
1. MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZEREK BEMUTATÁSA 

1.1. AZ ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK LEHETSÉGES IRÁNYA 

A mai megvalósítási elképzelések alátámasztására érdemes egy kis történelmi visszapillantást 

tenni az első hazai mobilgát építésére. A homokzsákok kiváltására a javaslat az 1838-as 

budapesti jeges árvíz után született, de a vele kapcsolatos – legyünk őszinték – akkor jogos 

bizalmatlanság elvetette az ötletet, de a rövid leírás így is figyelemre méltó. 

Lámm Jakab vezető kerületi királyi mérnök faácsolatú gátjának tervét – az első hazai 

hivatkozású mobilgát-elképzelést – azonban nem sokra értékelte Vásárhelyi Pál: „A városnak 

szép kinézése megtartása tekintetiből a város előtt a parton egy hordozható véd gátat 

(transportables boulevards) szükséges készíteni, mely csak abban az esetben rakattatnék össze, 

és állítatnék fel, ha a nevekedő vízár a várost vésszel fenyegetné; ezen védgát szerkesztése az 

előadott rajz szerint ebből áll: építessék a part hosszán egy alapfal a partszínig quader kövekből, 

melybe hat láb távolságra 1 négyszeg láb bő és 9 hüvelyk mély lyukak hagyassanak, ezekbe 

állítatnak 12 hüvelykes fa oszlopok hátulról támaszgerendákkal megerősítenék, tetőbe pedig 

összekötnék, ezen oszlopok mellé helyeztetnek fal gyanánt 5-6 hüvelykes jól összevágott és 

gyalult fenyő szálak, mellyek a nevekedő vízárhoz képest emeltethetnek. E fa gát a vízelmenetel 

után elszedetik, és az e célra épült raktárakba hordatik. Buda felől is a védszer csak e lehet." 

„Bár Lámm Jakab technikai megoldásai - az ideiglenesen beszerelhető fagátak – nagy folyókra 

alkalmatlanok, mégis tervének egésze a korszerű mérnöki gondolkodás szép példája" – jegyezte 

fel napjainkban is helytálló módon, Kaján Imre, a dokumentumot fellelő és közzétevő szerző. 

Mi ez, ha nem a mai mobilgát tökéletes elődje, azzal a különbséggel, hogy a jelenkor anyagai és 

szerkezeti kialakítása tekintetében a mobilgát nagyobb terhelésre, praktikusabb üzemeltetésre 

alkalmas. 

Az árvízvédelmi védművek kiépített rendszere Magyarországon Széchenyi István és Vásárhelyi 

Pál óta folyamatosan fejlődött, igaz, hogy nem mobilgátakkal, de mára több ezer km hosszban 

épültek ki töltések a folyóink mellett. Az utóbbi évtizedek során megnövekedett mértékadó 

árvízszintek (MÁSZ) nyomán a vízparti települések, városok partvonalain a földművek, illetve 

magas partok árvízi védekezéskor egyre erősebb homokzsákos magasítást igényelnek. Ennek a 

munkaigényes változatnak új mérnöki alternatívája az utóbbi húsz évben az olyan mobil 

árvízvédelmi rendszerek megjelenése, melyek felépítménye az árvízveszély idejére összerakható, 

majd annak elmúltával leszerelhető, és a következő árvízig raktárban tárolt módon újra 

felépíthető. A mobilgátak további elvitathatatlan előnye, hogy nem kell olyan magas 

földműveket kiépíteni, amelyek elzárják a település parti részét a folyó látványától, de több 

esetben a helyi térszerkezeti adottságok és fejlesztési igények nem is teszik lehetővé a magasabb 

és megfelelő állékonyságú földművek kiépítését. 

Az árvízvédelmi védmű homokzsákok helyett magasítható olyan mobil eszközökkel, mint a 

tömlőgát vagy a szilárd vázú elemes gyorsgát szerkezetek (összecsukható gyorsgát, raklapgát, 

melyek a víznyomásból származó erőket a talajra közvetítik, de árvízvédelmi szempontból nem 

tekinthetők integrált védműnek. Utóbbi esetén ugyanis a mobilfalak felszín alatt kiépített 

tartószerkezete (alépítménye) fontos szerepet játszik az erőtani funkciója mellett az árvízi 

veszély esetén a felszín alatti talajrétegekben a nagy víznyomás okozta intenzív szivárgás 

elzárásában vagy jelentős csökkentésében. 

1.2. KÜLFÖLDI PÉLDÁK 

A mobilgátak alkalmazásai az árvízvédelemben a kilencvenes években jelentek meg, és a 2002. 

évi nagy árvizek után terjedtek el széles körben a mobilfalak az európai nagyobb vízfolyások 

melletti települések védelmére. 
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Az egyik korai mobilfal kiépítést a Duna osztrák szakaszán, Grein városában valósították meg 

1996-ban. Az egyik vezető mobilfalgyártó cég csak a Duna vonalán (Regensburgtól Párkányig) 

1999–2010 között 11 városban több mint 10 km összhosszúságban épített ki mobilgátat, köztük a 

leghosszabbakat Linzben (940 méter 2005), Weissenkirchenben (2900 méter, 2008), Spitzben 

(1980 méter, 2010) és Hamburgban. 

