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MAGYARORSZÁG ÁRVÍZVÉDELMI POLITIKÁJA

Az Európai Unió Árvízi irányelve alapján Magyarország elkészítette az árvízi veszély és kockázati 
térképeit. A készítés során 2013-ban kialakult árvíz szükségessé tette a mértékadó árvízszintek 
felülvizsgálatát, tekintve, hogy új rekordvízszintek alakultak ki a Dunán, de azt megelőzően 
a Tiszán is. A kialakult árvízszintek több helyen meghaladták a méretezési vízszinteket, sőt 
ezek biztonsággal növelt értékét is. 

Az elemzések rámutatta arra, hogy az árvízszintek Magyarországon átlagosan 1 méterrel nőttek meg az utolsó negyven 
évben, az eltelt időszak jelenségeit figyelembe véve. Ennek oka elsődlegesen a hullámtéri levezető képesség csökkenése 
volt. A valós helyzethez igazodó új 1%-os valószínűségű (100 évente egyszer előforduló) árvizek szintjeit, mint méretezési 
szinteket a magyar jogrendben is átvezették.

A védvonalak végleges, jogszabályoknak megfelelő védképességének megvalósítása több évtizedig eltarthat, tekintve, 
hogy több mint 3000 km védvonal átalakítását igényli. Az átmeneti időszakban ezért több intézkedésre van szükség, melynek 
elve, hogy a mentesített ártereknél először a biztonságos védekezés feltételei legyenek meg, majd ezt kövesse a jogsza-
bály szerinti védettség megvalósítása. Ez majd kevésbé igényel védekezési tevékenységet, inkább csak figyelőszolgálatot. 

A jogszabályszerű védettség elérése feltételezi az árvízvédelmi töltések végleges kiépítését, és a klímaváltozásból 
eredő kiszámíthatatlan árvizek tározóval történő visszatartását, biztonságos levezetését. A végleges védettség kiépí-
téséig, azonban meg kellett határozni a közbenső időszak tennivalóit és előírásait is, hogy az adott körülmények között a 
biztonságot a lehetséges maximumon tartsuk.

Elsődleges cél, hogy a jelenlegi kritikus szakaszokon is védhetővé tegyük a védvonalat. Minimalizáljuk a kiszámíthatatlan 
jelenségeket (buzgár, rézsűcsúszás, töltésroskadás) a töltésszerkezet megváltoztatásával. Azokon a szakaszokon, ahol az 
árvízvédelmi töltés ideiglenes módon (homokzsákokkal) történő magasítása már kockázatos, ott a töltésmagasság lega-
lább a védhetőség szintjéig megemelésre kerüljön. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása Magyarországon a „Védképesség 
helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt keretében történik.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM  
A FENNTARTHATÓ, FEJLESZTHETŐ ÁRVÍZI BIZTONSÁGÉRT

„VÉDKÉPESSÉG HELYREÁLLÍTÁSA 
AZ I. RENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI 
FŐVÉDVONALAKON”
A 2016. évi helyzetfelmérés alapján a vízügyi igazgatóságok szakemberei az utóbbi évek árvizeitől 
megrongálódott védművek soron kívüli helyreállítására tettek javaslatot. Az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság sikeresen pályázott uniós pénzügyi forrásra a „Védképesség helyreállítása az 
I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekttel, s így 12 milliárd forintos EU támogatásból 
valósult meg a védművek helyreállítását szolgáló beruházás.

Az országos kiterjedésű projekt leginkább a Duna, a Tisza, a Dráva és a Körösök menti védvonalak – a 2016. évi felmérések 
során feltárt - megerősítésre szoruló szakaszainak megerősítését biztosította. A 2017-ben megkezdett, és a 2018 októberéig 
lezajlott munkálatok országszerte közel negyven település árvízi biztonságát növelik. 

A projekt keretében elsősorban azon védvonalszakaszok erősítése történt meg, amelyek védképessége nem volt meg-
felelő, például mert az árvízvédelmi töltés alacsony, vagy gyenge a keresztmetszet. Esetenként az altalaj megcsúszásra, 
kimosódásra hajlamos jellege miatt is szükség volt a megújításra.

