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A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 
jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően Körmenden mintegy 40 fő részvételével egynapos árvízvédelmi 
gyakorlatot tart. 
A gyakorlat legfontosabb célja a védekezésben részt vevő vízügyi szakembereink (mérnökök, gátőrök és 
mederőrök, egyéb műszaki személyzet) elméleti és gyakorlati felkészítése, képzése és továbbképzése. A 
gyakorlat során lehetőség nyílik meghívott partnereink számára az alkalmazandó vízkár elhárítási feladatok 
megismerésére, a védekezés különböző fázisainak áttekintésére is. 

A Rába-völgy sajátos természetföldrajzi adottságaiból adódóan heves, szélsőséges vízjárású, melyet az 1965-ös 
árvíz és következményei is megmutattak. Az időközben folyamatosan változó lefolyási viszonyok, a 
klímaváltozás hatásai, valamint az extrém időjárási események csak tovább fokozták ezt, rendkívüli vízhozamú 
és gyors lefolyású árvizeket eredményezve (2009. és 2013. évi árvizek). Mindezen tényezők következtében 
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az árvíz elleni védekezés koncepciójának pontos tervezése. Ehhez nyújt 
többek között kiemelt támogatást az árvízi riasztó és előrejelző modellek alkalmazása. 

Az árvízvédelmi gyakorlat két részből áll. Délelőtt elméleti oktatásra kerül sor. A résztvevők előadásokat 
hallgatnak a hidrológia feladatairól, az előrejelzés fontosságáról, az árvízi előrejelző modellek működéséről. A 
Raab Flood 4cast projektben a meglévő Rába előrejelző rendszerünket fejlesztjük tovább a legfrissebb 
geometriai adatokkal való aktualizálással és az elöntési területek valós idejű megjelenítésével. Megismerkednek 
a védelmi szervezet felépítésével, az Országos Műszaki Irányító Törzs feladataival, a vízkárelhárítás jogszabályi 
hátterével. Előadás keretében bemutatjuk a különböző árvízvédelmi jelenségeket és védekezési módokat. 
 
Délután kerül sor az elméleti tudnivalók gyakorlati alkalmazására, amely keretén belül különféle ideiglenes 
védművet mutatunk be a vízügyi szakembereknek. Igazgatóságunk Védelmi Osztagának segítségével és 
irányításával a résztvevők nyúlgátat építenek, megtanulják a buzgár elfogás módszerét, a töltések bordás 
megtámasztással történő erősítését, homokzsák megtöltésének technikáját is.  
A nap zárásaként az elvégzett feladatok kiértékelésére kerül sor. 
 
Szombathely, 2018. október 15. 
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