A legkiterjedtebb mobilgát rendszert Köln városa építette ki 2004–2008 között, 9,3 km 

összhosszúságban 13 200 négyzetméter védfelülettel. 

Hasonlóan jelentős Prága árvízvédelmi rendszerében a mobilfallal történő védekezés aránya, 

melyet 1999-ben kezdtek kiépíteni az óvárosi rész folyópartján, nagyléptékű továbbfejlesztésére 

a 2002. évi, az „évezred árvize" után került sor. 

1.3. A VÍZZÁRÓ FALAK KETTŐS HATÁSA 

Az árvízvédelmi gátakról általában a földgátak jutnak eszünkbe. Gyakran azonban ezek jóval 

összetettebb szerkezetek, melyek a földgát-testen túl szivárgókból, vízzáró falból állnak. A mobil 

árvízvédelmi falak esetében is szükség van alépítményre, mely lehet résfal, acél szádfal vagy 

egyéb vízzáró szerkezet. A műszaki és gazdaságossági szempontból ideális megoldás 

kiválasztásához szükséges a gát vagy mobil gát viselkedésének ismerete különböző műtárgyak és 

műtárgy méretek esetén. 

A különböző résfal mélységek esetén, az árhullám hatására, a mentett oldalon különböző 

vízszintek alakulnak ki a vízvezető rétegben a vízzáró fal által lezárt rész és a kialakuló vízszint 

függvényében. A szivárgó víz visszaduzzasztásának mértéke a vízzáró fal mélységétől függ, 

mekkora keresztmetszetet zárunk le a vízvezető rétegből egy adott helyen. 

Figyelembe kell azt is venni, hogy amíg átlagosan évente 10-15 napig tartanak a nagyvizek a 

Dunán, a háttérszivárgás (ha eltérő intenzitással is, de) 365 napon keresztül jelentkezik. Árvíz 

után különösen fontos, hogy a mentett oldal felé elszivárgott vizek visszajussanak a folyóba, és 

ne emeljék meg tartósan a vízállást a mentett oldalon. 

1.4. TERVEZÉSI KÉRDÉSEK 

Hazánkban az utóbbi években vált ismertebbé a mobilfal fogalma, mely víznyomásra méretezett 

mérnöki szerkezet. Alkalmas lehet a hagyományos földgátak helyettesítésére vagy meglévő 

árvédelmi partfalak felmagasítására, azaz a magassági hiányok megszüntetésére. Amennyiben 

földgátat helyettesít, úgy meg kell felelnie az állékonysági és a szivárgási követelményeknek 

egyaránt. 

A mobilfal tehát olyan árvízvédelmi rendszer, melynek felépítménye az árvízveszély idején 

beépített, szabad szemmel látható tartószerkezet, a másik lényeges része pedig az az alépítmény, 

mely a felszín alatt helyezkedik el tartószerkezetként. 

A felépítmény általában kétféle tartószerkezeti elemből áll. A függőleges tengelyű oszlopok 

konzolos vagy könyöktartós kialakításúak, melyek nagyszilárdságú csavarokkal kapcsolódnak – 

vízzáró tömítés közbeiktatásával – az alépítménybe bebetonozott belső menetes hüvelyekkel 

kombinált szerelvényhez. A függőleges tartók keresztmetszeti méreteit a teherbírási 

követelmények szabják meg. Általánosságban elmondható, hogy azok keresztmetszete 

jellemzően „I" tartószerű, azaz a folyóparttal párhuzamos oldalakon hornyokkal kialakítottak. 

Ezekbe a hornyokba illeszkednek a két tartó közé behelyezendő vízszintes betéttáblák, melyek 

között a vízzárást gumibetétek biztosítják. A betéttáblák hosszát és keresztmetszetét 

értelemszerűen a vízoszlop magasságához és az oszlopok távolságához igazodóan kell 

megválasztani. 
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Az alépítményi szerkezeteket az árvédelmi rendszerek rekonstrukciós fejlesztései során kell 

megépíteni, melyekben bebetonozott acél szerelvények biztosítják a felépítményi elemek 

szerelhetőségét, az erőtani és vízzárási követelményekre is tekintettel. 

A mobilfal szerkezete áradás idején a víznyomásból származó erőket az alul befogott tartók 

közvetítésével az alépítményre továbbítja. A teljes falrendszer állékonyságát a mentett oldali 

talajrétegeknél ébredő passzív földellenállás kialakulása biztosítja. 

Az alépítmény szerkezeti, teherbírási megoldását tehát a mindenkori talajadottságok 

determinálják, annak mélységét pedig a szivárgásgátlás követelményeihez kell még igazítani. Az 

alépítménnyel kapcsolatos további követelmény a szivárgások szabályozása. A magas 

vízállásból adódóan a mentett oldalon a talajvíz szintje is megemelkedik a közlekedő edények 

törvénye szerint a tényleges talajadottságok függvényében. 