A projekt elsődleges célja volt, hogy ezeken a szakaszokon is kellően megerősítse a védvonalat és a kiszámíthatatlan 
jelenségeket minimalizálja (buzgár, rézsűcsúszás, töltésroskadás). Emellett célja volt az is, hogy azokon a szakaszokon, 
ahol az árvízvédelmi töltés ideiglenes módon (homokzsákokkal) történő megemelése kockázatos, ott a magassági hiány 
a legalább a védhetőségig megemelésre kerüljön. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a tervezett fejlesztéseket a szakmai irányítása alá tartozó Vízügyi Igazgatóságok 
kezelésében lévő elsőrendű állami fővédvonalakon hajtotta végre. A beruházás kiterjedtségére jellemző volt, hogy a hazai 
12 regionális vízügyi igazgatóságból 10 területileg érintett volt a projekt megvalósításában. 

A 2014–2020 között zajló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló projekt össz-
hangban van társadalmi, gazdasági, szakpolitikai és műszaki igényekkel. A projekt jelentős természeti és nemzetgazdasági 
értékekkel rendelkező térségek vízgazdálkodási-vízkárelhárítási rendszerének fejlesztését irányozta elő.

A kitűzött cél megvalósításához el kell kerülni az árvízszintek további emelkedését, tekintve, hogy az tovább növelné a 
veszélyt és ezzel csökkentené az új beruházások védképességét is. A végleges védettség kiépítéséig, amely több évtizedet 
vehet igénybe, az átmeneti időszakban mérlegelni kell a pillanatnyi biztonságot, illetve a védett területeken a lakosságszá-
mot és a védett vagyoni értéket. Ennek érdekében átmenetileg differenciált árvízvédelmi előírások lépnek életbe a védett 
emberi és vagyoni értékek biztonságával arányosan. Így lehetővé válik egy töltészakasz fejlesztése hosszabb szakaszon, 
igaz alacsonyabb, de védhető szinten. A differenciált árvízvédelmi előírások megteremtik a lehetőségét annak, hogy a 
védettség eléréséig a biztonságot a lehetséges maximumon tartsuk. Elkészültek valamennyi öblözetre a lokalizációs ter-
vek, amelyek meghatározzák a konkrét tennivalókat egy töltésszakadás esetén, illetve be tudják mutatni a településrészek 
veszélyeztetettségének mértékét (kialakuló, vízmélység, vízsebesség, elérési idő). A 2014–2020 között zajló Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében zajló projekt összhangban van társadalmi, gazdasági, szakpolitikai 
és műszaki igényekkel. A projekt jelentős természeti értékekkel rendelkező térségek vízgazdálkodási-vízkárelhárítási rend-
szerének fejlesztését irányozza elő.

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.4.0-15-2017-00020

Összes beruházási költség: 12.000.000.000 Ft

Projekt támogatásának intenzitása: 100% 

Projekt támogatásának összege: 12.000.000.000 HUF

A megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázat benyújtásának időpontja: 2017. 09. 21.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2018. 10. 15.

 KEDVEZMÉNYEZETT
n Országos Vízügyi Főigazgatóság,  

1012 Budapest, Márvány utca 1/D. Telefon: 1/ 225-44-00. www.ovf.hu

 TERVEZŐ
n VIZITERV Environ Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13–15., 3. emelet.  

Telefon: 1/ 225-44-00 (Mellék 370, 371). www.environ.hu

 KIVITELEZŐ
n MB – Védképesség 2017 Konzorcium.

 TAGOK 
n Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.
 Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz
 Békés DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft., 5630 Békés, Petőfi u.  

Telefon: 06 (66) 510-610. www.dren.hu. 

