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1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

24. § (1) A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a 
mederből kilépő árvíz és a jég levezetése. … 

83/2014. (III. 14.) Korm. Rendelet a tervezés 
végrehajtását szabályozza. 

A terv jogszabályi háttere  



• A  Répce 61+024 fkm szelvénytől a Répce 38+952 fkm szelvényéig 
tart. Csatlakozik hozzá a 01.NMT.10. Répce árapasztó terv. Teljes 
területi kiterjedése 2 458 ha (Korm. Rendeletben rögzítve).  

• Nyugaton a Góri tározó leeresztő zsilipje, alvízi irányban a Répce 
árapasztó osztóműtárgy és a Répce beeresztő zsilip.   

• Északon és délen többnyire nyílt ártér határolja a természetes 
állapotú folyómedret, mely szakasz a NYUDUVIZIG 
vagyonkezelésében áll.  

• A Répce jobb partján 1,35 km, bal partján pedig 10,066 km 
Önkormányzati védtöltés épült ki, melyek célja öt Répce menti 
település védelme a vízfolyás árvizei ellen.  

• A jobb parton 1,5 km, a bal parton 2,7 km elsőrendű töltés is 
határolja, melyek funkciója a lakott területek védelmén túl a völgyi 
vizek összeterelése a Répce árapasztó medrébe.  

 A nagyvízi mederkezelési terv 
területi hatálya  



• „A nagyvízi meder kezelési terv célja az árvízlevezető képesség hosszú 
távú biztosítása.  
 Minimális célkitűzés, hogy a kialakuló árvízszintek további növekedését el 

kell kerülni, mivel az exponenciálisan növeli a kialakuló veszélyhelyzetet. 

 Alapelvként kell tekinteni, hogy a nagyvízi meder elsődleges funkciója a 
mértékadó vízhozam kártétel nélküli levezetése.” 

• Az integrált vízgazdálkodási tervezés irányelveit követve a nagyvízi 
medrek árvízlevezető funkciója mellett figyelembe kell venni minden 
olyan tevékenységet, funkciót, amely ezekhez a területekhez kötődik.  

• Az árvízi vízszállító képesség javítása érdekében lehetséges egyes 
beavatkozási változatok várható műszaki, hidrológiai-hidraulikai, 
ökológiai, vízminőségi, vízbázis védelmi, turisztikai, mezőgazdasági 
erdészeti, halászati, idegenforgalmi hatásait értékelni kell. 

A NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 
CÉLJA, TERVEZÉS VÉGREHAJTÁSA  



 
• A terv által érintett folyószakaszon a terepi tározódás 

rendkívül nagy mértékű.  
• A főmederből kilépő vízhozamok kiterjedt elöntéseket 

okoznak.  
• Önkormányzati lokalizációs művek védik a települések 

alacsonyabban fekvő részeit.  
• Több jelentős út völgykeresztezés is található. 
• A mederben felhagyott műtárgyak romjai találhatóak és sűrű 

vegetáció.  

A nagyvízi mederkezelési terv külső 
feltételei  



A Répce vízhozamai: 

NQm: 250 m3/s;  

NQ1%: 225 m3/s;  

NQ10%: 118 m3/s;  

NQ20%: 75 m3/s.  

Az osztrák területen hirtelen megjelenő árvizek a magyarországi Répce-völgyben terülnek szét 

komoly elöntéseket okozva, különösen a Góri tározó alatti természet-közelinek mondható 

vízfolyásszakasz mentén. Itt a Répce meder, kb. csak 15 m3/s körüli vízhozamot képes levezetni 

kiöntés nélkül. Ennek megfelelően a kisebb árhullámok megjelenésével is jelentős 

völgyi elöntések képződnek.  



Az NMT-t MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK  

 A mederszakasz hidrodinamikai 2D modellvizsgálata  

 







 A kategorizálás célja (zonációk kijelölése), hogy feltárjuk, a nagyvízi 
szelvény egyes részei milyen mértékben vesznek részt a 
vízszállításban.  

