
ÁLLANDÓ VÍZFELÜLETŰ
TÁROZÓRÉSZ ÉS LÉTESÍTMÉNYEI:

Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül az anyagnyerőhely te- 
rületén – az Arany-patak jobb partján – került kialakításra a 7,2 ha  
alapterületű állandó vízfelületű tározórész. Ennek feladata – 
vízhiányos időszakban – vízpótlás biztosítása az Arany-patak 
alvízi szakaszán. A tározó tó területét az Arany- patak új 
medrétől homogén kötött anyagú oldaltöltés választja el. A 
tározó tó oldaltöltésének 0+029 km szelvényében vízszint- 
szabályzó műtárgy és árapasztó vápa épült. A vízszintszabály-
zó műtárgy minden időben a 239,80 mBf. üzemi vízszint 
tartását biztosítja a tóban, normál üzemi körülmények között. A 
tározó tó oldaltöltésének 0+042 km szelvényében megvalósult 
előregyártott vasbeton szerkezetű leeresztő műtárgy célja a 
tározó tó leürítése. Az állandó vízű tározórész friss víz utánpót-
lására az Arany-patak 9+096 km szelvényben duzzasztó-, a 
9+106 km szelvényében vízkivételi műtárgy készült. A vízután-
pótlást a D 400 KG-PVC tápcsatorna továbbítja az állandó vizű 
tározórészbe. A Molnárréti árkon megépült ikerkeret műtárgy a 
gépjárművekkel való közlekedést oldja meg.

AZ ARANY-PATAK 
MEDERRENDEZÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A projekt részeként – a lefolyási viszonyok javítása érdekében – 
az Arany-patak tározó alatti és feletti szakaszain 5,7 km hosz- 
szúságban a meder rendezésére került sor. Ez által a meder 
teljes hosszában alkalmassá válik a szabályozott vízhozamok 
levezetésére. Kivitelezés során a feliszapolódott meder kotrá- 
sa, megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást bizto- 
sító padka készült. A 3 db fenéklépcső ökológiai átjárhatóságá-
nak biztosítására a meglévő vízládák vízépítési terméskővel 
kerültek feltöltésre, ezzel segítve a vízi élőlények számára az 
átjárhatóságot. A hídbiztosítások javítása, cseréje során a me- 
derhez illeszkedő terméskő burkolatok kerültek kialakításra. Az 
Arany-patak 0+800 km szelvényénél az akadálymentes fen- 
ntartás érdekében gázló készült, mely a fenntartó padka meg- 
közelítését teszi lehetővé.

Az Arany-patak vízállásának mérésére a Dozmati bekötő út 
hídjánál és a Bucsui közúti hídnál lapvízmérce és radaros 
távmérő állomás került elhelyezésre, míg a Szombathely Oladi 
vízmérce felújítására került sor. 

RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK

A 2018. évi régészeti feltárások során egy késő neolit kori (Kr. e. 
5000–4600) település házai mellett a kőeszközök készítésére 
utaló tárgyak is előkerültek. A római korban egy villagazdaság-
hoz tartozó objektumok voltak a tározó helyén, és itt vezetett a 
Savariát a bozsoki források vizével ellátó vízvezeték, aminek 
200 méter hosszú szakaszát sikerült azonosítani. A késő 
Árpád-korból (13–14. század) egy település, és az itt zajlott 
vaskohászati tevékenység objektumai váltak ismertté.

 A vízvezeték egy szakasza

 Újkori cölöpszerkezetes ház

 Az Arany-patak mederrendezése
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AZ 1965. ÉVI ÁRVÍZ BEMUTATÁSA AZ ARANY-PATAK, 
GYÖNGYÖS ÉS SOROK-PERINT VÍZRENDSZEREN:

Az Arany-patak a Gyöngyös és Sorok-Perint vízrendszer része, 
Ausztriában ered, befogadója a Rába folyó. Az 1965. évi áprilisi 
árhullám az eddigi legnagyobbnak tekinthető a vízgyűjtő terü- 
leten, melyet a másfél-két napig tartó 110–120 mm közöttire 
becsülhető területi átlagú eső okozott. Az árvíz jelentős völgyi 
elöntések mellett vonult le a Gyöngyös-patakon, az Arany-pa-
takon és a Sorok-Perint vízfolyás mentén egészen a Rába 
folyóba történő betorkollásig. A Gyöngyös-patak Gencsapáti 
osztómű feletti szakaszán nagyfokú mederelfajulások és elön- 
tések következtek be. Az Arany-patak vízhozama a rendezet-
len, alacsony vízszállító képességű mederben és az ártéren 
folyt le. Az Arany-patak, Gyöngyös és Sorok-Perint vízrendszer 
árhullámai egymásra futottak, ezért a Sorok-Perint vízfolyás 
Szombathely belvárosában idézett elő súlyos károkat. 