 MÉRNÖK SZERVEZET
n AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Angyalföldi út 30–32. B. ép. földszint 2.
n ISTER Mérnökiroda Kft., 2091 Etyek, Hősök tere 11. www.isterkft.hu

http://www.ovf.hu/
http://www.environ.hu/
http://www.dren.hu/
http://isterkft.hu
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A BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT!
Az átmeneti időszakban folyamatosan mérlegelni és maximalizálni kell a pillanatnyi biztonságot. Ennek érdekében 
átmenetileg differenciált árvízvédelmi előírások lépnek életbe a védett emberi és vagyoni értékek biztonságával ará-
nyosan. Így lehetővé válik egy töltésszakasz fejlesztése hosszabb szakaszon, igaz alacsonyabb, de védhető szinten. 

Ez a védekezési költségeket csak csökkenti, nem szünteti meg, de a biztonság intenzív védekezés keretében hosszabb 
szakaszon fenntartható, mintha rövid szakaszon a beavatkozást nem igénylő jogszabályi védettséget építjük ki. A diffe-
renciált árvízvédelmi előírások megteremtik a lehetőségét annak, hogy a védettség eléréséig a biztonságot a lehetséges 
maximumon tartsuk, értékes területeink védhetőek legyenek. Ennek megfelelően a beruházásokat a differenciált árvíz-
védelem keretében meghatározott mértékben és sorrendben lehet végrehajtani.

INTERAKTÍV TÉRKÉPEK A LAKOSSÁG VALÓS IDEJŰ 
TÁJÉKOZTATÁSÁRA
Már az elmúlt évben, 2017-ben lehetővé vált a lakosság közvetlen tájékoztatása, igy jelenleg 
már hozzáférhező az árvízi elöntések 2. generációs interaktív térképe, amelynek segítségével 
mindenki tájékozódhat egy esetleges árvízhelyzetben saját otthonának veszélyeztetettségéről. 
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

A magyar árvízvédelem kiemelten kezeli a Felső-Tisza (Tiszabecs-Vásárosnamény) árvízvédelmének kiépítését. Ennek 
oka, hogy ezen a szakaszon nagyon sok víz (közel 5000 m3/s) tud nagyon kevés időelőnnyel (max. 15 óra) érkezni. A rövid 
felkészülési idő nem teszi lehetővé a széleskörű felkészülést a védekezésre, ezért itt magasabb biztonságú művekre, a 
végleges védettség kiépítésére van szükség. A külföldi, felvízi országokban jelenleg is folytatódik az árterek szűkítése 
új védvonalak kiépítésével, ami önhibánkon kívül további vízhozam növekedést, és időelőny csökkenést okozhat. Ezért 
különösen indokolt ezen a szakaszon a töltések végleges kiépítése, és tartalék tározók kialakítása. 

ÁRVÍZI  KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEK
A kitűzött cél megvalósításához el kell kerülni az árvízszintek további emelkedését, tekintve, hogy az tovább növelné 
a veszélyt és ezzel csökkentené az új beruházások védképességét is. Ezért készültek el az Árvízi Kockázatkezelési tervek 
keretében a nagyvízi mederkezelési tervek, amelyek úgy szándékoznak koordinálni a hullámtéri tevékenységeket, fej-
lesztéseket, hogy azok ne okozzanak további árvízszint emelkedést („teret a folyónak” elv érvényesítése).

Az árvízvédelem mindemellett felkészült arra, hogy egy esetleges töltésszakadás következményeit is prognosztizálja 
a hátországban védekező szervek és a lakosság részére. Elkészültek valamennyi öblözetre a lokalizációs tervek, amelyek 
meghatározzák a konkrét tennivalókat egy töltésszakadás esetén, illetve be tudják mutatni a településrészek veszélyez-
tetettségének mértékét (kialakuló vízmélység, vízsebesség, elérési idő).

