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„Bárki, aki képes meg-

oldani a vízzel kapcsolatos 
problémákat,  két  Nobel-
díjat  érdemel:  egy  tudo-
mányosat és egyet a béké-
ért.”  

J. F. Kennedy 

 

BEVEZETÉS 

 

Napjainkban  a  jelentős természeti eredetű katasztrófák  gyakorisága,  pusztító  hatása 

egyre  nagyobb  méreteket  ölt.  Vizsgálva  az  ilyen nagy pusztítással  járó  katasztrófákat,  

ezen belül a hidrológiához köthető, heves zivatarok, nagy mennyiségű csapadék követ-

kezményeként megjelenő ár- és belvizeket, valamint az ezekhez kapcsolható másodlagos 

katasztrófahelyzeteket, megállapítható, hogy az ilyen természeti események száma és in-

tenzitása folyamatosan emelkedik.[1] 

Magyarország legnagyobb természeti  kincse a víz.  E természeti  kincs azonban nem 

csak előnyöket, hanem a természeti csapások közül az egyik legnagyobb pusztítást, jelen-

tős anyagi kárral járó veszélyhelyzeteket okozta és okozza ma is hazánkban. Közismert 

tény,  hogy Magyarország területének közel  50 %-át  veszélyezteti  a  többletvíz,  árvizek 

vagy belvizek formájában. Hazánk területén az állam, a lakosság és az anyagi javak véd-

elme érdekében, különböző fajtájú és nagyságú beruházásokat hajtott végre – írásos em-

lékeink szerint – már a XII. századtól. Ennek ellenére az átfogó folyószabályozás csak a 

XIX. században indult meg. Ki ne ismerné Vásárhelyi Pál vagy Széchenyi István nevét, 

akikhez köthető folyóink szabályozásának kezdeti, szervezett megvalósulása. 

Napjainkban a nem kívánatos vízi jelenségek kapcsán a jogi szabályozás mellett a víz-

rendezés kérdéseivel is kell foglalkoznunk, melybe többek között beletartozik az ármen-

tesítés, a folyószabályozás, a mederkarbantartás, a belvízlevezetés, a partbiztosítás, stb. 

Az állam polgárainak védelme érdekében egyre fontosabb olyan beruházások végig vi-

tele, mely az adott területen az ár- és belvízhelyzet megoldását szolgálja.  Az árvízi tölté-

sek építése, magasítása azonban csak egy a lehetséges válaszok közül. A technika, a tech-

nológia fejlődésével olyan új megoldások kerülhetnek a döntéshozók elé, melyek a gyors 
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és hatékony védekezést támogatják, a veszélyhelyzet megelőzését szolgálják. Az árvíz-

védelmi rendszerek technikai, technológiai fejlesztése mellett a szakembereknek figyel-

met kell fordítaniuk a lakosság felkészítésére, ismeretekkel, információkkal történő ellá-

tására, amely a polgári lakosság komplex védelmének fontos eleme. 

Az árvízi, belvízi és helyi vízkárral összefüggő katasztrófahelyzetek az elmúlt húsz 

évben egyre nagyobb és egyre intenzívebb mértékben jelentek meg életünkben.  A hírte-

len lezúduló nagymennyiségű csapadékkal, a gyors hóolvadás miatt  kialakuló veszély-

helyzetekkel  szinte  az  ország bármely  pontján  találkozhatunk.  Ezen  veszélyhelyzetek  

nemcsak a folyóink, hanem kisebb patakok, vízfolyások mentén is okozhatnak helyi víz-

kárt, mely hatását tekintve kisebb méretű pusztítást jelent.[2] Az árvízi események gya-

korisága,  az  új  védelmi  eszközök,  technológiák  megismerése  és  használata az  önkor-

mányzatok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok és egyéb, a mentésben részt vevő szervek 

részére új  típusú kihívásként  jelennek meg.  A kormányzat  és  a törvényhozás  oldaláról  

kihívást jelent egy olyan nemzeti politika kialakítása, feladatmeghatározás és mindenkori 

stratégiaalkotás, mely a vízgazdálkodást, mint komplex tevékenységet vizsgálja, hiszen a 

víz az élet alapja. A víz, mint stratégiai elem többek között a katasztrófavédelem, ezen 

belül az élet és anyagi javak feladatrendszerét is érinti, akár sok (mint rendkívüli árvíz), 

akár kevés víz (mint aszállyal sújtott terület) található egy adott területen. A globális ég-

hajlatváltozással járó káros hatások Magyarországon is kikövetelték, hogy a hazai felté-

telekhez illeszkedő, a szélsőséges időjárás kihívásaira hatékony választ adó vízstratégia 

2013-ban megszülessen. A stratégia világos jövőképet fogalmaz meg, egyúttal meghatá-

rozza  a  megvalósítás  módját is.  A vízgazdálkodásunk és  a  hozzá  kapcsolódó stratégia  

azonban  csak  nemzetközi  környezetben  érheti  el  hatását,  hiszen  Magyarország  a  Föld  

egyik legzártabb medencéjében, annak legmélyebb fekvésű részén helyezkedik el. A le-

folyástalan, vagy elöntésnek kitett területek aránya magas. Felszíni vizeink átlagos lefo-

lyása 118 milliárd m3/év, de ennek 95 %-a külföldről származik. Az egy főre vetített fel-

színi vízkészletünk az egyik legnagyobb Európában, 12000 m3/év, de ennek nagy része a 

Dunához kötődik. Az országon belüli lefolyás ugyanakkor az arányát tekintve a legkisebb 

a kontinensen (6 milliárd m3/év, 5 %). A területre hulló 58 milliárd m3 csapadékból 52 

milliárd m3 elpárolog és beszivárog, így felszíni vizeik háromnegyed része a Duna, a Ti-

sza és a Dráva medrében található. A településeikből mintegy 1000 síkvidéki és 2200 

dombvidéki, melyből az összes települést figyelembe véve 1700 két-parti, vagyis olyan, 
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8000 − 10000 m³/s. A Duna fontosabb magyarországi mellékvizei betorkollási sorrend-

ben a következők: Lajta, Rábca, Rába, Ipoly, Sió, Dráva. A Duna után a Tisza Magyar-

ország második legjelentősebb folyója. Az 595 km hosszú folyó a múlt századi nagy ár-

vízmentesítési munkálatok során nyerte el jelenlegi hosszát, a több mint 950 km hosszú-

ságról. Teljes magyarországi esése 30 m (5 cm/km). Jellemző vízhozama Szegednél kis-

vízkor 170, középvízkor 800, nagyvízkor 3400 m³/s. E mellett említésre méltó, hogy a 

Tisza jelentős mennyiségű – évente 12 millió  tonna – lebegtetett  hordalékot  szállít,  ez 

vizének színét is meghatározza: „szőke Tisza”. Jelentősebb mellékvizei a magyar szaka-

szon betorkollási sorrendben: Túr, Szamos, Kraszna, Bodrog, Sajó, Zagyva, Körös, Ma-

ros.  

Folyóinkon évente két jelentősebb árhullám megjelenése jellemző, melyből az egyik 

a  hóolvadáshoz,  a  kora  tavaszi  (március)  időszakhoz, míg a másik jellemzően a nyári 

csapadékhoz köthető.[5] Bár a disszertáció nem érinti a jeges ár okozta veszélyhelyzete-

ket, de érdemes említést tenni a jeges árvízről, mint a téli időszak árhullámáról. A jeges 

ár a hideg téli időjárás következtében a folyók medrében lévő jégpáncél a mederben lévő 

víz  hirtelen  emelkedése  miatt  feltörik,  jégzajlás  alakul  ki.  Az  érkező árhullám először 

megbontja a jeget, több száz négyzetméteres táblák indulnak a folyón lefelé, folyamato-

san bontják, törik maguk előtt a jeget, miközben maguk is aprózódnak. Egyes kanyarok-

ban, műtárgyaknál a jég megakad, természetes gátat, úgynevezett jégdugót alkot, melyek 

feltorlasztják a mederben lévő vizet. Szerencsés esetben a felgyűlt víz súlya, ereje képes 

tovább sodorni a torlaszt, rosszabb esetben töltést tör át.  

    Magyarországon lefolyó víz  mintegy háromnegyedét  a Duna és a Dráva szállítja,  

ezzel szemben a Tisza (az ország területének felét kitevő) vízgyűjtőjén lévő folyók ösz-

szesen alig annak negyedét. A fajlagos felszíni vízkészletünk Európa egyik legmagasabb 

értéke,  ezzel  szemben készleteink  területi  megoszlása szélsőséges, időbeli elosztása 

egyenletlen, melyet a 2. ábra mutat. 

Ezen kitettségünk is fontos indoklása annak, hogy vízstartégiánk az Európai irányel-

veknek történő megfeleltetése kiemelt szemponttá váljon, a nemzetközi szerződésekben 

vállalt  feladatokhoz igazodjon. A vízstratégia olyan része a vízzel történő gazdálkodá-

sunknak, mely révén megvédhetjük természeti kincsünket, hatékonyan képviselhetjük ér-

dekeinket és kibontakoztathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket.  

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



 
2. ábra: Külföldről érkező vízhozamok átlaga (Forrás: Pencze János [6] pp.6.) 

Kvassay Jenő1 „Vizeinkről” szóló elemzésében írja: „Utódaink  útja  és  a  mi  eddigi  

utunk egymással homlokegyenest ellenkeznek, még mi folyóink szabályozásával azok vízét 

gyorsan levezetni törekedtünk, addig unokáink gátakkal fogják azokat torlasztani és az 

országban visszatartani.”[7]  

A történelem igazolta a magyar vízügyi szolgálat megalapítójának jövőbemutató so-

rait, előre vetítette napjaink  komplex  vízgazdálkodásának  feladatrendszerét.  Dolgoza-

tomban azonban ezen összetett feladatrendszerből csak az árvízvédelem területét, illetve 

1 Kvassay Jenő iskolái végzése során mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott a Magyaróvári 
Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on. Vízügyi szol-
gálat működését Franciaországban és Németországban is tanulmányozta,  majd 1878-ban  kinevezték  kul-
túrmérnöknek.  Ekkor kapott megbízást a földművelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági- 
vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték 
ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Ta-
lajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, onnan vonult nyugállományba. 
A kultúrmérnökség működési területe kiterjedt a belvízrendezésre és -lecsapolásra, az alagcsővezetésre és 
az öntözésre, a mederrendezésre és a vízmosás-megkötésre, a halászati ügyek felügyeletére. Kvassay nevé-
hez fűződik a vízjogi törvény megalkotása (1885: XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség 
és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Kezdeményezte a balatoni kikötők és a budapesti 
szabadkikötő megépítését, szorgalmazta a dunai vízi közlekedés fejlesztését. Szakirodalmi munkássága je-
lentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedeken át a kultúrmérnökök kézikönyve volt. Négy 
évtizeden át a magyar vízügy legfőbb irányítójaként működve új korszakot hozott a magyar vízépítés tör-
ténetében. 
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a katasztrófavédelem lakosságvédelmi  tevékenységét  kívánom kutatni  és  bemutatni.  A 

téma oly nagymértékű, melyet e dolgozat keretei nem engednek ismertetni. A kutatásaim 

során kizártam a dolgozatból a jeges árral kapcsolatos feladatrendszert is, szintén a kor-

látozott keretekre tekintettel. 

Az elmúlt évek árvizekhez köthető káreseményei bebizonyították, hogy a lakosságnak 

szüksége van olyan korszerű árvízvédelmi, lakosságvédelmi feladatrendszer kidolgozá-

sára, mely mind a beavatkozó erők, mind a lakosság részére iránymutatásokat nyújt egy-

egy bekövetkezett káresemény idején.  Egyre fontosabb tényezővé válik a lakosság ön-

mentési képességének fejlesztése érdekében a valós idejű információk, lakossági útmuta-

tások és felkészítések, a magatartási szabályok gyors, mindenki számára elérhető módon 

történő rendelkezésre bocsátása. Az emberhez egyre közelebb álló információs eszközök 

jó lehetőséget nyújtanak a lakosság tájékoztatására, biztonsági kultúrájának fejlesztésére, 

melyek a társadalom védelmi képességei hatékonyságát növelik, támogatják. Az árvízvé-

delem ezeréves történelme során megfigyelhető a védekező erők oldalán, hogy egyre fel-

készültebbnek kell lenniük, a technika és technológia adta lehetőségeket mindinkább ki 

kell használniuk, miközben a kézierős védekezés továbbra is elengedhetetlen marad.   A 

védekezések a helyi szervezetektől egyre több anyagi eszközt, szakértelmet és beavatkozó 

állományt igényelnek, követelnek, míg a veszélyhelyzet következményeinek, káros hatá-

sainak felszámolásában egyre nagyobb szerep hárul az önkéntességen alapuló mentőszer-

vezetekre.  

 

A TÉMA AKTUALITÁSA  

A klímaváltozásból eredeztethető árvízi kitettség mértéke nőtt hazánkban. Elemzéseim 

során arra a megállapításra jutottam, hogy az éghajlatváltozás okozta felmelegedés miatt 

kialakuló hidrológiai szélsőséges események számának változása emelkedő tendenciát 

mutat, melynek következménye, hogy egy éven belül fordul elő aszály és pusztító árvíz, 

vagy fő folyóinkon rekordközeli értékeket mérhetünk. A közelmúlt ilyen példája, amikor 

2015-ben hazánkban a Tiszán árhullám következett be, ugyanakkor a Duna LKV2 szint 

környéki vízhozammal bírt, de ehhez az évhez kapcsolhatók a februári esőzések, amely 

2 lásd fogalomtár. LKV szint, a megfigyelés kezdete óta a legkisebb jégmentes vízállás mértéke. 
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során az egynapos nagymennyiségű csapadék hatására az Északi-Középhelység folyóin 

villámárvízi események alakultak ki.  

Míg az ezredforduló előtt keletkezett szakirodalmak tanulmányozása során azt olvas-

hatjuk, hogy jelentős árvizek 10−15 évente fordulnak elő, ezzel szemben, tapasztalatom 

szerint  az  elmúlt  10−15 év nem egy, hanem már jó néhány jelentős árvizet produkált. 

Mindemellett a vizekkel való gazdálkodás, a víztestek jó állapotban tartása európai uniós 

célkitűzés, mely sok esetben ellentétes hatásokkal bír az  árvíz  okozta  veszélyhelyzet  

gyors megoldási céljaival. A vízhasználat bővülésének és a víztakarékosságnak az igénye 

egy időben van jelen napjainkban. Ezek a kihívások minden szakember számára kötele-

zővé teszik az együtt gondolkodást, a közös problémamegoldást. Az alkotmányos alap-

vetések között  szerepel,  hogy a „vízkészlet  a  nemzet  közös  örökségét  képezi,  amelynek  

védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 

kötelessége”[8]. Ezen alapvetés mintájára mondhatjuk, hogy a víz nemzeti vagyon, annak 

mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő 

gazdálkodást, melyhez a veszélyhelyzeti tevékenységnek is igazodnia kell. A vízstratégia 

megfogalmazása szerint „Az ország vízstratégiájának alapvető célja a készletek optimális 

hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a 

társadalmi  igények  és  a  víz,  mint  környezeti  érték megőrzése között. A vízgazdálkodás 

egyik legfontosabb feladata: úgy tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az 

elkövetkező nemzedékek érdekeit is szolgálja.”[9] 

A téma aktualitását tovább erősíti, hogy hazánkban a jogi szabályozók változása ma-

gával  hozta  az  árvízvédelem  rendszerének  részbeni  átalakulását  is.  Szervezeti  elemek  

szűntek meg vagy alakultak át, gondolhatunk például a katasztrófavédelem szervezetének 

strukturális átalakulására.  A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM 

OKF) 2012. január 1-től a megelőzési, a felkészülési, a katasztrófa-elhárítási és helyreál-

lítási  feladatok  terén  új  szervezeti  rendben  végzi  munkáját.  E  folyamatban  megújult  a  

polgári védelem feladatrendszere is, mely ma is egyik meghatározó felelőse a lakosság-

védelem rendszerének. A katasztrófavédelem feladatrendszerének kibővülése során 2014. 

szeptember 10-től a  vízügyi igazgatási, valamint vízügyi-, vízvédelmi hatósági feladato-

kat is a BM OKF kijelölt területi szerve3 látja el. A lakosság és az anyagi javak védelme 

3 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Ható-
ságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági 
és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a 
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egyrészről az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, másrészt a települések vezetői-

nek – a polgármestereknek a felelősségi körébe tartozik, míg az ár- és belvíz elleni véde-

lem a vízügyi igazgatóságok, önkormányzatok, vízi- és vízgazdálkodási társulatok között 

került  megosztásra.  Magyarországon az ár- és belvízi védekezés ugyan erős hagyomá-

nyokkal rendelkezik, amihez hazánk természeti, vízrajzi, földrajzi elhelyezkedése alapján 

a sajátos vízháztartási viszonyok járultak hozzá, ugyanakkor az árvízi védekezést alapja-

iban meghatározza az a tény, hogy a felszíni vízkészletek jelentős hányada a hazánkat 

övező országok valamelyikéből származik, így mind mennyiségében, mind egyéb ténye-

zőiben nehezen előre jelezhető. A rendszerváltás óta eltelt időszakban jó néhány alkalom-

mal kellett olyan árvíz elleni védelmi tevékenységet végezni, melyre korábban még nem 

volt példa, olyan árvízi csúcsok alakultak ki az elmúlt néhány évben, mely új árvízvé-

delmi stratégia megszületését hozta magával. Mindezen tények figyelembevétele, illetve 

az árvizek elleni védekezésben eltöltött 17 év tapasztalata arra az elhatározásra juttatott, 

hogy  tovább  kutassam  e  téma  mentén  a  védekezés  megszervezésében,  a  lakosság  ön-

mentő képességének és önkéntes szerepvállalása fejlesztésében rejlő lehetőségeket.  Ösz-

szességében a fentiekhez kapcsolódva, a XXI. században tapasztalt és a valószínűsíthető 

kihívások, fenyegetések, kockázatok következtében a lakosság és az anyagi javak védel-

mének tudományos elemzése, kiértékelése, az új eljárások kidolgozása, a beavatkozások 

módjára a javaslatok megfogalmazása, hazánk biztonsága érdekében időszerű, aktuális, 

interdiszciplináris feladat.  

 

A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA  

A klímaváltozás és annak hatásai mára már nem csak a tudomány területén, hanem a 

mindennapos társalgásban is beszédtémának számítanak. Hol azért említjük meg, mert a 

sok éves átlagtól eltérő a hőmérséklet és annak ingadozása, hol pedig azért, mert a csapa-

dék intenzitása magasabb az átlagosnál. Az éghajlat változásának ténye mára már bizo-

nyított,  ahol  nem az  a  kérdés,  hogy bekövetkezik-e,  hanem az, hogy milyen  ütemben,  

mely területeken, és milyen nagyságú változásokkal kell számolnunk. A globális felme-

legedés, a klímaváltozás az emberiség jelenleg egyik legátfogóbb problémája, amely nap-

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Feladatát a 223/2014. (IX. 4.) kormányrendeletben fog-
laltak szerint látja el. 
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jaink egyre sűrűbben, és egyre nagyobb intenzitással előforduló természeti katasztrófái-

nak, rendellenességeinek egyik fő okozója. Bizonyítottan a globális éghajlatváltozás ha-

tásainak tartjuk a szokottnál pusztítóbb erejű, gyakoriságukat tekintve az átlagot megha-

ladó mértékű pusztító viharokat, hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékot, rövid 

időn belüli magas hőingadozást, gyors hóolvadást. A világ bármely pontján köthető hozzá 

a földrészre jellemző esemény, így például Amerikában tartós kánikulát, szárazságot, ki-

bírhatatlan hőhullámokat, az enyhe téli időjárást Európában, kiterjedt bozót- és erdőtüze-

ket Ausztráliában, hatalmas árvizeket Ázsiában, tartós szárazságot Afrikában, a sarkvi-

dékeken pedig a jégtakaró olvadását. A globális felmelegedés egyik legdrasztikusabb ha-

tása, hogy az emberiség élettere beszűkül. Egyre kevesebb lesz a megművelhető terület, 

a fogyasztható ivóvíz egy olyan bolygón, ahol a lakosság lélekszáma még mindig erőtel-

jes növekedésben van, ahol a természeti katasztrófák száma és azok intenzitása folyama-

tos  emelkedést  mutat.[10] A  globális  klímaváltozás  hatásainak  csökkentése  érdekében 

feltétlenül  szükséges az  extrém  időjárási  helyzetek  hatásainak  további  vizsgálata,  az  

egyes időjárási tényezők szerepének jobb megismerése, illetve az előrejelzések és lakos-

ságvédelmi intézkedések összhangjának hatékony megvalósításhoz szükséges szervezeti 

és eszközrendszer fejlesztése.  

Nem telik el úgy hét, hónap, hogy valahol a híradásokban ne jelenne meg valamilyen 

természeti  katasztrófa,  ahol  emberi  életek kerülnek veszélybe,  anyagi  javak lesznek az 

enyészet áldozatai. A természeti katasztrófák előrejelzése nagy kihívás a tudomány szá-

mára, interdiszciplináris feladat, komoly összefogást igényel, ugyanakkor nagy hangsúlyt 

kell fektetni a megelőzés időszakából a védekezésre történő felkészülésre, a károk mér-

séklésére. Kiemelt kötelezettségként kell kezelnünk a megelőzést és lakosságfelkészítést, 

tanulnunk kell a különböző katasztrófák pusztító mechanizmusából,  legyen  az  a  világ 

bármely pontján, hiszen ha nálunk következik be, felkészülten kell várnunk, a legkisebb 

erő és eszközhasználat mellett a legnagyobb hatékonysággal kell küzdenünk ellene.  

Magyarország egyik legnagyobb természeti értéke a víz, egyben legnagyobb veszély-

forrása is. A vízkárok elleni küzdelemnek, a víz okozta – árvíz, belvíz, aszály – veszély-

helyzettel való együttélésnek évszázados hagyományai vannak. A természeti veszélyek 

elleni védelem – így az árvízvédelem is – Magyarország biztonsági stratégiájának része, 

mely során a hatékony védelem a „csak” rendvédelmi, ár- és belvízvédelmi, katasztrófa-

védelmi szervek munkája révén nem, vagy aránytalanul magas ráfordítással valósítható 
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meg. A mindenkori kormányzat alapfeladata az állampolgárok biztonságának megterem-

tése, melyhez szükség van a közösségek összefogására, az egyének önmentő képességé-

nek kialakítására, fejlesztésére, a különböző mentőcsoportok tevékenységének koordiná-

lására, a védekezés széleskörű megvalósítására. 

Magyarország területének negyede a folyók árvizeinek szintje  alatt  fekszik,  ahol  az  

elmúlt évtizedben az árvízszintek jelentősen emelkedtek, gondoljunk a Duna 2013-as ár-

vízszintjére, mely minden idők legmagasabb árhulláma volt, melyről írásos bizonyítékkal 

rendelkezünk. A nagy mennyiségben, gyorsan lehulló csapadékot az árvízvédelmi tölté-

sek közé szorított folyók sok esetben nem képesek levezetni, „a töltéseket nem emelhet-

jük az égig”. A jól bevált műszaki és védelmi megoldások újakkal történő ötvözése, új 

magatartási szabályok kialakítása szükséges.  

Másik, jelentőségében nem kisebb probléma, a vízhiány, ha nem esik csapadék.  A 

kiskunsági Homokhátságon különösen nagy veszélyt jelent a szárazság. Az egész Hátsá-

gon a talajvízszintsüllyedés átlagosan 1−1,5 méter,  egyes helyeken a kilencvenes évek 

első felének időszakában már meghaladta a 3 métert. A süllyedés üteme azóta sem csök-

kent, inkább növekedett. Ladánybene, Rém, Borota térségében már 5−6 méteres vízszint-

süllyedés mutatható ki a sokéves átlagértékhez viszonyítva.  

A tények tanulmányozásából egyértelműen elmondható, hogy Magyarország területén 

a szélsőséges időjárási anomáliák egyre több korábbi rekordot döntenek meg. Korábban 

is voltak a hazai időjárásban szélsőségek, de azok mértéke, intenzitása napjainkban egyre 

magasabbá válik, kihívást jelent mind meteorológiai, hidrológiai, katasztrófavédelmi ol-

dalról közelítve a problémát. Ezen kihívást a katasztrófavédelem oldaláról vizsgálva, fel-

adatunk a tapasztalt és előre jelezhető adatok alapján megbecsülni a várható veszélyhely-

zet mértékét, felmérni az erő- és eszközszükségletét, illetve a lehető legszélesebb társa-

dalmi  kört  bevonni  az  eredményes  védekezés  végrehajtásába,  a  károk  minél  gyorsabb  

felszámolásába. Az időjárás, az éghajlat, a klíma, illetve hatásaikkal foglalkozó klímapo-

litika  egyre inkább  az  általános  biztonságpolitika  részévé vált.  A  biztonságpolitikának 

része a környezetbiztonság, melynek egyik meghatározó eleme, a természeti és civilizá-

ciós katasztrófák elleni  védelem. A XXI. században a biztonság és tudatának erősítése 

mind a társadalom, mind az állam oldaláról elvárt alapkövetelmény, mely azt jelenti, hogy 

az  éghajlatváltozás  negatív  hatásai  és  az  abból  fakadó  jelenségek  következményeinek  

eredményes felszámolása érdekében a védekezésben aktív szerepet vállalók képességeit 
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folyamatosan fejleszteni szükséges. Ennek egyik fő területe a lakosság és az anyagi javak 

védelme, melynek része az árvizek elleni védelem.  Mind az állam, mind a lakosság ol-

daláról elengedhetetlen a „békeidőszaki” felkészültség, mely újra és újra igényli az aktu-

ális kutatás eredményeit e témakörben is. Az éghajlatváltozás hatásaiból jelentkező prob-

lémák, a vízbiztonság, a vízbázisok fokozott védelme, a növekvő meteorológiai és hidro-

lógiai események negatív hatásai elleni hatékony védelem kialakítása, a védekezésbe be-

vonható önkéntes szervezetek és lakosság létszámának és képzettségének növelésére ad-

ható válaszok kutatása, elemzése, értékelése napjaink egyre fontosabbá váló tudományos 

feladata. A lakosság önmentő képességének javítása a védelemigazgatás rendszerében jól 

ismert  cél,  mely  napjainkra  csak  részlegesen  valósult  meg.  Az  árvizek  elleni  védelem  

költséghatékony megvalósítása, a települési veszélyelhárítási tervezés és tevekénység ak-

kor lesz teljes, ha a lakosságvédelmi módszerek és képességek feltételei biztosítva lesz-

nek. Ehhez alapos elemzés szükséges a rendelkezésre álló árvízvédelmi, lakosságvédelmi 

feladatrendszerről, illetve ki kell dolgozni az egyes képességek fejlesztésének lehetősé-

geit. 

Az értekezés témája többek között – a fentiekkel összhangban – a lakosságot veszé-

lyeztető árvíz elleni védelem rendszerének továbbfejlesztése, az önmentési képesség, il-

letve az önkéntes mentőszervezetek szervezeti és eszközrendszerének korszerűsítése.  

 

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK  

Disszertációmban arra  vállalkozom,  hogy megvizsgáljam az  árvizek  elleni  védelem 

feladatai hogyan  hatnak a lakosságvédelem feladatrendszerére, a lakosság önmentő ké-

pességének fejlődését milyen módszerek és eszközök segítségével érhető el. 

A bevezetés, illetve a tudományos probléma megfogalmazása alapján kutatási célkitű-

zésekként az alábbiakat fogalmaztam meg:  

1. A jelenleg hatályos jogszabályok mentén, a lakosságvédelmi eszközrendszert alapul 

véve elemzéseim alapján összefoglaltam az árvízi védekezés feladatrendszerének aktuális 

problémáit,  kihívásait,  melyet  az  árvizek elleni  védelem történelmi áttekintése,  a  nagy 

árvízvédelmi projektek vizsgálata mentén végzem el. Célom az árvízvédelem katasztró-

favédelmi feladatainak, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében tett feladatainak 

rendszerezése,  továbbá olyan új módszerek, eszközök bemutatása, mely a lakosság ön-

mentési képességét javítja.  

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



2. Vizsgálataim segítségével meghatározom a klímaváltozásból adódó magyarországi 

hatásokat, elsősorban az árvizek kialakulására vetítve, az árvízvédelem fejlesztési lehető-

ségeit, lakosságra és az anyagi javakra nézve. Elemzéseim alapján összegzem azt, hogy 

az éghajlatváltozásból adódó hatások, az árvizek és helyi vízkárok hogyan hatnak a men-

tési tevékenységre.  

3. Vizsgálataim céljaként határoztam meg, hogy a vizek okozta veszélyhelyzetek mi-

lyen pszichés reakciókat eredményeznek az érintett lakosság körében és arra milyen ke-

zelési módszereket lehet alkalmazni a sikeres védekezés, a hatékony élet- és anyagi javak 

mentése érdekében.  

4. A lakosság önmentési képességének javítása érdekében kutatom azokat a műszaki 

megoldásokat,  melyek segítségével  az  egyén  hatékonyan  védheti  életét,  testi  épségét,  

anyagi javait, mely véleményem szerint hozzájárul a társadalom önmentő képességének 

fejlesztéséhez. 

5. Kutatási célom bemutatni azokat a lehetőségeket, melyek alapján az adott veszély-

helyzetben lévő lakosság veszélyhelyzeti informálását hatékonyan  biztosítani  lehet  a 

XXI.  századi  kommunikációs eszközökkel.  Ennek  érdekében  elemzem a  lakosság  ve-

szélyhelyzeti információszerzési lehetőségeit. Célom, hogy a kutatás témájával kapcso-

latban olyan fogalomtárat állítsak össze, mely az interdiszciplináris jellegű terület jobb 

megértését segíti. 

6. Kutatom az elmúlt 17 év árvizeihez köthető események felszámolási tapasztalatai 

alapján azokat az új lehetőségeket, szervezeti sémákat és módszereket, melyek által az 

önkéntes mentőszervezetek létszáma és képzettsége megnövelhető. Elemzem, hogy az ár-

vízvédelem során milyen önkéntes mentőcsoportok állnak rendelkezésre, milyen feltéte-

lek mentén vethetők be a védelemvezető irányítása mellett. 

7. Kirendeltség-vezetőként megismertem az árvíz elleni védekezés feladatrendszerét, 

így gyakorlatban tapasztaltam meg annak hiányosságait. Célom, hogy dolgozatomban fel-

tárjam e hiányosságokat, rámutassak a megoldás lehetőségére.  

A feldolgozandó téma kutatási céljának tekintettem a lakosságvédelem korszerű értel-

mezését,  az  adattárak  feldolgozását,  a  forráskritikák  alkalmazását,  a releváns  ábrák  és  

táblázatok tartalmi oldalba történő beillesztését, az árvízvédelem hazai gyakorlatának 

vizsgálatát, a lakosságfelkészítés és tájékoztatás XXI. századi lehetőségeinek meghatáro-
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zását, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet alaprendeltetéséhez, a jogszabályi környe-

zethez igazodva, az NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola meghirdetett témájára 

figyelembe véve végezzem el.  

A kutatásaimat és a témához kapcsoló irodalom feldolgozást 2016. november 15-én 

zártam le, a disszertáció az azt követő jogszabályi, szakmai, stb. változásokat nem tartal-

mazza.  

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA  

A hipotézisek megállapításához szükségesnek tartom meghatározni a kutatás kiterjesz-

tését. A disszertáció terjedelmi korlátjaira tekintettel nem fejtem ki részletesen az éghaj-

latváltozás globális szintű összetevőit, illetve nem elemzem a vizek egyéb károsító hatá-

sait, az ivóvíztestek, vízbázisok védelmét, a jeges ár elleni védelem lépéseit és az ebből 

származó veszélyhelyzeteket. 

Figyelemmel az előzőekben kifejtett tudományos problémákra, kutatásom célkitűzé-

seire, a hipotéziseim a következők:  

• Napjaink vizek elleni védelmének kihívásai alapján feltételezem, hogy a lakosság 

és  az  anyagi  javak  védelmének  klasszikus  módszereit  és  területeit  korszerűsíteni 

szükséges, azt ki kell egészíteni újszerű elemekkel, a klímaváltozás társadalmi, gaz-

dasági hatásai miatt. Vélelmezem, hogy az árvizek elleni védelem össznemzeti ösz-

szefogást igényel, így hivatásos katasztrófavédelmi szervek tevekénységét is segíti  

a lakosság önmentő képességének fejlesztése.  

• Azzal a feltételezéssel élek, hogy a hidrológiai eredetű káresemények mennyisége 

és intenzitása az elkövetkezendő időszakban növekszik, azoknak kiterjedt és komp-

lex hatásai lesznek. Megítélésem szerint a rendkívüli időjárási, ezen belül a hidro-

lógiai események befolyásolják a tűzoltási és műszaki mentési feladat során elvég-

zendő műszaki beavatkozások végrehajtását, a szaktechnikai eszközök típusait, 

mennyiségi igényeit, az önkéntes szervezetek felszereltségét és kiképzettségét.  En-

nek értelmében szükségesnek tartom mind a rendvédelmi szervek, mind az önkén-

tes mentőszervezetek részére ár- és belvízvédelmi szakképzést átdolgozni, − ahol 

nem volt bevezetni − rendszeresen gyakoroltatni,  eszközeiket árvízvédelmi szak-

felszerelésekkel kiegészíteni.  Feltételezem, hogy az önkéntes mentőszervezetek ár-

vízvédelmi eszközökkel történő felszerelése,  oktatási profiljának megváltoztatása, 
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az önkéntesség motivációit jól használó létszámbővítés a katasztrófák elleni véde-

kezés színvonalát növelik.  

• Vélelmezem,  hogy hazánkban  a  lakosság nagy hányadát a  klímaváltozás  és  azon  

belül a hidrológia változásának valamilyen hatása érinti, így a lakosságfelkészítés 

szempontjából kiemelt területként kell figyelmet fordítani arra, hogy melyek a he-

lyes magatartási szabályok és hogyan kell azokat alkalmazni veszélyhelyzeti körül-

mények között. Azzal a feltételezéssel élek, hogy szükség van olyan figyelemfel-

hívó, lakosságtájékoztató kiadványra, amely ismerteti az árvíz elleni védelem lehe-

tőségeit, eszközeit, a szükséges tudnivalóit, melyet célzottan a XXI. századi tele-

kommunikációs lehetőségek figyelembe vételével valósítja meg, így járul hozzá az 

állampolgárok biztonsági kultúrájának a fejlesztéséhez. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK  

Az értekezés címét alapul véve, az arra felépített kutatási célkitűzések teljesítése és a 

hipotézisek bizonyítása érdekében többféle kutatási módszert alkalmaztam:  

• Egyéni tanulmányi és kutatási tervet állítottam össze, mellyel a tudományos célki-

tűzéseim  elérését,  hipotéziseim  bizonyítását  (alapkutatás  kidolgozása)  kívántam  

alátámasztani.  

• Összegyűjtöttem és tanulmányoztam a témával kapcsolatos mértékadó hazai és 

nemzetközi  szakirodalmat,  megjelent  kiadványokat,  tanulmányokat,  jogszabályo-

kat,  kéziratokat,  internetes  forrásokat,  és  azok  legfrissebb  kutatási  eredményeit,  

melynek tapasztalatait felhasználtam az értekezés vonatkozó fejezeteinél. Az önálló 

irodalomgyűjtés és annak feldolgozása, illetve a személyes konzultációk alapján 

célirányos  keresést  folytattam  könyvtárakban,  múzeumokban.  Összehasonlító 

elemzés és analízis alkalmazásával vizsgáltam a veszélyeztető hatásokat.  

• Előadóként és hallgatóként  egyaránt  részt  vettem hazai  szakmai  konferenciákon,  

fórumokon,  tanulmányutakon, melyek  tapasztalatait  az  eddig  elért  tudományos  

eredményeimmel összevetettem, konzekvenciákat vontam le, eredményeimet mó-

dosítottam, illetve újabb kutatási célkitűzéseket határoztam meg.  

• Elismert árvízvédelmi szakemberekkel, kutatókkal készítettem interjút, értekeztem 

a témához kapcsolódó, minél szélesebb információgyűjtés érdekében.  
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• Az árvizekkel kapcsolatos káresemények és a kárterületeik jellemzőit esettanulmá-

nyok,  hidrológiai  adatbázisok  és  a  Belügyminisztérium  Országos  Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság egységes  on-line Katasztrófavédelmi  Adatszolgáltató  Prog-

ramján4 keresztül, illetve katasztrófavédelmi évkönyvek (2000−2014) elemzésével 

kutattam.  

 

RELEVÁNS SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

A disszertáció tartalmi elemeként − igazodva a dolgozat ívéhez −  a releváns szakiro-

dalom feldolgozása során az alábbi főbb lépések valósultak meg. Az értekezés elkészíté-

sének első fázisában áttekintettem mindazon főbb jogszabályokat, amelyek meghatároz-

zák az árvízzel szembeni védelem kereteit, melyet a disszertáció 1. mellékletében muta-

tok be. A szakirodalom feldolgozása és elemzése során mintegy 18 könyvet, 130 folyó-

iratcikket és internetes cikket tanulmányoztam, melyet kiegészített a korábbi oktatói, il-

letve konferenciaelőadások tartása során szerzett tapasztalatom. A dolgozat végén talál-

ható hivatkozott szakirodalom részletesen tartalmazza mindazon publikációkat, melyek a 

disszertáció kidolgozása során felhasználásra kerültek. A szakirodalom áttekintése mel-

lett munkámból adódóan lehetőségem nyílt megismerni olyan szakemberek véleményét, 

akik az árvíz elleni védelemben releváns szerepet töltenek be, tapasztalatokkal bírnak.   

 

AZ ÉRTEKEZÉS KOHÉZIÓJA, FELÉPÍTÉSE  

Disszertációmat a kitűzött kutatási célok és az azokból adódó feladatok alapján négy 

fő fejezetre bontva építem fel, ahol az árvíz elleni védelem történelmi fejlődésén és nap-

jaink nagy árvízvédelmi projektjeinek bemutatásán keresztül elemzem napjaink árvízvé-

delmi helyzetét. Az állami szereplők árvízvédelmi feladatait tárgyalva kívánom igazolni 

az ár elleni védelem eredményes végrehajtásában az önkéntesség szerepét, végül a lakos-

ság önmentő képességének erősítése érdekében javaslataimmal előmozdítani kívánom a 

lakossági tájékoztatás hatékonyságát és fejlődését az árvizek elleni védelem területén.  

Értekezésem részleteiben az alábbiak szerint tagozódik: 

4 KAP online: Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program on-line felülete. 
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Az első fejezetben bemutatom Magyarország árvíz veszélyeztetettségét, történelmi té-

nyek elemzésével bemutatom az árvízvédelem napjainkig tartó fejlődését. E fejezet alap-

ján analizálom tovább hazánk jelenlegi árvízvédelmi helyzetét – hiszen a folyóink mentén 

kialakult töltés- és gátrendszer a történelmünk részét képezi –, illetve napjaink nagy ár-

vízvédelmi projektjeit és azok biztonságtudatra tett hatásait. E fejezetben összehasonlí-

tom a hagyományos és a modern technológiai rendszerben épített árvízvédelmi töltések 

előnyeit, hátrányait. Feltárom a „gyors elvezetés” árvízvédelmi felfogással szemben, az 

árvízvédelem komplex és vízmegtartó rendszerének fontosságát, tényezőit. 

A fejezet zárását követően a második fejezetben bemutatom a természeti katasztrófák 

jellemzőit. Az árvíz fogalmán keresztül jellemzem az árvizek okozta veszélyeztetés típu-

sait,  szemléltetem a töltéstestben megjelenő nemkívánatos jelenségeket. Az alfejezetek 

tartalmát  releváns  információk,  megállapítások,  következtetések  gazdagítják,  melyek  

alapján könnyebben megérthető a kutatott téma komplexitása, aktualitása, jelentősége, az 

árvízvédelmi feladatok tevékenységi rendszere. Külön alfejezetben térek ki a nagy árvíz-

védelmi projektek elemzésére és az EU 2014−2020 fejlesztési ciklusának várható főbb 

árvízvédelmi beruházásainak bemutatására. 

Harmadik fejezetben elemzem az árvízi védekezés állami szereplőinek feladatrendsze-

rét a megelőzés, a beavatkozás és a kárfelszámolás során, vizsgálom az együttműködés 

rendjét. A dunai árvízi védekezés 2013-as feladatrendszerének áttekintése kapcsán vizs-

gálom a hatósági döntések elfogadottságát, a feladatrendszerben lévő párhuzamosságo-

kat. A fejezet zárásaként javaslatot teszek az árvízi védelem informatikai fejlesztésére, az 

információáramlás és segítségkérés egységesítésére. 

Negyedik  fejezetben  tárgyalom mindazon lehetőségeket, elveket, módszereket, me-

lyek az árvízi védekezés során a lakosság önvédelmi képességének növelését segítik, il-

letve bemutatom a helyes védekezési, magatartási szabályokat. Az előző fejezetek alapján 

kapott eredményeket figyelembe véve megfogalmazom azokat az újszerű és korszerűsí-

tett lehetőségeket, melyek a lakosság és az anyagi javak védelmét támogatják. Az önkén-

tesség motivációjának elemzése kapcsán bemutatom a civil szervezetek alkalmazásának 

lehetőségeit az árvízi védekezés során, ismertetem az árvízi védekezést segítő új techno-

lógiákat, javaslatot teszek az árvízi védekezés gépesítésének lehetőségeire, valamint fel-

mérem a kézi erő kiváltásának korlátait. 
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1. táblázat: Ártéri öblözetek megoszlása (Forrás: BM közlemény [13]) 
 

Az árvízi veszélyeztetettséget a vízgyűjtő területek éghajlati viszonyai alapvetően be-

folyásolják.  Ezen  területeken  egyszerre  vannak  jelen  az  atlanti-óceáni,  a  kontinentális  

(nyáron tartós  forróságot  és  szárazságot,  télen tartós  hideget)  a  földközi-tengeri  (párás  

légáramlatok, melyek mérsékelhetik a szélsőséges hőmérsékleti értékeket, de ugyanakkor 

kiadós csapadékkal is járhatnak) áramlatok. A tengeri légáramlatok a Duna vízgyűjtőjé-

nek bármely területén az év bármely időszakában nagy intenzitású, kiterjedt esőzéseket 

idézhetnek elő, melyek a Duna vízrendszerének folyóin heves és tartós árvizeket okoz-

hatnak. Hazánkban a védelmet a közel 4120 km elsőrendű és majd 760 km másodrendű 

védvonal biztosítja, melynek megoszlása a következő: 

 
név védvonal (km) 

(1.+ 2. rendű (lokalizá-
ciós  vonallal)) 

földmű (km) fal (km) magaspart 
(km) 

Duna völgy 1231 + 271 1192 8 30 
Tisza völgy 2951 + 482 2788 15 148 

 
2. táblázat: Magyarországi árvízi védvonalak (Forrás: BM közlemény [13]) 

 
A 2000-es év előtti statisztikák alapján 2−3 évenként kis, 5−6 évenként jelentős és 

10−12 évenként rendkívüli árvizekkel kellett számolnunk, melyek száma és összetétele 

az ezredforduló után jelentősen megváltozott. Napjaink eseményeit megvizsgálva megál-

lapíthatjuk,  hogy mind  a  bekövetkezés  gyakoriságában,  mind  annak  intenzitásában  el-

mozdulás következett be. Ugyan ez az időköz még kevés ahhoz, hogy hosszútávú követ-

keztetéseket vonjunk le, de az elmúlt időszakban a jelentős árvizek bekövetkezési időin-

tervalluma változott 4−6 éves ciklusokra az ország területére vonatkoztatva.  

