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Sajtóanyag 
a 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
2016. évi árvíz- és belvízvédekezésre való felkészülésének felülvizsgálatáról 

 
A felülvizsgálatokat 2016. augusztus – október hónapok között tartottuk meg. 

 
 
 
Meteorológiai helyzetértékelés (2016. január-október) 
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén és a hozzá tartozó vízfolyások 
külföldi részén is a 2016. év január-október közötti időszaka az átlagosnál csapadékosabb 
volt. A működési területre számított tíz havi csapadékösszeg ~677 mm, az összegzett 
csapadéktöbblet ~85 mm.  
A havi csapadékösszegeket vizsgálva már jelentkeznek szélsőségek. A február csapadékos 
volt, a sokéves átlag 3,5 szeresénél is több hullott. Októberben is több csapadék érkezett a 
területre, az ilyenkor szokásos mennyiség másfélszerese. Áprilisban és szeptemberben 
jelentős csapadékhiány (~30-40 mm) mutatkozott. A többi hónapban a normál érték (±20 
mm) körüli csapadék hullott.  
A havi maximális csapadékösszegek 100-170 mm között alakultak (pl. februárban 
Muraszemenyén 160 mm-t, Letenyén 153 mm-t, Zalaapátiban 165 mm-t, májusban Bozsokon 
155 mm-t, júliusban Szentgyörgyvölgyön 154 mm-t, Zalaszabaron 168 mm-t mértek).  

A 2016-os év jellegzetessége a többször előforduló, rövid idő alatt lehulló nagycsapadék. A 
záporos, zivataros esők gyakoriak voltak a májusi - augusztusi időszakban, ekkor egy-egy 
zivatargócban, lokálisan nagy mennyiségek (50-70 mm) is előfordultak. 2016. június 5-én 
Zalaegerszegen 76,2 mm-t, Zalabéren 51,5 mm-t, Rédicsen 57,9 mm-t regisztráltak az 
automata csapadékmérőink. Ezeknek a mennyiségeknek a zöme 1-1,5 óra alatt esett le. A 
rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék Zalaegerszegnél villámárvizet okozott. 
Árvízhelyzetünket főként a határon kívül, osztrák, szlovén és horvát területen lehullott 
csapadékok határozzák meg. A külföldi területekről beérkezett adatok szerint ott is a 
Magyarországihoz hasonló volt a 2016-os év. Villámárvizek a Rába folyó osztrák 
mellékvízfolyásain (Lapincs, Gyöngyös, Pinka, Strém) a május, augusztus közötti időszakban 
többször előfordultak. Ezek jellegzetessége, hogy az alsóbb szakaszokra már jelentősen 
ellapulva érkeztek. 
 
 



1. Belvízvédelmi művek felülvizsgálata    
  

A Kis-Balaton belvízvédelmi rendszert, mely 9 db szivattyúteleppel működik, 
Igazgatóságunkon a  Kis-Balaton Üzemmérnökség kezeli. 
  
2016-ban kétszer, összesen 102 napon át tartottunk/tartunk fenn védelmi készültséget. 
Eddig mintegy 16,5 millió m3 vizet emeltünk át.  
A belvízvédekezésre fordított költség ez idáig összesen: 38,4 millió Ft volt. 
 
A védekezés és a felülvizsgálatok tapasztalatai: 
A szivattyútelepek üzemképesek, funkciójukat ellátják. A Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer II. ütem megvalósítása során 6 szivattyútelepet átépítettek. A Zala jobb parti 
szakaszon a Bárándi szivattyútelep átépítése is megvalósult.  
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében felújítjuk a Búberki 
szivattyútelepet. A Zala bal parti szakaszon sor kerül egy mobilszivattyú-állás kiépítésére, 
a hosszan elnyúló védelmi szakasz két részre tagolására, továbbá mind a 9 db 
szivattyútelep biztonságtechnikai fejlesztésére.  
 
A közfoglalkoztatási programnak köszönhetően a közfoglalkoztatottak a csatornák 
kétszeri kaszálását elvégezték, és egy alkalommal gépi kaszálásra is sor került. 
 
A belvízrendszer Keszthely-Hévíz közötti szakaszán megváltozott viszonyok felhívták a 
figyelmet az érvényben lévő belvízvédelmi terv korszerűsítésének szükségességére.  
 

