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Hullámtéri kutatások 

 Napjainkban különböző kutatási ágazatok foglalkoznak az 

árterek hidrológiai, hidraulikai  geológiai, geomorfológiai 

fejlődésével. 

   Keresik a változások okát,  visszatérnek a múltba és  

vizsgálják a folyók valamikori nyomvonalát, számítják régi 

lehetséges vízhozamát.  

 A tudományágak más-más időtávokat  vizsgálnak és kutatási 

módszereik is különbözőek:   folyamatok megfigyelése, 

mérések adatainak értékelése és következtetések 

levonása,  majd a legújabbak: a numerikus modellezések. 

  A cél azonban minden esetben ugyanaz: valamilyen 

esemény jövőbeni bekövetkezésének előrejelzése, 

alátámasztása, magyarázása.  

 



Mura: a mostohagyerek 



Transznacionális vízgyűjtő 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia idejében hosszú időn keresztül 

tartozott a határtérséghez, ezért az egységes elvű 

vízgazdálkodási fejlesztésével egyik tartomány/ország sem 

foglalkozott.  

 A »vasfüggöny« ideje alatt ebbe a térségbe nem vagy csak 

nagyon kevés kutatás irányult.  

 Lehet ennek gyakorlati indoka is: például akkoriban  még 

nagyon nehéz volt a  Murát térképészetileg feldolgozni, az  

ártérre pedig 2011-ig egyáltalán nem irányultak kutatások.  

 Kimondott nehézségekbe ütközik a terepi mérés olyan 

esetekben, amikor az országhatár a folyó tengelyében halad. 

Így például a kanyarok fejlődésének méréséhez mindkét ország 

területén kellene összehangoltan mérni, ami az adminisztratív 

feltételek miatt nehézkes.  



Az osztrák szakasz 

hossza 323 km. 

Az osztrák-szlovén szakasz 

hossza 34 km. 

A szlovén szakasz 

hossza 28 km (belső 

Mura). 

Magyar-horvát közös 

érdekű szakasz hossza 

48 km. 

Szlovén-horvát közös 

érdekű szakasz hossza 

33 km. 



 

A teljes vízgyűjtő terület  
  

 

Kontinentális 

hatás 

 

Vízgyűjtőterület nagysága :  

14304 km2 

 

Ausztriában          70  %      10013 km2  

Szlovéniában       11,7%       1674 km2 

Horvátországban   3,3%         472 km2 

Magyarországon  15   %       2145 km2 

  

 



Probléma felvetése az osztrák-szlovén szakaszra 

 A Mura felső szakaszán már a 18. században megkezdték a 

folyószabályozási munkákat. 

 A Mura osztrák szakaszán vízerőművek épültek ki (ma már több, 

mint 26 db létesült). Ezáltal a folyó jellegét egy gyors folyású 

csatornává változtatták. 

 Teljesen megszűnt a hordalék szállítás folyamata a felső 

szakaszról az alsó  síkvidéki jellegű szakasz felé (keresztirányű 

művek a mederben, nincs lehetőség a hordalék 

továbbengedésére). 

    Eredmény: 

- A meder morfológiai degradációja, melynek következményeként 

a meder lemélyülése jelentkezett  

- Megszűntek a természetes zátony képződési folyamatok és 

nagyobb hidromorfológiai változások nem történtek (áramlási és 

meder változások, zátony keletkezések, holtágak 

vízmegtáplálása). 

 



HE – Pernegg: 242,8 km 



 A Mura szabályozási munkái (mederszélesség 76 m) 
következményeként a fő áramlás a főmederre 
koncentrálódott 

Megszűnt a kapcsolat a holtágakkal  

    Eredmény: 

 - Megnövekedett a sebesség a mederben, megjelent a 

medererrózió, partbiztosításokat építettek.  

