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NAGY ÁRVIZEK A MURA FOLYÓN
Az 1972 júliusában levonuló rendkívüli árhullám, a mértékadó árvízszintet meghaladó (az addigi maximum 480
cm volt) árvizet okozott. A tetőzés 514 cm-es legnagyobb
vízállás (LNV) értékkel következett be.
Az árvíz elleni védekezés során a Tótszerdahelyi és a
Birkitói öblözetben, Molnári és Tótszerdahely községekben családokat kellett kiköltöztetni, és jelentős anyagi kár
keletkezett.

Az 1972. július 16 – 1972. augusztus 16. közötti
árvíz ellemi védekezés

Murakeresztúr 2014
42 évvel később 2014 szeptemberében ismételten
rendkívüli árhullám vonult le a Murán, amely az 1972-es
árvízszintet is meghaladó árvizet idézett elő. A folyó
2014. szeptember 15-én 554 cm-en tetőzött Letenyénél,
mely 40 cm-rel haladta meg az eddigi LNV szintet.
A 2014-ben levonuló ár a lakott területeket nem öntötte
el, amely az 1970-es évek épült védműveknek és az
árvíz elleni szakszerű védekezésnek volt köszönhető.

AZ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ FEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
A Mura folyó töltéseinek átfogó fejlesztésére a nagy
károkat okozó 1972-es árvizet követő években került sor.
Az azóta eltelt időszak hidrológiai elemzései, árvízi
tapasztalatai azt mutatták, hogy az akkor figyelembe vett,
mértékadó árvízszinthez igazított töltés magassága, szélessége nem megfelelő, a biztonságos árvízi elleni védelemhez szükség van azok további fejlesztésére,
megerősítésére.
A Mura mentén kiépült magyar oldali árvízvédelmi
rendszer 43,36 km hosszú földtöltései a projekt megkezdése előtt sehol sem feleltek meg az érvényben lévő
ágazati előírásoknak, a töltés-koronaszélesség 3 méter
volt a szükséges 4 méter helyett, és jelentős hosszban
jelentkezett magassági hiány is. A mértékadó árvízszint
+1,0 méter magassági kiépítettséget a töltések sehol
nem érik el, 6,5 km-es szakaszon az altalaj erősítése is
szükségessé vált. A töltés kiépítettség hiányosságain túl
a természeti viszonyok is tovább rontották a helyzetet.

A Mura jelentősebb vízfolyásként éri el hazánk határait,
ahol már 13000 km2 vízgyűjtőterületről érkező vizeket
szállít. Ebből adódóan a folyó áradásai során tartós
árvizek alakulnak ki, amelyek jobban igénybe veszik az
előírásokhoz képest gyengébb kiépítettségű töltésszakaszokat.
A projekt megvalósításával a legfőbb cél Murakeresztúron az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok
csökkentése, a település lakóinak védelme, valamint a
mentett területeken található értékek és vagyontárgyak
megóvása.

Murakeresztúr vasúti híd

A MEGVALÓSÍTÁSHOZ VEZETŐ ÚT
A Mura töltések megépítését követő több mint négy évtizedben a Murán levonult árvizek nem kívánt hatást gyakoroltak a védművekre, lerontva azok állapotát, veszélyeztetve a víz mentén élők élet- és vagyonbiztonságát.
Az árvízi tapasztalatok és a Mura egyre magasabban
tetőző vízszintjei rámutattak arra, hogy a korábbi kiépítésnél figyelembe vett mértékadó árvízszint és koronaszélesség nem elégséges, ezért az teljes árvízvédelmi rendszer fejlesztésre szorul.

A Mura
vízgyűjtő területe

A MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ
FEJLESZTÉSE PROJEKT I. FORDULÓ (2008 – 2011)
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) 2.1.1 „Állami tulajdonú
árvízvédelmi fejlesztések” keretében pályázott a Murai
árvízvédelmi szakasz fejlesztésének előkészítésére. A
Támogatási Szerződés 2008 októberi aláírását követően

került sor az előkészítő munkák elvégzésére.
Az elnyert támogatásból elkészültek a teljes árvízvédelmi szakaszra (mintegy 43 km) a szükséges tervek,
hatástanulmányok és megtörtént a szükséges engedélyek beszerzése.

A MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ
FEJLESZTÉSE PROJEKT II. FORDULÓ (2013 – 2015)
Az eredeti tervek szerint, a megvalósításra vonatkozó
projekt keretében, a teljes árvízvédelmi szakasz (öt öblözet) átépítésére sor került volna.
A második pályázati fordulóban a Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 22-én került sor.

píthető töltésszakasz hosszát, mellyel együtt a támogatási összeg is csökkent.
A projekt második fordulójában a Murai árvízvédelmi
szakasz csökkentett műszaki tartalmának, a Murakeresztúri öblözetnek az átépítésére került sor 2015 júliusától 2015 novemberéig.

Még ez év őszén megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás, melynek
lefolytatása során nyilvánvalóvá
vált, hogy a 2010-es árakon készített tervezői költségbecslés
alapján meghatározott pénzügyi
fedezet nem elegendő a teljes
szakasz árvízvédelmi fejlesztéséhez.
A projekt teljes megvalósítása
érdekében javasolt szakaszolás
nem kapott támogatást, ezért –
a megvalósításra rendelkezésre álló időtartamot is figyelembe
véve – rövidíteni kellett az áté-

06.04. számú murai árvízvédelmi szakasz

A MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ
FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA
ÉRINTETT TERÜLET:
Nyugat-Dunántúli régió, Zala Megye
ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK:
Murakeresztúr, Letenye
ÉRINTETT LAKOSSÁG SZÁMA:
1870 fő

MŰSZAKI TARTALOM
l

Murakeresztúri árvízvédelmi öblözet
teljes körű fejlesztése (az árvízi elöntés
alól mentesített terület: 3,2 km2)
l Mura bp. 0+000-4+421 tkm között
töltésrekonstrukció
l Principális jp. 0+000-5+000 tkm között
töltésrekonstrukció
l Mederrézsű biztosítása a Mura folyó
3+440 és 3+930 fkm között
l 5 db töltést keresztező műtárgy
(1.37/I-V) felújítása
l Murakeresztúri gátőrház felújítása
l A Letenyei árvízvédelmi öblözetben
lévő védelmi központ és gátőrház
felújítása
A megvalósítás során a Mura bal parti
töltését 4,4 km-es szakaszon, a Principális- csatorna jobb parti töltését pedig 5 kmes szakaszon (összesen 9,4 km) építette
át a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott konzorcium.
A töltésépítéshez szükséges
földanyagot két helyről, a Murakeresztúri bányából és a Molnári
anyagnyerő helyről biztosítottuk.
A töltésfejlesztéshez szükséges
földmennyiség mintegy 265 ezer
m3 volt.

Ünnepélyes alapkőletétel, 2015. július 8.

A terület előkészítése során, a
kivitelezés megkezdése előtt, a
kivitelezéssel érintett területeken
és az anyagnyerőhelyen régészeti feltárásokra, előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére, valamint lőszermentesítésre
került sor.

MEGVALÓSULT BEAVATKOZÁSOK
TÖLTÉSFEJLESZTÉS
l

Töltésmagasítás
l A töltés megfelelő keresztmetszeti kialakítása
l A nem megfelelő állékonyságú töltésszakaszokon végzett beavatkozások: víz, vagy mentett oldali vízzáró szőnyeg építése, agyagfog beépítése a vízoldali töltéslábnál, vízoldali töltésrézsű lefedése vízzáró anyaggal, nyomáscsökkentő kútsor és árok kialakítása
ü A fejlesztést követően 4 m koronaszélességű, kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezettel ellátott földművet
építettünk ki, mindkét oldalon 1:3 rézsűhajlással, átszivárgás elleni védelemmel
l 94 db nyomáscsökkentő kútból álló kútsor és 370 m mentett oldali megcsapoló árok is megvalósult
Mintakeresztszelvény Mura bp.0+000-4+421 tkm