 
2. Vízfolyások felülvizsgálata      

 
Igazgatóságunk kezelésében 2014. január 1-től a módosított, 1995. évi Vízgazdálkodásról 
szóló LVII. törvény alapján 3700 km vízfolyás van. Ez a szám tartalmazza az állami 
tulajdonú vízfolyások vagyonkezelői jogának változásával kezelésünkbe került 
vízgazdálkodási társulati, illetve a kormányhivatali vízfolyásokat és csatornákat is. A 
patakokon és csatornákon számos műtárgy és 4 db árvízcsúcs-csökkentő tározó található. 
 
Az érintett vízfolyásokon folytatódott a közfoglalkoztatási program, melynek keretében 
lokálisan cserjeirtási munkákat végeztünk. A vízfolyások fenntartására biztosított keretből 
iszapolási, irtási, mederbiztosítási, valamint tervezési feladatokat láttunk el. Az Európai 
Uniós pályázatok által előírt karbantartási feladatokat is elvégeztük. 
 
Vízfolyásaink felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a cserjével erősen benőtt 
medrek fenntartásában előrelépést jelentettek a közfoglalkoztatási program keretében 
végzett irtási munkák. 
 
A vízfolyások mentén gyakori, és folyamatos az uszadék torlaszok kialakulása, melyek 
többnyire a vízfolyáson levonult árhullámok hatására keletkeznek. Fő problémát az 
elöregedő, elkorhadt fák jelentik, melyek a mederbe dőlnek, így torlaszok kialakulásához 
vezetnek. A bedőlt fákon fennakad az uszadék anyag, ami akadályozza a víz mederben 
történő, zavartalan lefolyását. Az utóbbi években egyre több panasz érkezik olyan 
elöntések miatt, amelyeket a területünkön elszaporodott hódok által épített gátak okoztak. 
A torlaszok eltávolítása nehéz és költséges feladat. A vízfolyások nagy része Natura 2000 
besorolás alá esik. A fenntartási munkákat a természetvédelmi érdekekkel összhangban 



végezzük. Ennek következtében a vízfolyás mentén gyakoribbak az árvizek miatti 
elöntések, és az árvízkárok.  

 
2016. évi helyi vízkár:  
2016-ban a 2015-ös évhez képest kisebb helyi vízkárok voltak területünkön. 2016. 
augusztus hónapban lehullott jelentősebb csapadékmennyiségek miatt árhullámok 
vonultak le a vízfolyásainkon, melynek hatására a Gyöngyös-patakokon, és a Pinkán helyi 
vízkár elleni védekezés elrendelése vált szükségessé. Az árhullámok okán keletkezett 
rongálódások helyreállítása folyamatban van. 
 

3. Tározók felülvizsgálata       
 
Góri tározó:  
A tározó vízszintszabályozó műtárgy állapota nem megfelelő. A szegmenstáblák korrózió 
elleni védelme szükséges, a hidraulikai és az elektromos rendszerjavításra szorul. A 
hidrológiai mérőműtárgyat helyre kell állítani. A szervizút és a rámpák karbantartása 
megtörtént. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program "Árvízvédelmi 
fejlesztések 1.4.0" tárgyú pályázat, „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” 
projekt keretében a Góri tározó nagyműtárgyán a rekonstrukció 2020-ig végrehajtásra 
kerül.  

 
Gyöngyös (Lukácsházi) tározó:  
A műtárgy és a völgyzáró gát állapota megfelelő. A szabályozó műtárgy előtt 
rendszeresen kialakuló uszadék torlaszok eltávolítására uszadék terelő műtárgy építését 
tervezzük, melynek vízjogi létesítési engedélyeztetése folyamatban van. A leereszthető 
vízmennyiség szabályozására a vízszintszabályozó műtárgy középső, szabad átfolyású 
nyílására elzáró szerkezet beépítését tervezzük, amely engedélyeztetése szintén 
megkezdődött. A kivitelezés várhatóan 2017-ben történik.  

 
Kerka árvíztározó:  
A tározó Csesztreg, Kerkabarabás, Zalabaksa, Lenti községek védelmét biztosítja. 
A műtárgyak és a völgyzáró gát állapota megfelelő. A zsilip befolyási oldalán nem 
megoldott az uszadék visszatartás, mely veszélyezteti az üzemelés biztonságát. A 
burkolatok fagyási rongálódás miatt javításra szorulnak. A völgyzáró gát, a műtárgyak, 
valamint a vészárapasztó és a hozzá tartozó árapasztó csatorna jó állapotban vannak. Az 
emelő szerkezetek mozgatása megtörtént, működésük megfelelő. Az árvíztározóra 2016-
ban helyi vízkárelhárítási készültséget nem rendeltünk el. 