Az Arany-patak általános leírása, a vízgyűjtő jellemzése:
Az Arany-patak Ausztriában, a Kőszegi hegység déli oldalán 
Rohonc felett ered. A patakmeder az ausztriai felső szakaszon 
kimondottan hegyvidéki jellegű, míg az alsó szakaszon jobb 
oldalt meredek, bal oldalt lankás domboldallal szegélyezett 
kiszélesedett völgyben éri el a befogadóként megjelölt Sorok- 
Perint árapasztót Szombathelyen. A vízfolyás által érintett te- 
lepülések: Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu.

2010. ÉVBEN MEGÉPÜLT A LUKÁCSHÁZI
ÁRVÍZCSÚCS-CSÖKKENTŐ TÁROZÓ:

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározót a Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a NYDOP pályázat 
keretében 2010. október hónapban megvalósította. A Vízügyi 
Igazgatóság további célja volt a teljes árvízi védettség bizto- 
sítása érdekében – pályázati forrásokat felhasználva – a Doz- 
mati tározó megépítése és ezzel a már meglévő Lukácsházi tá- 
rozóval összehangoltan Szombathely város és az alatta lévő 
lakott területek árvízmentesítésének megoldása.

HELYI VÍZKÁR ESEMÉNYEK 
AZ ARANY-PATAKON 2014. ÉVBEN:

2014. évben több alkalommal is rövid idő alatt jelentős mennyi-
ségű csapadék hullott le a Rába folyó, valamint az Arany-patak 
vízgyűjtőterületére, melynek következtében árhullámok vonul- 
tak le a vízfolyásainkon. Az Arany-patak július hónap végi ár- 
hulláma 23,0 m3/s vízhozammal érkezett, területi elöntéseket 
okozva. Október hónap végén rövid idő alatt a patak vízállása a 
szombathelyi vízmérce szelvényben több mint 2,0 m-t emelke-
dett, a tetőzésnél 29,59 m3/s vízhozamot mértek. A vízfolyás 
az őszi árhullámok alkalmával Bucsu, Torony, Sé településeken 
területi elöntéseket okozott. Sé alatt az Arany-patak kilépett a 
medréből, Szombathely Oladi városrészén jelentős vízkárese-
mények keletkeztek. Szombathely belterületén is telt meder- 
szelvénnyel vonult le az árhullám. 

„SZOMBATHELY ÉS A KÖRNYEZŐ
TELEPÜLÉSEK ÁRVÍZI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ DOZMATI 
VÍZTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSE”

A Dozmati tározó megépítésének szükségessége:
Az 1965. évi rendkívüli árhullám levonulását követően a szak- 
emberek által elkészített, bemutatott tanulmánytervek alapján 
egyértelművé vált azon társadalmi igény, hogy a lakott terü- 
letek mentesüljenek az árvízi elöntésektől, valamint az árvízi 
veszélyeztetés ne legyen akadálya az egyes területek további 
fejlesztésének.

A megépült Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó, az alatta 
lévő lakott területeket (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Gencsapáti, 
Szombathely, Balogunyom, Sorkikápolna, Sorkifalud, Zsennye) 
tette árvízvédelmi szempontból biztonságossá, de Szombathely 
Oladi városrésze, Bucsu, Dozmat, Torony, Sé továbbra is árvíz 
által veszélyeztetett települések maradtak. Az Arany-patak, 
Gyön- gyös és Sorok-Perint vízrendszer menti lakott terü- letek 
árvízi védettsége a Dozmati tározó megépítésével és a két árvíz- 
csúcs-csökkentő tározó összehangolt működtetésével válik 
teljes körűvé.

A „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét 
szolgáló dozmati víztározó megépítése” projekt kielégíti az 
Európai Unió Víz Keretirányelvben megfogalmazottakat: az 
árvízi biztonság megteremtésével együtt az Arany-patak jó 
ökológiai állapotának elérése. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv- 
ben meghatározott célok elérése az árvízcsúcs-csökkentő tá- 
rozó megépítésével, a patakmeder természet közelivé formálá-
sával, a fenékküszöbök átjárhatóvá tételével valósíthatók meg. 
A globális felmelegedés következtében tapasztalható szélső- 
séges időjárási körülmények is indokolttá tették Szombathely 
és a környező területek védelmében a Dozmati árvíz-csúcs- 
csökkentő tározó megépítését.

