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ElElőőadadáás ts téémakmakööreirei
1. C1. Céélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese

- árvízi előrejelzés javításának szükségessége
- árvízi modellel szemben támasztott követelmények 
- elkészült osztrák-szlovén modell
- nemzeti rendszerek egységessé integrálása

2. Modellez2. Modellezéési munka elsi munka előőkkéészszííttéésese
- közbeszerzési eljárás rövid ismertetése 
- DHI, vállalkozási szerződés sarkallatos pontjai

3. Modellez3. Modellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
- Adatszükséglet
- Logikai felépítés

4. Munka bonyol4. Munka bonyolííttáásasa
- munkaértekezletek (bejárás) 
- adatgyűjtés (FTP szerver) 
- részteljesítések
- oktatás MIKE-11 

5. Elk5. Elkéészszüült modellrlt modellréészek bemutatszek bemutatáásasa
- hidrodinamikai modell 
- hidrológiai modell 
- előrejelző modell

6. Folyamatban l6. Folyamatban léévvőő feladatokfeladatok
- Kalibrálás, Verifikálás, Előrejelző modell felállítása, on-line kapcsolat biztosítása



CCéélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese
Árvízi előrejelzés javításának szükségessége

Árvizek előfordulása 1916-2005 között évszakonként a Letenye vízmérce szelvényben
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• Gráci osztrák árhullám előrejelzésénél van 2 nap, plusz a levonulás 2-3 nap, 
összesen 4-5 nap, de ezt csak figyelemfelhívásnak lehet tekinteni.

• Radgonára történő osztrák előrejelzés időelőnye szintén 2 nap, a levonulás 1-2 
nap, azaz megbízható előrejelzésre 3-4 nap időelőny áll rendelkezésre. Három 
nap időelőnnyel már olyan biztosak lehetünk az előrejelzésben, hogy 
intézkedések megtétele sem tekinthető elhamarkodottnak.

• Nyilvánvaló, hogy a radgonai tényleges tetőzés ismeretében szükség lehet az 
előrejelzés pontosítására, ebben az esetben az időelőny már nem több, 
mint 20-40 óra.

• A muraszerdahelyi vízmércéből az előrejelzés időelőnye 18-24 óra

Jelenleg elérhető időelőnyök



CCéélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese
A nemzetközi modell elvárt jellemzői

Általános modell jellemzők
- egységes modell (4 országgal közös)

- operatív, automatikus működés 

- 6 napos előrejelzés

- központi modell: automatikus előrejelzés

- helyi modellek: scenáriók készítése

- eredmények internetes szétosztása

- vízállapotok grafikus megjelenítése

- hullámtéri elöntési területek megjelenítés

- MIKE-11, Mike Flood Watch,  



CCéélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese
Nemzetközi árvízi előrejelző rendszer

Előrejelző rendszer működési sémája



CCéélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese
A 2005 óta működő osztrák-szlovén árvízi modell



CCéélkitlkitűűzzéések rsek röövid vid ááttekintttekintéésese
Magyarországi modell-rész

KKéét ft főő feladat:feladat: -- magyar modellmagyar modell--rréész felsz felééppííttéésese
-- meglmegléévvőő kküülflfööldi rendszerbe integrldi rendszerbe integráállááss

Magyarországi

Mura vízgyűjtő

Magyarországi modell-rész tartalma
Mellékvízgyűjtők (Kerka-vízrendszer, Principális csatorna)

- Árvízi tározók (Kerka és Kebele tározók)
- Elöntés térképezés (Mura hullámtér, árvízi tározók)
- On-line meteorológiai és vízrajzi állomások hálózata
- Keresztező műtárgyak
- Meteorológiai előrejelzések (ECMWF)
- Hóolvadás modul

Szükséges adatok:
- hidrológiai és meteorológiai adatok
- geometriai, topográfiai, GIS adatok
- meteorológiai előrejelzések
- valós idejű csapadék és vízállás adatok

Megvalósítás 
- modell felépítése, kalibrálás, verifikálás 
- előrejelző modell felépítése, adat asszimiláció
- dokumentálás, oktatás



ModellezModellezéési munka elsi munka előőkkéészszííttéésese
Közbeszerzési eljárás

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében benyújtott „WEP A víz a Környezet gyöngye”
(regisztrációs szám: Sl-HU-1-2-011) című pályázathoz kapcsolódóan a WP 2. Mura folyó nagyvízi előrejelző modell elkészítésére.  

