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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
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Árvízvédelmi kézikönyvünk alapján történik. A 
szabályozás szakmai követelményeit, működé-
sét évente oktatjuk, illetve rendszeresen gyako-
roltatjuk.

A korábban rendszeresen előforduló nyolc 
méter feletti árvizek hatására az elmúlt évtized-
ben jelentős beruházási forrásokat fordítottunk 
az ártéren lévő létesítményeink üzembiztonsá-
gának fokozására, majd később a Vízbiztonsági 
rendszerünk veszélyelemzési rendszerében 
feltárt vízminőségi kockázatok csökkentésére. 
Harminchárom kút és számos kútpalást vízzáró-
ságát felújítottuk, gépházak árvízi és elöntésvé-
delmét javítottuk víz elleni szigeteléssel és nagy 
teljesítményű zsompszivattyúkkal. Emellett az 
energiaellátásokat korszerűsítettük, a gyűjtő-
csatornák bélelését és a mozgásra érzékeny tok-
jainak javítását végeztük el, a leterhelő földsán-
cokon és nyúlgátakon 13 darab surrantó és 20 
darab áteresz műtárgyat alakítottunk ki. Fejlesz-
tettük és korszerűsítettük a fertőtlenítő rendsze-
rünket (kb. 30 ezer m3/óra UV-fertőtlenítő kapa-
citás), felújítottuk a vízkezelőinket és az on-line 
mérési és adatátviteli rendszerüket is. Minden 
munkánál figyelembe vettük, hogy szükség 
esetén az árvízi üzemeltetés biztonsága is kellő 
szinten biztosított legyen, így a csökkenő vízigé-
nyek ellenére sem adtunk fel víztermelő, illetve 
főnyomó kapacitásokat. Ennek eredményeként 
úgy tudtuk megkezdeni az árvízi felkészülést, 
hogy a kapacitásaink kellő tartalékot jelente-
nek, szinte minden telepünk kilenc méter körüli 
árvízi üzembiztonságra van kiépít-
ve, illetve rendelkezésünkre állt a 
szükséges, kellő alapossággal át-
gondolt szabályozás.

A május végén, majd a június 
elején egyre intenzívebbé váló 
csapadék eredményeként egyre 
magasabb árvízi előrejelzések ér-
keztek, így június 4-én összeült a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Árvízvé-
delmi Törzse, és ezzel párhuzamo-
san I. fok felettire, majd rendkívüli 
fokra emeltük az árvízi felkészülés 
szintjét. Az előrejelzések alapján a 
létesítmények védelmi szintjét 920 
cm-re növeltük, illetve felkészül-
tünk az elöntéssel veszélyeztetett 
létesítmények rendkívüli energia-
ellátására, valamint a szállítás vár-
ható nehézségeire. A vízbiztonság 
fenntartása és ellenőrizhetősége 
érdekében elindítottuk az árvízi 
mintavételi és vizsgálati rendet, 
emellett megszerveztük a minta-
vevők csónakos szállítását. A rend-
kívüli helyzetre való tekintettel 

felkészültünk az elöntéssel veszé-
lyeztetett létesítmények ki  esésére, 
az esetleg szükséges víz szállítások 
és vízcsomagolás biz tosítására, va-
lamint megszervez tük a fontosabb 
létesítmények folyamatos felügye-
letét. A helyzet súlyosságára való 
tekintettel megszerveztük a ha-
tóságokkal és társszolgáltatókkal 
történő kapcsolattartás rendjét, 
információs központot hoztunk 
létre, valamint a nyolc méter feletti 
vízszint időszakában folyamatos 
vezetői jelenlétet biztosítottunk a 
kapcsolattartás és döntéshozatal 
fenntartása érdekében.

A rendkívüli védelmi szint kiépítése a létesít-
ményeken és az ellátott településeinken is rend-
kívül nagy mennyiségű munkát igényelt, amihez 
önkéntesek segítségét is igénybe kellett ven-
nünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a Vízművek 
szinte minden területéről számos kolléga érke-
zett, hogy akár késő estig segítse a felkészülést 
és a védekezést a létesítményeken, az ellátott 
településeinken vagy a vízcsomagoló gépeknél. 
A munkákra jellemző, hogy 17.200 homokzsákot, 
kb. 700 m3 homokot és 28 tekercs fóliát kellett 
pár nap alatt beépítenünk a létesítményeken, 
illetve önkénteseink további több ezer homok-
zsák töltésével, valamint 71.200 liter víz csoma-
golásával segítették önkormányzatain kat és a 
társszolgáltatókat.

A tetőzés közelében, majd azt követően 
számos műszaki problémával kellett megbir-
kóznunk: buzgárok, talpszivárgások elfogásával 
és biztosításával, pincék és udvarterek elönté-
sével, villamos problémák javításával, a Csepeli 
Szenny víztelep tisztított vizének biztonságos 
túlfolyatásával, kutak és alagutak vízbetörései-
nek elfogásával, valamint hirtelen fellépő víz-
minőségi problémákkal is. A víztermelő kapa-
citásunk közel 40%-át kellett ürítőre állítanunk, 
illetve 69 kutunk állt le vagy esett ki az üzemből.

Munkatársaink kitartásának és felkészültsé-
gének köszönhetően – a nehézségek és prob-
lémák ellenére is – a szolgáltatás minden tele-
pülésünkön folyamatos volt, illetve a gyors és 
eredményes ellenőrzés és reagálás eredménye-
ként képesek voltunk megelőzni a jelentősebb 
vízminőségi kifogásokat is. A hatóságok felé 
az adatszolgáltatás és kapcsolattartás gördü-
lékenyen zajlott, minden igényelt és szükséges 
információt, segítséget időben megkaptunk és 
meg tudtunk adni.

Az eddigi legmagasabb árvíz számunkra 
is sok új tapasztalatot hozott, elsősorban a 
közmű-infrastruktúra és a rendkívüli helyze-
tekre való felkészültségünk gyenge pontjairól, 
így számos további fejlesztési, javítási javaslat 
megvalósításával korszerűsíthetjük az árvízi fel-
készültségünket. A korábbi nyolc méter feletti 
árvizekkel összehasonlítva az ideit sikerült a 
legfelkészültebben és legszervezettebben ke-
zelnünk. 

Fotók: Schäffer László

Vác?

Csepeli szennyvíztelep, tisztított víz, ideiglenes túlfolyó műtárgy 
(épült 24 órán belül)