Tervezési egység Ártéri öblözetek Érintett vízügyi igazgatóságok  

 száma (db) területe (km2)   

Felső-Duna 14  1 774  ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG  
Közép-Duna 14  623  KDVVIZIG, KDTVIZIG  
Alsó-Duna 12  2 749  KDTVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG  
Felső-Tisza 29  2 618  ÉMVIZIG, FETIVIZIG  

Közép-Tisza 55  6 600  
ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG, KDV-
VIZIG 

 

Alsó-Tisza 12  6 423  ATIVIZIG, KÖVIZIG  
Dráva 9  404  NYUDUVIZIG, DDVIZIG  
Balaton 1  16  NYUDUVIZIG  
Összesen 145  21 207    
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Az 1990-es évek közepén fejeződött be az 1970-es évek közepén kezdődött szárazabb 

időszak, mely az árvízi védekezés elleni felkészülést háttérbe szorította.  Az 1995. nov-

emberi Körös-völgyi árvíz azonban nyomatékosította az árvízvédelem fejlesztésének sür-

gősségét. A Tiszán 1999-ben és 2000-ben kialakult árvízhelyzet megerősítette azon el-

képzelést, miszerint az ár elleni védelmet napirenden kell tartanunk. A hatékony védelem 

alapja az, ha a Tisza vízgyűjtőjét egységesen kezeljük. 

Széchenyi és Vásárhelyi saját korában jól mérte fel az akkori, tizenkilencedik századi 

társadalmi igényeket. A lakosság biztonságérzete, a gazdaságos és megbízható mezőgaz-

dasági termelés igénye megkövetelte a Tisza árvizeinek gyors és biztonságos levezetését, 

a folyószabályozást és ármentesítést. A terv teljesítette az akkori elvárásokat, virágzó me-

zőgazdaság indult be a Tisza völgye mentén. Bár a jelenlegi árvízvédelmi rendszer még 

mindig  teljesíti  a  19.  századi  követelményeket,  mára azonban megváltoztak  az  igé-

nyek.[14]  

Napjainkban  sokkal  érzékenyebbek  lettünk  az  árvizek  pusztító  hatásaival  szemben,  

melyhez  kapcsolódik  a  természetvédelem  és  a  természetes  állapotok  visszaállításának  

elemi igénye, mely érinti az árvízvédelmet, a folyógazdálkodást is. A víz, mint stratégiai 

erőforrás is jelentősen felértékelődött, a vízkészletek védelme és hasznosítása a fenntart-

ható fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált.[9] 

A vízstratégia megfogalmazása szerint: A víz átfogó szerepe – többek között – a la-

kosság életminőségében (pl. egészséges, biztonságos ivóvízellátás, szennyvízelhelyezés, 

ásvány- és gyógy- és fürdővíz szolgáltatás), az ökológiai vízigények kielégítésében (pl. 

természetvédelem,  ökoszisztéma-szolgáltatások), a mezőgazdasági felhasználásban, az 

erdőgazdálkodás és halgazdálkodás területén jelenik meg. Ugyanakkor számos ipari, köz-

lekedési, szolgáltatási tevékenység környezeti, gazdasági feltételeként, környezetbizton-

sági tényezőként, megújuló energiaforrásként is szerepe van, ezért szükséges a víz, mint 

természeti erőforrás megkülönböztetett védelme és okszerű használata. 

Útkeresés folyik helyi  és globális szinten is, a jelenkor kihívásának megfelelni tudó 

vízgazdálkodás irányainak kijelölésében. Az éghajlatváltozást és annak becsülhető hatá-

sait a vízháztartási viszonyokra, vízkészleteink minőségi és mennyiségi eloszlásának ala-

kulására az előzőkkel együtt a 21. század jelentős kihívásának kell tekinteni, amellyel 

minden társadalomnak szembe kell néznie. A természeti erőforrások fenntartható hasz-
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nálata hatékony cselekvési stratégiákat igényel annak érdekében, hogy hosszú távon biz-

tosítva legyenek a természeti értékek, területek megőrzéséhez, a megfelelő életminőség-

hez és fenntartható gazdasági növekedéshez szükséges feltételek.  

E vízstratégia megalkotásának az volt a célja, hogy gondoskodjon a vizek mennyiségi 

és minőségi védelméről, az ipar és a mezőgazdaság, benne az ökológiai célú vízellátásá-

ról, az egészséges ivóvízellátás hosszú távú biztosításáról és végül, de nem utolsósorban 

a vizek károkozásának felszámolásáról. Ez csak egy olyan komplex rendszerben képzel-

hető el, ahol a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentésének, 

azok megelőzésének biztosítása célként jelenik meg. Igy juthatunk el elődeink nyomdo-

kán a kezdetekben kialakuló, a termőföld minél nagyobb arányú biztosításától a mai kor 

kihívásait tartalmazó vízgazdálkodási célok megfogalmazásig.[15]   

1.1.  Az ár elleni védelem kialakulásának főbb lépései  
Napjainkban az árvizek keletkezésével, lefolyásával, a vele járó jelenségek kutatásával 

kapcsolatos tudományos munka a kutatás kiemelt fontossággal bírnak az árvizek okainak 

feltárása során.  A hidrológia tudománya például már elég sokat tud az árvizekről, ismeri 

a folyókon levonuló áradások kialakulási tényezőit, azok környezetre gyakorolt hatását, 

a lefolyás szabályozásának szükségességét, a vízgyűjtőterületek működési mechanizmu-

sát. Ezen kutatások alapvető célja, hogy megelőzzék, vagy legalább csökkentsék az árvi-

zek által okozott pusztítást, előre jelezhetővé tegyék azokat a  védelem  megszervezése  

céljából. Az árvíz elleni védelem hatékony kialakítása, a lakosság kollektív vagy egyéni 

védelmének kialakítása, az önmentő képesség megfogalmazása azonban még mindig gye-

rekcipőben jár. Az oktatás megszervezése, a veszélyhelyzeti magatartás tudatosítása, a 

rendelkezésre álló védelmi anyagok hatékony felhalmozása és használata, az előrejelzés 

pontosságának  és  idejének  növelése  továbbra  is  kihívások  elé  állítják  a  téma  kutatóit,  

szakembereit.  Az ár kialakulása, az okok kutatása során a tudomány árvizekkel foglal-

kozó képviselői különbözőképpen fogalmazzák meg az árvizek kialakulásának okait. Egy 

részük a globális felmelegedést jelöli meg az első helyen, míg mások az ember gazdasági 

tevékenységét és ezen belül a környezetre gyakorolt negatív hatását, a természet elemei-

nek és azok kapcsolatrendszereibe történő felelőtlen beavatkozást helyezik fókuszba az 

elmúlt évszázad nagy pusztító árvizeinek kialakulása miatt. Magyarországon a földrajzi, 

geológiai helyzetünk miatt, mind az árvizek kialakulása, mind az ellenük való eredmé-

nyes védekezés kiemelt prioritással bír.[16] 
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A folyók és az emberek kapcsolatának története során hazánkban is jellemző az a há-

rom időszak, mely az ember és víz kapcsolatát jellemzik. 

a) passzív kapcsolat időszaka, mikor az ártéren élő ember "elviselte" a folyó szeszé-

lyeit, kisvíz idején követte, áradáskor menekült előle. Jellemzően ez az időszak a XVIII. 

század első feléig tartott hazánkban. 

b) preventív kapcsolat időszaka, amikor a lakosság már lépéseket tett a folyó vízál-

lás-változásainak következményei ellen. Ez volt a helyi jelentőségű körgátak építésének 

időszaka. A körgátak a lakott terület védelmét szolgálták, de a XIX. század elején már 

hosszabb szakaszokat, néha egész folyóvölgyeket védtek vele. Kétségtelen tény, hogy az 

ilyen jellegű beavatkozások többnyire akadályozták az árvizek levonulását, ezáltal a te-

tőzési szintek emelkedését eredményezték és esetenként a korábbiaknál is pusztítóbb ár-

vizekhez vezettek. 

c) aktív kapcsolat időszaka, melyet hazánkban az 1840. évi "A Duna és egyéb folyók 

szabályozásáról" szóló törvény jelentette, mely elindította folyószabályozási munkálato-

kat ezen keresztül az árterek védelmét.[17] 

Az árhullámok és azok területi pusztításai, melyet a 4. ábra is bemutat, a Kárpát-medence 

területén az elmúlt évezredben elsősorban a fennmaradt írásos emlékek alapján kutatha-

tók és dolgozhatók fel.  

 

 
4. ábra: Hazánk 1‰-es elöntésének térképe (forrás: OVF [18]) 
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Az 1000-től 1838-ig terjedő időben 54 jelentősebb árvizet jegyeztek fel, melyek első-

sorban a Duna és Tisza, mint két nagy folyónak a pusztításához köthetők. Az első, a Duna 

árvízi pusztításához köthető írásos emlék 1012-ből a Csallóközből való, de a XII. század-

ból is maradt fenn írásos emlék árvíz elleni védekezésről. Az általános pusztítást említő 

leírások, mint „az árvíznél számtalan ember, barom és épület veszett oda" mellett az első 

írásos emlékeink már említést tesznek a Csallóköz ármentesítési munkálatairól. Töltések 

és elzárások építésével kezdték meg a települések kezdeti ármentesítési munkálatait. A 

török uralom időszakában nem igazán beszélhetünk árvízvédelemről, sőt sok esetben a 

fontosabb várak védelme érdekében inkább a környék elmocsarasítása volt  a jellemző, 

ennek ellenére a XV−XVI. század írásos emlékei  utalnak arra,  hogy királyi  rendeletek 

írták elő egy-egy település,  térség kötelező árvízvédelmi munkálatait7. A XVII. század-

ban  több  rendelkezés is  foglalkozott  a  kisebb-nagyobb folyók  árvízi  szabályozásával,  

mint például az 1569. évi királyi rendelettel előírt Csallóközi gátak helyreállítása, karban-

tartása, vagy a t győri Duna-ág, a Rába vagy a Vág levezetésével, töltések építésével fog-

lalkozó rendeletek. Ebben az időben már a Tisza mentén is megjelentek hasonló jellegű 

szabályozók.  II. Mátyás  által  1613-ban  kiadott  rendelet  a  vármegyék  kötelezettségévé 

tette az ármentesítő töltések kiépítését, de az összehangolt védelmi munkálatok hiánya 

ezt igen alacsony hatásfokúvá degradálta. A problémát ebben a korban az jelentette, hogy 

átfogó rendelkezésekkel nem találkozhattunk. Még a XVIII. században is a vizek kártét-

elei elleni védekezésnek a helyi módszerét alkalmazták. A Habsburg Kormány ebben az 

időszakban politikai céljául tűzte ki többek között a lakhatatlanná vált vidékek fejleszté-

sét, a lakhatás feltételeinek biztosítását. A vizek rendszertelen járásának irányítására eb-

ben az időben születtek csatornaépítési és folyószabályozási tervek, elképzelések. Ekkor 

került képbe a Tisza-völgy egyes részeinek vízrendezése, a Balaton-Duna csatorna elgon-

dolása. Ezek ugyan tervek maradtak, de hasznosságuk mégis mérhető volt. Ráirányította 

a figyelmet vízviszonyok rendezetlenségére, a vidék problémáira, a megfigyelés fontos-

ságára. Vízállásokat feljegyző írásos emlékként a legrégebbi vízállás-feljegyzéseink az  

1693−94. évi árhullámról vannak. A vízállások rendszeres észlelése a Dunán 1823-ban a 

pozsonyi és a budai, a Tiszán pedig 1833-ban a szegedi vízmércéken indult meg. Ezen 

időszakhoz köthetőek a rendszeres feljegyzések, illetve a pusztítás mértékének részletes 

7 Egyik leghíresebb a XVI. század elején Werbőczy Hármaskönyve, mely szabályozta a víz által elszakított 
földterületek tulajdonjogát, melyre az árvízvédelmi feladatok érdekében, illetve a hazai folyók állapotából 
eredő perek sokasága miatt volt szükség (FILOTÁS I. 1995). 
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leírása.   Az 1860-as években, a kiegyezés időszakában már 57 helyen folyt rendszeres 

vízállás-észlelés. Ezt követően jelent meg az érintettek felé a vízállások közlése, ekkortól 

tekinthetjük bevezetettnek a vízjelzési rendszert a Duna mentén. A Tiszánál már 1856-

ban elindult  a  vízjelzés  rendszere,  ez  azonban csak  az  árvizek idejére korlátozódott  a  

kezdeti időszakban, mely 1886-tól már rendszeresen naponként küldte az információt, a 

vízállásokról  szóló értesítést.[20] A társadalmi, gazdasági fejlődés  azonban rámutatott,  

hogy egy-egy település, kisebb térség nem képes önmaga megoldani az ár elleni védel-

met. A magyarországi nagy folyók átfogó szabályozásának hiányában a közmunkával ki-

alakított árvízvédelmi töltésépítések hatékonysága alacsony fokú maradt, mely már nem 

volt fenntartható. A XIX. századi árvízvédelmet megelőzően is volt védelmi tevékenység, 

melyeket jól példáz a Rába egy szakasza, a Vág, vagy a győri Duna ág töltésépítési mun-

kálatai, az azt szabályozó rendeletek. Ezek azonban csak lokális gondok kezelésére voltak 

hivatottak.  Az idők során azonban az egyre összetettebbé váló, több intézmény által vég-

zett védelmi, vízrajzi tevékenység, az ismétlődő árvizek jelzése és előrejelzése kiköve-

telte egy központi szervezet felállításának a szükségességét.  

1.3.  Magyarország árvíz elleni védelme a XIX. századtól a II. világhá-
borúig 

Az állami irányítású szervezet iránti szükséglet, illetve az 1876. február-márciusi du-

nai jeges árvíz valamint a 1879. márciusi tiszai árvíz halaszthatatlanná tette az Egységes 

Vízrajzi Szolgálat megalakulását. Így került sor az árvízvédelem első központi szervezeti 

elemének létrehozására 1886. május 1-jén, melynek vezetője a kor egyik elismert szak-

embere, Péch József lett. A Vízrajzi Osztály a Baross Gábor vezette Közmunka- és Köz-

lekedésügyi  Minisztérium szervezeti struktúrájában kapott helyet, ahol az előrejelzés 

szükségességének szem előtt tartása mellett néhány éven belül létrejött az Országos Víz-

jelző Szolgálat.   

A folyók okozta elöntések elleni védelem megszervezésekor az előrejelzési rendszer 

kialakulása mellett a töltésekkel, gátakkal történő mentesítés fejlődése is jelentős válto-

záson ment keresztül. Átgondolt, mérnöki tervek alapján a folyószabályozás és az árvíz-

védelem hazánkban talán a XIX. század elején kezdődött el.  Az  országot  oly gyakran  

sújtó árvizek, belvizek és aszályok a XVIII. század végére a birtokosokat az összefogás 

irányába terelték, mivel a korábbi időszakok időszak egymástól független és távolról sem 

átfogó jellegű védelmi beavatkozásai nem hoztak megfelelő megoldást. Fejér-Koltay írá-

sában olvashatjuk „A hazai vizek rendezése ügyében az Udvar és a nemesi vármegyék – 
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máskor egymással igencsak ellentétes – érdekei egybeestek, és az annyiszor tervezett, de 

a szándékok eltérése miatt legtöbbször hamvukba holt vízi munkák újra előtérbe kerül-

tek.” [21] II. József időszakában elkezdődtek a tervezés munkálatai, a jogi szabályozók 

kidolgozása. A kivitelezési munkálatokhoz szükséges források megteremtése a hajózás 

elősegítésével, mint közfeladattal volt elérhető. Mindez serkentőleg hatott az ármentesí-

tések,  vízrendezések,  lecsapolások és  a  hozzá kapcsolódó munkálatok végrehajtásában  

érdekelt ártéri birtokokat uralók körében is. A vízrendezéssel, a hajózással kapcsolatos 

költségek biztosítása érdekében a kormányzat 1815-ben „só-alapot” hozott létre. Mivel a 

só bányászata állami monopólium volt ebben az időben, a só emelt hatósági ára biztosí-

tékot jelentett a vízi utak rendbe tételére, hiszen a só szállításához szükség volt a vízi utak 

rendben tartására, a kikötők és vízi útvonalak szabályozására, a környezet ármentesíté-

sére. Ez a só-alap Magyarország történetében az első olyan elkülönített alap volt, mely 

állami forrásokat biztosított hosszú távon a vízi utak karbantartására, szabályozására. A 

magánbirtokok és az állam közötti érdekellentétek azonban sok esetben hátráltatták a fo-

lyókkal kapcsolatos munkálatokat. A kor legjelentősebb vízszabályozási vállalkozása a 

Sárvíz-Kapos-Sió rendezése volt, amely négy vármegye területére terjedt ki. Probléma-

ként merült fel a vízimalmok és hozzájuk kapcsolt gátak ügye, melyek a terület elmocsa-

rasodást okozták, de a tulajdonosok ellenállása, a jogi szabályozatlanság és a pénzhiány 

késleltették a munka végrehajtását. Ezen munkálatok végrehajtása oly mértékű volt, mely 

az Országgyűlést is foglalkoztatta.  Ekkor született meg  1807. évi XVII. törvénycikk „A 

magánosak költségén létesítendő vízművekről” szóló joganyag. A tvc. szerint „…ha az 

együttesen érdekeltek többsége a folyók ártalmas kiáradásainak elhárítására szükséges 

vízi műveknek saját költségükön leendő elkészítését elhatározza: az ezen munkálat társu-

latába belépni nem akaró birtokosokat ugyan a rájuk eső költségek hordozására kénysze-

ríteni nem lehet: szabadságukban állandó azonban a többi földesuraknak ily munkálato-

kat, az illető törvényhatóság előleges beleegyezésével az érdekelt felek előleges teljes kár-

talanítása mellett, saját költségükön végeztetni és ha a munkálat sikerül, azoknak az új 

műből eredő hasznait, akik annak létesítéséhez a rájok eső részben járulni nem akartak, 

mindaddig zár alatt tarthatják, míg a zár alá vett jövedelmek a ráfordított költségeket ki 

nem egyenlítették” [22]. A jogszabálynak nem igazán az a nagy érdeme, hogy elsőként 

adott lehetőséget a vízi társulatok létrehozásához, hanem hogy kilátásba helyezte az ál-

lami segítséget. E jogszabály megjelenése után, 1810-ben jött létre az első vízi társulat, 

Sárvízi Csatorna Társulat néven. 
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A következő nagy, a vízi társulatokat érintő szabályozó a 1836. évi XXXVI. tvc. volt, 

mely kiegészítette a 1807. évi XVII. tvc.-t. „Az egyesek költségén készítendő vízi mun-

kálatok előmozdításáról” szóló joganyag meghatározta, hogy nem csak pénzügyileg kell 

hozzájárulnia a vízi munkálatokhoz annak, akinek ebből haszna származik, hanem tevő-

legesen, azaz a munkálatokban fizikailag is részt kell vennie, míg a költségek mértékét 

már a hatóság határozta meg. Az 1840-es X. tvc. a vízi munkákat hatósági felügyelet alá 

helyezte. A jogszabály megtiltotta például, hogy a víz természetes lefolyását más kárára 

a tulajdonos megváltoztassa, míg a peres ügyekben magasabb szinten, a Nádori Bíroság 

járt el.  A társulatok felügyelete ez időben is az illetékes helytartóságok építészigazgató-

sági osztályainak volt alárendelve.   

A mai Magyarország területén lévő közel 4200 km árvízvédelmi mű (ebből 3950 km gát) 

kialakulásának alapjai erre az időszakra tehetők, mely igen mozgalmas korszakot jelen-

tett. Az ármentesítések első szakaszában a Duna mentén 464 km, míg a Tisza mellett 328 

km hosszban épültek töltések. Az 1816-os Körösök és Berettyó áradásait követően elkez-

dődött a terület felmérése, szabályozási terveinek elkészítése, néhány település védvona-

lának kiépítése. A Duna és környezetének feltérképezése 1823-ban indult. Első lépések-

ként, e tervek alapján elkészült az első egységes védvonal néhány eleme, Mohács alatt 

töltésépítés folyt, Fadd-Baja között megkezdődött a Duna szabályozása, elkészült a Váci- 

és a Soroksári-gát8. 1834-ben készült el a Duna vízszabályozási terve, mely a dunai ka-

nyarok átmetszését és a Szekszárd alatti terület hajózhatóságat kívánta megvalósítani. Ek-

kor következett  be 1838-ban az addigi  egyik legsúlyosabb jeges árvize Pesten (lásd 6.  

ábra), melyet a 7. sz. ábrán látható elöntés is jól példáz. Az ár oka volt, hogy a kemény 

télben a Duna jege több helyen, de egészen Bécsig torlódott, így március elején az olvadás 

mely Bécsnél Pozsonynál kezdődött, a Dunán egy jégzajlást indított el, a lezúduló víz és 

jég egészen Esztergomtól végig a Dráváig feldúlta az árteret. A Pest és Buda közötti fo-

lyószakaszon a Duna sekély medrű, szétágazó, zátonyokkal és szigetekkel teli volt, így a 

jég csak lassan tudott levonulni. A sekélyebb részeken jégdugók alakultak ki, amelyek 

feltorlódtak és amelyek a folyót visszaduzzasztották. Báró Wesselényi Miklós így írt az 

eseményről: „Március 13-án … öt órakor újra megindult (a jég) s nemsokára tornyosulni 

8 Gát fogalma lásd a fogalomtárban illetve http://www.kislexikon.hu/gat.html#ixzz4V4LBHQpw 
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kezdett, valamint törni és forrni a jégtömegeket duzzadva emelő s újra szétzúzó hatalma 

a dühöngeni készülő Dunának. A víz partjain már túllépett, a bőszült folyam a váci töltést 

már átszakította, de a jég folyvást haladván, a nézők csoportja s majd minden azt hitte, 

hogy mérgét már kiöntötte. Ezen reményben színházba mentem, s még nem vala vége a 

darabnak, midőn híre futamodott, hogy a víz már a városban van” Az „Árvízi hajós” a 

másnapról az alábbiakat írta: „Már ekkor kezdettek a házak omlani s düledezni. Ezeknek 

ropogása, rohanása, a vízt közt emelkedő porfellegek, a rémítő sikoltás, sírás, ordítás 

borzasztó képét mutatta a duló enyészetnek.”[23]  

6. ábra: Dunai árvíz (forrás: Ng.hu [23]) 

Az ár tetőzésekor Józsefváros, Terézváros, és Ferencváros egyes területein két 

méter magasságban állt a jeges víz, a legnagyobb vízszint 2,6 m volt. Mintegy ötvenezer 

ember veszítette el lakhatását ebben az időszakban, akik befogadóhelyen, szükségszállá-

sokon kerültek ideiglenesen elhelyezésre, mint például a mai Ludovika téren álló Ludo-

viceum, akkor új épületében tízezer menekült kapott szállást. A pusztítás mértéke hatal-

mas volt, 153 ember életét vesztette, míg több mint tízezer ház összedőlt. Pesten az összes 

házból (4254) az áradás összesen 2281 házat pusztított el, és 827-et súlyosan megrongál, 

míg a budai oldalon a kár jóval kisebb mértékű volt. Itt mindössze a közel 2500 házból 

204 omlott össze, 262 rongálódott meg súlyosan. A vízzel elöntött területeteket a pusztítás 

nagyságát a 7. ábra mutatja.  
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7.      ábra: Az 1838. évi árvíz idején vízzel elöntött terület térképe  
(forrás: Rajna György [24]) 

 

Az 1850-es  és  60-as  években épültek a Vág balparti,  az alsó-csallóközi, a gombos-

vajszkai, a vörösmar-kopácsi töltések, a ’70-es években monostorszeg-appatini, a tököl-

szigetújfalui védőgát, az alsó rakpart kiépítése. A főváros védelmét szolgáló partvédő 

művek évente átlagban egy km-t épültek ebben az időszakban, melyet az 1878-as árvíz is 

nagyban hátráltatott.  Beszédes József vezetésével 1825-ben elkészült a Sárvíz rendezés-

ének és a terület lecsapolásának terve, mely nagy területek művelését lehetővé tette Fejér, 

Tolna és Somogy vármegyékben. 1835-ben a Zala folyó árterületének rendezése is napi-

rendre került. A Tisza szabályozásának kidolgozása, műszaki feladatrendszere osztatlan 

feladatként  jelent  meg.  Nem úgy annak finanszírozása.  A folyókanyarok átmetszése,  a  

partvonal biztosítása az állam feladata volt, míg a töltésépítés az ármentesítő társulatok 

kötelezettségeként  jelent  meg.  A  szabályozás  terveit  Vásárhelyi  Pál  dolgozta  ki,  aki  a  
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Tiszavölgyi Társulat műszaki vezetőjeként a szabályozási munkák vezetőjévé vált, míg 

Széchenyi István gróf a társulat állami felügyeletét ellátó Közeledési Bizottmány9 veze-

tőjeként vállalt feladatot. A Vásárhelyi Pál által kidolgozott terv lényege az volt, hogy a 

folyó szabályozását átvágásokkal, ármentesítését töltésezéssel, illetve e két feladatot egy-

ségesen és egymástól elválaszthatatlan módon kell végrehajtani. A Tisza átfogó szabá-

lyozását  célzó munkálatok 1846. augusztus  27-én a dob-szederkényi  átmetszéssel  és  a  

tiszadobi töltés építésének megkezdésével indultak meg. Ebben az időszakban védőtölté-

sek létesültek még Mezővári-Csap között, Abádszalók közelében, Tiszaszalók és Tiszabő 

környékén, a Felső-Bodrog mentén. Elkészült a Duna-Tisza közén a Gerje és a Perje med-

rének szabályozása. Jelentős munkálatok folytak a Hernád völgyében, a Temes-Bega völ-

gyében.  

A szabadságharc némileg visszavetette az árvízvédelmi munkálatokat. Az azt követő 

időszakban pedig olyan változások következtek, ahol a társulatok önállósága már csak 

névlegesen maradt fent. Kialakult az abszolutizmus, mely az árvízvédelmi tevékenységre 

is rányomta bélyegét. Uralkodói intézkedés alapján 1850. júniusában a tiszai ármentesítés 

és szabályozás ügye az állami bürokrácia kezébe került, de a társulatok finanszírozásához 

is segítséget nyújtott az állam. Tovább bonyolította ezen időszakban a Tisza szabályozá-

sával kapcsolatos munkálatokat, hogy a részletterveket készítő társulati mérnökök kiszol-

gáltatott helyzetben voltak a nagybirtokosokkal szemben, akik területén az 1881-es XLI. 

tvc.-ig, azaz a kisajátítási törvényig, nem volt kötelezhető a birtokos arra, hogy számára 

hátrányos következménnyel járó munka folyjék területén. Igy sok esetben a mérnöknek, 

ezen keresztül a vonalvezetésnek alkalmazkodnia kellett az egyes nagybirtokosok érde-

keihez, kívánalmaihoz.  

Ebben az időszakban az árvízi védekezés is hasonló szervezetlenséggel kellett, hogy 

szembe nézzen. 1858-ig – a Tiszára vonatkozó gátrendtartás miniszteri rendeletéig – min-

den árvízkor – hasonlóan a tűzvészekhez –, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében az érin-

tett települések elöljárói voltak kötelesek intézkedni. Ehhez ingyen közmunkát vehettek 

igénybe, melyet mindenki, aki munkaképes állapotban volt „szekereikkel, marháikkal és 

cselédjeikkel”  köteles  volt  ingyen  megtenni.  Ezen  változtatott  a  fent  említett  rendelet,  

9 Magyarországon a közlekedésügy fejlesztése érdekében a vasútépítések beindulásakor, 1845-ben hozták 
létre ágazat egységes, átfogó kezelését felügyelő Közlekedési Bizottmányt, amelynek vezetésével Széche-
nyi Istvánt bízták meg. A magyar közlekedéstörténetben ez a kor általános fejlettségi szintjét messze meg-
haladó szellemiséget képviselt, és Széchenyi István közlekedéspolitikájában öltött testet.  
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Az árterek lezárása, a töltések kiépítése az árvizek folytonos növekedését okozta. Az 

LNV10 emelkedését az alábbi számsor érzékelteti a szolnoki vízmércén:  

év 1830. 1879. 1881.  1895. 1919. 1932. 1970. 2000. 

LNV 686 cm 763 cm 764 cm 827 cm 882 cm 894 cm 909 cm 1041cm 

3. táblázat: Tiszai vízállás értékek Szolnoknál (szerkesztette: szerző) 
 

A legnagyobb vizek emelkedése azonban a töltésméretek növelését is magával hozta. 

Az eredeti, 1830-as vízállásra 80 cm-es biztonsággal kiépített töltéshez képest − a legna-

gyobb vizek emelkedését követve − napjainkra, a korona szélessége megduplázódott, a 

töltés magassága 3−3,5 m-rel emelkedett, talpszélessége 4−5-szörösére növekedett,[25] a 

17 m2-es átlagszelvény 8−10-szeresére hízott. Ismervén a később jelentkező gondokat, 

hátrányokat a munkálatok megállítása azonban szóba sem kerülhetett (lásd 9. ábra).  A 

Tisza árvízmentesítő munkálatai mellett Darányi Ignác miniszter irányítása mellett a Du-

nán és egyéb nagyobb folyóinkon is tovább folytak a szabályozási munkálatok. A minisz-

ter által kidolgozott 1908. évi XLIX tc. alapján folytak a Dunán, a Tiszán, Dráván és a 

Száván,  a  Morván,  a  Vágon,  a  Sión,  a  Temesen,  a  Szamoson,  a  Bodrogon,  a  Sajón,  a  

Körösökön, a Maroson, a Bégán, a Murán, a Kulpán a vízkormányzási és árvízmentesítési 

munkálatok. Emellett a Balaton szabályozási munkálatai is megjelentek. Ezen munkála-

tok mellett  a hajózhatóság feltételeinek kialakítása is fontos szerepet játszott  az akkori  

gazdasági életben.  

A következő nagyszabású beruházás feltételeit az 1914. évi XXXVIII. tvc.  kívánta  

meghatározni, melyet azonban az I. Világháború kitörése derékba tört, hiszen a jogsza-

bály adta feladatok elvégzésére a forrásokat a háború felemésztette.   

Az I. Világháború után Magyarország vízgyűjtőterületeinek egysége megszűnt, a fo-

lyók vízgyűjtő területének jelentős hányada idegen országok területére kerül át, a vízsza-

bályozási, vízépítési munkálatok feltételei merőben megváltoztak. Az új országhatár mi-

att folyók váltak részlegesen határfolyóvá, kerültek más ország kezére a fent említett víz-

gyűjtő területekkel együtt. A Duna és egyéb folyók szakaszai váltak nemzetközivé, mely 

10 LNV: legnagyobb vízállás, a megfigyelt legnagyobb vízállás, a megfigyelés kezdete óta. (lásd fogalom-
tár) 
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hiányosságokat, de a fokozatosan növekvő, szakmai és munkáshiány, a rendelkezésre álló 

anyagi és forráshiány miatt a vízügyi szolgálat tevékenysége szinte csak a hadi iparilag 

fontos beruházások befejezésére korlátozódott.[26] 

4. sz. táblázat: Árvízvédelmi töltések hossza 1938-ban  
(forrás: Fejér L. [26] pp.117.) 

 

Milyen is volt ez a rendkívüli árvízi helyzet a világháború időszakában? Bonczos Mik-

lós belügyi államtitkár beszámolója szerint 1940 tavaszán, egy igen zord tél után – ahol 

az átfagyott földre nagy mennyiségű hó hullott, a folyók és vízelvezető csatornák befagy-

tak – gyors hóolvadás következett be. Az olvadás Németországban kezdődött és a lezú-

duló jég miatt több helyen is jégtorlasz keletkezett, így például Nagymarosnál, Vácnál, 

Dunaföldvárnál, majd Paks alatt. A jégmentesítő munkálatok során repülőgépről próbál-

ták felrobbantani a torlaszokat, ami azonban nem volt sikeresnek nevezhető. A jeges ár 

sok helyen addig nem látott árvízi csúcsokat produkált, de Budapesten az 1876-os árvíz-

szint  alatt  maradt  143  cm-el,  724 cm-es tetőzéssel, ugyanakkor gátszakadás  történt  a  

Szentendrei-szigeten Pócsmegyer településen, a soroksári Duna-ágon Lórévnél, Kiskun-

lacháza közelében. Trummer Árpád a vízügyi szolgálat vezetője szerint az árvíznek két 

fő okozója volt. A hideg miatt a folyókat és csatornákat erős jégpáncél fedte, ami a  gyors 

hóolvadás időszakában is megmaradt, így nem tudta a nagymennyiségű vizet levezetni, 

illetve hogy a folyó felső szakaszán, így Németországban hamarabb következett be az 

olvadás, mint nálunk, ami szintén a lefolyás akadályozását hozta magával.[27] A véde-

kezést a társulatoknak kellett volna megoldaniuk, akik segítésére a Földmívelési Minisz-

térium állami mérnököket küldött segítségül. A közutak és azokhoz kapcsolódó átereszek 

védelmét a Kereskedelmi  és  Közlekedésügyi  Minisztérium államépítészeti  hivatalának  

mérnökei látták el, míg a vasúti töltések és műtárgyak védelme az Államvasutak felügye-

lete alá tartozott. A vízmérce állások a Vízrajzi Intézethez futottak be, így a napi vízjárási 

Töltések osztá-

lyozása 

állami keze-

lésben (km) 

társulati keze-

lésben (km) 

össz. töltéshossz 

(km) 

I. rendű 26,3 3107,88 3134,18 

II. rendű 8 1152,88 1160,88 

III. rendű 137,5 1059,5 1197 

összesen: 171,8 5320,26 5492,06 
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térképek  ott  rajzolódtak.  Mint  látható  a  háborús  állapot  és  a  tagoltság  nem segítette  a  

védekezés hatékonyságát. A Tisza is áradásnak indult ebben az időszakban. Április elején 

Tiszafüred és Szolnok között az árvízszint a korábbi LNV közelében tetőzött. Szerencsére 

a Tisza mellett gátszakadás nem történt. Ezen időszakban a kisebb folyókon is árhullámok 

vonultak le, megosztva ezzel a védelmi erőket. Igy például megáradt a Vág, a Nyitra, a 

Garam, a Szamos, a Sajó, a Hernád, a Zagyva és a Tarna, melyhez komoly belvízi elön-

tések is csatlakoztak. A károkra jellemző, hogy ebben az évben közel 460 km2 teljesen 

kiesett a mezőgazdasági termelésből, több mint 100 vasúti és közúti híd rongálódott meg 

vagy szakadt be és mintegy 4000 épületet kellett újjáépíteni. Ekkor, 1941 elején újabb 

jeges árhullám alakult ki a Dunán, mely az előzőt meghaladó árvízcsúccsal, 738 cm-en 

tetőzött Budapesten. A pusztítás ezúttal sem maradt el. Az apostagi gátszakadás követ-

keztében majd 900 km2 került víz alá, több ezer lakóház rongálódott meg vagy dőlt össze, 

és három halálos áldozata lett az árvíznek.   

Az okok között  megint  megjelent  az  állami szabályozási  munkálatok elmaradása,  a  

korábbi évtized „eseménymentes” időszaka. Az 1942-es év szintén hasonló időjárási ké-

pet mutatott, mint az előző két év. Ahogyan várható volt, a gyors hóolvadás és jeges föl-

dek, folyómedrek miatt áradás indult el a Kőrösökön, a Krasznán, a Berettyón, a felső 

Tiszán, a Maroson, a Sajón, a Zalán. Jégtorlasz elleni védekezést kellett folytatni a Duna 

több szakaszán. Ekkor az árvízvédelmi kormánybiztosi feladatokat Bárczay János13 látta 

el, aki a felhatalmazása alapján rendelkezhetett az állami hivatalnokok, társulatok, polgári 

és katonai hatóságok és egyéb szervek felett, míg a katonai karhatalmat a hadtestparancs-

nokságok, illetve a légierő parancsnokság útján vehette igénybe.  

1.4.  Az árvízvédelem fejlődése a II. világháborút követő időszakban 

A világháború utáni tulajdonviszony átalakulás egyik első lépéseként 1945-ben jelent 

meg a VI. tv. a földreformról, mely a nagybírtokokon lévő vízrendezési létesítményeket 

állami tulajdonba vonta. Az elkobzott, vagy felosztott területeket érintő vizek medrei így 

állami tulajdonba mentek át, majd egy újabb rendelet értelmében a halászati jog is állami 

13 Bárczay János (1890-1985) életútja igen „változatos”. Élete néhány állomása: Államtudományból dok-
torált Budapesten. Katonai szolgálatra az I. világháború végén bevonult, s mint zászlós szerelt le. 1921-ben 
közigazgatási pályára lépett, birtokát vezeti. A harmincas években a politikusi pályára lépett, majd 1942-
ben kinevezik árvízvédelmi kormánybiztosnak. A német megszállás idején lemondott politikai tisztségéről. 
Birtokának államosítása után  az Egyedi Kismotorgyárban dolgozik, majd a Torna folyó gátőreként dolgo-
zik tovább. 
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tulajdon lett. A földosztás eredményeként a társulatok működése anyagi források hiányá-

ban szinte ellehetetlenült, így a minisztérium rendeletben az önállóságukat ideiglenesen 

felfüggesztette, működésüket pedig miniszteri biztos irányítása alá vonta. Az új „birtoko-

sok” – korábban földnélküli parasztok – a rájuk eső ártéri járulékot fizetni nem, vagy csak 

alig tudták.[20] Ilyen körülmények között következett be 1947/48 szilveszterén és az azt 

követő hetekben a Felső-Tisza területén a gátszakadással és elöntéssel járó árvíz. Az el-

öntés először Uszka, majd Milota településről érkezett, de ezt követte Tiszacsécse, Tisza-

kóród, Szatmárcseke. A víz a szovjet oldali elöntés után magyar területre is átjutott, ez 

után pedig a magyarországi gátszakaszt is átszakította. A tivadari gátszakadás miatt elön-

tésre került Gulács, Tarpa, Hete, Fejércse, Tákos, Jánd, Gergelyiugornya. A mentést ne-

hezítette, hogy az ár elzárta a Vásárosnaményi utat, így csak Beregszász felé lehetett vég-

rehajtani azt.  Amikor  tanulmányoztam  az  árvízi  leírásokat,  eszembe  jutott  a  2001-es 

felső-tiszai árvíz, melyben hasonló feladatokkal küzdöttek a mentő erők, amelynek én is 

részese voltam. Az 1947-es események során a gyors áradást gyors apadás követte, így 

az időközben elrendelt közérdekű munkaszolgálat segítségével a gyors kárelhárítás a töl-

téseken megkezdődött. A helyzet azonban újra gyorsan változott, és Tarpánál január 10-

én újabb árhullám hatására ismét kilépett medréből a Tisza. Ekkor pusztult el Gulács te-

lepülésen a 370 lakóházból 300, de Tákoson is lakhatatlanná vált a lakások közel 70%-a. 

Időközben, az árhullám lefolyása után, Tiszabecs és Tiszakóród település lakossága visz-

szaköltözött a településre, melyet a karhatalom képtelen volt megállítani, szervezett ke-

retek közé szorítani. Más településeken is hasonló helyzet állt  fenn, kisebb mértékben.  

Ahogy az ár levonult, megkezdődött a töltések gyors és ideiglenes helyreállítása. Volt 

azonban olyan település (pl. Tiszakóród), ahol az elöntött területről a gyors mentesítés 

reményében megbontották a töltést.  Azonban a Tisza ismét „szeszélyes” volt. Egy újabb 

árhullám érkezett, mely a megbontott töltésen keresztül újra tudott pusztítani, így Tisza-

becs és Tiszakóród lakosságát harmadszor is ki kellett telepíteni. A töltések védelme ér-

dekében ezután őrséget kellett állítani. Tapasztalataim alapján a történelem a 2001-es ese-

mények során  megismételte  önmagát,  amikor  a  lakosság olyan „rémhírek” mentén kí-

vánta megvédeni érdekeit, anyagi értékeit, mely semmilyen szakmaiságot nem tartalma-

zott, de néhány hangadó hatására a lakosok által megbontott töltéstest mégis komoly ká-

rokat okozott.  Ezen példa jól  mutatja, hogy a lakosság felvilágosítása, tudással történő 

ellátása, a múlt feltárása mennyire fontossá válik nem csak az árvízi védekezésben, hanem 

az élet  és  anyagi  javak védelmének egyéb területén is.  Az 1947-es árvíz pusztításának 
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eredménye három halálos áldozat, 255 km2 elöntés, és a területen lévő lakóházak 20%-os 

pusztulása az akkori becslések szerint. A Duna-Tiszavölgyi Társulat közgyűlési jelentése 

szerint 1948-ban a 60 társulat 3830 km gát felügyeletét látta el Magyarország területén. 

Ezen feladathoz rendelkezésre álltak a társulati mérnökök, 597 gátőr, 74 gépész, 150 szi-

vattyútelep. Az árvízi pusztítás után felerősödött a szektor teljes államosításának kérdése. 