Általános egyszerű közbeszerzési eljárás:

KÖZBESZERZÉSI 
IDŐADATLAP: 

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, Szombathely 

 Beszerzés tárgya:  Vállalkozási szerződés a „Mura árvízi előrejelző 
 modell” magyarországi szakaszának 
 megvalósítására 

 Eljárás fajtája:  Nyílt egyszerű eljárás ajánlattételi felhívással, 
 majd tárgyalásos 

 A szerződés típusa, kategória  Szolgáltatás 07 

 CPV kód:         Fő tárgy:  72242000-3 

 Hirdetmény feladása:  2010/03./24 

 Megjelenés  dátuma,  2010/03/29. 

Konzultáció:  2010/04/07 10:00 óra  

 Ajánlattételi/részvételi     
 jelentkezési határidő 

 2010/04/19 10:00 óra 

 Hiánypótlási határidő  2010/05/06. 10:00 óra 

 Tárgyalás időpontja:  2010/05/13. 10.00 óra 

 Eredményhirdetés dátuma:  2010/05/28. 10:00 óra 

 Szerződéskötés dátuma:  2010/06/21. 10:00 óra 

 Szerződés teljesítési dátuma:  2011/07/31. 

 Megjelenés Közbeszerzési  
 Értesítő 

 KÉ 2010/36. szám   2010/03/29. 

 



ModellezModellezéési munka elsi munka előőkkéészszííttéésese
Közbeszerzés nyertese: DHI

Nyertes vállalkozó DHI a.s. Praha

A vállalkozói díj összege: 80 000 €.

ÁFA nem alkalmazandó
Közösségen belüli adómentes tevékenység, mivel a Megrendelő is rendelkezik EU-s adószámmal
A 20 % ÁFA-t a Megrendelő fizeti be a magyar jogszabályoknak megfelelően.

A modellezési munkák bruttó összköltsége: 100.000 Ft

A teljesítési határidő: 2011. július 31.

Részteljesítési határidők: 

1. részteljesítés, 30 % készültségi állapot 2010. szeptember 30. 
2. részteljesítés, 50 % készültségi állapot                                          2011. január 10. 
3. részteljesítés, 70 % készültségi állapot                                          2011. április 30. 
4. részteljesítés, 100 % készültségi állapot 2011. július 31. 
 



ModellezModellezéési munka elsi munka előőkkéészszííttéésese
Közbeszerzés – szerződéses feladat

A munka sorA munka soráán a Mura folyn a Mura folyóó osztrosztráákk--szlovszlovéén szakszn szakszáán mn máár hasznr hasznáálatban llatban léévvőő
elelőőrejelzrejelzéési modell magyarorszsi modell magyarorszáági tergi terüületre valletre valóó kiterjesztkiterjesztéése kse kéészszüül el.l el.

Szerződés szerint a munka négy alapfeladata

• Adatgyűjtés, adatfeldolgozás (pl. digitalizáció), azaz a modell input adatok  
létrehozása.