Az anyagában vízzáró alépítmény csökkenti, illetve késlelteti a mentett oldalra átszivárgó vizek 

mennyiségét, s a helyesen megválasztott talpmélység esetén a nagyvíz levonulásával 

párhuzamosan lehetővé teszi a mentett oldali talajvizek mederbe való visszajutását. 

A mentett oldalon megemelkedett talajvíz káros lehet az építményekre (épületekre) másrészt 

apadás idején „külső" terhelést jelent a vízzáró alépítményre, mely szélső helyzetben 

állékonyságvesztést eredményezhet. Ilyen okokból a mentett oldalon szivárgó rendszer 

kialakítása indokolt, mely áradás idején – árvízi átemeléssel – lehetővé teszi a mentett oldalon a 

talajvíz szintjének csökkentését, s ezzel jelentős mértékben kiküszöböli a „fakadóvizes" 

jelenségeket. Ebből adódóan bonyolult mérnöki számítások alapján lehet az optimális megoldást 

kialakítani.  
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1.5. ÁRVÍZVÉDELMI MOBILGÁTAK KIVITELEZÉSE 

Az árvízvédelmi mobilgátak építésének meghatározó eleme a mobilgát rögzítésére, továbbá az 

állékonyság biztosítására szolgáló alépítmény kivitelezése. 

Amint azt már korábban tárgyaltuk, a mobilgát alépítménye legtöbbször integrált része az 

árvízvédelmi védműnek, azaz egyben a szivárgásgátlás, illetve adott geológiai viszonyok esetén 

a vízzárás feladatát is ellátja. 

Az alépítményi szerkezeteket az árvédelmi rendszerek rekonstrukciós fejlesztései során kell 

megépíteni, melyekben bebetonozott acél szerelvények biztosítják a felépítményi elemek 

szerelhetőségét, az erőtani és vízzárási követelményekre is tekintettel. Az alépítményt réseléses 

technológiával építették meg Szentendrén és Szegeden is. Szentendrén a résfal a terepsíktól 

átlagosan 6, Szegeden 3,2 méter mélységig épült, 45 centiméteres szélességgel. Az új résfalnak 

hármas funkciót kell ellátnia. Stabil alapot kell nyújtania a ráépülő fejgerendának (mely a 

mobilgát rögzítésére szolgál), illetve a rátámaszkodó új vasbeton köpenyfalnak (Szegeden). 

1.6. ÖSSZEGZÉS 

Összefoglalva az előzőeket: elmondható tehát, hogy megfelelő előkészítés, talajfeltárás, 

laborvizsgálatok, szivárgásszámítás és ebből eredő átgondolt tervezés és hibátlan kivitelezés 

esetén minden szempontból biztonságos mobilfal rendszereket és a magassági hiányok 

kiegészítését lehet megépíteni ezekből a szerkezetekből. Nem kell a gát nyomvonalának egy 

vonalzó mellett húzott egyenesnek lennie. 

Vonalvezetésében, szerkezeti részeiben illeszkedjen a területi igényekhez, és kialakítása 

mindenképpen győzze meg a kétkedőket (szakmabelieket is) és a laikusokat is arról, hogy a 

mobilgát mentett oldalán nem kell katasztrófától tartani. Ezért ökölszabályként elfogadható, 

hogy 2 méteres magasságig kitámasztás nélküli tartó oszlopokkal épülnek a mobilfalak, e felett a 

magasság felett már támasztott oszlopok használata a szokásos megoldás. A fal magasságának 

meghatározásánál az adott helyen érvényes MÁSZ+ az előírt biztonság figyelembevételével kell 

meghatározni a tervezett fal kiépítési magasságát. Azt is figyelembe kell venni, hogy szemben a 

földgátakkal, a mobilfalaknál utólagosan, a védekezés során esetleg felmerülő igény esetén sem 

oldható meg biztonságosan a mobilfal magasítása. Természetesen megbízható hidrológiai 

előrejelzések esetén születhetnek ad hoc megoldások, de ezek biztonsága kétséges, és néhány 

centiméteres átbukás, csurgás összegyűjtése és visszaemelése sem elképzelhetetlen a mentett 

oldalról. 

A jó anyagból jól megépített földgát és a mobilgát között biztonsági szempontból nem lehet, és 

nincs is különbség. Védekezés során természetesen mindkettőre hozzáértő figyelő szolgálatot 

kell szervezni a jelenségek folyamatos észlelése érdekében. 

