
Árvízi események 
kronológiája

Horváth Ádám 

ÉDUVIZIG



1965. évi dunántúli 
vízfolyások árvizei



Az árvízvédelmi 
készültség
elrendelése 

1965. április 22.  16:00
III. fok elrendelése a Rába 
felső

 
jobb és bal parti 

védvonalain Edve-Sárvár
 között és a Répce-

 árapasztó
 

jobb és bal 
partján.

1965. április 22. 16:00
Répce

 
tetőzése Répcevisen

 460 cm-rel

1965. április 22.  23:30
Répce

 
árapasztó

 
vízállása 

Répcelak-Újhídnál
 

150 cm



A Répce
 

árhullám 
érkezése

1965. április 23.  3:30
Répce

 
árapasztóban

 
az 

árhullám Répcelak-Újhídnál
 420 cm-rel tetőzik.

1965. április 23. 4:00
Répce

 
árapasztó

 
bal parti 

töltés meghágása 5+000-
 6+000 tkm

 
és a 7+400-7+500 

tkm
 

között, a jobb parton a 
7+400-7+500 tkm

 
között.

Megkezdődik Répcelak és 
Csánig

 
kitelepítése és a 

mentés.



Répcelak légi fotón
 1965. április 23. ~12:00

1965. április 23.
04:00 töltésmeghágás 7+400-7+500 
tkm
06:30 töltésszakadás 7+430-7+480 
tkm

1965. április 23.
04:00 töltésmeghágás 5+000-6+000 
tkm
04:30 töltésszakadás 5+560-5+610 tkm

1965. április 23. 04:00-06:00
GySEV

 

vasúti töltés és a Csorna-

 szombathelyi vasúti töltés átszakad



A Répce, Kardos‐ér 

 és a Kis‐Rába‐

 völgyén vonult le a 

 Hanság irányába

A Répce
 

árapasztó
 

bal parti szakadásain 
kiömlő

 
víz útja

Veszélyeztetett települések: 
Gyóró, Hövej, Vitnyéd, 
Agyagosszergény, Beled, Vica 
és Kapuvár

A községek veszélyeztetett 
részének, valamint a víz 
útjába eső

 
tanyáknak kiürítése 

időben megtörtént és több 
település védelmére körgát 
épült.

Csak az emberek és állítok 
mentésére volt lehetőség.

Emberéletben nem esett kár.

Légifotók:
1965. április 23. ~13:00 óra



A Rába  árhullám 
érkezése
1965. április 23.  8:00
I. fok elrendelése a Rába 
jobb és bal parti védvonalain 
Árpás-Edve

 
és Győr-Árpás

 között.

1965. április 23. 12:00
A Rába árhulláma eléri az 
ÉDUVIZIG területét.

1965. április 23. 23:45
A Rába jobb parton Sitke és 
a bal parton Rábapaty 
térségében  5-5 km 
hosszban a víz átbukik a 
töltésen.



A Rába  árhulláma
1965. április 24.  1:30
Rába balparti

 
védvonal 

átszakad 80+010-80+045 
tkm

 
és a 78+040-78+080 tkm

 között.

1965. április 24. 3:00
Rába jobbparti

 
védvonal 

átszakad 79+450-79+460 
tkm

 
között.

1965. április 24. 3:30
Rába jobbparti

 
védvonal 

átszakad 78+740-78+780 
tkm

 
között.

1965. április 24. 7:00
A töltésszakadások hatására 
beállt az apadás, a 
töltéskoronákon az átfolyás 
megszűnt. Az ideiglenes 
elzárások építésért 
megkezdték.

1965. április 24.  2:00
III. fok elrendelése a 
Rába jobb és bal parti 
védvonalain Árpás-

 Edve és Győr-Árpás 
között.



A töltésszakadásokon kiömlő
 

víz a Rába bal parton

1965. április 24.  13:00
Rába bal parti szakadásain kiömlött víz eléri a Répce árapasztó

 
jobb parti töltését és azt 

meghágva az árapasztó
 

csatornába bukik.

1965. április 24. 22:00
Rábán levonuló

 

első

 árhullám  elérte a Répce-

 árapasztó

 

torkolatát és a 
visszaduzzasztott víz 
Újhídon 422-es cm-es 
vízállással tetőzik.

1965. április 24. 16:00
Az átbukó

 
víz átszakítja a 

Répce árapasztó
 

jobb parti 
töltését 4+250-4+330 tkm között

1965. április 25.  5:00
Az átbukó

 
víz átszakítja a 

Répce árapasztó
 

jobb parti 
töltését  0+350-0+400 tkm 
között.



A töltésszakadásokon kiömlő
 

víz a Rába jobb parton
1965. április 25.  5:00
A Rába jobb parti szakadásokon 
kiömlött víz Marcalba való

 bevezetésének érdekében a 
„Balgatin töltés”

 
átvágása.

1965. április 25.  8:00
Megkezdődik a jobb parti 
szakadásokon kiömlött víz 
visszavezetése Lánka 
patak zsilipjén keresztül.



A Rábca árapasztó
 

jobb parti szakadásain kiömlött víz 
visszavezetése

1965. április 26.  5:00
Robbantással megnyitották a Répce-

 árapasztó

 

torkolata felett a Rába bal 
parti töltését 60+680-60+710 tkm 
között a vízvisszavezetés érdekében.



Répcelakon keletkezett károk -
 

1965. április 27.



A Répce árapasztó
 

bal parti szakadásain
kiömlő

 
víz útja

A hirtelen kiépített lokalizációs 
vonalak eredményesen 
ellátták feladatukat. Így a 
kiürített községek közül 
csupán Gyóró, Hövej és 
Vitnyéd mélyebb részei 
kerültek csak víz alá.

