
 
 

 
      

 

 

Raab Flood 4cast projekt  Befejeződött a Rába árvízi figyelmeztető és előrejelző modell fejlesztése 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtóközleménye 

 

Az árvízvédekezésért felelős szervezetek határon átnyúló szervezeti együttműködésének eredményeként 

elkészült és a sikeres tesztgyakorlat után  készen áll a használatra az árvízi figyelmeztető és előrejelző modell a 

Rába folyó teljes szakaszán. 

 

Az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretein belül jóváhagyott Raab Flood 

4cast: Árvízi elöntési területek határon átnyúló időbeli és térbeli előrejelzése az árvíz- és 

katasztrófavédelmi intézkedések tervezésének támogatására elnevezésű projekt végrehajtása 2016-ban 

kezdődött és a modell sikeres tesztelése után 2020. június 30-án fejeződik be. 

A projekt összköltsége 1 932 155 €. 

A vízkárelhárítás minden országban kiemelt feladat, így a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság napirendjén is 

időről-időre megjelennek az árvízvédekezéssel kapcsolatos kérdések, hiszen az árvizek nem ismernek 

országhatárokat. Az árvízvédelmi intézkedések legtöbbször látványos beruházásokban testesülnek meg: árvízi 

tározókban vagy éppen töltésfejlesztésben. 

Magyarországon EU-s és hazai forrásból jelenleg is több helyen folyik a Rába menti területek árvízvédelmi 

fejlesztése: Szentgotthárd és Körmend térségében és a Sárvár alatti szakaszon is. 

 

Van azonban az árvízvédekezésnek egy nagyon fontos, ha úgy tetszik „nulladik” lépcsőfoka: az árvízi 

előrejelzés, hiszen a sikeres védekezés alapja a jó prognózis. Nagyon fontos ezért, hogy az árvízi előrejelzés is 

folyamatosan fejlődjön, hiszen a védekezéshez szükséges időelőny csak így biztosítható. A jó előrejelzéshez 

adatra, korszerű, tudományosan megalapozott módszerre, valamint jó szakemberekre, a Rába esetében Ausztria 

és Magyarország között szoros együttműködésre van szükség. Ebben a projektben mindezek sikeresen 

megvalósultak. 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a Rába-völgyi árvízvédekezésért felelős szervezetnek, az 

elmúlt évtizedekben már sok alkalommal kellett megküzdenie a rábai árvizekkel. A védekezési nehézségeket 

elsősorban az árvíz gyors kialakulása, a rövid felkészülési- reagálási idő és az előrejelzési bizonytalanság 

okozza. 

A Raab Flood 4cast projektben a meglévő Rába előrejelző rendszer került továbbfejlesztésre a hidrodinamikai és 

hidrológiai modellek legfrissebb adatokkal való aktualizálásával és újrakalibrálásával, az előrejelző szoftverek 

frissítésével, a számítógépes háttér fejlesztésével. 

A korszerű figyelmeztető és előrejelző rendszer támogatja a felelős árvíz,- és katasztrófavédelmi szervezetek 

tevékenységét. 

Az aktualizált és továbbfejlesztett hidrodinamikai és hidrológiai modellek, a frissített szoftver és a 

nagyteljesítményű hardver támogatásával megvalósult grafikus árvízi figyelmeztető rendszer több lehetséges 

csapadék,- és elöntés forgatókönyvet felhasználva alkalmas valós idejű árvízi elöntések előrejelzésére, pontos  

vízállás és vízhozam adatok alkalmazásával, különböző árvízi helyzetekben. 

A modell segítségével az eredmények korszerű, több jogosultsági szintű internetes megjelenítése vált valóra. 

 

A modell eredményei segítik a felkészülést, hatékonyabbá teszik a védekezésben résztvevő vízügyi, 

katasztrófavédelmi és önkormányzati szervek együttműködését, az itt élő emberek és javak biztonságát 

szolgálják. Biztosítják a védekezéshez szükséges információk gyors és hatékony elérhetőségét. 



 
 

 
      

 

A Raab Flood 4cast projektünk sikeres befejezésének eredményeként egy rendkívül magas szakmai színvonalú 

árvízi előrejelző modell áll rendelkezésünkre. A valós idejű kétdimenziós elöntési modell újdonságnak számít, 

mellyel irányt mutathatunk további fejlesztéseknek. 

 

Szombathely, 2020. június 2. 

 

További információ kérhető: 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Kárpátfalvi Annamária-Kommunikáció/PR 

E-mail:karpatfalvi.annamaria@nyuduvizig.hu 

Mobil:30/551-9901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


