
Jelentıs emberi beavatkozások (1-1-4 Rába) 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

 

1.1 LEFOLYÁSI VISZONYOKAT MÓDOSÍTÓ BEAVATKOZÁSOK  

− Belterületeken jelentıs területek váltak beépítetté és burkolttá, ezért az 
összegyülekezési idı lerövidült ezeken a helyeken. 

− Az erdıterületek csökkenésének hatására szintén meggyorsult a vizek lefolyása, de 
mivel az utóbbi évtizedekben nıtt a terület erdısültsége és lényegesen csökkent a 
tarvágások aránya a véghasználatok során (elıtérbe került a természetes felújítás 
gyakorlata és a folyamatos erdıborítás fogalma), és szintén csökkent az egybefüggı 
tarvágások ill. erdıfelújítások területe is ez a hatás már csökkenı mértékő. 

− A Rábán és a mellékvízfolyásain kiépített üzemvízcsatornával rendelkezı 
erımővek jelentenek esetenként problémát, mert jelentısebb vízhozam csökkenést 
okoznak a fımeder érintett szakaszán. 

− A Gyöngyös-patak vize Gencsapátitól mesterséges mederben folyik át 
Szombathelyen, a Gyöngyös mőcsatornán keresztül. 

− Az eredetileg idıszakos Lahn-patak a Lapincsból kap bı vízpótlást, így állandó 
viző vízfolyássá vált. 

− A vízgyőjtın elvégzett meliorációs munkálatok hatására jelentıs területek váltak 
szántó mővelésővé.  

− Nagy számban találhatók mederduzzasztók a vízgyőjtı vízfolyásain, amelyek 
akadályai a hosszirányú átjárásnak és lassítják a lefolyási sebességet.  

1.2 A VÍZJÁRÁST MÓDOSÍTÓ EMBERI BEAVATKOZÁSOK A RÁBÁN 
A Rába-felsı magyarországi szakaszán Alsószölnöknél, Csörötneknél, és Körmendnél 

üzemel kis teljesítményő erımő. Szentgotthárdon egy duzzasztógát létesült a múlt században 
ipari vízigény kielégítése céljából. Ikervár felett a Rábára telepített duzzasztó medertározással 
biztosítja az ikervári erımő 5 db turbinája számára szükséges 28 m3/s hozamot.  

A vízépítési beavatkozások közül a szentgotthárdi és a sárvári munkák vízjárás-módosító 
hatása jelentıs. 

Az 1800-as évek elején – jelentıs emberi beavatkozásként – Sárvártól Gyırig 23 malom és 
az ezzel járó, a teljes medret átfogó, partszintig érı gát volt, melyek már a középvizet is 
kiszorították a mederbıl. Az árvízi biztonság fokozása érdekében a Rábaszabályozó Társulat 
1877-1878 között a Gyırtıl Sárvárig terjedı szakaszon korábban épült malomgátakat 
(rızsegátakat) elbontotta, ezzel összesen 15 m duzzasztás szőnt meg. Csupán a nicki 
duzzasztó fix gátja maradt változatlan, melyet 1930-32 között nyergesgáttá építettek át. Ezt az 
1995-1999 közötti nagyrekonstrukció során tömlısgáttá alakították át. 2007. év végére a 
mőtárgy kiegészül vízerıteleppel és hallépcsıvel. 

1.3 ÁRVÍZVÉDELMI CÉLÚ BEAVATKOZÁSOK  
A Rába felsı vízgyőjtıjén az árvízvédelmi töltések csupán lokálisan, az egyes települések 
védelmében épültek ki. 

A Rába Sárvár alatti szakaszán az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején végrehajtott 
nagyszabású árvízvédelmi és folyószabályozási beavatkozások következtében megbomlott a 
folyó egyensúlyi helyzete. Nagyjából a mederrel párhuzamosan futó jobb- és balparti 
védmőveket építettek. A hullámterek szélessége a torkolati szakaszon 400 m, feljebb 
fokozatosan csökken, Várkeszınél 320 m, Vágnál 200 m, és ez a méret megmarad Sárvárig. 
A kanyargós, vándorló medrő vízfolyások rendezése általában a kanyarulatok átvágásából és 