1948 júniusában kormányrendelet rendelte el a társulatok államosítását, így a társulatok 

közel 140 éves története ért véget. Az 1949. évi XX. tv. az Alkotmány szövege szerint: 

„A vizek a nép vagyonaként az állam tulajdonában vannak.”[29] Állami feladattá vált a 

mezőgazdaság támogatása a tervszerű vízgazdálkodáson keresztül, az ár- és belvízvéde-

lem, a vízszabályozási, a partvédelmi és egyéb vízi munkálatok, a közérdekű vízi erőmű-

vek és víziutak építése és fenntartása, melynek feladatrendszere az Országos Vízgazdál-

kodási Hivatalhoz került, míg az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos összes hatósági  

jogkört a védelmi készültség időszakában az országos árvízvédelmi kormánybiztos gya-

korolta.  

Az államosítás időszaka után 1952-ben  megalakul  a  Vízgazdálkodási  Tudományos  

Kutató Intézet (VITUKI), amelynek változó formájú keretein belül az Országos Vízjelző 

Szolgálat a közelmúltig tevékenykedett. Az egységes állami szervezet kialakítása 1953-

ban a Vízügyi Főigazgatóság megalakításával kezdődött, ami 1968-ban Országos Vízügyi 

Hivatallá alakult át. Tevékenysége elsősorban az alábbi feladatokhoz volt köthető: víz-

ügyi szakfeladatok, integrált feladatok (oktatás, kutatás, vízépítés-gépesítés, műszaki fej-

lesztés, műszaki tervezés, stb.) igazgatási, jogi és hatósági feladatok, valamint a közgaz-

dasági és pénzügyi feladatok.[30] A Vízépítőipari Tröszt létrehozásával az operatív jel-

legű feladatok e szervezethez kerültek. 

A Főigazgatóság szervezeti struktúrájának kialakítása után 1954-ben jött létre a vízügy 

területi szervezete, a 12 Vízügyi Igazgatóság, mely nem a megyei szervezeti struktúrát, 

hanem a jól körülhatárolható vízgyűjtőket vette alapul annak érdekében, hogy az ott je-

lentkező feladatokat egy szervezeti elem lássa el. Az igazgatóságok szakaszmérnöksége-

inek feladatai a területi munkákban jelentkeztek.  A vízügyi igazgatóságok alapvetően 

kétfajta feladatrendszert láttak el, a szakhatósági és a termelési feladatokat.  

A vízitársulatok közel tíz év után, az 1957. évi XLVIII. törvény megjelenésével újjáa-

lakultak és csökkentett tartalommal, de bizonyos területi vízgazdálkodási feladatot újra 

vállaltak. Tevékenységük az idő előrehaladtával egyre jelentősebbé vált, így például 
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1985-ben a társulatok belvízrendezési és vízfolyásrendezési beruházásai 30%-kal voltak 

magasabbak,  mint  az  államé.  Az  1960-as  évek  elejére  a  szabályozott  folyószakaszok  

hossza elérte az 1070 km-t, illetve a szabályozott tópartszakaszok az 51 km-t. 

A vízügyről szóló 1964. évi IV. tv. az árvízvédelemről az alábbi rendelkezéseket fo-

galmazta meg: 

„36. §  A  lakosság  életének  és  javainak,  valamint  a  társadalmi  tulajdonnak  a  vizek  

kártételei elleni védelme érdekében a szükséges vízrendezési munkákat, illetőleg védmű-

veket a népgazdaság fejlődésével és erőforrásaival arányosan kell megvalósítani, a meg-

levő létesítményeket pedig a biztonság követelményeinek megfelelően kell fenntartani és 

fejleszteni. 

37. § (1) Az árvízvédelmi fővédvonalakon, valamint a belvízrendszerekben a főművek 

építése és fenntartása, továbbá mindezeken a védekezés műszaki tevékenységének ellátása 

— a (2) bekezdésben említett esetet kivéve — a vízügyi szervek feladata. 

(2) A saját szervezettel védekező városok által fenntartott műveken az árvíz– és belvíz-

védekezés műszaki feladatait a város igazgatási határain belül — a vízügyi szervek szak-

irányításával — a tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szerve látja 

el. 

A vízügyi törvényben meghatározott árvízvédelmi feladatokat a vízügyi igazgatóságok. 

a végrehajtás irányítását és ellenőrzését pedig az Országos Vízügyi Hivatal Árvízvédelmi 

Osztálya látják el. Az árvízvédekezési feladatok ellátásában részt vesznek a Vízügyi Szol-

gálat vállalatai és intézményei, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet egy-

ségei, a különböző tárcák és az államigazgatás e feladatokkal megbízott részlegei 

is.”[31] 

Ezen a vízügyi törvény szellemisége napjainkban is nyomon követhető, az ekkor lera-

kott alapok a mai védelmi tevékenység alapját képezik.  

A szocializmus időszakában az árvízvédelem fejlesztése tovább folyt. Nőtt az árvízvé-

delmi töltések hossza hazánkban.  Az árvízvédelmi fővédvonalak méretei az  1945-ös 

3730 km-ről 1990-re 4229 km-re nőttek. Fontos szempont volt a gáthossz változása mel-

lett, hogy a korábban épült, de a mértékadó árvízszinthez nem igazodó, alacsonyabb töl-

tések több mint a felét az előírt méretre építették ki. Emellett megtörtént az elavult gátőr-

házak nagy részének átépítése a kor színvonalának megfelelő házakra és szakaszvédelmi 
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Az egységes árvíz  elleni védelem, illetve az ártéri öblözetek egyenlő biztonságának 

megteremtése érdekében megtörtént az egységes méretezési előírások alapján az 1 %-os 

statisztikai előfordulású mértékadó árvízszintre, árhullámra és magassági biztonságra vo-

natkozó kritériumok jogszabályi megfogalmazása. Míg a XX. század közepéig az a sza-

bály érvényesült, hogy a töltéseket a legnagyobb észlelt árvízszintekre kell kiépíteni elv-

vel szemben megjelent a mértékadó árvízszint (MÁSZ) fogalma, mely az árvízvédelmi 

töltések fejlesztésének kritikus feltételét határozta meg.[33] 

A Tisza-völgyben a következő áradás 1979-ben következett be. A tiszai árvíz első ár-

hullámát a szilveszter előtti heves esőzés váltotta ki, mely árhullámot indított el a Felső-

Tiszán, a Szamoson és a Bodrogon. A heves árhullámnak köszönhető, hogy annak mér-

téke megközelítette az 1970-es LNV értékét. Ezt követő második árhullám január végén 

jött, amikor a vízgyűjtő területen lévő hórétegre heves esőzés hullott. A korábban már 

átázott töltések nehezen bírták a néhol LNV értéket is meghaladó árvízcsúcsokat. A vé-

delmi munkálatok nagyságára jellemző volt, hogy 530 km hosszú töltéshosszon folyt vé-

dekezés, melyből nyúlgáttal 150 km hosszban kellett koronamagasítás, 110 km-en kellett 

töltéserősítés, 40 km szorítógát épült, míg a nagyobb elöntés megelőzése érdekében lo-

kalizációs  töltést  építettek  180  km hosszban a védekezésben részvevők.[34] Az  árvízi  

károk leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtották újra. Az árvízi pusztítás 5438 

lakást tett lakhatatlanná. Az 1970-es években kezdődött meg a belvízi csatornák, az árvízi 

töltések karbantartásának gépesítése. Erre az időszakra tehető az első árvízi szükségtáro-

zók megépítése, így 1990-re a szabályozott folyószakaszok hossza 1600 km, a tavi part-

szakasz hossza pedig elérte a 127 km-t.[20] A rendszerváltás előtti időszakban megtörtént 

a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy főhatósági egységeinek összevo-

nása. Ekkor alakult meg a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium szerve-

zete. A vízgazdálkodás rendszere a rendszerváltáskor több mint 77 ezer főt foglalkozta-

tott.  

1.5.  Árvízvédelem napjainkban, fejlődése a rendszerváltozás után 

Az 1990-es rendszerváltozást követően az állam irányítói beavatkozó szerepe megvál-

tozott, a tisztán állami tulajdon megosztásra került, a tulajdonosi kör kiegészült az önkor-

mányzati és magántulajdonnal, melyet a vízgazdálkodási törvény két fő feladatcsoportra 

bontott: a közfeladatokra (állami és a helyi önkormányzati) és az egyéni érdekű felada-

tokra. Az egyéni feladatok az ingatlan tulajdonosokra, a vízilétesítmények engedélyeseire 
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és Vízügyi Minisztérium alárendeltségében folytatta munkáját. Az igazgatóságokból ki-

vált a természetvédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása, melyek irányítója a Kör-

nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium lett. A területi szervek 1990-től ugyan-

azon feladatellátást végezték, mint az 1953-as megalakítás után. Átszervezés következté-

ben az ágazat országos irányítása 2002 májusától a közlekedési tárcától a Környezetvé-

delmi és Vízügyi Minisztériumhoz tartozott, így az OVF és a 12 vízügyi igazgatóság is. 

Megszületett 1995-ben az új vízügyi és környezetvédelmi törvény, mely kisebb-nagyobb 

módosítás után ma is hatályos. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény célja 

„a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhá-

rításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása − a környezet- és 

természetvédelmi  követelményekre  figyelemmel”[36] E  joganyag  megfogalmazza  a  vi-

zekkel és vízilétesítményekkel összefüggő feladatokat, a tulajdonra és a tulajdon működ-

tetésére vonatkozó rendelkezéseket, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés rend-

szerét, a vízügyi hatósági jogkört, a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenység sza-

bályait, a vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő ingatlanokra vonatkozó rendelke-

zéseket, a vízkészletekkel való gazdálkodás feltételeit, a vízkészletjárulékkal kapcsolatos 

ügyintézést, a vízgazdálkodási társulatok megalakulása, működése, vagyona és megszű-

nése szabályait. 

A Kormány 183/2003. sz. rendelete értelmében 2004. január 1-jével a vízügyi hatósági 

feladatok ellátására önálló szervezetet jött létre, Országos Környezetvédelmi, Természet-

védelmi és Vízügyi Főigazgatóság (OKTVF) néven. Ez az új központi szervezet lett a 

jogutódja a vízügyekben Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Ezzel egyidőben a 12 re-

gionális igazgatóság egyrészt vízügyi felügyeletekre (a működési területén I. fokú vízügyi 

hatósági,  szakhatósági  feladatokat  ellátó államigazgatási  szerv),  másrészt  környezetvé-

delmi és vízügyi igazgatóságokra (szakértői és vízgazdálkodási tevékenységet ellátó ál-

lamigazgatási szerv) bomlott fel. 2006. január 1-vel megszűnt az OKTVF és létrejött a 

Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (VKK), mely a vízgazdálkodási feladatok tekin-

tetében vált jogutódjává a megszűnt Főigazgatóságnak. 2007. április 1-től a VKK átala-

kult Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatósággá (VKKI).[37] Az igazgatóságok 

állományában kaptak feladatot a szakaszmérnökségek, amelyek kezdetben saját műveik 

kiépítésével, a gát- és csatornaőr hálózat megszervezésével, területi műszaki feladatokkal, 

öntözőtelepek építésével, a területi szakmai kapcsolatok kialakításával foglalkoztak, ha-
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tósági jogkörük nem volt. A vízügyi igazgatóságok a vízzel kapcsolatos operatív felada-

tok végzése mellett segítséget nyújtanak önkormányzati ár- és belvízvédelem megszerve-

zésben,  a feladathoz kapcsolódó megelőzés és felkészülés szakmai irányítási feladatai-

ban. A védekezés időszakában ár- és belvízvédelmi biztost neveznek ki, aki beavatkozási 

lehetősséggel bír a veszélyeztetett területeken. A vízi társulatok szakmai irányítását a víz-

ügyi igazgatóságok látják el, a feladatok ellenőrzése beépült a szakaszmérnökségek fel-

adatrendszerébe. A környezetgazdálkodás megújuló rendszerébe (14. sz. ábra) integrá-

lódó vízügyi igazgatóság, mint vízgyűjtő területhez kötött területi szerv feladatának egy 

része a védekezés műszaki feladatainak szervezéséhez, irányításához és ellátásához kötő-

dik. A védekezés időszakában védelmi feladatként jelenik meg többek között a védművek 

ellenőrzése, teljesítőképességük megőrzése. Ezen időszak alatt a lokálisan fellépő védké-

pességi hiányosságok védelmi munkával, ideiglenes védelmi létesítmények (az árvízvé-

dekezés tekintetében az áradó víznek a töltések meghágását megelőző nyúl- illetve já-

szolgátas  magasítása,  szivárgás,  átázás,  továbbá altalajtörés  elleni  megtámasztások,  el-

lennyomó medencék, stb.) kiépítésével valósul meg. Ezen feladatok részletezése a követ-

kező fejezet tartalmi részében található meg. A tevékenységük államigazgatási feladat-

rendszere leginkább a védekezés műszaki feladatainak ellátása érdekében szükséges 

munkálatok köré csoportosul, mint például a feladatok ellátására létrehozott szervezetek-

ben a személyi- és anyagi-technikai felszereltség biztosítása, a védekezéshez szükséges 

egyéb munkaerő, anyag, eszköz, gép és szállítóeszköz lebiztosítása, az együttműködés-

ben  résztvevő egyéb szervezetekkel közös tevékenység koordinálása, a veszélyeztetett 

lakosság és anyagi javak szükség szerinti mentése,  a lakosság és a védekező erők egész-

ségügyi ellátására, a kitelepítettek szociális ellátására, a járványok megelőzésére, elhárí-

tására, a keletezett károk felmérésére, helyreállítására vonatkozó tevékenységek. 
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14. ábra: A környezetgazdálkodás megújuló rendszere (forrás: Gribovszki Z. [37]) 

A közigazgatás reformja kapcsán megfogalmazódott a vízügyi igazgatás kormányhi-

vatalokhoz rendelése, mely a vízgyűjtői területi elven szerveződött igazgatóságok részére 

nem lett volna előnyös megoldás. Napjainkban a vízzel való gazdálkodás komplexitása 

miatt azonban nem csak a vízügyi szerveknek, hanem az önkormányzatoknak is komoly 

vízügyi  feladatrendszere  van,  mint  például  vízi-közmű ellátás, belterületi vízrendezés, 

önkormányzati tulajdonban lévő vizek jó állapotának megtartása, rekreáció elősegítése, a 

település ár- és belvízvédelmének megszervezése, valamint az ehhez kapcsolódó megelő-

zés és felkészülés szakmai irányítása, operatív együttműködés e területen a szakaszmér-

nökségekkel. 

Az önkormányzatok vízi társulatokat működtetnek, melyek szakmai irányítása a jogi sza-

bályzók értelmében, szintén a vízügyi igazgatóságokon keresztül valósul meg. A vízügy 

alapvető célját, miszerint tevékenységét az egységes vízgazdálkodás megteremtéséért, a 

vizek mennyiségi és minőségi védelméért,  a  nemzetgazdasági  vagyon  árvízvédelmi  és  

belvízvédelmi biztonságának kiépítése és védelme érdekében végezte és végzi ma is, az 

időszaki szervezeti átalakítások és változások esetén is megvalósította. 

  

Középirányítás OVF 
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1.6. Részkövetkeztetések 

Az első fejezetben részletesen tanulmányoztam és bemutattam Magyarország történel-

mében az árvízvédelem fejlődését, melyet disszertációmban összefoglaló jelleggel egy-

séges szerkezetben kívántam bemutatni. Ahhoz, hogy hazánk árvízvédelmi kitettségét és 

kockázatait helyesen mérhessük fel, ismernünk kell az elmúlt időszak árvízvédelmi fej-

lődését és helyes utat kell találnunk a fejlesztésre. A kutatásaim során elemeztem és e 

fejezetben bemutattam az árvizek elleni védelem és a hozzá kapcsolódó szervezetrendszer 

fejlődését egészen napjainkig. A fejezet első felében bemutattam Magyarország sajátsá-

gos helyzetét, vízrajzi jellemzőit, illetve a folyók és az ember kapcsolatát meghatározó 

három-lépcsős folyamatot, mely a kezdeti passzív kapcsolat időszakából a preventív kap-

csolaton keresztül jut el az aktív kapcsolati időszakhoz. Kétségtelen tény, hogy hazánk 

újkori „vizek elleni védelmének” történelmében az egyik fordulópontot az 1840. évi "A 

Duna és egyéb folyók szabályozásáról" szóló törvény jelentette, mely elindította a folyó-

szabályozási munkálatokat, ezen keresztül az árterek védelmét.  

Az árvízvédelem fejlődésének jelentősebb szakaszait a II. Világháborút követő szoci-

alista berendezkedés, majd a rendszerváltást követő időszak határozta meg. A rendszer-

változást követően az állam irányító szerepe megváltozott, az állami tulajdonviszonyok 

átalakultak, így ezen a területen az állami tulajdon mellett az önkormányzati tulajdon és 

a magántulajdon is megjelent. A vízügyi ágazat munkáját különböző minisztériumok irá-

nyították, így például Földművelési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

térium, Közlekedési  Hírközlési  és  Vízügyi  Minisztérium, Közlekedési és  Vízügyi  Mi-

nisztérium, Belügyminisztérium, mely nehezítette az ágazat tevékenységét. Ebben az idő-

szakban fejlődött tovább a vízügy ma ismert szervezeti rendszere, valamint a védelem-

igazgatás egyéb szervezeti elemeinek struktúrája, feladatrendszere, melyet a későbbi fe-

jezetek taglalnak. A fejezet összeállítása során történelmi elemzésemben eljutottam nap-

jaink intézményi struktúrájához, melyet a szerteágazó források egységes szerkezetbe fog-

lalásával valósítottam meg. 
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2. A Természeti katasztrófák, az árvíz pusztító mechanizmu-

sának jellemzői. Nagy árvízvédelmi projektek elemzése 

A biztonság XXI. századi értelmezésekor számos olyan tényező jöhet számításba, 

melynek értékelése elengedhetlen. Ilyen elem például a terrorizmus, a migráció, a veszé-

lyes anyagokkal kapcsolatos kihívások, valamint jelen értekezés kutatási témájához kap-

csolódóan a globális klímaváltozás, mely az árvizek kialakulásának és jellemzőinek egyik 

fő befolyásoló tényezője.[38] A biztonság és az éghajlatváltozás közötti összefüggéseket 

napjainkban  is  kutatják,  mely  kapcsolható  akár  a  modernkori  népvándorláshoz. Egy 

2001-es, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) felmérése szerint az 

elmúlt száz év áltagos hőmérsékletemelkedése 0,8 oC volt, mely mellett az éves csapa-

dékmennyiség intenzitása, területi és időbeni eloszlása is jelentősen változott.[39] Mika 

János kutató szerint azokon a területeken, ahol az aszály jelen volt, hatása tovább emel-

kedett, míg egyéb területeken a csapadékhullás intenzitása nőtt. Magyarország területén 

egyes analóg előrejelzések alapján azt tapasztalhatjuk, hogy az évi átlaghőmérséklet 

emelkedése követi a globális hőmérsékletváltozást, ugyanakkor a szeptember és április 

közötti időszakban várhatóan intenzívebb emelkedéssel kell számolnunk.[40] A klíma-

változás nagyságától függően változik az egyadott területre lehulló csapadék mennyisége 

is. Míg a kisebb változás mellett az éghajlatkutatók a nyári időszak csapadékmennyiség-

ének 10%-os csökkenését jósolják, addig egy nagyobb mértékű (1−4 ºC-os) globális klí-

mamódosulás során akár a jelenleginél 40–400 mm-rel nagyobb mértékű csökkenést is 

jelenthet. A téli időszak értékei a vízgyűjtő területeken szintén változnak. E prognózis 

alapján, a Tisza területén átlagosan 10%-os csökkenéssel, míg a Duna vízgyűjtőjéhez tar-

tozó Alpokban intenzívebb esőzésekkel kell számolnunk, melyek az  árhullámok gyors  

kialakulását vonhatják maguk után. Egyéb globális cirkulációs modellek általi előrejelzé-

sek is a nyári időszak kevesebb csapadékával, míg a téli időszak csapadékmennyiségének 

növekedésével számolnak, pl. az ECHAM415 modell télre 5 %-os emelkedést, nyárra 4 

%-os csökkenést tart elképzelhetőnek. A GCM16 előrejelzés értelmében a sikeres árvíz-

15 ECHAM4 globális általános cirkulációs modell, melyet a Max Planck Meteorológiai Intézet fejlesztett 
ki. A modell a nevét az ECMWF modell és HAMBURG székhely rövidítéséből kapta. Elsősorban az alsó 
légköri jelenségek modellezését, a változások szimulációját szolgálja. 
16 GCM (Global Circulation Model) melynek segítségével az emisszió szcenáriókat, vagy kibocsátási for-
gatókönyveket az emberiség jövőjével kapcsolatos feltételezések alapján kidolgozták, amit a jövőben fel-
tételezett  CO2-koncentrációk dinamikája tükröz.  Minden egyes szcenárió a népesség növekedésén,  vala-
mint  a  termelési  és  fogyasztási  kultúrán alapuló  közgazdasági  környezettel  kapcsolatos  feltételezéseken  

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



védelmet befolyásoló szélsebességek változása is a szélsőségek irányába tolódik. E mo-

dell szerint a szélsebességek értéke télen nőni, nyáron csökkenni fog az előrejelzés sze-

rint. Összességében megállapítható, hogy a következő ötven évben a csapadék évi meny-

nyisége éves átlagban kis globális változás esetén valószínűleg csökkenni, nagy hőmér-

sékletváltozás esetén pedig nőni fog. Takács Sánta András véleménye alapján várható, 

hogy 1 ºC-os globális klímaváltozás esetén akár 80 mm-rel kevesebb nyári, 20 mm-rel 

több téli csapadékkal kell számolnunk, mint napjainkban.[41] 

Napjaink árvízvédelmének hatékony működtetése az elmúlt 150 év árvízvédelmi fej-

lesztéseire és tapasztalataira épül. A rendszerváltás óta a védekezésben részt vevő szer-

vezetek struktúrájában és feladatrendszerében komoly változások következtek be, melyet 

a folyamatosan változó jogszabályi környezetben, a nemzetközi kihívások tükrében dol-

goztam fel.  

Az  árvízvédelem  legfontosabb  feladata  azonban  továbbra  is  megmaradt,  mely  nem  

más, minthogy megakadályozza a medrükből kilépő folyók pusztítását, megvédje a folyó 
menti településeket, az ott élő embereket, azaz hatékonyan működtesse az élet és anyagi 
javak védelmének rendszerét. A vízzel való bánásmód módszerének meghatározásakor 

azonban már egy olyan komplex feladatrendszert kell meghatározni, mely nem korláto-

zódhat csak az árvízvédelmi feladatok működtetésére, hanem együtt a vízgazdálkodással, 

az alábbi kérések köré csoportosulnak:  

• Elegendő és jó minőségű vízbiztosítás;  
• A víz és a vele történő gazdálkodás életmentőség javító képessége,  

• Biztonság és biztonságtudat a vízkárok miatt, azok kockázatai;   

• Ökológiai kihívások;  

• Vidékfejlesztési feladatok;  

• Döntéshozás, és intézményi rendszer működése.[42] 

 
A vizek pusztító hatását  és annak ciklikusságát vizsgálva óhatatlanul felmerül az  a 

kérdés: Ezen  rendkívüli  események,  veszélyhelyzetek  gyakoribbá  válnak-e az  elkövet-

kező időszakban? Válaszolni a múltban bekövetkezett árvizekhez, belvizekhez kapcso-

lódó veszélyhelyzetek okainak vizsgálatán, hazánk 15. ábrán látható vízmérlegének vizs-

gálatán, a vizek által végzett pusztítás mértékén keresztül végzett becslések mentén lehet. 

alapul. Jelenleg négy alapforgatókönyvet különböztetnek meg, amelyeken belül több aleset is lehetséges. 
Megjegyzendő, hogy a forgatókönyvek becsléseinek bizonytalansága óriási. 
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A katasztrófák rendszerezése során megkülönböztetjük a természeti valamint a civili-

zációs katasztrófákat. Míg a természeti katasztrófák közé tartozik az árvíz, a földrengés, 

az aszály, a különböző viharok, stb. addig a civilizáció katasztrófák az emberi tevekény-

séghez köthető veszélyhelyzeteket foglalja magába.  

A természeti katasztrófák okozta veszélyhelyzetek európai számai elemzése kapcsán 

azt tapasztaltam, hogy az árvízi  veszélyeztetéshez tartotó esetszámokat  csak a globális  

klímaváltozáshoz is kapcsolódó meteorológiai veszélyhelyzetek tudják megközelíteni. A 

természeti katasztrófák okozta megoszlást a 17. ábra elemzi, mely éves bontásban mu-

tatja be annak gyakoriságát. 

 
17. ábra: Természeti katasztrófák éves előfordulása Európában 

(forrás: Disaster statistics [46]) 
 

A káros mennyiségű vizek miatt megvalósuló katasztrófák kialakulásában a kedvezőt-

len földrajzi adottságok mellett az éghajlati szélsőségek okoznak veszélyhelyzeteket. Az 

egyes, hatalmas vízbőséggel járó árvizes időszakok után sokszor kitartó szárazsággal járó 

időszak következik, amely mérhetően nagy vízhiánnyal jár az ország mezőgazdasági te-

rületein, és amelynek nagysága elérheti a 100 milliárd forint/év mértéket.[47]  

Európában, a Duna vízgyűjtő területén, benne Magyarországon a légköri mozgások, 

az un. tranziens időjárási rendszerek (pl. ciklonok, anticiklonok) nagyban hozzájárulnak 
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2.1.2 A vizek általi veszélyeztetés és azok rendszerezése 

A víz,  mely az élet  alapja,  túlzó mennyiségében pusztít,  kárt  okoz, amely az alábbi  

formákban okoz veszélyhelyzeteket: 

• Árvíz; 

• Belvíz; 

• Helyi vízkár (kisvízfolyások / tavak árvizei); 

• Tengeri ár (nem magyarországi veszélyforrás); 

• Aszály. 

 

Árvízi veszélyeztetés folyók esetén az alábbi formákban jöhet létre: 

• Közvetlen elöntéssel; 

• Ártéri öblözetben, amikor egy távolabbi gátszakadás eredményeként alakul ki 

az elöntés; 

• A folyó középső és alsó vízfolyásszakaszán, ahol a felső szakasz a folyóme-

derből kilépett, a völgyben a településre érkező víz pedig elöntéssel fenyeget. 
 

Belvíz veszélyeztetés formái: 

• Külterületen keletkező, de a települési belvízcsatornában, és/vagy a terepen ér-

kező belvízi elöntés.  

• Árvízmentes időszakban a csapadékból, hóolvadásból vagy megemelkedett ta-
lajvízszintek következtében kialakuló bel- és külterületi elöntés; 

• Árvizes időszakban az árvízvédelmi töltés altalaján  keresztülszivárgó  és  a  

mentett oldalon a terepszint fölé emelkedő szivárgó, fakadó vizek; 

 

Helyi vízkár kialakulásának formái: 

• A nagyobb vízgyűjtőjű vízfolyás felső szakaszán, vagy nagyon kicsi vízgyűj-
tőjű vízfolyásoknál, vízmosásoknál a csapadék vagy hóolvadás függvényében 

azonnal kialakuló, beavatkozást igénylő vízkár esemény;  

• Belterületi  csapadékvíz hálózatot  közvetlenül érintő, annak kapacitását meg-
haladó elöntés; 

• Közvetlenül a vízgyűjtőről a belterületre lefolyó egyéb anyagok (pl. sárlavinák, 

beiszapolások);   

• Nagytavak  elöntései,  melyek  valamilyen  szélsőséges meteorológiai-hidroló-

giai esemény hatására következnek be a tó mentén.  
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Tengeri ár jellemző formái:  

• Az erős szél jelentős hullámokat kelt a partmenti sávban, melyet tovább fokoz-

hat a térségben lévő alacsony légnyomás, illetve a víz hőmérséklete; 

• Szökőár, mely során az óceán, tó, víztározó vagy tenger fenekén olyan eltor-

zulás jön létre, mely hullámzást generál. Ez a tengerfenék torzulás létrejöhet 

földrengés, tenger alatti földcsuszamlás, vulkánkitörés, hegyomlás, netán me-

teorit becsapódás hatására. 

 

Az aszály típusai lehetnek: 

• Meteorológiai aszály; 

• Mezőgazdasági aszály18;   

• Hidrológiai aszály, amikor a víz a vízgyűjtő területről tárolókban, tavakban és 
folyókban gyűlik össze. Amennyiben a vízgyűjtőt meteorológiai aszály sújtja, 

akkor a területen található tározók, tavak, folyók, stb. szintje, vízhozama drasz-

tikusan lecsökken. 

Aszálykor jellemző a hasznosítható vízmennyiség időszakos csökkenése, a csapadék 

hosszabb idejű negatív anomáliája, ami a természet, a gazdaság és a társadalom külön-

böző szektoraiban okozhat károkat.  

2.2. A vizek pusztító hatásainak formái 

A víz, mint csapadék ugyan jelentős befolyással bír a felszínre, amikor például lemossa 

a hegyoldali felső rétegeket, azonban mint folyó hatalmas mérvű felszínformálásra képes. 

Gyors folyású részein folyamatos bevágódásával és hordalékszállításával mélyíti V alakú 

medrét, hegységekben szorosokat, teraszokat hoz létre, míg a laposabb és lassúbb terüle-

teken a szállított hordalékot lerakva széles lapos völgyeket, zátonyokat, szigeteket alkot. 

A folyó egyszerre épít és rombol, a kanyarulat belső ívét építi, a külsőt pedig rombolja. 

Árvízi veszélyezetetés esetén az alábbi hatásaival kell számolnunk: 

a) Hidromechanikai hatás  

A víz áramlásából adódó mechanikai munka révén jön létre. Az áramló víz nyomást 

gyakorol az útjában lévő tárgyakra, amelynek mértéke arányos a víz mozgásának sebes-

ségével és a víz mennyiségével. A nagy sebességgel mozgó, nagy tömegű víz, képes em-

bereket, állatokat, kisebb-nagyobb tárgyakat magával sodorni, illetve megrongálni vagy 

18 A meteorológiai aszály hosszától és erősségétől függően a talaj nedvességtartalma lecsökken (rövidebb 
időszak alatt), de akár a talajvízszint is leeshet (hosszabb időszak alatt) 
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elpusztítani. Pusztítja az áramlását, szabad lefolyását akadályozó épületeket, építménye-

ket, gátakat, műtárgyakat. Ez a hatás nem csak az épített környezetet, hanem a természetet 

is károsíthatja, azzal hogy a növényzetet, elsősorban a fákat kidönti vagy eltöri. Különö-

sen veszélyes ilyen szempontból a jeges árvíz. 

b) Ütőhullám  

A  nagy sebességgel, rövid idő alatt lezúduló hatalmas víztömeg által keltett jelenség. 

Elsődlegesen duzzasztóművek, különböző típusú töltések és gátak szakadása, sérülése, 

vagy rombolódása esetén alakulhat ki. Pusztítása a lezúduló víztömeg mennyiségétől és 

sebességétől függ, képes rövid idő alatt hatalmas pusztítást tenni az épített és természetes 

környezetben, a védelmi rendszerben, míg lelassulása után elöntéssel okoz további pusz-

títást.      

c) Elöntés: 

Az elöntés pusztító hatása több hatás együttes eredőjeként határozható meg, mint: 

• Áztató  hatás  – az épületszerkezetek anyagminőségétől függően fejti ki pusztító 

hatását. Nem mindegy, hogy egy épület falazata milyen anyagok felhasználásával készült, 

hiszen nagyban függ annak állékonysága a víz áztató hatásával szemben. Az ipari és me-

zőgazdasági termékeket, terményt károsítja, részben vagy egészében használhatatlanná 

teheti; 

• Talajmozgást idéz elő – a tartósan elöntött területen a víz, a talaj alsóbb rétegeibe 

beszivárogva fellazíthatja  vagy tömörítheti  azt.  A talaj  elveszíti  állékonyságát,  statikai  

képességét, így az azon lévő épületek, építmények rájuk nehezedő súlya következtében 

elcsúszhatnak egymáson, vagy megsüllyedhetnek. Mind az oldalirányú, mind a függőle-

ges mozgás viszont súlyosan károsíthatja az épületeket, építményeket, közműveket, út-, 

és vasútvonalakat, illetve az ezekhez tartozó műtárgyakat; 

• Vegyszerek  bemosódása  – elöntés  alkalmával  az  elöntött  területen  felhasznált 

vagy tárolt vegyi anyagok a vízben feloldódnak. Ilyenek lehetnek pl. permetezőszerek, 

különböző vegyszerek, műtrágyák, kőolajszármazékok.  

• Élőhely pusztulása – a több napig, illetve hetekig tartó elöntés hatására a növény-

zet nem jut hozzá az életfeltételeihez, az állatok fulladása, meghűlése, élőhelyük pusztu-
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lása okoz exitálást a flóra és fauna egységében. Ezen kívül az elöntött területen az elpusz-

tult növények, illetve állati tetemek a víz közvetítő hatásaként komoly fertőzésveszélyt 

okozhatnak. 

A vizek okozta elsődleges veszélyeztetés mellett a másodlagos hatások vizsgálata is 

elengedhetetlen. Ilyen lehet például a hegyoldalakból lezúduló sárlavina és törmelékhal-

maz, amelynél a pusztítás mértéke hasonló mértékű lehet, mint a víz által okozott. Hegy-

vidéki területeken szinte egész falvakat temethet be a föld, a sár. Az elöntések hatására 

kialakult földcsuszamlások, suvadások, bemosódások és egyéb földtani jelenség hatására 

kialakulhat egy harmadrendű veszélyeztetés is, amikor közművek sérülnek meg, például 

gázcső-szakadás miatt kialakulhat tűzveszély, vagy például háborús területen a patakok 

okozta villámárvíz következtében megnőhet a kiforduló aknák miatt a robbanásveszély. 

Erre jó példa a délszláv válság, ahol az 1990-es években, a boszniai polgárháború idején, 

a szembenálló felek mintegy egymillió taposóaknát telepítettek, bár azóta nagy erőfeszí-

téseket tettek ezek eltávolítására, mintegy 120 ezer ilyen robbanótest van még mindig a 

földben.  

2.3. A töltéstestben megjelenő negatív, nemkívánatos jelenségek jel-
lemzése 

Az árvízvédekezés célja az árvíz ideje alatt a töltések állapotának minél jobb karban 

tartása, a jelentkező hibák megszüntetése és ott, ahol a töltések elégtelennek bizonyulnak, 

a megerősítésről való gondoskodás. Mint azt a 2.2 pontban bemutattam, a vizek részben 

mechanikai (ütő, külső eróziós hatások), részben belső szerkezeti egyensúlybomlást elő-

idéző (szivárgás, átázás) hatások révén támadják a töltéseket, melyek az alábbi nem kí-

vánatos jelenségek kialakulásához vezethetnek: 

a. A töltéskoronát meghaladó vízszint esetén bekövetkezhet a védtöltés felszínének 

(töltésfelszín, rézsű, gátkorona) megbontása (lásd 19. ábra), mely létrejöhet:  

• Vízoldali elhabolásos erózióval; 

• Hátrarágódásos erózióval, amikor az átbukó víz a mentett oldali töltéskoronát 

támadja. 

 

b. A töltéstesten átszivárgó víz mozgásának hatására kialakulhat: 

• Átázás; 

• Csurgás; 
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hány óráig terjedő időintervallumban) nagy mennyiségű vízszállítást eredményez kis ke-

resztmetszetben. Ebből a dinamizmusból adódik, hogy rövid idő alatt jelentős kárt okoz-

hatnak az infrastruktúrában, épületekben és a mezőgazdasági termelésben is.[51]  

 
21. ábra. Magyarország településeinek villám árvízzel érintett20 veszélyeztetettsége 

(forrás: Teknős L.[52]) 
 

Becslések szerint a villámárvizek a következő évtizedekben egyre nagyobb számban 

jelennek  meg,  egyre  nagyobb  kihívást  jelent  az  ellenük  való  védekezés,  egyre  inkább  

szükségessé válnak az árvízvédelemben alternatív, rövid ideig tartó, de hatékony védelmi 

megoldások kidolgozásai. További kihívást jelent, hogy a villámárvizek előre jelezhető-

sége az elmúlt időszak fejlesztéseit figyelembe véve is korlátos, ami 4 órás előre jelezhe-

tőséggel jár.  Kiváltó oka általában a kis területen, lokálisan jelentkező, szélsőséges idő-

járási esemény, mely kis vízgyűjtő területet, vagy városias környezetet érint, ahonnan a 

nagy mennyiségű csapadék gyors elvezetése, vagy időszakos tárolása nem megoldott. 

Ezen események jellemzően a tavaszi és nyári hónapokban fordulnak elő, kialakulásukat 

az alábbi tényezők segítik: 

a) Természeti tényezők: 

Mint talán a legnagyobb globális kihívást jelentő negatív folyamat, a klímaváltozást 

érdemes kiemelni elsőként. Szakmai tanulmányok nagy száma jelzi és jósolja, hogy egyre 

20 BM OKF Informatikai Főosztály, Térinformatikai és Távközlési Osztály felmérése alapján. 
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gyakoribbak  lehetnek  azok a lokális szélsőségek, melyek közé sorolható az az extrém 

csapadékmennyiség, mely lokálisan és akár igen rövid idő alatt keletkezhet. Ehhez kap-

csolható a hirtelen megjelenő nagy hőingadozás is, mely a téli hó mennyiség intenzív, 

gyors olvadását okozhatja.  

A villámárvíz kialakulásának és pusztító hatásának esélyét növelhetik a terület kedve-

zőtlen geológiai jellemzői, földtani szerkezete. Amennyiben a vízgyűjtő területének kő-

zetrendje kevésbé engedi magába a csapadékot, ott a pusztítás mértéke természetszerűleg 

nagyobb lesz. Ezek általában a magasabb agyag tartalmú vagy a vulkanikus kőzetek.  

A  villámárvíz  kialakulása  kockázati  szintjének  meghatározásakor  a  terepi  adottsá-

gok vizsgálatával is foglalkoznunk kell. A nagy lejtőszögű, élénkebb domborzat és fel-

szín segíti a villámárvizek létrejöttét. Ilyenkor a völgyekben összetorlódó víz annak alját 

kitölti, a patakok kilépnek medrükből, míg a meredekebb területeken a patakok által szál-

lított hordalék, illetve „új medervájat” okoz pusztítást.  

A felszín  növényzettel  borítottságának változásai  szintén  kihívást  jelentenek.  A fel-

színborítottság, a talajvastagság, a talaj fizikai jellemzői is mind befolyásolják egy terület 

„vízvisszatartási” képességét. Az intenzív erdőgazdálkodás, mint emberi tényező mellett, 

maga a természet okozta pusztítás – egy-egy vihar okozta változás a növénytakaróban –  

hatására kopár felszín, vékonyabb talajtakaró vagy tömörebb állagú talaj alakul ki, ahol 

gyorsabbá válik a lefolyás, így növelve a villámárvíz kialakulásának kockázatát. Hasonló 

hatást  kelt  az  ökoszisztémában  beállt  változás  is.  Jó  példa  erre  a  Magas-Tátra,  ahol  a  

2004-es szélvihar nyomán mintegy 12 ezer hektáron 5−600 ezer fa pusztult el, az akkori 

fenyőállomány nagy része. A vihar pusztító hatása után a területen Ips typographus (be-

tűzőszú) invázió kezdődött, mely hosszú éveken át pusztította, pusztítja a megmaradt fa-

állományt.  A  faállomány  pusztulásának  hatására  pedig  a  villámárvizek  kialakulásának  

gyakorisága emelkedett. 

b) Társadalmi vagy emberi tényezők: 

Az emberi tényező, mely a villámárvíz kialakulására komoly kockázatot jelent – meg-

kérdőjelezhetetlen. Egy-egy rossz döntés közvetett módon, de mégis hatással van a vil-

lámárvíz pusztításának nagyságára. Az erdőirtások, a rossz erdőgazdálkodás okozta talaj-

takaró  változás az előző pontban foglaltakhoz hasonlóan határozza meg a villámárvíz 

pusztításának mértékét. A növényzet vízvisszatartó és árvíz-levezetést késleltető hatásá-

nak ily módon történő felszámolása komoly árvízi kockázatot generál. 
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Ide sorolható a felszíni  vízfolyások, vízelvezető rendszerek medrének karbantartott-

sága. Jóval nagyobb az olyan területeken a villámárvíz kialakulásának és pusztító hatásá-

nak kockázata, ahol a felszíni vízelvezetés nem képez egységes rendszert, a karbantartás 

nem történik meg, a keletkezés helyétől egészen a torkolatig nem egy felelős szervezet 

szavatolja a karbantartottság végrehajtását. A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos jogkö-

rök Európán, így Magyarországon belül változó, nagyrészt megosztottak a tulajdonosok, 

önkormányzatok  és  állam  között.  A  villámárvizekkel  terhelt  területeken  a  vízfolyá-

sok, patakok medreinek állapota az esetek többségében nem kielégítő. Ugyan egy-egy 

árvíz után a részleges helyreállítás megtörténik, de a karbantartás a teljes szakaszon már 

elmarad,  így a  patakmeder tisztítása is. Következmény, hogy szűkül a keresztmetszet, 

hordalék vagy egyéni érdek miatt, átereszek nem látják el funkciójukat, stb., míg extrém 

esetben akár feltöltésre is kerülhetnek mederkeresztmetszetek.  

Az urbanizáció terjedése miatt megfigyelhető az árterületek fokozott beépülése, a te-

lepülésen keletkező csapadék mennyiségének növekedése. Gyakori a vízfolyások ártere-

ire történő építkezés, ahogyan nőnek a városok. Helytelen vagy hiányos szabályozás, az 

ellenőrzés és szankcionálás hiányosságai miatt, „békeidőben” az ingatlanok és azok kerí-

tései ráépülnek a patakmederre, tovább sújtják az egyébként is nehézkes helyi vízkár el-

leni védelem kialakítását.   

Civilizációs probléma továbbá az árvízvédelmi berendezések eltulajdonítása,  rongá-

lása is. Az egyén érdekei, a lebukástól való félelem, illetve a büntetés mértéke együttesen 

határozzák meg mekkora mértékű lesz az árvízvédelmi műszaki zárakban okozott kár, 

mekkorává duzzadhat az a kárérték, amit ezen eszközök hiánya, vagy működésképtelen-

sége okozhat. 

2.5. Nagy árvízvédelmi projektek elemzése a rendszerváltástól  

Ebben az alfejezetben elemezem és bemutatom azokat a fejlesztéseket, melyek nagy-

ban hozzájárultak ahhoz, hogy hazánkban az elmúlt időszak nagy árvizei nem okoztak 

akkora károkat, mint a környező országokban, hogy mitől elismert a magyar árvízvéde-

lem nemzetközi szintéren és hogyan változik a biztonságtudat a beruházások kapcsán.  

