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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSUL MEG A RÁBA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE 
 

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, 3 milliárd 590 millió forint 
ráfordítással megvalósuló projekt legfőbb célja, hogy komplex árvízvédelmi fejlesztésekkel 
javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága. A 
fejlesztéseknek köszönhetően az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok 
megelőzhetővé válnak. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében valósítja meg a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című, 
KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosítószámú projektet.  
 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt a Rába folyó teljes magyarországi 
szakaszára kiterjed Szentgotthárd és Győr között, így a konzorciumi partnerségben megvalósítani 
kívánt projekt két vízügyi igazgatóság (NYUDUVIZIG Szombathely; ÉDUVIZIG – Győr) működési 
területét érinti, a kivitelezési munkálatok közvetlenül pedig 9 projekthelyszínt foglalnak magukba. 

A fejlesztések hosszú távon és fenntartható módon hozzájárulnak a lakott területek árvizek elleni 
védelméhez, csökkentve az árvízi veszélyeztetettséget, melynek köszönhetően a térség gazdasági-
társadalmi fejlődése is felélénkülhet, hiszen az árvízvédelmi biztonság megléte egyaránt kedvez a 
turisztikai, gazdasági és egyéb településfejlesztési szempontoknak. 

A kivitelezési munkálatok településenként az alábbi fejlesztésekre vonatkoznak: 

Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése 
Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz: Rába jobb és bal parti töltés és támfal, valamint a Lapincs 
jobb parti töltés fejlesztése, zsilipek átépítése. 

Körmendi árvízvédelmi szakasz: Rába jobb parti töltés fejlesztése, műtárgy rekonstrukciója, Büdös-
árki szivattyútelep és zsilip átépítése, hidak alatti szelvénybővítés és padkasüllyesztés, a Rába jobb 
partján a 86-os számú közút hídja alatti szakaszon lévő depónia elbontása. 

Szakaszvédelmi központok felújítása: Sárvár – Körmend – Szentgotthárd. 

Vízrajzi észlelő hálózat fejlesztése (radaros távmérő és vízszintregisztráló eszközök). 

A fenntartási feladatok ellátásához szükséges tehergépkocsi beszerzése. 

 

Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése 

Települési másodrendű árvízvédelmi vonalak, védekezésre alkalmas magas partok kiépítése 
(Ostffyasszonyfa, Kenyeri, Pápoc, Csönge, Kemenesszentpéter). 

Pápoc környezetében a lefolyási viszonyok javítása (tereprendezés, területhasználat 
megváltoztatása) 

Mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése a meglévő védvonal állékonysága érdekében (Győr 
belterület, Mihálkovics T. sétány). 

Marcaltői szakaszvédelmi központ fejlesztése. 

A kivitelezési munkák várható kezdete 2019 év eleje, az építési munkák befejezése 2021 márciusára 
várható.  
 
A projektről további információk a rabavolgyarvizved.ovf.hu és a www.nyuduvizig.hu oldalakon 
találhatók.  


