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Az elmúlt 50 évben számos árvízzel néztünk 
szembe, és azt tapasztaljuk, hogy a kiemelke-
dően nagy, nyolc méter feletti árvizek egyre 
gyakoribbak. Az idei olyan mértékű árhullám 
volt, amelynek tetőző vízszintje az utóbbi két 
évszázad minden eddigi jégmentes árvizét, és a 
mértékadó árvízszintet is meghaladta. 

A 2013. júniusi árvíz kialakulásában döntő 
mértékben a május végi-június eleji, rendkívül 
csapadékos időjárás játszott szerepet a Duna 
felső vízgyűjtőjén, elsősorban Ausztriában és 
Bajorországban. A Közép-Európában hetek óta 
fennálló alacsony nyomású léghullám kedvezett 
a ciklonok kialakulásának, amelyek azonban az 
összeáramló levegő miatt éppen a közép-euró-
pai térségbe koncentrálták az elsősorban föld-
közi-tengeri eredetű, nedves légtömegeket. A 
május végi csapadékos időjárás és a Felső-Duna 
emelkedő vízállását követően május 31-én egy 
Csehország központú ciklon nyugati oldalát a 
megerősödő, Atlanti-óceán felől érkező anticik-
lon deformálta, és a déli irányba eltérült nedves 
légtömegeket szállító ciklonból az Alpok hegy-
vonulatai miatt felemelkedni kényszerülő leve-
gő kiadta magából a koncentrált nedvességet. 
Május 31. és június 5. között a hegység északi 
oldalán egyes helyeken több mint 300 mm csa-

padék hullott, főleg az Inn, Isar és Traun vízgyűj-
tőjén. Az extrém mennyiségű csapadék hatásá-
ra azonnal elindult az eddigi csúcshozamokat 
sok helyen megdöntő árhullám.

Részvénytársasá gunkat nem érte fel ké szü-
let lenül az év század árvize. Már a tél folyamán 

figyelemmel kísértük a hóban felhalmozódott 
vízkészletet, amelynek mennyisége február 25-
én elérte a 16,5 km3-es értéket, amely a sokéves 
maximumot is meghaladta. Ez intő jel volt szá-
munkra, hogy megkezdjük az árvízi felkészülést. 
Ez egyrészt a védvonalak és védelmi művek rész-
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letes felülvizsgálatából állt, és a védelmi képes-
ségeiket érintő szükséges intézkedések azonnali 
megtételéből, valamint az operatív árvízvédeke-
zésben résztvevő személyi állomány (operatív 
törzs vezetése, szakaszvédelem-vezetők és he-
lyetteseik, figyelőszolgálat, védelmi osztagok), 
továbbá a védekezésben résztvevő társosztályok 
soron kívüli felkészítéséből.

Vállalatunk már a tél végén készen állt az 
árvédelmi tevékenységre, de az időjárási körül-
mények miatt a hó szép csendesen elolvadt, és 
az olvadásból származó árvíz végül elmaradt.

Május végén azonban az előrejelzések 
ismeretében világossá vált a védelemben 
érintettek számára, hogy az elkövetkezendő 
napokban kiugróan magas árhullámra kell 
felkészülnünk Budapest térségében. Május 31-

én, pénteken haladéktalanul megkezdődött a 
fővédvonalak árvízvédelmi kapuinak zárása. 
Látva a tendenciákat, június 1-jén, szombaton 
megszerveztük a másnapi, vasárnapi munka-
végzést, amikor folytatódtak az árvízvédelmi 
zárások, valamint a csatornahálózatok és kis-
vízfolyások árvízvédelmi zsilipjeinek lezárása. 
Felkészültünk az érkező csapadék- és belvizek 
szükség szerinti átemelésére. A zárások végre-
hajtása és a szivattyútelepek árvízi üzemmódra 
való átállítása ütemezetten, a vízállás emelke-
désének függvényében történt.

A Duna vízszintjének emelkedésére való te-
kintettel a főpolgármester június 3-án 8 órakor 
a teljes fővárosi szakaszon elrendelte a II. fokú 
árvízvédelmi készültséget, majd június 4-én déli 
12 órától a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, 
azaz a rendkívüli készültségi fokozatot. Az FCSM 
állománya a kialakult veszélyhelyzetnek megfe-
lelő intenzitással folytatta a védekezési munkát, 
és június 9-ig az árvízvédelmi fővédvonalakon 
összesen hatvan helyen zárta le az árvízvédelmi 
kapukat, a védvonali megszakításokat agyag-
tömítéses, betétgerendás zárásokkal, illetve 

homokzsákokkal. Az árvízvédelmi zsilipeknél, a 
személyzetes, automata és végponti átemelő 
állomásoknál végrehajtott zárások száma 66 da-
rab, tehát ezután az összes végponti átemelő te-
lepünk árvízi üzemmódban működött. A folyam 
budapesti vízszintjének minden korábbi rekor-
dot megdöntő tetőzése június 9-én, az esti, éjsza-
kai órákban következett be, amely során 9-én 20 
órától 10-én hajnali 3 óráig a Vígadó téri vízmér-
ce leolvasása folyamatosan 891 cm-t mutatott.

