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Jogszabályi háttér 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4.§ (1) pontjában a 

települési önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait rögzíti. Ennek értelmében a 

település önkormányzatának feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés (az állami funkciókat nem idesorolva). 

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szól a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól. E 

szerint: a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai a védekezési 

tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, rendszeres, évenkénti felülvizsgálata 

(Korm. rend. 8. § (1) b) és d) pontok). 

A Vízügyi Igazgatóság szakmai irányítási feladatkörében véleményezi a védekezési terveket, 

közreműködik a védekezési felkészülés és a védőművek felülvizsgálatában, valamint a 

polgármester részére műszaki segítséget nyújt a védekezés ellátásához (Korm. rend. 8. § (3) a) 

- c)). 

Az önkormányzati területeken védekezésre kötelezettek a helyi önkormányzatok. A 

felkészülés keretében az önkormányzatok kötelezettsége az ár- és belvíz védekezési tervek 

elkészítése. A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, 

adatokat, nyilvántartásokat és terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek. 

A védekezési terveket a Vízügyi Igazgatóságok esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

a helyi önkormányzatok és a vízi társulatok esetében - az illetékes Vízügyi Igazgatóság 

szakmai állásfoglalásának megfelelően - a polgármester (Budapesten a főpolgármester), 

illetőleg az intézőbizottság elnöke hagyja jóvá (10/1997. (VII. 17.) KHVM r. 3. § (1) a) és d) 

pontok, 3.§ (2), valamint 4.§). 

A kidolgozott terveket a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságra véleményezésre be kell 

küldeni! 

A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 5. § (2) érelmében védekezési terveik egy példányát a 

helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízi társulatok székhelyükön és a VIZIG 

illetékes szakaszvédelmi központjában helyezik el.  

A vízkár-elhárítási terv a 234/2011 (XI.10.) Korm. rendelet 27.§ (2) pontja alapján a település 

veszély-elhárítási terv mellékletét képzi. Az egységes szerkezet érdekében hivatkozásokat 

tartalmaz a főtervre az átlapolások elkerülése érdekében.  

Jelen terv nem foglalkozik a „Vízminőségi kárelhárítás” fogalomkörével, ugyanúgy nem 

érinti a kisvízi károkat – más néven „aszálykárt”. A vízkár-elhárítási terv jelen strukturális 

rendszerét a Magyar Mérnök Kamara 2015. évben e tárgyban kiadott segédlete indokolja. 

A vízkár-elhárítási terv további rendszeres aktualizálás az Önkormányzat feladata! 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1 A VÉDELMI TERV ALAPOZÓ MUNKARÉSZEI 

A térség általános bemutatása 

Lipót település a Kisalföldön található. A Kisalföld nagytáj Győr-Sopron megyei részei 

nagyjából síkvidéki. A hegyek közül nyugaton az ÉDUVIZIG működési területét beszegő és 

keletre fokozatosan lejtő Alpesi hegynyúlványokat találjuk. Jelen tervben vizsgált vízgyűjtő 

területének vízhálózata a Duna vízgyűjtő területére esik. Északnyugaton a Lajta folyó az 

Osztrák Alpokból eredve érkezik az ország területére, majd Mosonmagyaróvárnál ömlik a 

Mosoni-Dunába.  

A győri medence jól körülhatárolt, kerekded alakú és egységes nagytáj. Jellegzetessége, hogy 

derékban szeli át az itt országhatárt alkotó Duna, mely a közepére évszázadok alatt hatalmas 

kavics garmadát rakott. Ez a 84 km hosszú és helyenként 200 méter vastagságú kavicsmező, 

hordalékkúp, a folyószabályozások előtt szétterülésre kényszerítette a medencébe befolyó 

vizeket. Mindegyik folyó a törmelékkúpot megkerülve arra törekedett, hogy minél rövidebb 

úton érkezzen el a Dunához. Ennek a térszíni kialakulásnak az eredménye volt többek között, 

a Dunából kiszakadó, Csallóközt alkotó Kis-Duna, valamint a Mosoni-Duna által határolt 

Szigetköz keletkezése is.  

A terület legnagyobb része síkság, a Kisalföldet alkotó lapályból áll. Ez mindenek előtt a 

szélsőségek /aszály, téli zordság, későtavaszi és kora őszi fagyok, túl bő csapadék stb./ 

hiányában, továbbá az állandó széljárásban, borultságban nyilvánul meg. A terület nyugati 

határ menti sávja, hazánk legcsapadékosabb tája. Zivatarok, felhőszakadások - sokszor 

jégesőtől kisérve - jellemzik ezt a tájat. Az évi átlagos csapadékösszegek értékei a Duna 

vonalától délnyugatra /Szentgotthárd felé/ haladva 550 mm-ről fokozatosan 800 mm-t is 

meghaladó értékig nőnek. A hótakarós napok évi átlagos száma 34 és 45 között mozog. Az 

első hótakarós napot december elején, az utolsót, pedig március közepén észlelték. A hótakaró 

eddig észlelt legnagyobb vastagsága Győrnél 80 cm volt.  

Megállapíthatjuk, hogy a térség és a vizsgált település vízháztartását jellemzően a Nagy-

Duna, a Mosoni-Duna, valamint a Lajta folyók vízjárásai határozzák meg. 

1.1 A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A település rövid története 

A községet 1216-ban egy oklevél említi először. Nevét a falu egy Lipold nevű mosoni 

polgártól kapta, aki a település egykori birtokosa volt. 1264-ben IV. Béla adományozta neki a 

területet. Az 1241-es tatárjárás Lipótot is érintette: a lakók a Duna szigeteire húzódtak, ezzel 

életüket megmentették, de házaik a hadak áldozatául estek. A háborús pusztítások, valamint 

árvizek mellett a lakosságnak olyan betegségekkel szemben is harcolni kellet, mint a kolera 

vagy pestis, melyek több évben is szedték az áldozataikat. 

A kurucok szabadságharca idején a dunai szigetvilág jó búvóhelye volt a kuruc csapatoknak. 

A betörő labancokat Vak Bottyán kergette ki, kinek nevét Lipóton is fákhoz, Duna ágakhoz 

fűződő mondákban őrizte meg a nép. 1809-ben nemcsak a franciák átvonulása sújtotta a falu 

lakosságát, de az árvíz is teljesen elpusztította a községet, mely hamarosan újjáépült, egy 
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újabb, biztonságosabb helyen: így lehet, hogy a mai Falusziget és Macskasziget után a 3. 

helyen lett felépítve. 

Az elmúlt évszázadokban Lipótot híres halászfaluként ismerték. A szigetközi "vizásokkal" 

együtt a Lipótiaknak is külön "standjuk" volt a bécsi és pozsonyi halpiacokon. Ismertek 

voltak a falu vízimalmai (6db) és sokan keresték a kenyerüket révészkedéssel, 

hajóvontatással, hajózással. A falu életére az 1885-ben megkezdett Duna szabályozás nagy 

hatást gyakorolt. A lakosság jelentős része foglalkoztatásának megváltoztatására kényszerült: 

a régi mesterségekkel felhagyva, földműveléssel kezdett foglalkozni. 

Az 1954. évi nagy szigetközi árvíz Lipótot sem kíméli. A falu jó részét romba dönti. A 

történelme során így sokadszor kellett újjáépíteni. 

Jelentős változást, fordulópontot hozott a falu életében 1968-ban, az egykori Petőfi 

Termelőszövetkezet által fúratott termálkút. A feltörő jó minőségű és magas hőmérsékletű 

termálvíz, párosulva a község jó természeti adottságaival, lehetővé tette a fejlődés egy 

magasabb pályára történő állítását. 

Tanulmányunk szempontjából külön kiemelendő a település történelme során a Nagy-Duna 

XVIII. – XIX. században bekövetkezett árvizek okozta elöntések, melyek ellen a helyiek, a 

korabeli leírások alapján körtöltésekkel védekeztek. A térségben az 1800-as évek végén 

meginduló töltésépítések, illetve az 1907-ben megépülő Rajkai zsilip, mint a térség 

árvízkapuja a továbbiakban mentesítette a települést a káros elöntésektől. 

A település közintézményei 

Települési önkormányzat, iskola, óvoda, posta, háziorvosi szolgálat. 

A település megközelíthetősége 

A település fő megközelítési útvonala az 1401. számú műút. A települést Lipót- Darnózseli- 

Novákpuszta vonalon keresztezi még az 1404. számú műút is. A Darnózseli - Lipót úton 

(1404-es közút) nagyon szép helyi védettségű vadgesztenyefasor húzódik, melyet az 1930-as 

években telepítettek. 

 

Ezen kívül a település elérhető még külterületi kavicsolt dűlőúton, északi irányból 

Dunaremete irányából, illetve nyugati irányból Kimle felöl is.  

A településnek (illetve Szigetköznek) kiépített vasúti, illetve légi megközelítési kapcsolata 

nincs. 

A település területi és népességi adatai (Központi Statisztikai Hivatal, 2015.) 

Település 

neve: 

Területe: 

(km
2
) 

Lakosok 

száma: (fő) 

Lakások 

száma: (db) 

Lipót    16,09 702 269 

1.2.  A TELEPÜLÉS VÍZRAJZI LEÍRÁSA, TERMÉSZETFÖLDRAJZI 

ÉS. HIDROMETEOROLÓGIAI JELLEMZŐI 

A vizsgált település a Szigetközi öblözetben, az ország ÉNY- i részén helyezkedik el. Az 

öblözetet Északon és Észak- Keleten a Duna, Délen és Dél- Nyugaton pedig a Mosoni-Duna 
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határolja. Hossza 60 km, szélessége átlag 5 km. /3-10 km között változik./ Területe ártéri 

szigetekkel 302 km
2
, ártéri szigetek nélkül 292,02 km

2
. 

Az átlagos terepmagassága az öblözet NY- i részénél, Rajkánál 127,3-128,3 mBf., a K-i 

részénél. Véneknél, pedig 109,30-110,30 mBf. Átlagos terepesés Rajka - Ásványráró között 

35-40 cm /km, alatta 15-20 cm/km. A Ny-K-i /hosszirányú/ esés mellett a terep É-D-i 

/kereszt/ irányban, a Mosoni-Duna felé is lejt. A terület a Duna hordalékkúpján alakult ki. A 

talaj felszínét átlagosan 20-50 cm vastagságban humusz borítja. Alatta átmeneti rétegként 0,5-

4,0 m között finom homok, majd iszap és agyagréteg van. Az átmeneti réteg alatt vastag 

kavicsréteg található. 

A Szigetközi öblözet területén - Győr- Révfalun kívül - 24 kisebb-nagyobb település van. A 

településhálózat sűrűnek mondható. A terület jelentős része mezőgazdasági hasznosítású. 

A Szigetköz a Kisalföld nyugati részén helyezkedik el, ahol az alpi jellegű alaphegység 

jellemző. Ennek alapkőzetei paleozóos kompakt kőzetek, melyek fokozatosan süllyedtek a 

medence legnagyobb mélységéig. A süllyedéket a miocénban a Pannóniai –tenger öntötte el, 

ami sűrűn váltakozó szemcseméretű üledéket rakott le. Ennek köszönhetően nagy vastagságú 

pannon rétegösszlet alakult ki, ami homok, agyag, iszap és márga rétegekből áll. A 

hegységképződési folyamat mozgásai során gyakran változott a tenger mélysége, ezért 

különböző minőségű és vastagságú rétegek rakódtak le. 

A pliocén második harmadában megindult egy az egész medencét érintő kiemelkedés. A 

medence területén kialakult egy vízrendszer, és így a folyóvízi felhalmozódás vált 

uralkodóvá.  Több alaklommal egy-egy erőteljesebb süllyedés miatt a terület újra víz alá 

került. Végleges szárazulattá válása a medencébe lépő folyók, de első sorban a Duna feltöltő 

munkájának következménye. Kezdetben túlnyomóan homokos hordalékot szállított, melynek 

legnagyobb részét a süllyedékek területén lerakta. 

A negyedkorban a klímaváltozások hatására nagymértékben változott a Duna vízhozama és 

hordalékszállítása. Ennek következtében időnként a feltöltődés, máskor a denudáció jutott 

túlsúlyba. A magas hegységből lehordott durva hordalékanyagból hordalékkúpok és 

folyóteraszok jöttek létre, s a harmadkori üledékekre kavicstakaró rakódott. 

A negyedkorban lerakódott üledékek legfőbb jellegzetessége a durva, görgeteges, kavicsos 

összetétel. A homok is csak inkább kisebb foltokban fordul elő, mint összefüggő rétegben. A 

kavics köztes anyagaként is főleg homokot találunk. A Szigetközben agyag és iszap alig van. 

A kavicsos jellegnek köszönhetően a negyedkori képződmény jól elkülöníthető itt az alatta 

fekvő pliocén rétegektől.  

A pleisztocén lerakódás a Günz időszakban kezdődött, amikor az eljegesedés növelte az 

Alpokból lejutó durva kavicsos hordalék mennyiségét és ehhez hozzájárult az Alpok erőteljes 

kiemelkedésének hatása. Ebből a Duna hatalmas hordalékkúpot épített. A kavics köztes 

anyaga ekkor mállott finomszemcsés iszapos, agyagos anyag volt. Az interglaciálisokban 

végbement talajképződés és vaskiválás miatt a kavics erősen cementálódott.  

A tektonikus mozgások következtében és a pleisztocén erózió következtében ez a 

hordalékkúp anyag részben lepusztult, részben mélyebbre került. A Würm időszaktól kezdve 

a Duna újabb hordalékkúpot kezd építeni és kialakult a mai vízrendszer. Ez a kavicsos 

hordalék szinte kizárólag homokos köztes anyagot tartalmaz. Ennek következtében a 

pleisztocén képződményekben is elkülöníthető egy gyengébb vízvezető képességű, alsó 

kavicsréteg és egy felső, fiatalabb, jó vízvezető képességű kavicsos-homokos összlet.  
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A holocénben a Duna hordalékkúpja már alig változott. Főleg az óholocénben a pleisztocén 

kavicsra pár méteres homokos, iszapos takaró rakódott. Ez néhol, mint a Hanság területén pl. 

kötötté vált és vízzáró lett, de a Szigetköz területén laza, jó vízáteresztő maradt.  

Jelen terv szempontjából a fent leírt módon keletkezett pleisztocén lerakódás felső kavicsos 

összlete bír jelentőséggel, ezért a továbbiakban csak ezzel foglalkozunk. 

A fedő réteg vastagsága a terület legnagyobb részén 1-3 m között van, de a Győrhöz 

közelebbi DK-i részen helyenként vastagabb, eléri a 6-7 m-t.  

A finomszemű takaró réteg szinte mindenhol megvan. A fedő réteg alatt homokos kavics 

vagy kavicsos homok következik, a homok és kavics aránya változó, de az apró és közepes 

méretű kavics mindenhol jelen van. Durvaszemű kavicsot köztes anyag nélkül, esetleg 

görgeteget csak kevés fúrásban írtak le, (Győrzámolynál és Révfalunál található ilyen például) 

A köztes anyag, ahogyan a fejlődéstörténetnél említettük, szinte kizárólag homok, némelyik 

fúrásban agyaglencsét harántoltak. Ezek az agyaglencsék vékonyak, általában 1-2 m-esek.  

A homokbetelepülések, amelyek nem tartalmaznak kavicsot, is gyakran lencsés 

megjelenésűek. Általában 5-10 m vastagságúak. A homokréteg alatt mindenhol folytatódik a 

kavicsos összlet nagy mélységekig, amit továbbra is helyenként szakítanak meg vékony 

homokos betelepülések.  

Az egész kavicsos, homokos összlet jó vízvezető képességű, nagy mennyiségű vizet tárol. 

Szivárgáshidraulikai szempontból összefüggő rendszert alkot.  

A vízfolyás vízjárása nagymértékben befolyásolja a talajvíz nyomásállapotát. A Dunán vagy a 

Mosoni-Dunán levonuló árhullám hatása szinte azonnal megjelenik a vízfolyáshoz 

legközelebb eső talajvízszint észlelő kutakban. A tetőzés után a talajvízszint a maximumát a 

közelebbi kutakban néhány nap múlva éri el, a távolabbi kutakban akár 10-15 nap múlva. 

A talajvízszint emelkedés mértéke is a folyó mederhez közelebbi kutakban nagyobb. Például 

egy 4-5 m-es a vízfolyásban előforduló vízszint emelkedéskor, egy alig 100 m-re levő kútban 

0,8-1 m-es talajvízszint emelkedés tapasztalható, és még egy kilométerre levő kútban is lehet 

ez 70-80 cm, míg ugyan ez a 3 km távolságban levő kútban csak 40-50cm, vagy 30 cm. Ezek 

az értékek persze az árhullám tartósságától is függenek, és az adott helyen a kavics-homok 

arányától, illetve agyag előfordulástól.  

A Szigetközre jellemző helyi sajátosság, hogy a talajvíz nyomásának emelkedését nem csupán 

az ott elhelyezkedő vízfolyás szakasz okozza, hanem a Duna felső szakasza felől érkező, 

nagymértékű felszín alatti áramlás. Ez is Duna víz, ami a felső, szlovákiai szakaszon lép be a 

talajvíztartóba. Táplálja még ezt a vízkészletet a Parndorfi- plató beszivárgási terület felől 

természetes felszín alatti áramlással érkező víz.  

Az látható az észlelési adatokból, hogy a vízfolyás hatása az Alsó- Szigetközben, nagy 

távolságban is érződik, de a leginkább befolyásolt terület kb. a Duna vonalától számított 1 km 

–en belüli sáv.  

1.2.1 A VÍZGYŰJTŐ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE  

Az alpesi eredetű Duna kisvizei leginkább télen, esetleg késő ősszel, nagyvizei tavasz végén, 

vagy nyáron jelentkeznek. Tavaszi árvizeit legtöbbször jégtorlódás okozza. Vízjárása igen 

kiegyenlített. A Dunának erre a területére eső szakaszán az évek 6-7 % - ban teljesen 

elmaradnak a jég-jelenségek és az évek 25-35 %-ában áll be a jég. A helyi tapasztalatok 

szerint, a Felső- Duna nagyesésű szakaszán a jégveszélyes helyek rossz gázlók, ahol már 
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beálláskor is jégtorlódás keletkezhet. Mivel itt azonban a hullámtér széles, a víz megkerülheti 

a jégtorlódást és jeges árvíz nem szokott keletkezni. 

A szigetközi Duna-szakasz jégképződés, jéglevezetés szempontjából az alábbi négy, 

markánsan különböző szakasszal jellemezhető: 

- A fenékküszöb és a dunacsúnyi létesítmények közötti mederszakasz 

- Az 1820 fkm térségétől a fenékküszöbig (1843 fkm) terjedő mederszakasz 

- Az alvízcsatorna visszaduzzasztó hatásával érintett mederszakasz (1811- kb. 1820 

fkm) 

- Az alvízcsatorna torkolata (1811 fkm) alatti mederszakasz. 

Az 1843 fkm-ben épült fenékküszöb és a Dunakiliti duzzasztómű vízpótlási célú 

vízszintemelése következtében a zajló jég megállásának veszélyét jelentő zátonyok megfelelő 

vízborítást kaptak. Az eddigi üzemelési tapasztalatok alapján zord téli időszakban álló jég 

alakul ki. 

