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NYUGAT-DUNÁNTÚLI 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 

IGAZGATÓSÁG



WEP –
Water is Environmental Pearl –

A víz a környezet gyöngye –
Voda je biser okolja

Vizeink, mint természetes erőforrás megőrzése

és a vízgazdálkodás a revitalizáción, a térség fejlesztésén

és a nyilvánosság tudatformálásán keresztül
Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, 

prostorski razvoj in osveščanje javnosti

Engi Zsuzsanna – NYUDU KÖVIZIG





KEBELE ÁRVÍZTÁROZÓ





Program: 

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló

Európai Területi Együttműködés Operatív Program 

(SLO-HU ETE 2007-2013)

Pályázati felhívás: 

2008. június 27-én jelent meg

Prioritások:

1. Az együttműködési terület vonzerejének növelése

2. Fenntartható fejlődés



Partnerek:

 Vezető Partner - Szlovénia: Eko-park d.o.o. 
Lendava, javno podjetje / Öko-park Kft. 
Lendva, közhasznú vállalat

 Partner- Magyarország:  Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Szombathely

 Partner- Szlovénia: Občina Lendava / 
Lendva Község

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG



 A projekt Támogatási Szerződését 
2009. szeptember 29-én aláírták.

 A projekt megvalósulása: 
2009. szeptember 1. - 2011. december 31. 

 Összköltsége: 
910.611,97 EUR, 

melyből Igazgatóságunk része 355.903,44 EUR 
(ERFA támogatás: 302.517,44 EUR).

 A projekt három fő részből áll :
1. Revitalizációs tervezés
2. Árvízi előrejelzés
3. Védekezéssel kapcsolatos oktatás, felvilágosítás



I.
Magyar projektrész: 

A Kebele patak és a Szentgyörgyvölgyi patak      
Kebele árvíztározó feletti szakasza   
revitalizációjának terve, geodéziai 
állapotfelméréssel.



A Szentgyörgyvölgyi patak és a Kebele patak a Kebele 
árvíztározó feletti szakaszain (kb. 26 km) szabályozott, 
kiegyenesített medrekben folyik.  

A régi, természetes medrek holtágakká alakultak, sok 
helyen betömték őket. 

A hetvenes években elvégzett mederrendezés során 
megszűntek az utolsó meanderek is, és csatorna 
jellegűvé vált a patak. 



Kebele árvíztározó –
Zadrzevalnik na Kobiljskem

potoku

Kebele patak

Szentgyörgyvölgyi
patak és holtágak

Tevékenységek:

•Geodéziai állapotfelvétel 100 
m-kénti keresztszelvényekkel, 
kb. 26 km hosszon a 
Szentgyörgyvölgyi patakon, a 
Kebele patakon és a csatlakozó
holtágakon
•Szentgyörgyvölgyi patak, 
Kebele patak és holtágaik 
környezeti hatásbecslése
•Szentgyörgyvölgyi patak, 
Kebele patak és holtágaik 
revitalizációját feldolgozó
műszaki tervdokumentáció
készítése, amely alkalmas 
vízjogi létesítési eljárás 
lefolytatására és kivitelezésre



• 2009. év végéig megtörtént a projekt feladat kidolgozása

• Az általános egyszerű közbeszerzési eljárás hirdetménye 
2010.01.11-én megjelent. 

• Az ajánlatok bontása 2010.02.03-án 10,00 órakor volt. Benyújtott 
ajánlat 1 db volt. A bíráló bizottság érvényesnek találta hiánypótlás 
teljesítése után. 

• Megtörtént az eredményhirdetés, valamint a nyertes ajánlattevővel 
a szerződéskötés 2010.03.04-én: 

SOLVEX Kft. – Szombathely

A munka folyamatban van.



II.
Magyar projektrész:

Mura folyó nagyvízi előrejelző modell 
elkészítése



 A nagyvízi előrejelző modell
kidolgozása az Ausztriát és
Szlovéniát érintő közös
vízgyűjtő területre 2006-ban 
befejeződött és a működésről
szóló eredményei kedvezőek.

 A projekt célja a magyar és a 
horvát Mura vízgyűjtőt is 
magába foglaló modell 
létrehozása, működtetése és 
fenntartása. 



 Megtörtént a Mura nagyvízi előrejelző modell projekt feladat 
kidolgozása 

 Az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
2010.03.29-én megjelent.

 Az ajánlattételi határidő 2010.04.19. 10:00 óra, majd a 
tárgyalást követően az új ajánlattételi határidő 2010.05.25. 
16:00 óra volt. Benyújtott ajánlat 1 db volt. A bíráló bizottság 
érvényesnek találta.  

 Megtörtént az eredményhirdetés 2010.05.28-án, valamint a 
nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés 2010.06.21-én:

DHI a.s. (Na Vršich 1490/5 100 00 Prága 10. (Csehország).



III.
Magyar projektrész: 

Az árvízvédekezésben résztvevő szolgálatok 
szakmai együttműködése Szlovénia és 
Magyarország területén 
-oktatás, terepi gyakorlat
-kézikönyv készítése



 Workshop:  2010.06.23. és 24. Kerkaszentkirály,
 a magyar és szlovén előadók oktatást tartottak az 

árvízvédelemhez és vízminőségvédelemhez fűződő
témákról. 



 Mindkét délutánon terepi gyakorlatot tartottunk. 
 Az árvízvédelmi gyakorlatot a Kerkaszentkirály -

önkormányzati védtöltés  és a Kerka patak mentén 
tartottuk meg, a vízminőségvédelmi gyakorlatot pedig 
a Lendva patak mentén.



A projektrészeket részletesen bemutatjuk a 
folytatásban.

Köszönöm a figyelmüket.