2. ALKALMAZOTT MOBILGÁT RENDSZEREK BEMUTATÁSA 

2.1. BAUER-IBS ÁRVÍZVÉDELMI FAL 

A mobil árvízvédelmi fal kb 10 éves múltra tekint vissza. Egy viszonylag egyszerűen telepíthető 

mobilgát, mely a helyszínen összeszerelt extrudált alumíniumprofilokból (oszlopokból és 

gerendákból) áll. A védekezés előtt a műszaki terveknek megfelelően a már korábban megépített 

alapra és véglegesen telepített tartóoszlopok közé szerelik. A gát maximális magassága 5 m 

lehet. A gát hátránya, hogy előre telepített helyen alkalmazható csak, melyet az alapozás, a 

mélytalaji munka kell, hogy megelőzzön. Ekkor a tervezett mobilgát alá vízzáró fal épül, amely 

lehet pl. szádfal, zagyfal MIP-fal vagy összemetsző cölöpfal. Az elkészült vízzáró fal tetejére 

egy vasbeton alapgerendát kell elhelyezni, melyre rakják a gerendákat. Szintén előzetesen 

építendő meg, véglegesen bennmaradó szerkezeti elemként néhány tartóoszlop. A mobiloszlopok 

távolsága általában 2,5–3,5 m, a teherbírási követelményeknek megfelelően. Az oszlopközökbe 
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kerülnek vízszintesen egymásra a gerendák, melynek szélessége 150 mm vagy 300 mm, 

vastagsága 50 mm vagy 100 mm. 

Minden oszlopközben a legalsó gerenda alá, speciális IBS szigetelőelem kerül, így biztosítva a 

megfelelő vízzárást. A gerendák a kellő magasság eléréséig egyszerűen rakódnak egymásra, a 

hornyos kialakítás és a feszítőékek, csavarok révén a gerenda-gerenda és a gerenda-oszlop 

illesztések is vízzáróak. 

Az árvíz levonultával a mobilelemeket le kell szerelni, az elemeket tiszta vízzel el kell mosni, és 

a rendszer részét képező tároló polcokon raktárba kell szállítani, és ott tárolni, egészen a 

következő felhasználásig. A speciális polcrendszer alkalmazásával az elemek tartós rögzítése és 

szellőzése egyaránt megoldott. Előbbi a szállítás és tárolás, utóbbi a korrózió miatt lényeges, 

mivel így az alumínium-profilok biztosan nem érintkeznek egymással. 

Az IBS mobilgát egy oszlopköze önállóan is alkalmazható, például egy kapu, ablak, ajtó 

lezárására. A hullámtéri épületek esetén praktikus megoldás lehet a nyílászárók védelmének 

kialakításakor. Ekkor az oszlopokat előzetesen, az árvíz elől lezárandó falnyílás két oldalára kell 

telepíteni, majd az árhullám megérkezése előtt gyorsan helyére kell illeszteni a szigetelőelemeket 

és a gerendákat, így a vízmentes lezárás gyorsan megoldható. 

2.2. QUICK DAMM MOBILGÁT 

Egy viszonylag gyorsan felépíthető mobilgát típus, amely egy ellenálló geomembrán anyag egy 

fémvázra rögzítve. Az elemek általában 2-2- méteres darabokból állnak, melyek rendszerbe 

köthetőek. A védmű magassága általában 150-160 cm lehet. A vályú formájú szerkezet 

stabilitását a beletöltött, víz vagy homok súlya adja. A föld-, vagy víztöltés súlya hozzápréseli a 

geomembránt a szomszédos felületekhez, - ez lehet a talaj, egy függőleges fal vagy egy másik 

Quick Damm elem - megakadályozva ezzel a folyadék szivárgását a szerkezet alatt és a 

függőleges csatlakozási helyeknél. Ugyanakkor homokzsákokból emelt nyúlgáthoz is lehet 

csatlakozni a Quick Damm elemet. 

 

Előnye: 

• Gyorsan építhető, viszonylag kis munkaerő igénnyel 

• Helyi viszonyokhoz igazítható egyedi gyártási lehetőség 

• Rendszerbe köthető, különböző típusú elemek kaphatóak, melyek a következők: 

• Ajtóvédő, mely segítségével megoldható, hogy egy elöntött terepre nyíló ajtót a víztől 

megvédjünk, miközben működését nem akadályozzuk. 

• Sarokelem segítségével akár 90°-os kanyar is kialakítható a gát vonalán, megtartva annak 

előnyös tulajdonságait, vízbiztonságát. 
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• A lefolyóvédő felhasználása révén a lefolyók árvíz idején is problémamentesen tovább 

használhatók, tartalmuk nem fog az útra kifolyni. 

Hátránya: 

• nem tudja felvenni a talaj egyenetlenségeit 

• altalaji szivárgás ellen nem nyújt védelmet 

• sérülése esetén veszélyforrássá válhat 

• speciális karbantartási, tárolási igényű 

• használat után fertőtleníteni kell az árvízi hatások miatt 

A mobilgát építése különös szakértelmet nem kíván a rendszer telepítése, műszaki leírása szerint 

4-6 ember egy óra alatt, feltöltés nélkül 100 fm mobilgátat tud felépíteni. 

 

Főbb típusok: 

  
  

Q S M L X XL 

Magasság 1,0 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 

Hossz (m) 6, 12 v. 24 
6, 12, 24 v. 