A DIFFERENCIÁLT ÁRVÍZVÉDELEM FELTÉTELEINEK 
KIALAKÍTÁSA
Az árvízvédelmi biztonság meghatározásánál figyelembe kell venni a védett terület elöntési kockázatát is, az ott talál-
ható lakosságot és vagyoni értéket. Figyelemmel arra, hogy az árvízi fejlesztésekre fordítható források nem teszik lehetővé 
a következő 30 évben az árvízvédelmi művek előírt biztonságra történő kiépítését, a hatékonyság érdekében a biztonsági 
előírásokat egyéb szempontból is differenciálni szükséges. Az árvízvédelmi biztonság nagyobb abban az esetben, ha 
ugyanazon forrásból alacsonyabb szintre, de hosszabb szakaszon védhetővé építjük ki az árvízvédelmi töltést, vagyis 
intenzív védekezés keretében biztonsággal védhetővé válnak Ugyanezen forrásból az előírt (végleges) biztonság rövidebb 
szakaszon építhető ki. A kiépített szakaszon ugyan a védekezési tevékenység gyakorlatilag csak megfigyelést tesz szük-
ségessé, de az elmaradt fejlesztésű szakasz veszélyeztetettsége, a védekezés kockázata nagy marad. Ezért a differenciált 
megközelítéssel védvonalainkat előbb védhetővé, majd védetté kell tenni. A program alapfeltétele, hogy a nagyvízi med-
rek kezelésével az árvízszintek emelkedése ne folytatódjon, mert azzal a beruházások elértéktelenednek, a kockázat nő.

A védhetőség mértékét kutatás keretében kell meghatározni, amely összefügg a mértékadó árvízszintek meghatáro-
zásával. A kutatási eredmények alapján olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, amely lehetővé teszi a biztonság 
differenciálását azon elv figyelembevételével, hogy a mentesített árterek először mindenhol védhetővé váljanak, és 
ahol ez a feltétel teljesült ott kezdődjön meg a végleges biztonság kiépítése. 

https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html
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TERET A FOLYÓNAK! – NAGYVÍZI MEDERKEZELÉS
Árvíz idején az átlagos vízmennyiség sokszorosának levonulásához kell szabad utat biztosítani. Ez 
jellemzően a folyók medrében már nem lehetséges, így a folyókon érkező hatalmas mennyiségű 
(a Dunán a csúcsvízhozamhoz tarozó vízjárás idején majdnem 800 millió köbméter egy nap 
alatt!) víz a mederből kilépve vonul a tenger felé. 

A bizonytalan időközönként rendszeresen előforduló árvízek a folyók, vízfolyások nagyvízi medrét elöntve keresik a legki-
sebb ellenállással járó vízlevonulás útját. Ha ezt az útvonalat nem tudjuk biztosítani, akkor az akadályok hatására az árvízek 
egyre nagyobb vízszintek kialakulásával fenyegetnek, szélsőséges esetben akár az árvízvédelmi vonala koronaszintjét is 
meghágó magasságokkal. Mindez fokozott kockázatok kialakulását vetítheti előre, ha figyelemmel vagyunk korunk vál-
tozó klímájának a hidrológiai ciklusra gyakorolt hatásával, mivel ennek egyik kimutatható következménye, hogy az egyre 
gyakrabban előforduló és egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok következtében egyre nagyobb mennyiségű vizeket 
kell egyre kevesebb idő alatt levezetni a folyóink, vízfolyásaink nagyvízi medrében.

A kedvezőtlen folyamatok ellensúlyozása érdekében mindenképpen kerülni kell a nagyvízi mederben olyan létesítmé-
nyek elhelyezését, megépítését és olyan tevékenységek folytatását amelyek a víz szabad lefolyásának útjában állhatnak.