A védekezés során folytatott jelentősebb 
operatív árvíz-védekezési tevékenységek:
•	 III.	 ker.,	 Királyok	 útjai	 kapuk	 zárása,	 töltés-

agyaggal történő megtámasztása mintegy 
1980 fm-en;

•	 III.	 ker.,	 Aranyhegyi-patak	 Szentendrei	 út	
feletti szakaszán (Mocsáros dűlő) árvízi je-
lenségek elleni védekezés;

•	 III.	 ker.,	 Aranyhegyi-patak	 Nánási	 úti	 lakó-
parknál árvízi jelenségek elleni védekezés;

•	 III.	ker.,	Kossuth	üdülőparton	árvízi	 jelensé-
gek elleni védekezés (ellennyomó meden-
cék építése);

•	 III.	 ker.,	 Gázgyári	 védmű	 parapetfal	 maga-
sítása és megtámasztása, árvízi jelenségek 
elleni védekezés;

•	 III.	 ker.,	 Óbudai	 rkp.,	 HÉV-vonal	 mentén	
védműmagasítás és árvízi jelenségek elleni 
védekezés;

•	 I-II.	 ker.,	 Bem	 rakparton	 a	 parapetfal	 meg-
erősítése, árvízi jelenségek elleni védekezés;

•	 XIII.	 ker.,	 Margit-sziget	 bevédése	 5200	 fm,	
ebből 1400 fm tömlős mobilgát, továbbá 
árvízi jelenségek elleni védekezés;

•	 XI.	ker.,	Albertfalvi	 töltés	vízoldali	 fóliás	vé-
delmének kiépítése;

•	 XXII.	 ker.,	Harbor	parknál	 árvízi	 jelenségek	
elleni védekezés;

•	 XXII.	ker.,	Növény	utcai	expresszvezetéknél	
árvízi jelenségek elleni védekezés;

•	 IV.	 ker.,	 Téli	 kikötő	 gátja,	 árvízvédelmi	 fő-
védvonal, parapetfal megtámasztása;

•	 IV.	ker.,	Vízművek	gátja,	árvízvédelmi	fővéd-
vonal, homokzsákkal történő magasítása 
550 fm-es szakaszon;

•	 IV.	 ker.,	 Komp	 utcai	 árvízvédelmi	 falnál	 ár-
vízi jelenségek elleni védekezés;

•	 IX.	ker.,	VITUKI	(volt	BULAV)	töltésnél	árvízi	
jelenségek elleni védekezés;

•	 XIII.	 ker.,	Dagály	 strand	 töltésének	magasí-
tása, bordás megtámasztása, árvízi jelensé-
gek elleni védekezés szakmai irányítása;

•	 II.	 ker.,	 Lukács	 fürdő	 (önállóan	 védekező)	
víz elvezetésének támogatása.

A fent felsorolt árvízvédelmi munkák végrehaj-
tásához minden eddigit meghaladó meny-
nyiségű homokot és homokzsákot, agyagot 

használtunk fel, az élőerő, a gépek és szállí-
tóeszközök számadatai is mutatják azt a pél-
dátlan erőfeszítést, amelyet az árvízvédekezést 
végző és irányító FCSM tett alvállalkozói bevo-
násával, valamint a reguláris erők és önkénte-
sek támogatásával.

A hét árvízvédelmi szakaszon az FCSM 
részéről több mint 480 fő teljesített éjjel-nap-
pali szolgálatot. A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság csúcsidőben 250 fővel, a Magyar 
Honvédség 100 katonával, a Rendőrség 100 
fővel támogatta a védelmi munkákat. 141 fő 
volt a szerződtetett alvállalkozói létszám, 98 fő 
jött a Büntetés-végrehajtási Intézetből. A véd-
művek megerősítésében, a homokzsákok meg-
töltésében több mint 1600 önkéntes vett részt. 
A különböző teljesítményű földmunkagépek 

száma 46, a személyautók és teherszállító esz-
közök száma 102 volt. Az ideiglenes gátak több 
mint egymillió homokzsákból és 11 ezer m3 
homokból, valamint az 1400 m hosszú tömlős 
gátból készültek.