A nagy árvízvédelmi projektek kidolgozása, megvalósulása kapcsán az alábbi felada-

tokat szükséges egységes szerkezetben vizsgálni, azok természetre gyakorolt (visszafor-

dítható és visszafordíthatatlan, rövid és hosszútávú) hatásait elemezni, mint:  
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• Árvízi védvonal építése, fejlesztése, áthelyezése (töltés építés, erősítés, maga-
sítás, nyomvonal áthelyezés); 

• Árvízvédelmi művek bontása, a táj szerkezetének megváltozása; 

• Árvízcsökkentés miatt kiépítendő tározók, elkerülő csatorna, kanyarulat-ren-

dezés, meder stabilizáció és mélyítés; 

• Hullámtéri beavatkozások (Kotrás, medermélyítés, hidraulikai érdesség csök-

kentése, lefolyási sáv átalakítása, övzátonyok elbontása, stb.); 

• Vízvisszatartás érdekében kialakítandó egyéb művek, mint például vizes élő-
helyek  kialakítása,  duzzasztás,  hullámtéri  tározás,  csapadék  tározás,  szenny-

vízhasznosítás.  

2.5.1 A dunai védvonal fejlesztése 

A Duna mintegy 2900 km-es  hosszával  ma 14  ország területét  érinti,  összesen  115  

millió lakossal. Európa más országaihoz hasonlóan, hazánkban is védvonalának fejlesz-

tése, folyamatos karbantartása az árvédelmi rendszer tökéletesítése, biztonságának növe-

lése az egyik fő feladat. A Duna 817 ezer km2-nyi kiterjedésű hatalmas és változatos a 

vízgyűjtő területével, valamint a magyarországi Duna-völgyi árterek 5590 km2-es össz-

területével pusztító árvizek létrehozására képes. Ilyen volt az 1965-ös árvíz mely a Duna 

magyarországi  417  km  hosszú  szakaszán  390  km  hosszban magasabb szinten tetőzött 

minden addig ismert jégmentes árvíznél és minden korábbi árvíznél tartósabb volt, mely 

próbára tette a töltések védőképességét. Az árvíz levonulása után kezdődött meg a hiá-

nyosságok felmérése,  majd megindult  a  védvonal  átfogó fejlesztése. Az ebben az idő-

szakban megvalósult fejlesztések a mai napig hatással vannak a dunai árvízvédelmi fej-

lesztésekre. Ilyen volt a Duna jobb parti védvonalának megerősítése Vének és Rajka kö-

zött. Ezen időszakra tehető a Püski zsilip elbontása, a Zátonyi-Duna vizét átkormányzása 

és a végleges szorítógátrendszer kiépítése, a töltés menti mély tereprészek, holtágak és 

anyaggödrök szükség szerint feltöltése. Ásványráró térségében ellennyomó medence ké-

szült.[53] 

Hazánkban az 1990-es rendszerváltást követő időszak nagy beruházásai az ezredfor-

dulót követő időszakra tehetők, melyből az egyik legjelentősebb, az árvízvédelem bizton-

ságának növelését előirányzó program a Duna Projekt volt, ami 15 kistérséget érintett és 

mintegy hat év után 2015 végén fejeződött be.   
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Miért kiemelten fontos a Duna Projekt?  

A Duna mentén a védművekkel védett területeken jelentős számú lakosság él, valamint 

a térségben felhalmozott hatalmas nemzeti vagyon árvízi biztonsága stratégiai szempont. 

Ezt az árvíztől veszélyeztetett terület néhány adata is jól szemlélteti:  

• az ország megművelhető területének egyharmada, 1,8 millió hektár mezőgaz-
dasági terület található a védett Duna-szakasz mentén; 

• itt húzódik a vasutak 32, a közutak 15%-a, itt található több mint 2.000 ipari 

üzem; 

•  Duna-szakasz védművekkel védett területén 646 településen 2,3 millió ember 
él hazánkban; 

• A 2006-os tavaszi árvíz elleni védekezés költségei elérték a 37,5 milliárd fo-

rintot. 

• Egy 1999-es, Halcrow Water  (UK)  által  készített felmérés a védendő érték-

volument a Duna-völgyben akkori árszinten 2100 milliárd Ft-ra becsülte.[54]  

Projektcélként  a  Duna hazai  szakasza árvízvédelmi rendszerének megerősítése került 

megfogalmazásra, mely magába foglalja az árvízi biztonság növelését, az emberi élet, az 

infrastruktúra, az ingatlanok, a különböző vállalkozások, a mezőgazdasági földterületek, 

a védett természeti és táji értékek és a természeti erőforrások védelmét. 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, melynek beruházási összege 

közel 30 milliárd forint volt. Az árvízvédelmi biztonság megteremtése érdekében  került 

fejlesztésre az árvízvédelmi rendszer, ahol fontos volt a védművek megközelíthetőségé-

nek fejlesztése, fenntartási és védelmi munkálatok könnyítése, térség rekreációs lehető-

ségeinek bővítése, a természetvédelmi területek védelme.   

Ez a projekt a Duna mentén, összesen hat megye (Győr-Moson-Sopron, Pest, Fejér, 

Bács-Kiskun, Tolna, Baranya) 152 települését érintette, mely 5 Vízügyi Igazgatóság te-

rületét fedi, (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-

tóság, Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság,  Alsó-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság,  

Dél-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság), és  mintegy 510  ezer  lakos  részére  jelent  árvízvé-

delmi  biztonságot.  A Dunán már  korábban  (2002-es  nyári,  a  2006-os  tavaszi, 2013-as 

árvíz), a magyarországi szakasz felső és középső részén sorra dőltek meg a valaha mért 

legnagyobb vízállások, ezzel okozva a területen veszélyhelyzetet, rendkívüli anyagi kárt, 

valamint  magas  védelmi  költséget.[55]  A  projekt  11  projektelemre  bontással  valósult  
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Ide tartozott az Iparcsatorna torkolatában épülő árvízkapu, valamint a likócsi városrész-

hez kapcsolódó árvízvédelmi fejlesztések is.  

b. Szentendrei- és a Csepel-szigeten töltésmagasítási és -erősítési munkálatok készül-

tek. A töltésmagasítás, -erősítés szükségességét a korábbi árvizek elleni védelem ta-

pasztalatai  is  alátámasztották.  Az elmúlt időszak védekezései során jellemző volt, 

hogy a magassághiány kiépítésére szolgáló nyúlgát tartotta vissza az áradást ezen a 

területen. A fejlesztések hatására a jövőben könnyebbé válik a védekezés, érezhetően 

nőtt a lakosság biztonságérzete, illetve ezen területeken találhatóak azon szűrésű ku-

tak nagy része, melyek Budapest és agglomerációja számára kulcsfontosságúak az 

ivóvízellátásában.  

c. A fejlesztés során Budapesttől délre az altalaj-problémák kerültek a fókuszba, emel-

lett a holtmeder keresztezések által okozott kockázatok megszüntetése. A töltés-sza-

kaszok egy részén szilárd burkolat kiépítése történt a védelmi munkálatok segítése 

érdekében. A projekt keretében néhány kisebb műtárgy rekonstrukciója is megtör-

tént. 

d. Ezen forrás terhére történt a Sió-torkolati mű rekonstrukciója, mely az 1970-es évek-

ben épült, ezzel együtt a Bölcskei Árvízvédelmi Központ modernizációja is megva-

lósult.  

Mint kiemelt cél (a környezeti értékek védelme, a XXI. századi elvárások figyelembe-

vétele)  valósult meg az árvízvédelmi fejlesztés 4 nemzeti park, (Fertő-Hanság,  Duna-

Ipoly,  Kiskunsági,  Duna-Dráva)  és  a  Szigetközi  Tájvédelmi  Körzet  területén.  Szüksé-

gessé vált, hogy csökkenjen az említett területek árvízi fenyegetettsége, a korábbi árvizek 

alatt tapasztalt nagymértékű vadállomány pusztulásának megakadályozása érdekében. A 

feladat ellátását anélkül kellett végrehajtani, hogy beavatkoznának a Natura 2000-es te-

rületek élővilágába, így is sikerüljön a természeti értékeket megőrizni.[57] 

2.5.2 A tiszai védvonal fejlesztése 

A Tisza-völgy és környezetének fejlesztésekor a dunai rendszerekkel ellentétben, nem 

csak az árvízvédelmi művek karbantartása, felújítása, magasítása, állékonyságának biz-

tosítása került a tervekbe, hanem különböző tározók kialakítása is. Az árhullámok leve-

zetésére többfajta műszaki beavatkozás számításba kerülhet, melyből az egyik legjelen-

tősebb, ha a lehető legrövidebb idő alatt levezetjük az árhullámot,  míg másik,  hogy a  
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folyó mentén újonnan épített árapasztó tározókba vezetjük a káros víztöbbletet, szabályo-

zott körülmények között.  

A rendszerváltás óta eltelt időszak árvízvédelmi tapasztalatai alapján megállapítható, 

hogy a folyók menti töltésrendszerek fejlesztése, előírt méretre való kiépítése mellett 

szükséges az új műszaki megoldásokat és módszereket is alkalmazni, így területi árvíz-

védelmi  rendszereket  is  ki  kell kiépíteni.  Ezen szemlélet  alapján került  kidolgozásra  a 

folyók  árvízi  szükségtározásának  módszere,  a  síkvidéki  körtöltéses  megcsapoló  árvízi  

szükségtározók kialakítása. A szükségtározás és vésztározás akkor kerül előtérbe, ha az 

árvízvédelmi töltésrendszer védőképessége veszélybe kerül. A védelmi rendszert kiegé-

szítendően a mentesített ártér egy erre előzetesen kiválasztott részére kieresztik a vizet, 

ahol egyébként mező– vagy erdőgazdálkodást folytatnak. A tározás célja az árhullám 

szállította vízmennyiség egy részének átmeneti visszatartása, és ezzel az árhullám tetőzési 

magasságának csökkentése. A szükségtározás és a vésztározás folyamatai, hatásmecha-

nizmusának számítási megfontolásai azonosak, ugyanakkor jogi szabályzás szempontjai 

miatt mást jelentenek.  A szükségtározó egy olyan műszaki létesítményekkel időszakos 

tározásra alkalmassá tett kiépített vagy kijelölt terület, amelyet árvízi elöntés céljára jogi 

úton jelölték ki, és a területen bizonyos használati korlátozások vannak érvényben. Ezzel 

szemben az árvízi vésztározásra szóba jöhető területeket műszakilag feltárják, de jogilag 

nem történik meg a kijelölésük. Az elárasztásukra irányuló döntés minden esetben egyedi 

mérlegelés eredménye.[58]  

Az ezredforduló környékén levonult nagy felső-tiszai árvizek ráirányították a figyel-

met az árvízvédelmi rendszer védelmi képességének fokozására (lásd 24. ábra), a hiá-

nyosságok felszámolásának szükségességére. Az árvízszintek növekedése, és tartóssága 

indokolttá tette az árvizek elleni védelem lehetséges újabb módjainak feltárását. Igy került 

újra napirendre a Tisza-völgyben az árhullám csúcsok árapasztó tározókkal történő csök-

kentése. Az árapasztó művek használatának elsődleges célján túl lehetőség van a felszíni 

vízkészletek természetközeli  kihasználásával  a határmenti  vidékfejlesztés támogatására 

és a természeti értékek megőrzésére is. A tervezett tározók kialakítása a védekezési költ-

ségek csökkenése mellett nagyobb védelmet nyújt az árvízvédelmi biztonság terén, mely 

nagymértékben csökkenti a térségben lévő lakóépületek, építészeti emlékek, mezőgazda-

sági termőterületek, védett ökológiai rendszerek árvízi elöntésének valószínűségét, mind-

emellett az érintett területek vízpótlásának megoldásával a gazdaság fejlesztés és a térség 

lakosságmegtartó erejének javulása érhető el. 
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b) A védképességet meghaladó, gátszakadással és kiöntéssel fenyegető árhullámokat 

a meder vízszállításának mértékéig hazai területen árapasztással kell csökkenteni;  

c) Az árvíz tározókba történő szabályozott kivezetését és visszavezetését szolgáló 

árapasztó-rendszert úgy kell kialakítani és működtetni, hogy az hasznosítható legyen a 

természetes élőhelyek gyarapításában, rekreációs és területfejlesztési célokban, agrárcé-

lokban.  

 
A VTT-ben a tározókkal szemben meghatározott követelmények a következők: 
 

• Elegendő térfogattal rendelkezzenek, hogy akár a mértékadó árvízszint 1,0 m-

es meghaladását is kompenzálni tudják;  

• Vizet vonjanak el, azaz ürítésük csak az árhullám levonulását követően történ-
jen meg.  

• A vízfolyás mentén az árapasztandó víztömeggel lehetőleg arányosan, közel 
egyenletesen álljanak rendelkezésre; 

• A vízbeeresztést és leeresztést szabályozni képes műtárgyakkal rendelkezze-

nek;  

• A síkvidéki árvíztározók lehatárolásához szükséges töltésekkel védjék a lakott 

területeket, illetve település vízzel körbezártan ne maradjon.  

 

A Tisza menti tározókkal szemben további követelményként fogalmazódott meg, hogy 

tegyék lehetővé a hullámtéren a fenntartható földhasználatot, művelési ág-változást, a tá-

rozókban az ártéri gazdálkodás fokozatos kialakulását, kialakítását, a Tisza-menti sajátos 

tájfejlesztést.  A  koncepcióterv  meghatározta,  hogy  az  árvízi  biztonsághoz  szükséges  

mintegy 1 m-es vízszintcsökkentést a Tisza teljes hossza mentén mintegy 1,5 milliárd m3 

víztömeg kivezetésével lehet megoldani, ebből a Közép-Tisza vidékén kiépülő tározók a 

25. ábra szerinti vízszint csökkenést tudják végrehajtani. 
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b) Az ártér reaktiválását  szabályozott  vízkivezetéssel  biztosító Cigánd-Tiszakarádi 

(lásd 26. ábra), Szamos-Krasznaközi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, Tiszaroffi 

árvízi tározókat,  a  rendszeres  tározást lehetővé tévő feltételek kialakításával, a 

belső vízkormányzást és a víz tovább vezetését szolgáló létesítményekkel, bele-

értve a Jászsági főcsatornához és az előkészítés alatt lévő Jászsági többcélú víz-

gazdálkodási rendszerhez, valamint a holtágakhoz való kapcsolódások;  

c) Az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezés-

ben a kapcsolódó infrastrukturális  fejlesztések,  az  integrált  terület- és  vidékfej-

lesztési program szerint.  

A Tisza és mellékfolyói általi veszélyeztetés megszüntetésének, illetve enyhítésének 

első ütemében a legkritikusabb problémák megoldását tűzték ki célul, amelyek az árvíz-

védelem szempontjából hatékonyak. A gyors megvalósíthatóság érdekében szemponttá 

vált, hogy elsődlegesen ott készüljenek tározók, ahol a társadalmi elfogadottság kedvező, 

és nincsenek kizáró környezeti, természeti, táj- és örökségvédelmi tényezők. Összesség-

ében megállapítható, hogy a Közép-Tiszán épülő négy tározó Csongrád és Kisköre között 

akár 60−70 cm-es vízszintcsökkentést is képes biztosítani a rendkívüli árhullámok esetén, 

ugyanakkor a vízszint-csökkentő hatásuk még Szeged körzetében is eléri a 30 cm-t. En-

nek a rendszernek egy eleme a Tiszaroffi-tározó, melynek vízszintcsökkentő hatása – a 

MÁSZ-t 1 m-rel meghaladó árhullám érkezése esetén – önállóan, a vízbeeresztés szelvé-

nyében 16 cm-es, Szegednél 7 cm-es csökkenést  eredményez. A tározó hatása a vízki-

eresztés helye felett megközelítőleg Tiszafüredig érezhető. Részletesebben bemutatva a 

VTT keretében az alábbi (lásd 26. ábra) víztározással összefüggő projektek valósultak 

meg.  
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2.5.2.3 A nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó projekt 

A tározó a Nagykunsági-főcsatorna mentén került kialakításra, a Fegyvernek-Mester-

szállási  ártéri  öblözetben  a  Tisza  bal  partján.  Maga  a  tározó  a  Tiszabura-Abádszalók 

közút, illetve Tiszagyenda-Kunhegyes alsóbbrendű bekötőút közötti részen helyezkedik 

el, mintegy 40 km2-en, 5 település (Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Abádszalók, Kun-

hegyes) külterületén. A tározó 99 millió m3 víz befogadására alkalmas, 2,5 méter átlagos 

vízmélység mellett. A tározó igénybevételére megközelítőleg 15 évente kerül sor, a fel-

töltés ideje 8−9 nap, az ürítés 30−40 nap. Árapasztó hatása a nagyműtárgy szelvényében 

20 cm, míg MÁSZ+1,0 m-nél a vízbeeresztő képessége 398 m3/s. A projekt megvalósí-

tása 2008-ban kezdődött, míg az átadására 2013 elején került sor.[63] A beruházás nagy-

sága megközelítette a 13 milliárd Ft-ot, mely az alábbi munkálatokat tartalmazta:  

• 10 km új töltés; 

• 6,5 km töltésmagasítás; 

• 5 km vízbeeresztő és leeresztő csatorna; 

• 11 db vasbeton kisműtárgy; 

• 4,5 km új összekötő csatorna; 

• Vízbeeresztő és leeresztő vasbeton nagyműtárgy; 

• 80 méter fesztávolságú öszvérszerkezetű közúti híd; 

• közműkiváltások; 

• 82 hektár véderdő telepítése; 

 

2.5.2.4 A hanyi-tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó 

A  hanyi-tiszasülyi  árvízszint-csökkentő tározó szintén a Tisza-völgy  árvízvédelmi  

rendszer fejlesztésnek egyik eleme, így a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése programjá-

nak része, melynek célja az árvizekkel szembeni élet és anyagi javak védelmén túl a Ti-

sza, mellékfolyói és árterületeik ökológiai fejlesztése. Maga az árvízi tározó a 2.37 számú 

Fegyvernek-Mesterszállási  ártéri  öblözet  része,  Pély,  Tiszasüly,  Jászkísér  települések  

közigazgatási területeit érintve. Észak felől a Pélyi-csatorna, illetve a Pély-Jászkisér ösz-

szekötő közút, délről a Tiszasülyi-főcsatorna, délkeleten a Jászsági-főcsatorna, keleten a 

Hanyi-éri-főcsatorna, nyugat felől pedig a Jászkiséri-csatorna határolja. A projekt meg-

valósulása 2008-ban kezdődött és az elmúlt évben került átadásra, ahol a bekerülési költ-

ség meghaladta a 20 milliárd Ft-ot.[64] Főbb projektfeladatok voltak: 
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• A tározó körül 5 méter magas és 5 méter koronaszélességű agyagtöltés kiépítése, 
illetve mintegy 4,6 millió köbméter töltésanyag beépítése;  

• Szilárd burkolatú kezelőút megvalósítása mintegy 120 ezer négyzetméter felüle-
ten; 

• 4,53 km-rel meghosszabbították a 3224-es számú közutat; 

• Megépült a sajfoki zsilip és a főzsilip;  
• Szivattyú és őrtelep felújításra került;  

• Szükséges volt a mederben futó közművek kiváltása; 
• 24,2 km új töltés építés és 7,6 km töltés fejlesztés történt; 

• 17 vadvédő domb épült, ahol menedéket találhatnak a vadállatok a meder elárasz-

tása esetén.  

 

2.5.2.5 Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó 

A  tározó  a  Szamos  bal  partján  a  43.  számú  Szamos-Kraszna  közi  belvízrendszer,  

„Északi-főcsatorna, Kocsordi-főcsatorna és K-4” öblözetében, azon belül az Északi-fő-

csatorna  rész-öblözetében, annak vízgyűjtőjében található és a  07.11.  Szamos-Kraszna 

közi  belvízvédelmi  szakaszban Nagydobos, Győrtelek, Tunyogmatolcs, Kocsord, Sza-

mosszeg,  Szamoskér,  Ópályi,  Mátészalka  településeket  érintve  került  kialakításra.  Az  

Északi-főcsatorna befogadója a Szamos, az olcsvai zsilippel és szivattyúteleppel a torko-

latban (kapacitása 3,2 m3/s), míg  a kocsordi belvízöblözet független az Északi-főcsatorna 

öblözetétől, azonban zsilipes vízkormányzással a két rendszer összeköthető. Árvízi táro-

zás esetén az összekötést megszűntetik és a Kocsordi-főcsatorna vízhozamát a K-4 csa-

tornán keresztül a kocsordi szivattyútelepen át (kapacitása 1,6 m3/s) a Krasznába emelik. 

Az árvíz megszűnésekor a tározó víztelenítése a nagykapacitású zsilipen át történik. 

A projekt összege meghaladta a 17,5 milliárd forintot, kivitelezése a 2009−2014 kö-

zötti időszakot ölelte fel. Maga a tározó 51 négyzetkilométeres felületű, 126 millió köb-

méter víz befogadására alkalmas. A vízbeeresztő létesítmény méretei, melyek Tunyog-

matolcs közelében találhatóak, itthon rekordnak számít a maga 277 méter hosszúságával, 

118 méter szélességével és 12 nyílásával (lásd 29. ábra). Hatása a Tiszán a Tivadar-Kis-

köre közötti és a Szamostorkolat-Csenger közötti szakaszon jelentkezik. A Szamoson a 

vízbeeresztés szelvényében 60−80 cm-es, a Tiszán a Szamos torkolata alatt Vásárosna-

ménynál 30−40 cm-es, Tokajnál 15−20 cm-es, a torkolat felett Tivadarnál is még 10−12 

cm-es árvízszint csökkenés érhető el.[65]  
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29. ábra: Szamos-Kraszna közi árvízszintcsökkentő tározó (forrás: OVF [65]) 

 
A tározó megvalósított főbb létesítményei: 

• Új töltések 21 km hosszban, burkolt töltéskoronával, hullámvédő erdősávval; 
• Vízbeeresztő műtárgy (12 db 8,0 m nyílás szélesség) a Szamos árvízvédelmi töl-

tésében, max. vízátbocsátó képessége 1.550 m3/s;  

• Vízleeresztő műtárgy (3 db 2,0 m nyílás szélesség) a Kraszna árvízvédelmi tölté-

sében, vízátbocsátó képessége 90 m3/s;  

• Meglévő belvízcsatornák rekonstrukciója 56 km hosszban;  
• A tározótöltésekben 9 db zsilipes műtárgy;  

• A vízpótlás biztosítására tájgazdálkodási tápcsatorna;  

• Meglévő utak rekonstrukciója, új utak kialakítása; 

• Kraszna  jobb  parti  töltés  állékonyságának  javítása  érdekében  résfal  3.530  fm  

hosszban;  

• Védelmi eszközök tárolására raktárépület létrehozása. 

 
 

2.5.2.6 Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés 

A 31. ábrán látható áttekintő helyszínrajz szerinti, a Felső-Tisza vidékén élő lakosság 

árvízi biztonságát szolgálandó került kialakításra a VTT részeként a beregi árapasztó tá-

rozó, mely az elkészült tiszai tározókkal együtt a folyó teljes magyarországi szakaszának 
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árszint-csökkentésében szintén szerepet játszik. Fő feladata a Tisza tivadari szűkület fö-

lötti szakaszán az árhullámok csúcsainak mérséklése. A tervezett 58 millió m3-es tározó-

val várhatóan a Tisza Tivadar feletti szakaszán 40−80 cm árvízszint csökkenés érhető el, 

míg Vásárosnamény alatt ez az érték 15−20 cm között változik. Ezen túl feladata még, 

hogy a Bereg vízpótlása megoldódjon. A beruházás közvetlenül Jánd−Gulács térségében, 

valamint a 12 millió m3-es, többfunkciós árapasztó fióktározó Lónyánál a 30. ábra szerint 

valósult meg és 19 települést érintett, ugyanakkor az árvízveszélyt csökkentő hatás ettől 

lényegesen több, mintegy 145 település 250 ezer lakosára terjed ki 2763 km2 területen. A 

projekt összköltsége 33.066.200.800 Ft-ra nőtt, mely 2015 végén fejeződött be.[66] 

A tározó megépítéséhez kapcsolódó főbb beruházások: 

• 50,7 km hosszú új töltés megépítése; 

• 69 vízvédelmi műtárgy kialakítása; 
• Új belvízelvezető csatorna megvalósítása 33 km hosszban;  
• Tározón belüli területek belvízelvezetését szolgáló állami tulajdonú csatornák fel-

újítása 61 km-en; 

• Vízpótló csatorna megépítése, mely lehetőséget biztosít a helyi termelők földjei-
nek öntözésére aszályos időszakokban. 
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30. ábra: A beregi árapasztó tározó és beruházásai (forrás: vizügy.hu [66]) 

 
2.5.2.7 A bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesz-

tése 

Az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése, mint az árvízvédelmi 

fejlesztés célkitűzése itt is, ahogyan azt a korábbiakban szemléltettem, az „árvízvédelem 

legjobb  gyakorlata” ajánlásait szem előtt tartva  valósult  meg.  Korábban  a  Tiszán  és  a  

Bodrogon egyre magasabb szintekkel és tartóssággal tetőztek árvizek, melyek fokozott 

igénybevétellel terhelték a töltéseket. Az árvízvédelmi rendszer fejlesztése 2012-ben kez-

dődött a Tisza és Bodrog folyók által közrezárt 2.02. sz. Bodrogközi ártéri öblözetben, a 

Tisza jobb parti 08.05/I. számú Zalkod-Tiszacsermelyi, a 08.05/II. számú Tiszacsermely-

Zemplénagárdi, a Tisza tokaji és záhonyi szelvénye között, valamint a Bodrog bal parti 

08.11.  számú  Viss-Felsőberecki,  Bodrog  országhatáron  belüli  árvízvédelmi  szaka-

szán.[67] 

A 4,23 milliárdos fejlesztés eredményeként készült el: 

• A meglévő töltések rekonstrukciója 21,117 km hosszúságban; 

• A védtöltésbe épített zsilipek és műtárgyak felújítása, átépítése; 

• A töltéskorona stabilizálása; 

• A hullámtéri területek tisztítása, szabadon tartandó (10,0 m-es) sáv kialakítá-

sával; 

• A védelmi központok, hat gátőrtelep átépítése és két szivattyútelep felújítására; 
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• Az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése (infokommunikációs fejlesztés). 

A megvalósult fejlesztés eredménye nem más, mint az élet és anyagi javak biztonsá-

gának növelése, a jövőbeni védekezési költségek csökkentése, a jogszabályi követelmé-

nyeknek történő megfelelés.  

2.5.2.8 A ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése 

A Ronyvazug területén − melyet a 31. ábra mutat − az árvíz évszázadok óta befolyá-

solja az emberek biztonságérzetét, nagyban megnehezítette a mindennapi létet. A védvo-

nalfejlesztés egyik legismertebb települése Sátoraljaújhely, ahol a fejlesztés előtt gyako-

riak  voltak  az  elöntések  a  város  déli  részén, a mély fekvésű területeken, ahol jelentős 

nemzetgazdasági vagyon (lakóházak, üzemek, termelő infrastruktúra) található, és ahol 

csak jelentős beavatkozással – ideiglenes védművek kiépítésével lehetett védekezni. A 

fejlesztés során a megfelelő magasságú és keresztmetszetű szilárd burkolattal ellátott ár-

vízvédelmi töltésszakasz kiépítése során az alábbi feladatokat kellett elvégezni:    

• Mintegy 4588 fm új töltés épült, amelyet a mértékadó árvízszint + 1 méteres 

szintjére, keresztmetszetét minimum 4 méter koronaszélességűre, és 1:3 rézsű 
hajlásúra építettek; 

• Több helyen áteresz kiépítése történt;  

• A töltéskoronán 4.950  fm-en burkolat  került  kialakításra,  mely nem csak  az  

árvízi védelem időszakában szükséges, hanem a területfejlesztés,  a  turizmus 

hatékony eszköze is lehet;    

• A projekt részét képezte a VIZIG eszközparkjának fejlesztése is, hiszen a töl-

tések állapotának megőrzése, a karbantartás elvégzése sok esetben a megfelelő 
gépesítés hiányában szenved kárt.[68] 
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2.5.2.10 A Körös-zug térség árvízvédelmi fővédvonalának fejlesztése a Hármas-Körös 

folyó jobb partján (10.08 árvízvédelmi szakasz) 

A  Hármas-Körös  jobb  partján  a  Körös-zug  térségének  fejlesztési  szükségességét  a  

2006-os tavaszi árvíz mutatta meg. Szelevény és térségében ebben az időszakban kitele-

pítési intézkedés foganatosítása mellett a suvadások elleni védekezéssel, illetve nyúlgá-

takkal sikerült az átbukni akaró árvizet visszatartani. A Hármas-Körösön levonuló árhul-

lám a folyó történetének legnagyobb árhulláma volt, amely a térségben közel 3000 ember 

életét, anyagi javait fenyegette. A fejlesztés 2012 végén kezdődött. A közel 3,3 milliárd 

Ft-os  fejlesztés  során  Szelevény térségében  (8,3  km)  és  Mesterszállás  körzetében  (2,3  

km),  valamint  Szelevény belterületén  (250  fm),  a  mértékadó  árvízszintet  egy méterrel 

meghaladó magasságú fővédvonal átépítése történt meg. Emellett felújításra került a Mes-

terszállási, a Tóközei a Tőkefoki és a Harangzugi zsilip, valamint a Harangzugi szivaty-

tyútelep.[70] A fejlesztés eredményeképpen a Hármas-Körös torkolatától egészen Kun-

szentmártonig teljes lett a védelmi biztonság, megszűnt a védvonal magassági hiányos-

sága a Mesterszállás és Mezőtúr közötti töltésszakaszon.  

2.5.2.11 A szolnoki árvízvédelmi beruházás 

Szolnok területén az elmúlt időszak egyik legfontosabb árvízvédelmi beruházása 2014 

nyarán  történt meg. A mintegy 2,5 milliárdos fejlesztésnek ebben az esetben is kettős 

célja volt. Egyrészt a város árvízi biztonságát szavatoló védmű magasságának és nyom-

vonalának kiigazítása, a szükséges műtárgyak felújítása, másrészt pedig a turizmus fej-

lesztésének elősegítése. Előbbi kapcsán védművek magassága mintegy 60 cm-rel emel-

kedett meg illetve nyomvonala változott a belvárosi, és a déli-iparterületi szakaszon, ösz-

szesen 6054 fm-en. Az árvízi jelenségek csökkentése érdekében a térszint alatt 3 méter 

mélységű vízzáró résfal, valamint szivárgó rendszer épült ki, amely árvíz időszakában 

összegyűjti és elvezeti a töltésen esetlegesen átszivárgó vizet. A turizmus igényeinek ki-

elégítése érdekében kiszélesítésre került a sétány, árvízi védelemmel kapcsolatos látvány-

elemek kerültek a védmű környezetébe, kerékpározásra alkalmas felületek, illetve széles 

lépcsők kialakítása történt a töltésen.[71]   

2.5.2.12 A Tisza menti 11.06. árvízvédelmi szakasz komplex fejlesztése 

A torontáli öblözetben (a 32. ábrán látható Újszeged, Tiszasziget, Újszentiván, Klára-

falva, Deszk, Ferencszállás, Kiszombor települések térsége) a Tisza bal parti és a Maros 
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bal parti töltésének bel- és külterületi szakaszait, gátőrház infrastruktúráját és egyéb vé-

delmi létesítményeket érintő beruházás mintegy 1,5 milliárd Ft költséggel valósult meg 

2015 szeptemberében.  

A fent említett árvízvédelmi fővédvonal 13,4 km hosszú, ahol 4027 m hosszon a töltés 

állékonysága nem felelt meg az előírásoknak, így magas vízállás idején gyakoriak voltak 

a töltés mentén keletkező szivárgások, csurgások és buzgárosodás, illetve a rossz minő-

ségű töltéskorona a fenntartási és védekezési feladatok hatékony ellátását akadá-

lyozta.[72] 

 A fejlesztés eredményeként: 

• A töltéskoronán közel 14,5 km hosszú, 3,00 m szélességű burkolat kialakítása, 
a közlekedés és az árvízi védekezés biztosítása érdekében. A megvalósult töl-

téskorona stabilizációval és a töltésmagasítással megszűntek a magassági hiá-
nyos szakaszok. Az altalaji és rézsűállékonysági problémák miatt a töltés men-
tett oldalán leterhelő paplan épült.   

• Megújult az újszegedi parapetfal 1512 fm hosszban, mely a városrész belterü-

letét védi a töltéskorona szintjét meghaladó árvizek ellen.  

• A Maros  bal  parti  töltés  2+950 – 10+476  tkm21 szelvények  között  található 

hullámtéri véderdő került felújításra. 

• Az árvízvédelmi töltést kiszolgáló létesítmények infrastruktúra fejlesztése kap-

csán 7 db gátőrtelep megújult. 

• Informatikai és távközlési rendszer fejlesztése történt a vízrajzi monitoring há-

lózat adatbiztonságának szavatolása érdekében, mely a monitoring állomások 

kapcsán  vízhozam-mérő berendezések, redundáns szondák beépítését, míg a 
monitoring informatikai infrastruktúrájának fejlesztéskor új egységek távmérő 
hálózatba történő kapcsolását, adatgyűjtő, kinyerő, feldolgozó egységek léte-

sítését, szoftvertámogatások összehangolását jelentette.  

• Tisza bal part 6+400 – 7+560 tkm között 276 fm-en az un. „Malina”-féle me-

derburkolat helyreállítása is megtörtént. 

   

21 töltéskilométer  
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32. ábra: A projektterület öblözeti helyszínrajza (forrás: ATIVIZIG [72]) 

 
2.5.2.13 A csongrádi árvízvédelmi fejlesztés 

A projekt  megvalósítását  a  2006-os  tiszai  árvíz  tapasztalata  indokolta,  ahol  a  Tisza  

vízszintje 40 cm-rel haladta meg a 2000. évi árvízszintet.  Mint a 33. ábra is jól mutatja, 

Csongrádon a város gyakorlatilag ráépült a Tiszára, az árvízszint szinte a város házainak 

tetővonalával egyezett meg, ugyanakkor a hatalmas víznyomás hatására megjelenő faka-

dóvíz épületeket öntött el, rongált meg, a védekezési beavatkozások érdekében 78 db épü-

letet kellett lebontani a töltés mentén. 

 

33.   ábra: Tetőző vízállás a régi töltés mentén 2006-ban (forrás: ATIKÖVIZIG [73]) 
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A Tisza jobb partján, a 34. ábra szerinti Csongrádi árvízi öblözetben 2014-re a mint-

egy 1,5 milliárd Ft értékű projekt megvalósult eredménye:  

• A MÁSZ+1,0 m  magasságban  vízzáró rézsűburkolat és parapet-fal  683  fm  

hosszban épült ki; 

• Átépítésre került a terelőmű;  
• Megújult a szivárgó, melynek a feladata, hogy a mentett oldali területről érkező 

vizeket összegyűjtse a dréncsőhálózaton keresztül és visszajuttassa a Tiszába;  

• Monitoring állomás korszerűsítése kapcsán automatizálása kerültek a víz-
mennyiség és vízminőség mérések. Ezen túl ultrahangos vízhozam-mérő be-
rendezés, vízminőség-mérő szenzorok beépítésére került sor.[73] 

 

 

34.  ábra: A 2.53 csongrádi öblözet elhelyezkedése (forrás: ATIKÖVIZIG [73]) 

 
2.5.2.14 Tahitótfalu árvízvédelmi fejlesztése 

A nagy állami árvízvédelmi projektek mellett  a települések is fontosnak tarták azon 

kisebb fejlesztések megvalósítását, melyek a helyi közösségek szempontjából elengedhe-

tetlenek. Ezen beruházások a vízjogi engedélyeztetési eljárások végén általában Európai 

Uniós pályázattal, állami társfinanszírozás keretei között valósulnak meg. Erre jó példa a 

tahitótfalui  árvízvédelmi  gát  2015-ös megvalósulása.   A szentendrei  mobil  gáttól  nem 

messze épült meg Tahitótfaluban egy új, a Szentendrei-szigeti hídfőtől a Kisoroszi bekö-

tőútig húzódó 852 méter hosszú árvízvédelmi gát. Ez a gát egy új nyomvonalon épült 
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meg, mely nem csak a falu – mint önállóan védekező település – védelmét szolgálja, ha-

nem  a  Szentendrei-sziget  védelme  számára  is  elengedhetetlenné  vált.  A  projekt  2015  

őszén fejeződött be, mintegy 770 millió forintos beruházást követően. A gáttest átlagos 

talpszélessége 34, magassága pedig 2,7 méter, amely a 2013 évi árvíz mértékét mintegy 

70 cm-el haladja meg. A gát tervezésekor és kialakításakor fontos szempont volt az egyéb 

felhasználás megvalósíthatósága, így a gáton szilárd burkolat mellett, az Euro Velo 6 ke-

rékpárút egy szakasza kerül megtervezésre. Mivel a gát a Tildy-híd lábától indult, így a 

híd megerősítésére is sor került. A legutóbbi árvíz már olyan mértékben alámosta a hídfő 

becsatlakozását, hogy az útpálya beszakadásának megakadályozását csak komoly korlá-

tozás mellett lehetett elérni.[74] A hídra pedig nagy szükség van, hiszen a Szentendrei-

szigeten élő mintegy 10.000 ember kimenekítése csak ezen a hídon keresztül történhet 

meg, egy esetleges gátszakadás esetén, illetve a védelemben részt vevő erők, eszközök – 

mentők, tűzoltók a védekezéshez  szükséges  töltésanyag,  vagy  akár  élelmiszerszállító  

nagy tömegű járművek – is csak ezen útvonalat tudják használni.  

2.6.  Az  EU  2014−2020 fejlesztési ciklusának várható főbb árvízvé-
delmi beruházásai 

A kormány a fejlesztések továbbvitele érdekében 2016-tól újabb fejlesztési forrásokat 

nyitott KEHOP pályázatokon keresztül, így az árvízvédelem megújítása folytatódhat az 

elmúlt uniós ciklus nagyságrendileg 180 milliárd forintos beruházása után. Az Európai 

Unió által megfogalmazott előírások és a hazai jogi szabályozás keretei – mint például az 

árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv, a vízpolitika te-

rén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv, a Vá-

sárhelyi-terv továbbfejlesztéséről szóló 2004. évi LXVII.  törvény, a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználá-

sának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – által kialakított programok dek-

larált célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események ká-

ros hatásainak csökkentése, melyre a tervezett keretösszeg 179,59 milliárd Ft. Ezen for-

rások felhasználásakor, más árvízvédelmi projektekhez hasonló céllal, az árvízi kockázat 

mérséklését célzó beruházások kerülnek előtérbe, mint például a meglévő árvízvédelmi 
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szakaszok egyenszilárdságának megteremtése22, a védművek kiépítése, a műtárgyak fej-

lesztése, a meder esetén a vízlevezető képesség javítása, míg az árvízzel veszélyeztetett 

települések esetén az ideiglenes védvonalak állandósított védelmi rendszerekkel, körtöl-

tésekkel, árvízvédelmi falakkal történő kiváltása. A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonsá-

gának növelését továbbra is a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program mentén való-

sulhat meg, mely a fenti  elvárásokon túl az alacsony fekvésű, mezőgazdasági termelés 

szempontjából kedvezőtlen adottságú területeken vízkár-elhárítási célú árvízszint-csök-

kentő tározók létesítését az ártér reaktiválását célzó szabályozott vízkivezetéssel, a belső 

vízkormányzást  és a víz továbbvezetését  szolgáló létesítmények létrehozását  irányozza 

elő. A VTT program eredeti komplexitását az elkövetkező időszakban nem szabad csak 

az árvízvédelemre, mint az egyik legfontosabb lakosságvédelmi programra szűkíteni. A 

továbblépés egyik leglényegesebb feladata, hogy megtörténjen a nagyvízi medrek követ-

kezetes rendbetétele, hiszen ez az egyik feltétele az árvízi csúcsok emelkedése megaka-

dályozásának.  Továbbra is gond az egységes monitoring rendszer, adatbázisok kialakí-

tása és kezelése, mely a vízkészletekkel való gazdálkodásra is negatívan hat.[75]  

A fejlesztés során megvalósítandó célként kell tekintenünk az alábbiakra: 

1. Árvízvédelmi művek építése, fejlesztése, rekonstrukciója  

• Árvízvédelmi töltések és árvízvédelmi falak (beleértve a mobil árvízvédelmi 

falakat is) építése, fejlesztése, rekonstrukciója;  

• Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő bizton-
ságú szakaszok megerősítése.  

2. Árvízi tározók létesítése, rekonstrukciója  

• VTT esetén az árvízi tározók létesítése (töltések, be- és leeresztő műtárgyak, 
keresztező műtárgyak, csatornák, közműkiváltás, kiegészítő létesítmények és 
eszközök);  

• Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója;  
• Árapasztó tározók üzemirányítási rendszerének kiépítése és fejlesztése.  

  

22 A 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 
megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 22. projekt utalása szerint. 
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3. Nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének megőrzését és javítá-

sát célzó intézkedések és műszaki beavatkozások  

• Nyárigátak, övzátonyok rendezése;  

• Hullámtérbővítés, töltésáthelyezés;  

• Tereprendezés (önállóan nem támogatható);  

• Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával;  
• Hullámtéri lefolyást biztosító erdészeti beavatkozások;  

• Gyérítés, területhasználat-váltás;  

• Partisáv rendezése;  

• Mederrendezés, mederáthelyezés, árvízi levezető vápa23 kialakítás;  

• Partvédő művek építése, fejlesztése és rekonstrukciója;  
• Hullámtéri műtárgyak építése, fejlesztése és rekonstrukciója.  

4. Árvízvédelmi töltéstartozékok fejlesztése  

• Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója;  

• Árvízvédelmi védműveket keresztező műtárgyak építése, átépítése; rekonst-
rukciója;  

• Töltéskorona burkolat építése;  

• Töltéstartozékok felújítása, kihelyezése.  

5. Árvízvédelmi infrastrukturális fejlesztések  

• Hírközlés-informatikai fejlesztés; 

• Megközelítő utak, burkolatok;  
• Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer kiépítése, fejlesztése;  

• Vagyonvédelmi eszközök beszerzése és kihelyezése;  

• Gátőrházak, védelmi központok, raktárak, fejlesztése. 

