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A megvalósult záportározók olyan területeket érintenek, melyeken a domborzati viszonyok miatt a csapadék 

összegyülekezési ideje rövid, gyors a lefolyás, a vízkárok ellen helyben nem lehet védekezni. Az érintett 

vízfolyások vízemésztő képessége kicsi, bővítésük gazdasági szempontból nem volt célszerű, továbbá a 

beépítettség miatt műszakilag nem volt megoldható. 

Ezek a tározók völgyzárógátas, átfolyásos rendszerű zöldtározók, a gát alatt egy járható méretű cső alagút 

található, melyen keresztül folyamatosan átfolyik a patak vize. A tározó felőli oldalon a csőhöz kapcsolódik egy 

vasbeton műtárgy, mely biztosítja az árapasztást és az átfolyás zsiliptáblával való szabályozását. A beruházás 

tartalmazta a tározóhoz kapcsolódó mederszakaszok vízszállító-képességének javítását és hordalékfogók 

építését. 

Kőszegdoroszló védelmében Kőszegdoroszlótól ÉNY-ra Cák község területét is érintve, a Cáki-patakon 

völgyzárógátas elzárással épült meg a záportározó. A völgyzárógát hossza 198 m, legnagyobb magassága 

megközelíti a 7 métert. A tározótér 3,4 hektáron, mintegy 77ezer m
3
 víz befogadására alkalmas. 

Rábagyarmaton a záportározó a község közigazgatási területén, külterületen, a településtől D-re ~350 m 

távolságra fekszik. A völgyzárógát a Gyarmati-patakon épült, hossza 164 m, magassága 7,5 m. A tározótér 11,1 

ha, mely 265 ezer m
3 
vizet tud tározni. A tározó alatt a hordalék visszatartására sankolóteret alakítottunk ki, mely 

vizes-nedves élőhelyként is funkcionál. A tó a Gyarmati-patakon, a belterület határában található. A projekt 

keretében a Gyarmati-patak belterületi szakaszát is helyreállítottuk. 

Rönök közigazgatási területén, a település belterületétől É-ra 1 km távolságra épült meg a záportározó. A 

völgyzárógát a Rönöki-patakon létesült, hossza 167 m, magassága 5,4 m. A tározótér 10,0 hektáron mintegy 

198 000 m
3
 víz befogadására alkalmas. Az anyagnyerő-hely rekultivációja során létrejött egy 4470 m

2 
állandó 

vízfelületű vizes élőhely, valamint a Rönöki-patak vízemésztő képességét is helyreállítottuk a tározó alatti 

szakaszon. 

Murarátkán a településtől ÉNY-ra, a Rátka-patakon völgyzárógátas elzárással épült meg a záportározó. A gát 

hossza 170 m, magassága 9,8 m. A tározótér 6 hektáron 14 ezer m
3
 víz tározására alkalmas. Az anyagnyerő-hely 

a tározótérben vizes-nedves élőhelyként is funkcionál. 

 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott 

konzorcium az Európai Unió támogatásával 1 milliárd 850 millió forint ráfordítással, a Környezeti és 

Energiahatékonysági Program (KEHOP) keretében valósította meg a „Záportározó építési program-

Vas és Zala megye” című projektet. A fejlesztés eredményeként a völgyfenéki települések - 

Kőszegdoroszló, Rábagyarmat, Rönök, Murarátka, Zalatárnok- árvízi biztonsága növekedett, a víz 

okozta károk megelőzhetőek, csökkenthetőek. 

 



           
 

 

 

 

Zalatárnokon a belterülettől É-ra a község közigazgatási területén 

épült meg a záportározó. A völgyzárógát a Kozmadombi-patakon található, magassága 4,4 m, hossza 180m. A 

tározótér 3,7 ha, mely 47 ezer m
3
 víz befogadására alkalmas. Az anyagnyerő-hely rekultivációja során létrejött 

egy állandó vízfelületű vizes élőhely. A tározó építéséhez kapcsolódóan helyreállítottuk a Szigeti-patak és a 

Kozmadombi-patak belterületi szakaszát.  

A záportározókat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság üzemelteti, ezáltal a Zalatárnok, Murarátka, Rönök, 

Rábagyarmat és Kőszegdoroszló lakott területeit sújtó vízkárok megelőzhetőek, csökkenthetőek, nő a lakosság 

árvízi biztonsága. Olyan vízparti fejlesztések valósíthatók meg, melyek az ott élő emberek életminőségét 

javítják. 

 

További információk: zaportarozonyuduvizig.ovf.hu,  www.nyuduvizig.hu oldalakon találhatók. 

 

 

 

 

http://zaportarozonyuduvizig.ovf.hu/
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