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ELŐZMÉNYEK
A Rába vízrendszerének sajátosságaiból adódóan 
heves, szélsőséges vízjárású folyó, az árvizek gyor-
san kialakulnak, órák alatt méteres vízszintemelke-
dések fordulhatnak elő. Az árhullámokat jellemzően 
a tavaszi hóolvadás, a kora nyári esőzések indítják 
el, melyek levonulását a medertelítettség, beszivár-
gási viszonyok, hegyvidéki és dombvidéki jellem-
zők, valamint az árhullámok összetalálkozásának 
körülményei nagyban befolyásolják. A hatékony ár-
vízvédekezéshez szükséges időelőny minimális, a 
határ mentén lévő Szentgotthárd település esetében 
csupán néhány óra áll rendelkezésre a felkészülés-
re. A mértékadó árvízszint jelentős mértékű emel-
kedésével a 2009. évi, az addig mért legmagasabb 
vízállású, majd a 2013. és 2014. évi rendkívüli árvi-
zek minden kétséget kizáróan rávilágítottak a Rába 
árvízvédelmi rendszerének gyenge pontjaira, alátá-
masztva ezzel a projekt létjogosultságát. Az 1965-ös 
árvizeket követően létesült állami kezelésű védvona-
lak és kapcsolódó műtárgyak már nem biztosítanak 
kellő védelmet a megváltozott környezeti adottsá-
gok (szélsőséges időjárási viszonyok, klímaváltozás 
hatásai) miatt. A fejlesztéseknek köszönhetően az 
árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízká-
rok megelőzhetővé válnak. Mindez kedvező hatást 
gyakorol a térség gazdasági-társadalmi fejlődésére, 
hiszen az árvízvédelmi biztonság az egyik fontos té-
nyezője a turisztikai, gazdasági és egyéb település-
fejlesztési törekvéseknek.

TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS
A Rába folyó menti térség árvízvédelmi biztonságá-
nak teljes körű megteremtése jelentős, több tíz milli-
árd forint nagyságrendű anyagi forrást igényelne. Eb-
ből kifolyólag – a prioritások és a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet figyelembevétele mellett – az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság, a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság által alkotott Konzorcium összeállította a 
Rába-völgy projekt I. ütemében megvalósítani kívánt 
intézkedéseket. A projekt szakmai előkészítése már 
2015-ben megkezdődött, mely 2016-ban mintegy 3,6 
milliárd Ft támogatásban részesült. A projektben fog-
lalt fejlesztések két vízügyi igazgatóság működési te-
rületén valósultak meg az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság, mint kedvezményezett közreműködésével.
Az előkészítő munkák részeként elkészült a megva-
lósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány 
(környezetvédelmi engedély), a vízjogi létesítési en-
gedélyes és tender tervdokumentáció, illetve egyéb 
előkészítéshez kapcsolódó beszerzések valósultak 
meg. Továbbá a szükséges területszerzés is lezajlott 
az érintett projekthelyszíneken. 

A sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását kö-
vetően a kiviteli tervek elkészítését, valamint a ma-
gasépítési- és vízi létesítmények kivitelezési felada-
tainak elvégzését a Szabadics Építőipari Zrt. nyerte 
el. A kivitelezési munkák a kiviteli tervdokumentációk 
ütemezett készítése mellett 2019-ben kezdődtek meg.

4db foto
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SZENTGOTTHÁRD ÉS SÁRVÁR
KÖZÖTTI FOLYÓSZAKASZ ÁRVÍZVÉDELMI 
FEJLESZTÉSE I. ÜTEM 
(NYUDUVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETTE)

06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon 
végzett fejlesztések 

• Rába bal parti árvízvédelmi mű fejlesztése a La- 
 pincs torkolat és a Hunyadi u. híd között a 2+121- 
 2+490 tkm közötti szakaszon

• Rába bal parti tervezett védmű fejlesztése a Hu-
nyadi u. híd és a duzzasztómű között a 2+490-2+860 
tkm közötti szakaszon