6.  Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója  

• Nagyműtárgyak szerkezeti építése, fejlesztése és rekonstrukciója, mederbur-

kolatok, földművek, magas- és mélyépítési szerkezetek, acélszerkezetek tele-

pítése;  

• Gépészeti-, villamos berendezések működtetése,  üzemi  segédberendezések,  

irányítástechnika, üzemirányítási létesítmények, egyéb kapcsolódó építési, fej-

lesztési és rekonstrukciós feladatok.  

23 Vápa: mesterségesen kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegű terepmélyedés. 
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7. Monitoring fejlesztés  

• Mérőhelyek kialakítása;  
• Mérőműszerek beszerzése, telepítése;  

• Vízgyűjtő monitoring fejlesztés;  
• Folyó monitoring fejlesztése;  

• Árapasztó monitoring fejlesztése.  

8. Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés  

• Fenntartáshoz, üzemeléshez szükséges gép, berendezés, eszköz és ezek alkat-

részei, tartozékai, pótalkatrészek, stb. beszerzése; 

• Védelmi készletek beszerzése, pótlása;  

• Szállításhoz,  rakodáshoz szükséges járművek, gépek, eszközök beszerzése, 
pótlása (személy és teherszállító gépjárművek, utánfutók, trélerek, gépi és kézi 

emelő és szükséges tartozékaik, kiegészítői, stb.);  

• Mérőeszköz és műszer beszerzése, valamint szükséges kiegészítőik és tartozé-

kaik, pótalkatrészeik, stb. lebiztosítása. 

9. Rekreációt, turizmust, helyi értékeket, élőhely megóvást fejlesztő beruházások  

• Szolgáltatásfejlesztés; 

• Erdősáv, élőhely rekonstrukciója;  

• Töltéskorona burkolat fejlesztés;  

• Informatikai fejlesztés; 

• Megközelítő utak, burkolatok felújítása;  

• Biztonságtechnikai rendszerek modernizálása;  

 

Hazánkban a nagy árvízvédelmi projektek megvalósításának a célját az éghajlatválto-

záshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés racionalizálása, a regioná-

lis és globális környezeti és éghajlatváltozási kihívások nem csak a magyarországi, hanem 

európai kezelésének hatékonyabbá tétele határozza meg. E terület fejlesztése továbbra is 

napirenden kell, hogy legyen, mivel a klímaváltozás okozta kihívások napjaink részét ké-

pezik. A globális klímaváltozás és csapadék alakulásának összefüggéseiről Dr. Földi 

László a következőket írta: „A természeti jelenségek között gyakori a pozitív és a negatív 

visszacsatolás is, amely elmondható az éghajlatot működtető folyamatok esetében is. A 

légkörben tehát egy összetett rendszer működik, hiszen itt 100-szor  annyi vízpára van,  

mint széndioxid. A vízpára mennyisége folyamatosan változik. Ha a páradús atmoszféra 
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megszabadul a nedvességtartalomtól az a Földön mintegy 25 mm csapadékot jelent.  A 

Földön az átlagos évi csapadékmennyiség 1000 mm körül van. A légkör nedvességtart-

alma átlagosan nyolcnaponta lecserélődik. Az atmoszféra nedvességtartama tehát igen 

változékonynak mondható. A légkör vizet vesz fel, aztán vizet ad le. A csapadékképződés 

egyik fontos eleme, hogy a légnedvesség kondenzációja felhőket hoz létre, amelyek fontos 

szerepet játszanak a különféle sugárzások elnyelésében. ….. Felhők, vízpára, csapadék. 

Hatásukat az éghajlatra még nem teljesen értjük.”[77] 

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a várható nagyvizek és áradások elleni ha-

tékony védelmi elemek, mint például az árvízvédelmi töltések kialakítása során végrehaj-

tandó főbb feladatok tervezése és kivitelezése kapcsán kiemelt szemponttá vált a beruhá-

zások környezeti hatásának vizsgálata, mely nem csupán az építés időszakát kell, hogy 

felölelje. Az árvízvédelmet szolgáló főbb tevékenységekhez kapcsolódó környezeti hatá-

sok az alábbiak szerint foglalhatók össze és jellemezhetők:  

 
a) Új töltés építése: Új töltés építése azon területeken, ahol az árvízi elöntés jelentős 

kockázatú,  mely a veszélyeztetettség csökkentése, megszűntetése érdekében 

szükséges. Ebben az esetben vizsgálni kell, mekkora érték, mekkora beruházási 

költség mentén védhető meg. Az  új  töltés  építése  a  környezeti,  fenntarthatósági  

szempontból legproblémásabbnak számító tevékenység. Az a tény, hogy egy víz-

folyás természetes állapotából olyan területté válik, mely ármentes, számos ked-

vezőtlen környezeti hatással járhat. Például, az ártéri területek vízellátottsága 

megváltozik, így változik a vízhez kapcsolható ökorendszer is. A víz hiánya miatt 

valószínűleg csökken a biodiverzitás is. A víz jelenlétének csökkenésével változik 

a táj, a mikroklíma.  

b) Töltés áthelyezés, hullámtér-növelés: a hullámtér és az árvízi levezetősáv kiszé-

lesedik a töltés  áthelyezése során,  melynek következtében a folyónak több tere  

keletkezik,  ezzel  helyet  biztosít  az  árvíz levonulásának. Az intézkedés jelentős 

beruházással jár. A feladat elvégzése után a megnőtt hullámtéren a biológiai sok-

féleség gyarapszik, mely kedvező hatással lehet a rekreációs folyamatokra is. 

Kedvező hatás jelentkezik a táj állapotában, illetve kiegyensúlyozottabbá válik a 

mikroklíma.  A  szélesebb hullámtér a kiépítendő töltés magasságát is kedvező 

irányba befolyásolhatja, illetve a későbbi árvízvédelmi költségeket is csökkent-

heti.  
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c) Töltésmagasítás, töltéserősítés:  Napjaink  projektjeit  vizsgálva  megállapítható, 

hogy az egyik legelterjedtebb védelmi-beruházási forma a folyóink mentén. A töl-

tések magasításával, megerősítésével csökkenthető az árvízi elöntés kockázata a 

mentett oldalon, az árvizek levonulása és az ellenük való védelem kisebb elöntési 

kockázattal „átvészelhető”. A töltések megerősítése hosszútávon az ott lakók ré-

szére előnyös, mellyel szemben áll, hogy az építési munkálatok komoly kihívást 

jelentenek, negatív hatásait lakossági tájékoztatókkal, ökológiai kárait pedig kö-

rültekintő tervezéssel lehet csökkenteni. A már kiépített nagyobb, magasabb töl-

tések nem járnak jelentősebb környezeti hatással, de településképi szempontból 

nem túl előnyösek, illetve a fenntartási költségek is kismértékben, de nőhetnek.  

d) Zátonyok felszámolása, mederkotrás, mederstabilizáció: A mederkotrások végre-

hajtásának egyik célja a mederszelvény növelése, mely lehet iszapkotrás, illetve 

üledékkotrás.  Végrehajtása  során  törekszünk az  árvíz  levezetése  szempontjából  

káros feltöltődések megszüntetésére, a meder- és parti zátonyok rendezésére. Ha-

tását tekintve annak megítélése, hogy a tájra nézve pozitív vagy negatív, csak az 

adott helyszín ismerete függvényében dönthető el. Ha a végrehajtandó munka a 

táj szempontjából értéktelen területeket érint, negatív hatással nem számolhatunk, 

ugyanakkor értékes vízi és vízparti ökológiai élettel bíró területeken a beavatkozás 

romboló hatásúvá válhat.   Gazdasági és lefolyási viszonyokat tekintve nagyobb 

folyóinkon az ökológiai szempontok fokozott figyelembe vétele mellett szükséges 

tevékenység. A mederstabilizáció feladata, hogy megakadályozza a meder olyan 

átalakulását, mely a szabályozottság ellen hat, célja az árvízvédelem szempontjá-

ból  fontos  partok  biztosítása.  Megvalósulása  a  parti  növényzet  sérülésével  jár,  

ugyanakkor a lefolyási és védelmi viszonyokat javítja.  

e) Folyómeder  szabályozás: A  szabályozás  legfontosabb  céljául  a  vizek  gyorsabb  

levezetését, az árvíz időtartamának megrövidítését, illetve a lakosság számára me-

zőgazdasági területek nyerését tűzték ki célul elődeink. Napjainkban a folyómeder 

szabályozás révén az előzőekben említetteken túl természetvédelmi területek re-

vitalizációját célzó műszaki tevekénységként is számításba vesszük. Új mederépí-

tésre talán a legjobb példa a Körösök és Berettyó vidékén találkozhattunk, hiszen 

sehol  nem  építettek  annyi  új  medret.  E  terület  vizeinek levonulását tanulmá-

nyozva megállapítható, hogy az árvizek szintje a szabályozás után a felsőszaka-
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szokon csökkent, az alsó szakaszokon emelkedett, az árhullámok levonulása fel-

gyorsult, a tetőző vízállások egyre magasabb szintet értek és érnek el.  Ugyanak-

kor a szabályozás jelentős eredményévé vált, hogy a vizek tetőzése Csongrádnál 

megelőzi a tavaszi tiszai árhullámok odaérkezését. A tájra vonatkoztatott hatásá-

nak pozitív vagy negatív megítélése csak az adott helyszín ismerete függvényében 

dönthető el. Amennyiben a táj szempontjából értéktelen területeket érint, negatív 

hatásai csekélyek, ugyanakkor értékes vízi és vízparti ökológiai élettel bíró terü-

leteken a beavatkozás romboló hatásúvá válhat.   Gazdasági és lefolyási viszonyo-

kat  tekintve  nagyobb folyóinkon az  ökológiai  szempontok  fokozott  figyelembe  

vétele mellett szükséges tevékenység. 

f) Vízvisszatartás, víztározás: A víztározás, illetve a vízvisszatartás fő célja, hogy az 

árhullám megérkezésének időszakában, annak elvezetésével az árvíz magassága, 

ezzel együtt az elöntés veszélye csökkenjen. A tározás létrejöhet szükségtározók-

ban, mely a VTT keretein belül részben már megvalósult, illetve lehet medertáro-

zóban. Az előbbit leginkább a nagyobb, míg az utóbbit inkább a közepes és kis 

vízfolyások  esetén  alkalmazzuk.  Árvízvédelmi  szempontokat  figyelembe  véve  

szükséges védelmi megoldás, mely körültekintő tervezést, a tározók összehangolt 

működtetését és a  vízzel  való  gazdálkodás  hatékony  megvalósítását kívánja. 

Ugyanakkor ökológiai szempontból is körültekintően kell tervezni a kivitelezését, 

működtetését. Pozitív hatással van környezete mikroklímájára, a talajvízszintre, a 

biológiai sokszínűségre, ugyanakkor a gyors elárasztáskor negatív hatásai elő-

térbe kerülhetnek, melyet az ár elleni védelem megszervezése során figyelembe 

kell venni. Nem lesz mindegy a tározás időtartama, a víz szintmagassága, és annak 

elengedése sem. Szintén fontos szemponttá válik az árvízcsúcsok közötti időszak-

ban  a  kihasználtság  megszervezése, a területhasználat ésszerű megtervezése. 

Nyári gátak szakaszos megnyitása, vagy visszabontása az elárasztandó terület bi-

ológiai  sokfélesége  szempontjából  fontossá  válhat.  Ez  esetben  a  hullámtér  már  

kisebb árhullámok esetében is  részt  vehet az árvízi  vízhozam levezetésében,  az  

egyenletes lefolyás biztosításában, így támogatja vízborítást a hullámtéren. Ennek 

azonban az ára a terület mezőgazdasági hasznosításának korlátozásában, az eset-

legesen itt élő, általában kisszámú lakosság védelmének megszervezésében kere-

sendő. 
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g) Árapasztó csatorna, mellékágak, holtágak: Az árapasztó csatorna feladata a szük-

ségtározókhoz hasonlóan szintén az árvízi víztömeg, illetve a tetőző vízhozamok 

megosztása. Kialakítása során annak mederfenekét a folyó középvízi vízszinthez 

közeli értékre alakítják ki. Ökológiai és vízvisszatartási hatásait figyelembe véve 

pozitív. Új ökoszisztéma alakul ki a vizes élőhely mentén, a táj és a mikroklíma 

szempontjából is kedvező hatású. A mellékágak és holtágak árvízvédelmi feladata 

szintén az árvízi hozamok levezetése kapcsán értékelődik fel. Vízmegtartó, víz 

visszatartó képességüket különböző vízkormányzó mű segítségével lehet optima-

lizálni, illetve a levezető képességet kiépített vápák segítségével lehet irányítani. 

A folyók mellett a mellékágak és holtágak a rekreációs tevekénység során szintén 

értékes területek. A mellékágakon, holtágakon a biodiverzitás sok esetben maga-

sabb szintet ér el, mint a nagyvízi meder esetén.  

h) Lefolyást gátló akadályok, művek, depóniák visszabontása, övzátony rendezés: 

Mindazon szabályozási művek, melyek a kisvizek időszakában segítik a vízmeg-

tartást, az árhullám megjelenése után hátráltatják annak lefolyását. Ilyen közép– 

és kisvízi folyószabályozási művek lehetnek például a sarkantyúk, párhuzammű-

vek, melyeknek időszakos felülvizsgálata, süllyesztése, vagy akár a visszabontása 

is szükségessé válhat, mely során a nagyvízi kapacitás nő. Hasonló akadályt ké-

peznek a mederben lévő, de funkciójukat vesztett egyéb műtárgyak (hidak, pon-

tonok, kikötők, stb.) is, melyek mederből való kiemelése szintén jó hatással bír a 

lefolyási viszonyokra. A kotrásból származó depóniák visszabontása szintén fon-

tos árvízvédelmi szempontból. Övzátonyról akkor beszélünk, amikor a folyó építő 

munkájának eredményeként kialakul egy hordalékból képződött magaslat.  Első-

sorban áradás után, az apadás időszakában nő a folyó hordaléklerakó képessége, 

mely a lefolyási viszonyokat befolyásolja. Visszabontásával az árvízi védekezés 

eredményesebbé válhat, míg a hullámtér már kisebb árhullámok esetén is bekap-

csolódik az árvízi vízhozam levezetésébe, ugyanakkor a gyakoribb elöntések kö-

vetkeztében a biodiverzitás növekedése várható. Kanyarulatrendezés kapcsán el-

sődlegesen a „túlfejlett kanyarulatok” árvízvédelmi  szempontú rendezése a  cél,  

mely a parterózió és medermélyülés megakadályozása érdekében történik. A ki-

vitelezés során terelő és partvédő művekkel történik meg a mederstabilizáció. 
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i) Árterületi,  hullámtéri  területhasznosítás,  településrendezés:  Hullámtéri  terület-

hasznosítás során a figyelmet elsősorban a lefolyást akadályozó használat és mű-

tárgyak megváltoztatására kell fókuszálnunk. Ezek jellemzően épületek, építmé-

nyek, sűrű aljnövényzettel bíró erdők lehetnek. Az árvíz levezetés szempontjából 

a nem megfelelő területhasználatok megszűntetése művelési ág váltásával, terü-

lethasználati mód változtatásával érhető el. Hullámtéri erdők vonatkozásában a 

helyzetet  bonyolíthatja  a  terület  Natura  2000-es  vagy természetvédelmi  területi  

besorolása, mely a sűrű növényzet lefolyást gátló hatását csökkentő beavatkozás 

ellen hat. Ebben az esetben kompromisszumként megemlítendő olyan inváziós 

fajok irtása, mely a területen nem őshonos, illetve az erdők és erdősávok olyan 

mérvű strukturális átalakítása, mely után a gyors lefolyás biztosíthatóvá válik. A 

településrendezési tervek újragondolása, az üdülőterületek és építmények rende-

zése, szükség szerinti visszabontása a közeljövő egyik nagy feladatává válik. A 

nagyvízi mederben engedély nélküli vagy engedéllyel lábakra épített üdülők ren-

dezése,  kerítések  visszabontása,  árvízi  vízhozamok  akadálytalan  levezetésének  

biztosítása elengedhetetlen feladat. Az árral elönthető területeken új közösségi 

épületek építésének tilalma, lakóterületi beépítés korlátozása, a már meglévő la-

kóterületek egyéni védelmének kialakítása, a lakosság tájékoztatása és felkészí-

tése az önkormányzatok és az állam kiemelt feladata. Ezen feladatkörbe tartozik 

például  az  árvízi  elöntések térképi  megjelenítése,  veszélyzónák meghatározása,  

nagyvízi meder használatának szabályozása, ökoterületek kijelölése, ár elleni vé-

delemmel bíró lakóház kialakítások támogatása,  kitelepítési  tervek naprakészen 

tartása, előrejelző rendszerek üzemeltetése, pénzügyi ösztönzők, támogatások át-

alakítása (mezőgazdasági támogatási rendszer, árvízvédelmi rendszer karbantar-

tás, a biztosítási rendszer, stb.), lakossági kommunikációs rendszerek fejlesztése, 

lakosság tudásszintjének,  tájékozottságának  emelése, gazdasági cégek társadalmi 

szerepvállalásának erősítése, kis közösségek érdekérvényesítő képességének tér-

nyújtása.  

2.7.  Részkövetkeztetések 

Jelen fejezetben a kutatásom fő irányát a nagy árvízvédelmi projektek vizsgálata ké-

pezte. Vizsgálataim fő célja volt, hogy rendszerezzem azon  nagy projekteket,  melyek  

hozzájárulnak hazánk árvízvédelmi biztonságának növeléséhez. Ennek érdekében egysé-

ges szerkezetbe foglaltam az elmúlt időszak nagy árvízvédelmi projektjeit, elvégeztem 
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azok rendszerezését. A korábbi „hagyományos” árvízvédelmi felfogást, miszerint a vizek 

elleni védelem alapja annak gyors levezetése, szembe állítottam azzal a modern felfogás-

sal, hogy a vizekkel gazdálkodni kell, azokat meg kell tartani, illetve a töltések építése 

nem minden esetben a legcélratörőbb védelmi megoldás. Az árvizek a folyók vízjárásá-

nak sajátosságai, mely nem mindenkor jelent rendkívüli eseményt, mozgatórugója a ter-

mészeti adottságokban és az éghajlatban keresendő. Két nagy és árvízvédelmi szempont-

ból is meghatározó folyónk, a Duna és a Tisza, jellemző kisvízi hozama a belepésnél 570 

m3/s és 45 m3/s, míg a legnagyobb árvízi hozam 10 000 m3/s, illetve 3 500 m3/s feletti 

értékű.[76] E két folyónk történelmét tanulmányozva megállapítható, hogy a Dunán át-

lagban 10−12 évente, míg a Tiszán 5−6 évente volt tapasztalható nagyobb árvíz, melynek 

hossza a folyók felső szakaszán 5−20, az alsó részén átlagban 15−120 napra volt tehető. 

Ezen értékek az ezredfordulót követően azonban érezhetően változtak, gondoljunk az 

alábbi évszámokra és a hozzájuk kapcsolódó árvízi védelemre. (1998–2001, 2002, 2006, 

2010 és 2013). A töltések közé szorított víz időről időre egyre magasabb árvizeket okoz, 

miközben a töltések állékonyságának, karbantartottságának biztosítása egyre nagyobb ki-

hívást jelent. A kezdeti lokális töltések adta biztonságtól az azonos magasságú töltések, 

majd az azonos keresztmetszetű töltéseken át jutottunk az azonos biztonsági tényezőre 

kiépített töltések, és az azonos tönkremeneteli valószínűségű töltések rendszerén keresz-

tül a mához, az azonos kockázatra kialakított árvízvédelmi rendszer igényéhez. 

A fejezetben a biztonságra ható globális klímaváltozás hatásainak értékelése kapcsán 

meghatároztam Magyarország árvédelmére vonatkozó kihívásokat, kockázatokat, melyek 

mentén rendszereztem a hazai nagy árvízvédelmi projekteket.  

Az árvizek kialakulásának elemzése kapcsán megállapítottam, hogy a lehulló csapa-

dékmennyiség intenzitásától, a nagymennyiségű hótakaró gyors olvadásától függően a 

Duna és Tisza mellékfolyói, főként azok felső szakaszai heves vízjárásúak. A Felső-Tisza 

térségében, valamint a Kőrösökön jelentős csapadékot követően 24–36 órán belül 8–10 

m-t  is  emelkedhet  a vízszint.  A folyók árterülete  közel  150 ártéri  öblözetre tagozódik.  

Ezek területi megoszlása a Duna es Tisza völgye között közelítően 1:3, ami világosan  

mutatja az utóbbi árvízvédelmi jelentőségét. Folyóink mentén továbbra is a földgátak ad-

ják a védelmi rendszer alapját. A magyarországi árvízvédelmi töltésrendszer fő szerkezeti 

rendje a XX. század elejére kialakult. Hazánk sajátossága, hogy árterületei az ország tel-

jes területének 23 %-át kiteszik, mely számszerűen 21.200 km2-re terjed ki (ebből 8 %-a 

hullámtér), mely Európában a legnagyobb. Hozzánk csak Hollandiában található hasonló 
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árvízi kitettség. Mintegy 700 településen keresztül a nemzeti jövedelem 30 %-át fenye-

getik árvizek, ahol 2,5 millió ember van kitéve árvízveszélynek.[78] 

Tanulmányozva hazánk XX. századi – és részben a XXI. századi – történelmének ár-

vízvédelmét, arra a megállításra jutottam, hogy az sikeresnek nevezhető, annak ellenére, 

hogy a töltések 60 %-a felelt meg csak a biztonsági és állékonysági követelményeknek, 

− ez az arány a Tisza völgyben alig éri el az 52 %-ot – melyet áttételesen jól mutatnak az 

árvízi védekezés magas költségei is.[79] Az élet és anyagi javak védelmének érdekében 

az elmúlt időszak projektjei igyekeztek ezen helyzeten javítani, mellyel szemben az árvi-

zek kialakulásának egyre magasabb kockázati szintje áll. Ennek okaként egyrészről a ter-

mészeti tényezők, – ilyen például a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek 

számának növekedése, a csapadékok  rövid ideig tartó, de intenzív megjelenése – más-

részről pedig az emberi beavatkozások, – mint például a hullámterek szűkítése, a lefo-

lyási, beszivárgási viszonyok megváltoztatása, a beépítettség miatti visszavisszatartó ké-

pesség csökkenése, elhibázott hullámtérgazdálkodás,  erdőirtások, zöldfelület felszámo-

lása – a jellemzők. Az erdőterületek nagymértékű csökkenése, a XX. század erdőgazdál-

kodásának változása talán a leginkább okolható az vízzel kapcsolatos szélsőségek nagy 

számának kialakulásáért. Az egykor 2/3-os erdősültség ma a hegyvidékeken is csak ki-

sebb részvízgyűjtőkön haladja meg az 50%-ot (a vízjárási szélsőségek nőnek, a kisvízi 

vízhozamok csökkennek, az árvizek hevessége és a hordalékhozam nő. Az erdők kivágá-

sával óriási víztározó, vízjárás kiegyenlítő kapacitás szűnt meg.[80] Mindemellett az ár-

tereken, a korábban vízjárta területeken a tudatos vízkárelhárítási munkálatok megkez-

dése óta jelentős vagyonérték halmozódott fel, melynek megóvása kiemelt fontosságú 

feladata az árvíz elleni védelemnek, az államnak és a településeknek. Fontos és szükséges 

az árvízi védelem megszervezése, mely egyre komplexebb kihívás elé állítja mind a szak-

embereket, mind a különböző szintű vezetőket, mind magát a lakosságot. Napjainkban 

már nem csak azon területek lakosságát érinti a védelem problémája, aki közvetlen víz-

parton él  és lakik,  hanem össztársadalmi kihívássá vált,  valamilyen szinten minden ál-

lampolgár  részesévé  válik.  (pl.  gazdasági,  humanitárius,  vagy  az  árvíz  elleni  védelem  

megelőzési feladatainak oldaláról).  

A nagy árvízvédelmi rendszerek integrált fejlesztésének fontosságát támasztják alá – 

a védekezés végrehajtása mellett – az alábbi kiemelt feladatok rendszerbe gyűjtése, mint 

például a táj természeti értékei, erőforrásai megőrzésének fontossága, a táji sokféleség, a 
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biodiverzitás megőrzésének szükségessége, a gazdálkodás szempontjából elengedhetet-

len természeti erőforrások  – mint a talaj és a vízkészletek, vízbázisok – védelme, a tájat 

gondozó ember és turizmus összhangjának alakítása, az árterületi mezőgazdasági termé-

kek és  élelmiszer  termelés  életképes  átalakítása,  az  árterületi  állattartás  egyensúlyának  

helyreállítása, árterületek és hullámterek beépíthetőségének korlátozása, turisztikai fej-

lesztések ösztönzése komplex és helyi gazdaságfejlesztési programokon keresztül, árte-

rületeken  található  kulturális örökségvédelmi feladatok előtérbe helyezése. Kutatásom 

során megállapítottam, hogy a modernkori hazai árvizek elleni védelem alapvető hatással 

van a vidék megtartó képességére, alapvetően befolyásolták az ország védelmi kapacitá-

sait, társadalmi berendezkedését.  

Az árvízvédelmi rendszerek kialakítása során szükséges vizsgálni a kialakítás és a mű-

ködés teljes időszakára vonatkozó környezeti hatást. Ennek érdekében rendszereztem az 

árvízvédelmi tevékenységeket és hozzájuk rendeltem mindazon főbb környezeti hatáso-

kat, melyek kísérői e folyamatoknak. A környezeti hatások megismerése és figyelemmel 

kisérése a XXI. század árvízvédelmében megkerülhetetlen feladattá vált.  
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3. Az árvízi védekezés állami szereplői, veszélyhelyzeti fel-

adataik   

Napjaink természeti és civilizációs katasztrófái – melyek között az egyik főhelyen ta-

lálható az árvízi veszélyeztetés – szükségessé tették, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek az önkéntes mentőszervezetekkel szervezett együttműködésben, közösen vegye-

nek részt a hazai és nemzetközi szintéren az emberi élet és anyagi javak mentésében. Mint 

azt az előző fejezetben már bemutattam, a Magyarország területén megjelenő vizek közel 

95%-a külföldről érkezik, melyet tovább bonyolít a kisvízfolyások mentén a táj, a nö-

vénytakaró szerkezetének folyamatos változása, sok esetben annak csökkenése. Ezen ki-

hívásra  jó  példa volt  a  2010-ben  Borsod-Abaúj-Zemplénben minden eddigit  felülmúló 

árvízi veszélyeztetés.  Korábbi események, mint az 1998-ban, 1999-ben és 2000-ben ki-

alakult árvíz hatásai a védekezők előtt már ismertek voltak, ugyanakkor a környezet vál-

tozása, az urbanizáció, a civilizációs fejlesztések, a zöldfelület csökkenése, struktúrájának 

átalakulása részben új helyzet elé állította a védelemben részt vevő erőket, melynek hatá-

sára egyrészt megnőtt az új és gyorsan bevethető eszközök iránti igény, másrészt a véde-

lem irányítási rendszerének átalakítási igénye is megfogalmazódott. Ebben a helyzetben 

az állam és az önkéntes mentőszervezetek képességei egyidőben értékelődtek fel. Az ár-

vizek elleni védelem állami, illetve önkormányzati feladatrendszerének alapját két fő in-

dokra vezethetjük vissza. Ebből elsődleges az államnak az állampolgárok életét és  va-

gyonbiztonságát szolgáló feladatrendszere, míg másik a tulajdonviszonyból vezethető le. 

Magyarországon minden felszíni és felszín alatti víz, ezek medrei és víztartó képződmé-

nyei állami vagy önkormányzati tulajdon részét képezik. Ezen tulajdonelemek az állam, 

illetve az önkormányzatok kizárólagos elidegeníthetetlen törzsvagyonának részei, melyek 

szigorú  szabályozás  mellett  korlátozottan  forgalomképes  vagyonelemként  kerülhetnek  

felhasználásra. Egy ingatlan tulajdonosának birtokában – csak az ingatlan határain belül 

keletkező és onnan tovább nem folyó felszíni vizek lehetnek. Ezen alapelv érvényre jutá-

sának érdekében a víz, mint vagyontárgy jogszabályi meghatározása szükséges. Napja-

inkban a katasztrófák elleni védekezés, melynek része a vizek elleni védelem is, nemzeti 

ügy, mely az állampolgárok irányított részvétele,  az állam és az önkormányzat irányítói, 

finanszírozói tevékenysége mellett valósul meg. Az árvízi védelem megszervezése során 

egyik jelentős problémaként fogalmazódik meg a kialakult tulajdonosi és vagyonkezelői 

viszonyok sok esetben inkább csak elvszerűek, a védelem kialakítása során súlyos gondot 
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jelenthet ezen elvek megvalósíthatósága, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a közér-

dek és a magánérdek szembenállása, a központi és a helyi jelentőségű feladatok elvszerű 

megosztásának finomítási  igénye, a meghatározott  feladatok finanszírozásának biztosí-

tása, melynek megoldása elsősorban jogi szabályozási, és pénzügyi feladatként kormány-

zati hatáskör. 

A vizek kártételei elleni védelem alapvetően két részre tagolható, mely szerkezeti és 

nem  szerkezeti  megközelítésben  vizsgálva  egyrészt  meghatározza  azokat  az  elemeket,  

amelyek a védelem műszaki bázisát adják, és amelynek főbb részeit az előző fejezetben 

mutattam be, másrészt pedig a nem szerkezeti elemek sorában meghatározza, hogy mi-

lyen jogi környezetben, mely szervezeti elemnek, milyen feladatokat kell ellátnia. A víz-

gazdálkodásról szóló jogszabály [81] az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk 

megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettségeként határozza meg az árvíz 

elleni védelem feladatrendszerét.  A védelem műszaki feladata a védekezés időszakában 

a védelmi létesítményeken folyó mindazon tevékenységek összessége, amelyek a védmű-

vek védelmi teljesítőképességének megőrzését, ellenőrzését, szükség szerinti fokozását 

(például ideiglenes védelmi létesítmények kiépítését) jelentik.  A védelem államigazga-

tási feladatrendszere is szintén tovább bontható, melyből az egyik időszak az, amikor az 

ár- és  belvízvédekezés  végrehajtásához különleges  jogrend bevezetése  nem szükséges,  

ekkor a vízügyi szervek irányításáért felelős miniszter végzi az országos irányítást. Másik 

időszak az, amikor a veszélyhelyzet olyan mértéket ölt, hogy a vízkárelhárítás végrehaj-

tásához magas szintű vezetésirányítási koncentráció  szükséges.  Ekkor  a  Kormány  ve-

szélyhelyzet kihirdetése mellett valósítja meg a védelem irányítását, az alaptörvény szel-

lemében főként a katasztrófavédelemről szóló törvény alapján működik ezen időszakban 

a védelem igazgatás rendszere.  

3.1. Az árvízi védekezés tevekénységi rendszere 

Napjaink árvízvédelmi rendszere nem korlátozódhat csak a műszaki védelmére, mint 

például a töltések és gátak fenntartása, építése. Ahogyan nő az árvízi veszélyeztetés mér-

téke, egyre nagyobb méretű erő bevetésére, átcsoportosítására, tartalékok képzésére, a 

veszélyeztetett lakosság kitelepítésére, mentésére kerül sor.  
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II. Másrészt pedig a védekezés műszaki feladatainak ellátása érdekében tett intéz-

kedések és feladatok végrehajtását jelenti, mely a védekezésben részt vevő 

szervezetek személyi és anyagi-technikai felszereltségét meghaladó munkaerő, 

anyag, eszköz, gép és szállítóeszköz folyamatos, a védekezés igényei szerinti 

kielégítését vonja magával. 

Az előzekben láthattuk, hogyan változott és épült ki hazánkban az árvízmentesítés24, 

melynek leggyakrabban alkalmazott műve továbbra is az árvízvédelmi töltés, amelynek 

feladata, hogy megakadályozza az árvíz szétterülését, és ezzel csökkentse az árvíz által 

veszélyeztetett területek nagyságát. Az árvédelmi töltések igénybevételére jellemző, hogy 

az árhullám által kifejtett víznyomásnak megfelelően megindul a gát testének átnedvese-

dése a vízfelőli rézsű oldaláról, melynek mértéke függ az árhullám tartósságától és a gát 

anyagának áteresztőképességétől25.  

Az árvédelmi töltések folyamatos fejlesztése miatt annak szerkezete hagymaszerkezetű 

(lásd 36. ábra), mely a védekezés során kihívás elé állítja a védekezésben részt vevőket. 

Ismerni kell az ár elleni védekezési munkák gyors és határozott végrehajtásához a töltések 

árvíz alatti igénybevételét, a védekezés során fellépő negatív jelenségeket.[82] Az árhul-

lámok részben mechanikai hatásai, részben a belső egyensúlybomlást előidéző hatásai 

rombolhatják a védőgátakat, töltéseket, melynek hatására a mentett oldali rézsű, a gátko-

rona, majd az egész töltés eróziója következhet be.  

24 Azokat a tevékenységeket, amelyek a folyók árterületét mentesítik az időszakos elöntésektől, árvízmen-
tesítésnek, az árvízmentesítés létesítményeit, műveit árvízvédelmi műveknek nevezzük. Azt a tevékenysé-
get, amelyet az árvíz idején kell kifejteni annak érdekében, hogy az árvízvédelmi létesítmények feladatuk-
nak megfeleljenek, árvízvédekezésnek nevezzük. Az árvízmentesítés és az árvízvédekezés gyűjtőnéven az 
árvízvédelem. 
25 Mértékét a földgát anyaga, annak szerkezete és szerkezeti inhomogenitása határozza meg. 
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vízminőségi kárelhárítás is, ugyanakkor a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokat a 

Belügyminisztérium kijelölt katasztrófavédelmi igazgatóságai látják el.[84]  

 
37. ábra: Területi vízügyi igazgatóságok és védelmi szakaszok rendszere Magyarorszá-

gon (forrás: jogtar.hu [83]) 

 

A védekezésben részt vevő szervezetek közös feladata és felelőssége az eredményes 

árvízi védelem logisztikai biztosításának megszervezése, mely a védelem során szükséges 

erőforrások (védelmi erőforrás igények és lakossági szükségletek) tervezése, a humán, az 

anyagi, a technikai, feltételek biztosítása, valamint a felhasználás szervezése, koordiná-

lása a megelőzés, a védekezés és helyreállítás során. Az árvízi védekezésben részt vevő 

szervezetek veszélyelhárítási  terveiben szerepet  kapnak a logisztikai feladatok, melyek 

elsősorban a szállításhoz, mentéshez szükséges anyagi készletek, az élelmiszer, ivóvíz, 

egészségügyi ellátás, a pihentetés és váltás feltételeinek, a gazdasági- anyagi szolgáltatá-

sok biztosításához köthetőek.  A veszélyhelyzeti logisztika szükségességét a különböző 

szintű polgári  védelmi  szervezetek  logisztikai  egységeinek  létrehozása  is  jól  példázza.  

Feladatait a 5. sz. táblázatban rendszerezett jogszabályok köré csoportosíthatjuk:  
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5. sz. táblázat: Árvízvédelmi logisztika vonatkozó főbb jogi szabályzói 
(készítette: szerző forrás [85] alapján) 

 

Az  árvíz  elleni  védelem logisztikai  biztosítása  akkor  látja  el  feladatát,  ha  az  alábbi  

feltételeknek megfelel:  

• A hatékony védekezés és a túlélés feltételeit már a felkészülés időszakában 

biztosítja; 

• Összhangot teremt az állami erőforrások, a gazdálkodó szervezetek, valamint 

az állampolgári teherviselés és a karitatív felajánlások között; 

• Képes olyan anyagi-technikai feltétel kialakítására, mely arányban áll a veszé-

lyeztetettség mértékével; 

26 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról 
27 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

 
fsz. 

 
Logisztikai terület 

 
Jogszabály 

 
1. 

 
Logisztikai gazdálkodás 

 
A katasztrófavédelmi törvény26 47. § és a 48. § (1) bekezdés alapján 

 
2. A katasztrófavédelmi törvény végrehajtásáról27 szóló rendelet 

17. § (3) bekezdése alapján 

 
3. 

 

Technikai biztosítás és 
javítás; 
szállítás 

raktározás; elhe-
lyezés-ellátás te-

rületei 

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 
(XII.26) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján 

 
4. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 

(XII.26) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján 

 
5. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 

(XII.26) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés és 10. § alapján 

 
6. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 

(XII.26) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés alapján 

 
7. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. 

(XII.26) Korm. rendelet 19. § alapján 

8. Anyagi támogatás A vis-maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján 

9. Adománykezelés- 
segélyezés A katasztrófavédelmi törvény 26. § f. pontja alapján 

10. Egészségügyi biztosítás a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI.29.) 
Korm. rendelet alapján 
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• Összhangban áll az ország teljes gazdasági rendszerének gazdaságmozgósítási 

képességével, illetve a nemzetközi segítségnyújtás rendszerét hatékonyan in-

tegrálja; 

• Rugalmasan képes az alkalmazásra mind a katasztrófák, mind a fegyveres ösz-

szeütközések esetén.[86] 

Az  árvízi  védelem megszervezése során biztosítandó logisztikai  biztosítás az  alábbi  

területek valósul meg:  

• Logisztikai gazdálkodás, mely során a katasztrófák elleni védekezés logisztikai 

támogatásának megvalósításához szükséges költségvetés és erőforrások terve-

zése, a pályázati, a támogatási és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 

elvek, követelmények meghatározása, a célirányos, és költséghatékony beszer-

zések, készletezések, végrehajtása, az anyagi felelősség érvényesítése folyik. 

• Ellátás, melynek célja a mentőerők, a mentésben érintett szervek szervezetek 

és intézmények állományának,  valamint a kimenekített  lakosságnak az elhe-

lyezési, ellátási feltételei megszervezése és biztosítása, a kapcsolódó feladatok 

végrehajtása. 

• Anyagi  biztosítás,  készletezés, raktározás, mely elsősorban a mentőerők, a 

mentésben résztvevő szervek szervezetek, az érintett lakosság részére mente-

sítő-, vegyivédelmi-, ruházati anyagok és felszerelések, iparcikkek, élelmezési, 

híradó, tájékoztatási, valamint üzem- és kenőanyagok biztosításában, az ezzel 

összefüggő ellátási, szállítási feladatok megszervezésében ölt testet. Árvízi vé-

delem kezdőkészleteként az alábbi fontosabb anyagok és eszközök felhalmo-

zása és  raktározása  elengedhetetlen:  homokzsákok,  fáklyák,  védőruhák,  fek-

tető anyagok, reflektorok, sátrak, mentesítő eszközök. A szükséges felszerelé-

sek, anyagok, eszközök készletezése és tárolása, a hazai és külföldi segélyszál-

lítmányok fogadása, szétosztásra történő előkészítése ugyanakkor a raktározás 

feladatrendszerébe tartozik. 

• Technikai biztosítás és javítás célja a mentőerők részére a szükséges technikai, 

informatikai eszközök biztosítása, és működőképes állapotban tartása. 

• Szállítás, mint a logisztika részfeladata elsősorban a mentőerők, a mentésben 

résztvevő szervezetek, valamint  a  lakosság  kimenekítéséhez,  ellátásához,  a  
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mentéshez, és a kárfelszámoláshoz szükséges anyagok, eszközök és technikai 

felszerelések  biztosításával  kapcsolatos  szállítási  feladatok  végrehajtásában  

nyilvánul meg. 

• Egészségügyi biztosítási feladatok a katasztrófa logisztika rendszerében meg-

teremtik a sérültek, a veszélyeztetett lakosság és a mentésben résztvevő szer-

vezetek állománya részére az egészségügyi ellátásának és biztosításának felté-

telrendszerét. 

• Adományok és segélyszállítmányok kezelésének célja a mentéshez valamint a 

károk  enyhítésére  érkezett  segélyszállítmányok,  adományok fogadása,  nyil-

vántartása, kezelése, szétosztásának megszervezése. 

 

A vízügyi  igazgatóságok mellett  a  helyi  önkormányzatok vízkárelhárítási  tevékeny-

sége is meghatározó az ország árvíz elleni védelmében. Önkormányzati feladat a vízkár-

elhárítási és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához adatok szolgáltatása, a 

helyi vízkárelhárítási tervek elkészítése, rendszeres felülvizsgálata. Az összehangolt víz-

kárelhárítási tevekénység végrehajtása érdekében vízi társulatot hoznak létre, amely felett 

a szakmai felügyeletet a vízügyi igazgatóságok látják el, ugyanakkor a tulajdonosi jogkör 

és felelősség az önkormányzatokat illeti meg. A helyi önkormányzatok további feladata 

a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a tulajdonukban lévő vé-

dőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. Ide tartozik még a bel-

területen  a  patakok  és  csatornák áradásának,  továbbá  a  csapadék- és  egyéb  vizek  által  

okozott kártételek megelőzése érdekében kül- és belterületi védőművek építése, a védő-

művek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés végrehajtása.  

Az ár- és belvíz elleni védekezés, valamint a helyi vízkár-elhárítás államigazgatási fel-

adat- és hatáskörével kapcsolatosan főként ezen jogszabályok28 meghatározzák az irányí-

tás  rendjét,  melyek  külön  bontják az  állami  védvonalak  és  önkormányzati  védvonalak  

rendszerét. A szabályozók alapján a saját szervezettel védekező települések által fenntar-

tott védműveken a védekezés műszaki feladatait a település közigazgatási határain belül 

– a vízügyi igazgatóságok szakmai irányításával – a polgármester (Budapesten a főpol-

gármester), mint védelemvezető látja el. Ezt bonyolítja a területi és helyi szintű irányítási 

28 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról 3. § 9. pontja, 43. § aa)−ab) pontja 5 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 16. § (4−6) bekez-
dése szerint 
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elvégzését, a védekezés során megrongálódott védőművek lehető leggyorsabb helyreállí-

tását. A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek 

fennállása esetén a veszélyhelyzet kihirdetésének Kormány felé történő kezdeményezése 

is a feladatkörébe tartozik. A jelenleg hatályos szabályozás elemzése kapcsán megállapít-

ható, hogy az irányítás jogköre a Kormány feladata, melyet katasztrófavédelemmel kap-

csolatos esetekben a belügyminiszter, honvédelmet érintő ügyek esetén a honvédelmi mi-

niszter, míg az általános, védelmi bizottságokat érintő feladatok esetén a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter útján lát el. A miniszterek a jogszabályokban meghatározott fel-

adataikat az országos hatáskörű szerveik útján látják el, – kivéve az igazságügyi miniszter 

– így a honvédelmi miniszter a Védelmi Igazgatási Főosztályon (HM VIF), míg a belügy-

miniszter a BM OKF-en keresztül végzi. Országos szinten a Kormány az ár- és belvízvé-

dekezés műszaki feladatainak irányítására Országos Műszaki Irányító Törzset29 (OMIT) 

hoz létre, mely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezeti rendszerében, annak vé-

delmi szerveként végzi munkáját. Tevékenységét akkor kezdi, ha több vízügyi igazgató-

ság egyidejű védekezése szükségessé válik, így az országos koordináció, a hatékonyabb 

eszköz és létszám átcsoportosítás, információáramlás elengedhetetlen. Felettes szerve a 

vízügyért felelős miniszter, aki a veszélyhelyzet időszakában a Katasztrófavédelmi Ko-

ordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) tagja. Ide kapcsolódnak még a különböző tárcák, 

akik a védekezéssel összefüggő saját szakmai és államigazgatási feladataikat képvise-

lik.[90] A Kormány tanácsadói, javaslattevői, véleményezői szaktevékenységet ellátó 

szervezetként alapította a KKB-t (lásd 39. ábra), melynek működési rendjét kormányha-

tározat tartalmazza, tevékenységét munkaszervei segítik (tudományos munkaszerve a Tu-

dományos Tanács, operatív munkaszerve a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ).  

