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A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

2018. évi árvíz- és belvízvédekezésre való felkészülésének felülvizsgálatáról 

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2018-ban az átlagosnál 2-3 fokkal melegebb volt a 

hőmérséklet, éves szinten átlagos, de havi szinten szélsőséges csapadékeloszlással. Az év hidrológiai 

jellegzetessége volt a vízfolyások februári jegesedése, a május-júniusi heves esőzések, az ezzel járó intenzív 

kisebb árhullámok, valamint az őszi rendkívüli szárazság miatt a vízfolyások legkisebb vízszinteket közelítő 

vízállása október közepére. 

A márciusi és júniusi csapadékos időjárás miatt III. fokú helyreállítási helyi vízkár készültséget kellett elrendelni 

több helyszínen. Többek között, Lukácsházi tározónál, a Répcén, a Vörös-patakon, a Gyöngyös-folyáson és a 

Páhoki-patakon. Műszaki segítségnyújtásra került sor a Vadása I-II. tározónál. További helyreállítási igény 

merült fel két hordalékfogónál, ahol a teljes műtárgy felújítása szükséges, a Kávás-patakon, valamint a Zala alsó 

vízgyűjtőjén, több depónia szakadás miatt.  

A márciusban lehullott jelentősebb csapadékmennyiségek miatt árhullám vonult le a Kebele patak vízgyűjtőjén, 

ezért a Kebele árvízcsúcs-csökkentő tározón III. fokú helyi vízkár elleni védekezés elrendelése vált szükségessé.  

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2018-ban összesen három árvízvédelmi szakaszon 

kellett 1-1 alkalommal készültséget elrendelni.  

2018. május 15-18. között a Rába körmendi és szentgotthárdi védelmi szakaszain került elrendelésre a levonuló 

árhullám miatt I. fokú árvízvédelmi készültség. 

2018. május 16-20. között levonult árhullám a murai árvízvédelmi szakaszon II. fokú árvízvédelmi készültség 

elrendelését tette szükségessé. 

A levonuló árhullámok és helyi vízkárok következtében helyreállítási munkákat végeztünk/végzünk a Pinka 

medrében Körmend térségében, a szentgotthárdi zsilipeknél (2 db) és a Rába rábagyarmati holtágában. A 

munkák az idei évben befejeződnek. 

Letenye belterületén a Béci-patak okozott elöntéseket 2014 szeptemberében. A geodéziai állapotfelmérés alapján 

vízjogi létesítési engedélyezési tervet állítottunk össze, amely tartalmazta a meder belterületi szakaszának, 

műtárgyainak rekonstrukcióját. A kivitelezés 2018 tavaszán megvalósult. 

 

2018-ban 2 vízrajzi távmérő állomást korszerűsítettünk, 5 vízmércét újítottunk fel és 5 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. 

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

döntéstámogatási funkciókat biztosítva. A Rába modell továbbfejlesztését a RaabFlood4Cast projektekben 

hajtjuk végre 2019. június végéig. 

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. 

 

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. A kiviteli 
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tervek készítése és az érintett ingatlanok megvásárlása, kisajátítása van jelenleg folyamatban. A projekt fizikai 

megvalósításának befejezési határideje 2021. február 9.   

Dozmati víztározó építése 

A kivitelezési munkák 2017 decemberében kezdődtek el. Az Arany patak mederrendezése – mederkotrás 

rézsűképzéssel, mederszelvény kialakítással, a kitermelt anyag elszállításával, füvesítésével - a Szombathelyi, 

Dozmati és a Bucsui 5,8 km hosszúságú szakaszra elkészült. A Dozmati tározóhoz vezető útcsatlakozás 

kiépítésre került. 

Az ivóvíz gerincvezeték tározótérben áthaladó szakaszának kiváltása megtörtént. 

A 20Kv-os légvezeték kiváltás vezetékjogi engedélye jogerőssé vált. 

A megelőző régészeti feltárások I. ütemét 5100 m2 területen (vízleeresztő műtárgy és árapasztó vápa) a Savaria 

Múzeum munkatársai elvégezték. A régészek által visszaadott munkaterületen a leeresztő műtárgy alapozási 

munkáit, Rocla csövek beépítését kivitelező végzi. A vízfolyástól D-re tervezett kb. 170m hosszú töltésszakasz 

építési munkái folyamatban vannak. A Savaria Múzeum munkatársai a megelőző régészeti feltárások II. ütemét 

22800 m2 területen végzik, mely érinti az anyagnyerőhely, és a völgyzárógát területének nagy részét. 

Kitűzésre került az állandó vizű tó vízpótlását biztosító létesítményeinek építési helyszíne. 

A projekt részeként létrejövő 7,2 hektár vízfelületű állandó vizű tározórész kedvező teret nyújt a vízinövények, a 

vízhez kötődő állatvilág megtelepedésének, gyarapítva ezzel a térség élőhelyeit. Az így kialakuló új vizes-nedves 

élőhely kiemelt szerepet kap a természeti értékek megismerésében, bemutatásában, s általa lehetővé válik a 

szombathelyi Csónakázó tó vízpótlásának javítása.  

Az építési munkák szerződés szerinti befejezésének időpontja 2019. június hónap, de a teljes felületű régészeti 

feltárások lezárását követően az időpont felülvizsgálatra kerül.  

A beruházás teljes költsége 2 milliárd 36 millió Ft. 

Marótvölgyi öblözet 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 már folyamatban 

vannak, előreláthatóan 2019 őszére fejeződnek be.  

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. A 

tározók vízjogi engedélye beszerzésre került, a kivitelezés Zalatárnokon és Murarátkán elkezdődött.  

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. Jelenleg a tervek jóváhagyása van folyamatban 

Gór-Bői árvízcsúcs-csökkentő tározó nagyműtárgy rekonstrukciója  

Európai Uniós támogatással megkezdődött a Góri tározó nagyműtárgyának felújítása, mely 2020-ig valósul meg. 

A projekt tartalmazza a vasbeton műtárgy, a mederburkolatok, partvédőművek, az elzáró berendezések, a 

villamos energiaellátás létesítményeinek, valamint az irányítástechnikai rendszer felújítását. 

 

Szombathely, 2018. november 19. 
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