A térségben található természetes vízfolyások, víztestek felsorolása: 

- Nagy-Duna országhatár alatti szakasza 1851,6-1824fkm között, 

- Nagy-Duna hullámtéri szakasza:  

o Dunakiliti mellékágrendszer, 

o Tejfalui mellékágrendszer, 

o Cikolai mellékágrendszer, 

o Bodaki mellékágrendszer, 

o Dunaremetei mellékágrendszer, 

- Mentett oldali Dunaágak, csatornák, tavak: 

o Mosoni-Duna felső szakasza, 

o Nováki főcsatorna, 

o Zsejkei főcsatorna, 

o Gobmócos- Bár-Duna csatorna, 

o Szentkúti-Összekötő csatorna, 

o Dunaremetei csatorna, 

o Renyhei Karéj, 

o Belterületi tavak (Kengyártó, tó, Lipóti Holt-Duna, Kövecses tó). 

A Nagy-Dunai hullámtér jellemzése 

A Duna jp.- i hullámtér szélessége 0-3 km között változik. A szélesebb helyeken holtágakkal 

erősen szabdalt. A hullámtérre jellemző az erdővel való borítottság, amelyeket kisebb-

nagyobb legelőterületek szakítanak meg. Uralkodó fafaj a fűz és a nyár, a töltések mellett 

fűzvessző termelésére is alkalmas botló füzesek voltak. 

A Rajka – Dunakiliti közigazgatási területen a GNV idején megépített tározótöltés határolja a 

hullámteret. Az eredeti tervek alapján a fenti, közel 10 km
2
-es terület víztározási céllal épült. 

Mivel a tározó nem került elárasztásra, az építés elején letermelt erdős terület azóta 

visszafásult. A hullámtér 2006-óta NATURA 2000 jelölésű.  

A mentett oldali vízpótló rendszer kialakulása 

Szigetköz mintegy 375 km
2
 területét a kiépült árvédelmi töltés hullámtérre és mentett oldalra 

osztja. A mentett oldal az árvédelmi töltés és a Mosoni-Duna között található terület. A nagy 

vastagságú kavicskúpon elhelyezkedő Szigetközben jellemző, hogy a levonuló árvizek 

hatására a mentett oldalon is megjelenik a fakadóvíz, a térség belvízzel veszélyeztetett. A 

belvizek levezetésére elődeink a valamikori Duna-ágak felhasználásával és azok mesterséges 

összekötésével összefüggő belvízlevezető hálózatot hoztak létre, mely ÉNY-DK irányba 
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gravitálva a Mosoni-Dunába vezeti le a belvizeket. A belvízrendszer felülvizsgálata és teljes 

kiépítése 1975-re befejeződött. Megjegyezzük, hogy a Szigetközben a Duna nagyvizei 

(árvizek) okozta fakadóvizek a belvízzel lényegében egy víztestet alkotnak. A 

belvízvédekezés ezért 99%-ban a fakadóvizek összegyűjtéséről és a Mosoni-Dunába történő 

levezetésről szól. Pusztán csapadékvízből adódó belvízvédekezés a jellemzően szemcsés 

altalaj miatt a térségben csak kevésbé jellemző. 

A Duna medersüllyedése miatt csökkenő dunai kisvízszintek a mentett oldali csatornák 

kisvízszintjének csökkenését, nemegyszer kiszáradását eredményezték, ezért a GNV 

tervezésekor már felmerült a mentett oldal vízpótlásának szükségessége, megkezdődtek a 

tervezések is. 1992-ben a Duna egyoldalú elterelése felgyorsította a vízállapotok romlását. A 

vízpótlás megoldása mind a hullámtérben, mind a mentett oldalon szükségessé vált. Mivel a 

vízszint süllyedéséből a legnagyobb károk Felső-szigetközben keletkeztek, első lépésben itt 

kellett a vízpótló rendszereket kiépíteni. Szükségintézkedések keretében még az elterelés 

évében megkezdődött a kármérséklés érdekében a vízpótlás: a mentet oldali belvízcsatorna 

hálózaton csatorna-bővítő kotrások készültek, műtárgyak áteresztő képességét növelték.  

Az ÉDUVIZIG további fejlesztési program keretében a 2013-2014. években a „KEOP 

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer” című projektet hajtotta végre. A 

projekt szűkebb térséget érintő közvetlen hatásaként megnövekedett a Zátonyi-Duna és a 

Nováki csatorna élővíz utánpótlása, valamint revitalizáltak további két Duna ágat; az Orbán 

eret és a Szentkúti- Összekötő csatornát. Ezzel az ökológiai – vízgazdálkodási projekttel 

tovább javult a térség felszíni és felszín alatti vízháztartása, ökológiai egyensúlya. 

1.2.2 HIDROMETEOROLÓGIAI JELLEMZŐK 

Hidrometeorológiai észlelőhálózat: 

Meteorológiai állomás a szakasz területén, Mosonmagyaróváron van, melyet az Országos 

Meteorológiai Szolgálat üzemeltet. A vízgyűjtő területén, Mosonmagyaróváron, 

Hegyeshalomban, Rajkán történik csapadékészlelés. A mosonmagyaróvári állomásról hosszú 

idejű adatsor áll rendelkezésre. A sokévi havi átlag, minimum és maximum csapadékok a 

következők: 

Hónap Maximum Átlag Minimum

Január 91, 5 36, 1 0, 6

Február 82, 6 34, 0 1, 8

Március 141, 2 37, 7 4, 4

Április 110, 9 37, 7 4, 4

Május 161, 1 60, 1 1, 7

Június 152, 2 61, 9 3, 0

Július 201, 6 69, 6 7, 5

Augusztus161, 2 58, 7 9, 7

Szeptember161, 7 46, 8 1, 4

Október 157, 3 47, 0 0, 6

November188, 0 55, 3 0, 9

December105, 8 45, 9 3, 1  

A 70 évi átlagcsapadék: 554 mm.  

Hidrogeológiai viszonyok 

Talajvízviszonyok meghatározása a vizsgált térség területén 19 db talajvízkút észlelésével, 

értékelésével történik. Ezek közül a 2699 Rajka és 1020 Bezenye talajvíz kutak adataiból a 

maximum - minimum - átlag értékeket közöljük. 
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Kútszám TörzsszámPerem Terep TalpmélységSzűrőzés EOV koordináták LKV KÖV LNV

(mBf) (mBf) (m) (m-m) X (m) Y (m) (mBf) (mBf) (mBf)

2699 T03625 130 129 12, 0 6, 0- 10, 0 294 427 508 026 121, 91 123, 69 126, 76

1990.12.30 1960-1995 1965.07.02

3074 T03676 123, 73 123 10, 0 6, 0- 9, 0 280 529 509 810 115, 64 116, 61 117, 97

1991.04.22 1954-1995 1965.06.26  

Az itt közölt talajvíz kutak észlelése hetente kétszer történik.  

2699 jelű kút Rajka: 

LNV: 126, 76 mBf - 1965. 07.02. 

KÖV: 123, 67 mBf - 1960 - 94 

LKV: 121, 91 mBf - 1990.12.30. 

1020 jelű kút Bezenye: 

LNN: 122, 62 mBf - 1965.07.02. 

KÖV: 120, 56 mBf - 1960 - 94 

LKV: 119, 40 mBf - 1985. 01.24. 

1.2.3 A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FOLYÓK, VÍZGYŰJTŐK VÍZFOLYÁSOK 

BELVÍZCSATORNÁK ÉRTÉKELŐ JELLEMZÉSE  

A vizsgált vízgyűjtő teljes területe Győr-Moson-Sopron megye területén helyezkedik el. A 

terület jellegzetessége, hogy több védelmi szakasz – a 01.04 árvízvédelmi és a 01.03 

belvízvédelmi – határvonalán található.  

A szakasz teljes területén a Szigetközi Tájvédelmi Körzet részeként védett a Mosoni-Duna 

jobb parti erdősávja.  

A 01.03 Szigetközi belvízöblözet: 

A 01.03 Szigetközi belvízöblözetre a sűrű belvízcsatorna-hálózat a jellemző. A csatornák 

kettős működésűek; egyrészt térségi vízpótlás szolgálnak kisvizes időszakban, másrészt a 

terület csapadékvizeit és a magas vízálláskor jelentkező fakadóvizet vezetik a Dunába és a 

Mosoni-Dunába. 

A belvízöblözet határai a térségben 

A belvízöblözet észak-keleti határa a Nagy-Duna jobb parti árvízvédelmi töltés a Dunakiliti 

tározótöltéstől Vénekig terjed. Az öblözet dél-nyugati határ a Mosoni-Duna vonala. 

Talajadottságok, jellemző művelési ágak 

Az egész Szigetköz geológiai felépítésére jellemző, hogy az ókori és középkori kőzetekből 

álló alaphegység az alpesi perem törésével az alsó pleisztocénban kb. 3000 m mélyre süllyedt. 

A süllyedés helyét tenger öntötte el. A lesüllyedt alaphegységen e beltenger medenceüledékei 

rakódtak le. A leülepedő üledék szigetköz talajképző kőzete. A jelenleg megtalálható 

talajtípusok kialakulásában az alapkőzet mellett a hidrológiai viszonyok játszottak fontos 

szerepet. 

Szigetköz altalaja nagy vastagságú vízáteresztő homokos kavics, mely származását tekintve 

dunai üledék. A fedőréteg mechanikai összetételére az iszap, illetve finom homokos iszap a 

jellemző, tehát a vízgazdálkodási tulajdonságok jók. A fedőréteg vastagsága Ásványrárótól 

keletre nő, nyugatra Halásziig csökken, majd tovább nő. 
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A védelmi szakasz területén a Duna hordalékkúpjából kialakult talajtípus-sort találhatunk, a 

rétitől a humuszos öntéstalajig. Legnagyobb százalékban karbonátos réti öntés és humuszos 

öntés fordul elő. A humuszréteg vastagsága az előbbinél 40-50 cm, az utóbbinál 20-30 cm. 

Fizikai talajféleség szempontból középkötött vályog, löszös üledék képezi a fedőréteget. 

Mértékadó csapadékadatok a térségben 

A belvízvédelmi szakaszt jellemezzük a mosonmagyaróvári és győri OMSZ állomások 

csapadékadataival, 2 csapadékállomás adatidő-soraiból a sokévi havi átlag, havi maximum és 

minimum értékek megadásával. 

A győri OMSZ állomások csapadékadatai: 

Állomás: GYŐR ( 118 mAf. ,  É.sz. 47,41   K.h. 17,38   1951-2008) 

Év Havi csapadékösszeg mm-ben 

Évi 

összeg 

mm 

Év 

1901-2008 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

átl. % 6 6 6 8 10 11 11 10 9 8 9 8 100 

Átl: 33 32 36 43 59 64 61 59 49 46 49 45 576 

Min: 2 1 0 0 1 1 3 2 2 0 4 5 353 1978 

Max: 105 112 151 116 207 165 194 174 196 145 175 95 971 1915 

Átl: 1885-1893 35 26 37 49 69 74 61 54 40 65 47 32 589 

Átl: 1901-1950 37 36 38 48 65 61 62 58 54 52 50 50 610 

Átl: 1951-2000 30 30 32 41 52 66 61 58 43 41 52 41 546 

Átl: 1885-1893; 

1901-2008 
33 32 36 44 59 65 61 59 48 47 49 44 577 

 

Állomás: Mosonmagyaróvár ( 121mAf.,  É.sz. 47-53,   K.h. 17-17  X= 284 , Y=518  ) 

Év Havi csapadékösszeg mm-ben 

Évi 

összeg 

mm 

Év 

1901-2008 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

átl. % 6 6 6 7 10 11 12 10 8 8 9 8 100 

Átl: 35 33 37 42 59 62 68 59 50 45 51 46 588 

Min: 1 1 3 0 2 3 8 3 1 1 1 3 327 1932 

Max: 97 82 142 112 160 152 201 161 162 157 188 128 898 1903 

Átl: 1859-1900 32 27 40 46 64 67 58 62 46 58 42 44 584 

Átl: 1901-1950 37 34 39 43 66 58 65 59 52 49 52 49 603 

Átl: 1951-2000 33 33 35 43 54 67 72 57 46 42 53 45 579 

Átl: 1859-2008 34 31 38 43 60 64 65 60 49 49 49 46 587 

 

A két állomás adataiból képzett 58 évi /1951-2008/ sokéves: 

minimum: 327 mm /1932/ 

átlag:  580 mm  

maximum: 971 mm /1915/ 

Talajvíz állapotok 

A belvízvédelmi szakaszt jellemző talajvíz-kutak statisztikai adatai Máriakálnok térségben 

nem mérvadóak. Az ide vonatkozó talajvíz-kút adatsorokat korábban közöltük. 
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Talajvíz problémák ismertetése a térségben 

A Szigetközben 6 db távlati ivóvízbázis található. A vízbázisok védelmében és a 

talajvízállapotok megfigyelése céljából a térségben jelentős számú talajvíz kutat építette. A 

kutakat folyamatosan észlelik, a kapott értékeket adatsoron rögzítik. Az így megszerzett 

eredményekből vonhatók le az elmúlt évek talajvízállapotára vonatkoztatott kutatási 

megállapítások. 

Talajvízállapotok a Duna eltereléséig, 1992.-ig 

Ha végignézzük a kutak vízszint adatsorát az 50-es évektől 1992-ig, azt tapasztaljuk, hogy 

minden kút hasonló viselkedést mutat. Elsősorban a Duna vízállásváltozásai határozták meg a 

talajvízállást. A Dunától távolabbi kutakban természetesen kicsit később jelenik meg a 

nyomásváltozás, de jól követi a Duna vízjárását.  

A talajvízszintek alakulása általában nagy mértékben függ az évszaktól. Egy éves cikluson 

belül az utánpótolódás nyáron lecsökken és a talajvízszint süllyed, majd ősszel emelkedik. Ez 

itt is igaz, de a Duna hatására a talajvízszint itt a Szigetközben jelentősen eltérhet a szabályos 

évi ingadozástól.  

Egy árhullám hatására ebben az időszakban (1975-ös árhullámot vizsgáltuk) A Dunához közel 

levő sávban az É-i részen emelkedik a talajvízszint legelőször és a leginkább. Majd az 

árhullám levonulásának kb. 20-dik napja körül már a távolabbi pontokban is magasabb a 

talajvízszint. Az apadás is a folyó közelében a leggyorsabb. Nagyobb távolságban pedig még 

a 44-dik napon is érezhető a hatás. 

Duna elterelése után, 1992 után 

1992 után csak az Alsó- Szigetközben levő kutak vízjárása mutat olyan szoros összefüggést a 

Duna vízállásváltozásaival, mint korábban mindegyik. Az északi részen a Duna 

vízállásváltozásai már nem érvényesülnek olyan meghatározó mértékben. Tehát nem is 

annyira hasonló minden kút viselkedése és a Duna befolyása se a régi mindenhol. A folyótól 

távolabbi kutak lassabban reagálnak. Az áramlási, szivárgási sebességek valószínűleg 

megváltoztak a vízadóban. 

Egy árhullám levonulása esetén ebben az időszakban a Duna menti sávban kialakult 

talajvízszintek inkább a középső régióban emelkednek meg jobban, a különbségek 

stabilabbak, az emelkedés tartósabb itt a meder közelében is. (tehát nem olyan gyors az 

apadás) Ez is arra utal, hogy a talajvíz dinamikus alakulása megváltozott 1992 után.  

Reakciója feltehetően csökkent. A levonuló árhullám talajvíz emelkedést okoz ugyan, de 

kisebb mértékűt. 

Talajvíz állapotok a vízpótló üzembe helyezése után 1995-től 

A Duna elterelése után közvetlenül a Duna közeli kutakban lesüllyedtek a talajvízszintek, az 

átlaga is, majd a vízpótló rendszer üzembe helyezése után, 1995-től megemelkedtek a 

vízszintek ehhez képest. A Felső- Szigetközben azt lehet észrevenni, hogy a kutak vízszint 

alakulása nagyon eltér a dunai vízállásoktól.  

Itt az északi területrészen a kutak talajvízszint ingadozása egy éven belül kisebb amplitúdójú 

lett, mint korábban, és mint az Alsó- Szigetközben. A Dunához közeli kutakban itt 2-3 m is 

megvan a különbség a maximális vízszint és a minimum között, míg a vízpótló rendszer 

területén a legnagyobb amplitúdó kb. 60 cm. A Dunától távolabb levő kutakban is jóval 

kisebb a vízállásváltozás mértéke. 
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A térségben kialakuló talajvízszint szintvonalak 

Elterelés előtt 

Az elterelés előtti időszakban egy-egy időpontra megszerkesztett izovonalas térképek azt 

mutatják, hogy a talajvíz áramlás iránya D-DK. A Dunától a Szigetköz felé áramlik a víz, a 

teljes Duna szakaszon. Rajka- Bezenye- Hegyeshalom térségében az országhatár felől érkezik 

a felszín alatti áramlás. A Felső- Szigetköz felől az Alsó- Szigetköz felé mutat.  

Elterelés után  

A talajvíz áramlás fő iránya most is a Felső- Szigetköz felől mutat az Alsó- Szigetköz felé, de 

az áramlási irány a korábbinál keletebbre fordul, legtöbb szakaszon szinte párhuzamos a 

Dunával. A Dunából történő beszivárgásnak jelentős szerepe csak a Rajka-Dunakiliti közti és 

az Ásványráró- Szap közti szakasznak van. (mert ezeken a szakaszokon merőleges az 

általános felszín alatti áramlási irányra a Duna meder.) A Dunakiliti és Ásványráró közötti 

szakasz inkább befogadó jellegű. Az Alsó- Szigetközi Duna szakasz (Nagybajcs- Szőgye) 

kisvizes dunai vízállapotban megcsapoló, nagyvízkor betápláló.  

Vízpótló után 

A Hullámtéri Vízpótló Rendszer kisvizes dunai vízállásnál táplálja a talajvizet, illetve 

megtartja. A Duna felső szakasza felől érkező felszín alatt áramló vizet bent tartja a 

Szigetközben. 

A Rajka- Dunakiliti közötti részen megnövekedett a beszivárgás, ami a tározótóból származik. 

Ennek köszönhetően és a vízpótló fenti hatásának köszönhetően a Felső- Szigetközben még 

nőtt is a talajvízszint az 1992-95 közti időszakhoz képest. Az alsó területrészen érdemben 

nem változott. 

Fontos: Ha a hosszú idejű idősort megnézzük, látható, hogy az átlag talajvízszint kismértékű 

süllyedést mutat, nem csak a Duna elterelése után kezdődően, hanem 50-60-as évektől. A 

Duna menti kutakra igaz ez, a Mosoni-Duna mentiekre nem.  

A térségi talajvíznél tapasztalt süllyedő tendencia oka tehát nem csupán az elterelés, hanem a 

medersüllyedés is! 