48 

6, 12, 24 v. 

48 
6, 12 v. 24 6 v. 12 6 v. 12 

Alak Kvadrát Trapéz Trapéz Trapéz Trapéz Trapéz 

Váz anyaga Acél Alumínium Alumínium Alumínium Acél Acél 

Töltőanyag 

Folyadék 

vagy 

szilárd 

Folyadék 

vagy szilárd 

Folyadék 

vagy szilárd 

Folyadék 

vagy szilárd 

Folyadék 

vagy 

szilárd 

Folyadék 

vagy 

szilárd 

 

2.3. AQUA-BARRIER ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER 

Ez az árvízvédelmi rendszer csekély össze ill. szétszerelési ráfordítással építhető ki. A rendszer 

alapja egy galvanizált acéllemezből előállított megtámasztó lemez. A védekezés során 1,8 m-es 

védekezési magasságot érhetünk el. A rendszer összeszerelése során a felállított megtámasztó 

lemezre 45º-ban döntve kerülnek a raklapok. Annyi megtámasztást ill. raklapot kell egy más 

mellé állítani, amíg el nem érjük a kívánt hosszt. A megtámasztott raklapra szálerősített műanyag 

fóliát fektetünk, aminek az alját homokzsákkal leterheljük, és felülről kapcsokkal biztosítjuk. 

Amikor az elzárás megkapja a vízterhelést, a nyomás és az önsúly hatására a rögzítő karmok 

lenyomódnak és a súrlódási erő rögzíti a szerkezetet. A megtámasztások nem igényelnek külön 

rögzítést. 
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Előnye: 

• flexibilis, ugyanakkor nagyon gyorsan, csekély élőmunka ráfordítással felépíthető; 

• a használat után a rendszer szétszerelhető, letisztítható és helytakarékosan 

• raktározható. Csak az állványrendszert és a fóliákat kell raktározni, a raklapok 

bérelhetőek, nem igényelnek saját raktározást 

• egy álló helyzetű raklappal (1,25 raklap/m) lehetővé válik a hagyományos rendszerű 80 

cm magas homokzsák-elzárás (nyúlgát) kiváltása, ami 45-50 db homokzsákot, és 1,5 t 

homokot jelent; 

• felhasznált homok mennyisége 5%-a homokzsákos elzárásnak, így a helyreállítás 

költsége is csak kb. 5%-a a hagyományos, homokzsákos módszernek; 

Hátránya: 

• homokzsák használatát teljes mértékben nem váltja ki 

• nem tudja felvenni a talaj egyenetlenségeit 

• altalaji szivárgás ellen nem nyújt védelmet 

• sérülése esetén veszélyforrássá válhat 

• speciális karbantartási, tárolási igény 

• használat után fertőtleníteni kell az árvízi hatások miatt 

2.4. RAPIDAM 

A vízzárást biztosító vastag fóliaanyag tekercselve tárolható. Több méretben kapható 0,5–2,0 m 

magasságig. Két kivitele: szabadon álló és lecsavarozható. Fix helyen történő alkalmazásra 

praktikusabb a lecsavarozható Rapidam Bolt-down típus. Ennél a már talajba süllyesztett 15 cm 

széles rozsdamentes acél alaptestre rögzíthető a mobilgát különleges csavarokkal, melyek 

megfelelő vízzárást biztosítanak. Előnye, a gyors telepíthetőség, hisz egy 20 méteres szakaszt két 

ember maximum fél óra alatt elkészít. További járulékos előny, hogy a legutolsó percekig is 

összecsukva tárolható, így megkönnyíti a védekezési terület megközelítését, melyen csak 2 m 

széles helyet foglal. Az egyes 10 méteres szekciók zipzárhoz hasonlító vízzáró kapcsolat 

segítségével csatolhatóak össze. A lehorgonyzó övek 1,1 tonna nyomásnak képesek ellenállni. 

Szétszerelése során szemét nem keletkezik, 100%-ban újrafelhasználható minden eleme. Az 

árvíz levonulása után csak tisztavizes öblítés szükséges, mert a mobilgát anyagát gyárilag 

bevonták UV-álló, antibakteriális, és antifungicid réteggel. Hátránya hogy mechanikai védelmet 

kíván, hisz a nagymérető uszadék fennakadhat benne. 
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2.5. TÖMLŐSGÁTAK 

A magyarul „csőgát”-ra is keresztelt eszköz nagyon gyors védekezésre alkalmas, homokzsákokat 

helyettesítő megoldást jelent. Rendkívül változatos méretben a 40 cm-es átmérőtől a 150 cm-es 

átmérőig, 5 m-től az 50 m-ig terjedő tömlőnkénti hosszban gyártják és használják világszerte. 