29 Vezetője az OVF műszaki főigazgató-helyettese. Az OMIT törzsvezetőből és helyetteseiből, műszaki 
ügyeletből és az annak alárendelt műszaki és ellátó szakcsoportokból, a Központi Ügyeletből, valamint az 
Országos Vízjelző Szolgálatból (OVSZ ) áll. Felügyeli  Budapest Főváros védelmi szervezete munkáját, 
valamint a 12 vízügyi igazgatóság működését. A törzsvezető az árvízi védelem irányítását a műszaki és az 
ellátó szakcsoportok segítségével a műszaki ügyelet útján látja el. 
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39.  ábra: KKB szervezeti felépítése (forrás: Baán M. [91]) 

 

A  KKB  a  katasztrófavédelemmel  összefüggésben  döntés-előkészítő, valamint a ka-

tasztrófák elleni munkája során a megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcso-

latban koordinációs feladatokat lát el, melyek az alábbi főbb pontokkal jellemezhe-

tők:[91] 

• Kezdeményezi  a  veszélyhelyzet  kihirdetését,  meghatározza az  ágazati  felké-

szüléssel kapcsolatos feladatokat; 

• Összehangolja  a  katasztrófák  elleni  védekezés  terén  a  tudományos,  kutató-, 

elemző- és értékelő tevékenységet, az ország egészét érintő katasztrófák elleni 
védekezési rendszergyakorlatok tervezését, szervezését; 

• Koordinálja a több megyét érintő katasztrófa esetén a védekezésben részt vevő 
központi államigazgatási szervek, területi szervezetek feladataira és az anyagi 

eszközök átcsoportosítására irányuló ágazati feladatokat;  

• Figyelemmel kísérni a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokban fog-

laltak végrehajtását; 
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• Javaslatot tesz a helyreállítással kapcsolatos feladatok végrehajtására, a kárfel-

mérésre, a kormányzati pénzeszközök, valamint a segélyek felhasználására, a 

felmerült védekezési, újjáépítési költségek biztosítására. 

 
Az országos irányítási szint mögött található területi irányítás az árvízi védelem meg-

szervezése  során  a  megyei  védelmi  bizottságokra  (MBV) hárul.  Az  MVB irányítása  a  

kormánymegbízotton, mint elnökön keresztül közvetlenül kapcsolódik a közigazgatási és 

igazságügyi minisztériumhoz, így a Kormány irányításához. A miniszter irányítja a fel-

ügyelete alá tartozó szervek és szakágazatok védelemigazgatással kapcsolatos tevékeny-

ségét,  meghatározza  a  hatáskörébe  tartozó  feladatok  végrehajtásának  szakmai  követel-

ményrendszerét, valamint az irányítása alá tartozó szervek és a helyi védelmi igazgatási 

szervek együttműködésének rendjét. Jól mutatja a rendszer összetettségét, hogy a végre-

hajtás legalsó szintjén álló polgármesterek, a védelmi bizottságok szakmai feladatait kép-

viselő elnökhelyettesek, képviselők továbbra is más tálcák irányítása alatt végzik teve-

kénységüket. A HM VIF és a BM OKF nem rendelkeznek irányítási jogosítványokkal a 

védelmi bizottságok, illetve elnökeik vonatkozásában, így a szakmai irányítás a megyei 

katasztrófavédelmi igazgató irányába is összetetté válik, aki egyben az MVB elnökének 

katasztrófavédelmi helyettese is. A 40. ábrán látható struktúra jól ábrázolja annak szer-

vezeti rendszerét.  A védelmi bizottság döntéseit és határozatait az állandó tagok szava-

zata alapján hozza meg a normál működés időszakában. 

Ez az igazgatási rend a különleges jogrend bevezetése utáni időszakban megváltozik, 

így az elnök egyszemélyi döntési mechanizmusa (az érintett helyettes egyetértése mellett) 

lép életbe. Ezzel a felhatalmazással a Kormány döntései közvetlenül kerülnek a megyei, 

illetve a helyi szintre, így az MVB és elnökének döntései kötelezőek mind az MVB tag-

jaira, mind más személyekre és szervezetekre vonatkoztatva, melyek azonban nem irá-

nyulhatnak a  védelmi  igazgatás  szervezeteinek hatáskörei  elvonására,  hanem az  egyéb  

jogszabályokban  nevesített  feladatok  elvégzésére  köteleznek.  A  hierarchikus  rendnek  

megfelelően az MVB és annak elnöke határozataival irányítja a helyi védelmi bizottság 

és a polgármesterek tevékenységét. Ezen jogkörében akár meg is semmisíthet olyan ren-

delkezést vagy határozatot, mely döntésével ellentétes vagy jogszabályt sértő. Irányítói 

jogkörében elrendelheti a helyi védelmi bizottság (HVB) összehívását, meghatározott na-

pirendi pontok megtárgyalását, beszámoltathatja a HVB elnökét a védelmi igazgatás kö-

rébe tartozó tevékenységéről, a helyszínen ellenőrizheti a HVB működési feltételeit, ok-

mányait és intézkedési terveit, közvetlenül irányíthatja a veszélyhelyzet-felszámolás, így 
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szaki gépek elsősorban a töltések megerősítése, az ideiglenes utak kialakítása során ke-

rülnek alkalmazásra. Logisztikai tevékenység végzésében a Magyar Honvédség a telepü-

lésen rendelkezésre álló befogadó helyek kiegészítésére, a beavatkozói állomány ellátá-

sára hozhat létre táborokat, melynek építése és fenntartása, élelmiszer és ivóvíz biztosí-

tása a leggyakoribb feladat ezen a területen. Ezen feladathoz kapcsolódhat az egészség-

ügyi feladatokban történő részvétel. A járványok megelőzésében, a menekültek ellátásá-

ban, sérültek elsősegély nyújtásában jelentkező feladat az árvízvédelem szervezésében is 

komoly kihívást, erő- és eszközigénybevételt jelent.[94] Végül, de nem utolsó sorban a 

honvédség erőinek igénybe vételét hozhatja magával mindazon feladat végrehajtása, 

mely speciális szakértelmet követel. Ide tartoznak mindazon feladatok, melyek akár rob-

bantással, akár búvármunkával, akár speciális felderítési feladattal vagy akár katonai ren-

dészeti feladattal járnak együtt.[95] 

A települési  árvízi  védekezés  megszervezésekor a  település  polgármesterének,  mint  

védelemvezetőnek az alábbi katasztrófavédelmi feladatokat kell szem előtt tartania: 

• Hatósági jogkörénél fogva a jogszabályi feltételek betartása mellett polgári vé-

delmi  kötelezettséget  rendelhet  el,  polgári  védelmi  szolgálatra  kötelezhet,  a  

megyei, illetve fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – 

vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a 

települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását; 

• Települési szinten elrendeli a megfelelő védelmi fokozat bevezetését, irányítja 

a katasztrófavédelmi tevékenységet mindaddig, míg a katasztrófavédelmi igaz-

gatóság által kijelölt személy helyszínre nem érkezik és át nem veszi az irányí-

tás feladatát;  

• Az  élet  és  az  anyagi  javak  védelme  érdekében  intézkedéseket  rendelhet  el,  

melyről értesíteni szükséges az MVB elnökét. A településen szervezi és irá-
nyítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi 

javakkal történő ellátását; 

• Szervezi és irányítja a lakosság védelmét, szükség esetén a kitelepítést, kime-

nekítést, befogadást és visszatelepítést; 

• Együttműködik más települések polgármestereivel és a védekezésbe  bevont  

más szervezetekkel; 

• Gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről, ellátá-
sáról, a védekezési napló folyamatos vezetéséről és a védekezés során felme-
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rült anyagköltségeket igazoló számlák, bizonylatok elkülönített nyilvántartásá-

ról; 

• A védelem megszervezése érdekében hatósági határozattal katasztrófavédelmi 

célú gazdasági és anyagi szolgáltatások kijelölését és igénybevételét rendelheti 

el, mint: 

o az ideiglenes polgári védelmi szolgálatot; 

o a kitelepítéshez szükséges, az élet- és vagyonmentés érdekében a men-

tésre alkalmas bármely jármű, műszaki eszköz és földmunkagép 
igénybevételét; 

o ingatlanok  igénybevételét,  illetve  építmények  részleges  vagy  teljes  

bontását. 

 

Mint az önkormányzati árvíz elleni védekezés irányítójának feladatait műszaki és nem 

műszaki kérdések köré kell csoportosítania, mely három jól elkülöníthető időszakra cél-

szerű bontani, mely a felkészülési-, a védekezési- és a helyreállítási időszakot öleli fel a 

43. ábra szerinti bontásban, a feladatok részletezése mentén, mely a települést, mint leg-

kisebb védelmi erőt érinti. A településeken megtalálható veszélyeztetésnek alapját ka-

tasztrófavédelmi  kockázatbecslése  adja,  melynek  részeként vizsgálni  szükséges az  ott  

lévő veszélyeztető hatásokat, így az árvízi veszélyeztetést is. Ezt követően a település I-

III. kategóriába sorolása történik, a legveszélyesebb hatásokat I. számmal jelölve. Azon 

települések esetében, melyek I-es vagy II-es kategóriába tartoznak, fokozott figyelemre, 

a szokásosnál is nagyobb, megelőző felkészültségre van szükség. A települési katasztró-

favédelmi sorolás adja az alapját mindazon tevékenységeknek, melyet a védelemvezető-

nek, polgármesternek a település biztonsága érdekében végre kell hajtania. Árvízi veszé-

lyeztetés esetén a mentési tevékenység az alábbi főbb lépések mentén történik:  

• Az árvízi veszélyeztetés által sújtotta területek, lakott települések és jelentő-
sebb üzemek várható elöntésének és a mentést biztosító úthálózatának feltér-

képezése; 

• A veszélyhelyzettel sújtott településen az azonnal bevethető erők riasztása;  
• Azon létesítmények felmérése, ahol a műszaki-mentési munkákat azonnal meg 

kell kezdeni; 

• A mentésben részt vevők gyülekeztetése, feladatszabás; 
• A mentést, védekezést akadályozó tényezők felszámolása, emberek mentése és 

elsősegélyben részesítése, majd orvosi ellátása, lakosságvédelmi intézkedések 
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foganatosítása; 

• Az árvízvédelmi munkálatok, műszaki munkák megszervezése, szükség esetén 
ideiglenes védőművek kialakítása, közmű helyreállítási munkák elvégzése; 

• Anyagi javak, állatok, kulturális javak védelmének megszervezése; 

• A kialakult veszélyhelyzet kezelése a meglévő erők, eszközök segítségével to-
vábbi erők, eszközök kirendelésével, átcsoportosításával; 

• A védekezésben részt vevő erők, eszközök mindenoldalú ellátásának, váltásá-

nak, pihentetésének, cseréjének, folyamatos biztosítása;  

Az árvíz elleni védelem az ár levonulása után a helyreállítás feladatainak végrehajtá-

sával folytatódik. Ekkor az alábbi főbb polgármesteri feladatok jelennek meg:  

• Megkezdődik az elöntött terület fertőtlenítése, mely során koordinálja a szer-
vezetek feladatát; 

• Amennyiben a településen kitelepítés vagy kimenekítés történt a közmű szol-

gáltatás  visszaállítása után irányítja  a visszatelepítés  feladatait  a  védelmi bi-

zottság, katasztrófavédelmi igazgatóság és szakhatóságok iránymutatása sze-

rint; 

•  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a védelmi bizott-
ság irányításával illetékességi területén végzi a katasztrófa által okozott károk 

felmérését, esetleges kárenyhítést koordinálja; 

• Szervezi és irányítja a helyreállítási tevékenységet, saját tulajdonban keletke-

zett károk felszámolását, pályázati lehetőségek felkutatását; 

• Közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában. 
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A védekezés helyi irányításával elfoglalt szervezeti egységek valamint önkormányza-

tok írásos adatközléseit megvizsgálva megállapítható, hogy azok nem egységes szerke-

zetben, sok esetben nem összehasonlítható adatokkal kerültek a magasabb szintű irányítói 

törzs elé, jó néhány esetben papír alapú adatközlésként (lásd 44. ábra). Egy-egy a véde-

kezésben részt vevő szervezet saját kommunikációja, jelentési rendszere begyakorolt, a 

hiányosság  inkább  a  szervezetek  közötti  információáramlás  rendszerében  jelentkezett.  

Problémát jelentett még, hogy a védekezésben részt vevő szervezetek szintén készítettek 

felettes  szerveik részére rendszeres jelentéseket,  melyek sok esetben eltérő adatokat és 

információkat tartalmaztak, míg az információ ellentétes irányba történő áramlása is igen 

nehézkesen alakult ki, sok esetben támaszkodott a rendszerben lévők személyes kapcso-

latrendszerére. Az infokommunikációs eszközök adta lehetőségek mind szélesebb kihasz-

nálása, a gyors információáramlás megteremtése, a korrekt és hatékony lakosságtájékoz-

tatás elengedhetetlen.  

3.3. Az árvízi védelem informatikai támogatásának lehetőségei 
Az árvízi védelem feladatainak ellátása során elengedhetetlen a nagymennyiségű ada-

tok rendszerezése, feldolgozása, elemzése, megosztása a döntéstámogatás rendszerének 

működtetése kapcsán, így az informatikai rendszer működtetése három pillérének – tech-

nikai (hardver), technológiai (szoftver) és szakmai felkészültség (humán) – összhangja elen-

gedhetlen.  

A fejlesztések végrehajtása alapvetően „békeidőszaki” feladat, melyre anyagi források 

és szakmai továbbképzések keretei között kerülhet sor. Felelős vezetőként vizsgálni szük-

séges a szervezet anyagi forrásainak lehetőségét, illetve milyen mértékben felkészült sze-

mélyi állomány áll rendelkezésre.[96]  

Az árvízvédelem rendszerében, annak tevékenységéből adódóan az információáram-

lási, illetve térképi adatok helyessége, feltöltöttsége jelenti a prioritást. 

3.3.1 Az árvízvédelmi informatikai rendszerrel szembeni elvárások 

Az árvízvédelmi informatikai rendszer működtetésének alapvető céljaként lehet meg-

fogalmazni  a  hatékony  árvízvédelmi ügyintézési  és  döntéstámogatási  elemekhez  való  
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hozzáférést a döntési szinteknek megfelelően, mely a tranzakció30 és vertikális integrá-

ció31 keretei között tud működni. Napjainkban rendelkezésre álló informatikai eszközök 

széles  rendszere  a  kétoldalú  kommunikáció  eszközrendszerén  keresztül  képes  a  gyors  

adatforgalomra, amely szabályozott körülmények között, minden szintű vezető, döntés-

hozó számára, ha elérhető, akkor olyan feladatok végezhetők el, amelyek korábban lehe-

tetlenek lettek volna. Ezen rendszerekkel szemben megfogalmazhatók az alábbi elvárá-

sok: 

• Legyen könnyen használható, gyorsan tanulható és egységes;  

• Dokumentált munkafolyamatai visszakövethetőek legyenek, egyéni felhaszná-
lói elérhetőséggel;  

• Költség hatékony technológia álljon rendelkezésre;  

• Szabványos adatformátumokkal dolgozzon a fel és letöltés folyamatában; 

• Egységes tervezői szemlélet mentén, egységes felhasználói felület álljon ren-

delkezésre; 

• Nyitott,  testre  szabható  rendszerek  legyenek  a  felhasználói  igények  mentén,  

mely azonban nem válhat az információbiztonság kárára;  

• Tervek és elemzések publikálása megjelenjen a hatékony döntéstámogatás ér-

dekében  

• Központi  adatbáziskezelés  valósuljon  meg,  a  távérzékelés  adatainak  gyors  

megjelenítése mellett;  

• Hálózat alapú, ügyfél kiszolgáló architektúra rendszerében működjön. 

Mivel az árvízi védelem kapcsán nem pontszerű feladatokkal, hanem térben kiterjedt 

veszélyeztetés  ellen  kell  a  védelmet  kialakítani,  így az  informatikai  fejlesztés  nagyban 

támaszkodik a térinformatikai rendszerek által nyújtott lehetőségek kiaknázására, melyet 

nagyban bonyolít, hogy a hazánkban kezelendő vizek  közel  95%-a külföldről érkezik. 

Ezen aspektusból hazánknak elemi érdeke olyan térinformatikai fejlesztéseket végezni,  

mely a környező országokban is szabványos, azokkal a rendszerekkel összhangban áll, 

onnan adatokat tud nyerni. Az Európai Uniós szervezetek és irányelvek ösztönzően hat-

nak a szomszédos országok közötti együttműködés fejlesztésére. Az idő haladásával elő-

30 Szolgáltatások és formanyomtatványok online elérhetők, a szolgáltatások mögött olyan adatbázisok ta-
lálhatók, amelyek az online tranzakciókat támogatják.  
31 A helyi rendszereket magasabb szintű rendszerekbe integrálják, hasonló funkcionalitással.  
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reláthatólag szorosabbá válhatnak az országok közötti együttműködések, még inkább ki-

emelt szerepet kaphat a térinformatika hasznosítása, a téradatok megosztása országos és 

nemzetközi szinten. Az Európai Unióban az INSPIRE direktíva32 az, amely meg szeretné 

alapozni az európai téradat infrastruktúrát. Lényege, hogy az adatok, szolgáltatások szab-

ványosított módon működő hálózaton keresztül legyenek elérhetők illetve a párhuzamos-

ságok kiküszöbölése, az erőforrások allokálása segítse e tevekénységet.   

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a különböző szervezeti egysé-

gek adatszolgáltatásában sok esetben felfedezhető párhuzamosság problémájának kivé-

désére napjainkban az informatikai eszközök használata, illetve az egységes adatszolgál-

tatási és informatikai rendszer adja az egyik legkézenfekvőbb megoldást. Ennek kereté-

ben minden, a védelemben részt vevő szervezeti egységtől elvárható, hogy egységes in-

formatikai programot, lehetőleg azonos felületet használjon a rendelkezésre álló eszkö-

zökön, legyen az PC, okostelefon vagy tablet. Javaslom, hogy a védekezésben a Polgári 

Veszélyhelyzeti Információs Rendszer bázisán alakuljon ki az adatszolgáltatás rendszere, 

melynek a továbbfejlesztése elengedhetlen, minden szervezet részére elérhetővé kell vál-

nia. A NEO PVIR33 működtetését a katasztrófaveszély és veszélyhelyzetek kezelése so-

rán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Rendőr-főkapi-

tányság központi ügyelete kezeli. A rendszer leírása szerint a NEO PVIR lehetővé teszi, 

hogy az  utasításban meghatározott  statikus  tájékoztató adatokon kívül  a  katasztrófave-

szély és veszélyhelyzet-kezelésben részt vevő szervek az események kezelésével kapcso-

latos dinamikus adatokat egységes felületen közzé tegyék és az informatikai rendszerben 

található információkat elérhessék. Azonban 2013-ban két nagy, országos veszélyhelyzet 

is  rámutatott  az  információáramlás  hiányosságaira.  A  települések vezetői, valamint az 

érintett lakosság sem jutott megfelelő információhoz ebben az időszakban. A NEO PVIR 

továbbfejlesztése és elérhetősége segít elkerülni a párhuzamosságokat, illetve segíti a ren-

delkezésre álló erők leghatékonyabb felhasználását.[97] A NEO PVIR rendszer egy olyan 

32 Az uniós irányelv központi célkitűzése az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (angol 
rövidítése INSPIRE) kialakítása. A több és jobb térbeli adat elérhetővé tétele a tagállamokban a közösségi 
politikák kidolgozásának, megvalósításának, ellenőrzésének, értékelésének és a nyilvánosság tájékoztatá-
sának eszköze. Az INSPIRE az EU tagállamok meglévő térbeli adatait tenné összehasonlíthatóbbá és elér-
hetőbbé, s így az Európai Közösség szintjén is értelmezhetővé. Az irányelv kiterjed a környezet állapotának 
− többek között a levegő, a talaj és a természeti táj − ellenőrzéséhez szükséges információkra is.  
33 Magyarország biztonságát érintő rendkívüli események, katasztrófaveszély és veszélyhelyzetek elhárítá-
sára való felkészülés, a bekövetkezett események hatásai csökkentésének, megszüntetésének, valamint az 
eredeti helyzet visszaállításának támogatására, a lakosság életének és létfenntartásához szükséges anyagi 
javainak védelme érdekében Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszert (NEO PVIR) működtet a Bel-
ügyminisztérium. 
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veszélyhelyzeti információs és jelentési rendszer kell, hogy legyen, ahol az Internet adta 

lehetőségeknek a lehető leghatékonyabb felhasználása megtörténhet. Napjainkban az ön-

kormányzatok és néhány állami szervezet, aki részt vesz a veszélyelhárítás tevékenysé-

gében, egyrészt honlapján, másrészt pedig a közösségi médián keresztül (például Face-

book) tesz közzé híreket, ismereteket, melyet aztán a lakosság tovább oszt, így indukálva 

információt a minél szélesebb rétegekhez. A közösségi Facebook oldalon a több mint 1,3 

millió regisztrált majdnem fele (46%-a) 18 és 29 év közötti, de minden korosztály szépen 

növekedő számban képviselteti magát (lásd 45. ábra). A férfiak és nők arányában sincs 

nagy különbség, a felhasználók 54 százaléka nő és 46 százaléka férfi.  

 

45. ábra: A közösségi médiát használók megoszlása (forrás: fb.habana.hu [98]) 

A rendszer kapcsolódva a közösségi médiához, ott a jogi szabályozás erejénél fogva 

prioritást élvezve, adhat olyan információt a lakosság részére, mely a hálószerű működést 

kihasználva gyorsan jut el a felhasználók felé, ugyanakkor ellenőrzött információ gyanánt 

segít a rémhírek és tévedések által okozott pánik elkerülésében. A fejlesztés során olyan 

interaktív térképek és adatbázisok használata válik szükségessé, ahová egységes szerke-

zetben tudnak a védekezésben részt vevő erők információt, adatot feltölteni, illetve valós 

idejű információhoz, megfigyeléshez, illetve előrejelzéshez juthatnának hozzá, mely el-

engedhetetlen feltétele a döntéshozatali eljárásnak a 46. ábra szerinti elgondolás felhasz-

nálása mentén. 
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• A felderítés során nyert információk megosztása révén, felderítési adatok gyors 

és  hatékony közzétételével  a  döntési  mechanizmus  felgyorsítható,  illetve  az  

együttműködő szervek egységes, általános tájékoztatása megtörténhet; 

• Az esemény lezárását követően a települések vis maior pályázatot nyújthatnak 
be a védekezési költségeik és a károk enyhítése céljából. A két rendszer (NEO 

PVIR, Ebr4234) átjárhatóságának biztosításával, a feltöltött adatok visszaellen-

őrizhetőségének biztosításával támogatja a  gyors és hatékony pályázat benyúj-
tását. 

Jelenleg a NEO PVIR rendszer működését a 32/2011. (XII.2) BM utasítás szabályozza 

az alábbiak szerint rendelkezik[97]:  

„7. § (1) A NEO PVIR lehetővé teszi, hogy a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet-

kezelésben részt vevő szervek az események kezelésével kapcsolatos dinamikus adatokat 

egységes felületen közzé tegyék, és az informatikai rendszerben található információkat 

elérhessék. 

19. § (1) A Marathon Terra35 fejlesztése során törekedni kell a felhasználók teljes körű 

bevonására és a más rendszerekkel való (kompatibilitás, interoperabilitás) együttműkö-

désre. 

(2) A NEO PVIR-t fejlesztése során oly módon kell integrálni a Marathon Terra vé-

delmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazásba, hogy funkciói a védelmi igaz-

gatás  komplex  rendszerében  regisztrált  és  betekintési  jogosultságokkal  rendelkező fel-

használók számára is elérhetőek legyenek.” 

  

34 Az Ebr42  web-alapú,  pénzügyi–kontrolling-számviteli feladatokat ellátó, folyamatkövető információs 
rendszer, a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak, normatív, 
kötött felhasználású támogatásainak és egyes pályázati támogatásainak igénylési rendszere. Az olyan jel-
legű feladatok, amelyek hatóköre meghaladja a településhatárokat, illetve ellátásuk meghaladja  egy-egy 
település anyagi erejét, lehetőségeit, pályázatait egységes szerkezetben elektronikus úton kezelik. Ezek le-
hetnek például: a természeti és kulturális javak védelme; az alapellátást meghaladó egészségügyi szolgál-
tatások, az épített és természeti környezet védelme, vagy vis maior feladatok.  
35 Marathon Terra egy on-line jelentési rendszer, mely 2007-től áll a katasztrófavédelem rendelkezésére. 
Fejlesztése folyamatos, nepjainkban közel 1500 felhasználója van. Legutóbbi fejlesztése egy szakjelentési 
modul fejlesztése volt.   
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47. ábra: NEO PVIR jelenlegi felülete (forrás: BM OKF [100]) 

Kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy a BM rendelet céljai és szelle-

misége csak részben valósulhatott meg a védelmi igazgatásban működő szervezetek teljes 

vertikumát  figyelembe  véve.  Míg  a  rendvédelmi állami  szerveknél  – ahol  a  Marathon 

Terra rendszer hozzáférhető – az  információáramlás  többé-kevésbé  megoldott,  ezzel 

szemben az egyéb szervezetek, mint például az önkéntes mentőszervezetek, önkormány-

zatok, társadalmi- és civilszervezetek a védelem megszervezéséhez szükséges adatokhoz 

csak  áttételesen,  vagy egyáltalán  nem férnek  hozzá.  Napjainkban,  az  árvízi  védekezés  

során nagyrészt papír alapon kell a települési polgármesternek, mint védelemvezetőnek 

adatot  szolgáltatnia,  jelentést  küldenie  a  HVB-n  keresztül  a  megyei  védelmi  bizottság  

irányába. A vízügyi ágazat szintén működtet informatikai rendszert (VIR: Vízkárelhárí-

tási, védekezési Információs Rendszer), mely egyéb a védekezésben részt vállaló szerve-

zeti elem részére nem vagy csak áttételesen hozzáférhető. Az ezredfordulón az országos 

vízügyi hálózatban kiépített informatikai infrastruktúra, a 12 vízügyi igazgatóságon túl a 

szakaszmérnökségeknél és a területi védelmi központoknál is megtalálható. 
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3.4. Részkövetkeztetések 

A hazai éghajlati változás hatásai hőmérséklet, csapadék, szélerősség mérésével szám-

szerűsíthető. Ugyanakkor a tűzoltói beavatkozások 36 statisztikai adatainak elemzése is jó 

alapot ad arra, hogy a klímaváltozás és a lakosságvédelem kapcsolatát elemezhessük. A 

klímaváltozás, ezen belül az árvizek elleni védelem napjaink védelemigazgatási rendsze-

rében  még inkább  komoly kihívást jelent,  melyet  segíthet az  egységes  feladatrendszer  

szerinti tevékenységvégzés, a XXI. század adta technikai, technológiai, informatikai le-

hetőségek hatékony kihasználása.  A védelemigazgatási rendszer  vizsgálata  során igye-

keztem feltárni, illetve e fejezetben egységes szerkezetben összegezni az állam különböző 

szereplőinek árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatait. Az állam a jogi környezet változ-

tatásával új igazgatási szintet hozott létre. A járási struktúra bevezetésével a védelmi igaz-

gatás is reagált a változásokra, a Helyi Védelmi Bizottság elnöki pozícióját a járási hiva-

talvezető, a helyettesi beosztást pedig a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által megbí-

zott tiszt tölti be. Hazánkban a 175 vidéki járás, plusz a 23 fővárosi kerületi hivatal adja 

az összesen 198 járást, melyek területén katasztrófavédelmi megbízottak a Helyi Védelmi 

Bizottság, az önkormányzatok, a polgármesterek, és a közbiztonsági referensek tevékeny-

ségét segítve különösen a megelőzés, a felkészülés és a védekezés területén végeznek 

különböző feladatokat. Ennek alapját Magyarország településeinek katasztrófavédelmi 

kockázatbecslése adja, melynek részeseként településenként vizsgáltuk az ott lévő veszé-

lyeztető hatásokat. Ezt követően a veszélyeztető hatások I-III. kategóriába sorolása tör-

tént, a legveszélyesebb hatásokat I. számmal jelölve. Azon települések esetében, melyek 

I-es  vagy  II-es  kategóriába  tartoznak, fokozott  figyelemre,  a  szokásosnál  is  nagyobb,  

megelőző felkészültségre van szükség. A felmérés és kockázatbecslés alapján megálla-

pítható, hogy az ország településeire készített kockázatbecslés eredményeként kimutatott 

veszélyeztető hatások közül az első, tehát a legveszélyesebb a vizek kártétele, főként az 

árvíz, melyet a viharkárok következményeinek felszámolása követ.[101]  

A megelőzés és védekezés hatékonyságát jelentősen növelő fejlesztésként javaslom a 

NEO PVIR jelenlegi tapasztalatain és képességein kiindulva egy olyan internetes felület 

kialakítását, vagy a jelenlegi fejlesztését, ahol a védekezésben részt vevő szervezeti ele-

24 Káreseti Adatszolgáltatási Program (on-line KAP) egy központosított adatszolgáltatási felületet a tűzol-
tóságok és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, a káreseti adatszolgáltatás biztosítására. Az 
on-line KAP célja, hogy a káresemény keletkezésétől a kárfelszámolás végéig nyomon követhető legyen 
az igénybevett személyi és eszköz erőforrás felhasználása. 
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mek saját infrastruktúrájukat alapul véve, egyedi azonosítás után beléphetnek, ott adatok-

hoz juthatnak, illetve adatokkal láthatják el a rendszert. Árvízi védekezés során a település 

részére többféle adatközlési és információ-áramlási kötelem jelenik meg, mellyel párhu-

zamosan a település katasztrófavédelmi támogatására biztosított katasztrófavédelmi szak-

emberek is folyamatos adatszolgáltatási kötelemmel bírnak. Amennyiben egységes inter-

netes felület áll a rendelkezésre, a helyi védelemvezető az itt rögzített információk szerint 

rendelhet el árvízvédelmi készültséget, vezetheti a védelmi naplót, adhat pontos informá-

ciót a településen működő védelmi erők létszámáról, felderítési adatokról, lakosságvé-

delmi intézkedésekről. Ezen rendszer nyújthat információt a megyei védelmi bizottság 

által hozott döntések azonnali közléséről, biztosít lehetőséget a helyszíni katasztrófavé-

delmi ellenőrzés hatékony végrehajtására, nem utolsó sorban a védekezéshez szükséges, 

de a településen nem feltalálható anyagok és eszközök beszerzési  lehetőségének gyors 

végrehajtásához. A 2013-as dunai árvíz tapasztalatai rámutattak, hogy az információhoz 

jutás, ezen keresztül a logisztikai biztosítás egyik nagy problémája éppen itt volt tetten 

érhető. A téma kutatása során arra a megállításra jutottam, hogy főleg a védekezés kezdeti 

állapotának egyik sarkalatos pontjává vált az információáramlás ezen szakaszának helyes 

kialakítása, mely településenként más és más formában ölt testet, így az egységes feltéte-

lek megteremtése, az ott feltöltök adatok egységesítése, űrlapok és egyéb nyomtatványok 

egységesítése a közeljövőben elengedhetetlen feltétele lesz az eredményes és költségha-

tékony védekezés végrehajtásának. 
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4. A lakosság önmentési képességének fejlesztése, az árvízi 

védekezést segítő új technológiák 

 
A települések ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatait, az ál-

lami szereplők teendőit az előző fejezet tárgyalta.  A  települési  polgármesternek,  a  vé-

delmi bizottságok elnökeinek azonban az állami szereplők bevonása mellett az eredmé-

nyes védekezés érdekében támaszkodnia kell az önkéntesen szerveződő szakfeladatot el-

látó mentőcsoportokra, a lakossági erőre.  Mint azt az Alaptörvényből már ismerhetjük 

„a  katasztrófavédelem  nemzeti  ügy” így az önkéntes mentőszervezetek katasztrófavé-

delmi szerepe kimagasló értékkel bír, melyet a 2013-as jogszabályi változások új struk-

túrába vontak. Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: Mi is az az ön-

kéntesség, milyen szervezőerővel bír, hogyan hasznosítható az önkéntes mentőszerveze-

tek létrehozása, és működtetése kapcsán?  

Az önkéntes szervezeteket vizsgálva először fontos elemezni magát az önkéntességet. 

Időszerűségének és az önkéntesség fontosságának jó példája, hogy 2011-es évet az Euró-

pai Bizottság javaslatára az Európai Tanács az Önkéntesség Európai Éve címmel illette. 

Ha vizsgáljuk az önkéntes mentőszervezetek megalakulásának, átalakulásának időszakát, 

szintén ezen évszám környezete lesz a mérvadó, mely mindmáig hatással van a kataszt-

rófavédelem rendszerére, ezen belül pedig az árvízvédelme mai helyzetére is. Napjaink-

ban az önkéntesség népszerűsége és elismertsége egyre magasabb, folyamatosan nő a 

benne résztvevők száma, nő a jelentősége a társadalmi tevékenység minden (gazdasági, 

társadalmi-közösségi,  politikai,  szociálpszichológiai,  katasztrófavédelmi)  dimenziójá-

ban. A pozitív tendencia köszönhető elsősorban a növekvő szabadidőnek, a civil szféra, 

a nonprofit szektor erősödésének, a társadalmi csoportok felvilágosításának és tenni-aka-

rásának, ezzel átalakítva az önkéntes munka korábbi jellemzőit, érték-, érdek- és motivá-

ciós rendszerét.[102] Vizsgálva a hazai önkéntességmutatók javuló tendenciáját, megál-

lapítható, hogy az elmúlt évek fejlődésének ellenére sem éri el akár mennyiségi, akár 

elismertségi mutatói alapján a nyugati országokét. Ennek oka nemcsak a történeti fejlődés 

során az államszocializmus centralizált politikája miatt az önkéntesség háttérbeszorulá-

sában keresendő, hanem a jelenleg is tapasztalható jóléti szolgáltatások alacsony foka 

miatt megmaradt a családi, rokonsági gondoskodás és a baráti, szomszédsági kölcsönös 

segítségnyújtás iránti igény, mely  időt, energiát von el az önkéntes munkától, a „self-

help” mentalitást úgy erősíti, hogy közben a szűkebb környezeten kívüli figyelmet, segítő 
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készséget gyengíti. Ahogyan erősödik a jóléti társadalom, várhatóan úgy nő az önkéntes-

ségben részt vevők száma, melyhez a lassan kialakuló tradíció, a társadalmi megbecsült-

ség, a jogi szabályozás általi elismertség adhat táptalajt. Hazánkban 2005 óta szabályozza 

törvény az önkéntességgel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, melyhez az Önkén-

tesség Európai Éve adott mélyebb társadalmi elismertséget.  

4.1.  Az önkéntes mentőszervezetek létrehozásának alapjai, az önkén-
tesség ismérvei 

Az önkéntes szervezetek, ide sorolva az önkéntes mentőszervezeteket mind az egyén, 

mind a társadalom, mind a politika oldaláról kívánatos, mely az egyén szabadidős tevé-

kenységén alapszik, mely ellen hatnak a társadalmi időstruktúra jellegzetességei, a fog-

lalkoztatottságban, a háztartásban töltött nagyobb időarány, az önkizsákmányoló túl-

munka, az élethossziglani tanulás kényszere, a kevesebb szabadidő.[103] Ezzel szemben, 

ösztönzőleg hat, hogy az önkéntes munka komoly szerepet kap a különböző társadalmi 

problémák enyhítésében, a hasznos, értelmes szabadidő-eltöltés iránti igény, a változó, a 

valódi kihívást jelentő önkéntes tevékenységek  terjedése különösen a  fiatalok számára  

vált vonzóvá. Az élet egyre több területén találkozunk olyan civil szervezettel, amely ön-

kéntes  munkásokat  alkalmaz,  ezzel  együtt  a  nonprofit  szférán  túl,  az  állami  és  a  piaci  

szférában is megjelennek, így természetesen a katasztrófavédelem területén is. Az önkén-

tesség vizsgálata során először azt kell tisztázni, melyek  az önkéntesség főbb kritériumai: 

• Anyagi ellenszolgáltatás nélküli tevékenység, mely nem zárhatja ki azon költ-

ségek  megtérítését,  ami  a  munkavégzés  során  felmerül,  ugyanakkor  a  tevé-

kenység ellenszolgáltatásaként munkabér nem jeleníthető meg. Természeténél 
fogva nem tartozik ide a „viszonossági alapon” működő családi, rokoni, baráti, 
szomszédsági munka,  önkéntes elköteleződés álcája mögé bujtatott, saját öt-

letre épülő, önállóan szervezett és végzett, de „honorált” munka sem.[104]  

• Az egyén, vagy csoport érdekében végzett anyagi-, szellemi javak, szolgálta-

tások előállítása, mely nem fedi le szubjektív indíttatású, önmagára irányuló, 
az öncélúság és önérdekűség keretein belül maradó önkéntes jellegű tevékeny-
ségeket, pl. hobbi, amatőr tevékenységek, sport, játéktevékenység, a családon, 

rokonságon stb. belül végzett segítő munka, a politikai érdekből végzett tevé-
kenység. 

• Önként, szabad elhatározásból, szabad akaratból végzett, nem kötelező jellegű 
tevékenység. E kritérium kizárja a hagyományos stílusú „társadalmi munkát”, 

a kötelező jellegű közösségi munkát, melyet az állam vagy munkáltató tagjai 
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részére kötelező érvénnyel határoz meg. (pl. érettségit megelőző kötelező kö-
zösségi munka). 

• Belső (szubjektív, értékorientált) és/vagy külső (instrumentális,  de nem köz-

vetlenül anyagi) indíttatású vagy motivációjú tevékenység. Az elkötelezettség 

pozitívan  motivál,  ezáltal  növelheti  az  önkéntességet.  Közgazdaságtanban,  

szociálpszichológiában ismerős „az elkötelezettségi hatás (endowment ef-
fect)”,  azokat  a  javakat,  amelyek  iránt  az  ember  elkötelezett,  sokkal  maga-

sabbra  értékeli,  mint  amelyek  nem  hozhatók  kapcsolatba  elkötelezettségé-

vel.”[105]  

A kritériumokat összegezve megállapítható, hogy az önkéntes tevékenység nem más, 

mint szabadidőben szabadon választott tevékenység, mely azonban az alábbi két alapmo-

tívumra épül egyidőben. Első, hogy segítsünk másokon (altruista motiváció), második, 

hogy segítsünk magunkon (örömelv vagy érdekelv).[106] E két motiváció a legtöbb eset-

ben nem különül el, így különösen igaz, hogy a mások számára végzett szabadidős ön-

kéntes tevékenységek valóban egyszerre szolgálják magunk és mások javát, érdekeit.  

Az egyéni haszna az alábbiakban realizálódhat: 

• A közvetett anyagi megtérülés; 

• Önaktualizáció, önkifejeződés, önjutalom; 

• Személyiségfejlesztés; 

• Az egyén számára egzisztenciális és mentális stabilitás biztosítása; 

• Formális és informális tanulás; 

• Rekreáció. 

 

A közösség haszna az egyén önkéntes tevékenységéből: 
 

• A társadalmi  integráció,  a  közösségi  alapok  megszilárdításának  segítése,  az  

esélyegyenlőség növelése; 

• A csoportba beilleszkedés és munkavégzés segítése, az „elkallódás” esélyének 

csökkentése, a jól meghatározott csoportnormarendszer elsajátítása; 

• Formális és informális kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, a rászorultakkal  (aki-

kért), más önkéntesekkel (akikkel), a hivatalos intézményekkel és képviselőik-
kel; 

• Az önkéntes csoport térben-időben lejátszódó feladatainak elvégzése, a hírnév 

öregbítése; 
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• Gazdasági haszon, illetve a megmentett értékek hasznossága; 

• Szocializációs és mentálhigiénés haszon; 

• Politikai haszon, állampolgári értékek erősítése révén.  
 