a medrek mélyítésébıl állt. A töltésépítéssel egyidejőleg mintegy 80 db átvágás készült el. 
Ezzel a Rába Gyır-Sárvár közötti szakasza 131 km-rıl 84 km-re rövidült. Az átmetszések 
között legnagyobb volt a Gyır-Patonai 11 km hosszú „Rábacsatorna”, mellyel a 26 km-es 
mederhossz 11 km-rel rövidült meg. A szabályozási munkák után a meder újra meanderezni 
kezdett, a folyó egyre több helyen veszélyeztette az árvédelmi töltéseket, valamint a hidakat. 
Ezért 1950-tıl a partbiztosításokat a középvíz-szabályozás kezdetén többnyire 
rızsemővekkel, az ’50-es években kıdepóniával, késıbb leggyakrabban vegyesmővek 
építésével végezték. A szabályozási munkálatokat nem egységes terv alapján hajtották végre, 
ezek helyi jellegőek voltak, a folyó meanderezését nem szüntették meg. Az 1968-1977 között 
végrehajtott, az árvízvédelmi fejlesztéshez kapcsolódó Gyır-Árpás közötti mederkotrás 
hatására az alsó szakaszon ismét megváltoztak a morfológiai folyamatok. A kis- és közép 
vízszintek a rábacsécsényi és árpási szelvényben jelentısen, Marcaltınél kisebb mértékben 
leszálltak. Az 1970-es években végrehajtott árvízvédelmi fejlesztés Gyır és Árpás közötti 
szakaszon az árvízvédelmi töltések elıírás szerinti kiépítésével járt. A Rába jobb- és balparti 
töltései Gyır és Árpás között magasságilag, keresztmetszetileg, és altalaj állékonyság 
szempontjából a jelenleg érvényes mértékadó árvízszint + biztonságra kiépítettek. Árpás 
feletti szakaszon Sárvárig a Rába jobb és bal partján találhatók kiépítési hiányok, melyek 
közül a legjelentısebb a jobbparton Marcaltı-Sárvár közötti szakasz. Itt mintegy 6 km 
hosszban a töltés magassága a mértékadó árvízszintet sem éri el. A Sótony-Ikervári tározó 
megvalósulásának figyelembevételével az elıírthoz képest csökkentett mértékben került 
átépítésre a védtöltés. Az átépített töltés hossza: 21,9 km és 0,9 km új védvonal épült, 
magasságilag 0,5 m-es biztonsággal. 
 
Kisvízfolyásaink pénzügyi okokból történı elhanyagoltsága miatt a lefolyási viszonyok 
kedvezıtlenül változtak. 

 

1.4 JELENTİS VÍZKORMÁNYZÁSI SZABÁLYOZÁSOK  

− A Gyöngyös-patak vízhozamának 1-1,5 m3/s feletti része a Gencsapáti osztómőnél 
a Sorok-Perint patakba folyik tovább, míg az 1-1,5 m3/s alatti rész a történelmi 
idıkben mesterségesen kialakított Gyöngyös mőcsatornába kerül. 

− Jelentıs vízelvezetés valósul meg az Ikervári duzzasztónál is, ahol a Rábából 28 
m3/s az ikervári üzemvíz csatornába kerül. Az elvezetett víz csak Sárvár felett a 
Csörnöc-Herpenyı betorkolásánál kerül vissza a Rába mederbe. 

− Megemlítendık a Rábán és a Pinkán üzemelı erımővi duzzasztók vízjárást 
módosító hatásai, melyek különösen kisvíz idején okoznak konfliktusokat. 

− A nicki duzzasztómőnél a Kis-Rába vízpótló rendszerbe – az esetleges nyári 
vízkorlátozás kivételével – 8 m3/s mennyiségő víz átadását kell biztosítani.  

1.5 JELENTİS VÍZHASZNÁLATOK  
a, felszíni 

A Rába vízgyőjtıjén közel 103 db engedélyezett vízkivételi hely található. A vízkivételek 
jellemzıen tavak, öntözés ill. vízerıtelepek. A vízerıtelepek engedélyezett vízhasználata 1,3 
milliárd m3/év, a tavak 5,9 millió m3/év, melybıl kiemelkedıen magas arányú a 
Vaskeresztesen mőködı pisztrángos, mely a Pinkából igényel  4,7 millió m3/év 
vízmennyiséget. Az öntözés 3,265 millió m3/év lekötött vízmennyiséggel jelentkezik, melybıl 
kiemelkedıen magas a Rábamenti Mg. Szövetkezet által igényelt 3 millió m3/év 
vízmennyiség 

A vízbevezetéseket a Rába vízgyőjtın három nagyobb csoportba lehet sorolni. Az egyik a 
kommunális szennyvízbevezetés, mely 14,444 millió m3/év, melybıl kiemelkedıen nagy 



mennyiséget vezet be a Sorok-Perint patakba a szombathelyi szennyvíztisztító telep. A 
bevezetett éves mennyiség meghaladja a 9,1 millió m3/évet. A második a fürdık használtvíz 
bevezetése, mely éves szinten 705 ezer m3 mennyiségő, és megjelenik egy harmadik említésre 
méltó, de kisebb jelentıségő vízbevezetés típus, az ipari vízbevezetés, mely 100 ezer m3/év. 