•Rába bal parti töltés 2+781 tkm szelvényében lévő 
III. sz. zsilip fejlesztése

• Lapincs-folyó jobb parti töltésfejlesztése a 0+000- 
 0+180 tkm szelvények között

• Rába jobb parti I. rendű töltés fejlesztése 0+000
 0+110 tkm szelvények közötti szakaszon

• Rába jobb parti töltés 0+090 tkm szelvényében  
 lévő V. sz. zsilip fejlesztése

• Gátőrház fejlesztése

Az árvízvédelmi szakaszt érintő munkák során 
Szentgotthárd belterületén a Rába bal parton 739 fm 
hosszban valósult meg fejlesztés a duzzasztóműtől a 
volt kaszagyári terület mentén egészen a Lapincs tor-
kolatig. A fejlesztés keretében a Rába bal part 2+121 
– 2+860 tkm szelvényei között vasbeton támfal, vala-
mint a vízoldali betonba rakott terméskő burkolat és 
kapcsolódó partbiztosítás létesült, földműfejlesztés-
sel, továbbá fenntartó utak kialakításával egybekötve 
(vasbeton padka és kiselemes térkő burkolat). 

Az új támfal kiépítésével és a régi támfalas szakasz 
elbontásával jelentősen növekszik a folyó hullámtere, 
vagyis az árhullám levezetésére alkalmas kereszt-
metszet. A fejlesztéssel érintett szakaszon található 
III. számú zsilipes műtárgy (Rába bp. 2+781 tkm) a 
jelenleg hatályos MÁSZ szinthez igazítva került át-
alakításra monolit vasbeton szerkezet magassági 
emelésével, a zsiliptábla és elzáró szerkezet korsze-
rűsítésével. Emellett vízoldalon a műtárgy vízszintes 
csőtagja meghosszabbításra került a Rába partjáig. 

A Rába jobb parti töltés 0+000-0+110 tkm közötti 
szakaszán betonba rakott terméskő burkolat és part-
biztosítás, valamint földműfejlesztés valósult meg. 

Az adott szakasz fejlesztése az V. számú zsilipes 
műtárgy (Rába jp. 0+090 tkm) magassági emelésé-
vel, annak kiegészítő rekonstrukciójával és a végle-

ges töltéskorona mechanikai stabilizációjával zárult.
A Lapincs jobb parti árvízvédelmi töltés MÁSZ + 1 
méteres biztonsági szintre történő földműfejlesztése 
mellett a 0+000-0+017 tkm szelvények közötti sza-
kaszon vasbeton támfal épült folytatólagosan a Rába 
bal parti támfalhoz kifuttatva a fejlesztett földmű ko-
ronaszintjéhez igazodva. 

A támfal mentett oldalán 4 m szélességben burko-
lattal ellátott üzemi út került kialakításra. A hullámtéri 
oldalon folytatódik a Rába bal part betonburkolatú 
padkája rámpa kialakításával végig a támfal men-

tén. A támfal végétől a 0+017- 0+170 tkm szelvények 
között szerkezetes vízzáró töltéstest készült 4 m ko-
ronaszélességgel, 1:3 rézsűhajlással mentett oldali 
bővítéssel, töltéskoronán 3 m szélességben 20 cm 
vastagságú mechanikai stabilizációval. 

A fejlesztés keretében a szentgotthárdi gátőrház is 
megújult, komplex felújításon esett át a kor elvárá-
sainak megfelelő körülményeket teremtve a vízügyi 
őrszemélyzet számára.

