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A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

2019. évi árvíz- és belvízvédekezésre való felkészülésének felülvizsgálatáról 

 

 

2019-ben a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén eddig az átlagosnál mintegy 2°C-kal 

melegebb idő volt, a csapadék a sokéves átlag alatt maradt. Havi szinten szélsőséges csapadékeloszlást 

tapasztaltunk. A hűvösebb és csapadékos májusban pótlódott a korábbi hónapok csapadékhiánya. Május végén 

vízfolyásainkon kisebb árhullámok vonultak le. A Mura folyón I. fokú védekezés folyt. A nyári időszakban 

többfelé rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le szeszélyes területi eloszlásban 40 mm-70 mm 

közötti értékekkel, helyenként jégeső, viharos szél kíséretében. Említésre méltó még az augusztus, október 

közötti időszak jelentős csapadékhiánya, melynek következtében a vízfolyásokon kisvizes állapot a jellemző. 

 

A 2019 májusában kialakult meteorológiai helyzet a néhol 90 km/h sebességű széllel súlyos viharkárokat 

okozott. A bedőlt fák, és uszadék torlaszok eltávolítása vált szükségessé az árvízi biztonság helyreállításának 

érdekében, ezért I-II. fokú helyi vízkár készültséget, majd III. fokú helyreállítási helyi vízkár készültséget kellett 

elrendelni a Gyöngyös-műcsatorna mentén, több helyszínen.  

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2019-ben egy árvízvédelmi szakaszon kellett 1 

alkalommal készültséget elrendelni.  

2019. május 30-án 16 órától a Mura árvízvédelmi szakaszán a levonuló árhullám miatt I. fokú árvízvédelmi 

készültséget folytattunk 2019. június 2-án 6 óráig. A levonuló árhullám kárt nem okozott. 

A Mura M7 autópálya hídjának felvízi oldalán a hídpillér állékonyságának biztosítása érdekében 

folyógazdálkodási munkákat végeztetett Igazgatóságunk. A zátonykotrás és a partbiztosítás 2019. március 

végére készült el. 

 

A 2018 év júniusi heves csapadékok megrongálták a Halastói-patakon és a Mici-patakon levő hordalékfogókat, 

illetve a Kávás-patak mederburkolatát, valamint depónia szakadások történtek a Gyöngyös-folyás illetve Páhoki- 

patak mentén. A geodéziai állapotfelmérés alapján elkészültek a tervdokumentációk, majd 2019 első felében 

megvalósult a műtárgyak rekonstrukciója. 

 

A Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszert, mely 9 db szivattyúteleppel működik, Igazgatóságunk Kis-Balaton 

Üzemmérnöksége kezeli. 2018 októberétől ez idáig négy alkalommal, összesen 120 napon át tartottunk fenn 

védelmi készültséget. A védekezések során több mint 8,98 millió m
3
 vizet emeltünk át.  A belvízre fordított 

védekezési költség megközelítőleg 40,9 millió Ft volt. A védekezés és a felülvizsgálatok tapasztalatai alapján a 

szivattyútelepek üzemképesek, funkciójukat ellátják. A csatornák egyszeri kaszálását elvégezték 93,469 km 

hosszban.  
 

Az árvízi és belvízi vízrajzi hálózat, a távmérő berendezések alapvetően megbízhatóan működnek és közvetítik 

az adatokat a központi adatgyűjtőkbe és az internetes információs felületekre.  

2019-ben 2 vízrajzi távmérő állomást korszerűsítettünk, 3 vízmércét újítottunk fel és 4 távmérő műszert 

javítottunk meg. 

Igazgatóságunk összesen 40 db mérőállomást üzemeltet a védelmi szakaszokon, magas szintű műszerezéssel. Az 

árvízi vízmércék rendszere jól kiépített, a vízszintek változásának nyomon követését korszerű érzékelők és 

távmérő berendezések biztosítják, amelyek folyamatosan adatokat küldenek a védelmi központ számára. Az 

előforduló kisebb üzemzavarok elhárítása folyamatosan megtörténik. 

A Rába és Mura nagyvízi előrejelző modellek üzemszerűen működnek, megfelelő riasztást, korai előrejelzést és 

döntéstámogatási funkciókat biztosítva. A Rába modell továbbfejlesztését a folyamatban lévő a RaabFlood4Cast 
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projektekben hajtjuk végre. A Mura modell továbbfejlesztésére FORMURA néven pályázatot készítettünk elő és 

nyújtottunk be Horvátországgal közösen. 

A védekezési időszakon kívül folyamatos a hidrometeorológiai figyelés és helyzetértékelés, továbbá határvízi 

kapcsolatok keretében előírásszerűen megtörténik az országok közötti kölcsönös vízrajzi tájékoztatás, adatcsere, 

ill. adatharmonizáció. A vízrajzi munkában alkalmazott ISO minőségirányítási rendszerünk biztosítja a mért és 

közreadott adatok hitelességét. 