A térség települései közel teljeskörő közmőves csatorna ellátottsággal és hozzá kapcsolódó 
szennyvíztisztítóval vannak ellátva. A tisztított szennyvíz minısége megfelel az elıírásoknak, 
egyedül a Kenyeri szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz bevezetése okoz problémát az 
idıszakos befogadó Lánka patakban.  
 
b, felszín alatti 

Felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentıs vízkivételt a közüzemi ivóvízellátást 
biztosító vízmővek termelése jelent. Ezek közül is elsısorban a több települést ellátó területi 
vízmőveket kell megemlíteni. A vízgyőjtı települései teljes körő közmőves ivóvízellátással 
rendelkeznek, a lakosság rákötési aránya közel 100 %-os. Az egyes települések ellátása 
kistérségi ivóvízellátó rendszerekrıl történik, amelyek vízbázisát felszín közeli pleisztocén 
rétegvizek, illetve felsı-pannon rétegvizek képezik. A szolgáltatott víz minısége egy-két 
kivételtıl eltekintve megfelelı, a vízmővek kapacitása a hosszú távú ivóvíz igényeket is 
biztosítja.  

A Rába vízgyőjtıjén ki kell emelni Szombathely-Kıszeg térségi közüzemi vízellátó 
rendszerét, mely Szombathely mellett a térség 36 településének ivóvízellátását biztosítja. A 
vízmő kútjai a felsı-pannon homokrétegekben tárolódó rétegvizet csapolják meg. A vízjogi 
engedély alapján kitermelhetı vízmennyiség 26 400 m3/nap. 

Emellett meg kell említeni még Sárvár, Körmend, Szentgotthárd és Vasvár települések 
vízbázisait, melyek szintén több település ivóvízellátását biztosítják. A vízbázisok kútjai 
rétegvizet termelnek, az engedély alapján kitermelhetı vízmennyiség vízbázisonként változó, 
600 – 2300 m3/nap. 

A felszín alatti vízhasználatok szempontjából kiemelt helyet foglalnak el a 
termálvízhasználatok. A Rába vízgyőjtıjén 4 településen (Szombathely, Sárvár, 
Szentgotthárd, Vasvár) található termálvizet hasznosító létesítmény. 

A Szombathelyi Termálfürdı 3 db, felsı-pannon homokrétegeket megcsapoló termálkúttal 
rendelkezik. A kutak közül két kút üzemel, melyek közül az egyik gyógyvízminısítéssel 
rendelkezik. A vízjogi engedély alapján a kutakból kitermelhetı vízmennyiség 394 m3/nap. 

Sárváron a Danubius Thermál Hotel, valamint a Sárvári Gyógyfürdı rendelkezik termálvíz 
kúttal. A Thermál Hotel 1 db kútja felsı-pannon homokkövet szőrız, a kitermelhetı 
vízmennyiség 117 m3/nap. A Gyógyfürdınek 2 db termálkútja van, melyek felsı-pannon 
homokos rétegeket szőrıznek. A kitermelhetı vízmennyiség 389 m3/nap. A kutak vize 
gyógyvízzé van minısítve. 

A Szentgotthárdi termálfürdı 1 db termálkútja szintén a felsı-pannon homokrétegeire 
települt. A vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség 150 m3/nap. 

Vasváron a Vasi Triász Kft. üzemeltetésében 1 db termálkút üzemel. A kút triász mészkı, 
dolomit rétegeket csapol meg. A kútból kitermelt termálvíz a fürdı célú hasznosítás mellett 
téli idıszakban főtési célra is felhasználásra kerül. A vízjogi engedély alapján főtési célra 
felhasználható vízmennyiség 395 m3/nap (főtési idényre vonatkoztatva), fürdı célú 
felhasználás a nyári idıszakban 100 m3/nap. 