MEDERRÉZSŰ BIZTOSÍTÁS
l A Mura balparti töltésének a 0+000 és 0+500 tkm közötti szakaszán a nem megfelelő biztonságú murai mederrézsű
az új fejlesztés állékonyságát veszélyeztette
ü A mederrézsű bevédésének biztosítására 10.500 m3 vízépítési terméskő beépítésére volt szükség (geotextília)
terítéssel)

Mura partbiztosítás,
terméskő beépítésével

MŰTÁRGYAK
l Zsilipek, vízmércék átépítése,
felújítása:
ü A beavatkozással érintett töltésszakaszokon található műtárgyak közül ötöt
építtettünk át a töltés keresztmetszeti és
magassági növelésére tekintettel
ü A II. számú zsiliphez tartozó szivattyútelepet is felújítottuk, új szivattyú, gereb és
szivattyúház segíti az árvíz elleni védekezési munkákat

A meglévő műtárgyak átépítésének
keresztszelvényei
Felújított szivattyúház

V. sz. műtárgy
Mura bp-i töltés 3+354 tkm
átépítés után

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
l Egyéb, a töltés átépítéséhez tartozó fejlesztések:
ü Útáthelyezés 880 m hosszban
ü Szennyvízvezeték átépítése 249 m hosszban
ü Új töltéstartozékok elhelyezése
l Gátőrtelepek (Murakeresztúr, Letenye) és védelmi
központ felújítása:
ü Új külsőt kaptak a murakeresztúri és a letenyei
gátőrtelepek
ü A Letenyén található védelmi központ teljes körű
felújítása is megvalósult
l Fenntartási eszközök beszerzése:
ü A projekt keretében egy AEBI TT 280, kéttengelyes
rézsűkaszáló gép beszerzésére is sor került 6 db, széles körben használható adapterrel

A letenyei védelmi központ és a
murakeresztúri gátőrház felújított épülete

A PROJEKT HATÁSA
A projekt hatására megfelelő színvonalúvá vált Murakeresztúr lakóinak védelme, a mentett területeken található értékek, vagyontárgyak megóvása. Az árvízi
biztonság jelentősen megnövekedett, az árvízi kockázatok pedig csökkentek.

Az átépített töltés

TERVEK
A további négy murai árvízvédelmi öblözet (Murarátka,
Letenye, Tótszerdahely, Molnári) átépítése szerepel a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által tervezett fejlesztések között, a megvalósításhoz azonban európai
uniós források bevonása szükséges.
Az elmaradt fejlesztések megvalósításának
főbb indokai:
l a fejlesztéssel nem érintett területeken élők árvízi
veszélyeztettsége jelentős,
l a levonuló árhullámok elleni védekezések költségigénye rendkívül nagy,
l a védművek kiépítettsége nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak,
l a lefolyási viszonyok romlása következtében bekövetkezett árvízszint növekedések egyre jobban veszélyeztetik az öblözetekben található természeti és társadalmi
értékeket,
l a növekvő árvízi kockázat csökkenti a négy öblözetben a fejlesztések lehetőségét.

Töltésépítés és partbiztosítás
Murakeresztúron

Az áradó Mura, 2015. október 12.
A további fejlesztés szükségességét egyértelműen bizonyítja a Murán 2014 szeptemberében levonuló, az addig mért legmagasabb árvízszintet 40 cm-rel meghaladó
árhullám elleni védekezés is, ahol a töltések homokzsákokkal történő magasítására és az átszivárgó víz fokozott figyelemmel kísérésére is szükség volt a töltés állékonyságának biztosítása érdekében.
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Baka Krisztián
2. osztályos tanuló

A murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak rajzai

Kertész Blanka 2. osztályos és Kertész Ákos 4. osztályos tanulók

Pókecz-Kovács Boglárka
3. osztályos tanuló

