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MEKKORA LEHET A LEGNAGYOBB 
BUDAPESTI NAPI CSAPADÉKÖSSZEG?

másra a szennyvízcsatorna-szolgáltatónak a csapadékvíz-hálózatot üze-
meltetnie kell. Szakszerű üzemeltető hiányában a szennyvízhálózatot érő 
csapadékvíz-terhelések okozta veszteségek széles köre pedig közismert.

Szolgáltatás-e a csapadékvíz-elvezetés?
A szolgáltatás jogszabályi definícióját tekintve megállapítható, hogy a 
csapadékvíz-elvezető rendszer megfelel a kritériumoknak. A csapadék-
víz-elvezető rendszer szolgáltatási feltételei ugyanakkor néhány lényeges 
eltérést mutatnak az ivóvízellátás és a szennyvízcsatornázás rendszere-
ihez képest. Először: nincs lehetőség a nem fizetők szolgáltatásból való 
kizárására, akár még ideiglenesen sem. Másodszor: a szolgáltatás – kiépí-
tett rendszer esetében – megkülönböztetés nélkül minden lakos számára 
biztosított. A szolgáltatás arányos az ingatlanról elvezetett csapadékvíz 
mennyiségével. Nyilvánvaló, hogy a tulajdonos nem döntheti el, hogy 
mennyi szolgáltatást vesz igénybe, hiszen az eső fölött nem rendelkezik. 
Azt azonban eldöntheti, hogy mit kezd az ingatlanára hulló csapadék-
vízzel. Ha a lokális beavatkozásoknál ismertetett megoldások alkalmazá-
sával együttműködik a saját ingatlanán a szükséges helyi visszatartások 
megvalósításában, mindent megtett, ami tőle elvárható. Ha nem, akkor 
olyan többletszolgáltatást vesz igénybe (többletköltséget okoz a rendszer 
üzemeltetőjének), amiért fizetnie kell/kellene csapadékvíz-elvezetési dí-
jat. Ez természetesen érvényes az egyesített rendszereknél is azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ott a keletkező többletköltségek még tetemesebbek a 
szennyvíztisztításnál keletkező veszteségek miatt. Úgy vélem, hogy a 
szolgáltatók a csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének kiépítésével és a 

Bevezetés
A budapesti napi csapadékösszeg a „csapadékosság” jelenségkörének 
egy eleme. A csapadékosság sztochasztikus jelenség, az egyes napok 
csapadékösszege bizonyos törvényszerűségek keretein belül véletlen-
szerűen alakul. A törvényszerűségek jellemzően klimatológiai karakterű-
ek, ezek határozzák meg azt, hogy mekkora csapadék hullhat a felszínre. 
Számos ilyen határfeltétel megnevezhető, és lehetnek olyanok is, ame-
lyek még nem ismertek. Néhány ilyen határfeltételt az alábbi felsorolás-
ban mutatunk be.

A levegő legnagyobb lehetséges nedvességtartalma. A légkör ned-
vességtartalma a hőmérséklet függvénye, melegebb levegő nagyobb 
mennyiségű párát képes megtartani. Amennyiben a nagyobb mennyi-
ségű pára a hőmérséklet változása miatt (például a párás levegő felemel-
kedése miatt) lehűl, a pára kicsapódik, és csapadékhullás kezdődhet. A 

jogszabályi és gazdasági háttér megteremtésével jelentős üzemeltetési 
költségeket takaríthatnának meg. 

Az egyesített rendszerű hálózatok üzemeltetőinél megfogalmazott 
ellenvélemény a hálózat öblítésének elmaradására, illetve csökkenésé-
re utal. Nem ismert, legalábbis nem publikált azonban olyan kimutatás, 
hogy a csapadékra bízott öblítés mennyibe kerül, azaz mekkora üzemkölt-
ség-növekedések (szivattyúzási többlet, a tisztítási hatásfok csökkenése 
hosszú időre, a záporkiömlők működéséért fizetendő bírságok) keletkez-
nek csapadék idején. Az ilyen vélekedésből hiányzik annak a számbavéte-
le is, hogy a feliszapolódás egy részéért a csapadékvíz által szállított lebe-
gő anyag a felelős, amit a gazdálkodás rendszere lényegesen csökkenteni 
képes. Érdemes lenne az elvetés helyett a hálózati iszapeltávolítást inno-
vációs területnek tekinteni és fejleszteni, célszerűen az ilyen rendszereket 
üzemeltető valamennyi vállalat együttműködésével. 