Léghőmérséklet a térségben 

A 01. 03-04. belvízvédelmi szakaszt jellemzi a győri és mosonmagyaróvári OMSZ állomások 

adat-idősora: 

Állomás: Mosonmagyaróvár (121 mBf, É.sz.47°53'  K.h.17°17';x:283763 y:518000; 1951-

2008) 

Állomás:  Mosonmagyaróvár ( 121 mBf, É.sz.47°53'  K.h.17°17';x:283763 y:518000; 1951-2008) 

Év Közepes havi léghőmérsékletek  (
o
C) Évi 

átlag             

(
o
C) 1951-2008 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átl: -1,0 0,9 5,1 10,4 15,3 18,6 20,2 19,7 15,4 10,2 4,8 0,7 10,0 

Min: -6,6 -9,5 -0,4 7,4 11,7 15,9 18,0 17,2 12,3 7,0 1,1 -5,1 8,5 1965 

Max: 4,7 6,2 8,7 13,9 19,3 22,4 23,4 24,4 18,1 14,1 8,4 3,9 11,6 2000 

Átl: 1951-2000 -1,2 0,7 5,0 10,3 15,1 18,4 20,0 19,5 15,4 10,1 4,7 0,7 9,9 
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Állomás:  GYŐR ( 118 mBf. ,  É.sz. 47,41   K.h. 17,38   1951-2008) 

Év Közepes havi   léghőmérsékletek  (
o
C) Évi 

átlag             

(
o
C) 1951-2008 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átl: -0,8 1,1 5,4 10,7 15,7 18,9 20,6 20,0 15,8 10,5 5,1 0,9 10,3 

Min: -6,2 -9,8 0,3 7,7 12,3 16,1 17,9 17,2 12,4 7,2 0,4 -5,6 8,9 1963 

Max: 5,2 6,7 9,1 14,0 19,5 22,5 23,7 24,7 18,3 14,5 9,0 4,3 11,8 2000 

Átl: 1901-1950 -1,1 0,5 5,6 10,7 16,0 19,0 21,0 20,0 16,2 10,6 5,0 0,9 10,4 

Átl: 1951-2000 -1,0 0,9 5,3 10,6 15,5 18,8 20,4 19,9 15,8 10,4 5,0 1,0 10,2 

Átl: 1901-2008 -1,0 0,7 5,5 10,6 15,7 18,9 20,7 20,0 16,0 10,5 5,0 0,9 10,3 

 

A két állomás adataiból képzett sokéves átlag: 10,2 
o
C 

Vízgazdálkodási társulatok 

A szakasz teljes területe a Mosonmagyaróvári Vizitársulat kezelésében van 

(Mosonmagyaróvár, Barátság u.8.) 

Társulati művek: 

A belvízvédelmi szakasz területére eső összes hosszuk 85,610 km. Funkciójuk: a területen 

keletkező fakadó- és csapadékvizek állami kezelésű csatornákba való bevezetése. A csatornák 

nagyobb része a rendelkezésre álló források szűkössége miatt nem rendszeresen fenntartott. 

Az utóbbi időszakban csak néhány társulati csatorna felújítására került sor. Belvízvédekezés 

során a társulattal való együttműködés a víz levezetése érdekében jónak mondható. 

Csatornahálózat megoszlása a térségben 

Kezelő hossz (km)

Éd.Vízügyi Igazgatóság 144,728

Társulati 85,61

Önkormányzati 20

Üzemi vagy magán 12,5

Összesen: 262,838  

Csatornasűrűség: 1,11 km/km
2
 

Fajlagos kiépítettség a belvízvédelmi szakaszon: 

A teljes szakasz területe a Szigetközi belvízrendszer területére esik, a fajlagos kiépítettség a 

belvízrendszerben 160,6 l/skm
2
. 

A védelmi szakasz területén 140 db műtárgy található, melyből 90 db áteresz és híd 47 db tiltó 

és zsilip 3 db egyéb műtárgy (fenékküszöb, surrantó).  

01.04 árvízvédelmi szakasz 

01.04.védelmi szakasz az 1.01. számú Szigetközi öblözetben helyezkedik el. A védvonal 

Szigetköz felső részének árvízvédelmét biztosítja, a Duna jobb partján Dunaremete- Rajka 

között. Az öblözetet védő fővédvonalak hossza 10/1997 KHVM rendelet V. sz. melléklete 

alapján 97,371 km, ebből a Duna jobbparti elsőrendű árvízvédelmi töltés 61,673 km, amiből a 

01.04 védelmi szakasz hossza 35,243 km. 
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Topográfiai viszonyok az öblözetben 

Az öblözet az ország ÉNy-i részén helyezkedik el, Északon és Északkeleten a Duna, Délen és 

Dél-nyugaton pedig a Mosoni-Duna határolja. Hossza 60 km, szélessége átlag 5 km /3-10 km 

között változik./ Területe ártéri szigetekkel 302 km2, ártéri szigetek nélkül 292,02 km2. 

Az átlagos terepmagassága az öblözet Ny-i részénél, Rajkánál 127,3-128,3 mBf., a K-i 

részénél, Véneknél pedig l09,30-110,30 mBf. Átlagos terepesés Rajka-Ásványráró között 35-

40 cm/km, alatta 15-20 cm/km, A Ny-K-i /hosszirányú/ esés mellett a terep É-D-i /kereszt/ 

irányban, a Mosoni-Duna felé is lejt. 

A fővédvonal általános ismertetése, a tározótöltés és kiegészítő művek 

A 01.04. védelmi szakasz Szigetköz felső részét védi a Duna áradásától, hossza 35,291 km. 

Kiépítettsége a 26+433 – 61+724 tkm szelvények között, teljes hosszban az előírás szerinti. 

Az 52+983-61+724 tkm között a hullámtéri-védvonalszakasz a Dunakiliti tározótöltés része. 

Az előirt magassági biztonság a 26+433-30+000 tkm között 1,25 m, 30+000-38+000 tkm 

szelvények között a kezdeti l,33m -ről fokozatosan nő 1,5 m-re. A tározótöltésnél a biztonság 

max. üzemi duzzasztási szint felett 2,5 m. A fokozott mértékű biztonsági előírások a jeges 

árvizek elleni védelmet szolgálják. A nettó koronaszélesség a 33+565-52+523 tkm közötti 

szakaszokon 5 m, ami a kétoldali töltésrézsűk 20-20 cm-es humuszborításával kiegészítve 

adja a 6,3 m-es bruttó koronaszélességet. A rézsűk hajlása egységes az egész szakaszon, a 

mentett oldalon 1:4, a vízoldalon l:2,5-3,0. A védvonalon 52+523-61+799 tkm közötti 

szakasza 133,75-133,70 mBf.- i korona szintre épült, mint tározótöltés. Koronaszélessége: 

6,00 m, rézsűhajlás mentett oldalon 1:4, vízfelőli oldalon 1:3. A helyi anyagból, főleg 

homokos, kavicsból készült tározótöltés vízzáróságát kötött anyagból épült vízzáró mag 

biztosítja. A vízzáró mag 3,0 m koronaszélességű rézsű hajlása mentett oldalon 1:1,5, a víz 

felöli oldalon 1:2,5. A mag koronaszintje a max. duzzasztott vízszint felett l,0 m.  

A mag vízzáróságával szemben támasztott követelmény: k= l *10
-7

 m/sec, minimális 

tömörség Try 90%. 

A töltéstest vízáteresztő és vízzáró anyagainak találkozásánál az átmenetet terfil ill. 

szűrőszövet biztosítja. A vízzáró mag a mentett oldal felé 30 cm vastag szigetelőréteghez a 

vízoldal felé pedig 60 cm vastag szigetelőszőnyeghez csatlakozik. A vízoldali rézsűvédelmet 

80 cm vastag kőterítés biztosítja. 

A tározóban az 1%-os, árvízi állapothoz tartozó vízszint a Dunakiliti duzzasztónál 129,23 

mBf az országhatárnál 130,24 mBf. szinten alakult ki. A tározótöltés mellett attól általában 

130 m-re épült ki a szivárgócsatorna.  A csatorna fenék szélessége 30 m rézsűhajlás 1:4, l:5. 

A tározótöltés vízoldali szakaszán szigetelőszőnyeg, a mentett oldalon feltöltés 

terepkiegyenlítés és szivárgócsatorna épült. A töltéskorrekcióra került sor a legutóbbi 

töltéserősítéskor, a 47+348-48+350 tkm és a 48+450-48+550 tkm szelvények között. A 

tározótöltés teljes hosszban új nyomvonalon épült ki fővédvonal mentett oldalán, ill. a 

hullámtérben.  

A tározótöltés mellett a mentett oldali területek talajvizét szabályozó szivárgó rendszer épül. 

A szivárgó 52+861 szelvényben keresztezi az árvízvédelmi töltést. A keresztezésnél 

árvízvédelmi zsilip épül. A tározótöltés fenti keresztezés alatti része a duzzasztóműig a Duna 

hullámterében van. A szivárgócsatorna vízszintje a csatornán épült műtárgyakkal 

szabályozható. Az 52+523 tkm szelvényben lévő zsilipnek a vízszinttartáson kívül 

árvízvédelmi szerepe van. 
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A szivárgócsatorna közvetlenül kapcsolódik a Mosoni- Dunához, ill. a mentett és vízoldali 

vízpótló rendszerhez. 

Az árvízvédelmi töltést védelmi szempontból a szükséges helyeken, a vízoldalon előtér 

rendezés és anyaggödör feltöltés, a mentett oldalon szorítótöltés és kavicspaplan leterhelés 

egészíti ki védelmi rendszerré. 

A Nagy-Duna töltések szerkezetének, anyagának általános ismertetése 

A töltések és az altalaj anyagát, a sorozatos feltárások révén meglehetős biztonsággal 

ismerjük. A töltések ugyanis, nagyvastagságú, kavicsos, tehát erősen vízáteresztő, helyenként 

vékony fedőrétegű altalajra épültek. A fedőréteg vizsgálata azt mutatta, hogy a kavics vagy 

durvább homok felett elhelyezkedő rétegsorokban az egész vizsgált szakasz mentén igen 

nagymértékben bontott talajok helyezkednek el. A régi tervek és a helyszíni tapasztalatok 

alapján megállapítható, hogy a fentebb vázolt tulajdonságokkal rendelkező termelt talajból 

épültek a töltések. A töltésláb közvetlen közelében 50-60 m széles un. kubikgödröket 

nyitottak, lehetőséget teremtve ezzel a mentett oldali nyomásnövekedésre. 

A legutolsó erősítés kapcsán kavicsos homok került a mentett oldali töltésbe, biztosítva azt, 

hogy a kötött magú töltésen átszivárgó vizek károsodás nélkül kijuthassanak a töltésből. Az 

anyaggödrök nagy része betöltésre került, biztosítva ezzel a szivárgó út növelését.  

A térségben található műtárgyak a Nagy-Duna elsőrendű fővédvonalában 

Az I. zsilip: célja és feladata a Szlovákia felöl érkező, hullámtéren keresztülvezetett Mosoni-

Duna vizének kijuttatása a mentett oldalra. Árvíz esetén a térség árvízkapujaként működik. 

Az V. zsilip: célja és feladata a Szivárgó csatorna vizének bevezetése a hullámtérbe, a 

hullámtéri vízpótlás igényeinek részbeni kiszolgálása. Árvíz esetén a térség árvízkapujaként 

működik. 

Dunakiliti duzzasztó bemutatása 

Vízgazdálkodási szempontból a duzzasztó a térség meghatározó nagyműtárgya. A műtárgy a 

Duna 1842,000 fkm szelvényében épült.  

Jelenleg a duzzasztómű legfontosabb funkciója a felvíz szintek szabályozásával a szigetközi 

hullámtéri vízpótló rendszer vízpótlásának dinamikus szabályozása, ezen felül az árvíz és 

jéglevezetés, valamint a kishajózás és vízi turizmus lehetőségeinek biztosítása. A 

duzzasztómű felvízi bögéjében kialakult puffer kapacitás vízminőségi havária események 

esetén jelentősen akadályozhatja Szigetközi ágrendszer szennyeződését. Az 1995. évben 

megépült fenékküszöb segítségével megemelt felvíz szintek következtében kialakult potenciál 

lehetőséget ad vízenergia-hasznosításra a műtárgyon.  

A duzzasztómű 7 db 24 m széles nyílásból áll. A jobb oldali nyílás a rendszer üzembe 

helyezésének időszakában segédhajó zsilip szerepet is ellát. A kamra hasznos mérete 24 x 125 

m. A segéd hajózsilipbe épült hullámtéri vízpótló rendszerhez csatlakozó vízkivételi műtárgy 

is. A duzzasztómű nyílásai billenőtáblás szegmensekkel zárhatók. Az ideiglenes elzárást a 

felvízen acél betétgerendák az alvizen un. Schőn bakos táblás rendszer biztosítja. 

A vízkivétel acél síktáblával zárható. A vízrendszerek működését és a rendszeres ellenőrzését 

a térségben kiépített mérő és megfigyelőrendszer biztosítja. 
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Az egykori Rajkai, „Trianoni” zsilip jelentősége a térség vízgazdálkodásában 

A zsilip építése 1905-1908. közötti években valósult meg állami beruházásból. Megépítésével 

javult Mosonmagyaróvár és Felső-szigetköz /Rajka/ árvízvédelme, a Mosoni-Duna 

szabályozhatóvá, hajózhatóvá vált, és a szabályzás után megoldódott a térség 

belvízelvezetésének gondja is. A korabeli kormányzati döntés értelmében, a kirendelt műszaki 

tanácsosok javaslatára úgy döntött, hogy a folyami áruszállítás a sokkal inkább kezelhetőbb, 

szabályozásra alkalmasabb Mosoni-Dunán valósuljon meg. Korabeli leírás alapján a Dunaág 

partján kialakított vontató úton történt a vontatás, lovas fogattal, vagy emberi erővel. A 

szabályozás egyik fő eleme tehát a Mosoni-Duna betápláló zsilipje, a Rajkai (Trianoni) zsilip 

lett. A zsilip megépítésével (amely egyben a térség árvízkapuja is) a Mosoni-Duna vízhozama 

szabályozottá vált. A műtárgyon átvezetett állandó vízhozam 60 m
3
/s- ban lett megállapítva (a 

zsilip maximális vízemésztése –200 m
3
/s – a korábbi töltésezésekkel bevédett szakasz 

mértékadó 200 m
3
/s- hoz képest lett megállapítva).  

A kétkamrás zsilip szerkezet kialakítása az alábbiak szerint történt: a zsilipkulisszákat 

nyílásonként 10-10 m szélességben alakították ki a korabeli uszályméretnek megfelelően. A 

nyílásokat acél elzáró táblákkal lehetett lezárni akár vízszintszabályozás, akár karbantartás 

elvégzése miatt. Az acél elzáró táblákat jobb és bal parton erre a célra kialakított elzáró-

gerenda raktárakban tárolták. (Bal parton épült meg a kezelő lak a melléképületekkel.) A 

táblák zsiliphez jutását az odáig lefektetett vasúti síneken oldották meg. A táblák beemelése 

egy acélrácsos kezelő hídról, csörlők segítségével történt. A kezelőhíd átnyúlt a kétnyílású 

zsilip felett. 

Az árvízkapu felvizi és alvizi oldalán természetesen megépültek a Nagy-Duna bekötő töltései 

illetve a magas parti bekötésekig a Mosoni-Duna töltések is. 

Jelenlegi állapot 

A térségben történt jelentősebb változást aztán az 1977-ben aláírt Magyar – Csehszlovák 

egyezmény aláírása jelentette a Bős – Nagymarosi vízlépcső megépítéséről. A GNV 

természetesen rendezte a Mosoni-Duna torkolati zsilip kérdését is. Mivel a régi Rajkai zsilip 

területileg a tározó térbe került, a tározó töltésbe építve megépült a Mosoni-Duna új beeresztő 

zsilipje (új Rajkai zsilip) helyi elnevezéssel az I. számú zsilip. A Trianoni zsilip ezáltal 

funkcióját vesztette.  

Az új Rajkai zsilip ismertetése 

Az új vízkivételi zsilip a tározótöltésben, a 60+784 tkm szelvényben létesült. A műtárgy 

alapozása résfalas körülzárással és víz alatti betonozással készült. A műtárgy vasbeton 

szerkezettel épült csőzsilip, nyílásmérete: 2 db 3,75 x 3,75 m-es, hossza: 62,0 m, 

küszöbszintje: 122,40 mBf, a víz alatti beton vastagsága: 3,20 m, a vasbeton fal vastagsága: 

40 cm. 

A zsiliphez kőszórásból kialakított előfenék és víz alatti betonból, valamint kőszórásból 

kialakított utófenék csatlakozik. A víz energiájának lecsökkentésére a műtárgy alvízi végén 

l,60 m magas energiatörő gerendasor került beépítésre. A zsilip vízoldali aknájában van a két 

görgős táblás főelzáró, olaj hidraulikus mozgatással. A vízoldali és a mentett oldali aknában 

található egy-egy ideiglenes elzárást biztosító csúszó tábla, amelyek mozgatása szintén olaj 

hidraulikus. Az elzárások távvezérléssel működtethetők.  

A műtárgy funkciója a Mosoni-Duna és a mentett oldali vízpótló rendszer vízzel való ellátása. 

A zsilipnek maximum 47 m
3
/s vízhozam kivételét kell biztosítani, amely 0,87 m táblanyitás 
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esetén elérhető. A műtárgy kezelése a jelenleg érvényben lévő üzemelési szabályzat alapján 

történik. 

A térségben található természetes vízfolyások, csatornák, tavak jellemzése 

A térségben található természetes vízfolyások, csatornák, tavak: 

o Mosoni-Duna felső szakasza, 

o Nováki főcsatorna, 

o Zsejkei főcsatorna, 

o Gobmócos- Bár- Duna csatorna, 

o Szentkúti- Összekötő csatorna, 

o Dunaremetei csatorna, (Önkormányzati kezelés) 

o Renyhei Karéj, (Önkormányzati kezelés) 

o Belterületi tavak (Kengyártó tó, Lipóti Holt-Duna, Kövecses tó). 

Mosoni-Duna 

A Mosoni-Duna vagy győri Kis-Duna, a felső Duna kavics hordalékkúpját szegélyező 

fattyúág, amely Rajkától Mosonmagyaróváron és Győrön keresztül egészen Vénekig folyik és 

Gönyű felett ömlik vissza a Dunába. Nagyfokú kanyargására jellemző, hogy a kiágazás és a 

torkolat között légvonalban mért 56,2 km távolságot 121,8 km hosszon teszi meg. A nagy 

Duna szabályozás előtt árvízkor a Mosoni-Duna tekintélyes vízmennyiséget szállított, amelyet 

a nagyméretű medre is bizonyít. A nagy árvizek több helyen átömlöttek partjain és jobb 

oldalra átfolytak egészen a Hanságig. 

A Mosoni-Duna szabályozási munkái 1886-ban kezdődtek, amikor is a felső kitorkolást 

rendezték, az időközben szerepét vesztett rajkai zsilipet 1907-1908 között építették. A GNV 

tározó töltés építésekor 1985-87-ben a Duna jobb parti védvonal 52+642 tkm szelvénye feletti 

szakasza új nyomvonalra került, így a „régi rajkai zsilip” szerepét vesztette, helyette új 

műtárgy épült. Az 1907-1908-ban épült zsilip jelenleg a hullámtéri és mentett oldali vízpótlás 

egyik jelentős műtárgya. 

A Mosoni-Duna alsó részén a Vénektől visszaduzzasztó dunai árvizek továbbra is 

meghatározóak. A visszaduzzasztó hatás 2013-ban Hédervár fölötti szakaszig éreződött. 

Ebben a tekintetben Máriakálnok mentesül a nagyvizekkel szemben. 

A Mosoni-Duna Magyar Állam tulajdonában, az ÉDUVIZIG kezelésében található. 

Nováki főcsatorna: 

Hossza 24109 m. A Zátonyi-Dunából a Püski zsilipnél ágazik ki és a Mosoni-Dunába 

torkollik vissza. A valamikori széles Dunaág ág szakaszosan 2013-ban került rehabilitálásra. 

A 0+000 km szelvényben beeresztő zsilipes műtárgy került kialakításra. A zsilipes műtárgy 

szabályozó szerkezettel készült. A Dunaág alsó szakaszán a mederben a vízszinteket a 

Mosoni-Duna vízszintje határozza meg. A medret 9 helyen keresztezi híd. A Dunaágon egyéb 

szabályozó műtárgy nem épült. A meder legfelső szakasza mesterséges kialakítású, alatta 

található szakasza természetes állapotú.  

Vízhozama a Mosoni-Duna vízjárásának függvényében Q = 1,5-2,5 m
3
/s között van. 

