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„A magyar-szlovén határtérséget sújtó nagyvizek visszatartása a Kebele 
patak és Szentgyörgyvölgyi patak magyar-szlovén közösérdekű vízfolyá-
sok völgyfenéki területein árvízi tározóban a tározótér ideiglenes elönté-
sével, a természetközeli állapotok revitalizálásával” (INTERREG IIIA Szlo-
vénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006. 
SLO-HU-CRO 2006/01/072/HU sz. projekt)

Zadrževanje visokih voda, ki ogrožajo slovensko-madžarski obmejni 
prostor, v zadrževalniku na dolinskem dnu Kobiljskega in Ivanjševskega 
potoka, vodotokov skupnega interesa,  z začasnim zalitjem zadrževalne-
ga območja in  revitalizacija sonaravnega stanja (INTERREG IIIA Sosedski 
Program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006.
 Številka projekta:: SLO-HU-CRO 4012-101/2006/SLO)  

KEBELE  ÁRVÍZTÁROZÓ
Zadrževalnik na Kobiljskem potoku



„Az árvíz nem ismer határokat!”

Csapadékhiányos években száraz lábbal is járható a patakmeder. Esős 
időszakban a két patak tengerré változtatta a tájat. Legutóbb 1998-
ban szenvedtek a Lendva–Rédics térségében élők a patakok árvizeitől. 
Az áradás magyar és szlovén oldalon nyolc település lakott részeit ve-
szélyeztette, és közel 2000 hektár mezőgazdasági területet öntött el.

Az 1998-as  árvíz képei           

Mindkét ország vízgazdálkodási stratégiájában kiemelten szerepel, 
hogy az árvízi károk megelőzésében elsődlegesen az árvízi tározás 
lehetőségét kell vizsgálni. Ez a módszer lehetőséget nyújt az árvizek 
elleni védelemre, de biztosítja azt is, hogy a vízfolyásokat ne kelljen 
szabályozni, azok döntő része természetes vagy természetközeli álla-
potban maradhasson.

 
A két ország államközi Egyezménye alapján működő Állandó Ma-
gyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság 1996 óta kiemelten foglalko-
zik a Kebele patak vízgyűjtőjén a nagyvizek visszatartása érdekében 
létesítendő árvízvédelmi beavatkozásokkal, amelyek szükségessé-
gét erősítik a közelmúltban történt események is. Az 1998-as - teljes 
Kerka völgyet érintő – árvíz, a 2005. augusztusi és 2005. decemberi 
nagyvizek jelentősen érintették magyar és szlovén települések bel-
területeit is. 
Ezért a két ország tervezőinek a közreműködésével kidolgoztatott 
egy tanulmánytervet „A Kebele patak vízgyűjtőjén a nagyvizek vis-
szatartása érdekében létesítendő árvízvédelmi beavatkozások” cím-
mel. Ez a tanulmányterv képezte az alapot minden további terve-
zéshez. A tervezők megállapították, hogy a terep adottságai miatt a 
nagyvizeket Magyarország területén célszerű visszatartani.
 

Ezért a két állam úgy határozott, hogy a szükséges árvíztározót közö-
sen építik meg, költségeit pedig az alábbi szempontok alapján meg-
osztva közösen viselik:
1. a Kebele patak vízgyűjtő területének részaránya a Felek között; 
2. a tervezett tározó által elhárított károk aránya magyar illetve szlo-

vén területen; 
3. a Kerka-Lendva vízgyűjtőn a Felek által korábban megépített, 

mindkét Fél javát szolgáló vízkárelhárítási művek hatásuknak meg-
felelő értéken. 

A lehetséges károk és a várható haszon figyelembevételével az Állan-
dó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság 44 százalék magyar, és 
56 százalék szlovén érdekeltséget állapított meg.
A tározó gazdaságossági vizsgálata szerint 100 éves élettartamot 
figyelembe véve a befektetett pénzeszközök (építés-működtetés) 
megtérülési időszaka 30 évet tesz ki.

„Poplave ne poznajo meja!”

V sušnih letih je mogoče hoditi po strugi potoka, ne da bi si zmočili noge. 
Toda zaradi obilnih padavin lahko potoka celotno pokrajino spremenita v 
morje. Visoke vode potokov so prebivalce prostora med Lendavo in Rédi-
csem nazadnje prizadele leta 1998. Visoke vode Kobiljskega potoka so og-
rožale prebivalce osmih naselij na slovenski in madžarski strani in poplavile 
okoli 2000 hektarjev obdelovalnih površin.