Az ágazati innovációs együttműködési programokat az egymással 
nem versenytársi kapcsolatban álló szolgáltatók részvételével (aktív köz-
reműködőként vagy finanszírozási részvétellel) a MaVíz szervezhetné. 
Közismert, hogy a már hosszabb ideje fennálló gazdálkodási szabályozás 
számos üzemeltetőt az ellehetetlenülés szélére sodort. Az innovációra 
alapozott kitörési irányok elindításának azonban éppen az ilyen kilátás-
talan helyzetekben van a legnagyobb jelentősége. Költségei bizonyosan 
nagyságrendekkel kisebbek, mint a sikeres programokból keletkező nye-
reségek. További, a csatornarendszerhez kapcsolódó innovációs területek 
is megnevezhetők, ha ebben az irányban a közös összefogás szándéka 
tetten érhető. 

levegő nedvességtartalma attól is függ, hogy van-e megfelelő forrása a 
légköri n edvességnek. A légköri nedvesség forrása lehet a csapadékhul-
lás tágabb környezete, ahonnan a párolgás során jut a légkörbe a víz, így 
például jelentős felszíni vízfelület vagy növényzet, amely az életfunkciói 
során párologtat. A Balaton elpárolgó vize például a budapesti nagy-
csapadékok során kihulló csapadék egy részének forrása lehet, amint az 
történhetett 2015. július 8-án (Horváth, Forró periódust záró zivataros 
hidegfront, szupercellákkal július 8-án., 2015). A légköri nedvesség meg-
határozó forrása a nagytérségi áramlási rendszerek révén a térségünkbe 
jutó, a tengerekből elpárolgó víztömeg. A magyarországi klíma szem-
pontjából ez a meghatározó. A jellemző, csapadékot hozó áramlási rend-
szerek a nyugat felől érkező hidegfrontok, valamint a ciklonrendszerek 
fejlődése során a mediterrán térségben kialakuló délies áramlási rend-
szerek. Utóbbiak gyakorta stabilizálódnak, és több napon át  képesek 

kivonat A csapadékvíz-elvezetés egyik kérdése, hogy mekkora a „legnagyobb” csapadékesemény, amely egy terület-
re hullhat. A budapesti csapadékadatokból képzett szimuláció és a történeti adatok révén becsülhető a város területé-
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fennmaradni viszonylag állandó pályán. Ezek az áramlások jelentős 
mennyiségű csapadékot képesek szállítani viszonylag keskeny, 1-2 száz 
kilométer szélességű sávban, ezért – amennyiben ez zivatartevékenység-
gel párosul – igen jelentős felhőszakadásokkal járhatnak. A két forrás (a 
kis regionális és a nagytérségi) kombinálódhat, sőt a kihullott csapadék 
nyomán a felszínről elpárologni képes vízmennyiség megnő, és ez nyári 
időszakban újabb csapadékképződés forrása lehet. Ez a jelenség játszó-
dott le a 2015. 08. 17-i budapesti felhőszakadás során, amikor a légkör-
ben uralkodó dél-délkeleti áramlási rendszerben az előző napokban és 
aznap délelőtt is gyakori csapadékhullásra került sor, és a felszínen felhal-
mozódó víz a déli órákban kibukkanó napsütés miatt jelentős, helyben 
keletkező párát biztosított a felhőszakadás bekövetkezéséhez (Horváth, 
2015. augusztus 17-i villámárvizeket okozó időjárás elemzése, 2015.). 

A légkör csapadékmegtartó képessége. Ez a feltétel látszólag hason-
lít a lehetséges legnagyobb nedvességtartalomhoz, de valójában a ki-
csapódott nedvesség felszínre hullását gátló felszálló áramlásokra kell itt 
gondolni. Amennyiben a felszálló áramlás tartósan képes fennmaradni, a 
felhőkben kialakuló cseppek, hó- és jégszemcsék nem jutnak a felszínre. 
A felhőkkel a légkörben úszó csapadék a feláramlás és a vízszintes szelek 
együttese révén nagy távolságot tehet meg.