A nagyvízi mederben történő okszerű, tervszerűen megvalósított területhasználat lehet ennek a hatékony eszköze. 
A nagyvízi mederkezelés lényege, hogy a társadalmi szükségletekből eredő területhasználatok megvalósítása során az 
árvízek biztonságos levezetésének elsődlegessége biztosítottá váljon. Ehhez egyrészt általános és teljes kiterjedésű hid-
raulika vizsgálatok elvégzésére van szükség ami eredményeképp meghatározhatóvá válnak az általános területhasználati 
szabályok, területi és szerkezeti szinten.Konkrétan a nagyvízi meder mely területrészein folytatható erdőgazdálkodás vagy 
más mezőgazdasági tevékenységek, hova lehet esetleg épületeket elhelyezni valamint egy a nagyvízi medret keresztező 
mértékadó árvízszint fölé emelt pályaszintű közlekedési létesítmény (pl: közút vagy vasút) mely szakaszait kell esetleg 
hullámtéri hidakon vezetni. A ma alkalmazott korszerű áramlástani számítási eszközök lehetővé teszik a tervezők számára, 
hogy az általános vizsgálatokon felül egy–egy tervezett létesítmény hatását külön–külön is megvizsgálhassák és az ered-
mények ismeretében az olyanná tervezzék, hogy annak megvalósítása összességében ne okozhassa a nagyvízi meder 
vízszállító képességének csökkenését.

VÉDEKEZÉSI TECHNIKÁK – TECHNIKAI VÉDEKEZÉSEK
Az elmúlt évek árvízvédekezése során a mentett oldali területeken talajtani problémákra 
visszavezethető árvízi jelenségek voltak megfigyelhetők (buzgárosodás, fakadóvíz). 

A fejlesztéssel jó minőségben, végleges megoldásként és még olcsóbban is meg lehet építeni azokat a létesítményeket, 
amelyeket árvízi védekezés esetén az időelőny híján csak ideiglenes védekezési megoldással, illetve ideiglenes védművel 
kellene. A résfal, szádlemez – főleg szivárgási, állékonysági problémák esetén alkalmazzuk; a védvonalat biztonságossá 
teszi – gyakorlatilag egy belső erősítést kap a gát; a fal és a lemez megakadályozza a gáttest teljes átázását, és az elmúlt 
másfélszáz év során végzett többszöri gátemelések miatt nem homogén gátszerkezetet egységessé formálja. A résfal, 
szádlemezek beépítésével az úgynevezett lokálisan gyenge töltésszakaszok megerősítése történik, ezáltal az érintett ártéri 
öblözetben élő lakosság „árvízi” biztonság nő az árvízvédelmi töltésszakaszok állékonysági problémáinak megszüntetésével.

A tározás a vízkészletek közép- és hosszútávú gazdálkodásával kapcsolatosan meghatározó jelentőségű, hiszen nem 
mindig azon a helyen és abban az időpontban állnak rendelkezésre a vízkészletek. A tározás elsődleges célja a vízkészle-
tekben jelentkező hiányok mérséklése, vagy adott helyzetben akár a megszűntetése. Ehhez elsődlegesen olyan vízkész-
letre van szükség amely az aktuális időpillanatban nem kerül felhasználásra, vagyis fölösleges. A tározás végrehajtásának 
másik fontos feltétele a tározó tér rendelkezésre állása. A tározás hatékony végrehajtásához nem elégséges a tározott víz 
mennyiségével foglalkozni, hanem a annak minősége, illetve minőségének változása folyamatos kontrollálása és szabá-
lyozása is nélkülözhetetlen.

AZ EMBERI TÉNYEZŐ
A védképességet a technológiák fejlődésével, az 
egyre nagyobb teljesítményű gépek, informatikai és 
kommunikációs eszközök segítségével mind magasabb 
szintre emelhetjük. 

Ez a projekt kitűnő példa arra, hogy a tapasztalatok nyomán nagyobb 
védettséget vagyunk képesek biztosítani a víz közelében élő és dolgozó 
embereknek, természeti környezetüknek. De szót kell ejteni arról, hogy 
minden technika, minden stratégia és kármegelőző taktika csak akkor 
lehet eredményes, ha a gátakon információval és tudással felvértezett 
szakemberek, a bajban bajtársakká váló lakosok, a veszélyt ismerő 
és átérző önkéntesek fognak össze, amiként ez a legutóbbi 2013-as 
dunai csúcsárvíz idején is volt. Csak ezzel az összefogással együtt lehet 
eredményesen védekezni a – most már nyilvánvalóan a klímaváltozás 
okozta – szélsőséges természeti jelenségek „új generációjával” szemben.
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