 A nagyvízi mederkezelési tervekben megfogalmazott előírások, 
korlátozások az egyes zónákhoz igazodnak: 

• elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi 
vízhozamok és a jég a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak 
le,  

• másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek levezetésében,  

• átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész,  

• áramlási holttér: területrész, ahol nincs áramlás, de mint tározó térfogat 
szerepe van az árvizek levonulásában” 

 

A nagyvízi meder zonációjának meghatározása  



 A nagyvizek levezetését döntő részben nem a főmeder 
végzi.  

 A Répce medernek jelen állapotban több olyan rossz 
vízszállító képességű szakasza van, amelyek a mederbeli 
lefolyás egy részét az övzátonyon keresztül a mélyebb 
ártérre kényszerítik ki. 

 A völgyet keresztező töltéseken lévő hidak környezete sok 
esetben növényzettel sűrűn benőtt, levezetési akadályt 
képeznek 

 Az árapasztóra történő rávezetésnél nagyobb, egybefüggő 
erdőterület található, mely részben akadályozza a vizek 
szabad rávezetését az árapasztóra.  

 

A tervezés során keletkezett megállapítások 



Répce „meder”? 



Répce árvizek 



 



Kijelölésre kerültek a Répce nagyvízi medrének árvízi levezető sávjai. 
Általánosságban, az alábbi intézkedések betartása javasolt:  
• A főmeder növényzettől, uszadék-torlaszoktól, bedőlt fáktól történő 

tisztítása, kaszálása biztosítandó.  
• A folyót keresztező hidakra, hullámtéri hídnyílásokra a hidraulikai 

szempontból kedvező rávezető és elvezető sávokat, medreket kell 
kialakítani.  

• A nagyvízi levezetési irányú mellékágak növényzettől, uszadék 
torlaszoktól, bedőlt fáktól történő tisztítása szükséges.  

• A kis- és középvízi mederben kialakult erdő aljnövényzettől való 
megtisztítása, gyérítés (szálalás) - nehezen, költségesen fenntartható, 
korlátozott hatékonyságú megoldás  

• A nagyvízi medret kísérő árvízvédelmi töltések fenntartó sávját gyepes 
formában kell tartani. A karbantartási munkálatokat akadályozó 
tereptárgyakat el kell távolítani.  

Nagyvízi levezető sávok kijelölése és 
növényzetszabályozás a hullámtéren 



Az adott mederszakasz árvízlevezető 
képességének fejlesztéséhez 

szükséges előírások és tervezett 
beavatkozások – fejlesztési feladatok 



ÉRINTETT 
TELEPÜLÉS  

BEAVATKOZÁS  
SZELVÉNYSZÁMA  

[fkm]  

RÖVID LEÍRÁS 

Répcelak  40+050 - 38+952  
Répce árapasztónál a hullámtéri növényzet gyérítése, 
aljnövényzet eltávolítása  

Répcelak  38+970  

Répce árapasztónál a hullámtéri bejáró út magasan halad a 
rajta lévő átereszeket betöltötték, biztosítani kell az árvizek 
akadálytalan levezetését.  

Répcelak  38+970  

Répce árapasztó árvízvédelmi töltésének áthelyezése a 7+800 
tkm szelvénytől felfelé, hidraulikailag kedvező rávezetés 
kialakítása a szűkületben.  

Répceszemere  40+910  
Hidak környezetében növényzet tisztítás, gyep kialakítása  

Tompaládony  52+000  Hidak környezetében növényzet gyep kialakítása, Répce bal 
partján 3 db híd  

Répceszentgyörgy 
Hegyfalu  

Vasegerszeg  

56+140 - 
45+300  

Répce jobb parti főlecsapoló csatorna (JPFCS) „rányitása” a 
Répcére és teljes hosszban medrének bővítése/kialakítása 20 
m3/s vízszállító képességre 



Bő  
Gór  

Chernelházadamonya  
Répceszentgyörgy  

61+024 - 56+140  
Góri tározó és a JPFCS tervezett kiágazása közötti 
szakaszon Répce medrének bővítése 50 m3/s 
vízszállító képességre  

Nagygeresd Vámoscsalád 
Chernelházadamonya  

Répceszentgyörgy Hegyfalu  
Mesterháza  

Tompaládony Vasegerszeg  
Csáfordjánosfa  

Répceszemere Répcelak  

56+140 - 38+952  
JPFCS tervezett kiágazása – Répce árapasztóig a 
Répce medrének bővítése 30 m3/s vízszállító 
képességre  