A helyben keletkező, extrém mértékű intenzív csapadék jellemzően 
ritkább, ugyanis a nagy meleg a nyári időszakban csak az egyik szükséges 
feltétele a felhőszakadás kialakulásának. Amennyiben elegendő nedves-
ség nem áll rendelkezésre, a csapadékhullás elmarad. A helyben kelet-
kező csapadék feltétele a nagytérségi áramlási rendszerek „szünetelése”, 
amikor a csapadékot nyújtó nedvesség nem érkezhet meg máshonnan. 
A meleg (forró) száraz időszak legegyszerűbben anticiklon által befolyá-
solt, leszálló áramlásokkal jellemezhető légköri helyzetben alakul ki, ami 
nem kedvez a zivatarfelhők kialakulásának. A fronthatásoktól mentes, de 
zivatarképződésre hajlamosító időjárás a jelentős felszálló áramlások ki-
alakulásával jellemezhető, ami a felszínközeli meleg nedves levegő ma-
gasba jutását biztosítja. Ez a meteorológiai helyzet viszonylag ritkább a 
frontok és a leszálló áramlást eredményező légköri képződmények elő-
fordulásához képest.

Alapadatok
Budapesten a XVIII. századtól fo-
lyik csapadékmérés. Statisztikai 
szempontból értékelhető adat-
gyűjtés a Magyar Királyi Földde-
lejességi és Meteorológiai Intézet 
1871-es megalapítása óta folyik. 
Az 1900-as évek eleje óta számos, 
folyamatosan észlelő csapadék-
mérő található a főváros területén. 
Ezek egy része a Székesfővárosi 
Főpolgármesteri Hivatal szakmai 
munkája során került kialakításra, 
és 1956 nyarán az Országos Me-
teorológiai Szolgálathoz (OMSZ) 
került át. A hálózat a mai napig 
létezik, az adatokat az OMSZ gyűj-
ti. A méréseket a II. világháború 
előtt jórészt csapadékírókkal, kisebb részben napi leolvasással végezték. 
A világháború után a mérések többségükben napi egyszeri leolvasással 
folytak. Ezek az adatok, bár léteznek, nem vagy csak körülményesen hoz-
záférhetők, elvileg az OMSZ-adattárban megtalálhatók. A nagyközönség 
számára az OMSZ honlapján nyilvánossá tették a Budapest Belterület 

csapadékmérő adatsorát, amely az 1901–2010 közötti napi meteorológi-
ai adatokat tartalmazza, ideértve a napi csapadékösszegeket is. A továb-
biakban az ezen adatsoron végzett vizsgálataink eredményei kerülnek 
bemutatásra (1. ábra).

 
A vizsgálat módszertana
A címbeli kérdés megválaszolására – legalábbis becslésszinten – megol-
dást ad a rendelkezésre álló csapadékidősor elemzése. A cél az, hogy be-
csülhető legyen az extrém napi csapadékösszeg nagyságrendje, amely 
jellemzően egy nagycsapadék csapadékösszegével azonos. Ebben a vizs-
gálatban nem a klímaváltozás hatása a kérdés, nem ezt keressük, csak a 
110 év hosszúságú adatsorból indulunk ki. Erre lehetőséget teremt az a 
körülmény, hogy a napi csapadékösszegek általában gyengén stacioná-
rius idősorok, amelyek legfeljebb gyenge trendet tartalmaznak. Esetünk-
ben a lineáris trend együtthatója -7x10-7, azaz gyakorlatilag nulla.

A csapadékos napok csapadékadataira eloszlásfüggvényt illeszthe-
tünk, amely a sztochasztikus modellje lehet a „csapadékosságnak” mint 
valószínűségi változóként viselkedő paraméterek függvényében alakuló, 
más néven sztochasztikus folyamatnak. Az illesztett (elfogadott) elosz-
lásfüggvény révén véletlenszám-generátort alkalmazva olyan adathal-
maz hozható létre, amely a csapadékos napok csapadékmagasságainak 
lehetséges értékeit követi, illetve adja meg. Az ilyen modell értékelése 
során figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy nem szintetikus idő-
sor, hanem csak szintetikusan előállított napi csapadékösszeg-halmazok 
keletkeznek. Ezek a halmazok nincsenek időhöz kötve, az elemeik nin-
csenek pl. dátumhoz rendelve, a csapadékok közötti száraz napokat pél-
dául nem is tartalmazzák. Az előbbiek folytán tehát úgy értelmezhetők, 
mint egy idősor csapadékos napjainak összekevert, rendezetlen halmaza. 
Ugyanakkor ezek a halmazok tartalmazni fogják azokat az extrém érté-
keket, amelyek a kiindulási idősorra illesztett eloszlásfüggvény alapján 
lehetségesek, bekövetkezhetnek. Ha elegendően sok adatot generá-
lunk, az igen ritka, de lehetséges csapadékösszegek is előfordulnak az 
eredmények között. Amennyiben a csapadékmentes napok eloszlását is 
figyelembe lehet venni egyéb paraméterek mellett (pl. a csapadék éves 
menete stb.), akkor szintetikus idősorok készítésére is mód nyílik.