 
Kebele tározó: 
A tározó Zalaszombatfa, Resznek, Belsősárd, Külsősárd és Rédics, valamint Szlovénia 
egyes településeinek védelmét látja el. 
A műtárgyak és a völgyzáró gát jó állapotban vannak. A 2014. szeptemberi árvíz okozta 
rongálódások helyreállítása megtörtént. A vízszint szabályozó műtárgyak vasbeton 
felületei jók. A zsilipszerkezetek mozgatási próbája megtörtént, jól működtek. A 
leereszthető vízmennyiség további szabályozására a Szentgyörgyvölgyi patak 
vízszintszabályozó műtárgy középső, szabad átfolyású nyílását elzáró szerkezettel kell 
felszerelni, melynek tervei elkészültek, az engedélyeztetése folyamatban van. 
Az anyagnyerő helyen kialakított vizes élőhely jó állapotban van.  



4. Folyók felülvizsgálata 
 
Rába: 
A folyó kezelésünkben lévő szakasza 127 km hosszú. Többnyire ősállapotúnak mondható, 
mindössze 21 km hosszban szabályozott. Folyószabályozási munkákra 2016-ban nem 
került sor. 
Sok problémát okoznak a folyón kialakult nagyméretű uszadék torlaszok. Ikervárnál több 
mint 200 méter hosszú, egybefüggő, a teljes meder szélességét elzáró torlasz alakult ki, 
melynek eltávolítására 2016 nyarán került sor. Mintegy 1000 tonna faanyagot és 175 
tonna hulladékot távolítottak el a szakemberek, és megtörtént az eredeti partvonal 
visszaállítása is. A beavatkozást követően az érintett szakaszon javult a Rába meder 
vízszállító képessége, helyreállt a mederszakasz hosszirányú átjárhatósága a vízitúrázók 
számára, és várhatóan enyhülnek a területi elöntésből fakadó problémák is. 

 
Lapincs: 
Kezelésünkbe 1,5 km folyószakasz tartozik, melyből mintegy 1 km magyar-osztrák közös 
érdekeltségű határfolyónak minősül. Teljes hosszában szabályozott. 2016-ban 
folyószabályozási munkát nem végeztünk. 

 
Mura:  
Igazgatóságunk kezelésébe a Dráva torkolat feletti 48 km-es folyószakasz tartozik, mely 
részben szabályozott. Teljes hosszában magyar-horvát közös érdekeltségű határfolyó. 
2016-ban folyószabályozási munkát nem végeztünk. 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a horvát vízügyi kollégákkal közös bejárást 
tartott, mely során megállapították, hogy a Mura folyószabályozási művei általában 
megfelelő állapotban vannak. 
Muraszemenye térségében 2016-ban a folyón jelentős medervándorlás tapasztalható, egy 
holtág és a régi kavicsbánya egyik tava is bekapcsolódott a lefolyásba. A folyóparton 
rengeteg a bedőlt fa, amely uszadék torlasz kialakulásához vezet és szerepet játszik a 
mederváltozásokban. A nagyvízi meder nem kellően fenntartott, a benőttség akadályozza 
az árvízi levonulást. 
Az M7-es autópálya hídja feletti Mura meder szakaszon elfajulás tapasztalható, amelyre 
tekintettel várhatóan 2017-ben beavatkozások kezdődnek a hídpillér védelme érdekében. 
 
 
5. Árvízvédelmi művek felülvizsgálata      

 
Igazgatóságunk az alábbi árvízvédelmi szakaszok kezelője: 

 06.01 Sárvári védelmi szakasz 
06.02 Körmendi védelmi szakasz 

 06.03 Szentgotthárdi védelmi szakasz 
06.04 Murai védelmi szakasz (Letenyei védelmi központtal) 

 06.05 Zalai védelmi szakasz (Keszthelyi védelmi központtal) 
06.06 Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (Keszthelyi védelmi központtal) 

                        
 A fenti árvízvédelmi szakaszokon lévő: 
 
I. rendű árvízvédelmi művek összes hossza:    90,3 km 
II. rendű árvízvédelmi művek összes hossza:    19,3 km 
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer töltéseinek összes hossza: 51,0 km 



2016. évi árvizek: 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2016-ban összesen egy 
alkalommal, a Körmendi védelmi szakaszon kellett árvíz elleni I. fokú készültséget 
elrendelni.  
Igazgatóságunk működési területén az árvíz elleni védekezések költségei mintegy 750 
ezer forintot tettek ki. Azonnali helyreállítási munkákra nem volt szükség. 