Chernelházadamonya  55+850  
Hidak környezetében növényzet tisztítás, gyep 
kialakítása  
(Répce bal partján a Nagy-ér hídja esetében)  

ÉRINTETT TELEPÜLÉS  BEAVATKOZÁS  
SZELVÉNYSZÁMA  

[fkm]  

RÖVID LEÍRÁS 



ÁRVÍZI LEFOLYÁST 
BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐ  

BEAVATKOZÁS  VÍZGAZDÁLKODÁSI 
EREDMÉNY  HELYE  MEGNEVEZÉSE  MŰSZAKI 

PARAMÉTEREI  

Sűrű erdő, benőtt 
aljnövényzet   
 

Nagyvízi 
meder, 
árterülete, 
Árapasztó 
rávezetése  

Ligetes erdő 
kialakítása, 
aljnövényzet 
tisztítása, 
megfelelő 
művelési ágban 
tartás  

6 x 6 m-es ligetes 
erdő kialakítása, 
aljnövényzet 
tisztítása   
 

Lefolyást akadályozó 
zárt aljnövényzet 
megszűnése, 
árvízszint 
csökkenése   
 

Benőtt 
aljnövényzet és 
erdős terület a 
híd körül 
elsődleges 
lefolyási sávban  

Meder és 
parti sáv 
  
 

Hidak 
környezetében 
növényzet tisztítás, 
gyep kialakítása  

Fák és cserjék 
eltávolítása a 
parton és a 
hídpillérek 
környezetében  

Lefolyást akadályozó 
aljnövényzet 
megszűnése, 
árvízszint 
csökkenése 

Az adott mederszakasz árvízlevezető képességének 
megőrzése és javítása általános fejlesztési feladatok  



• A Répce illetve a Répce jobb parti főlecsapoló csatorna esetében a 
mederszelvény bővítést terveztünk, mely által a meder vízszállító 
képessége nagymértékben javul.  

• Célja, a Q10%-os (min. 45 m3/s) vízhozam kiöntésmentes elvezetése a 
völgyben, illetve a Q1%-os (225 m3/s) gyakoriságú vizek levezetésének 
gyorsítása, vízszintjének csökkentése, az elöntésre kerülő területek 
nagyságának csökkentése, az árvíz levonulása után az elöntött 
területekről a víz elvezetésének gyorsítása.  

• Góri tározó és a JPFCS tervezett kiágazása közötti szakaszon a 
Répce medrének bővítése 50 m3/s vízszállító képességre.  A 
szelvénybővítés a bal parton, É-i irányban lenne kialakítva. 

• JPFCS tervezett kiágazása – Répce árapasztóig a Répce medrének 
bővítése 30 m3/s vízszállító képességre.  

A nagyvízi levezető sávok kialakítása, a 
levezető mederszelvény bővítése - fejlesztési 

feladatok 



• Az árvízhozamok megosztása a tervezett szakaszon a Répce jobb- és bal oldali párhuzamos 
vízfolyásain történhet, történik. Ezen vízfolyások kijelölt partélei között elsődleges levezető 
sáv került kialakításra. A Répce jobb parti főlecsapoló csatorna irányába történő 
vízkormányzással tehermentesíthetők a Répce jobb- és bal parti területei.  

Répce jobb parti főlecsapoló csatorna szelvénybővítése, "rányitása" a Répcére  

• A Répce jobb parti főlecsapoló csatorna 0+000 - 7+681 fkm (JPFCS) jelenleg vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (4,0 m3/s vízszállító képességű mederszelvény 
mérettel), viszont hiányzik a víz rávezetése a Répce irányából.  

• A völgy geometriája miatt a mélyvonulaton található Répce jobb parti főlecsapoló csatorna, 
mint a Répcével párhuzamos vízfolyás a nagyvízi vízszállításban jelentős szerepet kap.  

• Répce jobb parti főlecsapoló csatorna (JPFCS) „rányitása” a Répcére, medrének kialakítása 2 
470 m hosszban 20 m3/s vízszállító képességre tervezett, illetve az üzemeltetési engedéllyel 
rendelkező szakaszon a jelenlegi mederszelvény bővítése ugyancsak 20 m3/s vízszállító 
képességre történik.  