       

Működése rendkívül egyszerű: a tömlőket egy szivattyúval a helyben meglévő vízzel (tipikusan 

az árvízből származó vízzel) töltik fel. A mobilgát rögzítése külön nem szükséges, igen 

változatos talajon is bevethető. A tömlősgát anyagát a gyártók úgy fejlesztik ki, hogy egy 

repedés néhány cm-nél tovább nem szakad. -30°C és +50°C közötti hőmérsékleten megbízhatóan 

működik. Használják, mind belvárosok védelmére épített környezetben, mind külterületen távol 

bármilyen épített környezettől. 4 – 8 tűzoltó, katasztrófavédelemben már tapasztalatot szerzett 

szakember egy óra alatt akár egy 200-300 méteres szakasz árvízi védelmét el tudja látni. 

A tömlős mobilgát tárolása a mobilgátak között a legkisebb helyigényt támasztja. A gyors 

bevetés érdekében tehergépjárműre csatolható konténerekben történő tárolás is elterjedt. 

          

 

3. HAZAI TAPASZTALATOK A MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI  RENDSZEREKKEL  

Magyarországon a 2006. és 2010. évi árvizek után került előtérbe a mobilfal alkalmazása, s 

néhány éves előkészítés után Szentendrén épült mobilfal 333 méter hosszban. 
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3.1. SZENTENDRE 

A partfal jellemző keresztmetszetét aaz alábbi ábra szemlélteti. Az árvédelmi védvonal 

tengelyében jellemzően 6,00 méter mélyre lenyúló réspillérek alkotnak anyagában vízzáró 

vasbeton falat. A réspillérek tetejére monolit vasbeton, 60 × 80 centiméter keresztmetszetű 

talpgerenda támaszkodik, mely alkalmas az árvízveszély idején felszerelendő mobilfal rendszer 

erőtanilag és vízzáróság szempontjából megfelelő csatlakoztatására. 

 

 

A résfal tetejéhez csatlakozik a vasbeton fejgerenda, mely vaskapcsolat révén az új szerkezet 

együttdolgozását biztosítja és legfontosabb feladata a mobilfal főtartóinak csatlakoztatása, a 

bebetonozott lehorgonyzó szerelvények közvetítésével. 

A fejgerendában az előre meghatározott tengelyvonal mentén kellett precíz geodéziai munkával 

2 milliméteres pontossággal elhelyezni, és az elhelyezett bebetonozandó lehorgonyzó 

szerelvényt úgy rögzíteni, hogy a betonozás során ne tudjon semmilyen irányba sem semennyit 

elmozdulni. 

A 2013. júniusi, az eddigi mértékadó árvízszintet meghaladó, a Dunán levonuló árhullám idején 

már sikeresen bizonyította a rendszer szélesebb körben alkalmazható voltát. Szentendrén a 

Duna-korzó jelentősen átalakult a régi, rossz minőségű földgát elbontását követően, és az 1,80 

méter magas mobilfal kellő biztonságot ad a levonuló árhullámokkal szemben. 
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3.2. SZEGED 

A szentendrei fejlesztést követően a szegedi belvárosi árvízvédelmi rendszer rekonstrukciója 

során közel 1,50 km hosszban mobilfal rendszer épült. A szegedi fejlesztés a mobilfal 

rendszernek egy másik alkalmazási lehetőségét igazolja, azaz a meglévő partfali védmű 

magassági hiányait pótolja. 

A mobilfal alkalmazásával lehetőség nyílt arra, hogy a meglévő mellvédfal átalakításával 

lehetővé vált a 60 centiméter magas mobilfal szerelhetősége, így az elöntéssel szembeni 

biztonság rendelkezésre áll, ugyanakkor árvízmentes időszakokban a Tiszára való rálátás 

biztosított. 
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Szegeden a belvárosi közpark melletti, több mint 400 méter hosszú szakaszon lebontásra került a 

lépcső lejáratokkal 25 méterenként megszakított mellvédfal, s helyette monolit vasbeton 

szerkezeti megoldással kialakított alépítményre 1,20 méter magas mobilfalat lehet szerelni az 

árvízi előrejelzés alapján. Mindkét jellemző megoldás lényege, hogy anyagában vízzáró 

vasbeton szerkezetek épültek, melyek kiküszöbölik a korábbi megoldások vízzárási 

hiányosságait, s lehetővé teszik a mobilfalak gyors szerelhetőségét. 

Mindkét hazai fejlesztéshez a német IBS cég szállította a mobilfal rendszer elemeit. Egy kiforrott 

rendszer elemei kerültek alkalmazásra 0,6, 1,20 és 1,80 méteres magasságokkal. A függőleges 

tengelyű konzolos oszlopok tengelytávolsága a szentendrei partfalnál 3,00 méter, míg a Szegedi 

partfal esetében a magasságtól függően jellemzően 2,57 és 3,83 méter között változik. A 

speciális alumínium öntvény oszlopok közé minden esetben 10 centiméter vastagságú 20 

centiméter magas betétgerendák illeszkednek gumitömítésekkel. 

3.3. VISEGRÁD 

Visegrádon az árvízvédelmet a védvonal 0+234,5-1+810 szakaszán mélyalapozással készülő 

parapetfalra szerelhető mobilelemekkel oldják meg.  