A vizsgálat és néhány
megállapítás
A Budapest Belterület csapadékmé-
rőn a 109 évi észlelés 40177 adatot 
jelentett, amelyben csapadéknyom 
és csapadék 19793 napon volt. Mi-
vel az adott eloszlásfüggvénnyel 
működtetett véletlenszám-gene-
rátorral a nullérték előállítása prob-
lémát okozhat, a csapadéknyomér-
tékek figyelembevételétől a 
szin tetikus adathalmaz előállítása 
során el kellett tekinteni. Emiatt a 
vizsgálatba vont csapadékos napok 
száma 14364 lett. Az adatokból em-
pirikus eloszlást határoztunk meg. 
Az empirikus eloszlásra az inverz 

Gauss-eloszlás lett illesztve, amely a 10 mm feletti csapadékösszegekre jól 
közelítést mutatott. Az eloszlásfüggvény ismeretében véletlenszám-ge-
nerátorral 25 alkalommal lett legyártva a vizsgált időszaknak megfelel-
tethető csapadékmagasság-adathalmaz. Az adatgenerálás során, mivel a 
csapadékmentes napok eloszlása és azok hossza nem lett meghatározva, 

1. ábra: A Budapest Belterület csapadékmérő napi adatai az 1901–2010 közötti 
időszakban
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azzal a feltételezéssel kellett élni, hogy a csapadékos napok száma az 
egyes modellezett időszakokban 14364 körüli lehet, a modellben ez a 
14400 értékkel lett felvéve. Ez a közelítés kényszerű, a valóságban a csa-
padékos napok száma eltérő. Amennyiben idősorok előállítására kerülne 
sor, a csapadékos napok száma minden szimuláció során eltérő lenne. A 
szintetikus adatokat a 2. ábra mutatja be. A különböző színek az egyes 
szimulációhalmazokat reprezentálják.

Az adatok jól mutatják, hogy a rendelkezésre álló csapadékidősor ön-
magában nem feltétlen mutatja meg a csapadékosság változatosságát. 
A szintetikus adatok között a legnagyobb 163,3 mm lett, amelyet 145,1 
mm, majd 133,4 mm követ. Látható, hogy 100 mm felett 20 adat jelenik 
meg, ami azt jelenti, hogy átlagban az adathalmazok 80%-ában volt 100 
mm feletti érték. Voltak tehát olyan adathalmazok is, amelyekben 100 
mm-es csapadék a 100 évnek kb. megfelelő szimulációban nem keletke-
zett. Egyébként az eredeti mért adatsorban is „csak” 93,4 mm csapadék 
észlelésére került sor. Mi köze van egy ilyen szimulációnak a valósághoz? 
A budapesti csapadékmérőkön valaha mért legmagasabb napi csapadé-
kokat az OMSZ a honlapján közzétette. Ennek feldolgozása révén készült 

a budapesti, 1899–2018 közötti időszakra vonatkozó napi maximumokat 
bemutató ábra (3. ábra). Az ábrán a vízszintes tengelyen az év napjai ta-
lálhatók, míg a függőleges tengelyen a napi csapadékösszegek. Az egyes 
pontok a vízszintes tengely egy napjához tartozó, Budapesten mért leg-
magasabb napi csapadékösszeget mutatják. Ezek a pontok – amelyek 
alapvetően a zivatarszezonhoz köthetők – azt mutatják, hogy Budapest 
területén a mérések időszakában 140 mm csapadék is előfordult, és a 
100 és 120 mm közti sávban is láthatók adatok. Minthogy ezek az adatok 
csak az adott nap legnagyobb csapadékösszegét mutatják az elmúlt 120 
évben a budapesti csapadékmérők valamelyikén, a valóságban szükség-
szerűen lehet még adat, amely erre az ábrára nem került fel. 