• A szelvénybővítés a bal part, É-i irányban tervezett.  

Az árvízhozamok megosztási 
lehetősége - fejlesztési feladatok 



 



























Tervezett beavatkozások 
Tervezett beavatkozások Természetvédelmi érintettség 

Beavatkozás 

száma 
Szelvényszám Leírás Település Típus Feladat típus 

Érintett 

levezető sáv 
Védett 

Védett 

Terv 

Exlege 

Földvár 

Natura 

2000 

KJMT 

Egyedi 

Tájértek 

Öko 

Háló 

Erdő 

tv. 

01NMT1101 
38+952 – 

39+352 

Répce-árapasztó rávezetésnél a hullámtéri 

növényzet gyérítése, aljnövényzet 

eltávolítása, ligetesítés 

Répcelak 

Érdességi 

viszonyok 

javítása 

Először 

fejlesztési, majd 

üzemelési és 

karbantartási 

Másodlagos       x   x x 

01NMT1102 38+970 

Répce-árapasztónál a hullámtéri bejáró út 

magasan halad a rajta lévő átereszeket 

betöltötték, biztosítani kell az árvizek 

akadálytalan levezetését 

Répcelak Egyéb 
Üzemelés és 

karbantartási 

Másodlagos, 

Elsődleges           x   

01NMT1103 
38+970 - 

38+952 

Répce-árapasztó árvízvédelmi töltésének 

áthelyezése a 7+800 tkm szelvénytől 

felfelé, hidraulikailag kedvező rávezetés 

kialakítása a szűkületben 

Répcelak Egyéb 

Először 

fejlesztési, majd 

üzemelési és 

karbantartási 

Másodlagos       x   x   

01NMT1104 40+910 
Hidak környezetében növényzettisztítás, 

gyep kialakítása 
Répceszemere 

Érdességi 

viszonyok 

javítása 

Üzemelés és 

karbantartási 
Elsődleges x x   x   x   

01NMT1105 52+000 

Hidak környezetében növényzettisztítás, 

gyep kialakítása (Répce bal partján 3 db, 

a Kis-ér, Nagy-ér és ártéri hidak 

esetében) 

Tompaládony 

Érdességi 

viszonyok 

javítása 

Üzemelés és 

karbantartási 
Elsődleges       x   x   

01NMT1106 
45+300 - 

56+140 

Répce jobb parti főlecsapoló csatorna 

(JPFCS) „rányitása” a Répcére és teljes 

hosszban medrének bővítése/kialakítása 

20 m3/s vízszállító képességre 

Répceszentgyörgy Hegyfalu 

Vasegerszeg Vámoscsalád 

Medergeometria 

optimalizálása 

Először 

fejlesztési, majd 

üzemelési és 

karbantartási 

Elsődleges x     x   x   

01NMT1107 
56+140 - 

61+024 

Góri tározó és a JPFCS tervezett 

kiágazása közötti szakaszon a Répce 

medrének bővítése 50 m3/s vízszállító 

képességre 

Bő, Gór, 

Chernelházadamonya, 

Répceszentgyörgy,  

Medergeometria 

optimalizálása 

Először 

fejlesztési, majd 

üzemelési és 

karbantartási 

Elsődleges       x   x   

01NMT1108 
38+952 - 

56+140 

JPFCS tervezett kiágazása – Répce 

árapasztóig a Répce medrének bővítése 

30 m3/s vízszállító képességre 

Nagygeresd, Vámoscsalád, 

Chernelházadamonya, 

Répceszentgyörgy, Hegyfalu, 

Mesterháza, Tompaládony, 

Vasegerszeg, Csáfordjánosfa, 

Répceszemere, Répcelak 

Medergeometria 

optimalizálása 

Először 

fejlesztési, majd 

üzemelési és 

karbantartási 

Elsődleges x x x x x x   

01NMT1109 55+850 

Hidak környezetében növényzettisztítás, 

gyep kialakítása (Répce bal partján a 

Nagy-ér hídja esetében) 

Chernelházadamonya 

Érdességi 

viszonyok 

javítása 

Üzemelés és 

karbantartási 
Elsődleges       x   x   

 



 Érintett Önkormányzatok 
 A tervezett mederrendezéssel egyetértettek 

 Fontosnak tartják a mezőgazdasági területek árvízi kockázatának csökkentését 

 Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 
 tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.” 