 
Az árvízvédelmi fővédvonalak állapota:     

 
A 2014-ben levonult jelentős árhullámok által a védművekben keletkezett károk 
helyreállítása 2016-ban befejeződött. 
2015. január 1-én új mértékadó árvízszintek kihirdetésére került sor, melyek szinte 
mindenhol magasabbak lettek az eddigieknél. Ezáltal a töltések magassághiányosak, a 
mértékadó árvízszintek felett csak egyes, rövid szakaszokon biztosított az előírt 1 
méternyi biztonsági tartalék. 
Általánosan rossz tapasztalat, hogy az árvízvédelmi töltéseket gyakran illetéktelen 
személyek használják. Emiatt a járófelület romlik, a zsilipek és a töltéstartozékok (táblák, 
sorompók, szelvénykövek) rongálódnak. Az ilyen jellegű használat amellett, hogy 
jelentősen növeli a helyreállítási költségeket, még a védképesség leromlásához is vezet! A 
töltéseken csak a vízügyi igazgatóság gépjárművei közlekedhetnének! 
Rába 
A Rába folyó Igazgatóságunk kezelésében lévő védműveinek állapota megfelelő. 2014-
ben 
a körmendi és a szentgotthárdi védelmi szakaszokon egy-egy, a védképességet gyengítő 
suvadás alakult ki, melyek helyreállítása 2016-ban a központi költségvetés terhére 
megtörtént. 
Mura 
A Murakeresztúri öblözetben a töltésfejlesztés megvalósult, így ezen a mintegy 9,4 km 
szakaszon a töltések és a tartozékok a kiváló állapotúak. A további négy árvízvédelmi 
öblözetben azonban általánosságban az állapítható meg, hogy a fővédvonal tartozékainak 
állapota még megfelelő. A jelenlegi állapot fenntartása csak megfelelő fenntartási 
költségek biztosításával lehetséges. A kialakult migrációs helyzetre tekintettel a Murai 
árvízvédelmi szakasz töltései jelentős többletterhelést kapnak a folyamatos közlekedés 
miatt.  
Zala  
A Zala jobb parti védvonalának egyes szakaszain továbbra is magassági hiány 
tapasztalható. A védvonal kiépítettsége nem megfelelő. 
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer 
A töltések kiépítettsége és állapota megfelelő. A művek folyamatos fenntartása szükséges. 
 

6. Védelmi raktárak     
Igazgatóságunk területén összesen 6 védelmi raktárat tartunk fenn és üzemeltetünk. A 
védelmi készletek és védelmi eszközök felülvizsgálata megtörtént. A raktárban tárolt 
anyagok és berendezések a védelmi szakaszokon az árvízvédekezéshez szükséges 
mennyiségben rendelkezésre állnak. Védelmi raktárainkban összesen mintegy 219 ezer 
zsákot tárolunk, s szükség esetén 6 db nagy, 20 db kisteljesítményű mobilszivattyú is 
áramfejlesztőkkel együtt rendelkezésünkre áll.  
 
 



7. Védelmi Osztag  (19 főből áll, speciális feladatokat látnak el)    
A védekezésbe bevonható igazgatósági létszám: 208 fő . 
Igazgatóságunk nem tud kiállítani annyi szakembert saját létszámából, amivel a működési 
területünkön kialakuló nagyobb védekezési munkákat el tudná látni, ezért adott esetben 
szükségünk lehet külső erők, technikai eszközök, szállítójárművek igénybevételére.  
A domborzati viszonyokból adódóan a működési területünkön gyorsan következnek be az 
árvízi események, ezért elsősorban a térségünkben működő társszervek, mélyépítő cégek, 
szállítást végző vállalkozások segítségére számítunk a védekezésekben, amelyre 
együttműködési megállapodások megkötésével teremtettünk lehetőséget. Számítunk más 
Vízügyi Igazgatóságok segítségére is, melynek koordinációját a hatékonyabb eszköz és 
létszám átcsoportosítás, valamint információáramlás érdekében az Országos Műszaki 
Irányító Törzs (OMIT) látja el. 
 
