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Az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretein belül, a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság vezetésével megvalósított ATHU110 RaabSTAT - A Rába vízminőségi és ökológiai 

állapota elnevezésű projekt záró rendezvénye, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal szervezésében, 

tekintettel a COVID-19 járványügyi helyzetre, 2021.01.27-én online formában zajlott le. 

A projektben zajló munkák befejezésével a hangsúly ezúttal a projekteredmények átadásán volt. A projektben 

elérni kívánt célcsoportok mindegyike meghívást kapott az említett online záró konferenciára, ahol a 

projektpartnerek, megbízott, külső szakértők, valamint a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság képviseletében 

számoltak be az előadók a projekt céljairól, eredményeiről.  

 

A rendezvényt magyar oldalról V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta egy köszöntővel, s mint a 

térségért felelősséget vállaló képviselőként, volt környezetügyért felelős államtitkárként, s egyszerű 

természetjáró polgárként méltatta a projektben dolgozó szakemberek munkáját, az aktív együttműködést, 

magyar-osztrák oldalról egyaránt, mely hozzájárul e rendkívül szép és olykor szeszélyes folyó állapotát 

veszélyeztető tényezők hatékony visszaszorításához. 

 

„A folyó természetének további kiismerése, megfigyelése kellő alapot biztosít annak megóvására, használatára. 

Mindezek együtt az itt élőket és idelátogatókat, valamint a szakmai elhivatottságból érte dolgozókat egyaránt 

együttműködésre, kölcsönös áldozatvállalásra kell, hogy sarkaljon, határon innen-és túl”- hangsúlyozta 

beszédében.  

 

A rendezvényen mintegy 50 fő vett részt, akik számos előadást hallhattak, valamint az esemény végén lehetőség 

nyílt kérdések feltételére is.  

 

A projekt célja egyrészt közös monitoring végrehajtása volt, amely kiértékelése során kiderült, milyen hatással 

vannak a megvalósult beavatkozások a Rába állapotára a forrástól a torkolatig, így a projekt átfogó képet ad a 

folyót érő jelenlegi terhelésekről. Másrészt a felszíni víztestek Ausztriában és Magyarországon jóváhagyott 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott jó állapotnak való megfelelését is vizsgálta és javaslatokat tett 

további lehetséges intézkedésekre vonatkozóan a jó állapot eléréséhez, illetve megtartásához.  

 

A partnerek a fizikai-kémiai paraméterek és különböző élőlénycsoportok vizsgálatát összesen 51 mintavételi 

ponton, egyidejűleg valósították meg. A vizsgálati eredményeket a projekt végén közös, kétnyelvű összegző 

dokumentumban rögzítették, amelyek a korábbi vizsgálatok eredményeivel is összevethetők. Így a projekt 

keretében végrehajtott vizsgálati tevékenység méltó befejezése az elmúlt közel két évtizedben a folyó ökológiai 

állapotának javítása céljából az osztrák és a magyar területeken végrehajtott intézkedéseknek, fejlesztéseknek.  

 

 

Mivel a Rába a hazai vízfolyásaink közül kiemelkedő természeti értéket képvisel, számunkra különösen fontos, 

hogy ezt a természeti értékét megőrizzük, a folyó jó ökológiai állapotát hosszú távon fenntartsuk. Ez azonban 

csak akkor biztosítható, ha a két állam, a magyar és az osztrák szakemberek között az elmúlt évtizedekben 

kialakult kiváló együttműködés a jövőben is fennmarad.  

 

A projektről további információk a www.interreg-athu.eu/hu/raabstat oldalon találhatók. 
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