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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 Nyugati-főcsatornát 1965. december 30-án 

helyezték üzembe. A főcsatorna hossza ekkor 43 km 

volt, jelenleg már 70 km. A tiszavasvári hajózsilipnél ágazik ki a Keleti-főcsatornából és 

Újszentmargitánál csatlakozik az 1916-ban épült Halastói-tápcsatornához, amely addig a 

tiszakeszi szivattyútelep gépein keresztül kapta a vizet. A Nyugati-főcsatorna 8 700 hektár 

halastó gravitációs vízellátását és több mint 25 000 hektár szántó öntözését teszi lehetővé, 

továbbá számos település belvizeinek elvezetését könnyíti meg. Része a Tisza-Körös-

völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek. A Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilipén 

keresztül az év egészében az öntözési, halastavi, természetvédelmi, ökológiai és egyéb 

vízigények kielégítésére 25 m3/s vízmennyiséget lehet átengedni. Ez a kapacitás a Nyugati-

főcsatorna vízellátása mellett szükség esetén a Keleti-főcsatornába történő vízátvezetést is 

lehetővé teszi. Az elsődleges funkciók mellett a műtárgy árvízkapuként is funkcionál, mivel a 

Tisza árvizei mind a Keleti-, mind a Nyugati-főcsatorna torkolati szakaszáig bejátszanak.

A beeresztőzsilip monolit vasbeton szerkezetű, 30,2 méter hosszú és 15,5 méter széles 

építmény. A zsilipet három hosszanti pillér két 4,5 méter széles kamrára osztja, amelyekben 

helyet kaptak a 3 méter magas szegmens táblás elzáró szerkezetek.

Az építés óta a műtárgyon átalakítás, felújítás nem történt, csak kisebb állagmegóvási 

munkálatok voltak. 

A Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 

című KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 

azonosítószámú projekt keretében felújították 

a Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyát. 

A beruházás érintette a zsilip vasbeton 

szerkezetét, az elzáró berendezéseket 

(zsiliptáblák, mozgatószerkezetek), a villamos 

és irányítástechnikai berendezéseket, 

valamint a műtárgy közelében megtörtént a 

mederburkolat és a partvédművek felújítása. 

VASBETONSZERKEZETEK 
FELÚJÍTÁSA:

A műtárgy víztelenítését és iszaptalanítását 

nyílásonként végezték, hiszen a kivitelezés 

alatt folyamatosan biztosítani kellett a 

Nyugati-főcsatorna vízellátását, az egyik 

nyíláson keresztül így ez végig megoldott 

volt. A betonjavító munkálatokat kisvizes 

időszakokra ütemezték. Az alaplemez felső 

síkjának és a pillérek függőleges felületeinek, 

valamint a csőtagok födémeinek gépi tisztítása 

nagynyomású vízsugárral (1 000 bar) készült. 

A betonfelületek lemosása után a teljes 

függőleges beton felület húsz százalékát 

érintő, úgynevezett táskásodásokat (felületi 

hibák) homokfúvással megtisztították, majd a 

kilátszódó betonacélokat kezelték és befedték. 

A betonjavítás előtt a szivárgó repedéseket 

injektálták. A gépház födémszerkezetét 

vízzárósági problémák miatt új rétegrend 

kialakításával újra kellett betonozni. 



MEDERBURKOLATOK, PARTVÉDŐMŰVEK FELÚJÍTÁSA:

A vízszállítási kapacitás helyreállítása érdekében az elő és utófenéken, valamint a 

mederrézsűkön felnőtt növényzet irtása megtörtént. Az alvízi és felvízi mederben emellett a 

fenék feliszapolódás kitermelése ugyancsak része volt a projektnek. A meglazult kőburkolatokat 

(rézsű- és mederburkolatok) felújították. A korábban is meglévő kőhányásos részűbiztosítás 

javítása megtörtént, illetve a mederburkolatok egyes helyeken kiegészített kőszórást kaptak. 

ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK REKONSTRUKCIÓJA:

A billenő zsiliptáblák szerelési munkáit vízmentes munkatérben végezték. 