Az önkéntes tevékenység csoportba szerveződésének vizsgálata során megállapított hasz-

nosságokat elemezve az alábbi funkciókat különböztethetjük meg:  

a) Társadalmi-közösségi funkció 

Az egyén az önkéntes tevékenységét csoportban, csoport részére végzi, így közösség- és 

csoportképző, közösség- és csoporterősítő szerepe vitathatatlan. E funkció által az önkén-

tes egyénnek a társadalmi tőkeképződéshez (kapcsolati tőkéhez) történő hozzájárulása, a 

konfliktuskezelés informális tanulása, a társadalmi érzékenység és felelősségvállalás nö-

velése pozitív irányba változik. Az önkéntes mentőcsoportban való tevékenysége során, 

azokon a csoportokon tud közvetlen módon segíteni, akik felé a társadalmi érzékenység 

és felelősségvállalás a veszélyhelyzet időszakában egyébként is magas, mint a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, öregek, betegek, megváltozott képességűek, gyerekek.  

b) Gazdasági funkció 

Az önkéntes munka során a legnyilvánvalóbb funkció,  hogy az önkéntesség gazdasági  

hasznot hajtó atipikus munkavégzés, melynek során lehetővé válik a társadalmi erőforrá-

sok gyors, hatékony, célirányos mozgatása, felhasználása. Jelentős az anyagi érték-előál-

lítás a termelő és szolgáltató szektorban, a védelmi szektorban pedig az anyagi értékek 

megvédése válik „értékteremtővé”. Az önkéntes szervezetek képesek a munkanélküliség 

káros hatásainak gyengítésére, a „munkahelyi” tapasztalatszerzésre, a munkaerő formális 

és informális képzésére. 

c) Politikai funkció 

Az önkéntesség közérdekűsége révén politikaformáló képességekkel bír. Tevékenysége 

révén születhetnek jogszabályok, melyek befolyással vannak a társadalom életére, legyen 

az helyi rendelet, törvény, vagy társadalmi megállapodás. Az önkéntesség a szervezeten 

belül taníthat a demokrácia gyakorlására, a társadalmi nyilvánosság fontosságára, mely 

az egyén ez irányú igényét megnyitja az élet egyéb területei felé is. További hatása kiala-

kulhat az cselekvő társadalmi-politikai élet, a demokratikus értékek és készségek elsajá-

títása (pl. felelősségvállalás, szolidaritás, társadalmi tudatosság, együttműködés, esély-

egyenlőség, stb.) terén.  
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d) Szocializációs funkció 

Az önkéntes tevékenység az egyén számára – különösen a fiatalok esetében – fontos ka-

paszkodókat jelent, mint például beilleszkedését segíti, személyiségét fejleszti, szakmai 

fejlődést jelenthet. A szocializáció hagyományos formái mellett azonban új szocializációs 

színterek jelennek meg. Megnő a korcsoportjában az elismertsége például a média és a 

közösségi oldalak elterjedtségének hatására, ugyanakkor szabadidős tevékenységgé is 

válhat. 

e) Mentálhigiénés funkció  

Az önkéntes csoportok a társadalom egészségi és mentális állapotának javítására, a társa-

dalmi elégedettség növelésére, a mentális problémák, a devianciák, a munkanélküliség, a 

magányosság pszichés kárainak csökkentésére alkalmasak, amennyiben értelmes és res-

pektált tevékenységvégzéssel képesek tagjaikat lefoglalni. Ez a funkció kapcsolatba hoz-

ható a motívumok, attitűdök, identitás, értékvilág kérdéseivel. A önkéntes mentőcsopor-

tok esetén ezen motivációk figyelemmel kisérhetők, a tagok mindaddig képesek hasznot 

húzni és hasznot hajtani, míg a fentiek biztosítottak részükre. A jól szervezett önkéntes 

mentőcsoportok rendszeres gyakorlatozásokkal, mentő tevékenységükkel tudják biztosí-

tani a fenti funkciók teljesülését, mely leginkább talán az önkéntes tűzoltó egyesületek 

munkájában követhető nyomon. Fontos szempont, hogy az önkéntes tevékenységet váll-

aló személy valós közösséget találjon, munkája valós értékeken alapuljon.  

4.2. Az önkéntessé válás motivációja 

 
Az önkéntes tevékenység vállalásának megértése, a szabadidő ily módon történő „felál-

dozásának” megértése kapcsán vizsgálni szükséges az egyén motivációját, melyre a he-

lyes megoldást az interdiszciplináris megközelítés adja. A szociológiai, pszichológiai és 

szociálpszichológiai, közgazdasági stb. tényezők együttes hatása figyelhető meg. Míg a 

korábbi időszakban az önkéntesség koherensebb, az új típusú önkéntesség motivációrend-

szere kevésbé az, tudatosan tervezett, olykor szervezett, növekvő reciprocitás és profesz-

szionalizáció jellemzi, kevésbé szokás jellegű vagy spontán, az érdeklődés és élmény ve-

zéreli, ezért a szabadidős önkéntesség válik vonzóbbá.[107] 

Az önkéntesség motivációjának két fő történeti típusát különböztethetjük meg: a kollektív 

motivációs törekvéseket és a reflexív motivációs törekvéseket.[108] Kollektív motivációs 

törekvésekről akkor beszélhetünk, ha az a közös orientációból, közös értékrendből fakadó 
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kötelezettség. Jellemzően a vallási közösségek hagyományába ágyazódva találkozunk 

vele. Ebben az esetben a cél a közjó előmozdítása, az egyéni motiváció alárendelt a kö-

zösségi érdeknek. A többé-kevésbé zárt közösség által meghatározott, és betöltött szerep-

pel, közösségi szerepértelmezéssel, előírással és elvárással függ össze. 

A reflexív motiváció erőteljesebben kapcsolódik az egyénhez, mint a közösségi léthez. 

Ebben az esetben a motiváció önorientáltsága határozza meg az egyén szolidaritását, fe-

lelősségvállalását, emberszeretetét.  

Az önkéntesek leggyakoribb motivációi37: 

a) Szegényeken való segítés; 

b) Tapasztalatszerzés; 

c) Vallás, hit fontossága; 

d) Kihívás, szakmai fejlődés; 

e) Erkölcsi kötelesség; 

f) A szabadidő hasznos eltöltése; 
g) Új barátok szerzése; 

h) Közösséghez tartozás. 

 
A leginkább jellemző motivációk feltárása kapcsán határozható meg az önkéntesség két 

alaptípusa:  

• Hagyományos, vagy klasszikus típusú önkéntesség, mely szervezeti tagsággal 

jár, altruista indíttatású, az értékelvűség, a szolidaritás, a segítés szándéka, azaz 
a hagyományos értékekhez kapcsolódás, sok esetben az erős vallásos háttér 
jellemző rá. E típusú önkéntességet leginkább az a, c, e, h pontok alatt megje-

lölt motiváció jellemzi.  

• Új típusú, vagy modern típusú önkéntesség, mely sok esetben tudatos válasz-

tással jár, individuálisabb, értékrend szempontjából megosztott és ellentmon-

dásos. E típusra jellemző, hogy a tudás vágya inkább vezéreli, érdekalapú, ke-
vésbé altruista, egoistább, illetve a  kísérletező munka motiválja.  Az egyénre 
jellemző, hogy kreatív, innovatív, önmaga kipróbálására helyezi a hangsúlyt. 
Önkéntessége során keresi az élményre lehetőséget adó, változatosságot nyújtó 
tevékenységet, így a szervezettel sok esetben rövidebb elkötelezettségű. A fia-
talokra inkább jellemző. Leginkább a b, d, f, g pontok alatt megjelölt motiváció 

jellemzi.[109] 

37 Czike Klára és Kuti Éva a non-profit szervezetek önkéntesei között végzett kutatást, melynek célja volt 
megismerni, milyen motiváció miatt vállaltak önkéntes tevékenységet. 
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Az önkéntes munka aktivitási területei igen változatosak, felölelik az élet számos terüle-

tét, így jellemzőek a munka jellegű, anyagi érték előállító aktivitások, különböző szolgál-

tatások és szabadidős tevékenységek. 

Az önkéntesség leginkább jellemző területei: 
• Szociális terület; 

• Egészségügyi terület; 

• Kulturális-oktatási terület; 

• Sport és szabadidő terület; 
• Jogvédelem, esélyegyenlőség, alapjogok területe; 

• Környezet és állatvédelem területe; 

• Katasztrófavédelem területe. 

 

4.3. Önkéntes mentőszervezetek helye és feladatrendszere a kataszt-
rófavédelem rendszerében 

Az egyén motivációja révén a katasztrófavédelem területén is megtalálhatja azon szer-

vezeti elemeket, ahol önként vállalt tevékenységével tudja segíteni a közösséget, bajba 

jutott embertársait. Ezen önkéntes mentőszervezetek az állami mentőszerv együttműkö-

désében képesek olyan feladatokat ellátni, melyet közös erővel hatékonyan végezhetnek. 

A vonatkozó jogi környezetben a katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzetek során jelent-

kező feladatok ellátására a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeten kívül polgári vé-

delmi szervezeteket lehet létrehozni. A polgári védelmi főfelügyelőség a Magyar Polgári 

Védelmi Szövetséggel közösen 2012 óta olyan, önkéntességen alapuló rendszer felépíté-

sén dolgozik, amely az ország teljes területén, rendkívül gyors reagálás mellett tud a la-

kosság védelme érdekében beavatkozni katasztrófák esetén.[110] Az önkéntes mentőerők  

nagy előnye a helyben történő gyors reagálás mellett a beavatkozásra váró területen a 

helyismeret, mely az eredményesség másik fő forrása. Természetesen szükség van az ön-

kéntesen szerveződő mentőszervezetek esetén is különleges kiképzésre, speciális techni-

kai eszközökre és képességekre, mely segítségével lehetnek eredményesek árvíz vagy vi-

harok idején, romok alól mentésnél, eltűntek felkutatásánál. Kutatásaim szerint az önkén-

tes mentőszervezetek szükségessége megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor a napjainkban 

érvényes katasztrófavédelemről szóló tv. hatályba lépése nagyobb lendületet adott az ön-

kéntesség elvének, az önkéntes mentőszervezetek meg-, illetve átalakulásának. A jelen-

legi rendszer kiegészíti a hivatásos katasztrófavédelmi erők munkáját, valamint elősegíti 
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a lakosság önkéntes szerepvállalását a katasztrófák elleni védekezés terén. A mentőcso-

portok beavatkozásainak száma folyamatosan növekszik, speciális mentési feladatok, el-

tűnt személyek felkutatása, vízből mentés, valamint a hazánkra leginkább jellemző ve-

szélyeztető katasztrófa, az árvíz elleni védekezés során. Az önkéntes mentőszervek ezen 

túl végeznek például kutyás személykeresést, romkutatást, területkutatást, nyomkövetést, 

búvár és vízi/árvízi kutatás-mentést, barlangi mentést, műszaki, magasból-mélyből men-

tést,  alpintechnikai-,  légimentést és -felderítést, légi erdőtűzoltást, egészségügyi/orvosi 

ellátást, komplex mentési műveleteket, tűzvédelmi szakfeladatokat, polgári védelmi fel-

adatokat. Ezen feladatok közül a hivatásos szervek önmagukban csak részfeladatokat ké-

pesek felölelni. Napjainkban már nemzetközi elvárás a földrengés sújtotta területen be-

vethető (komplex mentésre alkalmas) városi kutató-mentőcsoport, vagy árvíz esetén az 

árvízi mentőcsapatok létrehozása és alkalmazása.  

Ezen ismérvek alapján határozhatjuk meg az önkéntes mentőszervezetek fogalmát. Dr. 

Endrődi István megfogalmazásában az önkéntes mentőszervezet nem más, mint egy kü-

lönleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel fel-

szerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, kataszt-

rófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott 

civil szerveződés.[111] Az önkéntes szervezetek a Kormány 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelete VIII. fejezet alapján vehetnek részt a mentési tevékenységben. 

Hazánkban talán az egyik legismertebb önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet 

az országos bevethetőséggel rendelkező HUNOR (Hungarian National Organisation For 

Rescue  Services)  nehéz  speciális  és  a  HUSZÁR  közepes városi  kutató-mentő csapat. 

Ezen szervezetek mind felkészültségben, mind minősítésben megfelelnek az ENSZ 

INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group = Nemzetközi Kutatási és 

Mentési Tanácsadó Csoport) által támasztott követelményeknek, és ők azok akik a BM 

OKF bázisán építkeznek.[112] 

A szervezetek minősítése két részre bontható, melyből a nemzeti minősítés rendszere 

a belföldi, míg az INSARAG minősítési rendszere a nemzetközi bevethetőség alapfelté-

tele. Az INSARAG több mint 80 ország katasztrófareagáló egységének univerzális rend-

szere az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) védnöksége alatt. Az INSARAG felettes 

szerveként találjuk meg az OCHA-t (Office for Coordination of Humanitarian Affairs = 
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Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala), melynek főbb feladatai közé tartozik a ter-

mészeti  katasztrófákkal és  az  összetett  veszélyhelyzetekkel  kapcsolatos  beavatkozások  

irányítása, a humanitárius reagálás szabványosítása, a produktivitás növelése, a humani-

tárius támogatás. A nemzetközi együttműködés irányításával egyik fő célkitűzése, hogy 

a lehető leggyorsabb reagálást fejlessze ki, ezzel mérsékelve a súlyos katasztrófák okozta 

pusztítás „eredményeit”. Ezen belül az INSARAG szervezet működésének lényege, hogy 

módszertani útmutatókkal segítse azon országokat, amelyeket súlyos, hirtelen bekövet-

kező katasztrófa ért.  Koordinálja azon nemzetközi USAR (Urban Search and Rescue = 

városi kutató és mentő) csapatok tevékenységét, melyek az érintett országok segítségére 

sietnek. Az  Irányelvekben  meghatározott  módszertan  bemutatja  valamennyi  helyi  és  

nemzetközi önkéntes felkészülésének, együttműködésének, irányításának folyama-

tát.[113]  A HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet, illetve a HUSZÁR 

önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet minősítését 2012-ben szerezte meg a hajdú-

szoboszlói (lásd 48. ábra) 36 órás ENSZ INSARAG minősítő terepgyakorlatán,[114] me-

lyet közel tízhónapos felkészülési folyamat előzött meg.  

  
48. ábra: Nemzetközi minősítő gyakorlat tervezése, végrehajtása (szerző készítette) 

 A HUNOR nehéz városi kutató mentő csapat (USAR), mely elsősorban Magyarország 

veszélyeztetettsége alapján került megalakításra. Alkalmazhatóságát hazai szinten, EU-n 

kívüli  és EU-n belüli  beavatkozás során a lakosság élet-,  egészség- és anyagi  javainak 

védelme érdekében rendelhetik el. Ennek megfelelően Budapesten 3 órán belül, vidéken 

8 órán belül, külföldön 48 órán belül kezdi meg tevékenységét, melyhez hozzá tartozik, 

hogy a riasztástól számított 1 órán belül a csapat vezetői állományának, 3 órán belül a 

csapat többi  részének  el  kell  elérnie  a  készenlétet.   Állományát, mely 210 főből áll, – 

ebből a Törzset és a logisztikai részleget 18 fő alkotja, a kutató-mentő állományt pedig 3 
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váltásban, váltásonként 64 fő – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakértőiből (ka-

tasztrófavédelmi szakember, tűzoltó, logisztikus, stb.), társszervek hivatásos, főállású 

szakértőiből (mentőorvos, mentőtiszt, mentő szakápoló, pszichológus, statikus mérnök) 

válogatták, és nevezték ki.  A felkészültséget jelzi, hogy már a felvételi követelmények 

között szerepel a hivatásos jogviszony, a minimum 5 éves szakmai gyakorlat, az egész-

ségügyi alkalmasság, a kisgépkezelői vizsga, a speciális szakképesítés, az önkéntesség 

vállalása, a riasztással kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés. Az országos hatáskörű 

mentőszervezet feladatai közé tartozik, hogy rendkívüli és kritikus veszélyhelyzetekben, 

vagy katasztrófaveszély esetén rendelkezzen reagálóképességgel, legyen szó helyi, terü-

leti, országos vagy több megyét érintő, esetleg nemzetközi szintű bevetésről.[115] Szak-

feladatai között szerepel a romok alá szorult személyek keresése, lokalizálása, mentése, 

valamint szükség esetén az áldozatok részére elsősegélynyújtás, túlélési esélyeik maxi-

malizálása, továbbá a beavatkozás formájától függő műszaki mentés. A mentőcsoport fő 

szegmensei a vezetés-irányítás, a kutatás, a mentés, az orvosi ellátás és a logisztika. A 

felszereléseinek részét képezik a nehéz kategóriának megfelelő kutató-mentő eszközök 

és a kommunikációhoz nélkülözhetetlen híradó berendezések, melyet az irányelv köte-

lező jelleggel ír elő.[116] A mentőszervezet saját logisztikájának köszönhetően tíz napig 

komplett  önellátást  tud  szolgáltatni  állományának,  melynek  alapját  a  városi  kutató  és  

mentő csapatok 16 fős (2 fő kutyás, 2 fő kutató, 2 fő egészségügyi és 10 fő műszaki 

mentő) egységei alkotják. A fentiekből kitűnik a HUNOR központi mentőszervezet egyik 

érdekessége, miszerint a katasztrófavédelmi törvény az önkéntes mentőszervezetek közé 

sorolja a szervezetet annak ellenére, hogy a mentőcsapatba bekerült tűzoltók anyagi el-

lenszolgáltatásban részesülnek a beavatkozás időszakában, hazai alkalmazásuk esetén tel-

jes fizetésüket és többletszolgálatért járó díjat, míg nemzetközi bevetésük után külföldi 

kiküldetési díjazást kapnak, az OKF Gazdasági Ellátó Központi (GEK) bázisán települ-

nek, illetve az OKF  – ezen keresztül a költségvetés – anyagi támogatását tudhatják maguk 

mögött. A mentőcsapat szakmai felügyeletét és koordinációját a BM OKF Országos Pol-

gári Védelmi Főfelügyelőség, a beosztott tűzoltói állomány szakmai felügyeletét a BM 

OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség látja el, a mentőcsapat tagjainak beosztását a 

BM OKF Humán Szolgálata végzi,  míg a nemzetközi segítségnyújtás koordinációját  a  

BM OKF Nemzetközi Főosztály fogja össze.[117] Az árvízi védelem során a HUNOR 

mentőszervezet mind hazánkban, mind külföldön bizonyította már felkészültségét. Jó pél-

daként említhető a 2014-es szerbiai árvízi veszélyhelyzet felszámolása, ahol a szervezet 
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öt motorcsónakkal, egy csónakkal, egy mentőhelikopterrel és huszonhét fővel vett részt, 

miután Szerbia kormánya az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki és töb-

bek között Magyarországtól is segítséget kért. 

Szintén központi rendeltetésű mentőszervezetként jött létre a HUSZÁR (Hungarian 

National Organisation for Rescue Services - Medium Urban Search and Rescue Team) 

közepes kutató-mentő csapat, amelyet önkéntes különleges kutató-mentő egységek alkot-

nak. A mentőcsapat vezetését és irányítását a hivatásos szerv központi szerve, nemzetközi 

bevetés esetén szintén a BM OKF végzi, a csapat a riasztást is az OKF-től kapja. Alapvető 

különbség a HUNOR és a HUSZÁR csapatok között az INSARAG minősítés alapján 

szerzett státuszban és beavatkozási képességekben rejlik. Tagsága a nemzeti minősítésen 

átesett, köztartozással nem rendelkező, jogilag rendezett hátterű önkéntes mentőszerve-

zetekből tevődik össze, ugyanakkor az önkéntes mentőszervezetnek rendelkeznie kell 

együttműködési megállapodással a BM OKF területi szervével. Ebben az esetben az ön-

kéntesség már jól érzékelhető. A mentőszervezet önkéntes, speciális kutató-mentő egy-

ségekből áll össze. A HUSZÁR elődjének nevezhető a Magyarországi Mentőcsoportok 

Szövetsége, amely szintén közepes kategóriájú INSARAG minősítéssel rendelkezett, de 

az anyagi és jogi szabályozás nehézségei miatt fel kellett adnia a működését. A HUSZÁR 

– akárcsak a korábbi szövetség – több egyesület szakembereiből áll össze, viszont a hely-

zetük összehasonlíthatatlan, hiszen az új központi önkéntes szervezet jelentős mennyi-

ségű felszereléshez jutott a központi beszerzésnek köszönhetően. A HUSZÁR egységek 

az alábbi feladatok ellátására képesek: keresőkutyákkal vagy műszaki kereső eszközök 

segítségével romok alá szorult  személyek keresése, lokalizálása, mentése, akár tetemes 

méretű és súlyú tereptárgy megemelésével, vasbeton és acélszerkezetek bontása. Alpin 

technikai mentések közé tartozó különleges mentések, támasztási szakműveletek, veszé-

lyes anyagok felismerése és elkülönítése, elsősegély nyújtási feladatok, mint az újjáélesz-

tési és életben tartási képességek fokozása. A két országos hatáskörű mentőcsapat alkal-

mazhatósága hasonló. Hazai beavatkozása során, Budapesten 3 órán belül, vidéken 8 órán 

belül, míg EU-n kívüli és belüli külföldi beavatkozás során 48 órán belül kezdi meg te-

vékenységét a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében, ugyanak-

kor készenléti ideje a  riasztástól számított 3 órán belüli a csapat vezetői állományának, 6 

órán belüli a csapat többi részének. A 103 főből álló létszám, – melyből a vezetés 7 főt 

tesz ki, az önkéntes mentőegységet 3 váltásban, váltásonként 32 fő alkotja – egy inter-

venciós helyszínen egy héten át napi 24 órás munkavégzésre képes.[118] 
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A HUNOR és HUSZÁR mentőszervezet megalakításának kezdeti lépései meghatározá-

sakor már az INSARAG működési szabályzatának, irányelveinek, módszertanának meg-

felelő kialakítás volt a fő szempont, így a törzs, a logisztikai, az egészségügyi, és az 

USAR csapatok bevethetősége meg kellett, hogy feleljen a tevékenységükkel szemben 

támasztott elvárásoknak. Ezen országos hatáskörű mentőszervezetek megalakulása és fej-

lődése napjainkig tart, így a megalakulásuk főbb lépéseit érdemes tapasztalataim és  a  

rendelkezésre álló adatok alapján elemezni, hiszen ez hazánk két olyan szervezete, amely 

nemzeti és nemzetközi szintéren helyt tud állni a veszélyhelyzeti alkalmazás során. A két 

mentőcsoport képzését 2011. június 22-én indították el, a felkészítés – mely (főleg a ve-

zetők részére) számos elméleti és gyakorlati oktatásból állt – 2012. október közepén meg-

rendezésre kerülő nemzeti minősítéssel ért véget. Ezen minősítést a csapatok a katasztró-

favédelem hajdúszoboszlói kiképzőbázisán hajtották végre 36 órás terepgyakorlat keret-

ében. Az INSARAG Irányelveknek megfelelő minősítés előtti 16 hónapban megtörtént a 

tagok toborzása, egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálata, majd a 

képzése, amihez hozzájárult a 2012. szeptember elején tartott rendszerbe állító, október 

első hetében végrehajtott próbaminősítés,  melynek  helyszínét  mindkét  alkalommal a 

zsámbéki volt rakétabázis adta. A gyakorlatok elősegítették a csapatok összefogását, 

együttműködését. 2012. október 15. és 19. közötti minősítő gyakorlaton, mely a világon 

egyedülállóan megszervezett nemzeti minősítésnek felelt meg, a nehéz minősítésért 

küzdő HUNOR 98 fővel, és 16 tonna felszereléssel, míg a közepes minősítésű HUSZÁR 

csapat 57 taggal, és 12 tonna eszközzel vizsgázott. A következő évben tovább folyt a 

csapatok minősítése, hiszen 2013-ra a HUNOR mentőcsapatnak meg kellett dupláznia 

erőit a vállalt, 210 fős létszám kialakítása érdekében. A 2013-ban  frissen  csatlakozott  

tagok május elején elméleti  képzésben részesültek, majd gyakorlati  ismeretekkel lettek 

gazdagabbak. Akárcsak elődeik, a zsámbéki pályán gyakorolhattak, míg 2016 októberé-

ben háromnapos terepgyakorlaton bizonyíthatott az új 56 fős HUNOR, és 18 fős HU-

SZÁR csapat.  A régi és új állomány együttműködése integrálta az újoncokat, és megkez-

dődött a csapatépítés. Ezen a gyakorlaton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem negyvenkét 

hallgatójából álló, 2013. március 4-én megalakult önkéntes polgári védelmi szervezet is 

részt vett.  

A mentésben részt vevő szervezetek szállításához, logisztikai kiszolgálásához a bekö-

vetkezett természeti vagy civilizációs katasztrófák elhárításához indokolt létrehozni egy 

különleges szakképzettséggel rendelkező logisztikai-szállító egységet,  mely alkalmas a 
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beavatkozó erők és eszközök szállítására és egyéb speciális feladatok végrehajtására. 

2013 óta  központi rendeltetésű önkéntes szervezetként említést kell tennünk az Országos 

Logisztikai Ellátó-szállító Központi  Polgári  Védelmi Szervezetről is. A könnyű szállító 

mentőszervezetet 16 megyéből 63 fő alkotja, akik 28 négykerekű terepmotorral, 16 kü-

lönleges felépítményű, terepjáró képességű járművel, 2 db kétéltű járművel, egy lánctal-

pas felderítővel és egy helikopterrel rendelkeznek, így a szervezet  alkalmazható nehéz  

terepviszonyok között, mocsaras, havas területeken, szűk erdei vagy hegyi utakon. A 

szervezet a rendelkezésre álló technikai eszközök (keskeny tengelytáv, kétéltű) alkalma-

zásával  olyan  körülmények  között  is  el  tud  látni  szállítási-ellátási  feladatokat,  melyek  

végrehajtására a közúti forgalomra tervezett járművek nem alkalmasak. Az egység kü-

lönlegessége az önálló vezetési pont és kommunikációs hálózat, valamint a speciális szál-

lítóeszközök, melyek a logisztikai biztosítás elengedhetetlen részét képezik.  Már az ön-

kéntes szervezet létrehozásakor alapvetés volt egy professzionális logisztikai egység lét-

rehozása és bevetése a katasztrófa sújtotta területeken, a beavatkozások minőségének nö-

velése érdekében, amely szállítási kapacitásán keresztül erősíti a közreműködő erőket, 

valamint más feladatok végrehajtására is alkalmas. A Központi Logisztikai Kutató Mentő 

Egység egyéb feladatai között szerepel a személyek, állatok, és a vagyontárgyak kimene-

kítése, áldozatok keresése, mentése, továbbá táplálék, folyadék és különleges eszközök 

szállítása. Az elsősorban logisztikai feladatokra szakosodott polgári védelmi  egység  

2013.  október  11−12.  között  tartotta  a  rendszerbe  állító  gyakorlatát,  mintegy  harminc 

négyzetkilométeres területen nehezített terep mellett, melyet a nagy szintkülönbség (345 

m)  tovább  nehezített.[119] A  Központi  Logisztikai  Kutató-mentő Egység  hatvannégy  

quadból álló egysége olyan helyzetekben jelent továbbra is hasznos segítséget, amikor a 

nagyobb járművek elakadnak, hiszen ezekkel a könnyű gépekkel majdnem mindenféle 

terepen elboldogulnak, így például fontos feladatot kapnak az árvízi védekezés során az 

anyagok eszközök védekezési helyszínre szállításában, a lakosság ellátásához szükséges 

anyagok és eszközök biztosításában.  

A  téma vizsgálata  során  kialakult  véleményem szerint  jó  gyakorlatként nevesíthető 

azon eljárás, amely a rendszerbe állító képzés azon elemét jellemezte, amikor olyan fia-

talokat kértek fel az áldozatok szerepére, akik a katasztrófavédelemhez jelentkeztek kö-

zösségi szolgálatra. Ennek hozadéka nem csak a feladatellátásban, hanem az ifjúság ka-

tasztrófavédelmi nevelésében is hasznos, hiszen úgy megtapasztalni egy veszélyhelyze-

tet, hogy annak áldozati oldaláról látja a fiatal tanuló a kárfelszámolás menetét, további 
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gondolatokat ébreszt benne, melynek következtében óvatosabban cselekszik, meggondol-

tabbá válik, kevésbé lesz áldozata a pánikhelyzeteknek, illetve képes tapasztalatait átadni, 

ezáltal „nevelve” környezetét, barátait, családját. Javaslom a különböző hivatásos és nem 

hivatásos szervezeteknek, önkéntes mentőerőknek, hogy gyakorlataik szervezése során 

mérjék fel annak lehetőségét, tudnak-e olyan együttműködést kialakítani az iskolákkal, 

ahol nem csak a tűzriadó gyakorlat során, vagy a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre 

történő felkészítések alkalmával találkoznak a gyerekekkel, hanem bevonják az ifjúságot 

a gyakorlataik végrehajtásába, legyen az helyismereti foglalkozás, begyakorló gyakorlat, 

éves ismétlő gyakorlat, vagy a minősítéssel kapcsolatos egyéb gyakorlat. 

Az önkéntes mentőszervezetek a hazai katasztrófavédelmi rendszernek történő meg-

felelését a Nemzeti Minősítési Rendszer38 foglalja magába.[120] A hazai önkéntes men-

tőszervezeteknek, akik részt kívánnak venni többek között az árvízi védekezésben – mint 

szervezett erő – már a felkészülés időszakában meg kell felelniük a  fenti  rendszernek, 

mely az árvízvédelem beavatkozási feladatait is magába ötvözi. A mentőerők felkészülé-

sét követően a Nemzeti Minősítő Rendszernek alapeleme az OKF helyi vagy területi 

szerve közreműködésével szervezett rendszerbe állító gyakorlat. A terepen végrehajtott 

eredményes gyakorlat bizonyítja, hogy a Szervezeti és Műveleti Irányelvnek megfelelt az 

adott önkéntes mentőszervezet.  A Nemzeti Minősítő Bizottság által kiadott minősítést a 

szervezet 5 évente megújíthatja, ha a Nemzeti Minősítés során a minősítő gyakorlatot újra 

sikeresen teljesíti.  A minősítési rendszer nem öncélú feladatrendszer, melynek szüksé-

gességét a védelem összetettsége, a megfelelő információcsere, a társszervekkel történő 

együttműködés képessége, az egységes koordinációs rendszer, az alkalmazott eszközök 

minősége, összetettsége indokolják. Ezen feltételek teljesítése után lesznek az önkéntes 

szervezetek veszélyhelyzetben megbízhatóak és felkészültek az alkalmazásra. A Szerve-

zeti és Műveleti irányelv értelmében a katasztrófavédelem rendszerében mentésbe bevon-

ható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes mentőszervezetek és önkéntes területi 

polgári védelmi szervezetek részére alapvető szakmai követelmény vízkár-elhárítási te-

vékenység vonatkozásában hét szakterületet érint: 

• Alapvető vízkár-elhárítási tevékenység; 

• A városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képesség;  
• Kereső kutyás tevékenység; 

38 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 60. § a személyi állománnyal kapcsolatos 61. §-a műszaki, tech-
nikai követelményeket szabályozza. 
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• Búvár tevékenység; 

• Vezetés, irányítás, logisztikai tevékenység; 

• Kötéltechnikai mentés; 

• Vízi mentési képességek. 

 

A minősítés rendszerén túl érdemes vizsgálni a mentőcsoportok létszámadatainak ak-

tuális változását, hiszen a mentőcsoportok szervezeti struktúrájának jelenleg ismert rend-

szere mintegy három évre tekint vissza, napjainkban is folyamatosan változik. Ha tisztán 

az  önkéntességet,  az  önkéntes  szervezeteket vizsgáljuk,  akkor  akár  az  1880-as  évekig  

nyúlhatunk vissza, amikor Magyarország területén megalakultak az első Önkéntes Tűz-

oltó Egyletek, ugyanakkor a modernkori katasztrófavédelemhez köthető önkéntes polgári 

védelmi  szervezetek  feladatrendszere  a  2000-ben megalakult  Országos  Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság keretei között kapott új  lendületet.  Ekkor  alakult  meg  az 

FKRMSZ39, aki kiterjesztette tevékenységét hazánk területére, illetve megyénként meg-

alakultak a megyei önkéntes polgári védelmi mentőszervezetek. A következő nagy szer-

vezeti  struktúra  változás  az  önkéntes mentőszervezetek életében 2011-ben  történt.  A  

2011. évi CXXVIII. tv. hatására mentőcsoportként újra szerveződtek a megyei mentő-

szervezetek, többek között ekkor alakult meg például Békés megyében a Körös Mentő-

csoport, mint speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport, de említhetnénk hazánk mind 

a 19 megyéjében megalakuló mentőcsoportokat. A megyei mentőcsoportok működésé-

nek lényege, hogy civil alapon szerveződött a megye védelmére, szükség esetén a szom-

szédos megyék megsegítésére, alkalmazásukat akkor rendelik el, ha más szervek erői, 

eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, vagy ha a lakosság, a lét-

fenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi. A mentőcsoportok 

minősítésüknek megfelelően végzik feladataikat a vezetésbiztosítás, a bevetések terve-

zése és irányítása, a műszaki mentés, a tűzoltás, a kutyás és nem kutyás terep- és romku-

tatás, a különböző építmények statikai vizsgálata, a légi felderítés, vízfelszíni és víz alatti 

kutatás-, mentés, egészségügyi és pszicho-szociális ellátás, logisztikai támogatás terüle-

tén. Ezen feladat ellátáson túl beavatkozásra alkalmas erőkkel támogathatják az országos 

szintű, központi rendeltetésű HUSZÁR mentőszervezetet.  

39 A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet 1998. október elsejével kezdte meg működését. Kis-
pesten megtartották a "rendszerbeállító gyakorlatot", novemberben már a felső-tiszai árvíznél teljesítették 
feladataikat. 1999-ben Kárpátalján "vendégszerepeltek" az árvíz idején. Bevetették őket itthon − a főváros-
ban és a megyei szervekhez "át-alárendelve" − árvizeknél, házomlásnál, kitelepítésnél.  
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Az önkéntes járási mentőszervezetek létrehozásának jogi eszközrendszerét szintén a 

katasztrófavédelmi tv. alapozta meg.[121] Néhol már a megyei mentőszervezetek meg-

alakulásával egyidőben, de általánosságban a megyei szervezetek megalakítása és rend-

szerbe állítása után került sor a járási mentőszervezetek létrehozására. 2013 volt az az év, 

amikor nagy számban jöttek létre ezen szervezetek, illetve a rendszerbe állító gyakorlatok 

száma ebben az időszakban volt a legmagasabb. (lásd 49. ábra) A járási mentőcsoportok 

– a megyei mentőcsoportokhoz hasonlóan – át kell, hogy essenek a Nemzeti Minősítés 

rendszerén, ott eredményesen kell szerepelniük.  

  
49. ábra: Járási önkéntes mentőszervezet rendszerbe állító gyakorlatának elemei 

(szerző készítette) 
 
A mentőszervezetek különböző gyakorlatai (mint pl. a rendszerbeállító gyakorlat, az 

éves szinten tartó gyakorlat) fontos állomása azon képességek elsajátításának, amely so-

rán a mentőszerv képessé válik a működési területén polgári védelmi feladat ellátására. 

Ezen szervezetek még igen fiatal szervezetek, sok esetben a települési önkéntes tűzoltó, 

speciális mentő, vöröskereszt, vagy polgárőr bázisok, képességek és szakmai ismeretek 

felhasználásával jöttek létre.[122]  Ennek megfelelően az alkalmazott eszközeik, védő-

felszereléseik, képességeik és tudásuk is ezt a hektikusságot mutatják. Az elmúlt három 

évben az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő koordinálásával évente pályázati lehe-

tőséggel élhettek az önkéntes mentőszervezetek, mely felszerelések vásárlására volt for-

dítható. Interjúk készítése során arra a megállításra jutottam – melyet önkéntes mentő-

szervezeti vezetői tapasztalataim is alátámasztanak – hogy a mentőszervek hatékonyabb 

beavatkozói képesség birtokába akkor kerülhetnek, ha bizonyos sarkalatos tevékenységek 

végzésekor egységes eszközökkel és képességekkel rendelkeznek. Jelenleg az önkéntes 
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járási mentőcsoportok nem önálló jogi személyek, így nem képesek pályázni, nem ren-

delkezhetnek saját tulajdonú eszközökkel. Helyettük a járási mentőcsoport alkotóelemeit 

képező települési szervezetek pályázhatnak (például az önkéntes tűzoltó egyesület), il-

letve a nyert pályázati eszközzel is ezen szervezetek gazdálkodnak. Mivel egy-egy járási 

mentőszervezet több települési egyesületből tevődik össze, így nem minden esetben je-

lentkezik a koordináció ezen pályázat során. Mindemellett a pályázati forrás mértéke cse-

kély figyelembe véve, hogy csak a járási szinten 178 mentőszervezet létezik, mint pá-

lyázó.  Értékesebb lehetne ezen pályázat, ha a Magyar Polgári Védelmi Szövetség égisze 

alatt álló Megyei Polgári Védelmi Szövetségek gyűjtenék össze a megye területén lévő 

önkéntes mentőszervezetek pályázati igényeit, koordinálnák azokat, majd érdekérvénye-

sítő szerepkörben menedzselnék a pályázatokat. Az önálló jogi személyiséggel nem bíró 

mentőszervezetek a megyei szövetséggel karöltve találhatnak pályázati forrást eszközeik 

fejlesztése érdekében. Az önkéntes mentőszervezetek árvízvédelmi kompetenciáinak fej-

lesztése  közvetlen  eszközátadás  és  a  hozzá  tartozó  képzések  útján  is  megtörténhet.  Ez  

esetben olyan beavatkozó járművek, illetve az 50. ábrán látható utánfutók átadása jelen-

het meg az állam oldaláról, mely a járások veszélyeztetésének megfelelő kezdő készlete-

ket tartalmazza, így a felmálházott járművek azonnal bevethetőek.  

  
50. ábra: Árvízvédelmi utánfutók átadása. (forrás: somorin.sk [123]) 

 
A másik sarkalatos feladatrendszer az egységes kommunikáció. Ezen esetben egyrészt 

a hivatásos egységek által használt hálózat és eszközhasználat (EDR rendszer) másrészt 

a kommunikációs nyelv képzéseken történő elsajátítása jelent sok esetben kihívást az ön-

kéntesek számára.  
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Az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR), mely a kárelhárítás során az 

együttműködő szervek által használt rádiótávközlési rendszer, magas rendelkezésre állást 

biztosító, zárt rádió-távközlő rendszer. Célja, hogy olyan professzionális összeköttetést 

valósítson meg a különféle készenléti és rendvédelmi szervek között, amely gyorsabbá, 

hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a mentési feladatok végrehajtását. Hazánkban ez 

a digitális rendszer tíz éve érhető el. A budapesti  hálózat 2006. április 5-n kezdte meg 

működését, melyet az év végéig a keleti és végül a nyugati országrész lefedése követett.  

Az országos hálózatban az EADS Secure Networks által szállított 270 bázisállomás mű-

ködik,  mely 42  ezer  készülék  használatának  technikai  háttérbázisát  biztosítja.  A  teljes  

kiépítéssel és használatba vétellel Európa szintű TETRA40 rádiórendszer  valósult  meg 

Magyarországon a rendvédelmi szervek kiszolgálására (lásd 51. ábra).  

Az elmúlt időszak kezdeti nehézségeit leszámítva, elmondható, hogy ezen elektroni-

kus rendszer napjainkban már elengedhetetlenné vált. A különböző tömegrendezvények, 

sportesemények biztosítása, vagy az árvízi veszélyhelyzeti kommunikáció biztosítása fo-

kozott készenléti jelenlétet, tehát megnövekedett kommunikációs forgalmazást igényel-

tek. A kommunikáció mellett a digitális rendszer fontos felhasználói előnye a művelet-

irányítás lehetősége. Az EDR segítségével gyorsabb és irányítottabb reagálás érhető el a 

gyors kárfelszámolás igénye esetén, együttműködést igénylő katasztrófahelyzetnél.[125] 

A rendszer fejlesztése során kiemelt  figyelmet kell  szentelniük a döntéshozóknak egy-

részt a veszélyhelyzet felszámolásában részt vevő, de a rendszerhez jelenleg hozzá nem 

férők (például polgármesterek, védelmi bizottsági elnökök, operatív szervek vezetői) irá-

nyába történő bővítésre, másrészt azon önkéntes mentőszervezetek tagjainak további kép-

zésére, akik e kommunikációs rendszert már használják. További fejlesztési kihívást je-

lent a hálózati lefedettség bővítése, az EDR rendszer szélessávú adatszolgáltatási lehető-

ségeinek elterjesztése, a használat feltételrendszerének megismertetése és szakképzésé-

nek kiterjesztése.  

40 A kilencvenes években bevezetett és elterjedt TETRA (Terrestrial Trunked Radio, földi trönkölt rádió) 
szabványon alapuló rendszerek jelentősen eltértek az addig megszokott, analóg mobil rádióhálózatoktól. A 
hagyományos rendszereket elsősorban beszédforgalomra tervezték, és csak későbbi fejlesztések árán lettek 
alkalmasak adatalapú szolgáltatások (pl. üzenetküldés, távmérés, stb.) nyújtására, korlátozott módon. Ezzel 
szemben a  TETRA rendszerek egyenértékű módon támogatják a beszéd- és  az adatforgalmat.  Alapvető 
jellemzőjük, hogy egy közös távközlési infrastruktúrát több felhasználói szervezet használ. Különösen igaz 
ez a nagy kiterjedésű, regionális, vagy országos hálózatokra. Mind a polgári, mind a készenléti rendszerek 
esetében fontos az, hogy ezek a szervezetek kommunikációjukat egymás zavarása nélkül, sőt, egymástól 
biztonságosan elkülönítve tudják lebonyolítani. 
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megoldást a létszám megtartása, a mentőerők hatékony munkájának és együttműködésé-

nek kialakítása során. A különböző települési önkéntes szervezetek vezetőivel történt in-

terjúk és egyeztetések során arra a megállapításra  jutottam, hogy a szervezetek közötti  

bizalom, az egymás munkájának tisztelete elengedhetlen feltétele a járási mentőcsoport 

eredményes munkájának. E bizalom megteremtése érdekében az évenkénti szinten tartó 

gyakorlatokon túl  szükséges  egyéb rendezvények,  oktatás és  gyakorlattartás,  hiszen ez 

lesz a terepe a közös tevékenységnek. Az árvízvédelemhez köthető továbbképzés általam 

javasolt  tematikáját  a 4.  melléklet tartalmazza,  melynek segítségével  a polgári  védelmi 

szövetségek által koordinált felkészítés könnyen és eredményesen végrehajtható. E tevé-

kenység megszervezése szintén az állami szervekre vagy a Megyei Polgári Védelmi Szö-

vetségekre hárul, mely gazdasági alapját pályázati forrás, vagy normatíva teremtheti meg. 

Az OKF pályázaton az idei évben négyszázkilencvenkét önkéntes tűzoltó egyesület ka-

pott pályázati támogatást, amely hűen tükrözi azon szervezeteket, akik tűzvédelem olda-

láról vesznek részt a katasztrófavédelem munkájában. Ehhez csatlakoznak a speciális fel-

adatokra szakosodott önkéntes mentőszervezetek41, megyei-, járási és települési mentő-

csoportok, melyek számadatait az 52. ábrán foglaltam össze.  