 
8. Árvíz- és belvízvédelemmel összefüggő vízrajzi létesítmények felülvizsgálata  

  
Az árvízi és belvízi vízrajzi hálózat, a távmérő berendezések megbízhatóan működnek és 
közvetítik az adatokat a központi adatgyűjtőkbe és az internetes információs felületekre. 
2016-ban 7 vízrajzi állomást korszerűsítettünk, és 21 vízállás érzékelő műszert újítottunk 
fel. 
Igazgatóságunk a védelmi szakaszokon összesen 39 db mérőállomást üzemeltet. A Rábán, 
Pinkán, Kerkán és a Murán az ún. árvízi vízmércék rendszere jól kiépített. A vízszintek 
változásának nyomon követését korszerű érzékelők és távmérő berendezések biztosítják, 
amelyek adatokat küldenek az árvízi előrejelző modellek részére. 
Folyamatosan gyűjtjük és értékeljük a Zala vízgyűjtő és a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer hidrometeorológiai és üzemirányítási adatait. A rendszerben 8 ultrahangos 
berendezés biztosítja a folyamatos vízhozam mérést, így pontos képet kaphatunk a 
tórendszer vízmérlegének alakulásáról, ill. a Balatonba befolyó vízhozamról.  
A védekezési időszak előtt folyamatos figyelés, helyzetértékelés történik. Adott esetben a 
riasztások, figyelmeztetések, adatfeldolgozások, értékelések időben megtörténnek a 
távmérők és az előrejelző modellek segítségével. Védekezési szituációban az előrejelzések 
kielégítőek, és a lehető legnagyobb időelőnyűek. 
Határvízi kapcsolatok keretében előírásszerűen megtörténik az országok közötti kölcsönös 
tájékoztatás, adatcsere, ill. adatharmonizáció. 
Vízhozam mérésre 5 db csúcs-technológiájú, hajótestre szerelhető ADCP berendezés áll 
rendelkezésünkre, melyekkel hatékonyan lehet támogatni az előrejelzési és a védekezési 
munkálatokat. 
A vízrajzi munkában alkalmazott ISO minőségirányítási rendszerünk biztosítja a mért és 
közreadott adatok hitelességét. 

 
9. Tervezett fejlesztések 

 
Marótvölgyi öblözet rendezése 
A fejlesztés célja a megvalósult Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer kiegészítése, mivel 
csak így töltheti be teljes funkcióját.  
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 1,5 milliárd Ft, a kivitelezési munkák 2019 őszére 
fejeződnek be. 

 
Dozmati víztározó építése 
Szombathely és az alatta lévő települések árvízi védettsége a Dozmati víztározó 
megépítésével, majd a már 2010-ben átadott Lukácsházi és a közeljövőben megvalósuló 
Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó összehangolt működtetésével válik teljes körűvé. 
A tervezett Dozmati tározó völgyzárógátja az Arany patakon létesíthető. Hossza közel 400 
m lesz, legnagyobb magassága megközelíti a 8 m-t. 44 hektáron mintegy 1 millió m3 víz 
befogadására alkalmas tározótér kialakítására is sor kerül. Az árvízi tározó részeként 
megvalósul egy 7,2 hektáros vízfelületű, állandó vizű tó. 
A lefolyási viszonyok javítása érdekében - az Arany patak alsó és felső szakaszának 
mederrendezésére is sor kerül.  
Az építési munkák 2019. év nyarán fejeződnek be. A beruházás teljes költsége 2 milliárd 
35 millió Ft lesz. 

 
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 tervezett záportározók olyan területet érintenek, melyeken a domborzati viszonyok 
miatt a csapadék összegyülekezési ideje rövid, gyors a lefolyás, a vízkárok ellen helyben 
nem lehet védekezni. A vízfolyások vízemésztő képessége kicsi, bővítésük gazdasási 
szempontból nem célszerű, valamint a beépítettség miatt műszakilag nem megoldható. Az 
elmúlt években több helyi vízkár esemény történt ezeken a területeken, melyek 
következtében magas helyreállítási költségek keletkeztek. 
A záportározók építésének tervezése, a helyszínek kiválasztása folyamatban van. Célunk, 
hogy mintegy 5 ezer ember árvízi biztonsága növekedjen. Kőszegdoroszló, Rábagyarmat, 
Rönök, Szakonyfalu, Murarátka és Zalatárnok települések esetében folyamatban vannak 
tanulmánytervek készítése, mely után kerül sor a végleges tározók helyszíneinek 
kiválasztására. 
A beruházás teljes összege 1 milliárd 850 millió Ft. 
Az építési munkák befejezésének tervezett időpontja: 2019. I. negyedév 

 
Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének fejlesztése 
Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal és az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal közösen mintegy 3,59 milliárd Ft összköltséggel árvízvédelmi célú projekt 
megvalósítását tervezi 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 tényleges beavatkozásokat a szakemberek a projekt keretében végzendő 
tervezési munkák során határozzák meg várhatóan a jövő év közepéig. A projekt fizikai 
megvalósításának befejezési határideje 2020. november 30.   

 
Szombathely, 2016. november 8. 
 

  Gaál Róbert 
         igazgató 


