
F A Z E K A S  H E L G A  

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK 
ELŐÍRÁSAI 



KIINDULÁS: 

Mihez kell árvízvédelmi terv? 
• Árvízvédelmi szakaszok nyilvántartási tervei  

   jogszabály szabályozza 

 

• Települések vízkárelhárítási (árvízvédemi) tervei 

   segédlet a tervek elkészítéséhez 

 

• Beruházások  

   hagyományok útján (így szoktuk) 

 



…ÉS MI KELL AZ ÁRVÍZVÉDELMI 
TERVHEZ? 

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 

• 3. §(11) A védekezési tervek elkészítésére, továbbá 
módosítására kizárólag az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
kormányrendelet alapján területi vízgazdálkodás 
építmények tervezési részszakterületen tervezői 
jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe, aki 
köteles a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, 
árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki 
vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületre 
vonatkozó szakértőt a tervezésbe bevonni. 

Hatályos: 2016. június 15. 



LEGUTÓBBI TAPASZTALATOK 

• Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztések 

• Szolnok - ~ 6 km töltésfejlesztés, új töltés építése-

töltésáthelyezés, belterületi szakaszok építése 

• Hármas-Körös - ~ 10 km töltésfejlesztés, szivattyútelep 
építése, keresztező létesítmények átépítése 

• M4 autópálya építése 

• M4 autópálya „bontása” 

• Tisza hullámtér projekt 

• stb… 

 



KIINDULÁSI HELYZET: 

• A Kivitelező felelőssége a védekezés I-III. fok között, 

• A helyi védelemvezetés szakmai irányítása mellett, 

• Alkalmas legyen a terv a védekezés szakszerű ellátására, 

DE: 
• Legyen védekezési tapasztalat – leigazolt védekezésben 

töltött órák/idő 

• Legyen megfelelő erőforrás biztosítás – helyszínen tartott 

géppark, anyag, stb. 

• Legyen töltésmegbontási engedély - nem helyettesíti az 

árvízvédelmi terv! 

• Feltétele a munkakezdési engedély kiadásának! 



TARTALMI ELŐÍRÁSOK 

Felépítése: 

• Műszaki leírás 

• Ütemterv 

• Helyszínrajzok – Átnézetes - részletes 

• Metszetek, keresztszelvények 

• Organizációs helyszínrajzok – deponálási helyek, 

útvonalak 

• Hidrológiai jellemzők 

Több helyszín esetén egyenkénti bontásban – a 

kivitelező változhat! 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
Tartalmi részek: 

• Előzmények – Általános intézkedések 

• ki készíti, milyen megbízásból, rövid összefoglalás  

• Jogszabályi hivatkozások,  

• Szerződésben lévő hivatkozások, előírások 

• Beavatkozások műszaki ismertetése 

A. Munkaterület jellemzése – rövid leírás elhelyezkedésről, 

magassági viszonyokról, specifikumokról. 

B. Munkafolyamat leírása, ütemezése – munkaféleségek, 

mennyiségek, kivitelezési mód. 

C. Védelmi kockázatok és szükséges intézkedések  
• védelmi szakaszjellemzők leírása,  

• előrejelzés, időelőny 

• Szükséges intézkedések  

 



• SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 

Kivitelezési munkák során jelentkező védbiztonság 

csökkenés minősítése és a szükséges védelmi 

beavatkozások 

Pl. : töltéseknél 

a. Keresztmetszeti hiányok ideiglenes védelem kiépítése 

(nyúl- és jászolgátak kiépítése, 

töltés megtámasztás, mentett 

oldali vízkivezetés 

  

b. Altalaj szivárgási jelenségek szivárgáscsökkentő 

beavatkozások (fóliázás), 

illetve szabályozott vízelvezetési 

beavatkozások 

  

c.  Rézsű eróziós károk 

/biológiai védelem hiánya/ 

  

felületi védelem a mechanikai 

hatások ellen 



• SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 

Kód Jelzés Minősítés 

A   

A kivitelezés során az építési technológia nem kerül kapcsolatba az árvízvédelmi 

fővédvonallal, tehát a védbiztonságot közvetlenül nem érinti. Felkészülési feladatot nem 

igényel. 

B   

A kivitelezési munka közvetlenül a fővédvonalon történik, de a védbiztonságra 

közvetlen hatást nem gyakorol, azaz védbiztonság csökkenést nem okoz. Felkészülési 

feladatot nem igényel. 

C   

A kiviteli munka csökkenti a védbiztonságot, amely annak mértéke fokozott 

elővigyázatosságot igényel, de külön beavatkozást nem. A fokozott elővigyázatosság 

alatt értendő tevékenységek: védekezési erőforrások feltárása, lebiztosítása. Napi vízrajzi 

adatok, illetve előrejelzések folyamatos igénylése, figyelemmel kisérése. 