MUSZAKI RAJZ
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06.02. KÖRMENDI ÁRVÍZVÉDELMI 
SZAKASZON VÉGZETT FEJLESZTÉSEK 

• Körmend Rába jobb parti I. rendű árvédelmi töltés  
 0+000-0+741 tkm szelvényei közötti szakaszának  
 fejlesztése

• Rába jobb parti töltés 0+057 tkm szelvényében  
 lévő lX. sz. zsilip fejlesztése

• Rába bal parti elsőrendű védtöltés 2+557 tkm szel- 
 vényében (Büdös-árok) található szivattyútelep fej 
 lesztése

• Rába bal parti töltés 2+537 tkm szelvényében ter- 
 vezett zsilip fejlesztése

• Depónia elbontása a 86 sz. főút hídja alatt a Rába  
 jobb partján 

• Hidak környezetének rendezése padka süllyesz- 
 téssel

• Szakaszvédelmi központ fejlesztése

A Rába jobb parton a 0+000 – 0+359 tkm között a 
földműfejlesztés, míg a 0+359 – 0+741 tkm közöt-
ti szakaszon földmű keresztszelvényének bővítése 
mellett vasbeton támfal építése valósult meg (vasbe-
ton támfal hossza: 382 fm) tekintettel a mértékadó 
árvízszint, és a jogszabályban előírt + 1 m bizton-
ságra. A fejlesztett védműszakaszon található X. sz. 
kisműtárgy a jelenleg hatályos MÁSZ szinthez iga-
zítva került átalakításra (többek között az elzáró- és 
felhúzó szerkezet felújítása is megtörtént). Ezen felül 
a vízoldalon a műtárgy vízszintes csőtagja meghosz-
szabbításra került a Rába partjáig.

A meglévő műtárgyak rekonstrukciója, új műtárgyak 
építése közül az egyik legjelentősebb projektelem 
volt a Körmend Rába bal parti elsőrendű védtöltés 

2+557 tkm szelvényében lévő szivattyútelep (Bü-
dös-árok) rekonstrukciója és a 2+537 tkm szelvény-
ben található kétaknás csőzsilip kivitelezése volt. A 
műtárgy a jelenleg hatályos MÁSZ szinthez igazítva 
került kialakításra, hozzá emelve a Rába bal parti ár-
vízvédelmi mű 2+499 - 2+569 tkm szakaszát. A 2 db 
fix telepítésű ASG 500 szivattyúk (500 l/s kapacitás) 
részére kiépült egy zárható, könnyű szerkezetű, szi-
vattyúház. Az elektromos búvárszivattyú egy előre-
gyártott elemekből kialakított szivattyúaknába került 
telepítésre. A mentett oldali szivattyútér mérete 335 
m². A szivattyúzási téren a szivattyúk védelme érde-
kében a szívóvezetékek (4 db) szívókosárral lettek 
ellátva. Mind a fixen és a mobil jelleggel telepítésre 
kerülő ASG 500 szivattyúkhoz véglegesen kiépítésre 
kerültek a szívóvezetékek és a nyomóvezetékek. Az 
ASG 500-as mobil szivattyúk acél nyomóvezetékei 
a térszín alatt párosával egy-egy acélcsőbe kerül-
tek egyesítésre. Ezen két nagy átmérőjű vezetékkel 
valósult meg a Rába bal parti védmű keresztezése 
a 2+552 és a 2+555 tkm szelvényben a mértékadó 
árvízszint (MÁSZ) + 10 cm-es magasságban. A fixen 
telepített elektromos szivattyúhoz egy KPE D160 
majd D200-as nyomóvezeték került kiépítésre, mely 
szintén keresztezi a védtöltést a két acélcső között 
és csatlakozik a vízoldali betonba rakott terméskő 
vápához. A medrek vízlevezető képességének javí-
tásához Körmenden a 86 sz. főúti Rába híd alatt, a 
folyó jobb partján lévő depónia bontása (~2100 m²), 
a hidak (Hegyaljai utcai, ún. „Vashíd” és 86. sz. főút 
Rába hídja) környezetének rendezése, padkasüly-
lyesztéssel történő szelvénybővítése járult hozzá 
(összesen: 463 fm hosszban, ~8365 m²). A beavat-
kozások nagymértékben javítják és gyorsítják az ár-
vizek Körmend belterületéről történő levezetését.
Szakaszvédelmi központ épületegyüttese is megú-
jult: a gátőrház, mint szolgálati lakás, illetve a védelmi 
központ és szertár jelentős felújításon és korszerűsí-
tésen esett át, s így már megfelel az őrszemélyzet 
és a védekezésben résztvevők műszaki és minőségi 
igényeinek.

