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Fejlesztések a Rába mentén 
az elmúlt 50 évben

Szimandel Dezső
műszaki igazgatóhelyettes

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság



ÁÁllami llami éés s öönkormnkormáányzati nyzati 
vvéédvonalak, fdvonalak, főőbb vbb víízfolyzfolyáások sok éés s 

ttáározrozóók Vas megyk Vas megyéébenben



VVéédvonalak a Rdvonalak a Ráába mentba mentéénn

fővédvonalak

önkormányzati védvonalak

Vasvár

Kám

Vasszentmihály

Csörötnek

Vasalja



06.01 S06.01 Sáárvrváári ri áárvrvíízvzvéédelmi szakaszdelmi szakasz

Fővédvonal hossza: 7193 m
Mentesített ártér: 5,3 km2



06.02 K06.02 Köörmendi rmendi áárvrvíízvzvéédelmi szakaszdelmi szakasz

Fővédvonal hossza: 10432 m
Mentesített ártér: 3,26 km2



06.03 Szentgotth06.03 Szentgottháárdi rdi áárvrvíízvzvéédelmi szakaszdelmi szakasz
Fővédvonal hossza: 14244 m  Mentesített ártér: 4,9 km2



Lapincs

Rába

Rába

Lapincs Lapincs áárapasztrapasztóó
 

vváápa Szentgotthpa Szentgottháárdonrdon

20012001--20022002

700 m 3/sec

240 m3/sec

460 m3/sec



Lapincs Lapincs áárapasztrapasztóó
 

vváápa Szentgotthpa Szentgottháárdonrdon



VasszentmihVasszentmiháály ly áárvrvíízvzvéédelmi mdelmi műűveivei
 20022002

Láhn-patak

Láhn-patak

Vörös-patak

Vörös-pattak



Az elmAz elmúúlt 50 lt 50 éév tv táársadalmi rsadalmi éés s 
gazdasgazdasáági iggi igéényeinyei

1965-1985 közötti időszak

•
 

Ármentesítés mederbővítéssel

•
 

Malmok megszüntetése fenéklépcsők, surrantók építésével

•
 

Mederrendezések a nagytérségi meliorációs munkákhoz

1985-napjainkig

•
 

Természetközeli vízrendezési munkák

•
 

Ármentesítés tározók építésével



Gyöngyös patak, partbiztosítás régen…

… és a mai állapot

Pecöl

Kőszeg



Répcevis

Répce rendezése

Cherelházadamonya

1987

1998



Sorok-Perint

Zsennye



Vas megyei Vas megyei öönkormnkormáányzati tnyzati tööltltéések sek 
a NYUDUVIZIG tera NYUDUVIZIG terüületletéénn

18 db18 db



Szűkítő
 

műtárgy építése
 Csepregen

Töltésépítés



Vas megyei tVas megyei táározrozóókk

Lukácsháza

Bük -

 

Gór



GGóóri ri --
 

ttáározrozóó



Góri tározó



LukLukáácshcsháázizi--ttáározrozóó



Lukácsházi tározó



FejlesztFejlesztééseksek
amik mamik méég elg előőttttüünk nk áállnakllnak

Töltésfejlesztések
Fővédvonalak

Szentgotthárd
Körmend

Önkormányzati töltések
Rábagyarmat
Gasztony
Csákánydoroszló

Dozmati-tározó
Gyöngyös: Kőszeg, Rőti-völgy meder rendezés
Záportározók (Ják, Rábagyarmat, Kőszegdoroszló, Rönök,            

Szakonyfalu)
Nagyvízi mederkezelési tervből fakadó

 
fejlesztések



Köszönöm a figyelmüket!
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