• Előrejelző rendszer felállítása három lépcsőben. 
- hidrológiai és hidraulikai modellek felépítése, kalibrálása és validálása, 
- a magyarországi területet tartalmazó helyi rendszer fejlesztése és 

tesztelése, ennek egyesítése az ausztriai előrejelző rendszerrel, 
- az egyesített rendszer tesztelése és a valós előrejelző rendszer 

aktiválása
• Dokumentációk és jelentések készítése 
• Oktatás (MIKE 11 hidrodinamikai, és Mike Flood Watch előrejelző rendszer)



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Modell építéshez szükséges adatok

IInformnformáácicióókk
•• A vA víízgyzgyűűjtjtőő hidrolhidrolóógiai jellemzgiai jellemzőőirirőőll..
•• A terA terüület alakjlet alakjáárróól l éés fels felééppííttéésséérrőőll..

AdatokAdatok
•• HIDROLHIDROLÓÓGIAIGIAI

•• METEORMETEOROLOLÓÓGIAIGIAI

•• FFÖÖLDRAJZILDRAJZI

•• MMŰŰTTÁÁRGYAKRGYAK

•• TERTERÜÜLETHASZNLETHASZNÁÁLATLAT



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Modell építéshez szükséges adatok

HIDROLHIDROLÓÓGIAIGIAI
•• VVíízzáálllláás ids időősoroksorok
•• QQ--H gH göörbrbéékk
•• VVíízhozam idzhozam időősorok (idsorok (időőszakosan)szakosan)
•• HidrolHidrolóógiai szgiai széélslsőőéértrtéékek (napi kek (napi maxmax., min.)., min.)

METEOROLMETEOROLÓÓGIAIGIAI
•• HHőőmméérsrséékletklet
•• CsapadCsapadéékk
•• HHóó
•• EvapotranspirEvapotranspiráácicióó



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Modell építéshez szükséges adatok

FFÖÖLDRAJZILDRAJZI
•• DEM DEM 
•• GeodGeodééziai alappontok hziai alappontok háállóózatazata
•• 1:25 000 1:25 000 topotopogrgrááfiai tfiai téérkrkéépekpek
•• 1:5 000 1:5 000 kataszteri tkataszteri téérkrkéépekpek
•• Pontok, vektor Pontok, vektor éés poligon adatoks poligon adatok (GIS (GIS 

adatbadatbááziszis))
MMŰŰTTÁÁRGYAKRGYAK

•• Hidak tervrajzaiHidak tervrajzai
•• TTööltltéések, vsek, vöölgyszelvlgyszelvéényeknyek
•• GGáátak, duzzaszttak, duzzasztóók, stb.k, stb.

TERTERÜÜLETHASZNLETHASZNÁÁLATLAT
•• CorineCorine terterüülethasznlethasznáálati tlati téérkrkéépp
•• Terepi felmTerepi felméérrééseksek, , fotfotóódokumentdokumentááicicóókk



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Modellek felépítése

A NAM A NAM éés a MIKE 11 modellek fels a MIKE 11 modellek felééppííttéése se éés kalibrs kalibráácicióójaja

Részvízgyűjtők
• minden vízgyűjtőn mérőállomás
• vízhozammérés

Adatok
• csapadék
• hó
• hőmérséklet
• párolgás

Idősorok
• 3 – 5 év: NAM
• 2 – 3 árvízi esemény a vízhozamok 
helyes értékeléséhez: MIKE 11

(NAM = csapadék-lefolyás modell)



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Modellek felépítése

Alap modellhAlap modellháállóózatzat
Földrajzi adatokra építünk
(1D matematika modellel dolgozunk!)

Műtárgyak beépítése – tervek, rajzok, terepi felmérések, 
fotódokumentációk

Hidraulikai jellemzők beépítése – tervek, rajzok, terület ismerete 
alapján (földhasználat).

Kalibrációs folyamat 
- alap (hidrológiai és meteorológiai adatok alapján) 

részvízgyűjtők, folyószakaszok, kapcsolatok és a műtárgyak 
alapvető viselkedésének felépítése

- részletes (területhasználatok, árvízszint rögzítések alapján)

Modell verifikációja – történelmi árvízi eseményen alapul.