A meder tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az ÉDUVIZIG. 
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Zsejkei főcsatorna: 

Hossza 15341 m. A Gombócos- Bár- Duna csatornából a Sorjási zsilipnél ágazik ki és a 

Mosoni-Dunába torkollik vissza. A valamikori Dunaág, később belvízcsatorna rehabilitációja 

során az 1993-as évben került újbóli kialakításra. A torkolatnál épült zsilipes műtárgy a 

Zsejkei zsilip. A Dunaág alsó szakaszán a mederben a vízszinteket a Mosoni-Duna vízszintje 

határozza meg. A medret 9 helyen keresztezi híd.  

A csatornán épült egyéb szabályozó műtárgyak:  

 Termál zsilip,  

 Termál surrantó,  

 Renyhei surrantó, 

 Meggyesi zsilip, 

 Zsejkei zsilip. 

A meder legfelső szakasza a Lipóti Morotva övárkaként mesterséges kialakítású, alatta 

található szakasza természetes állapotú. A csatorna befogadója a Dunaremetei csatornának, a 

Szentkúti Összekötő csatornának, a Bokrosi csatornának, illetve innen ágazik és ide is tér 

vissza a Camping mellékág, és a Renyhei Karéj.  

Vízhozama a Mosoni-Duna vízjárásának függvényében Q = 0,7-1,5 m
3
/s között van. 

A csatorna tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az ÉDUVIZIG. 

Gombócos- Bár- Duna csatorna: 

Hossza 8825 m. A Gombócos-Bár-Duna csatorna a Nagy-Duna jobb parti töltéstestbe épített 

Dunaremetei vízkivételi zsilip nyílásán keresztül, a hullámtéri vízpótló rendszerből kap 

vízbetáplálást. A valamikori Dunaág, később belvízcsatorna rehabilitációja során az 1995-ös 

évben került újbóli kialakításra.  

A csatornán épült egyéb szabályozó műtárgyak:  

 Kis vízkivételi zsilip I. II. III. 

 Koltai házi zsilip,  

 Gombócosi zsilip,  

 Bokrosi zsilip. 

Csallóközi zsilip. A csatorna felső szakasza mesterséges kialakítású, alatta található szakasza 

természetes állapotú. A csatorna befogadója a Dunaremetei-Zsejkei csatorna.  

Vízhozama Q = 0,8-3,0 m
3
/s között van. 

A csatorna tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az ÉDUVIZIG. 

Szentkúti Összekötő csatorna: 

Hossza 5528 m. A Nováki főcsatornából ágazik ki. A csatorna első üteme 1995-ben, második 

üteme 2014-ben került kialakításra. A csatorna mai nyomvonala valamikori Dunaágak 

összekötésével került kialakításra. A csatornán épült egyéb szabályozó műtárgyak: Mikotai 

zsilip, Alsótagi zsilip, Szentkúti zsilip, Gárdonyi zsilip, Kertészeti zsilip, Torkolati zsilip. A 

csatorna befogadója a Dunaremetei-Zsejkei csatorna.  

Vízhozama Q = 0,3-0,5 m
3
/s között van. 

A csatorna tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az ÉDUVIZIG. 
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Belterületi tavak (Kengyártó tó, Lipóti Holt-Duna, Kövecses tó): 

Kengyártó tó: 

A valamikori Dunaág rehabilitálását az Önkormányzat a vízüggyel közösen 1995-ben végezte 

el. A tó két részből áll, és a felső végén található zsilipen keresztül a Zsejkei csatornából 

táplálkozik, majd a fölös öblítővizet az alsó végén lévő zsilipen keresztül ugyan oda engedik 

vissza. A tó jelenleg a helyi horgász egyesület kezelésében található, mint halastó működik. 

(Lipóti Sporthorgász Egyesület, Elnök: Hegyi Tamás, Tel: +36-30/406-1424, E-mail: 

hegyi.i.tamas@rlan.hu) 

Lipóti Holt-Duna: 

Markáns Dunaág a mentett oldalon. A szabályozás után a morotva levált a főmedertől és csak 

talajvízről táplálkozott. A Duna 1992-es elterelésével a tó is kiszáradt. A vízpótlással elsőként 

a térségben 1993-tól újból vizet kapott. Az óta az itt élő számos állat és növényfaj miatt 

megkülönböztetett helyen szerepel, kijelölt tájvédelmi körzet.  

A Morotva tó meghatározó tájképi elem a település életében. Lényegében elmondható, hogy 

köréje épült fel a település. A tó jelenleg a helyi horgász egyesület kezelésében található, mint 

halastó működik. (Lipóti Sporthorgász Egyesület, Elnök: Hegyi Tamás, Tel: +36 30 406 

1424, E-mail: hegyi.i.tamas@rlan.hu) 

Kövecses tó: 

A tó jelenleg a helyi horgász egyesület kezelésében található, mint halastó működik. (Lipóti 

Sporthorgász Egyesület, Elnök: Hegyi Tamás, Tel: +36-30/406-1424, E-mail: 

hegyi.i.tamas@rlan.hu) 

Önkormányzati művek, belterületi vízelvezetés 

A belterületi vízrendezés részletes felülvizsgálata során az alábbi műszaki állapotfelvételt 

közöljük:  

A település vízelvezető hálózata szétválasztott rendszerű. A kommunális szennyvizet a 

regionális vízmű vállalat zárt rendszeren szállítja és kezeli. A csapadékvíz nagyrészt nyílt 

árkos rendszerrel szikkasztóárkokban szivárog el, illetve kisebb részben gravitálva folyik el a 

természetes befogadók felé. Az összegyülekezett csapadékvíz befogadója lehet természetes 

vízfolyás (belvízcsatorna), illetve belterületi csapadéktároló.  

A kül, - és belterületi csapadékvizek természetes befogadói a településen: 

- Zsejkei főcsatorna, onnan a Mosoni-Duna, 

- Gombócosi-Bár-Duna csatorna, 

- Szentkúti Összekötő csatorna 

- Belterületi tavak (Kengyártó tó, Lipóti Holt-Duna, Kövecses tó). 

Fentiekből a Zsejkei, a Szentkúti és a Gombócos-Bár-Dunára közvetve köthető: 

- Külterületi szántók, legelők gyűjtőcsatornái. 

Zsejkei főcsatornára köthető: 

- Fő út alsó szakasza. 

Kövecses tóra köthető: 
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- Fő út felső szakasza és a Petőfi utca. 

A belterületi vízelvezető hálózatról lásd az alábbi mellékleteket:  

- Részletes belterületi helyszínrajz, M 1: 2000,  

Összességében a felülvizsgálat során az alábbi problémákat tapasztaltuk: 

- a valamikori vízelvezető árok-rendszer a település belterületén mára nagyrészt 

elöregedett,  

- a burkolt árkok felújításra, egyes esetekben újraépítésre szorulnak,  

- a gyepes szikkasztó árkok, padkák felhíztak, a vízelvezetést nem szolgálják. 

A település ivóvízzel történő ellátása a helyben található Darnózseli vízbázisról vezetékkel 

történik. A település ivóvíz ellátottsága 100%-os.  

A település szennyvízelvezetés szempontjából 100%-ban csatornázott. A keletkezett 

szennyvíz befogadó a Hédervári szennyvíztisztító, illetve azon keresztül a tisztított szennyvíz 

befogadója a Mosoni-Duna. 

1.2.4 A LEFOLYÁST BEFOLYÁSOLÓ EMBERI BEAVATKOZÁSOK 

ÁTTEKINTÉSE  

A Településrendezési tervben foglaltak szerint a területet érintő, területen található 

vízfolyások, víztestek a szabályozási tervben megfelelő övezeti besorolást kapták, illetve a 

helyszínrajzon megfelelő jelkulccsal lettek ellátva. Ennek megfelelően a Mosoni-Duna, a 

Nováki főcsatorna, a Zsejkei főcsatorna, a Szentkúti Összekötő csatorna, a Bombócos- Bár-

Duna csatorna illetve a belterületi halastavak vízgazdálkodási területként vannak feltüntetve. 

Az élő vízfolyások mentén kialakított NATURA2000 területek véderdő területként vannak 

feltüntetve. 

A területen megvalósult legutóbbi vízgazdálkodási beruházás az ÉDUVIZIG beruházásában 

lezajlott a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 

továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004”, valamint „A Mosoni-Duna és a Lajta folyó 

térségi vízgazdálkodási rehabilitációja KEOP-2.2.1/2F/ 09-2010-00031.3” számú 

projektje volt. A projekt tartalmazott vízrendezési elemeket is, amely kedvezően hatott a 

térség vízháztartására, illetve árvíz esetén szintén kedvezően hat a térség vízlevezetésére. 

1.3 A TELEPÜLÉS VÍZKÁROK ÁLTALI 

VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

1.3.1  ELLEMZŐ VÍZKÁR JELENSÉGEG, HIDROMETEOROLÓGIAI ÉS 

HIDROLÓGIAI KOCKÁZATOK  

1.3.1.1 ÁRVÍZ ESETÉN  

Korábbi védekezési tapasztalatok  

A Szigetközi öblözetben 1892-ben alakult meg a Szigetközi Ármentesítő Társulat. A Társulat 

megalakulása előtt egyes községek, községcsoportok a leggyakoribb vízbetörések helyén, 

csak rendszertelenül védekeztek kisebb hevenyészett töltéseken. A Társulat megalakulása 

után 1832-1896 között, az öblözet teljes hosszában összefüggő töltések épültek, az 1883. évi 

árvízszint fölé 1,0 m-re 4,0m koronával, a vízfelőli oldalon = 1:3 a mentett oldalon = 

1:1,5 hajlású rézsűkkel. E méretek sem az 1897, sem az 1899 évi árvizek alkalmával nem 
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bizonyultak elegendőnek. Ezért 1900 és 1906 évek között, az 1899 évi árvízszint fölé 1,0 m-re 

magasították a töltéseket, mindkét oldalon  = 1:3 rézsűvel. Az 1954. évi rendkívüli 

magasságú árvíz és a bekövetkezett dunakiliti, kisbodaki és két ásványi töltésszakadások 

ismét szükségessé tették a töltések magasítását és erősítését. Az újabb töltéserősítéseket a 

számított 1 %-os gyakoriságú mértékadó árvízszint alapulvételével hajtották végre. Az előírt 

magassági biztonság 66 %-ra történt, a magassági kiépítettség. 

Általános alapelv, hogy a Dunacsúnyi tározóból jéglevezetés csak az érintett Duna szakasz 

jégmentessé tételét követően, megfelelő mértékű többlet-vízhozam biztosítása mellett 

történhet. Az 1843 fkm-ben létesített fenékküszöbön nincs jégátvezetés, a zajló jég a 

Dunakiliti duzzasztón keresztül kerül az alvízi szakaszra. Az eddigi üzemelési tapasztalatok 

azt mutatták, hogy a fenékküszöb felett a zord téli időszakban kialakuló álló jég a Dunakiliti 

duzzasztó tábláinak célirányos, szakaszos működtetésével megindítható volt. A fővédvonalak 

teljes hosszban árvízvédelmi töltések, kezelője az ÉDUVIZIG. 

Megjegyezzük, hogy a Duna Esztergom - Rajka közötti szakaszán, a 2013. évi rendkívüli 

Dunai árvíz bekövetkeztéig a mértékadó árvízszintet a Magyar- Csehszlovák Közös Műszaki 

Bizottság 1954-ben fogadta el. 

Az 1954. évi árvizet követő erősítéseknek a magasság növelésén túl, a másik fő része volt a 

szorítógát-rendszer kiépítése annak érdekében, hogy a töltéseket talajtörés ellen kellően 

biztosítsák. 

Az 1965. évi rendkívüli árvíz alkalmával a töltések már állták azt a hatalmas megterhelést, 

amit a minden eddiginél tartósabb árvíz jelentett. Az 1965. évi árvízvédekezés tapasztalatai 

azt bizonyították, hogy a szorítógátak feladatukat alapvetően jól látták el. Talajtörés veszélye 

csak ott állt elő, ahol a szorítógátak nem voltak kiépítve. A rendkívüli árvíznél szerzett 

tapasztalatok tették szükségessé, hogy a Duna jp.-i töltéseket mind magassági, mind 

keresztmetszeti értelemben, beleértve a vízoldali és mentett oldali előtér-rendezéseket is, az 

előírt biztonságra haladéktalanul meg kell erősíteni. 

A töltések teljes biztonságra való kiépítése 1969-ben kezdődött és 1975-ben fejeződött be. 

Ennek a nagy munkának a keretében alakult ki a jelenlegi méretekkel a védelmi rendszer. Az 

erősítés fő jellemzője a következő volt. A magasítás kötött anyag beépítésével történt, a 

keresztmetszeti erősítés nagytömegű kavics háttöltés beépítésével. Minden talajtörés-

veszélyes helyen szorítógát-rendszer épült, vagy leterhelő paplan. 

A vízoldalon a töltéselőtereket rendeztük, és ahol a meder 300 m-nél távolabb volt a töltéstől, 

ott a régi kubikgödrök betemetésre kerület. 

Nevezetesebb árvizek a térségben 

A múlt század végi nagy szabályozási munkálatokat kikényszerítő árvizekről már tettünk 

említést. Jelen fejezetben a szabályozást követő nevezetesebb dunai árhullámok közül, az 

1897. augusztusi, az 1899. szeptemberi, az 1926. júliusi, az 1954. júliusi, az 1965. júniusi, az 

1975. júliusi és az 1981. júliusi, 2002 augusztusi, 2006. tavaszi, 2007. őszi és a 2013. júniusi 

árhullámokat kell megemlíteni. 

A jeges árvizek közül megemlítendő az 1963. márciusi árvíz. Amióta rendszeres vízállás-

feljegyzéseink vannak, még sohasem vonult le olyan magas jégmentes árhullám, a Duna 

szigetközi szakaszán, mint az 1954. év júliusában. 

Az 1954.árvíz során a töltés 4 helyen szakadt át és víz alá került csaknem a teljes Szigetköz. 

Az első szakadás Ásványrárónál,/felső/ a második Kisbodaknál, a harmadik Dunakilitinél, a 
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negyedik, pedig Ásványráró /alsó/ következett be. A négy szakadáson a tetőzéskor 1546 m
3
/s 

víz folyt ki. Az elöntött terület nagysága 206,40 km2, a kifolyt víz becsült mennyisége 609 

millió m3. Az átlagos vízborítás pedig 2,25 m volt. 

Az 1965. évi árvíz, bár magasságát tekintve is a rendkívüli árvizek közé sorolandó, a 

szigetközi szakaszon mégis elsősorban az 1926. évit is jelentősen meghaladó tartósságával 

tűnt ki. A Gönyű alatti magyar Duna-szakaszon pedig, mind magassági, mind tartóssági 

értelemben a legnagyobb árvíz volt. A Dunán 1965. április - június hónapokban négy 

árhullám vonult le, amelyek közül a júniusi volt a legnagyobb. 

A vizsgált szakasz területén rendkívüli erőfeszítések árán sikerült az 1954 évihez hasonló 

árvízkatasztrófát elhárítani.1975. június 27-e és július 2-a között a Felső-Duna jobb oldali 

mellékfolyóinak vízgyűjtőjén átlagosan 120 mm csapadék hullott. Az esőzések hatására 

kialakult árhullám igen jelentős volt. A bajorországi tetőző vízállások általában még nem 

haladták meg a közepes nagyvizek értékeit, az osztrák szakaszon azonban az árvíz már 

rendkívüli méreteket öltött. A Duna szigetközi szakaszán az 1954 évi maximumokat 

megközelítő vízállások alakultak ki. Dunaremeténél alig 4 cm-rel maradt el a vízállás az 

eddigi maximumtól. A magas vízállás ellenére, a megerősített töltések jól vizsgáztak, 

komolyabb probléma nem merült fel. 

Az 1956 évi jeges árvíz az akkori idők szerinti 614 cm-es dunaremetei tetőzése rendkívülinek 

számított, ezen a Duna szakaszon azonban szakadást nem okozott. Veszélyes jégtorlaszok 

elsősorban az országhatár környékén alakultak ki. Ennek következtében a rajkai zsilipnél a 

vízállás 27 cm-rel /459 cm/ a cikolai vízmércén 30 cm-rel /751 cm/ meghaladta az 1954 évi 

maximumot. Az árvíz szintje ezeken a helyeken 30-40 cm magassággal meghaladta a 

töltéskoronát, nyúlgátak tartották a vizet. 

Mértékadó vízmérce a nagybajcsi, amely a Duna jp. 07+183 tkm szelvényében található, "0" 

pont magassága 107.40 mBf. Az eddig észlelt legnagyobb vízállás 907 cm volt 2013. június 

7.-én. 

A térségben meghatározó Nagybajcsi állami vízmérce egyes árvízi fokozatokra mértékadó 

vízállások a következők: 

I fok 470 cm 

II fok 540 cm 

III fok 610 cm 

A mértékadó árvízszint kilométerenkénti magasságáról az árvízvédelmi terv részletes hossz-

szelvény ad felvilágosítást. 

Korábbi védekezési tapasztalatok 

Már a korábbi árvizek tapasztalatai is azt mutatták, hogy a szigetközi védvonalon általában 

nem a homok kihordással jelentkező, majd „hátrarágódó" buzgár hanem a finomabb 

szemcsézetű, elsősorban bontott iszaptalajok elfolyósodása következtében kialakuló talajtörés, 

majd az elfolyósodott talaj kifolyása a töltés alól és ezt követő töltésroskadás veszélyezteti 

leginkább az árvízvédelmi vonalak állékonyságát. Ez a töltéserősítések elkészülte után is 

reális veszély. 

A másik reális veszélyhelyzet, amellyel minden elsőfokú szintnél magasabb víznél kell 

számolni, a fakadóvíz. A vízvezető réteg vízzel való telítődésével ugyanis megindul a töltés 

alatti szivárgás és a töltés alulról felfelé kezd átázni.  
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Összességében le kell szögezni, hogy árvíz esetén az altalaj viszonyok következtében a 

védvonal mentén a figyelő őrszolgálat szerepe nagyon fontos! 

A térségre szintén kiható, Mosoni-Dunán levezetésre kerülő Lajta árvizek védekezési 

tapasztalatai a területre nézve irrelevánsak. A 01.06 védelmi szakaszon esetlegesen árvízből 

adódó vízkár esetén ugyanis a Mosoni-Duna, mint befogadó-levezető csatorna működik, így a 

vizsgált települést nem érinti. 

A térség árvízi kockázatának összegzése 

A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a XIX. század végén a Szigetközi 

öblözetben megépült árvízvédelmi töltéseken, a megépülésük után gátszakadás, mentett oldali 

elöntés mindössze két alkalommal történt. Az első ilyen feljegyzett szakadás 1987-ben, majd 

1899-ben történt, végül 1954. júliusban. Az első két szakításról nincsen hitelt érdemlő adat. 

Korabeli leírások alapján az 1954. július 15.-én 12.30-kor Kisbodaknál átszakadt töltés 

kifolyó vize július 15.-én éjfélre Máriakálnok területére érkezett. Ez a víz terülésében 12 óra 

időelőnyt jelent. 

Az 1954. évi nagy árvíz óta eltelt időszakban nagymértékben változott meg a térség árvízi 

kockázata. Egyrészt az 1954-es és 1965-ös árvíz tapasztalata alapján 1969-1975 évek között 

nagymértékű töltésfejlesztéseket hajtottak végre a Nagy-Duna jobb parti fővédvonalán. 

Másrészt a Szlovákok által az 1992-ben elterelt Duna miatt – árvíz esetén – az üzemvíz-

csatornába kerülő cca.: 4000 m
3
/s árvízi vízhozama jelentős mértékben csökkenti a 

vízhozamot az Öreg-Duna meder Felső-szigetközi térségben. A lecsökkent vízhozamot még 

az időközben romló mederérdesség mellett is kisebb csúcsvízszintekkel – ezzel együtt a 

térségre nézve kisebb kockázattal! – szállítja a meder. 