Az árvízcsúcs-csökkentő tározók üzemeltetésével a létesítmé-
nyek alatti lakott területeket és termőföldeket sújtó vízkárok 
megelőzhetők, csökkenthetők, ezáltal nő a lakosság árvízi biz- 
tonsága, s olyan komplex fejlesztések valósíthatók meg, me- 
lyek elősegítik a gazdaság, az idegenforgalom fellendülését, az 
érintett települések további fejlődését. A Dozmati tározó völgy- 
zárógátjának építéséhez feltárt anyagnyerőhelyen lehetőség 
nyílt állandó vizű tó kialakítására, mely kedvező teret nyújt a 
vízinövények, a vízhez kötődő állatvilág megtelepedésének.

A tározó alatti települések és Szombathely város szempontjá-
ból a patak menti fejlesztési elképzelések csak az árvízi elöntés 
megszűnését követően válhatnak aktuálissá.

A Lukácsházi tározó megépítése, valamint a Dozmati tározó 
megvalósítása kapcsolódik a Sorok-Perint vízfolyás Szombat-
hely belterületi szakaszának revitalizációs programjához, növel- 
ve ezzel a térség vonzerejét, látnivalóinak számát, valamint az 
itt élő lakosok kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét.

 A leeresztő műtárgy

 Árvízmentesítés a Lukácsházi és Dozmati tárazóval

 Árvízi nyomok Bucsu belterületén  A projekttel érintett terület

A DOZMATI TÁROZÓ PROJEKT CÉLJA:

2016. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, 
mint támogató, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programjának, a Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése tárgyú 
pályázatán támogatást nyert a „Szombathely és a környező te- 
lepülések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépí-
tése” című, KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosítószámú 
kiemelt projekt. Az Európai Unió támogatásával, 2 milliárd 36 
millió forint ráfordítással, KEHOP program keretében az Or- 
szágos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság konzorciumi megállapodása által került megvaló-
sításra a projekt, melynek legfőbb célja Szombathely és a kör- 
nyező települések (Bucsu, Dozmat, Torony, Sé, Szombathely) 
árvízi biztonságának megteremtése. A Dozmati tározó projekt 
üzemeltetése során az árvizet olyan mértékben csillapítja tá- 
rozással, hogy az Arany-patakba továbbengedett vízmennyi-
ség már nem okoz árvízi elöntést lakott területen, a patak 
mederrendezésével a meder alkalmassá válik a szabályozott 
vízhozamok levezetésére. Az állandó vízfelületű tóból történő 
vízkormányzással az Arany-patak ökológiai vízigényének szük- 
séglete kielégíthető, aszályos időben a Szombathelyi Horgász- 
és Csónakázótó vízpótlására is lehetőség adódik.

DOZMATI ÁRVÍZCSÚCS-CSÖKKENTŐ
TÁROZÓ BEMUTATÁSA

Völgyzárógát és létesítményei:
A Dozmati tározó 421 m hosszú, közel 8 m magas völgyzáró-
gátja Dozmat község nyugati belterületi határa felett az 
Arany-patak 8+142 km elzárási szelvényében épült meg. Az 
érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfele-
lő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében a töltéstest 
0+230 km szelvényében létesült a leeresztő műtárgy. A két 
nyílásba beépített zsiliptáblák szűkítésével a töltés mögötti 
tározótérben betározódás alakul ki. A tározótér a 65,2 m3/s 
érkező vízhozam esetében 244,00 mBf. mértékadó árvízszint-
nél 44,1 hektáron mintegy 1,13 millió m3 víz befogadására 
alkalmas. Ebben az esetben a tározó árhullám-csökkentő 
hatása 67%-os mértékű, a mértékadó vízhozam 21,5 m3/s-ra 
csökkenthető. Az árvíztározó „békeidőben” üres, a tározótér-
ben az alapvető célokat nem akadályozó területhasználat 
továbbra is folytatható. Az Arany-patak által szállított uszadé-
kok zsilipaknán kívül tartását és a mozgatóberendezések 
védelmét tüzihorganyzott uszadékfogó rács biztosítja a felvízi 
oldalon. A völgyzárógát 0+087 km szelvényében kiépült 189 m 
hosszú vészárapasztó vápa szolgálja a töltéstest vé- delmét 
havária esetén. Az árvízcsúcs-csökkentő tározó építése során 
kialakításra került 4 db állítható lapvízmérce, valamint egy db 
regisztráló vízmérce a leeresztő műtárgyon, mely a meglévő 
távjelző rendszerbe való beintegrálással együtt valósult meg. A 
létesítmények akadálymentes megközelítésére, fenntartására 
és üzemeltetésére, valamint a szomszédos területek megköze-
lítésére szerviz utak és megközelítő utak kerültek kialakításra.

 Leeresztő műtárgy burkolt előfenék készítése

 Leeresztő műtárgy építése

 ROCLA csövek szintbehelyezése


