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A 2014. évi helyi vízkár események is rámutattak, hogy a kisvízfolyásokon levonuló, a meder 
vízszállító-képességét meghaladó árvizek több település belterületét veszélyeztetik, valamint jelentős 
anyagi kárt okoznak. 
 
A tervezett 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 
célszerű, továbbá a beépítettség miatt műszakilag nem megoldható. 

Ezek a tározók völgyzárógátas, átfolyásos rendszerű zöldtározók, a gát alatt egy járható méretű cső 
alagút kerül beépítésre, melyhez csatlakozik egy bukós kialakítású, zsiliptáblával szabályozható 
árapasztó műtárgy. A beruházás tartalmazza a tározóhoz kapcsolódó mederszakaszok vízszállító-
képességének javítását és hordalékfogók építését. 
A kiviteli tervek alapján 2018. év szeptemberében megkezdődött Zalatárnokon és Murarátkán a 
záportározók építése. Ezeken a helyszíneken jelenleg is folynak a völgyzárógát és a 
vízszintszabályozó műtárgy építési munkái. Elkészült a Szigeti-patak, a Kozmadombi-patak és a 
Rátka-patak tervezett mederrendezése.  
A Vas-megyei helyszíneken 2019 márciusában kezdődtek meg a kivitelezést előkészítő munkák, 
cserjeirtás, lőszermentesítés és régészeti feltárás. Ezt követően az árapasztó és vízszintszabályozó 
műtárgy földmunkáit, vasalási és betonozási feladatait végzi el a vállalkozó. Még ez évben 
megkezdődik a Rönöki-patak és a Gyarmati-patak mederrendezése. 
 
A záportározók üzemeltetésével az érintett településeken olyan vízparti fejlesztések valósíthatók meg, 
melyek az ott élő emberek életminőségét javítják. A záportározók építésének várható befejezése: 
2020. második negyedéve. 
 
További információk: zaportarozonyuduvizig.ovf.hu,  www.nyuduvizig.hu oldalakon találhatók. 
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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 valósítja meg a 
„Záportározó építési program-Vas és Zala megye” című projektet. A projekt legfőbb célja a 
völgyfenéki települések - Kőszegdoroszló, Rábagyarmat, Rönök, Murarátka, Zalatárnok- 
árvízi biztonságának növelése, a víz okozta károk megelőzése, csökkentése. 
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