 - A meder lemélyülés fokozódott :  

      SLO-A szakasz: átlag 1,2 m, néhol eléri a 2,50 m   

      Belső Mura és a horvát-szlovén szakaszon: átlag 30-

40 cm (a meder szélesebb és ezért kevésbé volt 

kitéve a mederfenék eróziójának) 

Probléma felvetése az osztrák-szlovén szakaszra 



Díjnyertes megoldás az osztrák-szlovén szakaszra 



 1959 – Jugoszlávia és Magyarország aláírta a Vízgazdálkodási 

Egyezményt 

 Fejlesztési program:   Q1% = 1650 m3/s  

                                         töltések közötti távolság 600-750 m  

 A védművek 1970-1972. években kiépültek, illetve 2014-ben 

részben átépültek 

 

Probléma felvetése a magyar-horvát szakaszra 



-A vártnál nagyobb a 

folyó meanderező 

képessége 

 

-A Mura alsó 

szakaszán az 

oldalirányú erózió okoz 

inkább problémát a 

medermélyüléssel 

szemben  

Probléma felvetése a magyar-horvát szakaszra 



- Aránytalanul nagy hordalékmennyiség érkezik a folyón 

- Több szelvényben zátonyképződést figyeltünk meg, 

melynek oka lehet pl. a nem összehangolt beavatkozások 
hatása is (42 zátonyt tartunk nyilván) 

Probléma felvetése a magyar-horvát szakaszra 



Probléma felvetése a magyar-horvát szakaszra 

 Az ártereken új művelési ágak alakultak ki: legelők, 
rétek mezők és erdő maradványok. 

   Az újonnan kialakult vegetáció nem őshonos fajokból 
áll, és rengeteg az invazív faj, özönnövény 

 A vegetáció sűrű, áthatolhatalan akadályokat alkot, 
amely árvíz esetén akadályozza a lefolyást 

 



vízállás: 514 cm vízhozam: 1580 m3/s 

  

vízállás: 509 cm vízhozam: 1200 m3/s 

 

vízállás: 544 cm vízhozam: 1408 m3/s 

 

1972

2005

2014 

Az elmúlt 3-4 évtizedben az ártér szállítókapacitása 
kb. 300 m3/s-rel csökkent.  



Hullámtéri kutatások – Kisminta modellezés 

Láng M.:  

„A széles hullámtéren még marad hely az árvizek levezetésére, de 

ahol a hullámtér beszűkül, ott visszaduzzasztás tapasztalható.  

Már a kalibrálás folyamán kiszűrhetőek voltak a legfőbb problémák:  

-A korábbi ligetes erdők cserjeszintjének növekedése 

-A parton kialakult sűrű növényzet, mely kényszeríti a vizet partélei 

követésére 

-A hullámtéri mezőgazdasági művelés”  

MEGOLDÁS: LEVONULÁSI SÁVOK KIALAKÍTÁSA 

 



Hullámtéri kutatások – 

 Nagyvízi mederkezelési terv NMT 

 

 

Árapasztó vápa 
Ligetesítés 
Levezető sáv 
 



Hullámtéri kutatások – 

Geomorfológiai állapotértékelés 



Hullámtéri kutatások – 

Geomorfológiai állapotértékelés 

 GIS módszerekkel megközelítőleg 250 évre visszamenőleg 

rekonstruáltuk a Mura-folyó mederváltozását  

 történelmi térképek: az I., II., III. katonai felmérés (1785-1860-

1880) 

 az 1976 évi Magyar-Horvát Mura Vízrajzi Atlasz  

 2002 évi horvát ortofotók 8 bites fekete-fehér; 

 2005 évi színes magyar ortofotók;  

 2014 évi színes ortofotó állományok. 

  Morfometriai paraméterek használatával a folyó és a meanderek 

hosszú távú fejlődését elemeztük. Előre jeleztük a meanderek 

elmozdulását és átszakadását. 