Ápr. 27-én a víz elérte Acsalagot is, ahol körgát épült

A kiömlött víz április 27.‐

 én reggel Tőzeggyárnál 
 tetőzött

A kiömlött víz április 27.‐én 

 reggel Kapuvár‐Vitnyéd 

 környékén 30‐40 cm‐t 

 apadt



A Répce árapasztó
 

bal parti felső
 

szakadás elzárása
Április 27.-én ideiglenes elzárás elkészül

Április 29.-én a végleges 
elzárás elkészül



A Répce árapasztó
 

bal parti alsó
 

szakadás elzárása

Április 27.-én az ideiglenes 
elzárás elkészül.

Április 28.-án az újabb árhullám 
az ideiglenes zárást átszakítja,
a szakadást 70 m-re kiszélesíti.

Április 29.-én pátria lemezekkel 
lezárva.

Május 22.-én fejeződött be a 
végleges helyreállítás.



A Répce-árapasztó
 

jobb parti töltésszakadásainak 
ideiglenes elzárásai elkészülnek
1965. április 28.
Répce árapasztó

 
jobb parti töltésszakadások pátrialemez elzárás és végleges 

helyreállítás megkezdése.

A Répce árapasztó
 

jobb parti alsó
 töltésszakadás helyreállításának lépései.

A pátrialemezzel való
 

zárás már nem 
fejeződött be, a víz apadása lehetővé

 
tette 

a végleges elzárást.

A végleges helyreállítás 1965. április 6.-án 
fejeződött be.



A Rába töltésszakadásainak ideiglenes elzárásai 
elkészülnek - 1965.április 28.

Rába bal parti felső
 töltésszakadás 

ideiglenes elzárása

Rába bal parti alsó
 töltésszakadás 

ideiglenes elzárása



A Rába töltésszakadásainak ideiglenes elzárásai 
elkészülnek -

 
1965.április 28.

Rába jobb parti alsó
 töltésszakadás ideiglenes 

elzárása

A további árhullámok elöntést már nem okoztak, a korábban kiépített védműveket  
és töltésszakadások az ideiglenes elzárásait kellett erősíteni.



A Rába töltésszakadásainak végleges helyreállításai 
elkészülnek 1965. május 2-22. között



Árvízvédekezés a 
Rábcán

1965. május 2.
A Répce árapasztó

 
szakadásaiból, az Ikván és a Kardos-éren levonult árhullámokból 

származó
 

vizek elérik a Rábca töltésezett szakaszát
Ezeket a vizeket a Csorna-Hegyeshalmi vasút felfogta, így az előre jelzett magas árvíz 
nem következett be, de tartósította a Rábca magas vízállását.
Erre jöttek rá

 
a későbbi rábai, illetve dunai árhullámok visszaduzzasztásai.

A legnehezebb helyzetet a Duna júniusi árhullámának visszaduzzasztó
 

hatása 
alakította ki.



1965. június 16.
Megkezdődött a töltések alacsonyabb szakaszain a nyúlgát építés az előrejelzett 
tetőzés alapján, de a Duna bal parti szakadása gyors apadást eredményezett, így 
ezeket a víz nem érte el. 

Árvízvédekezés a 
Rábcán
1965. május-június
A Rábca védvonalainak majdnem minden részén keletkezett átázás és jelentős 
mennyiségű

 
fakadóvíz. Több veszélyes buzgár is jelentkezett.

Folyamatos volt a hullámverés elleni védekezés.



A Hanság főcsatorna depónia szakadása

1965. június 17. 11:00 órakor a Hanság bal parti depóniája a 1+665 tkm-ben
40 m hosszban átszakadt. A kiömlő

 
víz a Lébény-Hanyban okozott elöntést.

A szakadás csonkjait ponton tag süllyesztésével és kővel biztosították.
A teljes elzárása június 22-ére készült el.

A kiömlött vizet a Sövényháza-lébényi út június 24.-én elkészült magasításával 
sikerült lokalizálni.



A Hanság főcsatornából kiömlött víz és a fakadó
 

víziek 
visszavezetése

A kezdeti apadás lelassult, 
a fakadóvizet csak július 
elején lehetett gravitációs 
úton a mederbe 
visszavezetni.

Július 7-én az apadás 
újból megindult, lehetővé

 téve a Hanság 
főcsatornából kifolyt víz 
visszavezetését a Rábca 
bal parti töltés 21+500 tkm 
szelvényében 
robbantással nyitott kapun 
a Rábca medrébe.
Ezzel egy időben a 
tárnokréti zsilipet is 
megnyitották.



Összefoglalás

•
 

A Rába felső
 

és a Répce árapasztó
 

védvonalain 1965. árpilis 
végétől június közepéig összesen 48 napon állt fenn III. fokú

 készültség.
•

 
Ezzel párhuzamosan több védelmi szakaszon is III. fokú

 védekezés zajlott (Duna, Mosoni-Duna, Lajta és Marcal)
•

 
Rendkívüli volt a mellékvízfolyások árvizeinek egybeesése.

•
 

Máig az 1965.-ös LNV az érvényes a Rábán Árpásnál, a Répce 
árapasztón Répcelak-Újhídnál és a Rábcán Rábcakapinál.

•
 

Komoly károk csak Répcelakon és Csánigon keletkeztek, a 
kiömlött víz lokalizációja sikeres volt.

•
 

Az akkor elérhető
 

legjobb technológia vonult fel a 
védekezéshez.

•
 

Nélkülözhetetlen volt a Társ VIZIG-ek, a honvédség, a Tsz-ek és 
a közerő

 
segítsége.



Köszönöm a figyelmet!

horvath.adam@eduvizig.hu
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