D   

A beavatkozás csökkenti a védbiztonságot, helyszíni előkészületi intézkedések megtétele szükséges. Az 

előkészítés során a védelmi erőforrások előírt mértékű helyszíni rendelkezésre állása. Védelmi anyagok 

és eszközök készleten tartása. Elrendelésre a védelmi anyagok előírt mennyisége a helyszínen (a 

védelmi szakaszon) tartása szükséges. Napi vízrajzi adatok (napi két alkalommal), illetve előrejelzések 

folyamatos igénylése és figyelemmel kisérése. 

E   

A beavatkozás végrehajtásához ideiglenes védmű kiépítése szükséges és a munkák 

ennek védelme alatt végezhetők. Napi vízrajzi adatok (napi két alkalommal), illetve az 

előrejelzések folyamatos igénylése és figyelemmel kisérése. 

 Technológiai folyamatok minősítése a védbiztonság 

szempontjából 



MINŐSÍTÉSI PÉLDA: 

• Depónia, övzátony és nyárigát bontási munkálatok. A 
védbiztonságra gyakorolt hatását nem kell figyelembe 
venni, végezhetősége külön előírásokat nem igényel. 

/ Minősítése: A kat. / 

 

• Új nyomvonalon, a meglévő töltés védelmében épített 
új töltésvégek bekötése a meglévő töltéstestbe. A 
beavatkozás csökkenti a védbitzonságot, III. fokú 
árvízvédelmi készültséget meghaladó vízszint esetén 
védelmi beavatkozást igényel (a lehumuszolt és 
lépcsőzött rézsű visszaépítése szükséges) 

/ Minősítése: C kat./ 

 



MIRE LEHET KÉSZÜLNI? 

• Védműben keletkezett védőképesség csökkenéssel 
járó beavatkozások esetén: 
• Mentett oldali bontások – szelvénycsökkentés 

• Műtárgy munkagödör kiemelés,  

 

• Káros mértékű altalaj/töltés szivárgás – nyitott 
töltésszakasznál 
• Töltés védelmében épített létesítmények esetében 

• Még ki nem alakult biológiai védelem esetében védtöltésen 

 

• Védekezés a töltést meghágó árvíz ellen 
• Munkagödröt veszélyeztető árvíz 

• Épített védművet meghaladó árvíz 

 

 



MIRE LEHET KÉSZÜLNI? 
• Hullámtéri beavatkozások 

• Biztonságos munkavégzéshez szükséges maximális vízszint 

megállapítása 

• Esetleges védőgát építése kisebb árvizek ellen 

• Megfelelő „menekítés” 

• Megfelelő menekülési útvonal biztosítása – hullámtéri 

elöntési viszonyok feltérképezése 

 



MIRE LEHET KÉSZÜLNI? 

• Műtárgyépítés esetén: 

• Munkagödör kiemelés – bevédés  

• Munkagödör víztelenítés  

Meg kell előre határozni, hogy mikor kell feladni a 
munkagödör védelmét!!  

• Munkavégzés-betonozás 

• Töltésrézsű bevédése  

• Felszakadás vizsgálat 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

• Oda – vissza tájékoztatás rendjének 

meghatározása, beleértve a Mérnök-öt is 

• Előrejelzés megszerzésének feltételei 

• A helyszíni védelmi helyzetről, a rendelkezésre álló 

anyagokról és eszközökről legalább napi egyszer 

(napi jelentéshez) értesíteni kell a 

szakaszvédelemvezetőt, 

•  a tervben megadott név- és címjegyzéket 

aktualizálni kell 

• Tájékoztatás elmulasztása – felelősség! – NÉV 

SZERINTI megnevezés szükséges!!! 

 



ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLET 

• Fajlagos anyagszükségletek meghatározása 

és/vagy konkrét beavatkozásokhoz kapcsolódó 

anyagszükségletek 

• Helyszínen tartandó anyagszükséglet 

meghatározása 

• Felkészülési időszakban elvégzendő feladatok 

meghatározása 

• Deponálási helyek kijelölése 

• A védekezés megkezdésével a kivitelezőnek is a 

tervek alapján FEL KELL KÉSZÜLNIE a védekezésre! 



KONKLÚZIÓ 

• Vitaanyag!  

• Útmutató szükséges 

• Indulnak a projektek – várható kivitelezési dömping 

2017-2018.   

• Közbeszerzési törvény változás – előírható! 

• Sárga FIDIC – a Kivitelező „szabadsága” – ha van 

segítség, magunkon segítünk! 