Hullámtéri kutatások – 

Geomorfológiai állapotértékelés 



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 
 A modell fejlesztése során az alábbi általános modellezési lépésekre 

került sor:  

  geodéziai adatok, LIDAR felvételek összegyűjtése; ezekből az 
adatokból készült  a digitális terepmodell;   

 az előkészítő munkákat Arc Gis 10.3 program segítségével 
végeztük; a számítási rácshálóhoz több felbontást is kipróbáltunk 
(0,5x0,5;1x1; 5x5m) 

 - a további feldolgozásokat már a MIKE 21 FM programmal 
végeztük;  a rácsháló flekszibilis négyzetháló a mederben, és 
háromszögháló a hullámtéren, besűrítve szükség szerint az 
érzékenyebb helyeken; 

 
 



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

  meghatároztuk a peremfeltételeket: a modelben zárt peremeket 
használtunk, kivéve a befolyási-kifolyási szelvényt; felső 
peremfeltételnek vízhozamot, alsó peremfeltételnek vízállást adtunk 
meg.  

 a területhasználati kategóriákat a rendelkezésre álló ortofotók 
alapján határoztuk meg; 

 a modellt kalibráltuk a 2009 évi árvízre és igazoltuk a 2005 évire;  

 
 
 
 

 



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 

 

 

A 2 dimenziós modell vizsgálat arra irányult, hogy megnézzük, 

az árvíz nagy tömege hol vonul le az ártéren, miután kilépett a 

mederből, van-e fő áramlási iránya és összehasonlítottuk az 

elvégzett morfológiai kutatások elemzéseinek eredményeivel.  



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 

 

 

A levonulási sáv a 2. és 3. katonai felmérés során kanyarok 

átmetszésével kialakított szabályozott nyomvonalat követi.  



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 

 

 

Vizsgáltuk a kialakult sebesség mezőket is:  

-   a holttérben a 0-0,2 m/s   

-   a három szállító sávban 0,2-0,8 m/s 

- az omega-kanyar alatti szakaszon a két túlfejlett kanyarnál élénk 

áramlási mező látszik magasabb értékű sebesség mezővel  

- a sebességvektorok iránya nagyon jól mutatja a levonulás irányát 

- a kanyarokat keresztülmetszi az áramlás, méghozzá azokon a 

helyeken, ahol a valamikori szabályozott nyomvonal volt található.  

 

  



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 

 

 

Az elemzések során elkészítettünk egy olyan rétegkiosztást, 

amellyel a meanderek átszakadási irányát vizsgáltuk.  

 

Határértéknek 0,8 m3/s/m fajlagos vízhozamot vettünk, mert ennél 

az értéknél kezdtek a sebességvektorok árszakadási irányt 

mutatni.  



Hullámtéri kutatások –  

2D hidraulikai modellezés MIKE 21 FM 

 

 

 

A kanyar 

átszakadása 

Muraszemenye 

térségében 2016. 

május 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat  

 

 

 

Az ártér feliszapolódásának vizsgálatához a MIKE 21 FM 

szoftver Sand Transport modulját használtuk, amely a 

szimulációkhoz az előzőleg már felépített és kalibrált HD 

modulból veszi az adatokat.  

 

A program az alábbi hordaléktranszport módszerekkel 

számol: 

 

- Engelund-Hansen (total load) 

- Van Rijn (bed load+ suspended load) 

- Engelund  and Fredsoe (bed load+ suspended load) 

- Meyer-Peter in Müller (bed load). 

 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

 

 

 

A Van Rijn képlettel számolt eredmények túlságosan 

alulbecsülik a feliszapolódást (kb. 25 cm) és a medereróziót is 

(kb. 26 cm).  Az Engelund-Hansen képlettel számolt értékek 

ehhez képest igen eltérőek, azonban reálisabbnak tartottuk 

őket. 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

A modell kalibrálásához a feliszapolódási adatokat használtuk fel. A 

teljes hullámteret is magába foglaló szelvény 2009 évi geodéziai 

felmérésére illesztettük a modell monitoring szelvényeiből kinyert 

adatokat. 60 modell pontot használtunk fel. A meder partvonalánál mind 

a négy modell a meder kiszélesedését mutatja és különböző mértékű 

feliszapolódást. Az általunk nyilvántartott zátonyok közül az egyik érinti 

a monitoring szelvényt. Ennek fejlődését a Van Rijn módszer egyáltalán 

nem jelezte, míg az Engelund-Hansen kimutatta.  