A kedvezőbb altalajadottságok és a védmű folyami kitettségének csökkentése érdekében a 

nyomvonal a „meanderező” partvonaltól a 11. számú út vízoldala felé tolódott el, ahol ez 

lehetséges volt. Így nem szükséges a természetes Duna-part mentén feltöltést létesíteni, aminek 

állékonyságát a Duna mederalakító hatása miatt, rézsűvédelem nélkül nem lehetne biztosítani. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a természetvédelmi érdekek is a Duna-part és élővilágának 

természetes állapotban való megőrzése mellet szólnak. A 11. számú út alatt átvezető megmaradó 

gyalogos aluljárók (kápolna aluljáró és a rév aluljáró műtárgyai) keresztezésénél új, vasbeton 

szerkezetű árvízkapuk létesültek. Az árvízkapuk mélyalapozással épültek a káros altalaj 
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szivárgások lezárása érdekében és mobil elemekkel kerülnek árvíz idején lezárásra. A védelmi 

szakaszon az alapozások típusa és mélysége a terep és altalajviszonyoknak megfelelően 

differenciáltan lettek meghatározva. Az alapozási sík a 100,00-102,70 mBf szint között változik. 

A nagy mélységű alapozásoknál résfalat és réspillérekkel gyámolított bentonitos résfalat, a 

kisebb mélységekre pedig szádlemezes megoldás épült.  

A parapetfal magasságok a város igényeinek megfelelően kerültek kialakításra. A kiemelt 

jelentőségű területeken a parapetfal a rendezett terepszintbe süllyesztett, ezeken a szakaszokon 

(kápolna aluljáró és a rév aluljáró műtárgyai között) a mobilfal maximális magassága 1,60-1,80 

m. A többi területen a parapetfal magassága a terephez képest 0,60-1,20 m között változik, 

melyre 0,80-1,40 m magas mobilelemek állíthatók fel. 

Az átszivárgó vizek és a háttérvizek kézbentartásának érdekében szivárgó rendszer épült ki. A 

szivárgó egyben az új védvonal miatt lefolyástalanná váló területek (beleértve a 11. számú utat is 

egyes szakaszokon) víztelenítését is megoldja, így nem szükséges külön csapadékelvezető 

rendszert kiépíteni a teljes területen.  

A szivárgó rendszer a védmű mentett oldalán halad, a tengelyétől ~2 m-re, elkerülendő a védmű 

alatti átszivárgás intenzitásának növelését árvízi helyzetben. Az átszivárgó vizeket DN 300-as 

PP-B PRAGMA dréncső gyűjti össze és vezeti 2‰ eséssel a csapadékátemelő aknákba. Normál 

üzemben a szivárgó vízhozama így gravitációsan átvezetésre kerül a védvonalon, árvízi 

helyzetben pedig az átemelés lehetőségét biztosítja. A dréncsövet az aknába csappantyús 

elzárással kell bekötni, megakadályozandó a vizek visszaáramlását a szivárgó rendszerbe. A 

rendszer karbantartása érdekében max. 50 m-ként tisztító aknák létesültek, melyek egyben 

lehetőséget biztosítanak árvízi vészhelyzetben az összegyülekezett vizek védvonalon történő 

átemelésére. 

A szivárgó test 1,5-2,0 m mélységgel és 0,6 m szélességgel épült, anyaga 8/16 szemeloszlású 

osztályozott kavics. A kavicstestet geotextília veszi körül, meggátolandó az eltömődését. A 

szivárgó test felszíne csésze szelvénnyel lett kialakítva és humuszterítéssel lett ellátva. 

 

A fixen megépített védműbe árvízkor kell a mobil fal oszlopait csavaros kapcsolattal a 

bebetonozott talplemezekhez rögzíteni. A 3,0 m távközű oszlopok közé kell a hosszirányú 
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alumínium pallókat berakni és rögzíteni. A vízszintes értelmű iránytöréseket egyedi oszlopok 

kialakításával oldja meg a rendszer. A rögzítési rendszer olyan kialakítású, hogy nem szükséges 

mindig a teljes pallózást kiépíteni. Mind az oszlopokat és a hosszirányú alumínium pallókat 

egyedi jelöléssel kell ellátni és a megfelelő sorrendben tárolni, hogy biztosítható legyen a 

megfelelő helyre történő gyors és szakszerű szerelésük. 

3.4. NAGYMAROS 

A vizsgált belterületi – mobil gáttal védendő – árvízi öblözet Nagymaros Duna-parti részén, a 

Duna - folyam 1693,33 fkm - 1695,72 fkm között található nyílt ártér, mely részben a nagyvízi 

meder részét is képezi. A mobil gáttal védhető partszakasz hossza 2390 m. Ehhez hozzájön a 

város É-i végén a MOL-benzinkút és a Kápolna előtti homokzsákos külterületi szakasz, mely 

további 160 m, így a védekezési szakasz hossza összesen 2550 m (1693,17 - 1695,72 fkm 

között). 

