rába beeresztő 
zsilip szabályozza,  amely teljes körűen felújításra kerül. 

A duzzasztómű  három duzzasztónyílásába beépített vízfeltöltésű tömlős gát esetében 
a tömlők cseréje történik meg, emellett ezekhez a nyílásokhoz új rendszerű ideiglenes 
elzárási lehetőséget biztosító táblák is készülnek. A korszerű berendezés segítségével 
az eddig előforduló több napos duzzasztási üzemszünetek 2-3 órára csökkennek. 
Felújításra kerül a műtárgy hordalék-leeresztő nyílásában lévő síktáblás acélszerkezetű 
elzárás is valamint a műtárgy vasbeton szerkezeteinek felületei.

A komplex felújítás része többek között az alvizen lévő egységes 
kialakítású speciális utófenék, az ún. Pfl etschinger-pad, a 

vasbeton cölöpökön álló faborítású sík vasbeton lemez, 
az al- és felvízi medrek, és a rézsűk a partvédelmekkel.

A létesítmény felújítását követően a 
nagyműtárgy elsődleges funkció-

jának üzembiztonságán túlme-
nően a járulékos hasznosítás 
feltételei is jelentősen javul-
nak. Kedvezőbbek lesznek 
a feltételek egyrészt a halá-
szati vízfelület kezelésére, 
másrészt a duzzasztó kör-
nyezetében megvalósuló, 
vízhez kötődő rekreációs 

hasznosításra.  