1.6 MEZİGAZDASÁGI EREDET Ő DIFFÚZ SZENNYEZİDÉSEK 
A mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken 1960-1990 között nagy mennyiségő 

mőtrágyát, valamint gyom- és rovarirtó szert használtak. Ezek a mőtrágyák és permetszerek 
nagyon jól oldódnak vízben, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A 
lebomlásuk viszont oxigénszegény környezetben nagyon lassú. 1990 után gazdasági okokból 



a kemikáliák felhasználása nagymértékben csökkent, azonban 2000 után ismét emelkedı 
tendenciát mutat. A mővelt területek alatt sok helyen a nitrát- és peszticidszennyezés 
határérték feletti, vagy a határérték közelében van. Valamivel kedvezıbb helyzetben vannak a 
kiemelt dombos területek, ahol a mélyebben elhelyezkedı talajvíz feletti vastagabb fedıréteg 
a szennyezés egy részét visszatartja. A mezıgazdaság talajvíz szennyezı hatása azonban itt is 
egyértelmően kimutatható. A felszíni szennyezıdés érzékenységi besorolás szerint a tervezési 
terület - geológiai adottságai miatt – fokozottan érzékeny, és érzékeny. A Rába Sárvár alatti 
szakaszán a területhasználatból adódóan a vízszennyezések diffúz szennyezésbıl 
származhatnak, illetve a Sárvár feletti szakaszról szállítódnak tovább, valamint a betorkoló 
Répce-árapasztó szennyezéseit továbbítják. 

Ritka kivételektıl eltekintve a mezıgazdaságilag mővelt területek alatti talajvíz 
gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. Az ivóvízkivételre használt mélyebben található 
rétegvizek azonban utánpótlásukat a felszín felıl a szennyezett talajvízbıl kapják. A 
szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is. 

1.7 KÖZMŐVES VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELHELYEZÉS  

− A közmőves vízellátás a vízgyőjtı egész területén teljes körően kiépített. 
− A Rába vízgyőjtıjén található 143 db település közül ma 87-ben üzemel közmőves 

szennyvízelvezetı rendszer. A településeken összegyőjtött szennyvizet 18 db 
szennyvíztisztító telep fogadja és tisztítja. A rendelkezésre álló tisztítási kapacitás 
60212 m3/d. A kámi 77 m3/d kapacitású természetközeli szennyvíztisztító 
kivételével a szennyvizek biológiai tisztítása mindenhol megtörténik.  

1.8 SZENNYVÍZ OKOZTA TERHELÉSEK  

− Az Ausztiából érkezı Rába folyó a szentgotthárdi duzzasztónál évek óta zavaró 
módon habzik az ausztriai bırgyárakból származó, nem megfelelıen tisztított 
szennyvizektıl. 

− Ugyanezek a szennyezı források miatt magas a víz nátrium tartalma. 
− A Lapincs esetében is magas a nátrium tartalom, mely a termálvizet is felhasználó 

ausztriai főtımőtıl származik. 
− A Sorok-Perint a vízgyőjtı-gazdálkodási alegység egyik legszennyezettebb 

vízfolyása. A határértéket meghaladóan magas a BOI5, a dikromátos 
oxigénfogyasztás, az ammónia-nitrogén, a nitrit-nitrogén és a nitrát-nitrogén 
koncentrációja. A foszfát-foszfor és az összes foszfor koncentrációja a határértéket 
több mint tízszeresen haladja meg. Ha a Szombathely Városi Szennyvíztisztító 
Teleprıl kibocsátott szennyvíz foszfor koncentrációját jelentısen csökkentenék, 
valószínő, hogy a Sorok-Perintben a foszfor még mindig a 250 mg/m3-es határérték 
felett lenne, mert a hígítás nagyon kicsi. 

− A Rába Sárvár alatti szakaszán a szennyvíztisztítók meghibásodásából eredıen kis 
valószínőségő a felszíni vizek szennyezıdése, mivel ezek nagy része a befogadótól 
távolabb helyezkedik el, és a töltésbe vezetett nyomóvezetéken adott az elzárási 
lehetıség. 

1.9 EGYÉB JELENTİSEBB TERÜLETI SZENNYEZÉSEK  

− A jelentıs ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek. A kibocsátott 
szennyvíz zömében elıkezelést követıen települési szennyvíztisztítóba kerül. 
Ennek következtében jelentıs ipari szennyezés nincs. 