MUSZAKI RAJZ
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06.01. Sárvári árvízvédelmi szakaszon végzett 
fejlesztések

• Sárvár bal parti védtöltés 0+837 tkm-ben lévő zsi- 
 lipnél mobil szivattyúállás kiépítése (Aranyos-ér)

• Szakaszvédelmi központ fejlesztése

A Rába bal parti elsőrendű védtöltés 0+827-0+829 
tkm szelvények között lévő szivattyúállás (Ara-
nyos-ér) jelen projektben tervezett első ütem része-
ként mobil szivattyúk elhelyezésére szolgáló tér-
burkolat és a szivattyúkhoz nyomóágon csatlakozó 
csőszakasz (kapcsolódó szívó-, nyomócsonk) került 
kiépítésre. 

A szivattyúállás 2 db ASG500 típusú dieselmotoros 
szivattyú elhelyezésére alkalmas, melynek területe 
124 m².

A szakaszvédelmi központ korszerűsítése során 
mindhárom épületen (gátőrház, szertár, melléképü-
let) tetőfelújítás valósult meg. Továbbá a gátőrház 
(védelmi központ, szolgálati lakás) homlokzatának 
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cse-
réje és egyéb belső tereket érintő felújítások zajlottak 
hozzájárulva a fenntartási munkák és az árvízvéde-
kezésekben résztvevők munkakörülményeinek javí-
tásához.

EGYÉB VÍZRAJZI FEJLESZTÉSEK

• Vízrajzi törzsállomások felújítása (Sárvár, Körmend)

• Hídra szerelhető, radaros távmérő vízszintregiszt- 
 rálók telepítése

• Egyéb árvízi vízmércéknél szükséges fejlesztések

Az árvízvédelmi beruházás részét képezte a vízrajzi 
észlelőhálózat fejlesztése, melynek keretében a víz-
rajzi törzsállomások átépítése is megvalósult (Kör-
mend, Sárvár vízmérce). A fejlesztés során még egy 
bemerülő szenzoros távmérő állomás (Vasszentmi-
hály Lahn-patak), 8 helyszínen pedig hidakra szerel-
hető radar szenzoros vízszint-távolság mérő eszköz 
és kapcsolódó lapvízmércék kerültek telepítésre. Ra-
dar szenzoros állomások: Rába mentén Csörötnek, 
Rábagyarmat, Ikervár, illetve Szentgotthárd (Lapincs 
árapasztó), Csákánydoroszló (Vörös-patak), Dörös-
ke (Csörnöc), Vasvár (Csörnöc), Sótony (Rába ártér).

ESZKÖZBESZERZÉS 
A fenntartási feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan 
egy fardaruval ellátott tehergépkocsi beszerzésére is 
sor került (Iveco Trakker 4x4 hajtásképletű, fardarus 
billenőplatós tehergépjármű), melynek segítségével 
hatékonyabbá válik az árvíz elleni védekezés is (mo-
bilszivattyúk szállítása, beemelése).
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Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. 
ütem (ÉDUVIZIG működési területe)

• Települési körtöltések kiépítése (Ostffyasszonyfa, 
Kenyeri, Pápoc)

• Védekezésre alkalmas magaspart (Csönge, Keme-
nesszentpéter)

• Pápoc környezetében a lefolyási viszonyok javítása

• Mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése a 01.08. 
árvízvédelmi szakasz Rába bp. 0+440 és 0+710 tkm 
szelvények közötti szakaszán