Megállapíthatjuk, hogy Dunai nagyvíz esetén a vizsgált településen a korábban már említett 

okok miatt, direkt módon árvízi jelenségek nem tapasztalhatók, mivel a töltések segítségével 

ezek kizárásra kerültek. 

A Lajta folyón levonuló, a Q1% valószínűségű mértékadó árvízi vízhozam (120-130 m3/s) 

esetén a Mosoni-Duna medrének kell az adott vízhozamot továbbszállítania a Nagy-Duna 

felé. Mivel a Mosoni-Duna medernek a korábbi folyamszabályozási munkákból adódóan a 

mértékadó vízszállító kapacitása 200 m
3
/s-ra lett méretezve, a Lajta árvizek levezetése a 

térségben alapvetően nem jelent problémát.  

Közvetlen árvízi tapasztalatok 

Hosszan tartó, vagy rekord magasságú Nagy-Dunai árvizek esetén, mint 2013. évi rendkívüli 

Dunai árvíz tapasztalható volt a Felső-szigetközben is az összegyülekező fakadó vizek hatása 

a megemelkedő talajvizekben. A települést Dunához való közelsége és domborzati 

viszonyainak köszönhetően jelentős fakadóvizes területként jellemezhetjük. 

1.3.1.2 BELVÍZ ESETÉN  

Belvíz kialakulása belterületen átszivárgó vizekből, csapadékból illetve hóolvadásból 

következhet be.  

A térségre vonatkozó belvízből származó korábbi elöntési adatok: 

Szigetköz területén az utóbbi 55 évben lényeges belvízi elöntés 1965, 1975, 1991, 1997, 

2002, 2006 években volt. Az 1965-ös elöntés nem tekinthető mértékadónak, mert a Szigetközi 

belvízrendszer teljes kiépítése ekkor még nem történt meg. 
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Az 1975-ös belvízi elöntési adatok tekinthetők igazán mértékadónak. Ennek alapján 1975-ben 

a térség területen a max. elöntés 4830 ha, 1997-ben 2450ha, 2002-ben 1090 ha volt. Az 1975-

ös elöntés tartós belvízből származott.  

Az utóbbi 30 év jelentősebb belvízi elöntéseinek okai 

A csapadékos időjárás miatt, a Dunán levonuló árhullámok következtében a kavicsos altalajon 

keresztül megnövekedett a fakadóvíz képződés. Jelentősebb belvízi elöntések a térségben 

akkor keletkeztek, mikor a Duna vízállásai tartósan magasak voltak. 

A térség belvízi kockázatának összegzése 

Fentiek alapján, illetve a 2013. évi Nagy-Dunai árvíztapasztalatából kiindulva a térségben 

jellemzően belvízi elöntés a Duna nagyvizeiből adódóan az altalajon átszivárgó vizekből 

adódnak. A fakadóvizes területek elsősorban a Nagy-Duna árvízvédelmi töltés lábánál 

találhatók, illetve tartós nagyvíz esetén megjelennek a mélyebb terepvonalak – valamikori 

Duna ágak – medrében is.  

Hagyományos értelemben vett, csapadékból adódó elöntés, illetve belvízvédekezés 2014. 

évben az Alsó-szigetközben fordult elő először.  

Közvetlen belvízi tapasztalatok 

A vizsgált település területén a mértékadónak számító 2013. évben az átnyomódó nagy 

mennyiségű fakadóvíz a térségből a Zsejkei csatornán került levezetésre. A mélyebb fekvésű 

területek, mint a Liget játszótér, a Szabadság utca egyes részei és a Kövecses tó környezete 

víz alá kerültek. A Kövecses tó déli partjának megnyitásával az összegyülekezett fakadóvizek 

a Renyhei karéjba, onnan a Zsejkei csatornába lettek vezetve. A település több 

lakóépületében, azok pincéjében származott káros belvízből származó elöntést. A fakadóvíz 

gyors és intenzív megjelenése adódik a Duna védvonaltól számított viszonylag kis 

távolságából, a talajadottságokból és a terület topográfiai viszonyiból. 

Nagy intenzitású csapadékból adódó káros belvízi elöntés a korábbi években egy alkalommal 

került megemlítésre a Rákóczi utcában. A károsult épület előtt megépített szikkasztó árok 

azóta kezelte a problémát.  

1.3.1.3 HELYI VÍZKÁR ESETÉN 

Helyi vízkár kialakulása belterületen nagy intenzitású csapadékból, jégből illetve 

hóolvadásból következhet be.  

Helyi vízkárokról szóló bemutató anyagot lásd a mellékletekben:  

- Részletes belterületi helyszínrajz M 1: 2000,  

Összességében a felülvizsgálat során az alábbi problémákat tapasztaltuk: 

- a valamikori vízelvezető árok-rendszer a település belterületén mára elöregedett,  

- a burkolt árkok felújításra, egyes esetekben újraépítésre szorulnak,  

- a gyepes szikkasztó árkok, padkák felhíztak, a vízelvezetést nem szolgálják, a helyi 

vízkárokból származható problémákra külön kitérünk a terv 1.4.4 fejezetében.  

1.3.1.4 EGYÉB TELEPÜLÉSI VESZÉLYEZTETETTSÉG  

Üzemi, magán vízrendezés 
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A vizsgált település területén nehézipar nem található, illetve ipari jellegű üzem sem 

működik. A mezőgazdasági nagyüzemek, termelő szövetkezetek visszaszorulásával, 

megszűnésével az üzemi vízrendezések volumene csökken. A településen a mezőgazdasági 

művelés jellemzően magángazdák kezében van.   

A térség mezőgazdasági vízhasználata a mezőgazdasági szövetkezetek szétválásával erősen 

lecsökkent. A meglévő mezőgazdasági telepek belső vízigényüket saját kúthálózattal 

biztosítják. A térségben jelenleg mezőgazdasági öntözést a Darnózseli Agrár Zrt. végez. 

(9232, Darnózseli, Fő út 81.) 

A településen több magán agrárvállalkozás működik.  

További középvállalkozások a településen: 

- Lipóti Pékség (Proteus-Gold Kft.) (Lipót, Fő út 58.) 

- Inoxcut Fémfeldolgozo Kft. (Lipót, Majorudvar 1.) 

- Szig-Vas Lakatosipari Bt. (Lipót, Szabadság u. 38.) 

- Lipóti Termál- és Élményfürdő, Kemping (Lipót, Fő út 83.) 

Fentieken kívül jelentős a településen az építőipari cégek jelenléte, illetve meghatározó a 

településen a szolgáltatás, vendéglátás iparág.  

Általános tapasztalat, hogy az esetleges ár-, és belvízvédekezések során a magángazdák 

tevékenységére még csak kevéssé lehet számítani. 

A település területén magán vízrendezési, vízgazdálkodási rendszer kiépítéséről nincs 

tudomásunk. 

1.3.2 TELEPÜLÉSEK VESZÉLYEZTETTSÉGI ALAPON TÖRTÉNŐ 

BESOROLÁSA, SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET  

Lipót település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 

szóló, jelenleg hatályos 18/2003. (XII.9.) KvVM - BM együttes rendelet alapján a „B” 

veszélyeztetettségi kategóriába tartozik. 

1.4 VÉDMŰVEK ÉS VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK  

Lipót település az ország észak-nyugati részén helyezkedik el, Szigetközben. Észak-keleten a 

Duna jobbparti árvízvédelmi fővédvonala, dél-nyugaton pedig a Mosoni-Duna határolja. A 

hosszirányú esés mellett a terep kereszt irányban, a Mosoni-Duna felé is lejt.  

A terület a Duna hordalékkúpján alakult ki. A talaj felszínét átlagosan 20-50 cm vastagságban 

humusz borítja. Alatta átmeneti rétegként 0,5-4,0 m között finom homok, majd iszap és 

agyagréteg van. Az átmeneti réteg alatt vastag kavicsréteg található. 

1.4.1 ÁRVÍZI VÉDMŰVEK, VÉDEKEZÉSI HELYEK, LEHETŐSÉGEK  

Lipót település nem rendelkezik meglévő, kiépített védművekkel. A települést Észak-keleten 

a Duna jobb parti árvízvédelmi fővédvonala határolja, mellyen az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság állami alapfeladatként ellátja és irányítja a vízkárelhárítás műszaki és igazgatási 

teendőket, folyamatosan elvégzi a védművek építését, fejlesztését és karbantartását, a vízkár- 

elhárítási művek felülvizsgálatát. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság állami alapfeladata 

a Duna jobb parti árvízvédelmi fővédvonalon történő árvízvédekezés is.  

A terepadottságokból következően egy esetleges Duna jobb parti töltésszakadás, illetve egy 

rendkívüli mértékű Duna árhullám visszaduzzasztása a Mosoni-Duna mentén okozhat a 

település számára vízkár-elhárítási feladatot. A töltésszakadás hatása MÁSZ körüli vízszint 
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esetén Dunasziget fölött (48+000 tkm) és Ásványráró alatt (23+500 tkm) történő szakadás 

modellezési eredmények alapján nem veszélyezteti a települést. A két szelvényszám (48+000 

tkm és 23+500 tkm) közötti töltésszakadás esetén számolni kell a kitelepítésre, illetve a 

kialakuló elöntési vízszintekhez képest a lokalizációs lehetőségek kiépítésére. 

Gátszakadás esetén a szakadás lokalizálása az ÉDUVIZIG feladata. 

A település védelmében kiépülő lokalizációs vonal gyors kiépítése az Önkormányzat feladata, 

ott, ahol erre elegendő idő áll rendelkezésre.  

Az ÉDUVIZIG térségre vonatkozó lokalizációs tervkivonatát a település védelmi tervéhez 

kell csatolni. 

Ha a védelmi vonal kiépítésére rendelkezésre álló idő kevesebb, mint 1 nap és a kiépítendő 

vonal hossza jelentős, helyi védelem megvalósítása nem biztonságos. 

A helyi védelmi vonalak kiépítése döntően földből történhet, helyi anyagból. Ha ez nem 

lehetséges (úton, településen, csatorna depóniákon) homokzsákos magasítás jöhet szóba.  

A legfontosabb feladat a lokalizációs vonalak meghatározása, kijelölése, a várható elöntési 

magasság tekintetében. A nyomvonalak meghatározásánál prioritási szempont az időelőny 

függvényében reálisan védhető nagyobb, egybefüggő kiterjedésű településrészek. A művek 

kiépítésénél az időfaktor az alap döntési kritérium: reálisan érdemes-e megkezdeni az 

építkezést vagy „hátrább kell vonulni”.  

A lokalizáció kiépítésénél az alábbi nehezítő tényezők merülhetnek fel: 

 Időjárási szélsőségek (csapadék, fagy) 

 A tömörítés hiánya (földből, helyi anyagból épült ideiglenes művek esetében) 

 A lokalizációs vonalak megközelítési körülményei 

 Az anyagbeszállítást és építés megszervezése. 

A kiépítési időigények előtt meg kell vizsgálni az előrejelzés alapján rendelkezésre álló 

időelőnyt és a kettő összevetésével kell dönteni alternatív nyomvonalak esetén. 

1.4.2 BELVÍZI VÉDMŰVEK, VÉDEKEZÉSI HELYEK, LEHETŐSÉGEK  

Az öblözetre a sűrű belvízcsatorna-hálózat a jellemző. A csatornák a terület csapadékvizeit és 

a magas vízálláskor jelentkező fakadóvizet vezetik a Dunába és a Mosoni-Dunába. Kisvizes 

időszakban a vízpótlást a mentett oldali és a hullámtéri vízpótló rendszer biztosítja.  

A település nem rendelkezi önkormányzati tulajdonú belvízvédelmi művel, csatornával. A 

térség belvizeit a Nováki csatorna, a Gombócos- Bár- Duna és a Szentkúti Összekötő csatorna 

vezeti el, mellyen az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ellátja és irányítja a vízkárelhárítás 

műszaki és igazgatási teendőket, folyamatosan elvégzi a védművek építését, fejlesztését és 

karbantartását, a vízkár- elhárítási művek felülvizsgálatát. Az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság állami alapfeladatként ellátja a Nováki csatornán, a Gombócos- Bár- Dunán és a 

Szentkúti Összekötő csatornán történő belvízvédekezést is.  

1.4.3 HELYI VÍZKÁR ELLENI VÉDMŰVEK, VÉDEKEZÉSI HELYEK, 

LEHETŐSÉGEK (KISVÍZFOLYÁSOK / TAVAK NAGYVIZEI)  

A településen található a Kengyártó tó, Lipóti Holt-Duna, Kövecses tó. 

A területen árvízi szempontból mértékadónak számító 2013. évben az átszivárgó nagy 

mennyiségű fakadóvíz hatására mélyebb fekvésű területek, mint a Kövecses tó környezete víz 

alá kerültek. A Kövecses tó déli partjának megnyitásával az összegyülekezett fakadóvizek a 

Renyhei karéjba, onnan a Zsejkei csatornába lettek vezetve.  
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1.4.4 EGYÉB AZONOSÍTHATÓ TELEPÜLÉSI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

ELLENI VÉDEKEZÉSI HELYEK, LEHETŐSÉGEK  

A településen betonburkolatú nyílt csapadékvíz elvezető árok épült a Fő utcában, a Petőfi 

utcában, a Szabadság utcában, és az Ady Endre utca egy részén. A település természetes 

csapadékvíz befogadói a Zsejkei csatorna, a Kengyátó-tó, a Kövecses tó, és a Lipóti Holt-

Duna. A burkolt vízelvezető árkok az 1960-as években készültek, illetve ezekhez csatlakozik 

a 2015-ben átadott Fő utca egyes részein, illetve a Szabadság utca egyes részein kiépített 

vízelvezetés. A Fő utcán összegyülekező csapadékvíz egy része a Petőfi utcán kiépített 

burkolt árkon keresztül a Kövecses tóba ömlik. A vízelvezető rendszer D 200-as bujtatott 

csapadékvíz vezetékkel keresztezi a Fő utcát, és D400-as betoncsővel a Petőfi utcát. A Fő 

utca vízelvezetésének további szakasza a Zsejkei csatornába torkollik. (Lásd a 

helyszínrajzon.)  

A településen nyílt zöldmezős szikkasztó árkok készültek a következő utcákban: Szabadság 

utca (Duna sor), Kossuth utca, Rákóczi utca, Renyhedomb utca, Víztorony utca, Békefasor 

utca, Kendereskert utca, Ady Endre utca egy részén. Az úgynevezett Lipóti üdülősor 

csapadékvíz befogadója a Lipóti Holt-Duna, illetve a Kengyátó-tó. A Barátság-Liget út 

természetes csapadékvíz-befogadója a mélyebb fekvésű Barátság Liget, illetve a Szabadság 

utca befogadója a Liget játszótér mélyebb fekvésű területei.  

A településen található csapadékelvezető rendszerek jellemző hosszai: 

 zárt csatorna szakasz (Fő utca):0,31 km, 

 földmedrű szikkasztóárok hossza: 2,904 km, 

Összes belterületi vízelvezető csatorna és árok hossza: 2,125 km. 

2 VÉDELMI FOKOZATOK ELRENDELÉSÉNEK 

SZABÁLYAI ÉS FELADATAI  

Kiemelt jogszabályi vonatkozások: 

 

A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását a helyi önkormányzati tulajdonban lévő 

védőműveken ellátja (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 6. §. (1) b) pont): 

 az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a polgármester vagy a polgármester 

által kijelölt és a Vízügyi Igazgatóság igazgató által jóváhagyott védelemvezető, 

 a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem 

kerül sor, a polgármester vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 

miniszter által kijelölt személy, 

 a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 

miniszter által kijelölt személy. 

 

Az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője 

rendeli el, módosítja és szünteti meg. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1)) 

 

A rendkívüli védekezési készültség elrendeléséről és megszüntetéséről a vízügyi igazgatási 

szervek irányításáért felelős miniszter dönt. A katasztrófavédelemről szóló törvényben 

meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén a polgármester a védelmi bizottság 

útján javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a 

veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezésére. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 4. §.) 
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A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során a 

polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján 

közvetlenül a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének van alárendelve. Rendkívüli védekezési 

készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy 

az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 

miniszternek van alárendelve. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 16. §.) 

 

Az önkormányzatnak a védekezés szakmai irányítását készültség elrendelésekor meg kell 

kérni az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -tól. Az Igazgatóság (Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és 

belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) 

összefüggő – külön jogszabályban meghatározott – feladatokat, ebben a körben irányítja a 

helyi önkormányzatok, valamint a vízi társulatok vízkárelhárítási tevékenységét, ebben a 

jogkörében eljárva – elrendelt védekezési készültség esetén – a vízkárelhárítási szakmai 

feladatok tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik. (482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 

9.§ (1) ad)) 

A védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a 

Polgármester a működési terület szerinti Vízügyi Igazgatóság (Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság) ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 14. §. b) pont) 
 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elérhetőségek (ÉDUVIZIG) 

Cím 9021 Győr, Árpád u. 28-32. 

Weblap http://www.eduvizig.hu 

Ügyvitel Ügyelet Hivatal 

Telefon +36 30 959 4388 +36 96 500000 

Fax +36 96 315 342 +36 96 315 342 

Email cím muszakiugyelet@eduvizig.hu titkarsag@eduvizig.hu 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségek 

Cím 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. 

Weblap http://gyor.katasztrofavedelem.hu/ 

Ügyvitel Hivatal 

Telefon +36 96 529 530 

Fax +36 96 315 557 

Email cím gyor.titkarsag@katved.gov.hu 

 

Védekezési tevékenységükről a készültség ideje alatt naponta köteles a Polgármester az 

illetékes Vízügyi Igazgatóság műszaki ügyeletére tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) 

Korm. rendelet 18.§.). Lehetőség szerint ezt reggel 8:00 óráig meg kell tenni az megelőző 24 

órára. 

 

A rendkívüli eseményekről haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell 

jelentést tenni, illetőleg tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 18.§.) 
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Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az elöntések emberi 

életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek, a veszélyeztetett területekről a kitelepítés 

elrendelésére a Polgármester jogosult. Az ezzel kapcsolatban meghozott döntésről a 

polgármester soron kívül tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. (232/1996 

(XII.26.) Korm. rendelet 19.§.). 

 

A készültség megszüntetését követő 30 napon belül a védelemvezető (Polgármester) a 

felülvizsgálatra jogosult szerv (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) részére a védekezésről 

összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. (232/1996 (XII.26.) 

Korm. rendelet 20.§.) 

A védelemvezető (Polgármester) a készültség megszüntetése után haladéktalanul 

gondoskodik (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 20.§.): 

 a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, 

kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való 

kiegészítéséről; 

 a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról; 

 más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, 

eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról; 

 a megrongálódott védőművek helyreállításáról. 

2.1. AZ ELRENDELÉS ELŐZMÉNYEI, INFORMÁCIÓK  

A levonuló árvizek elleni sikeres védekezés alapja a megfelelő előrejelzés biztosítása. Az 

árvízi előrejelzés fő célja, hogy elegendő időelőnnyel, megfelelő, kielégítő információkat 

biztosítsunk a vízkár- elhárítási feladatokra való felkészülésre. Minél nagyobb az időelőny, 

annál megalapozottabb és szervezettebb lehet a védekezés.  

 

Riasztás 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) nyilvános honlapján (www.met.hu) általános 

élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszert működtet. Figyelmeztető 

előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre adnak ki: 

 heves zivatar, (50-60 mm/napot meghaladó csapadék esetén) 

 felhőszakadás: (Magyarországi példák:  

48 órás: 288 mm (Kékestető, 1958. 06. 11-12.) 

24 órás: 260 mm (Dad, 1953. 06. 09.) 