 A napi csapadékok éves eloszlása azt mutatja, hogy a napi maximu-
mok lényegében a teljes időszakra szóródnak, azaz szélsőséges csapadé-
kok az elmúlt évszázadban is természetesek voltak (4. ábra). Ez arra utal, 
hogy a klímaváltozással kapcsolatos kedvezőtlen változások feltételezé-
se előtt is jelentős számban kellett szembesülni olyan nagycsapadékkal, 
amelyek kiugró csapadékmennyiséget hoztak az év valamely napján. A 
vízkárok tekintetében a klímaváltozásnál jelentősebb szerepe van a város 
kárérzékenységében bekövetkezett változásnak. Míg akár ötven éve és 
különösen azt megelőzően a gazdaság működése nem volt kitéve a vízre 
érzékeny infrastruktúrák folyamatos működésének, mára ez gyökeresen 
átalakult. A társadalmunk működése érzékeny és jelentős sebességgel 
átadott és átvett elektronikus jelekben kódolt adatok tömegén nyugszik, 
transzportjuk kiesése azonnali károkat okoz. Emlékezetes, hogy a tele-
kommunikáció korai időszakában a beázó telefonvezetékek még pesti 
viccek tárgyát képezték. Ma ez már nem a humor kategóriája, mára ezek 
az eszközök kritikus infrastruktúrahálózatok elemei lettek.

 Ugyan mindeddig folyamatosan egy csapadékmérő lehetséges ada-
tairól esett szó, említést érdemel az a körülmény, hogy a csapadékosság 
mint sztochasztikus folyamat azonos jellege nem egy csapadékmérőn, 
hanem a mérő meglehetősen tág környezetében értelmezhető, hiszen 
egy földrajzi térségre jellemző. A csapadékosság ugyanakkor térben 
és időben rendkívül változékony. A térbeli változékonyság különösen 
érvényes a heves csapadékeseményekre. Ezek esetében az egyes, akár 
szomszédos csapadékmérők is lényegesen eltérő csapadékmennyiséget 
mérhetnek. A térbeli változékonyság következménye az is, hogy pl. a fő-

város területe felett átvonuló, intenzív 
csapadékhullást okozó csapadékme-
zők teljesen eltérő helyeken okoznak 
extrém csapadékösszeget. Erre jó pél-
da volt az FCSM saját mérőhálózatán 
észlelt, 2015. évi három felhőszakadás. 
Ezek esetében, bár kiterjedt csapa-
dékmezők okozták a szélsőséges csa-
padékot, a szélsőértékek ugyanazon 
mérőkön többször nem jelentkeztek. A 
három zivatarra vonatkozóan összesen 
92 észlelésre került sor. 60 mm csapa-
dékmagasságot meghaladó észlelés 
egyik állomáson sem ismétlődött a há-
rom esemény során. A 40–60 mm-es 
csapadékosztályban két ismétlődésre 
került sor. A 20–40 mm-es csapadé-
kosztályban két helyen háromszoros, 
nyolc helyen kétszeres ismétlődést 
észleltünk (Rácz & Székely, 2016). Az 
a körülmény, hogy az egy térségre 
feltételezett csapadékosság mellett a 

2. ábra: Szintetikus napi csapadékok halmaza 25x14400 csapadékos napnak, kb. 
25x110 évnek megfelelő időszakra

4. ábra: Valaha mért napi maximum-csapadékösszegek előfordulása éves bontásban Budapesten (az OMSZ adatai nyomán)