• Marcaltői szakaszvédelmi központ fejlesztése

Az Igazgatóság működési területét érintő kiviteli ter-
vek 2018-2019. évben készültek el. A Marcaltői gátőr-
ház felújítása 2019. év végére, Győrben a mentett 
oldali szivárgó kivitelezése 2020 őszére fejeződött 
be. A földmunkák az érintett 5 településen 2020 tava-
szán kezdődtek, és 2021 augusztusára értek véget.
 Az ÉDUVIZIG projektelem súlypontja a Rába men-
tén elhelyezkedő 5 település: Ostffyasszonyfa, Csön-
ge, Kenyeri, Pápoc és Kemenesszentpéter. A Rába 
jobb partja mentén a mentett oldali területeken Sár-
vár és Várkesző között kijelölésre került egy kb. 55 
km²-es szükségtározó. A szükségtározó területén öt 
település érintett az elöntéssel egy esetleges tározó 
nyitás során. Így az egyes településrészek védelme 
érdekében volt szükséges a települési körtöltéseket 
kiépíteni. A beruházás keretében Ostffyasszonyfa, 
Kenyeri és Pápoc településeken kiépültek a másod-
rendű védvonalak összesen 6400 fm hosszan 3 mé-
ter koronaszélességgel és 1:2 rézsűhajlással.Ostffy-
asszonyfán megépült védvonal hossza 2.003 fm 
(beépült 30.800 m³ anyag), Kenyerin 1.383 fm (be-
épült 11.500 m³ anyag), Pápocon pedig 3.015 fm (be-
épült 40.700 m³ anyag). További jelentős eredmény, 

hogy a Rába hullámterén is valósultak meg beavat-
kozások: Pápocon elkészült a nagyvízi levezető vápa 
és árvízi levezető sáv. A tereprendezésen és az 1:10-
es rézsűvel kialakított vápán túl az itt lévő növényze-
tet, fákat, cserjéket eltávolították annak érdekében, 
hogy a magasabb vizek akadálytalanul tudjanak le-
vonulni a hullámtéren. Ez a terület szolgált továbbá 
a másodrendű védvonalak anyagnyerő helyeként 
is. A mentett oldali vízlevezetés feltételeinek javítá-
sa érdekében a projekt által nagymértékben meg-
növelték a Pápoci szűkület (Rába utca vége és az 
árvízvédelmi fővédvonal közötti terület) szelvényét. 
Jelentősége, hogy ez a mintegy pontszerű hely az, 
ami meghatározza, hogy mennyi vizet tudnak majd 
a vízügyi szakemberek kiengedni a szükségtározó-
ba. Pápocon a védvonal keresztezte a Lánka-pata-
kot, ezért létrehoztak egy 900 m hosszú új medret 
a pataknak, párhuzamosan a másodrendű védmű-
vel. Csöngén és Kemenesszentpéteren úgynevezett 
védekezésre alkalmas magaspartokat alakítottak ki 
tereprendezéssel, valamint az ideiglenes védekezés 
feltételeinek biztosításához szükséges szabályozási 
szélesség fenntartásával. Így a szükségtározó meg-
nyitása előtt lesz elegendő idő arra, hogy ezen az 
ÉDUVIZIG vagyonkezelésű területen egy ideiglenes 
védvonal kiépüljön.A projektben felújításra került a 
Marcaltői  gátőrház is, mely a védelmi  szakasz köz-
pontjaként funkcionál árvízi helyzet esetén. További 
eredmény, hogy Győr belterületén a Rába bal parti 
töltése mellett egy mentett oldali szivárgó kútsor ké-
szült el, amely árvízi helyzetben talajvíz megcsapo-
ló rendszerként működve csökkenti a mögöttes te-
rületek terhelését. A rendszer 7 darab, egyenként 8 
méter mély kútból, és a kutak által megcsapolt vizek 
összegyűjtésére szolgáló, összesen 240 m hosszú 
csővezetékből áll. 

A szivárgó vizeket egy közös gyűjtőaknába vezetik 
be, ahonnan szivattyús átemeléssel juttathatók visz-
sza a Rába medrébe.
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Projekt megnevezése: Rába-völgy projekt, 
a térség árvízvédelmének kiépítése
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Kohéziós Alap

A kiadvány készült az OVF az EDUVUZIG és a 
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