1 órás: 120 mm (Heves, 1988. 08. 23.) 

10 perces: 64,2 mm (Zirc, 1915. 05. 24.), 

 széllökés, 

 ónos eső, 

 hófúvás. 

A veszélyjelző rendszer részét képezik azok a figyelmeztetések is, amelyekben a tartós, nagy 

mennyiségű eső, illetve hó előfordulásának lehetőségére hívjuk fel a figyelmet, amennyiben 

az esemény legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen várhatóan 

jellemző lesz. Ezekhez a figyelmeztetésekhez riasztás nem kapcsolódik! 

 

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzés két lépcsőben valósul meg: 

 Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges 

és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés, amelyben a 

file:///C:/Users/Nemethat/Downloads/www.met.hu
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legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának 

leírását találhatjuk meg. 

 Második lépcsőben, amikor a veszélyjelző meteorológus (a mérések, megfigyelések, 

modellek előrejelzései alapján) meggyőződik arról, hogy az időjárási feltételek 

adottak a figyelmeztető előrejelzésben már jelzett veszélyes időjárási események 

előfordulásához, akkor a bekövetkezés előtt általában 0,5 – 3 órával sor kerül a 

veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő 

riasztás kiadására. A veszélyes időjárási esemény típusától, illetve az időjárási 

helyzettől függ, hogy már közvetlenül a veszélyes időjárási esemény kialakulása 

előtt pár órával, vagy éppen csak a veszélyes időjárási esemény kialakulásának 

felismerésekor adható ki a riasztás. 

Helyi vízkár szempontjából a heves zivatarra, felhőszakadásra, valamint a nagy mennyiségű 

esőre vonatkozó figyelmeztetések a lényegesek. 

Egyes időjárási események nem ugyanolyan pontossággal és időelőnnyel jelezhetők előre. 

100%-os pontosságú előrejelzés sohasem adható. Egy adott területre kiadott figyelmeztetés, 

riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek a veszélyes időjárási esemény 

kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. A figyelmeztető 

előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény 

bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján! 

E hazai riasztórendszer használható helyi vízkárok esetében, amikor is nincs idő a 

kisvízfolyásokon előrejelzésre, mivel az árhullám a csapadékhulláskor szinte azonnal 

jelentkezik. Ilyenkor csak az árvízi figyelmeztetésre van idő, mely hegyvidéki vízgyűjtő 

területen nagy csapadékot vagy gyors olvadást előidézhető időjárási helyzetek rövidesen vagy 

azonnal fenyegetően várható bekövetkezésről szóló tájékoztatást jelenti az árvízvédelemért 

felelősök, illetve az érintett lakosság részére. 

 

Előrejelzés 

A Dunán levonuló jelentős árhullámok rendszerint a folyó felső szakaszán kialakuló 

csapadék, valamint a szintén a felső szakaszon történő hóolvadás következményei. Ezeket az 

események általában szinoptikus skálájú légköri képződmények alakítják, amelyek jól 

leírhatók az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz) által alkalmazott numerikus modellek 

segítségével. A modellek eredményei alapján az OVF-en belül működő Országos Vízjelző 

Szolgálat (OVSZ) a meteorológiai és a hidrológiai előrejelzés eredményeiről napi egyszeri 

frissítéssel nyilvános internetes megjelenést biztosít a www.hydroinfo.hu oldalon. 

 

Az OMSz modelleredményeket a Vízügyi Igazgatóságok hidrológiai előrejelzések 

készítéséhez használják fel. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) 

előrejelzései (általában hetente egyszer, de szükség esetén naponta többször is frissítve) a 

www.eduvizig.hu weboldalon megtekinthetők. 

 

Az időjárás előrejelzések által kapott időelőny általában 2-3, a markáns jelenségeknél 5-

8 nap (amihez az árhullám érkezéséig még hozzáadódik a hidrológiai előrejelzés 2-3 nap 

időelőnye), de minden esetben fontos a friss eredmények figyelemmel kísérése. 

 

Fontos jelenség az elsősorban a nyári hónapokra jellemző konvektív nagycsapadék, amely 

legtöbbször a zivatarokat kísérő intenzív záporokból hullik. Jelentős árhullámokat a hosszú 

élettartamú, lassan áthelyeződő, heves zivatarok, vagy nagyobb kiterjedésű zivatarrendszerek 

csapadékai okozhatnak (a helyi vízfolyásokon, de esetenként még a Dunán is). Az egyes 

zivatarcellák térbeli és időbeni determinisztikus előrejelzése kis méretük és viszonylag rövid 

élettartamuk miatt nem lehetséges kellő pontossággal, ezért egy adott területen való 

http://www.hydroinfo.hu/
http://www.eduvizig.hu/


VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV  LIPÓT 2017. 

 

Oldal 34 / 50 
 

előfordulásuk valószínűségét jelzik előre. Az OMSZ által készített ilyen típusú előrejelzések 

(és azok részletes ismertetése) a nyilvánosság számára elérhetők a www.met.hu weboldalon, 

míg a Vízügyi Igazgatóságok a már említett OVF szerveren keresztül is hozzáférhetnek. 

Ezek a valószínűségi előrejelzések jelenleg legfeljebb 2 napos időelőnyt biztosítanak egy 

adott kisvízfolyás térségében, de itt is fontos az előrejelzések frissítéseinek nyomon 

követése. 

 

Lipót esetében jelentős kisvízfolyással, annak esetleges kártételével nem kell számolni, ezért a 

település szempontjából a térség folyóinak előrejelzései adnak segítséget az árvízhelyzetekre 

felkészülésben. A tetőző vízállásértékek előrejelzése az árhullám közeledtével pontosodik, a 

hibatartomány csökken. Legfontosabb információforrás az ÉDUVIZIG műszaki ügyelete 

(+36 30 959 4388). 

 

További hasznos információforrások: 

 Wetterzentrale: Európai időjárás előrejelző honlap, mellyen a Duna folyam felső 

vízgyűjtő területén (Inn, Traun, Enns) lehulló csapadékokat lehet nyomon követni. 

Elérhetősége:http://www.wetterzentrale.de/ 

 HochwassernachrichtendienstBayern: Németországi vízügyi honlap, melyen a 

Németország területéről érkező árhullámokat lehet nyomon 

követni.Elérhetősége:http://www.hnd.bayern.de/ 

 HydrographischerDienst: Felső- Ausztriai vízügyi honlap, melyen a Felső-Ausztria 

területéről érkező árhullámokat lehet nyomon 

követni.Elérhetősége:http://hydro.ooe.gv.at/#Startseite 

 WasserstandsnachrichtenHochwasserprognoseninNiederösterreich: Alsó- 

Ausztriai vízügyi honlap, melyen aAlsó-Ausztria területéről érkező árhullámokat lehet 

nyomon 

követni.Elérhetősége:http://www.noel.gv.at/Externeseiten/wasserstand/static/4.m.html 

 Slovenskýhydrometeorologickýústav: Szlovák vízügyi honlap, melyen a Szlovákia 

területéről érkező árhullámokat lehet nyomon 

követni.Elérhetősége:http://www.shmu.sk/sk/?page=765 

 PovodíMoravy: Cseh vízügyi honlap, melyen a Csehország területéről érkező 

árhullámokat lehet nyomon követni.Elérhetősége:http://www.pmo.cz/ 

2.2. VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK  

Lipót település nem rendelkezik meglévő, kiépített védművekkel, továbbá nincs az 

Önkormányzat tulajdonában belvízcsatorna, így. védekezési fokozat elrendelésére csak 

rendkívüli esetben lehet szükség. Ilyen rendkívüli eset lehet egy esetleges Duna jobb parti 

töltésszakadás, illetve egy rendkívüli mértékű Duna árhullám visszaduzzasztása a Mosoni-

Duna mentén. 

2.2.1 VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK ÁRVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉN  

Állami védművel rendelkező vízfolyások esetében az árvíz védekezési készültségi fokozatok 

elrendeléséért a vizig igazgató, mint központi védelemvezető a felelős. Ő irányítása alá 

tartoznak az egyes területekre kijelölt szakasz védelemvezetők, műszakiak és más technikai 

egységek.  

Lipót település közigazgatási határán belül a Duna folyó jobb parti árvízvédelmi töltése 

található, amely állami védmű. Ebből adódóan a Duna árvizei árvíz elleni védekezést az 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végzi. A települést kisvízfolyások középső és alsó 

szakaszainak árvizei nem érintik. 

http://www.met.hu/
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.hnd.bayern.de/
http://hydro.ooe.gv.at/#Startseite
http://www.noel.gv.at/Externeseiten/wasserstand/static/4.m.html
http://www.shmu.sk/sk/?page=765
http://www.pmo.cz/
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A településre jellemző vízállás-előrejelzést az ÉDUVIZIG szolgáltat. Legközelebbi felsőbb 

szakaszon található vízmérce Dunaremetén van. A folyamatos észlelés révén lehet 

megállapítani a víz áradó vagy apadó jellegét és a település közvetlen közelében várható 

helyzetekre következtetéseket lehet tenni.  

A védekezés aktuális fokozatát akkor kell elrendelni, amikor a vízállás előrejelzés alapján a 

település közvetlen veszélyeztetettsége valószínű vagy egyéb körülmény ezt indokolttá teszi 

(pl. terepi vízmozgás észlelése). Az elrendelő határozat mintáját az M-1. melléklet 

tartalmazza. 

Az elrendelt készültségi fokozatot csak akkor lehet megszüntetni, amikor a készültség 

elrendelésének oka megszűnt (megszüntető határozat mintája a M-2. mellékletben található). 

Az egyes fokozatok elrendelésével egyidejűleg el kell rendelni a megfelelő intézkedések, 

feladatok végrehajtását is.  

A védekezési fokozat elrendelésére csak rendkívüli esetben lehet szükség. Ilyen rendkívüli 

eset lehet egy esetleges Duna jobb parti töltésszakadás, illetve egy rendkívüli mértékű Duna 

árhullám visszaduzzasztása a Mosoni-Duna mentén. Ennek megfelelően fokozat-elrendelési 

javaslatok: 

 I. fokú készültséget kell elrendelni és szükség szerint emelni: 

o ha a Duna folyam felső vízgyűjtőin a rendkívüli csapadéktevékenység várható 

és a VIZIG előrejelzések rendkívüli vízszintemelkedést prognosztizálnak a 

település környezetében (Lipót környezetében) vagy a felsőbb Szigetközi 

területeken terepi elöntések tapasztalhatók 

 II. fokú készültséget kell elrendelni és szükség szerint emelni: 

o ha a Duna folyam Felső- Szigetközi területén vízkilépés tapasztalható, 

Szigetközben jelentősebb mélységű elöntések és vízhozam levezetés alakul ki 

 III. fokú készültséget kell elrendelni 

o ha a Duna folyam mentén a település környezetében (Lipót környezetében) 

vagy a felsőbb Szigetközi területeken terepi elöntések a települést 

veszélyeztetik, és a települést övező mélyterületek feltöltődnek, további 

vízszintemelkedések várhatók 

 Rendkívüli készültség elrendelésére mértékadó állapotokat maghaladó árvizek 

esetén  

 Veszélyhelyzet kihirdetésére a Duna jobb parti elsőrendű töltés szakadása esetén 

kerülhet sor. 

Önkormányzati feladatok árvízvédekezés egyes fokozataiban: 

– I. fokú árvízvédelmi készültség (figyelőszolgálat, felkészülés) 

 A készültség elrendelésekor a védelemvezető be kell, hogy járja a települést, és a 

védekezésre kijelölt teljes lokalizációs védvonalat. 

 Ellenőrizni kell a védelmi készlet állapotát, a védekezés megindításához szükséges 

induló készlet meglétét. 

 Ellenőrizni kell, hogy a védekezéshez szükséges anyagok beszállítása megoldható-

e, anyagnyerő helyek, bányák elérhetőek-e. 

 A készültség ideje alatt 12 órás nappali figyelő őrszolgálatot kell tartani. 

– II. fokú árvízvédelmi készültség (kisebb védekezési beavatkozások) 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) figyelő őrszolgálatot kell 

megszervezni. 

 Szükséges helyszínekre ideiglenes vízmérce tagot kell telepíteni és folyamatosan 

észlelni. 

 Fel kell készülni a szükségessé váló beavatkozások (töltéskorona magasítás, árvízi 

jelenségek elleni védművek) kiépítésére, homokzsák töltő helyek kialakításával és 
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a beavatkozáshoz szükséges anyagok, eszközök, felszerelések helyszínre 

szállításával. Szükség esetén meg kell kezdeni az ideiglenes védművek kiépítését. 

 Gondoskodni kell az éjszakai munkavégzés feltételeiről. (kézi lámpa, fáklya, 

térvilágítás, stb.) 

 A vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 4 alkalommal (06, 12, 18 és 

24 órakor) le kell olvasni a településre jellemző, vagy pontszerűen telepített 

vízmércén és feljegyezni azt. 

 Fontos feladat a terepi elöntés levezetését befolyásoló átereszek folyamatos tisztán 

tartása, uszadékok eltávolítása, esetleges meghibásodások elhárítása, szükséges 

szelvénybővítések kialakítása.  

– III. fokú árvízvédelmi készültség (fokozott védekezés) 

 A vízállásokat kétóránként le kell olvasni és feljegyezni. 

 A készültség időtartama alatt 24 órás (éjjel-nappali) figyelő őrszolgálatot fent kell 

tartani. A védvonalon csak a védekező létszám tartózkodhat! 

 A működő őrszolgálat mellé további vészőröket kell állítani a védmű minden 

olyan helyére, ahol annak állékonyságát súlyosan veszélyeztető jelenséget 

észleltek, valamint minden olyan pontra, ahol ilyen jelenség várható. A védmű 

meghibásodott, vagy várhatóan meghibásodható helyeit jelölni kell jól látható 

módon. 

III. fokú készültség nem szüntethető meg a védtöltéseken keletkezett szakadás vagy 

végrehajtott átvágás, illetve a védmű állékonyságát veszélyeztető rongálódás teljes 

helyreállításáig! 

Fenti a feladatokat az érintett településekkel közösen, összehangoltan kell végrehajtani. 

2.2.2 BELVÍZ ESETÉN  

A belvíz elleni operatív védekezés irányítása és felelőssége két részre osztható: 

 állami belvízvédelmi művek esetében az illetékes Vízügyi Igazgatóság gondoskodik a 

belvízmentesítésről; 

 a település egyéb, belvízöblözethez nem tartozó részein az önkormányzat gondoskodik 

a belvizek elleni védekezésről. 

A település lakott részeinek terepmagassága folytán a belterületet belvíz nem veszélyezteti, az 

alábbi információk külterületi részek kezelésére vonatkoznak. 

 

Állami védekezés (belvíz) 

Az Igazgatóság területén a belvízvédekezés irányítása az ÉDUVIZIG Ár- és Belvízvédelemi 

Szabályzata alapján történik. A védekezést a Központi védelemvezető irányítja a műszaki 

ügyeleten keresztül. A területi védekezés a szakasz védelemvezető irányításával történik. 

Mobil szivattyúkat a Műszaki Ügyelet engedélye alapján a Belvízvédelmi gépcsoport 

biztosítja. Üzemeltetésük a védelmi szakasz szervezetének feladata. 

Az I-III. belvízvédelmi készültséget, illetve a készültségi fokozat változtatását a Szakasz-

védelemvezető, vagy Műszaki Ügyelet kezdeményezésér a Központi Védelemvezető 

rendelheti el. 

Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott 

területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések 

várhatók, a vízügyi igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával – 

köteles az OMIT vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség 

elrendelésének kezdeményezésére. 

A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek 

védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek 

alárendelni. 
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Önkormányzati védekezés (belvíz) 

A településen belvízvédelmi mű nincs, belvíz észlelésére nem került sor, ennek megfelelően 

belvízvédelmi fokozatok bevezetése feltételezhetően nem szükséges a településen. 

A belvíz elleni védekezés készültség-elrendelési fokozatait a 10/1997. (VII.17.) KHVM 

rendelet szabályozza. 

Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha 

– a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi 

szakasz főcsatornái befogadó képesek legyenek; 

– a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy 

a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni; 

– a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt. 

A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a 

szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell 

működtetni. 

A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a 

szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, 

vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükség 

tározását kell elrendelni. 

Önkormányzati feladatok belvízvédekezés egyes fokozataiban: 

– I. fokú belvízvédelmi készültség (figyelőszolgálat, felkészülés) 

A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, 

zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát. A készültség ideje alatt – 

szükség szerint – nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák 

mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, 

és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére. Gondoskodni kell a csatornákból a víz 

szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a 

szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről. 

– II. fokú belvízvédelmi készültség (kisebb védekezési beavatkozások) 

Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a 

szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek 

az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről. 

– III. fokú belvízvédelmi készültség (fokozott védekezés) 

A védelemvezető az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint 

elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és 

igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket. 

Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, 

szükségtározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre 

tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari 

létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, 

szántó, erdő, legelő, egyéb. 

Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének 

elősegítése érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi 

megfigyelésről. 

A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt. 

A település belterülete természetes magaslaton található, a lakóingatlanokat nem érinti a 

belvízi elöntés. A település lakott részén belvízelvezető csatorna nem halad át. 
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2.2.3 HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁS ESETÉN (KISVÍZFOLYÁSOK / TAVAK 

NAGYVIZEI)  

Helyi vízkár: Kisvízfolyások heves árvizei – dombvidéki árvíz: a hirtelen lehulló 

nagyintenzitású csapadékok által kialakuló árvizek. 

– Felső vízfolyás szakaszon, vagy nagyon kicsi vízgyűjtőjű vízfolyásoknál, 

vízmosásoknál általában a csapadék/hóolvadás függvényében azonnal kialakulhatnak 

a beavatkozást igénylő vízkár események. 

– Belterületi csapadékvíz hálózatot közvetlenül érintő, annak kapacitását meghaladó, 

vagy a közvetlen vízgyűjtőről a terepen a belterületre összegyülekező vízkár 

események. 

A helyi víz-károk elleni védekezés lényegesen sokrétűbb és sok település esetében kiépített 

záportározók, megfelelő elvezető rendszer hiányában nehezebben tervezhetők, a káresemény 

bekövetkezte előtt a kiváltó okok összetettsége (domborzat, lehulló nagycsapadék, elvezető 

rendszer, beépítettség depóniák állapota) miatt a tényleges kárelhárítási/megelőzési munkák 

elvégzésére kevesebb idő áll rendelkezésre, mint a folyókon levonuló árhullámok esetében. A 

fentieket figyelembe véve a helyivízkár-elhárítás a települések szempontjából nagyobb 

jelentőséggel bír, hiszen gyakrabban előfordulhat a védekezés ellene pedig rendkívül nehéz. A 

helyi vízkár-elhárítás feladatait így a védekezési készültségi fokozatok elrendelését különösen 

a vízfolyások középső és alsó szakaszon a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg 

illetékes vízügyi igazgatósággal, polgári védelmi szervezettel és vízgazdálkodási társulattal 

rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. 

 

Feladatok helyi-vízkárelhárítás egyes fokozataiban: 

– I. fokú vízkár-elhárítási készültség (figyelőszolgálat, felkészülés)  

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz elvezető hálózata 60 %-

os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű 

település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen elöntési helyzet 

várható.  

– II. fokú vízkár-elhárítási készültség (kisebb védekezési beavatkozások)  

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a 

csapadékvíz-elvezető csatornák telítettsége meghaladja a 80 %-os mértéket, 

ugyanakkor a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés 

alapján további csapadék várható. 