− A telepi híg és almos trágya megfelelı mőszaki védelemmel való tárolása egyre 
több helyen megvalósul. A nagy állattartó telepeken a biztonságos tárolás többnyire 



megoldott. Probléma viszont a keletkezı trágyának a földekre való kijuttatása. 
Mivel a mezıgazdasági termelık ösztönzési rendszere ezt nem részesíti elınyben, 
ezért a szerves trágya kijuttatását gyakran mellızik, így a tárolás helye gyakran 
szennyezı forrássá válik. 

− A veszélyes anyagok biztonságos tárolása megoldottnak tekinthetı a területen. A 
felhasználók rendszeres hatósági ellenırzés alatt vannak. 

− A vízgyőjtıterületen nagyszámú korszerőtlen, használaton kívüli, mőszaki 
védelemmel nem rendelkezı hulladéklerakó van. Ezek felszámolását, 
rekultivációját EU finanszírozású projekt keretén belül tervezik megvalósítani a 
közeljövıben.  

1.10 FELSZÍN ALATTI VIZEK TERHELÉSE  

− A vízgyőjtın az ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti vizekre, döntıen a 
rétegvizekre települtek. A rétegvízbázisok utánpótlásukat a talajvíz irányából 
kapják. A talajvíz átlagos mélysége 4 m. 

− A talajvíz azonban a vízgyőjtı terület nagy részén szennyezett, ivásra alkalmatlan 
minıségő.  

− A mezıgazdasági területeken a korábbi évek túlzott mőtrágyázásának 
következtében jelentıs a nitrát szennyezés, valamint sok helyen kimutathatók a 
gyom- és rovarirtó szer maradványok. Lokálisan az állattartó telepek környezetében 
jelentıs a szennyezés. A lakott területek alatt nagymértékben szennyezett a talajvíz, 
elsısorban a valamikori csatornázatlanság következményeként (szikkasztás). 

− A szocialista iparosítás következményei is nyomon követhetık lokális jelleggel. 
− Az új EU-s határértékek alapján mintegy 11 település ivóvízének arzéntartalma és 

néhány vízbázis (4 db) ammónium tartalma meghaladja a határértéket. 
− A vízbázisvédelmi célprogram keretében a sérülékeny ivóvízbázisok egy részén a 

védıterület meghatározásra került. 

1.11 EGYÉB JELENTİS EMBERI BEAVATKOZÁSOK  
A Rába habzása 2004 óta megfigyelhetı. Ez azonban külföldi hatásként könyvelhetı el.  
2005-tıl nagyobb mennyiségő csapadék, vagy intenzív zápor esetén folyamatos bejelentés 

érkezik a gyıri igazgatóságra a gyıri csapadékvízelvezetı rendszer üzemeltetıjétıl. Ha az 
egyesített szennyvízcsatornák teltszelvénnyel üzemelnek, a haváriahelyzet elkerülése miatt, 
csapadékvízzel hígított szennyvizet zsilipelnek a Rába folyóba a gyıri Kazamata és a Petıfi 
hídi átemelın keresztül. Egy-egy zsilipelés alkalmával a csapadék mennyiségétıl függıen 
kerül csapadékvízzel hígított szennyvíz a befogadóba. 

A Rába folyóba összesen a két átemelın keresztül: 
2005. évben:   20000 m3  
2006. évben:      7560 m3 
2007. novemberig:  14200 m3 csapadékvízzel hígított szennyvizet zsilipeltek.  
Az aszály miatt jelentkezhet oxigénhiányos állapot. A sárvári cukorgyár, valamint a 

répcelaki sajtgyár szennyezése okozott több ízben halpusztulást. (A sárvári cukorgyár már 
nem üzemel.) Az árvizek utáni uszadékok jelentıs mértékben akadályozzák a lefolyási 
viszonyokat, ez különösen két helyen – a mérgesi és a várkeszıi hídnál – okoz rendszeresen 
gondot. 

A tervezési területen a korábbi gondatlan kezelés, haváriaesemények miatt kármentesítési 
eljárás folyik Beleden ásványolaj szennyezés, Csöngén és Rábakecölön a földtani közeget és a 
felszín alatti vizet érı ammónium, nitrát, és TPH szennyezıdés miatt. 



1.12 EGYÉB SZENNYEZİFORRÁSOK 
A tervezési területen mőködı, a felszíni és felszín alatti vizekre - havária esetén – veszélyt 

jelentı üzemek száma 111 db, amelyek vízminıségi kárelhárítási tervvel rendelkeznek. 
Hulladéklerakók tekintetében a területen a mőködı hulladéklerakók száma 6 db. 