 

Több, jelentős, Európai Uniós fejlesztés lépett a megvalósulás fázisába Igazgatóságunk működési területén. 

 

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének fejlesztése 

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal közösen 

mintegy 3,6 milliárd Ft összköltséggel árvízvédelmi célú projektet valósít meg a Rába-völgyben. 

Igazgatóságunk működési területén, Szentgotthárdon, Körmenden és Sárváron kerül sor fejlesztésekre, melyek 

között árvízvédelmi támfal magasítása, töltésfejlesztés, töltés-áthelyezés és műtárgyfejlesztés szerepel. Az 

érintett területek megvásárlása, kisajátítása megtörtént. Az építési munkák Körmenden 2019. október elején 

megkezdődtek. A projekt építési munkái várhatóan 2021 februárjában fejeződnek be.   

 

Dozmati víztározó építése 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium az 

Európai Unió támogatásával 2 milliárd 36 millió forint ráfordítással, a Környezeti és Energiahatékonysági 

Program (KEHOP) keretében megvalósította a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló 

dozmati víztározó megépítése”című kiemelt projektet, melynek legfőbb célja Szombathely és a környező 

települések (Bucsu, Dozmat, Torony, Sé, Szombathely) árvízi biztonságának megteremtése. 

A Dozmati tározó projekt üzemeltetése során az árvizet olyan mértékben csillapítja tározással, hogy az Arany-

patakba továbbengedett vízmennyiség már nem okoz árvízi elöntést lakott területen, az Arany-patak 

mederrendezésével a meder alkalmassá válik a szabályozott vízhozamok levezetésére.  

A kivitelezési munkák 2017. szeptember – 2019. szeptember közötti időszakban történtek. 

A Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó 421 m hosszú, 4 m koronaszélességű völgyzárógátja az Arany patak 

8+142 km elzárási szelvényében épült meg. A völgyzárógát - Arany patak metszésében, az érkező nagyvizek 

völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében létesült a leeresztő 

műtárgy, mely zsiliptábláinak szűkítésével a töltés mögötti tározótérben betározódás alakul ki. Az árvízcsúcs-

csökkentő tározón belül az anyagnyerő területén kialakításra került a 7,2 ha alapterületű állandó vízfelületű 

tározórész. Ennek feladata - vízhiányos időszakban - vízpótlás biztosítása az Arany patak alvízi szakaszán. A 

tározó tó területét az Arany patak új medrétől 530 m hosszú, 3 m koronaszélességű oldaltöltés választja el. 

A létesítmények műszaki átadása megtörtént, a projekt zárás tervezett időpontja: 2020. március hónap vége. 

 

Marótvölgyi belvízöblözet rendezése 

A Marótvölgyi öblözet a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének nyugati oldalán jelentkező belvizeket 

hivatott összegyűjteni. Egészen idáig az öblözet nem épült ki teljes egészében, csupán az északi részöblözet 

működött a terveknek megfelelően. Funkciója teljes ellátásához szükséges a Marótvölgyi déli részöblözet 

kialakítása, és a Főnyedi szivattyútelep gépészeti rekonstrukciója is. A Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Program keretében megvalósuló projekt érinti Főnyed, Sávoly és Somogysámson és Szegerdő 

településeket. Az elnyert támogatás összege mintegy 2,2 milliárd Ft, a kivitelezési munkák befejeződtek. 

 

Záportározó építési program – Vas és Zala megyében 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt átfogó célja a völgyfenéki települések árvízi biztonságának 

növelése, a víz okozta károk megelőzése, csökkentése záportározókkal, a tapasztalt helyi vízkár események 

figyelembe vételével.  

A záportározók Kőszegdoroszló, Rábagyarmat, Rönök, Murarátka és Zalatárnok árvízi biztonságát növeli. 

Zalatárnokon és Murarátkán előrehaladott állapotban van a vízszintszabályozó műtárgy és a töltés építés. 

Várhatóan 2019 évben befejeződik a gát és létesítményeinek kivitelezése. Kőszegdoroszlón, Rábagyarmaton és 

Rönökön jelenleg a töltés építési és műtárgyvasalási, betonozási munkák folynak. 

Az építési munkák várhatóan 2020. év nyarán fejeződnek be. A beruházás összköltsége 1 milliárd 850 millió Ft. 

 

 

Búberki szivattyútelep felújítása 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében felújítjuk a Kis-Balaton Belvízvédelmi 

Rendszerhez tartozó Búberki szivattyútelepet. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi 

eljárás folyamatban van. 

 



Gór-Bői árvízcsúcs-csökkentő tározó nagyműtárgy rekonstrukciója  

Európai Uniós támogatással megtörténik a Góri tározó nagyműtárgyának felújítása.  A projekt tartalmazta a 

vasbeton műtárgy, a mederburkolatok, partvédőművek, az elzáró berendezések, a villamos energiaellátás 

létesítményeinek, valamint az irányítástechnikai rendszer felújítását. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van 

 

 

Szombathely, 2019. november 7. 
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