ModellezModellezéési munka msi munka műűszaki szaki ááttekintttekintéésese
Hidrodinamikai modell felépítése

2

5 4

1

1. Szakaszok generálása

2. Keresztszelvények generálása

3. Műtárgyak generálása

4. Hidrodinamikai paraméterek

5. Kezdeti feltételek

3



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
1. Részteljesítés munkálatai (2010.09.30)

1 db előrehaladási jelentés, 
valamint 2 tervezett 
megbeszélés 2010.októberében

A Megbízóval való
folyamatos 
kapcsolattartás és a 
külföldi partnerekkel 
való kapcsolattartásfolyamatosMunka bonyolítása4

1 jegyzőkönyv

Munkaindító
megbeszélés 
Szombathelyen és a 
fejlesztendő rendszer 
bemutatása2010.7.1.

Oktatás (első
képzés)3

2/a: MIKE modell fájlok a 
SharePoint-on
2/b: Liszensz a SharePoint-on

2/a: A modellépítés 
megkezdése
2/b: Szoftver liszensz
biztosítása

2/a: folyamatos
2/b: 2010.9.30.Modellépítés2

1/a: 1 jegyzőkönyv
1/b: 1 web alapú
kommunikációs felület
1/c: Modell input adatok MIKE 
11 bemenő file formátumban

1/a: Terepi bejárás
1/b: Mura közös 
munkafelület 
kialakítása
1/c: Adatgyűjtés és -
feldolgozás

1/a: 2010.7.19–20.
1/b: 2010.7.15-8.05.
1/c: folyamatos

Adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás1

Eredmények Leírás (tevékenység, 
tartalom, stb.) IdőszakTevékenység 

elnevezése
Tevé-kenység

sorszáma



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
1. Részteljesítés munkálatai - indítás

Indító megbeszélés: 2010.07.01

fejlesztendő rendszer bemutatása, 
konzultáció

Terepi bejárás: 2010.07.02



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
1. Részteljesítés munkálatai – információ megosztás

WEB alapWEB alapúú kommunikkommunikáácicióós fels felüület llet léétrehoztrehozáása: SHAREPOINTsa: SHAREPOINT

• Documents
• Adatcsere / Exchange Folders
• Jelentések / Implementation Reports
• Részeredmények / Partial results
• Előadás / Presentations
• Munkafolyamat és Időterv/Project Schedule and notes
• Videok / Videos
• KESZ Adatok / Ready Data
• Szoftver es Kezikonyvek / Software and Manuals
• time table
• Lists
• Események, Találkozók / Events, Meetings
• Kapcsolat és kérdések /Contact information & 

Questions
• Teendők/To-do tasks
• Discussions
• GIS and geodetical information
• Sites
• People and Groups



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
Elvégzett feladatok

NYUDU-KÖVIZIG által küldött adatok (SHAREPOINT)
- Keresztszelvény adatok: Mura, Kerka, Kebele
- Kebele és Kerka tározók GIS adatai
- Mura  hullámtér GIS adatok
- Dráva-Mura torkolat GIS adatai
- Vízállás, vízhozam idősorok,
- Csapadék idősorok
- meteorológiai adatsorok
- műtárgy rajzok
- Új terepi felmérést nem tartalmazott a Vállalkozó ajánlata!

DHI által kidolgozott és feltett munkarészek (SHAREPOINT)
• adatgyűjtés
• kapott adatok modell formátumba való konvertálása
• modellhelyszínrajzi felépítése, keresztszelvények
• MIKE 11 licence ideiglenes biztosítása az adatok 

megtekintésére



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
Vízrajzi állomáshálózat (11 állomás)

Sárga: on-line

Kék: off-line



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
Csapadékmérő hálózat

narancs: on-line

piros: off-line



ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
2. Részteljesítés munkálatai (2011.01.10)

1 db előrehaladási jelentés, 
valamint megbeszélések 
2010.okt.–2011.jan. időszakban