A ZSILIPTÁBLÁKON ÉS AZ IDEIGLENES ELZÁRÁSOKON ELVÉGZETT 

VIZSGÁLATOK, JAVÍTÁSOK:

 ● az acélszerkezet állapotának vizsgálata, fellelt hibák (deformációk stb.) javítása;

 ● a csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje;

 ● a záró elemek javítása és a tömítő profilok cseréje, ezt követően vízzárósági próba elvégzése;

 ● csapágyak, kopó mozgó alkatrészek felülvizsgálata, cseréje; 

 ● a korrózióvédelmi bevonatok teljes felújítása;

 ● a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata, javítása.

A MOZGATÓSZERKEZET FELÚJÍTÁSA:

 ● fogas-létrák leszerelése és cseréje;

 ● a meghajtó villanymotor leszerelése és cseréje; 

 ● az átváltómű szétszerelése a kézi hajtással együtt, felújításuk;

 ● a kisebb csigahajtómű szétszerelése és felújítása;

 ● a végálláskapcsolókat működtető mechanikus szerkezet szétszerelése és felújítása;

 ● az emelőtengely csigahajtóművének szétszerelése és felújítása, valamint az emelőtengely 

leszerelése a fogas létra csatlakozással együtt és felújításuk; 

 ● új meghajtó villanymotor felszerelése és bekötése;

 ● a berendezés festése;

 ● a hajtóművek feltöltése friss olajjal, kézi működési próba;

 ● biztonságtechnikai vizsgálatok;

 ● a villamos berendezések feszültség alá helyezése, működési próba. 





ACÉLSZERKEZETEK 
REKONSTRUKCIÓJA: 

Az acélszerkezetű akna lefedések, korlátok, 

lakatosipari szerkezetek cseréje megtörtént a 

projekt keretében tüzihorganyzott kivitelűre. 

A műtárgy felett lévő tetőszerkezetet 

hosszirányban meg kellett hosszabbítani, 

hogy a csapadék ellen nagyobb védelmet 

nyújtson. A régi vízmércéket elbontották, 

helyettük új bejelzős rézsűlépcsős vízmércék 

készültek a felvízi és alvízi oldalon, regisztráló 

alépítménnyel együtt.

VILLAMOS ÉS 
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI 
BERENDEZÉSEK:

A felújítási munkák befejezését a műtárgy 

elektromos rendszerének a rekonstrukciója 

jelentette. Ennek keretében megvalósult a 

villamos berendezés felújítása, az üzemviteli 

automatika elkészítése, kábelezés, a 

térvilágítás korszerűsítése, a szabadtéri 

csatlakozó dobozok cseréje. Fejlesztésekre is 

sor került ezen a területen, hiszen beépítettek 

egyebek mellett egy érintőképernyős PLC 

rendszert (vezérlés), melynek képernyőjén 

megjelenik a folytonos vízszint alvízre és 

felvízre, a zsiliptáblák helyzete, a leadott víz 

mennyisége, illetve a felvíz hőmérséklete. 

Ezeket az adatokat, valamint a szintén a 

projekt keretében kiépített térfigyelő rendszer 

képeit, a 300 méterre található Keleti-

főcsatorna hajózsilip-kezelő épületénél is 

nyomon tudják követni a kollégák. A vízrajzi 

adatok emellett az országos rendszerbe is 

bekerülnek.

EGYÉB SZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA:

A korlátok és egyéb víz feletti acélszerkezeti részek korrózióvédelmének felújítása, az építési 

jellegű munkák befejezése után valósult meg. 

A felvízi betétgerenda darupálya felújítása, korrózióvédelmének felújítása, villamos hajtású 2x1 

tonna teherbírású daru cseréje. 

A két futóműves hídszerkezet szerkezeti vizsgálata, a csapágyak zsírozása és a hídpálya teljes 

hosszában az akadásmentes működés biztosítása.



FELVÍZI IDEIGLENES ELZÁRÁS, BETÉTGERENDA:

A műtárgy víztelenítésével járó munkák befejezése után, mielőtt a betétgerendák a raktárba, 

illetve az alvízi partoldalon raktározásra kerültek volna, a karbantartásukat elvégezték. 

A felújítás következő műveletekből állt: 

 ● kiemelő gerenda felújítása,

 ● betétgerendák letisztítása nagynyomású vízsugárral;

 ● a fa szerkezetek cseréje, konzerválása; 

 ● a korrodált vagy tönkrement csavarok pótlása;

 ● a szerelés, javítás közbeni felületbevonatok sérülésének kijavítása.

A Nyugati-főcsatorna beeresztő műtárgyának műszaki átadása és a próbaüzem megtartása 

már 2019 novemberében megtörtént.
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