– III. fokú vízkár-elhárítási készültség (fokozott védekezés)  

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék 

víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak, 

középületek, ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi létesítmények, utak állagát vízkár 

fenyegeti. A csapadékvíz elvezető csatornák, útárkok teltsége meghaladja a 100%-ot.  

A helyi vízkár-elhárításról naplót kell vezetni, rögzíteni kell benne a készenlét elrendelésének 

időpontját, a végzett munkákat és azok részletes leírását, amit lehetőleg ki kell egészíteni 

fotódokumentációval is. Így a későbbi csapadékvíz hálózat felülvizsgálat–tervezés során nagy 

segítséget adnak a tervezőnek, mivel a tervezési időszakban elképzelhető, hogy nagy 

csapadéktevékenység nem lesz, így csak a pontos dokumentálásból, ill. szóbeli tájékozódásból 

tudhatja meg a tervező, hogy hol vannak a legnagyobb problémák. 

Megjegyzés: Az elvégzendő feladatokat és a teendő intézkedéseket a település adottságainak, 

helyi sajátosságainak megfelelően kell értelmezni. 

Ideiglenes védvonalak kiépítésére gyakorlatilag nincs idő, ezért itt a legfontosabb prioritás a 

prevenció, eredményes védekezési munkát folytatni idő hiányában csak akkor lehet, ha pld. a 

kiadott nagycsapadékra való figyelmeztetést követően a védelemvezető azonnal elrendeli a 

készenléti szolgálatot és a beavatkozásokhoz szükséges legfontosabb védelmi anyagokkal 
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(homokzsák, homok, világító eszközök - fáklya, elemlámpa, vonalvilágítás- szivattyúk) 

rendelkezik a település. Segítségnyújtás és beavatkozás jellemzően már csak a 

kármérsékléshez vehető eredményesen igénybe. 

 

3 AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZET 

FELADATAI  

A védekezés felelős vezetője a település polgármestere - mint védelemvezető - vagy 

akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy (védelemvezető-helyettes), aki a védekezést 

személyesen vezeti.  

A védelemvezetőt munkájában a védelemvezető-helyettes, a szakaszvédelem-vezető és a 

szakcsoportok segítik. Minden a védekezési feladatok végrehajtását érintő intézkedés a 

védelemvezetőtől indul ki, illetve az információk, adatok hozzá érkeznek. A védelemvezető a 

védekezés operatív irányítója, a döntések utasítások, tájékoztatások kiadója, a feladatok 

végrehajtásának számon kérője. A védelemvezető értékeli a beérkezett információkat és 

meghatározza a védekezés módját. 

Az önkormányzat védelmi szervezeti beosztását az S-02 segédlet tartalmazza. 

4 CSELEKVÉSI PROGRAM  

4.1 A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK FELADATAI ÉS PREVENTÍV 

JELLEGŰ BEAVATKOZÁSOK 

4.1.1 ÁRVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉN  

Mivel hagyományos értelemben vett árvízvédekezés a vizsgált település területén nem folyik, 

illetve Önkormányzati kezelésű árvízvédelmi védmű a területen nem található, ez irányú 

preventív beavatkozás nem szükséges. 

4.1.2 BELVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉN  

A területen árvízi szempontból mértékadónak számító 2013. évben az átszivárgó nagy 

mennyiségű fakadóvíz hatására mélyebb fekvésű területek, mint a Kövecses tó környezete víz 

alá kerültek. A Kövecses tó déli partjának megnyitásával az összegyülekezett fakadóvizek a 

Renyhei karéjba, onnan a Zsejkei csatornába lettek vezetve. Hasonló mértékadó árvízi, ill. 

belvízi helyzetben a fenti munkavégzés lehetőségét meg kell fontolni, és szükség esetén elő 

kell készíteni. 

4.1.3 HELYI VÍZKÁR  

Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fenntartási munkái 

A belterületi vízelvezető rendszer elemeinek állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel 

– ellenőrizni szükséges és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. 

Az elvezető rendszereknél különös gondot kell fordítani az átereszek, víznyelő tisztaságára, 

dugulásmentességére. 
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Biztosítani kell a csapadékvíz átemelő telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő 

záportározókat vagy a tárózására meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, 

feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését. 

Javasoljuk a szomszédos önkormányzatok, az ÉDUVIZIG és a Vízi Társulat képviselőjének 

meghívása is az ellenőrző bejárásokra. 

A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző 

felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. 

4.1.4 EGYÉB AZONOSÍTHATÓ TELEPÜLÉSI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

ESETÉN  

Nem releváns. 

4.2 A VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK FŐBB FELADATAI  

A védekezési időszak fázisai: 

 a védekezésre való felkészülés (előrejelzések alapján várható készültségi helyzet) 

 védekezési időszak 

 a védekezés megszűnését követő intézkedések 

 

A felkészülési időszak főbb feladatai 

Alapadatok, tervek 

 Tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és 

hidrológiai helyzetről. 

 Kapcsolatfelvétel ÉDUVIZIG műszaki ügyelettel, tájékozódás az aktuális helyzetről 

(+36 30 959 4388) és műszaki irányítás megkérése készültségi időszakra. 

 Vízkár-elhárítási terv és más felkészülési tervek áttekintése. 

 Éves felülvizsgálati leletek és korábbi összefoglaló jelentések áttekintése. 

 Kapcsolatfelvétel környező szomszédos Önkormányzatokkal. 

 Kapcsolatfelvétel szerződött partnerekkel. 

Személyi és technikai felkészülés 

 Értesítési listában szereplő személyek tájékoztatása, készültségbe helyezése. 

 Eligazítás a védelmi szervezet részére, különleges eljárások bevezetése. 

 Balesetvédelmi és szükséges szakmai oktatások megtartása. 

 Központi irányítás és ügyelet megszervezése, beosztás készítése. 

 Védelmi szervezet és őrszolgálat megszervezése, beosztás készítése. (a 

figyelőszolgálatot ellátó segédőrök tájékoztató anyaga az S-7. segédletben található). 

 Kommunikációs csatornák (mobiltelefon, internetkapcsolat, fax, vezetékes telefon 

stb.) üzembe helyezése és működésének ellenőrzése pl. próbaüzenetekkel. 

 ÉDUVIZIG- el és más külső szervezetekkel (pl. sajtó) állandó kapcsolattartó kijelölése 

és folyamatos elérhetőségének biztosítása. 

 Védekezési adminisztráció feltételeinek biztosítása (pl. helység, technika, ívek, 

tömbök, nyomtatott napló stb.). 

Műszaki felkészülés 

 Helyi vízállás-észlelés megszervezése 

 Települési védművek bejárása, aktuális állapotfelvétel készítése pl. fénykép 

dokumentációval a későbbi rongálódások és károk azonosítása és alátámasztása 

érdekében (vis maior) 

 Azonnali beavatkozást igénylő problémák elhárításáról intézkedés 
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 Védelmi készletek, eszközök (pl. világító segédberendezések és akkumulátorok) és 

anyagok (homokzsák, homok, fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) 

felmérése, üzemképességének ellenőrzése, szükség szerint biztosítása, igénylése. A 

védekezésben igénybe vehető gépek, eszközök adatait a M-3. mellékletben 

szerepeltetjük. 

 Közlekedési és szállítóeszközök felmérése, biztosítása, üzemanyaggal ellátása 

 Felvonulási és deponálási területek kijelölése és biztosítása 

A védekezési időszak főbb feladatai 

 A készültségi fokozat elrendelése, hivatalos értesítések kiküldése jogszabályban 

rögzítettek szerint, illetve célszerűen környező Önkormányzatok és a gazdálkodó 

szervezetek részére is. 

 Tájékozódás a kialakult és várható vízkár-elhárítási eseményekről, az előre jelzett 

tetőző vízszintekről és a várható elöntési helyzetekről (ÉDUVIZIG). 

 Védelmi naplóban a történések részletes rögzítése a kezdetektől. A védelmi napló 

vezetésének szabályait az M-4. melléklet, a napi jelentés nyomtatványait az M-5. 

melléklet, míg az őrszolgálati jelentések nyilvántartásait az M-6 melléklet tartalmazza. 

A védelmi naplót folytonosan kell vezetni számozott oldalakkal, lehetőleg minél 

gyakrabban szkennelve – hivatalos, bizonyító erejű irat! 

 ÉDUVIZIG számára minden nap 8:00 óráig napi jelentés megküldése a megelőző 24 

óra történéseiről. 

 Műszaki és technikai külső segítség kérése szükség szerint. A szakmai tanácsadók 

névjegyzéke az S-1. mellékletben található. 

 Védekezés szociális lehetőségeinek biztosítása (irodahelység, szállás, étkeztetés, 

személyi higiénia stb.) 

 A munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás, logisztika, 

üzemanyag, WC, oltások stb.).  

 Védekezési beavatkozások végrehajtása a vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján 

(az árvízi jelenségek és ellenük való védekezés leírása az S-2. segédletben található). 

 Ha valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége a mentés-kiürítés 

megszervezése 

 Vízminőségi havaria vagy szennyezőanyag bemosódás észlelése esetén az ÉDUVIZIG 

műszaki ügyeletét kell azonnal értesíteni. 

 Fokozatváltások és megszűntetés bejelentése ÉDUVIZIG felé 

4.2.1 OPERATÍV KÁRELHÁRÍTÁS ÁRVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉN  

A Duna jobb parti töltésmeghágásból vagy a felsőbb szakaszokon történt vízkilépésből eredő 

terepi elöntés hatására Lipót település lakott részei a térképi mellékletek szerinti nyomvonal 

menti magassági hiányok megszüntetésével lokalizálhatók.  

Gátszakadás esetén a lokalizáció legfontosabb feladata – tekintettel a térségi lokalizáció 

korlátozott lehetőségeire - a települések egyedi védelmének gyors kiépítése, ott, ahol erre 

elegendő idő áll rendelkezésre. 

Ha a védelmi vonal kiépítésére rendelkezésre álló idő kevesebb, mint 1 nap és a kiépítendő 

vonal hossza jelentős, helyi védelem megvalósítása nem biztonsággal megvalósítható. 

A helyi védelmi vonalak kiépítése döntően földből történhet, helyi anyagból. Ha ez nem 

lehetséges (úton, településen, csatorna depóniákon) homokzsákos magasítás jöhet szóba. A 

vonalak kiépítéséhez szükséges föld, homok, kavics mennyisége a kiépítési magasság 

függvénye. A kiépítési magasság függ az előre jelzett elöntési szinttől. 
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A III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésekor, ha az előrejelzések szerint a folyó további 

áradása várható - rendkívüli helyzet - a védelemvezetői feladatok a következők: 

A fővédvonal szakadása előtti teendők: 

 a lokalizációs vonalak bejárása, az adott helyzet felmérése és összehasonlítása a 

lokalizációs tervben szereplő adatokkal; az előrejelzések birtokában értékelni kell 

az árvízvédelmi helyzetet és a lokalizációs tervben végzett számítások szellemében 

szükséges esetleges kiegészítő vizsgálatokat el kell végezni; 

 a műtárgyak és nyílások vizsgálata, az elzárásukhoz szükséges anyagok 

számbavétele, a hiányzó anyagok mielőbbi beszerzése, valamint a meglévők 

kiszállítására való előkészítése, szállítások előkészítése; 

 beépített elzáró szerkezetek ellenőrzése; 

 szükséges létszám, gépek, anyagok készenlétbe helyezése; 

 megközelítő utak felülvizsgálata, szükséges javítások elvégzése; 

 a mentési és kiürítési tervben szereplő illetékesek előzetes értesítése - az 

alakulatok készenlétbe helyezése; 

 A kialakult árvízi helyzet alapján a kiürítendő községek felkészítése az esetleges 

töltésszakadáskor való áttelepülésre (Védelmi Bizottság és polgármesterek 

tájékoztatása lokalizációs terv alapján) 

 

A fővédvonal szakadása utáni feladatok:  

 a szakadás helyének szélességének megállapítása, az adatok közlése a 

védelemvezetéssel; 

 az öblözetben lévő községek kiürítését a szakadás helyétől függően kell 

megállapítani; 

 segíteni a mentést végző államigazgatási szerveket a felvonulásnál, kijelölni az 

utakat, melyek az elöntés után csak később kerülnek víz alá; 

 javaslatot tesz a mentési és kiürítési munkák megkezdésére és riasztja a 

lokalizációs csoportot; 

 a szakadási csonkok biztosításánál a védelmi osztag irányítása; 

 az elöntési adatok kézhezvétele után a lokalizációs csoporttal együtt meghatározza 

a lokalizációs töltések kiépítéséhez szükséges létszámot, gépkapacitást és 

anyagszükségletet; 

 nyiladékok és műtárgyak elzárása; 

 a legalkalmasabb anyagnyerő-hely és szállítási útvonal meghatározása; 

 a lokalizációs terv és az elöntési adatok ismeretében a védekezés megkezdése; 

 a legalkalmasabb anyagnyerő helyek kijelölése, ennek megfelelően a felvonulási 

útvonal meghatározása, földszállítás megindítása, 

 homokzsákok folyamatos beépítése, az állandó védekezés megszervezése, 

 a szakadás helyén az ideiglenes elzárás kiépítése; 

 a víz visszavezetés helyének és idejének meghatározása; 

 A mélyvonulatot ellenőrizni kell. A víz zavartalan levezetését lehetővé kell tenni. 

 A vízvisszavezetést a vízszintek kiegyenlítődése után azonnal meg kell kezdeni, 

szükség esetén töltésátvágást kell végezni. Lehetőség szerint a szakadáson, 

műtárgyakon ill. szivattyúkkal kell a vizet visszavezetni. 

 az öblözet víztelenítése után a védekezési anyagok visszaszállítása, a legsürgősebb 

karbantartási munkák elvégzése; 

 visszatelepítésre javaslattétel; 

 a szakadás helyén a töltés helyreállítása. 
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Lokalizáció 

A lokalizáció sikeres végrehajtásának egyik előfeltétele - a szükséges anyagok biztosítása 

mellett - a védekezésben résztvevő munkaerő és géppark munkakörülményeinek biztosítása. 

A lokalizáció céljára tárolt anyagokat és eszközöket más célra csak előzetes pótlás után 

szabad igénybe venni. A Vízügyi Igazgatóság dolgozóit és a feladatokba bevont résztvevőket 

gyakorlat keretében tájékoztatni kell a rájuk bízott feladatokról. A gyakorlat eredményei 

alapján szükség szerint tervet módosítani kell. 

A védekezési nyomvonalak kijelölésénél a kisebb kiterjedésű, de veszélyeztetett 

településrészeken egyéni bevédéseket feltételeztünk alacsony elöntési szintek esetén. A 

nyomvonalak meghatározásánál prioritást adtunk az időelőny függvényében reálisan védhető 

nagyobb, egybefüggő kiterjedésű településrészek védelmének. 

Az ideiglenes műveknél a tömörítés és a termett talajjal való egybedolgozás csak korlátozott 

mértékben lehetséges, ezért a jó vízzárás még fóliaterítés mellett is csak feltételezhető. Fel 

kell készülni az átszivárgó vizek kezelésére is. 

 

A kiépítési időigények előtt meg kell vizsgálni az előrejelzés alapján rendelkezésre álló 

időelőnyt és a kettő összevetésével kell dönteni alternatív nyomvonalak esetén. 

A lokalizációs vonalakon lévő áttöréseket, meder- és infrastruktúra keresztezéseket el kell 

zárni. Ezen munkák anyagmennyiségei csak feltételezhetők, a védelemvezetők aktuális 

területi ismeretei alapozzák meg az erőforrásokat. 

Meg kell határozni a kiépítéshez szükséges főbb anyagokat, gépeket, és a létszámokat a 

kiépítési magasság függvényében. A kiépítési magasság függ az előre jelzett elöntési szinttől. 

A kisebb kiépítési magasságú (<50cm) vonalakon 2-3 soros homokzsákos magasítás elegendő 

lehet. A homokzsák figyelembe vehető mérete 0,4x0,3x0,1 m. A homokzsákos magasításhoz, 

tekintettel a rendelkezésre álló rövid időre, jutazsák használata kívánatos. Alapvetően 

földművek használatát javasoljuk, mivel akár helyben kitermelhető anyagból is elkészíthető, 

beszállítást és logisztikai hátteret nem igényel. Azokon a helyeken ahol a lokalizációs töltés 

szeles időjárásnak kitett és a meghajtási hossz több km. ott a hullámverés elleni védelemről 

gondoskodni kell. 

 

A tervben jól megközelíthető helyen került kijelölésre a lokalizálás nyomvonala (Fő utca), 

illetve a védekezési anyagok deponálási helyszíne is. 

Amennyiben a javasolt lokalizációs vonal kerül kiépítésre, a Fő utca mentén található 

csapadékvíz elvezető árkok előtt É-i irányban kell a lokalizációs vonalat kiépíteni, úgy, hogy 

a csapadékvíz elvezetők a mentett oldalra kerüljenek. Munkavégzés szempontjából kissé 

nehezebb így a kiépítés, de a későbbiekben a csapadékvíz elvezető szivárgóként 

funkcionálhat, az ideiglenes védvonal alatt átszivárgó vizeket összegyűjtheti. 

A tervezett kiépítendő lokalizációs vonal hossza kb. 680 m, melynek kiépítési magasságát az 

érkező vízszintek tükrében kell meghatározni. A lokalizálás esetén első feladat a Zsejkei 

csatorna áttöltése, melynek anyagszükséglete cca. 10 m
3
 kötött anyag. Az áttöltés után, és a 

lokalizáció kiépítése mellett szükséges gondoskodni az áttöltött csatorna vizének átemeléséről 

is, amennyiben az szükséges, egy 0,5 m3/s kapacitású szivattyúállás kiépítésével.  

A lokalizációs vonal kiépítéséhez mértékadó árvíz szint közeli szakadás esetén cca. 9000 db 

töltött homokzsák szükséges, amelyhez 90 m
3
 homokra, és természetesen 9000 db lehetőség 

szerint juta zsák, egyéb esetben PP zsák szükséges. A nyúlgát kiépítését homokzsákból 

legalább két sor szélességben kell kivitelezni, amennyiben lehetséges a vízoldal felől fólia 

terítésével, ennek az anyagszükséglete a MÁSZ szintű elöntés esetén cca. 1000 m
2
. A 

lokalizációs töltések magassági kiépítése az elöntési vízszinthez mért 30cm-es magassági 
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biztonságra kell történjen. A lokalizációs vonal MÁSZ szintre történő kiépítésének humán 

erőforrás igénye 2 fő műszaki irányító, és 20 fő fizikai munkaerő, továbbá egy rakodógép, és 

kettő 3,5-6 tonna közötti teherszállító gépjármű sofőrrel. A fent leírt erőforrás és anyagbecslés 

csak a mértékadó árvízszint közeli szakadás esetén iránymutató, egyéb esetben a kiépítés 

meghatározásához geodéziai felmérés, és újabb erőforrás és anyagbecslés szükséges. 

 
 

Az árvízvédekezés feladatai 

Az árvíz elleni szervezett védekezési tevékenység két, jól elkülöníthető tevékenységcsoportra 

osztható. 

 

Egy részük a védekezés műszaki feladatainak szervezésére, irányítására és ellátására irányul. 

Ez alatt a védekezés időszakában a védelmi létesítményeken folyó azon tevékenységek 

összességét kell érteni, amelyek a védelmi művek ellenőrzését, védelmi teljesítőképességük 

megőrzését, azaz szükség esetén a terheléssel szemben lokálisan fellépő védképességi 

hiányosságoknak a védekezési munkával, ideiglenes védelmi létesítmények (az 

árvízvédekezés tekintetében az áradó víznek a töltések meghágását megelőző nyúl- illetve 

jászolgátas magasítása, szivárgás, átázás, továbbá altalajtörés elleni megtámasztások, 

ellennyomó medencék stb.) kiépítésével való pótlását foglalja magába. 