Poplava leta 1998:

 

V vodnogospodarski strategiji obeh držav je posebej poudarjeno, da je 
treba zaradi vnaprejšnje zaščite pred škodo, ki jo povzročajo poplave, 
proučiti možnosti za zadrževanje visokih voda. To omogoča zaščito pred 
poplavami, hkrati pa zagotavlja, da vodotokov v prihodnosti ne bo treba 
urejati, ampak bo lahko njihov pretežni del ostal v naravnem oziroma so-
naravnem stanju.
     

Stalna slovensko-madžarska komisija za vodno gospodarstvo, ki deluje na 
podlagi meddržavnega sporazuma med omenjenima državama, namen-
ja od leta 1996 posebno pozornost tudi vodnogospodarskim posegom na 
povodju Kobiljskega potoka za varovanje pred visokimi vodami. Potrebo 
po tovrstnih posegih potrjujejo tudi dogodki iz bližnje preteklosti. Poplava 
iz leta 1998, ki je zalila vso dolino Velike Krke, ter visoke vode v avgustu in 
decembru 2005, so močno ogrožale tudi notranja območja slovenskih in 
madžarskih naselij.

Zato je komisija naročila projektno študijo z naslovom Idejna zasnova do-
datnih protipoplavnih ukrepov na povodju Kobiljskega potoka. Pri njej so 
sodelovali projektanti obeh držav. Bila je izhodišče za vse nadaljnje projek-
te. Projektanti so ugotovili, da je zaradi terenskih danosti najbolj smotrno 
zadrževanje visokih voda na območju Madžarske. Zato sta državi sprejeli 
sklep, da bosta potreben zadrževalnik zgradili skupaj, pri delitvi stroškov 
gradnje pa bosta upoštevali naslednja načela:
   

1. delež povodja Kobiljskega potoka med stranema;  
2. delež odpravljene škode na slovenski in madžarski strani zaradi gradnje 

načrtovanega zadrževalnika;  
3. vrednost vodnogospodarskih objektov za zmanjšanje poplav na vod-

nem sistemu Krka-Ledava, ki sta jih strani zgradili že prej in so v interesu 
obeh strani, ocenjena pa je bila na podlagi njihovega učinka.  

Ob upoštevanju mogoče škode in pričakovane koristi je Stalna slovensko-
madžarska komisija za vodno gospodarstvo presodila, da gre za 44-ods-
totni madžarski in 56-odstotni slovenski interes. 

Na podlagi presoje o ekonomičnosti zadrževalnika znaša čas povrnitve 
vloženih finančnih sredstev (gradnja in obratovanje) – ob upoštevanju 
100-letne življenjske dobe zadrževalnika – 30 let.  

„Határok nélküli Európa”
Kebele árvíztározó
A létesítmény Resznektől DNY-ra, Belsősárdtól ÉNY-ra és Zalaszombat-
fától ÉK-re helyezkedik el, a Kebele patak 12+762 km, és a Szentgyörgy-
völgyi patak 1+146 km szelvényében, érintve a három említett telepü-
lés közigazgatási területét. A tározó hatására a 100 éves gyakoriságú 
árvizek kb. 60%-kal csökkennek majd, a 94 m3/s vízhozam 38 m3/s-ra 
mérséklődik. A tározóban víz csak az árvizek levezetésekor van, és ak-
kor is csak rövid ideig (3-5 nap), a. kialakuló legnagyobb vízmélység 2,5 
m. Az árvízszinthez tartozó tófelület 272 ha, az ekkor tározott vízmen-
nyiség 2,84 Mm3 
 

Közös cél, közös megvalósítás

Az INTERREG IIIA Közössségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyaror-
szág-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006.  keretében vált 
lehetővé a közös árvízvédelmi projekttel  Eu támogatásra pályázni a 
Bizottság határozatának megfelelően. Igazgatóságunk a szlovén Len-
dva Önkormányzattal együtt pályázott támogatás elnyerésére.
A „Kebele árvíztározó” című közös magyar-szlovén pályázatot a Közös 
Projektkiválasztó Bizottság a legjobban előkészített projektnek találta 
és a legmagasabb pontszámmal értékelte.

A beruházás teljes költsége közel 2,5 millió Euro, amely 44% -  56% 
arányban oszlik meg Magyarország és Szlovénia között. A beruházás 
három forrásból valósul meg: az INTERREG IIIA támogatásból, valamint 
a magyar és szlovén állami költségvetésből.

