
Projekt: WATER IS ENVIRONMENTAL PEARL (WEP) / 
VODA JE BISER OKOLJA / A VÍZ A KÖRNYEZET GYÖNGYE 

A projekt AdAtAi
A projekt időtartama:  2009–2011 
Összköltsége: 910.611,97 EUR, melyből 
 a magyar rész 355.903,44 EUR
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 

A PROjEKt LEíRáSA
I.   Magyar projektrész: A Kebele patak és a Szentgyörgyvölgyi patak 

Kebele árvíztározó feletti szakasza revitalizációjának terve

III. Nemzetközi árvízvédelmi és vízminőségvédelmi workshop és gyakorlat

„Az áRVíz NEM ISMER hAtáROKAt!”

A Mura és a mellékfolyói legutóbbi 2005. évi 
magas vízállása rámutatott annak szükséges-
ségére, hogy magyar és szlovén szakemberek 
az árvíz során szerzett tapasztalataikat kicse-
réljék egymással.  A tapasztalatcserébe az ár-
vízvédekezésben résztvevők minél szélesebb 
körét be kell vonni. 

A 2005. évi árvízvédekezés tapasztalatai meg-
tanítottak bennünket arra, hogy a határon át-
nyúló együttműködésre szükség van és mentő 
jellegű lehet. 

II.  Magyar projektrész: Mura folyó nagyvízi előrejelző modell elkészítése

Elérhetőségünk:

NyUgAt-dUNáNtúLI KÖRNyEzEtVédELMI
éS VízügyI IgAzgAtóSág

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. tel: +36 94/521-280, Fax: +36 94/521-273 
vezetes@nyuduvizig.hu - www.nyuduvizig.hu
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zalaegerszegi Szakaszmérnökség
tel: +36 92/598-908 Fax: +36 92/598-909
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áRVízVédELEM
árvíz

árvízi képek

áRVIzEK ELLENI VédEKEzéSI MódOK
áRMENtESítéS

áRVIzEKEt MEgELŐzŐ tEVéKENySég
Ármentesítésnek nevezzük azokat a tevékenységeket, amikor a folyók 

árterületét, vagy annak egy részét mentesítjük az időszakos elöntésektől
árvízvédelmi művek létesítésével, amelyek lehetnek:

áRVédEKEzéS
áRVIzEK LEVONULáSA ALAttI tEVéKENySég

annak érdekében, hogy az árvízvédelmi létesítmények:
• a feladataiknak megfeleljenek • illetve azok épségét megőrizzük

árvízvédelmi töltések

árvízvédelmi támfalak

árapasztó csatornák

árvízi tározók

„A folyó vízmennyiségének oly mérvű felszaporodása,
hogy az a rendes mederben többé helyet nem találva, abból kilép.”

(Pallas Nagylexikona)
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Védekezés a töltéskoronát
meghágó árvizek ellen

Védtöltés magasítása ideiglenes védművel
NyúLgát hOMOKzSáKbóL

Védekezés a töltéstest altalaján át 
támadó árvizi hatások ellen

Töltés alatti talajtörés elleni védelem
ELLENNyOMó MEdENcE éPítéSE

Ideiglenes védművek építése

Földből épített nyúlgát átázás
és hullámverés elleni védelme

Védekezés a töltéstest altalaján át 
támadó árvizi hatások ellen

Talajtörés elleni védelem
VédEKEzéS EgyEdI bUzgáR ELLEN

Védekezés a töltéskoronát meghágó 
árvizek ellen

 Védtöltés magasítása ideiglenes védművel 
NyúLgát hOMOKzSáKbóL 

hULLáMVERéS ELLENI VédELEMMEL
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Védekezés a töltés testét támadó 
árvizi hatások ellen

Védekezés a töltésrézsű csúszása esetén
tÖLtéSRézSű bORdáS MEgtáMASztáSA



VízMINŐSégVédELEM
Vízminőségi kárelhárítás végrehajtása

Vízminőségi kárelhárítás eszközei

Védelmi gyakorlat

Védekezés olajszennyezés ellen

• szennyezés helyszínének bejárása
• szennyezőanyag azonosítása
• fentiek ismeretében az alkalmazandó 

védekezési technológia meghatározása
• szennyeződés továbbterjedésének 

megakadályozása (lokalizálás)
• vízpart védelme
• szennyeződés eltávolítása a vízfelületről
• szennyezett növényzet, talaj eltávolítása
• eltávolított hulladék biztonságos elhelyezése
• eltávolított hulladék megsemmisítése

Olajfelszívó hurkák

Olajleszedő berendezés működés közben

Terelőfalak telepítése olajszennyezés visszatartására

Szorbens (olajfelszívó) anyag kiszórása

Terelőfalak, merülőfalak
Olajleszedő berendezések

Átmeneti tárolók

Kézi leszedő eszközök

Levegőztetők
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Szorbens (olajfelszívó anyag) leszedése kézi erővel
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