A mobil gátelemes védekezési hossz három jól elkülöníthető, szerkezetében, anyagában és 

beépítésében is különböző szakaszra osztható. 

Az 1. szakasz (1694,92 - 1695,72 fkm) 800 m hosszban a Dunával párhuzamosan fix 

mellvédfalas megoldás készült az erőművi feltöltés élén, vízzáró résfalra alapozva (a DÁM és a 

Felsőmező utca közötti szakaszon).  A lejáró lépcsőknél, átjáróknál mobil PERI-táblás 

elzárásokat alkalmaznak mobil acél tartóoszlopokkal. 

A havária záporok gyors elvezetésére fontos eleme a rendszernek a felszíni vízelvezető folyóka a 

Hunyadi sétány közútja mellett 1 m szélességben, ehhez egy-egy rácsos vb. nyelőakna is tartozik 

elzáró zsilippel, ill. további négy csőakna és egy betonelemekből épített akna is készül a 

folyókák víztelenítéséhez, a csatlakozó NÁ 400 KG PVC csatornacső szakaszokkal A meglévő 

átemelő aknákba (3 db) új szivattyúkat helyeznek el, az aknák alvízi táblás elzárásával 

egyidejűleg. 

A 2. szakasz (1693,94 - 1694,92 fkm) 980 m, a jégtörő gát és Panoráma parkoló közötti 

partszakasz. A kerítések előtt végigfutó résfalra alapozott alacsonyabb fix térdfalra szerelt mobil 

táblás gáttal lehet a védekezést megoldani. A mellvédbe besüllyesztett hüvelyekbe rögzítik az 

acél oszlopos mobil táblás elzárásokat. Mobil ill. fix acél oszlopos, mobil táblás elzárások 

vannak a Dunára lefutó utak végén, az ingatlanok hátsó kertkapuinál, bejáróinál dupla 

táblaméretes (40mm) elzárásokkal. 
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Mivel ezen a szakaszon a védekezés vízoldalról történik, emiatt a védvonalon a 2. szakasz a 

legérzékenyebb a gyors összeszerelésre. II. és III. fokú árvízi előrejelzés esetén ezzel a 

szakasszal kell kezdeni az árvízi védekezést. 

15-18 m3-es vasbeton csapadékvíz gyűjtő aknák (6 db) vannak a gáttest mögött, a Dunára 

levezető utak végeinél, melyekbe árvízkor átemelő szivattyúkat helyeznek (Q= 2-5 m3/perc). 

     

 

A 3. szakasz (1693,33 - 1693,94 fkm) a Város É-i részén lévő 610 m hosszú Duna-parti nyaraló- 

és üdülősor, mely közvetlenül a 12-es főút mentén húzódik.  
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A 12-es út keskeny, sekély vízzáró résfallal kombinált beton fogadószintre mobil táblás gát 

kerül, mentett oldalról szerelve. A terep fokozatosan emelkedik a Radnóti u. felé, így a mobil 

táblák magassági mérete is fokozatosan csökken. Kétféle oszlop- és háromféle táblatípus kerül 

alkalmazásra, mely az összeszerelést valamivel bonyolultabbá teszi.  

A mobil rendszer fogadószerkezeteként a vasbeton lábazatba és résfalba acél hüvelyeket 

betonoztak be, ebbe süllyeszthetők bele az acél tartóoszlopok. A hüvely és az oszlop 

csatlakozását még a táblák elhelyezése előtt rugalmas tömítőkittel teszik vízzáróvá. Árvízmentes 

időszakban az acél hüvelyeket vízzáró, csavarral rögzített rozsdamentes acél fedlapok fedik. Az 

oszlopokat köztes tartóként vízszintes rudak kötik össze és merevítik. Az acél oszlopokra a 

táblákat acél alátétlemezes, vízzáró tömítő lemezzel ellátott acél csavarokkal rögzítik. A táblák 

vízzáró 21 mm vastag élkezelt, körben tömítő szalaggal ellátott PERI típusú gáttáblák. Felúszás 

ellen az oszlopokat a persely-fedlapok alatt elhelyezett mozgó kampószerkezethez áttoló rudazat 

rögzíti. A nagyobb oszlopmagasság ill. a vasbeton résfalba történő befogás hiánya miatt az acél 

oszlopokat ferde acél rudakkal kell kitámasztani. Az oszlopokhoz hegesztett kapcsolattal 

csatlakozik a ferde támasz. A gáttáblák szélén körben „L” alakban vízzáró tömítő szalagok 

biztosítják a megfelelő vízzárást, illetve ha a tábla két tagból áll, akkor a két tag csatlakozásánál 

is vízzáró szalag szükséges. 

 

A védművek összeszerelését II. és III. fokú riasztás esetén négy személy irányítja. I fokú riasztás 

esetén három személy elegendő.  

A mobil gátrendszer összeszerelést végző "szakbrigádok" (kb. 8 brigád szükséges) létszáma 

brigádonként 4- 6 fő, a gátrendszer összeszerelésének időtartama kb 40 óra. 

 