3. ábra: Valaha mért napi maximumértékek Budapesten (az OMSZ adatai nyomán)
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környékén, így a Svábhegy (Széchenyi-hegy) és Budaörs határában is ká-
rokat okozott (Réthly, 1998). Említést érdemel a 2010. május 30-i felhősza-
kadás, amely Törökbálint és Budaörs környékén okozott 100 mm körüli, 
amatőr mérések alapján becsült csapadékösszegeket. Ez a felhőszakadás 
a Hosszúréti-patak emlékezetes árvizét okozta. Ezek az extrém esetek is 
rámutatnak a főváros csapadékvízzel kapcsolatos feladataira, amelyek 
leginkább a hiányzó vízelvezető rendszerek kiépítésére, az extrém csa-
padékok elvezetésének szükségességére kell hogy irányuljanak elsődle-
gesen. És ebben a sorban kell megemlékezni a 2015. év három felhősza-
kadásáról, ezek közül is elsősorban az augusztus 17-iről. A belvárosban a 
napi csapadékösszeg a 130 mm-t is meghaladta, és az említett kártípusok 
közül a felszíni létesítmények elsodrásán kívül mindegyik bekövetkezett. 
A kritikus infrastruktúrára gyakorolt hatását a helyenként egy napon túl 
elhúzódó áramszünet jól mutatta.  

A klímaváltozás várható hatásai a csapadékosságra
A klímaváltozás első jelei a hőmérséklet többéves átlagértékeiben jól 
kimutathatók. A csapadékosság változása a már említett időbeni válto-
zékonyság miatt sokkal nehezebben mutatkozik meg, még 50 éves idő-
szakokban sem mutatkozik meg egyértelműen (Bartholy, és mtsai., 2013). 

Az éves csapadékösszeg tekintetében az 1960–2009 közötti idő-
szakban az országban általában 0–15%-os csökkenés figyelhető meg az 
északkeleti területek kivételével, ahol kismértékben (5–15%) nőtt az éves 
csapadékösszeg. A nyugati országrészben a többi területhez képest erő-
sebb, 15–25%-os csökkenés tapasztalható (6. ábra).

A mérnöki szempontból lényegesebb napi csapadékösszegek tekin-
tetében az eddig tapasztalt változások a csapadékosság változékonysá-
ga miatt leginkább az egyes extrém csapadékklímaindex-értékekben 
mutatkoznak meg. 

Ilyen indexértékek például 
– az 1 mm csapadékot meghaladó napok száma, amely 1901 és 2016 kö-

zött 20 nappal csökkent kb. 90 nap/év értékre, 
– a 20 mm-t meghaladó napok száma, amely a 116 év alatt átlagosan 1,3 

napot nőtt, jelenleg átlagosan 4,5 napot tesz ki, 
– a csapadékos időszakok közötti száraz periódusok évi legnagyobb mérté-

ke, amely 4,4 nappal hosszabb, mint 1901-ben, amikor 25 napot tett ki, 
– a csapadékos napokra vetített éves csapadékösszeg alapján számolt át-

lagos intenzitás értéke, amely 6,2 mm/nap értékről 7,8 mm/nap értékre 
emelkedett. 

 csapadékmérések térben jelentős eltéréseket mutatnak, megalapozza 
azt a feltevést, hogy a szintetikus adatsorok és különösen az adathalma-
zok értelmezhetőek a térség külön csapadékmérőinek szintetikus csapa-
dékadataiként is. Erre vonatkozóan már folyt vizsgálat, vagyis az azonos 
időszakban működő csapadékadatok értelmezésére és hasznosítására 
(Rácz, 2018). A Budapest Belterület csapadékadatai alapján előállított 
szintetikus adathalmazok értelmezhetők tehát úgy is, mint a város te-
rületén elhelyezett 25 csapadékmérő 110 év alatt hulló csapadékainak 
modellje. Ebben a megközelítésben választ lehet kapni arra a kérdésre, 
hogy a 25 mérő által reprezentált – a szakirodalom szerint a zivatarok-
ra vonatkoztatva cca. 2 km sugarú – körökben (Dési, Czelnay, & Rákóczi, 
1965) milyen csapadékok hullhattak (volna), és amennyiben leszámoljuk 
a különböző szélsőséges nagycsapadékok számát, így pl. a 100 mm felet-
tieket, akkor megállapítható, hogy kb. 20 esetben fordult elő 100 mm-t 
meghaladó nagycsapadék a mérők által reprezentált területen.