A rendkívüli árhullámmal és a veszélyhely-
zettel szemben a védekezés sikeres volt – bár 
bekövetkezett, hogy egyidejűleg volt mérték-
adó árvíz a Dunán és egy rendkívül gyors, nagy 
intenzitású zápor, amelynek következtében 
elöntések keletkeztek a Bem rakparton, ahol a 
Dunára kötő csapadékvíz-elvezetők zsilipekkel 
le voltak zárva. Június 8-án este 45 perc alatt 
negyven milliméter csapadék hullott a környé-
ken, közel egy hónapi mennyiség, ám szakem-
bereink mindössze két óra alatt normalizálták 
a helyzetet. A III. kerületi Aranyhegyi-patak bal 
partjánál is kritikus volt a helyzet, de a talpszi-
várgást ellennyomó medencékkel megállítot-
tuk, a gáttest elcsúszását bordás megtámasz-
tással akadályoztuk meg.

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy min-
den árvízi jelenséget időben észleltünk, minden 
veszélyforrást kézben tudtunk tartani, illetve el 
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tudtunk hárítani. Budapest teljes területén az 
árhullám ideje alatt a szennyvíz elvezetés és 
szennyvíztisztítás folyamatosan, fennakadás 
nélkül működött, a Központi Szennyvíztisztító 
Telepre a szennyvíz továbbítása folyamatosan 
biztosított volt. Sehol nem volt töltésszakadás, 
az ideiglenes védművek, erősítések is jól bírták 
a nem mindennapi próbát, a védett területeken 
elöntés nem keletkezett. Az árvízi jelenségeket 
a legkritikusabb helyeken, így a Margitszigeten, 
Pünkösdfürdő körzetében, az Észak-pesti Szeny-

nyvíztisztító Telep környezetében, illetve a Mar-
git híd és a Lánchíd közötti budai Duna-parton 
folyamatosan ellenőrzésünk alatt tartottuk és 
lokalizáltuk.

Szervezettségünknek köszönhetően az ide-
iglenes védművek időben elkészültek, egyrészt 
az FCSM saját kivitelezésében, másrészt alvállal-
kozóink, a Büntetés-végrehajtási Intézet, a ránk 
bízott reguláris erők (katasztrófavédelem, hon-
védség, rendőrség) és önkéntesek munkájával, 
részvénytársaságunk műszaki irányítása mellett.

Az apadással egy időben megkezdtük az 
ideiglenes védművek visszabontását, annak 
érdekében, hogy a város élete minél előbb 
visszazökkenjen a régi kerékvágásba, a tömeg-
közlekedés, a gyalogos forgalom újra zavarta-
lan legyen. Ezek a munkák június 23-ig teljes 
körűen elkészültek.

Az FCSM már 2002-ben is megvédte a fő-
várost a 848 centiméteres árvíztől, majd négy 
évvel később a 860 centiméteres ártól. Most 
újabb rekordot könyvelhettünk el.

A konferencia után, március közepén tapasztalt 
tavaszi időjárási szélsőségek után fokozott fi-
gyelemmel kísértük a hóolvadást és a Dunán le-
vonuló árhullámokat. A várt tavaszi árvízre való 
tekintettel számos, az árvízre érzékeny beruhá-
zási és karbantartási munka is halasztásra került. 
Azonban a rekordmennyiségű hó ellenére az ol-
vadás egyenletes, problémamentes levonulást 
eredményezett, így májustól az addig halasztott 
munkák is engedélyt kaptak, az árvíz jelentette 
kockázatot alacsonyabb szintre minősítettük.

A júniusi rekordárvíz első jeleit a Meteoro-
lógiai Szolgálat május 28-i előrejelzése mutatta, 
amely a vízgyűjtő területre szélsőségesen nagy 

vízbázison, így ezen két környezeti tényezőt 
kritikus pontként (CCP) is azonosítottuk, és 
ennek megfelelő súlyú szabályozással és intéz-
kedésekkel láttuk el. A dunai árvizek kezelése 
a 2002-es árvíz tanulságai alapján elkészített, 
majd a későbbi árvizek és az ivóvíz-biztonsá-
gi rendszer kiépítése során máig pontosított 

mennyiségű csapadékot jelzett. A csapadék 
megérkezett, így az OVF a május 30-i előrejel-
zésében már I. fok feletti árvizet valószínűsített. 
Ezen előrejelzés alapján kezdte meg a Fővárosi 
Vízművek Zrt. az árvízi felkészülést.

Az árvíz és az aszály jelentősége rendkívül 
nagy az általunk üzemeltetett parti szűrésű 

a 2013. júniusi Dunai 
árvíz története és kezelése 
a Fővárosi vízmŰvek zrt. 
szemszöGéBől

A 2013. márciusi Ivóvíz-
ágazati Konferencia egyik 
kiemelt témaköre, a klíma-
változás kapcsán, már 
akkor elhangzott a klasszi-
kus mondat: „Minden nap 
egy nappal közelebb 
kerülünk a következő 
rekord méretű árvízhez.”

cSörnyei Géza
Fővárosi Vízművek Zrt.

Szinte áthidalhatatlan