 Szakmai szempontból mérlegelendő, hogy az intézkedések összhangban vannak-e a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek – most készülő – kezelési tervével, milyen hatással 
vannak jelölő, védett fajokra, természet-közeli élőhelyekre, konkrét példákkal 

 - a mederszelvény bővítése – mint domináns beavatkozási módszer – a természet közeli 
folyómeder élővilágára pl. Góri tározó alatti szakaszon,  

 - az aljnövényzet tisztítása, „ligetes erdő” kialakítása pl. Répcelaknál, 

 - a parti növényzet irtását hogy tolerálják a fészkelő madár populációk. 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
 az erdőszegélyeket kímélni kell az erdőhasználat során, a meglévő part menti puhafa ligeteket ki 

kell vonni a fatermelési célú erdőművelésből és a vízügyi munkák során ezeket kímélni kell, az 
árnyékoló puhafás állományt helyre kell állítani a kisvízfolyások mentén, valamint a természetes 
folyamatok érvényesülését biztosítani kell minimális beavatkozásokkal  

 

Beérkezett vélemények 



 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
 Az árvízi levonulási sávokban a ligeterdők cserjeszintjének és lágyszárú szintjének 

irtása helyett javasoljuk az áttérést a folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodásra. 
Javasoljuk azoknak az árvízi elvezetést is szolgáló területeknek a közös azonosítását, 
ahol az erdők átalakítása természetvédelmi célokat is szolgál.  

 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
 Az intézkedési típusok között számos olyan jellegű beavatkozás szerepel, melyek 

üdvözlendőek és ökológiai értelemben káros hatásuk elenyésző az árvízi levezető 
képesség javításából eredő hasznos hatásuk, vagy az árvízi biztonság egyéb módon 
való javításával szemben 

 Mederkotrások: középvízi meder (sőt, a tervekben kisvízi meder) vonatkozásában 
fölmerülő lefolyási akadályok (konkrétan például a Répce mederben lévő, fennmaradt 
malmok műtárgyai) megszűntetése esetében a kis- és középvizeket érintő 
vízszintsüllyedések várhatóak. Ezek a beavatkozások súlyosan érintik a kapcsolódó, 
felszín alatti vizektől függő felszíni ökoszisztémák (FAVÖKO) állapotát, további 
beavatkozásokat okoznak és a nagyvízi meder levezető képességének javítása 
szempontjából elhanyagolható a pozitív hatásuk. Minden vízgazdálkodási 
megfontolással – a VKI szellemiségével is – alapvetően szemben áll az alkalmazásuk. 

 



 Részben ökológiai (invázív fajok elleni küzdelem is!), részben inkább 
fenntarthatósági kérdéseket is érint egyes esetekben az erdő állományok árvízi 
levezető sáv kialakítása, vagy felületi érdesség csökkentése érdekében való 
átalakítása, kivágása. A jelenleg még állékony, zárt, jó árnyalást adó (nem 
nemesnyár) állományok megbontásával a felverődő sarjak, inváziv fajok olyan sűrű, 
összefüggő állományt alkotnak a következő években, melyek valóban gátolni fogják 
a nagy vizek levezetését (szigetközi és Répce-menti tapasztalatok, Kocsód-patak, 
stb.). A szabad sávok csak folymatos fenntartással, kaszálással, legeltetéssel 
őrizhetők meg, melyek fenntarthatóságához célszerű előre demonstrálni a 
rendelkezésre álló eszközöket, gyakorlatot. 

 A felhagyott malmok, malomromok kezelésének kérdéséhez kapcsolódik a 
malomárkok helyzetének kérdése is. A malomárkok rendezése, árvízmegosztó 
funkciójuk visszaállításának megteremtése már felmerült a korábbi években. A régi 
malomromok elbontása, surrantós kialakítása lehetőséget adhat a malomárkokban 
állandó vízborítás biztosítására is, kisvizes időszakban is. Az állandó vízborítás 
jelentősége fenntartás szempontjából sem elhanyagolható. Fontos, hogy 
amennyiben a malomárkok visszakapcsolásra kerültek a vízszállításba, 
fenntarthatóak legyenek. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