Mielőtt a címben feltett kérdés jelen időszakra vonatkozó megvála-
szolására sor kerülne, érdemes megemlékezni arról, hogy Magyarorszá-
gon két alkalommal is mértek 200 mm-nél magasabb napi csapadékösz-
szeget. Az egyik Komárom-Esztergom megyében, Dadon (260 mm, 1953. 
június 9.) következett be, a másik Gyömrőn (202,7 mm, 1963. szeptember 
8.) (5. ábra), Budapest tőszomszédságában. A 3. ábra 140 mm-t meghala-
dó értéke is ehhez az utóbbi zivatarhoz köthető. Az eredmények alapján 
azt a megállapítást lehet tenni, 
hogy Budapesten a klímaválto-
zás hatásait még számba sem 
véve előfordulnak, illetve előfor-
dulhatnak rendkívüli nagycsa-
padékok, mégpedig olyanok is, 
amelyek meghaladják az utóbbi 
években látottak pusztító hatá-
sát. E csapadékok bekövetke-
zésére a város területén bárhol 
számítani lehet a domborzattól 
függetlenül, és például a 100 
mm-t meghaladóké egy évszá-
zad alatt 20-30 is lehet. Ez azt 
is jelenti, hogy néhány évente 
bizonyosan számolni kell ilyen 
nagyságrendű felhőszakadás-
sal valahol a fővárosban. Az, hogy mekkora kárral jár egy ilyen helyzet, és 
miként lehet a vizeket elvezetni, az a domborzat és a beépítés függvénye. 
Az kétségtelen, hogy beépített területen az extrém csapadék igen jelentős 
károkozási potenciállal bír. A károkozás négy legfontosabb típusa:

– az elöntés, 
– a felszíni létesítmények (burkolatok, utcabútorok, járművek) elsodrása,
– a szennyvízzel kevert víz felszínre jutása,
– a csatornák túlterheléssel összefüggő eróziója (illesztések vagy a cső-

anyag tönkremenetele miatti kimosódás, és ennek következtében a 
felszín beszakadása).

A 3. ábrán bemutatott adatsorokon kívül bekövetkezett budapesti vagy 
Budapest közelében kialakult nagycsapadékokra több példa is említhe-
tő (a már említett gyömrői maximumon kívül is). Emlékezetes az 1875. 
június 26-i felhőszakadás, amely az Ördög-árok völgyében okozott igen 
jelentős károkat (részben az árok rendezetlen volta, részben az épp fo-
lyamatban levő átépítés miatt), és amely emberéleteket is követelt. En-
nek rögzített csapadékösszege a budai várban működő meteorológiai 
állomáson 103 mm volt (Héjas, 1898). Ugyanez a felhőszakadás a város 

5. ábra: Az 1963. szeptember 8-i felhő-
szakadás izohiétavonalas térképe

6. ábra: Éves csapadékösszegek változása az 1961–2016 közötti időszakban 
(az OMSZ nyomán)
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– Az ennél kisebb, de igen jelentős felhőszakadások akár évente többször 
is előfordulhatnak.

A csapadékossággal kapcsolatban meg kell említeni azt is, hogy a 
jelenség károkozó potenciálja nem pusztán a csapadék mennyiségében 
vagy intenzitásában rejlik. A városi árvizek előfordulása szempontjából 
kulcskérdés a felszín jellege, a lefolyás mikéntje, a lehetséges beszivárgás 
mértéke. Amennyiben a felszín jellege a víz visszatartása szempontjából 
kedvezőtlenül változik, kisebb csapadékok esetén is jelentős többletle-
folyással kell számolni, ami a korábbi azonos csapadékokhoz képest na-
gyobb kárt okoz. Amennyiben a lefolyási tényező a burkolt felületek nö-
velése révén a kétszeresére nő, a lefolyó vízmennyiség óhatatlanul ebben 
a mértékben növekszik. A nagycsapadékokkal szemben érzett kitettség 
szubjektív jellegű, és a baj forrása könnyen kereshető a klímaváltozásban. 
A veszélyeztetettség érzete viszont a lefolyási viszonyok kedvezőtlen 
változása miatt jelentős mértékben nő, mint ahogy a csapadékosság a 
klímaváltozás miatt átalakul. Utóbbi ugyanis a lefolyás növekedésénél 
sokkal lassabb folyamat.

Ahhoz tehát, hogy a nagycsapadékok ne okozzanak jelentős károkat 
az egyre kiterjedtebb és érzékenyebb infrastruktúrában, a létesítmények-
ben és az emberéletben, a településeknek fel kell készülniük. Ennek kul-
cseleme a nagy kapacitású vízelvezető rendszerek kialakítása, amelyek 
megfelelő befogadóhoz csatlakoznak, ha kell, szivattyútelepekkel támo-
gatva. Mindennek különös jelentőséget ad az a lemaradás, amely a csa-
padékvíz-elvezetés és a csapadékvíz-gazdálkodás területén jelentkezik.