 

Másik részük a védekezés államigazgatási feladatainak szervezésére, irányítására és ellátására 

irányul. Ezen tevékenységen belül is kétféle csoportosítás lehetséges: Egyfelől kiemelendők a 

védekezés műszaki feladatainak ellátása érdekében szükséges tevékenységek, az ezen 

feladatok ellátására létrehozott szervezetek személyi- és anyagi-technikai felszereltségét 

meghaladó munkaerő, anyag, eszköz gép és szállítóeszköz folyamatos, a védekezés igényeit 

kielégítő tevékenységek. Másfelől a veszélyeztetett lakosság és javak szüksége esetén történő 

biztonságba helyezése érdekében szükséges (mentés, kitelepítés) tevékenységek, valamint a 

lakosság és a védekező erők egészségügyi ellátására, a kitelepítettek szociális ellátására, a 

járványok megelőzésére, elhárítására, a keletezett károk felmérésére, helyreállítására 

vonatkozó tevékenységek. 

(Forrás: Dr. Szlávik L, Tóth S., Nagy L., és Szél S., - Árvízi kockázatok elemzésének és 

térképezésnek irányelvei / Vízügyi Közlemények 2002. / 4) 
 

Árvízi jelenségek 

A magyarországi árvízvédelmi létesítmények túlnyomó része földgát. Az épített támfalaktól 

eltérően, melyeken az árvízvédekezés viszonylag biztonságosabb, a földgátaknál számos 

problémával találkozunk. A problémák okait a földgátak létesítésében, fejlesztésében és 

elöregedésében találhatjuk meg. Az okok az eltérő és nem mindig megfelelő építési anyagra, 

hibás építés technológiára vezethetők vissza, tovább az ún. öregedésre, amikor a beépített föld 

ásványos és szerves korróziója előrehalad, átázások, átfagyások, kiszáradások okozta 

duzzadásos, zsugorodásos mozgás keletkezik. A káros elváltozások tömörségcsökkenéshez is 

vezethetnek. 

 

Komoly gondokat okozhatnak az állatjáratok, állatfészkek üregei is. A földgátakat gyakran 

szilárd burkolattal látják el, de többségükben a gyepburkolatot alkalmazzák a rézsűk 

védelmére. A gyepburkolatok tönkremenetele, állagromlása is gyengítheti a földgátak védelmi 

biztonságát. 

A különböző árvízi jelenségek oka többnyire a védmű talaj állapotából következik. A védmű 

alatt a töltést, valamint az alatta lévő talajtömböt értjük. Legtöbbször tehát a jelenség okai 
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között a töltés vagy altalajának, illetve a kettőnek együttes minőségét találjuk. Nagyon 

gyakori a kedvezőtlen állapot a töltés és az altalaj, illetve a töltésrétegek csatlakozásánál. 

 

A földgátaknál fellépő jelenségeket részint a védőtöltés magasságát tartósan vagy időszakosan 

(hullámzás) meghaladó vízszintek váltják ki, részint a tartósan magas vizek által okozott 

nyomás, amely a töltéstestben, illetve az alatta lévő talajtömbben, más szóval az altalajban 

idéz elő mozgást. 

 

A földgátaknál fellépő jelenségek tehát a vízmagasságtól és annak tartósságától függnek. 

Ezek a jelenségek három csoportba foglalható össze: 

1. A víz és a jég elragadó erejének hatására a védőtöltés felszínének megbontása 

 vízoldali elhabolásos erózió 

 átbukó víz a töltéskoronát és a mentett oldali rézsűt megbontva hátrarágódásos eróziót 

okoz 

 A fenti definíciókból jól érzékelhető, hogy az eróziót a vízmozgás okozza (hullámzás, 

illetve átbukás), és ez a vízmozgás a töltés felszínét, rézsűjét, illetve a gátkoronát 

bontja meg. 

2. A töltéstestbe kerülő víz mozgásának hatására kialakult jelenségek 

 átázás 

 csurgás 

 járatos erózió 

 rézsűcsúszás 

3. Altalajon keresztül történő vízmozgás hatására kialakult jelenségek 

 mentett oldali felpuhulás, felpúposodás 

 mentett oldalon fedőréteg felszakadás 

 buzgár 

 altalaj folyósodás 

(Forrás: Árvízvédekezés a gyakorlatban -Török Imre György) 

 

Csurgás 

A gátba bejutott víznek a mentett oldali rézsűben, altalajban vagy töltésköröm közelében való 

koncentrált kilépése. Kéregcsurgásnak (vagy kontúrcsurgásnak) nevezik azt az árvízi 

jelenséget, amikor a töltésbővítéseknél az összeépítési réteg határa mentén alakul ki csurgás. 

Talpcsurgásnak nevezzük a töltésalapozás mentén kialakuló csurgásokat. A csurgások a 

töltések inhomogenitására vezethetők vissza, általában lépten-nyomon fellépnek az 

árvízvédelmi töltések mentett oldali rézsűjében, illetve a mentett oldali körömben. Veszélyes 

járatos erózióvá fejlődhetnek. A csurgás túlfejlődése következtében rézsűcsúszások 

keletkezhetnek, illetve a csurgás átmérőjének bővülése gátszakadássá fejlődhet. 

(Forrás: Árvízvédekezés a gyakorlatban -Török Imre György) 
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(Csurgás, fakadóvíz esetén- Ellennyomó medence) 

Szivárgás 

A töltés folyó felöli oldalát borító árvíz a nyomás hatására igyekszik a töltéstestbe, illetve az 

altaljba behatolni. Mivel abszolút vízzáró talaj nincs a víz a gát anyagának pórusait bizonyos 

idő alatt kisebb-nagyobb magasságig kitölti, azokban a mentett oldal felé mozog. 

Veszélyessé akkor válik, amikor a gáttest teljes keresztmetszetében átnedvesedik, és a 

szivárgó víz a mentett oldalon megjelenik, azaz a töltés átázik. A vízzel telített töltés 

állékonysága kisebb, mint a száraz vagy nedves töltésé. Következménye akár gátszakadás is 

lehet. 

(Forrás: Árvízvédekezés a gyakorlatban - Galbáts Zoltán) 

 

Buzgár 

Az árvízvédelmi gátak legveszélyesebb jelensége. A töltésre ható egyoldalú hidrosztatikus 

nyomás következtében a mentett oldalon alulról fölfelé ható áramlásból kialakult koncentrált 

vízfeltörés, ami a vízáteresztő réteg finomszemcséjű anyagával keveredve jelenik meg. 

Buzgár keletkezhet  

 fedőréteg mentes, kohézió nélküli szemcsés talajokban, ha kilépő víz elragadó ereje 

nagyobb, mint a talajszemcsék súlya vízzáró fedőréteg esetén,  

 ha azon folytonossági hiány van: repedés, féregjárat, gyökérjárat, 

 vízzáró fedőréteg esetén, ha a kötött fedőréteg súlyával nem tudja ellensúlyozni az alsó 

síkjára ható hidrosztatikus nyomást, és a fedőréteg felszakad. 

(Forrás: Árvízvédekezés a gyakorlatban - Horváth Emil ) 
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(Buzgár elfogásához- Ellennyomó medence) 

 

Rézsűcsúszás 

A jelenség helye szerint megkülönböztetünk mentett oldali és vízoldali rézsűcsúszást. 

A mentett oldali rézsűcsúszás leggyakrabban hosszantartó, rendszerint a korábbi maximumot 

meghaladó vízállás esetén jön létre. 

A vízoldali rézsűcsúszás az árvízszint gyors apadása miatt veszélyezteti a töltést és nagyon 

sok helyen a folyó partját is, szakadó partot hozva létre. 

 

A mentett oldali rézsűcsúszását több tényező okozhatja. A leggyakoribbak a következők: 

 ha a korábbi mentett oldali töltésbővítés vízzáróbb lett, mint az eredeti töltés volt, 

 ha az esővíz, a töltésen átszivárgó víz és a koronán átfolyó víz ? az amúgy nem 

megfelelően tömörített kötött talajú töltést eláztatja, s kohézióját elvesztve a rézsű 

lecsúszik 

 ha a nem megfelelő minőségű (például szikes) altalaj-, illetve töltésanyag 

megfolyósodik, s a töltés állékonysága megszűnik, 

 ha a töltés alatti szivárgás eláztatja a mentett oldali töltéslábat, s a megtámasztás 

nélkül maradt részű lecsúszik 

A sárfolyás kiváltó oka a mentett oldali rézsű teljes elázása, átázása. A laza kötött talaj 

kohézióját vesztik, és a lecsúszott képlékeny anyag a töltés lábánál legyezőszerűen szétterül. 

A védekezés lehetőségei 

 

A rézsűcsúszás ellen védelem alapszabályai a következők 

 meg kell akadályozni, vagy legalább csökkenteni és/vagy késleltetni kell víz átjutását a 

mentett oldalra 

 a védekezés során lehetőleg folyamatosan gondoskodni kell a töltésen átszivárgó víz 

mentett oldali kivezetéséről 

 a csúszásra hajlamos töltésrézsűt meg kell támasztani, ügyelve arra, hogy a 

megtámasztás valóban megtámasztás és ne terhelés legyen 

 az elfolyásra hajlamos szikes anyagból készült töltésszakaszokat ki kell váltani és 

olyan erős támasztó vagy körtöltést kell építeni, amely a fellépő víz- és földnyomás 

teljes értékű felvételére alkalmas. 

 ha mód van rá, ki kell vezetni a megcsúszott és a helyben maradó rész közötti 

töltéstestből a vizet 

 a megcsúszott rézsű tetejére rakott homokzsák jelentősen rontja az állékonyságot, 

értelmetlen, hibás beavatkozás. 

Mentett oldali rézsűcsúszás elleni védekezés a vízoldalon 

Vízoldali szádfal építése: nagyobb méretű töltésnél, amikor a víz magassága a terep felett 2-3 

méter, már erős és jó záró szádfalat kell kiépíteni. A leverendő szádfalak hosszát, úgy kell 

meghatározni, hogy azok legalább 1-1,5 m mélyen kerüljenek tömör, kemény talajba, s hogy 

szilárdan álljanak.  

 

Mentett oldali rézsűcsúszás elleni védekezés a mentett oldalon 

Bordás megtámasztás 

A csúszásra erősen hajlamos, erősen átázott töltésen, vagy a már megcsúszott töltésnél bordás 

megtámasztás alkalmazásával lehet jó eredményt elérni. A megcsúszott vagy nagymértékben 

átázott töltés mentett oldalán ellensúlyként, először a töltésláb menti 2 méter széles sávba, 

majd ezt követően a rézsűre ? földes zsákokat, homokzsákokat helyezünk (esetleg több 

rétegben is) egymásra és egymás mellé úgy, hogy azok között megfelelő hézag maradjon. Az 

így képzett zsákréteg lényegében a töltésszelvény erősítését jelenti, a töltés megtámasztása 
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mellett súlyával is nyomást ad a rézsűcsúszás ellen, ugyanakkor pedig a töltésen átáramló 

vizet nem folytja be a töltéstestébe, mert a víz a bordák közötti részen távozhat. 

 
(Bordás megtámasztás) 

 

Terméskő 

Ugyanezen az elven alapszik az átázott vagy csúszásra hajlamos töltések terméskővel való 

megtámasztása is. Ez esetben úgy végezzük a töltés megtámasztását, hogy a töltés rézsűjét 

meghosszabbítjuk. A terméskő komoly ellensúlyt jelent, ugyanakkor a kőrakat hézagai 

biztosítják azt is, hogy a töltésen átáramló víz szabad utat találjon a mentett oldal felé, tehát a 

szivárgó szerepét is betölti. 

 

Szivárgók 

A töltésmegcsúszás jelenségét csaknem minden esetben a töltés átázása előzi meg. Mindazok 

az eljárások, melyek a töltés átázását a mentett oldal felöl mérséklik, többnyire a megcsúszott 

töltésnél is alkalmazhatók. Gondoskodni kell arról, hogy a csúszás helyén felszínre törő vizet 

a töltés testéből elvezessük. Szivárgót úgy építhetünk, hogy az átázott és megcsúszott töltés 

mentett oldali rézsűjében - a töltés lábától megfelelő magasságban - majdnem terepszintig érő 

40-50 cm széles árkot ásunk. Az így kiképzett árkot szűrőszövetbe helyezett zúzott kővel, 

durva szemű kaviccsal, esetleg homokos kaviccsal töltjük ki. Ugyanakkor gondoskodunk 

arról, hogy a szivárgót 3-4 m hosszban megcsapoljuk, vagyis hasonló jelleggel kiképzett 

árokban utat nyitunk a víznek a mentett oldal felé . 

 

Vízoldali rézsű csúszás elleni védekezés 

A töltés rézsű csúszása a szivárgás hatására elsősorban a mentett oldalon fordul elő, de ? 

leginkább hirtelen apadó árvíznél bekövetkezhet a vízfelőli rézsűk lecsúszása is. Gyors apadás 

esetén előfordulhat, hogy a töltésből a folyó felé visszaszivárgó vizek áramlási nyomása az 

átázott vízoldali rézsű állékonyságát megbontja és az kagylós töréssel leszakad. Ez a jelenség 

különösen hullámveréssel párosulva veszélyes. A megcsúszott töltésrézsű azonnali ideiglenes 

megtartása, illetve a megrongálódott rézsűfelület biztosítása a hullámtéri töltéslábnál 

kialakított terméskőtámasztással érhető el. 

(Forrás: Árvízvédekezés a gyakorlatban - Nagy László) 

4.2.2 OPERATÍV KÁRELHÁRÍTÁS BELVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉN  

A településen folyó helyi vízkár-elhárítási védekezési munkákat össze kell hangolni az adott 

belvízrendszerben folytatott külterületi védekezéssel. A víz elvezetésekor – a területek 

mentesítésekor – elsőbbséget kell adni az értékesebb lakott területeknek. A vízelvezetési 

sorrend kialakításában a mentesítendő területen található települések érdekeit össze kell 

hangolni. 
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A belvíz belterületet nem érint. Külterületi szakaszok belvízmentesítése a meglévő árkokon 

keresztül történik, ezért fontos a belvízelvezető hálózat jó karban tartása (lásd következő 

fejezet). Karbantartott árkok esetében, árvízmentes időszakban a belvíz gravitációsan leürül a 

területekről. A belvízátemelést a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel előzetesen egyeztetni 

kell.  

4.2.3 OPERATÍV KÁRELHÁRÍTÁS HELYI VÍZKÁR (KISVÍZFOLYÁSOK / 

TAVAK NAGYVIZEI)  

Kisvízfolyások heves árvizei nem veszélyeztetik a települést. 

Zápor veszélyére kiadott 3. fokú riasztás, vagy nagy mennyiségű esőre vonatkozó 2. fokú 

riasztás, vagy felhőszakadás veszélyére kiadott 2. fokú riasztás esetén I. fokú helyi vízkár-

elhárítási készültséget kell elrendelni. Amennyiben a riasztás II. fokú árvízvédelmi 

készültségnél történik, úgy a helyi vízkár-elhárítási készültséget is 2. fokúra kell emelni. 

Az elrendelés során legfontosabb feladat a vízfolyások és a meglévő vízelvezető rendszer 

átvizsgálása, a víz útjából a helyi akadályok eltávolítása, beszakadt / eltömődött átereszek 

tisztítása, eltávolítása. 

A község csapadékvíz elvezetési rendszerében komolyabb problémák nem észlelhetők, 

operatív kárelhárításra nincs szükség. A problémák megoldása a vízelvezető-rendszer 

karbantartásával, fejlesztésével orvosolható (preventív beavatkozások). 

4.2.4 OPERATÍV KÁRELHÁRÍTÁS EGYÉB AZONOSÍTHATÓ TELEPÜLÉSI 

VESZÉLYEZTETETTSÉG ESETÉN  

Nem releváns. 

4.3 A VÉDEKEZÉS MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ FŐBB FELADATOK  

A védekezés megszűnését követő főbb feladatok  

 Szükség esetén visszatelepítés, kármentesítés megszervezése. 

 Az ideiglenes védművek visszabontása, (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, 

homokdeponálás stb.). 

 A védvonalak felülvizsgálata és helyreállítása, rongálódások azonosítása, 

dokumentálása és helyreállítási igények felmérése 

 Védelmi eszközök anyagok, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet 

visszapótlása. 

 Összefoglaló jelentés készítése képviselőtestület felé készültség lezárása után 10 

napon belül 

 Összefoglaló jelentés elfogadtatása képviselőtestülettel és megküldés ÉDUVIZIG 

részére készültség lezárása után 20 napon belül 

 Összefoglaló jelentés csatolása a védelmi tervcsomaghoz, dokumentációk achiválása 

 Védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vízkár-elhárítási terv aktualizálása, (tetőző 

vízszintek, beavatkozási helyek, elöntési határvonalak, eszköz anyag igény stb. 

 Védekezési költségek elszámolása. 
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5 VÉDEKEZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜLI FELADATOK 

5.1 FELKÉSZÜLÉS A VÉDEKEZÉSRE, PREVENTÍV 

BEAVATKOZÁSOK  

Szükséges a belterületi vízelvezető rendszer felülvizsgálata, belvíz elvezetési koncepció 

kidolgozása. Ennek érdekében belvízrendezési terv készítése. 

5.2 A VÉDKÉPES ÁLLAPOT FENNTARTÁSA 

Általánosságban elmondható, hogy a település közigazgatási területén nem található 

árvízvédelmi mű. A Szigetközi 01.03 belvízi öblözet részét képezi a Nováki csatorna, és a 

Hédervár-Darnózseli csatorna. A csatornák fenntartásáról az ÉDUVIZIG, mint vagyonkezelő 

gondoskodik.  

A belterületi csapadékvíz-elvezetés egyes elemei az Önkormányzat kezelésében vannak, ezek 

fenntartása és működtetése az Önkormányzat feladata. Az állami kezelésű műutak mentén a 

fenntartási munka az Állami Közútkezelő feladata. 

A belterületi csapadékvíz hálózat folyamatos karbantartásáról minden területen a kezelőnek 

gondoskodni kell.  

5.3 A VÉDETTSÉG NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN ELVÉGZENDŐ 

FEJLESZTÉSEK  

A település belterületi szakaszainak vízelvezető rendszer felmérésekor igen rossz állapotban 

találtuk a Jókai és az Arany János utcákban a burkolt csapadékvíz elvezető árkokat. Az Arany 

János utcában tovább erősíti a problémát a kocsibejáróknál alkalmazott szűk keresztmetszetű 

átereszek alkalmazása.  

A településen elvégzendő legfontosabb teendőként mindenképpen a fenti két utca burkolt 

árkainak jókarba tételét irányoztuk elő.  

Az elvégzendő feladatokban problémát okoz, hogy az érintett útszakaszok és hozzá tartozó 

vízelvezető árkok az Állami Közútkezelő fenntartásában állnak, így az Önkormányzat saját 

hatáskörben nem tud beavatkozni. 

6 KORÁBBI VÉDEKEZÉSEK TAPASZTALATAINAK 

ÉRTÉKELÉSE 

A település illetve Felső-szigetköz térsége 1954-es szigetközi árvízi elöntés óta nem 

szenvedett árvízből illetve belvízből adódó vízkárt. Mivel az akkori védekezési tapasztalatok 

már nem mérvadóak, védekezési tapasztalatokról nem tudunk beszámolni.  

7. TERVMELLÉKEK: 

 Átnézetes helyszínrajz / Szintvonalas helyszínrajz /Tulajdonviszonyok, M 1: 7500 

 Részletes helyszínrajz, M 1: 2000 

 

Győr, 2017. December 14. 
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Dobos Szabolcs 

Tervező 