 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

A modell eredményeinek megfelelőségét a zátonyokról 

összeállított kataszterrel is összehasonlítottuk. 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

A hullámtér medertől távolabb eső pontjain a feliszapolódás 

minimális, 0-2 cm között mozog. A területek összefüggőek, 

az ortofotó alapján ugyanaz a területhasználat jellemzi őket. 

Ezek a területek nagyjából megfelelnek a sebesség 

vizsgálatoknál leírt 0-0,2 m/s sebességű, kis 

szállítókapacitású zónáknak.  



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

50 cm-nél nagyobb értéket a mederben találtunk,  

25-50 cm a változás a partok mentén.  

Lokálisan eróziós sávok jelennek meg a hullámtéren 

 25 cm mélységgel,  melyeket feliszapolódott sávok követnek 

hasonló értékkel. Ez a jelenség különösen a meanderek 

közötti területen jelentős, a levezető sávban. 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

Az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak azok az árhullámok, 

amelyeket gyorsan kialakuló nagy intenzitású csapadékok okoznak. 

Ilyen árvízzel találtuk szemben magunkat 2014 őszén, ahol több 

árhullámcsúcs érkezett. 

 Ezért elkészítettünk három szintetikus árhullámot a 2005 éviből. A 

vízhozam értéket 500 m3/s-on hagyva az árhullám alakját változtattuk. 

Ennél az értéknél már kilép a víz az ártérre.  



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 

8 nappal később, az 

árhullám apadó ágában 

 



Hullámtéri kutatások –  

2D feliszapolódás vizsgálat MIKE 21 FM ST 
A program segítségével oldalirányú eróziót szimuláltunk. 

 

A meder mindkét partján 10-50 cm mélységű erróziós zónák 

jelentek meg, a mederben pedig zátonyok alakultak ki. 

A túlfejlett meandereknél a szárak elkezdtek egymáshoz 

közeledni, muttava a lehetséges átszakadás irányát. 

 



Jövőbeni feladatok 
 Az EU Víz Keretirányelv monitoring előírja, hogy ha nem lehet mérni és ily 

módon adatokhoz jutni, akkor modellezni kell. A modell akkor ad jó eredményt, 

ha jók a bemenő adatok.  

Az erősen meanderező jellegű, folyton zátonyokat építő és mozgató kisebb 

folyóknál a mérésre kijelölt szelvények többnyire a hidak metszékében 

találhatók, mert árvízkor így lehet biztonságosan mérni. Azonban ezek a 

szelvények erősen módosítottak, az itt mért adatok a vízfolyás meanderező 

szakaszainak állapotát nem tükrözik.  

A mérőeszközök igen drága beruházások, korlátozott számban állnak 

rendelkezésre, és ezért pontosan ismerni kellene azokat a lokációkat, ahova 

telepíteni kell őket.Ezért ismerni kellene azokat a szakaszokat, ahol olyan 

változások várhatók, amelyeket folyamatosan figyelni kell: 

mederelmozdulások, kanyarátszakadások, stb. 

Meg kell határozni azokat a kritikus pontokat, ahova a méréseket koncentrálni 

kell a védképesség megőrzése céljából. 

MODELLEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK BIZTOSÍTÁSA: 

HORDALÉKMÉRÉS, SEBESSÉGMÉRÉS TÖBB SZELVÉNYBEN, 

ÁRVÍZKOR IS! 



Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 

 

        Elérhetőségeink: 

 

engi.zsuzsanna@nyuduvizig.hu 

lanter.tamas@nyuduvizig.hu 

somogyi.katalin@nyuduvizig.hu 
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