Az irodalomjegyzék a szerkesztőség címén elérhető.

A csapadékadatok e mutatók szerinti változása arra utal, hogy a csa-
padékok intenzívebbekké váltak az elmúlt évszázadban (Lakatos, és mt-
sai., 2018).

A jövőre vonatkozó előrejelzések szerint a földi átlagot meghaladó 
melegedés várható Magyarországon, ezen belül a nyári időszak melege-
dése lesz a legerőteljesebb. A csapadék mértéke az ősz kivételével csök-
kenni fog, és az éves összegben is csökkenés várható. A melegedéssel 
a konvektív folyamatokkal keletkező zápor- és zivatartevékenység mér-
téke nőhet, az intenzitás növekedésével lehet számolni (Mika). Ez a fo-
lyamat térben és időben elnyújtott, az eleve igen nagy változatosságot 
mutató csapadékosság extrém megnyilvánulásának lassú növekedésé-
vel lehet számolni. Ez a mérnöki tevékenységben a gyakoriságok csök-
kenésében fejeződik ki, az a csapadék, amely korábban 10 évente fordult 
elő, az évszázadban előrehaladva 8-9 évente is tapasztalható lesz. Ez azt 
jelenti, hogy a 2. ábra szintetikus csapadékai – amennyiben a századunk 
egy későbbi időszakának adataiból gyártjuk le – magasabb legnagyobb 
csapadékösszeget is mutathatnak.

Visszatérve a címben feltett kérdésre, a főváros területén akár 200 mm 
csapadékmagasságot is elérő felhőszakadás igen ritkán, de előfordulhat. 
A többi karakteres nagycsapadék egy évszázadban több alkalommal is 
kialakulhat, így  

– 140–160 mm-es felhőszakadás egy-két alkalommal kialakulhat a város 
térségében. 

– 120–140 mm-es nagycsapadék előfordulása a városban 30-40 évente 
lehetséges.

– 100–120 mm-es csapadék 4-5 évente valószínű.

A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES VEGYSZEREK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 
TECHNOLÓGIAI ÁTALAKÍTÁSSAL

kivonat A Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Üzemében napi szinten küzdenek meg az ott dolgozó szakemberek 
a magyarországi telepeken jellemző tipikus problémákkal. A megfelelő denitrifikációhoz sok esetben szükség van 
biológiailag bontható szerves anyagra, amihez kapcsolódóan 2017. január 1-től szeptember 30-ig 144,91 t szerves 
anyag adagolása történt meg az üzemi folyamatok támogatására. Fontos volt, hogy olyan megoldást dolgozzunk 
ki a telep szakembereivel, amely biztosítja a hatékony biológiai szennyvíztisztítást a technológiában, anélkül hogy 
pótszénforrás-adagolásra lenne szükség, így elérve a magasabb fokú környezetvédelmet. Technológiai módosítás-
sal a denitrifikáció megfelelő hatásfoka stabilan biztosítható lenne a beérkező szennyvíz ingadozó C/N arányaitól 
függetlenül, aminek következtében nem lenne szükséges évente közel 200 t-nyi szerves anyag adagolása, azaz így is 
megvalósítható lenne a szennyvíz megfelelő mértékű biológiai tisztítása vegyszer adagolása nélkül.
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tornahálózat építésébe kezdett a város. Ez 1913-ra készült el, és már az 
egész város területét lefedte, így Debrecen ekkorra fedett beton csator-
na- és ivóvízhálózattal rendelkezett. 1931-ben került sor az első szeny-
nyvíztelep átadására, amely 8000 m3/nap szennyvíz fogadására volt 
alkalmas. A megépült telep 1981-ig ugyanazon technológiával üzemelt. 

Bevezetés
Debrecen csatornázását kb. 200 évvel ezelőtt kezdték meg a Miklós ut-
cán, ez fedett, boltozatos csatorna volt. Az építkezések után, az 1848-as 
szabadságharcot követően az összegyűjtött szennyvíz és csapadékvíz 
nyílt árokban, tisztítatlanul torkollott a Tócó patakba. Ezután újabb csa-