Az Európai Unió támogatásával megvalósult Kebele árvíztározó Ma-
gyarországon épült meg, de határon átnyúló hatást fejt ki. Magyar te-
rületen védi  az eddig veszélyeztetett Zalaszombatfa, Szíjártóháza és 
Gáborjánháza községeket, a szlovén területeken pedig  a Kebele patak, 
és a Lendva patak alsó vízgyűjtőjén lévő településeket is. Pozitív hatá-
sa a Muráig érezhető. Ez a megoldás megfelel az EU Víz Keretirányelv 
azon elvárásának is, hogy a vízgyűjtőterületen történő  beavatkozások 
az országhatároktól függetlenül valósuljanak meg.

„Evropa brez meja”
Zadrževalnik na Kobiljskem potoku
Zadrževalnik je jugozahodno od naselja Resznek, severozahodno od nasel-
ja Belsősárd in severovzhodno od naselja Zalaszombatfa, in sicer v profilu 
12 + 762 km Kobiljskega potoka in 1 + 146 km Ivanjševskega potoka, dotika 
pa se upravnega območja treh navedenih naselij. Zaradi vpliva zadrževal-
nika se bodo stoletne vode zmanjšale za okoli 60 odstotkov, največji pretok 
pa se bo s 94 m³/s zmanjšal na 38 m³/s. V zadrževalniku bi bila voda le ob 
zadrževanju visokih voda, pa še takrat sorazmerno malo časa (3–5 dni), 
največja globina vode bi bila 2,5 m. Površina jezera bi bila ob morebitnih 
visokih voda 272 ha, količina zadržane vode pa 2,84 Mm³.

Skupni cilji, skupna uresničitev 

Sklep Komisije o pridobivanju sredstev Evropske unije za skupni projekt 
varstva pred poplavami je bilo mogoče uresničiti s prijavo na razpis v okviru 
Programa pobude skupnosti INTERREG III A Sosedskega programa Sloveni-
ja-Madžarska-Hrvaška 2004–2006. Na razpis za pridobivanje sredstev se je 
naša direkcija prijavila skupaj z Občino Lendava iz Slovenije.
Slovensko-madžarski projekt z naslovom Zadrževalnik na Kobiljskem poto-
ku je skupna komisija za presojo projektov ocenila za najbolje pripravljen 
projekt in mu dodelila največ točk.  

Celotna vrednost naložbe je skoraj 2,5 milijona evrov, ki si jih Madžarska 
in Slovenija delita v razmerju 44 proti 56 odstotkov. Naložba je financirana 
iz treh virov: iz sredstev Programa INTERREG III A ter proračunskih sredstev 
Republike Slovenije in Madžarske.  

Zadrževalnik na Kobiljskem potoku  je bil zgrajen s sofinanciranjem Evrops-
ke unije na Madžarskem, ima pa čezmejni učinek. Na madžarskem ozemlju 
bo varoval  ogrožena naselja Zalaszombatfa, Szíjártóháza in Gáborjánhá-
za, na slovenskem ozemlju pa naselja ob spodnjem toku Kobiljskega po-
toka, pa tudi Ledave. Njegov ugoden vpliv bo mogoče čutiti vse do Mure. 
Ta rešitev ustreza pričakovanjem evropske vodne direktive, po kateri se naj 
ukrepi na vodozbirnem območju izvajajo neodvisno od državnih mej.

A veszélyeztetett
magyar települések:

Gáborjánháza
Szíjártóháza

Zalaszombatfa

A veszélyeztetett
szlovén települések:

Genterovci
Mostje
Banuta

Dolga Vas
Lendava

A Kebele árvíztározó
helyszíne:

Zalaszombatfa, Belsősárd
és Resznek községek

közigazgatási területén
épült fel. 



A Mura bal parti vízgyűjtőjén a korábbi évek-
ben több árvízvédelmet szolgáló létesítmény 
épült meg:
1. Domajinci víztározó (Lendva-tó), 
2. Lendva-Mura árapasztó,
3. Radamosi árvíztározó.
4.  A  rendszer új eleme az Interreg IIIA  Slo-

Hu-Cro Szomszédsági Program támoga-
tásával megépült Kebele árvíztározó. 

 5. Kerka árvíztározó. 

Na levem bregu vodozbirnega območja Mure je 
bilo v preteklih letih zgrajenih več vodnogospo-
darskih objektov za varstvo pred poplavami: 
1. zadrževalnik visokih voda v Domajincih (Le-

davsko jezero, stalna ojezeritev), 
2. razbremenilni kanal Ledava-Mura,
3. suhi zadrževalnik Radmožanci na Ledavi,
4. nov del sistema je zadrževalnik na Kobiljskem 

potoku, ki je bil zgrajen v okviru programa 
Interreg III A Sosedskega programa Sloveni-
ja-Hrvaška-Madžarska, 

5. zadrževalnik na Veliki Krki.
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