A Megbízóval való folyamatos 
kommunikáció és a külföldi 
partnerekkel való kapcsolattartásfolyamatosMunka bonyolítása4

1 Szoftver DVD, 2 
hardverkulcs, 2 db licensz file, 
angol nyelvű felhasználói 
kézikönyvek és egyéb 
magyarázó dokumentumok, 
valamint brossúrák (ld. 4.sz. 
melléklet)

MIKE Flood es MIKE Flood Watch
licenszek szállítása 2011.1.6.Licenszek szállítása3

2/a: MIKE modell fájlok a 
SharePoint-on (1db felépített 
MIKE 11 modell a Mura folyó
magyarországi vízgyűjtőjére)2/a: A modellépítés 2/a: folyamatosModellépítés2

1/a: rövid összefoglalók (ld.1-
3.sz. melléklet)
1/b: 1 web alapú
kommunikációs felület 
továbbfejlesztett változata
1/c: Modell input adatok MIKE 
11 bemenő file formátumban

1/a: adatmegbeszélések
1/b: Mura közös munkafelület 
fejlesztése
1/c: Adatgyűjtés és – feldolgozás

1/a: folyamatos.
1/b: 2010.12.1.
1/c: folyamatos

Adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás1

Eredmények Leírás (tevékenység, tartalom, 
stb.) IdőszakTevékenység 

elnevezése
Tevé-kenység
sorszáma



• Adatgyűjtés, adatfeldolgozás (pl. digitalizáció), azaz az 1D modell input 
adatok létrehozás fázisának 100 %-a

• Modellépítés 100%
-1D modell felépítése (Mura, Kebele, Lendva)
- 14 hidrológiai modell felépítése
- 2 árvízi tározó beépítése
- peremfeltételek beépítése
- a felvízi, szlovén résszel való kapcsolat kialakítása

• Licensz szállítás (MIKE 11, Flood Watch)
• Szerver gépre telepítés

• Szakértői megbeszélések
- 2010 11.12-én OMSZ-ban on-line meteorológiai adatok köréről
- 2010 11. 26-án NYUDU-KÖVIZIG-en modellfejlesztés kérdéseiről

ModellezModellezéési munksi munkáák bonyolk bonyolííttáásasa
DHI által végzett munkák



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Felépített hidrodinamikai modell - határfeltételek



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Hidrológiai rész-modellek

• 14 részvízgyűjtő
• Modellezett terület: 2.655 km2
• 33 csapadékmérő állomás
• 17 vízrajzi állomás
• 4 kalibrált vízgyűjtő
• 10 vízgyűjtő paraméterezése analóg módszerrel



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Előrejelző modell – tervezett WEB-es felület



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Előrejelző modell – tervezett WEB-es felület



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Előrejelző modell – tervezett WEB-es felület



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
Hátralévő feladatok

3. részteljesítés  (2011.04.30)
- 1D modell kalibrálás, validálás - folyamatban
- árvízi előrejelző modell építése - folyamatban
- MIKE 11 oktatás (3 napos tréning) - megtörtént

Végső teljesítés  (2011.07.31)
- on-line adatkapcsolat kiépítése - folyamatban
- valós előrejelző modell szállítása
- dokumentáció szállítása
- modell kezelői oktatás

Frekventált kérdések
- előrejelzés outputjai, internetes megosztása
- magassági és vetületi rendszerek kapcsolódása
- on-line adatkapcsolat biztosítása
- központi és helyi szerver felügyeleti kérdések



Folyamatban lFolyamatban léévvőő feladatokfeladatok
On-line kapcsolat biztosítása
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OHM
SQL szerver
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ESZTER
Távmérő

OHM
SQL szerver

(Pécs)

ESZTER
Távmérő

OMSZ
Meteorológiai 

adatok

VITUKI
előrejelzések

VKKI FTP szerver

Őrtilos
Előrejelzés

Hidrológiai
On-line adatok

Meteorológiai
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Központi modell

szerver