 
52. ábra: A mentőcsoportok létszáma hazánkban.(forrás: BM OKF [126]) 

Azon magánszemélyek, akik önkéntesen jelentkeznek polgári védelmi szolgálatra an-

nak érdekében, hogy településük védelméért hatékonyan fellépjenek, 2012 óta tagjai le-

41 Speciális mentőszervezet, mely nagyságrendileg 70 önkéntes mentőszervezet jelent. 
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hetnek az önkéntes települési polgári védelmi szervezetnek. Míg korábban az ilyen am-

bícióval rendelkező személyek valamely, a településen működő önkéntes tűzoltó egyesü-

let tagjaként, vagy vöröskeresztes tagként végeztek munkát, addig napjainkban már köz-

vetlenül az önkormányzati szervezetben tevékenykedhetnek, ugyanis a helyi szintű ön-

kéntes polgári védelmi szervezetbe a polgármester, mint elsőfokú hatóság ad ki beosztó 

határozatot.  Amennyiben a polgári  védelmi szolgálatot  választja az egyén, ugyanolyan 

jogok és kötelmek között végzi tevékenységét, mint a köteles polgári védelmi szervezet-

ben munkát végző személy. Függelmi viszony révén parancsot kaphat, melyet teljesíteni 

köteles, ugyanakkor az nem irányulhat indokolatlan munkavégzésre, emberi méltóság el-

leni cselekményre, élet és testi épség veszélyeztetésére. A vonatkozó jogi szabályozás az 

önkéntes részére azonban felmondási jogot biztosit, mely a köteles polgári védelmi szer-

vezetbe  beosztott  egyént  nem  illeti meg.  Meghatározott  körülmények  között  az  egyén  

felmondhatja a polgári védelmi szolgálatot, melyet köteles polgári védelmi szervezetbe 

beosztott társa nem tehet meg. Az önkéntes polgári védelmi szervezet mellett települési 

szinten különböző karitatív szervezetek is részt vesznek a mentőtevékenység végrehajtá-

sában. Ehhez szükség van a katasztrófavédelmi szervvel történt együttműködési megál-

lapodás megkötésére, megfelelő szakképzettségre, a beavatkozás irányításával rendel-

kező szakképzett személyre és beavatkozásra alkalmas eszközökre.  

4.4.  Az önkéntes mentőszervezetek alkalmazásának szabályai árvízi  
veszélyeztetés időszakában, katasztrófavédelmi műveletekben  

Egy önkéntes mentőszervezet hazánk területén akkor tud tevékenységet végezni, ha 

rendelkezik a Nemzeti Minősítési Rendszerben meghatározott képzettségi, felkészültségi 

alapkövetelménnyel, melyről egy vizsgálatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szerve folytat le és ad minősítést. Törlésre kerül a mentőszervezet, ha azt a szervezet kéri, 

a minősítés érvényességi ideje lejár, nem felel meg a minősítés személyi,  technikai  és  

műszaki feltételeinek, megsérti a megállapodásban, illetve  a rendeletben  foglaltakat,  a  

mentőszervezet tagjainak legalább 25%-a megváltozik és a mentőszervezet nem újította 

meg a minősítését. A megszerzett minősítést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv köz-

ponti  szerve minden év január  31-ig közzéteszi  a  honlapján.  Amennyiben az  önkéntes  

mentőszervezet részére ezen feltétel rendelkezésre áll, akkor a katasztrófavédelmi tör-

vényben  meghatározott  követelmények  megléte  esetén  a  hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv központi, területi szervének felkérése szükséges a mentésben való részvételhez. Az 

értesítő okmány tartalmazza a káresemény jellegét, az esemény helyszínét, az igényelt 
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segítségnyújtás mértékét, valamint a gyülekezési pont helyét. Amint a mentőszervezet a 

helyszínre érkezett, itt a kárhelyszíni tevékenységét a helyszín műveletirányító vezeti. 

Árvízi veszélyeztetés időszakában a műveletirányító a védelemvezető lesz. A felkérés 

alapján tud a védekezésbe bevont mentőszervezet kár- és költségtérítést kapni, ugyanak-

kor általános jelentéstételi kötelezettséggel tartozik, tevékenységéről jelentést kell, hogy 

készítsen.  A mentőszervezet annak érdekében, hogy részt vegyen a feladatellátásban a 

tagjaival szemben is kell, hogy követelményt fogalmazzon meg, melyek az alábbiak: 

• Érvényes  tagsági  viszonyban,  munkaviszonyban,  illetve  munkavégzésre  irá-

nyuló egyéb jogviszonyban kell állnia a mentőszervezettel, illetve annak tiszt-
ségviselője kell, hogy legyen; 

• Rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egészségügyi, 

pszichikai, fizikai képességgel;  

• Rendelkeznie kell a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a vonatkozó és 
a jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély-nyúj-

tási ismeretekkel, a szakmai képesítési és képzettségi alapkövetelménnyel; 

• Az  egészségügyi  tevékenység  ellátásánál  a  népegészségügyi  szakigazgatási 

szerv engedélyével; 

• A hivatásos szerv által engedélyezett egyedi azonosító jellel, érvényes élet- és 

balesetbiztosítással. 

Szükséges megemlíteni azon humanitárius szervezeteket is, akik nem mentőszervezet-

ként vesznek részt a veszélyhelyzet felszámolásában, de munkájuk elengedhetlen a kár-

helyszínen, vagy az élet és anyagi javak védelme során. Az önként jelentkező társadalmi 

és karitatív szervezetek árvízi védekezésben való közreműködésére elsősorban a hivatá-

sos katasztrófavédelmi szerv központi szervének döntése alapján kerülhet sor, mely során 

a katasztrófa típusának és a képességeiknek megfelelő tevékenységet végeznek.  Ugyan-

akkor a tevékenységük főbb lépéseit a védekezés irányításáért felelős személy határozza 

meg. 

Az önként jelentkező szervezetek a védekezési tevékenységbe abban az esetben kerül-

nek bevonásra, ha a katasztrófák elleni védekezésért felelős szervek erői, eszközei és ké-

pességei a védekezés irányításáért felelős személy döntése alapján nem elegendőek a kár-

esemény felszámolásához. Az árvízi elöntés elleni gyors védelem eszközei, új eszközök 

és használhatóságuk vizsgálata honi viszonyok között 
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Magyarország területén a kis vízfolyások településeken belüli, belterületi szakaszainak 

hossza kb. 6000 km. A töltésekkel való védelem mellett, mely sok esetben nem megva-

lósítható, vagy olyan anyagi terhet ró, mely gazdaságilag nehezen megvalósítható, meg-

jelentek olyan alternatív eszközök melyek az egyén, vagy egy-egy település esetén gyors 

és költséghatékony megoldást jelenthetnek.[127] Kutatásaim során felmértem azon lehe-

tőségeket, melyek alternatív védelmi eszközként bevethetőek, vizsgáltam azok pozitív, 

illetve negatív hatásait.  

A mobilgát42 rendszerek fejlesztőinek általában a célja, hogy az árvízvédelemben a 

hagyományos eszközökkel egyáltalán nem, vagy csak nehezen megoldható, lokális jel-

legű problémákra műszaki, gazdaságossági és esztétikai szempontokból egyaránt ked-

vező, hosszútávon alkalmazható megoldást találjanak, amellyel magánszemélyek, közös-

ségek biztonságban tudhatják az életüket, anyagi javaikat. Minden döntés előtt meg kell 

vizsgálni  és  mérlegelni  kell a rendszerek előnyeit, hátrányait, csak így hozható felelős 

döntés az emberélet és anyagi javak védelmének érdekében. 

A védelmi eszköz tervezésekor, telepítésekor a biztonság érdekében az alábbi ténye-

zőket figyelembe kell venni: 

• Mértékadó árvízszint; 

• Építendő, illetve a meglévő gát magassága;  

• Keresztmetszeti méretek; 

• Biztonsági tényező. 
 

BAUER−IBS árvízvédelmi fal 

A mobil árvízvédelmi fal – azért nevezik így, mert eredetileg egy betonfalból fejlődött 

ki – kb.  20-25  éves  múltra  tekint  vissza,  jelenleg ez  az  egyik  legfejlettebb  védekezési  

módszer.  

Egy viszonylag egyszerűen telepíthető mobilgát, mely a helyszínen összeszerelt ext-

rudált alumíniumprofilokból (oszlopokból és gerendákból) áll. A védekezés előtt a mű-

szaki terveknek megfelelően a már korábban megépített alapra és véglegesen telepített 

tartóoszlopok közé szerelik. A gát maximális magassága 5 m lehet, melyből általában a 2 

méteres magasságig építhető kitámasztás nélküli tartó oszlopokkal, e magasság felett már 

42 A köznyelvben elterjedt mobilgát kifejezés az ideiglenes védmű (lásd fogalomtár) fogalmával fedhető 
le. 
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támasztott oszlopok használata a szokásos megoldás. A gát hátránya, hogy előre telepített 

helyen alkalmazható csak, megfelelő előkészítés, talajfeltárás, laborvizsgálatok, szivár-

gásszámítás és ebből eredő átgondolt tervezés és hibátlan kivitelezés mellett.  Fontos 

szempont, hogy a vonalvezetésében, szerkezeti részeiben illeszkedjen a területi igények-

hez, biztonságérzetet nyújtson a mentett oldalon élő lakosságban. További hátrány, hogy 

a földgátakkal szemben, a mobilfalaknál utólagosan már nem oldható meg biztonsággal 

a védelmi magasság növelése, a mobil fal magasítása. Ebben az esetben a védekezés az 

átbukó víz elvezetésével, a csurgások összegyűjtésével, valamint lakosságvédelmi intéz-

kedésekkel  (pl.  kitelepítés)  valósítható  meg.  Ugyanakkor  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. 

 
53.  ábra: IBS fal építése. (forrás: Domo-bau.hu [128]) 

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

biztosítva a megfelelő vízzárást. A gerendák a kellő magasság eléréséig egyszerűen ra-

kódnak egymásra, a hornyos kialakítás és a feszítőékek, csavarok révén a gerenda-ge-

renda és a gerenda-oszlop illesztések is vízzáróak. (lásd 53. ábra) 

Az árvíz levonultával a mobilelemeket le kell szerelni, az elemeket tiszta vízzel le 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 egy-

mással.[128] 
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Előnye: 

• Szabályos kialakítás és rendeltetésszerű használat esetén a mobilfal vízáteresz-
tési mutatója ≤10 liter/óra/m2; 

• Rugalmasan alkalmazható egyenetlen felületen és sarkoknál, valamint 5 mé-

ternél kisebb szintugrás esetében is; 

• Értelemszerűen az élettartamán belül újra felhasználható; 

• A rozsdamentes acél és korrózióálló extrudált alumínium-elemek kezelése és 

fenntartása könnyű; 

• A mobilgát gyorsan összerakható, az elemek egyszerű formájúak, kellően ro-
bosztusak, szimmetrikusak és funkciónként teljesen azonos kialakításúak, ezért 

nem áll fenn az összecserélés miatti hibalehetőség. Mozgó vagy elektronikus 
alkatrész nincs; 

• A szereléshez nem szükséges szakképzett munkaerő, segédmunkások is rövid, 
néhány órás képzést követően el tudják végezni a feladatot; 

• Nem szükséges olyan magas földműveket kiépíteni, amelyek elzárják a telepü-
lés parti szelvényét a folyó látványától; 

• Amennyiben a helyi térszerkezeti adottságok és fejlesztési igények nem is te-

szik lehetővé a magasabb és megfelelő állékonyságú földművek kiépítését, 
megfelelően integrált védelmi alternatívaként jelenik meg. 

Hátránya: 

• Drága. Elsősorban ott érdemes gazdaságosságát vizsgálni, ahol a földgát szer-
kezete gyenge, nem kellőképpen víztartó, magassághiányos, vagy a gát alatti 
átszivárgás veszélyezteti  a mentett  oldalt,  vagy ahol kis terület bevédése (pl.  

lakóparkok, magáningatlanok) a használat miatt más módon nem megoldható; 

• Speciális tárolási körülményeket igényel; 

• Összeszereléséhez speciális szerszámok szükségesek; 

• Előre telepített, áthelyezése időigényes;  

• A szigetelőelemeket a napsugárzástól óvni kell; 
• Magas biztonsági tényezővel kell számolni (nagyobbnak kell lennie 1,6 méter-

nél); 

• Megfelelő idejű és pontos hidrológiai előrejelzés szükséges, hogy a hirtelen 
lezúduló  nagymennyiségű csapadékok miatt kialakuló árhullám érkezésével 
szemben legyen elegendő idő a mobilfal összeszerelésére, a biztonságos véde-
kezés megkezdésére; 
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• Rosszul tervezett altalaji művek miatt megnőhet a talajvíz szint, illetve az árvíz 
után kiemelt figyelmet kell fordítani a mentett oldal felé elszivárgott vizeknek 

a folyóba történő visszaemelésére; 

• A végrehajtási munkálatok során precíz munka szükséges, az építőiparban el-
fogadott kivitelezési tűréshatároknál egy nagyságrenddel szűkebb eltéréssel 
kell a lehorgonyzó szerelvényeket 3−3 méter távolságban elhelyezni. 

 
Önálló gáttestek és gátmagasítások mellett az IBS mobilgát egy oszlopközét önállóan 

is alkalmazhatjuk, például egy kapu, ablak, ajtó lezárására. A hullámtéri épületek esetén 

praktikus megoldás lehet a nyílászárók védelmének kialakításakor, melyet az 54. sz.ábra 

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

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

elemeket és a gerendákat, így a vízmentes lezárás megoldható. 

   
54.  ábra: Nyílászárók szakszerű árvízvédelme, szemben a védelmet alig jelentő nem 

szakszerű egyéb megoldásokkal. (forrás: Hochwasserscutz.de [129]) 
 

Az előnyök és hátrányok figyelembevétele mellett hazánkban több település is foglal-

kozik az 55. sz. ábrán látható mobil árvízvédelmi mű valamelyik típusa kiépítésének gon-

dolatával, melynek hazai adaptációja az ezredfordulót követően indult meg.[130] Termé-

szetesen, napjainkban ezek közül a legközismertebb Budapest terve a csillaghegyi öblözet 

védelmére, melynek egyik legfontosabb eleme a Dunával párhuzamosan építendő mobil-

gát-rendszer. A hazai fejlesztési tervek sorát gazdagítja Vác, Visegrád és Sződliget, mely-

hez példákat már nem csak külföldről, hanem itthonról is lehet meríteni, mint a szegedi, 

vagy szentendrei kivitelezés.  
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Maga a megújult gátszakasz több mint két és fél kilométer, melyből az árvízvédelmi fal 

333 m hosszú, mely az 1965-ben, rohamtempóban épült öreg töltés helyén épült. A Duna 

ezredforduló utáni áradásai rámutattak az önálló védekezést ellátó Szentendrén a töltés 

hiányosságaira, így például a 2006. évi árvíz elleni védekezés során kb. 520 ezer darab 

homokzsákot, 21.300 m² fóliát és 3.375 m² geotextíliát kellett az eredményes védekezés 

érdekében felhasználni, míg az összköltség ebben az időszakban elérte a 120 millió Ft-ot 

az önkéntes munka ellenére.[131]  

A szentendrei mobil árvízvédelmi fal előnyei, hátrányai: 

Előnyei: 

• A mobil fal statikus alapjának megépítését követően a földfelszíni fém elemek-

ből álló védvonal kiépítését 8−10 óra alatt el lehet készíteni; 

• Árvízmentes időszakban a mobil árvízvédelmi fal visszabontható földfelszínig, 

igy abból szinte semmi sem látszik, kizárólag a talajban lévő, úgynevezett tar-

tófészkek,  amelyekbe árvízi  védekezés  esetén  a  tartó  oszlopok illeszkednek.  

Igy jóval esztétikusabb, a turizmus fejlesztés eszköze lehet;  

• Kiegészítő elemként a korzó alsó részén létesült egy szervizút, mely egyéb 
funkció ellátására is alkalmas (pl. séta és kerékpárút); 

• A településen belüli kevés hely kihasználására jobban alkalmas,  ugyanakkor 

óriási értékeket is képes megóvni; 

• Adott tervezési értékek mellett biztonságos.  

Hátrányai: 

• Fajlagosan drágább, mint egy egyszerű föld- vagy vasbeton gát;  

• A gát biztonsági övezetében nem lehet olyan növényzet, mely fizikai veszélyt, 

szivárgás, valamint hordaléktorlódás miatti veszélyt jelenthet; 

• Az árvíz levonulta után további feladatokat kell ellátni, mint például az elemek 

leszerelése, megtisztítása, ellenőrzése és raktárba szállítása. Az elemek vandá-
lok, tolvajok elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell; 

• Az alumínium-szilícium-magnézium ötvözetből készült oszlopok és gerendák 
sérülése esetén azok pótlása drága;  

• A gumitömítéseket speciális anyaggal kell kezelni, és azokat az öregedés ellen 

karban kell tartani; 

• Tapasztalatok hosszú időszaki hiánya, mivel az első ilyen jellegű építmények 
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életkora még Nyugat-Európában sem éri el a két évtizedet, másrészt Magyar-

országon a szentendrei volt az első árvízvédelmi mobil fal; 

• Egy komplex rendszer részeként kell megvalósítani, ahol településenként el-

térő talajmechanikai feltételek, viszonyok mellett kell működtetni;  

• Összerakásához, bontásához gyakorlás szükséges; 

• Az alépítmények pontos és körültekintő tervezése és szimulációja elengedhe-

tetlen, hiszen az altalaji „vízjárásba” beavatkozó betonfal „túlméretezése” szin-

tén káros viszonyokat teremthet; 

• Komplex szivárgórendszer kiépítése szükséges, amelynek segítségével a fölös-

leges vízmennyiség viszonylag rövid időszak alatt visszavezethető a folyóba;  

• Vasbeton vízzáró fal elkészítéséhez egyszeri, de komoly földmunka szükséges, 

ami általában nem tesz jót a helyi növényvilágnak; 

• Előre kiépített magassága nem, vagy csak nagy beruházás után emelhető. 
 

Szegedi partfal felújítás 

Szegeden a 1970-es  években megújult  árvízvédelmi  rendszer  a  2006-os  árvíz  során 

minden korábbinál nagyobb árvízi terhelésnek volt kitéve, mely megmutatta azokat a hi-

ányosságokat (magassági hiány, állékonysági probléma,  szivárgó víz, közműhálózati ele-

mek kockázata), melynek orvoslása a 2015-os fejlesztéssel valósulhatott meg. Ennek nyo-

mán indult meg az 58. sz. ábrán látható szegedi partfal rekonstrukciója mintegy 2,2 mil-

liárdos forrásbevonást követően.  A fejlesztés során mobil árvízvédelmi fal kiépítése biz-

tosítja az árvízi biztonság megteremtését, melynek előnyeit, hátrányait a következő feje-

zet mutatja be. A Magyarországon is  „alkalmazási engedéllyel” rendelkező mobilgát a 

szentendrei árvízvédelmi fallal megegyező módon került kiépítésre, ahol a 2013-as dunai 

árvíz időszakában „élesben” került bevetésre a mobil gát. A mobil gát kiépítése előtt meg-

emelésre került a „Stefánián” a járdaszint 50 cm-rel, így a mobilgát elemek magassága 

11,30 méteres tiszai vízszintnek fognak megfelelni. A projekt megvalósításához példát 

adott Krakkó és Linz árvízvédelmi rendszere is.[133]  
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Quick Damm mobil gát  

Egy viszonylag gyorsan felépíthető mobil gáttípus, amely egy ellenálló geomembrán 

anyag egy fémvázra rögzítve. Az 60. sz. ábrán látható elemek általában 2−2 méteres da-

rabokból 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 ele-

met.[134]  

 

60.  ábra: Quick Damm mobil árvízvédelmi töltés. (forrás: domo-bau.hu [134])  

Előnye: 

• Gyorsan építhető, viszonylag kis munkaerőt igénnyel; 

• Helyi viszonyokhoz igazítható egyedi gyártási lehetőség;  

• Rendszerbe köthető, különböző típusú elemek kaphatóak, melyek a követke-
zők: 

o Ajtóvédő, mely segítségével megoldható, hogy egy elöntött terepre nyíló ajtót 
a víztől megvédjünk, miközben működését nem akadályozzuk; 

o Sarokelem segítségével  akár 90°-os kanyar is  kialakítható a töltés vonalán, 

megtartva annak előnyös tulajdonságait, vízbiztonságát; 
o lefolyóvédő felhasználása révén a lefolyók árvíz idején is problémamentesen 

tovább használhatók, tartalmuk nem fog az útra kifolyni.    
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Hátránya: 

• Drága; 

• 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, melyet az 61. ábra mutat, különös szakértelmet nem kíván, a rend-

szer telepítési-, műszaki leírása szerint 4−6 ember egy óra alatt, feltöltés nélkül 100 fm 

mobilgátat tud felépíteni.[134] 

 
61.  ábra: A mobilgát szerelése. (forrás. domo-bau.hu [134]) 

A Quick Damm mobilgát ajánlott felhasználási területe lehet: 

• Ideiglenes nyúlgátként burkolt és tömörített földalapokon egyaránt; 

• Gátmagasító elemként, statikus víznyomás és hullámverés ellen is; 

• Gátmegszakítások vagy kulissza nyílások (út, bejárat, átvezetések) lezárására;  

• Belvízi védekezés során;  

• Környezetvédelemben: 

o Olaj és oltóvíz visszatartására; 

o Olaj, szennyvíz, higított vegyszerek ideiglenes tárolására; 

• Oltóvíz tárolására.   
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Aqua-Barrier árvízvédelmi rendszer 

Ez az árvízvédelmi rendszer csekély össze- illetve szétszerelési ráfordítással építhető 

ki. A 62. sz. ábrán található rendszer alapja egy galvanizált acéllemezből előállított meg-

támasztó lemez. A védekezés során 1,8 m-es védekezési magasságot érhetünk el. A rend-

szer összeszerelése során a felállított megtámasztó lemezre 45o-ban döntve kerülnek az 

EUR raklapok. Annyi megtámasztást ill. raklapot kell egymás 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 lenyo-

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

rögzítést.[135] 

 

 

 

62.  ábra: Aqua Barrier árvízvédelmi rendszer. (forrás: vidranet.hu [135]) 

Előnye: 

• Flexibilis, ugyanakkor nagyon gyorsan, csekély élőmunka ráfordítással felépít-
hető; 

• A használat után a rendszer szétszerelhető, letisztítható és helytakarékosan rak-
tározható;  

• 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; 

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

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

SZÁLERŐSÍTETT 

FÓLIA 

 

EUR-RAKLAP 

MEGTÁMASZTÁS 
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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 igénye; 

• Használat után fertőtleníteni kell az árvízi hatások miatt. 
 

Beaver mobilgát 

A Beaver mobilgát  egy olyan vízzel feltölthető tömlős mobilgát, mely elsősorban a 

gyorsan kialakuló árvizek (flash flood) ellen nyújt hatékony védelmet. Másik alkalmazási 

lehetősége a lassú lefolyású árvizeknél a töltések magasításával történő védekezés, ahol 

a szükséges szakaszvédekezés kialakítható. Mivel az Országos Katasztrófavédelmi Fő-

igazgatóság e mobilgát mellett tette le a voksát, illetve a regionális mentőbázisok jelenleg 

ezen készletek tárolásába és használatába kerültek bevonásra, a mobilgátakkal kapcsola-

tos elemzések során érdemes részletesen tanulmányozni e rendszer tulajdonságait, hasz-

nálati szabályait.[136]  

A Beaver mobilgát használata során az első lépés a mobilgát bevetés előtti helyszínre 

szállítása, mely során nem szükséges speciális szállítójármű. Kihívást elsősorban a hely-

szín adta terep leküzdése jelenti, az eszköz súlya nem jelentős, a nehezen megközelíthető 

felázott terepre akár kézi erővel is kijuttatható. A raktárbázisokon egységkonténerben tá-

rolt gát helyszínre szállítása ebben a formában valósul meg, ekkor a konténerben 10 db 

20  méteres és  15  db  10  méteres  gáttestet, a levegővel történő felfúváshoz  szükséges  

kompresszort, a vízzel való feltöltéshez szükséges szivattyút, aggregátort, homokzsáko-

kat, lapátokat, fáklyákat, állványos reflektorokat, esővédő ruházatot találjuk meg, melyet 

a 63-as ábra mutatja be.   
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63. ábra: Beaver mobilgát egységkonténer.  
(forrás: Polgári Védelemért Alapítvány [136]) 

A felhasználás első lépéseként, a gát bevetése során helyszínre szállított elemeket ki-

fektetjük,  majd az  egységkonténerben  található  kompresszor  segítségével  felfújjuk.  

Amint a gáttestelemek felvették formájukat, a szükséges hosszban összekapcsolhatók. Ez 

után még lehetőség van a gát vonalának pontosítására a védekezés hatékonyságának nö-

velése  érdekében.  Azonban a műszaki leírás értelmében szigorúan tilos az elemeket a 

földön húzni, különös elővigyázatossággal kell eljárni aszfalt, beton és ehhez hasonló ta-

lajokon. Ez után lehet felkutatni azokat a pontokat, ahol a talaj egyenetlensége miatt eset-

leges átszivárgás alakulhat ki (lásd 64. ábra).[136]  

   
64.  ábra: Homokzsákos kiegészítés, tömlőgát helyre szállítása. 

(forrás: Polgári Védelemért Alapítvány [136]) 

Következő lépésként történik meg a tömlők vízzel történő feltöltése, mely a tűzivíz-

hálózat felhasználásával, vagy a folyóból történő vízkiemelés útján valósítható meg a 65. 

ábra szerinti  kivitelezésben.  A  rendszert  csak  a  végleges  helyén  kell  vízzel  feltölteni.  

Használat során a rendszer stabilitását az egymás mellett álló, a gyártó által kialakított, 
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gáttestekből a vizet le kell engedni, ventilátoros légbefúvással a tömlőket ki kell szárítani, 

majd azokat össze kell hajtani és az egységkonténerbe helyezni. Ezzel azonban nincs vége 

a karbantartási munkálatoknak. A telephelyre szállítás után le kell tisztítani az esetleges 

fertőző hatásoktól (mosás, szárítás), majd a sérüléseket javítani, záróelemeket ellenőrizni 

kell. Karbantartási feladatként, időszakonként a tömlőket át kell hajtogatni.  

Előnye:  

• Rendkívül gyorsan bevethető;  

• Alkalmazásához kevés emberre van szükség;  

• Rögzítés nélkül használható homokon, füvön, kavicson, zúzott kövön, aszfal-

ton, betonon; 

• Tárolása egyszerű, könnyen szállítható;  

• Rendelkezik speciális sarokelemmel, mely 0−90 fokig bármilyen szögben ki-

alakítható; 

• Használata során nem keletkezik veszélyes hulladék. 

Hátránya: 

• Homokzsák használatát teljes mértékben nem váltja ki; 

• Nem tudja felvenni teljes mértékben a talaj egyenetlenségeit; 

• Altalaji szivárgás ellen nem nyújt védelmet; 

• Sérülése esetén veszélyforrássá válhat; 

• Speciális karbantartási, tárolási igénnyel rendelkezik; 

• Használatához kisgépek szükségesek, mely kezelői vizsgához kötött; 
• Használat után fertőtleníteni kell az árvízi hatások miatt. 

 

4.5.  Részkövetkeztetések 

A település, – mint a katasztrófák elleni védekezés legfontosabb alapeleme – illetve 

annak lakosai, akik önszántából részt kívánnak venni a felmért katasztrófavédelmi koc-

kázatok felszámolásában a fent említett szervezeti formákban (önkéntes munkavégzésre 

jelentkezés katasztrófahelyzetben, önkéntes polgári védelmi szervezetben, önkéntes tűz-

oltó egyesületben, önkéntes mentőszervezetben, egyéb társadalmi karitatív szervezetben) 

tudnak részt vállalni. Jelen fejezetben vizsgáltam, hogy az önkéntesség milyen motiváció 

hatására alakul ki, azt milyen feltételek mentén lehet biztonsággal alkalmazni a kataszt-

rófavédelem feladatrendszerében. Az önkéntesség motivációinak tanulmányozása során 
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azon motivációs elemeket vettem alapul, melyek segítséget nyújtanak mindazon önkéntes 

mentőszervezetek vezetőinek, akik a szervezetfejlesztés terén, a létszámfejlesztés prob-

lémáinak  megoldásán  dolgoznak.  Hazánkban  ezen  szervezetek  nagy  része  küzd  a  lét-

számhiány problémájával napjainkban, melyhez iránymutatást nyújthat a fejezetben em-

lített motivációk felkutatása a települési környezetben. Összefoglaltam és rendszereztem 

mindazon személyi és szervezeti feltételrendszert mely szükséges ahhoz, hogy az önkén-

tes szervezetek alkalmazása az árvízi veszélyhelyzet során szervezett mentési tevékeny-

ség keretei között valósuljon meg. Az önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi felada-

tokba történő bevonása során követelmény a nemzeti minősítő rendszernek való megfe-

lelés, amelyet kiegészít egy együttműködési megállapodás az önkéntes mentőszervezet 

és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv között, mely alapján valósul meg a katasztrófa-

védelmi szerv szakmai irányítása. A jogi környezet változása, ezen belül a katasztrófavé-

delemről szóló jogi szabályzók eredményeképp megalakultak az országos, a megyei men-

tőcsoportok, a közigazgatási rendszerben bekövetkezett változások kapcsán újra létrejött 

járásokkal pedig megszülettek a járási mentőcsoportok is, melyet a települési mentőcso-

portok megalakítása, illetve az önkéntes polgári védelmi szervezetek egészítenek ki. Ter-

mészetesen  a  katasztrófahelyzetek  felszámolása  során  többfajta  önkéntes  csoport  vesz 

részt a kárfelszámolásban,  kárenyhítés  folyamatában,  ugyanakkor a védelemvezetőnek 

leginkább a polgári védelem területéhez tartozó, fent említett önkéntes mentőcsoportok-

kal kell számolnia az eredményes védekezés érdekében. A mentőcsoportok szakmai kép-

zése, hatékony munkavégzése érdekében a gyakorlatok és képzések koordinálása szintén 

a védelemvezető, polgármester, területi vezető (HVB, MVB elnök) kiemelt feladata. A 

képzések szakszerű megszervezésének koordinálása érdekében elkészítettem a mentőcso-

portok részére tartandó továbbképzés javasolt szakmai tematikáját, mely mind az elmé-

leti, mind a gyakorlati feladatvégrehajtást magába foglalja. Az éves továbbképzés mellett 

a mentőcsoportok létszámának fejlesztése, szakmai ismereteik bővítése érdekében java-

soltam az éves összevont és helyi gyakorlatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által 

kezdeményezett egyéb szakmai fórumok és szakmai napok megtartását, ahol az önkéntes 

állomány tudásszintje, tapasztalata tovább bővíthető. Véleményem szerint további fontos 

szempont ezen szervezetek pályázati finanszírozásának átalakítása, a pályázati lehetősé-

gek és források bővítése. Javaslom, hogy a pályázati rendszerben tapasztalható jelenlegi 

elaprózó  rendszer  helyett komplexebb  formában,  az  MPVSZ tagszervezeteinek  pályá-

zatba történő bevonása mellett valósuljon meg a szervezetek eszközfejlesztése.   
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A mentőszervezetek árvízvédelmi feladatainak rendszerezése mellett vizsgáltam a la-

kosság önmentési képességének javítása érdekében rendelkezésre álló árvízvédelmi esz-

közöket, bemutattam azok előnyeit, hátrányait. Megállapítottam, hogy ezen eszközöknek 

a lakosság körében elsősorban a helyi elöntéssel fenyegető villámárvizek helyszínén van 

létjogosultsága, bár az állam és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv is folyamatosan ke-

resi az új megoldásokat, mellyel a „kézi erő” használata csökkenthető. Kutatásaim során 

arra a meggyőződésre jutottam, hogy az árvíz által veszélyeztetett településeken lakók 

kevés információval rendelkeznek az árvízi védelem során rendelkezésre álló eszközök-

ről. Az általam kidolgozott és a mellékletben található lakossági tájékoztató kiadvány se-

gítségével bővíthető a lakosság ismeretanyaga, melyet további hasznosításra ajánlok fel. 

Az elmúlt időszak elöntései által okozott károk mértékét vizsgálva megállapítható, hogy 

az önkormányzatok, járási hivatalok által terjeszthető ismeretanyag, illetve az árvízvé-

delmi eszközök beszerzéséhez köthető lakossági támogatás bevezetése kapcsán a lakos-

ság biztonságtudata nagymértékben nőhet. Az árvíz utáni kárenyhítés csökkentésének ér-

dekében, illetve az anyagi javak védelmében elengedhetetlen a lakosság ismeretanyagá-

nak bővítése, önmentő képességének javítása.   
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A doktori értekezésemben az árvíz elleni védelem, mint hazánk legjellemzőbb veszély-

helyzeti feladatrendszerének, a lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelé-

sét és megoldandó feladatainak elemzését végeztem el. Ennek értelmében megállapítot-

tam, hogy napjainkra a globális klímaváltozás hatása miatt az árvízi biztonság megválto-

zott,  az újabb  kihívások,  fenyegetések,  kockázatok  alapján  értelmezése  komplexebbé  

vált. 

Történeti áttekintés során rávilágítottam, hogy Magyarország jelenkori árvízvédelmi 

rendszerének alapjai ugyan a XIX. századig nyúlnak vissza, ugyanakkor napjainkban fo-

lyamatosan kutatni szükséges mindazon technológiákat, melyek a kézi erő kiváltását szol-

gálják a veszélyhelyzet időszakában.  A jelenlegi nagy árvízvédelmi projektek célja egy-

részt a vizekkel való gazdálkodás megalapozása, másrészt pedig az árvízcsúcsok magas-

ságának csökkentése. Fontos szempont a MÁSZ-nak való megfelelés, mely a töltésekkel 

védett területeken magasabb szintű biztonságot nyújt.  Az árvizek gazdasági-társadalmi 

aspektusai  meghatározóak a  lakosságvédelmi  feladatok  elsődleges megszervezésében, 

melynek vizsgálata során feltártam azokat a lakossági és anyagi javak védelmét biztosító 

intézkedéseket, melyek formálják napjaink modern polgári védelmi, katasztrófavédelmi 

rendszerét. Elemeztem az árvízi védelemben részt vevők feladatrendszerét, megállapí-

tottam, hogy az egyes intézkedések, a hagyományos védekezés értékei átalakították és 

kiegészítették a lakosság és anyagi javak szervezett védelmét. Az ár elleni védekezés so-

rán alapvető célként kell, hogy megjelenjen az árvízszintek további növekedésének elke-

rülése, ugyanakkor a veszélyhelyzet kezelése érdekében az alábbi feladatok végrehajtá-

sára tettem javaslatot. Öblözetenként valósuljon meg a vízvisszatartási (tározási) lehető-

ségek feltárása és kiépítése, ártér reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel.  Az árvízi 

mederben a hidraulikai folyosó kialakításával a lefolyás gyorsítására kell törekedni. A ha-

tárvízi együttműködés keretei között tovább kell folytatni a külföldi lefolyás-szabályozás 

és a hazai árvízvédelem összehangolását, közös gyakorlatokkal támogatni az eredményes 

védekezés fenntartását. Magas prioritású feladatként érdemes meghatározni az árvízvéde-

lem úgynevezett nem-szerkezeti módszereinek (szervezeti, szervezési, fenntartási fel-

adatok, védekezési eszközrendszer, árvízi előrejelzés és monitoring) további fejlesztését.  
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A lakossági  és  az  anyagi  javak védelmén belül  az  árvíz  elleni  védelem modernkori  

meghatározásához,  feladatainak rendszerezéséhez  szükséges  egyrészt  a  globális  klíma-

változás hatásait figyelembe venni, másrészt pedig a nemzetközi együttműködés keretein 

belül a rendelkezésre álló megállapodásokat felülvizsgálni, illetve a klímaváltozás hatá-

ron áthúzódó hatásaival kiegészíteni. Ennek értelmében újra értelmeztem a lakosság és 

az anyagi javak védelmének rendszerét, az árvízi védelem korszerű lehetőségeinek be-

mutatásával,  illetve  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezések  értékelésével, új  elemekkel  

egészítettem ki a lakosság önmentési képességeit a XXI. századi védelmi-társadalmi igé-

nyeknek megfelelően. Meggyőződésem, hogy a lakosságvédelmi feladatok aktualitását, 

folyamatos  fejlesztését  nem  lehet  napjainkban  sem  kétségbe  vonni, háttérbe  szorítani, 

amit az új kihívások száma és a katasztrófák pusztító hatásainak növekedése is bizonyít. 

Bizonyítottam,  hogy a klímaváltozás  kapcsán továbbra  is  a  XXI.  század egyik  legna-

gyobb környezeti és biztonsági kihívása az árvíz, mely elleni hatékony és korszerű véde-

lem megszervezése az emberiségnek hatalmas megmérettetést jelent. Az elmúlt évezred 

árvizeit rendszerezve és elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy Magyarorszá-

gon  a  klímaváltozás  következtében a  hőmérséklet, a csapadék, és a  szél  hevességének 

változása miatt az árvizek mértékében is változás következik be. Az árvizek számának, 

gyakoriságának és intenzitásának emelkedése miatt a településeken egyrészt a beavatko-

zások megelőzésének tervszerű megszervezése, másrészt a lakosság veszélyhelyzeti fel-

készítése jelenik meg a mindennapok alapfeladataként. A megelőzés érdekében telepü-

lési, járási szinten az árvizek okainak feltárásával, kockázati térképek elkészítésével, ár-

vízi és záportározók kialakításával lehetünk csökkentő hatással az árvízi kockázatra. De 

mint a disszertációmban kifejtettem, a vízzel történő helyes gazdálkodás a XXI. század 

településeinek igazi  kihívása, így a település nem kerülheti  meg az éghajlatváltozás és 

vízgazdálkodás egyéb kérdéseit, mint a vízbázisok védelme, a szennyvíztisztítás feladat-

rendszere, a víz, mint rekreációs elem kihasználása. Ennek érdekében a települések fej-

lesztési terveiben meg kell, hogy jelenjen a különböző alternatívák adaptációs lehetősége, 

a megvalósítás költségigénye és a források felkutatásának szükségessége, a nem-cselek-

vés következményeinek, veszteségeinek bemutatása. A megelőzés hatékony végrehajtá-

sának megkerülhetetlen eszköze egy olyan indikátor- és monitoringrendszer kialakítása és 

fejlesztése, amivel nyomon követhetők az éghajlatváltozás vízjárási, vízminőségi és 

vízgazdálkodási hatásai, és amely segítheti a döntéshozókat az éghajlatváltozásból 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



eredő feladatok megalapozottabb és reálisabb megítélésében, döntéseik meghozatalá-

ban. Az árvíz általi pusztítás és védekezési költség mértékében, intenzitásában kialakuló 

változások miatt az előrejelzés fontossága egyre magasabb szintű, mely alapjaiban meg-

határozza a védekezés során alkalmazható technológiákat. Az árvízvédelmi eszközök elő-

nyeinek, hátrányainak elemzése kapcsán mutattam be, mely eszközök használata válhat 

eredményessé a védelem során. Megállapítottam, hogy nem minden árvízi jelenség kap-

csán várható el az állami erők közreműködése, a helyi, gyors lefolyású árvízi események 

(flash flood) elleni védelemre sok esetben az önkormányzat sem képes, viszont az előre-

jelzés lépéseinek elemzésével megállapítottam, hogy az Országos Meteorológiai Szol-

gálat és a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatósága által fémjelzett veszélyjelző sze-

rep tovább fog erősödni. A lassú árvizekkel szembeni védelem lehetőségei jobban ismer-

tek,  mint  a  villámárvizekkel szembeni védekezési lehetőségek, hiszen a  villámárvizek  

fent  leírt  természete  okán  a védekezés lehetőségei nagyon korlátozottak, ugyanakkor 

a megelőzés lehetőségei lényegesen kedvezőbbek. Az önkormányzat oldaláról a megelő-

zés tevékenységéhez sorolhatjuk például a vízfolyások medreinek rendszeres tisztítását, 

karbantartását, építési eljárások átgondolt szabályozását az árterületeken, illetve a vízfo-

lyások közvetlen közelében, záportározók, árvízi tározók építését a „többletvíz” befoga-

dására vagy a lakosság rendszeres tájékoztatását,  felkészítését.  A gyakoribb és intenzí-

vebb hazai árvízi, meteorológiai események miatt, − melyek szorosan összefüggnek egy-

mással, illetve az árvízi események szoros kísérő jelensége lehet egy-egy légköri jelenség 

– a veszélyjelző rendszer jobb megértése érdekében szükséges a hivatásos katasztrófavé-

delmi szervezet érintett állományát meteorológiai, árvízvédelmi alapismeretekben része-

síteni, melyhez szorosan kapcsolódik a lakosság részére biztosítandó, megbízható adato-

kat szolgáltató médiafelületek megismertetése, propagálása. A lakosság önmentési tevé-

kenységének elemzése kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy a lakosság árvíz 

okozta veszélyeztető hatásokra való felkészítése szükségszerű és elengedhetlen.  Ennek 

kapcsán szükséges a nem megszokott veszélyhelyzetek kezelésére, a szélsőséges helyze-

tekben alkalmazandó magatartási szabályokra történő felkészítés. A lakosság  képzését  

szolgáló oktatási segédanyag kidolgozásával és további felhasználásra történő átadá-

sával kívántam felhívni a figyelmet a képzés fontosságára, hiánypótló jelleggel.  Kuta-

tásaimra alapozott véleményem szerint a  lakosság árvízvédelmi  tájékoztatása  ugyan  

megyénként eltérő, de átlagban a tájékoztatók kiadásának időszaka meghaladja a 10 évet. 

Az  infokommunikációs technológiák fejlődésének elemzése során megállapítottam, 
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hogy a lakosság ezirányú tájékoztatásának újszerű megközelítése elengedhetetlen. A kö-

zösségi média adta lehetőségek, módszerek adaptálása a  lakosság veszélyhelyzeti  tájé-

koztatásában további fejlesztéseket igényel. A VÉSZ információs rendszer mellett szük-

séges az egyéb közösségi média felé történő nyitás (például Facebook, ahol a hamis in-

formációval szemben gyors valós információ adható). E felületek felhasználásával for-

málható a lakosság szemlélete, gondolkodásmódja a katasztrófák elleni felkészülés, vé-

dekezés terén.  

Az önkéntes mentőszervezetek magyarországi rendszerének elemzése során vizsgál-

tam az önkéntesség motivációit,  értékeltem az  árvízi  védekezésében  feladatot  vállaló 

mentőszervezetek működésének feltételeit, illetve a hazai speciális igényeknek megfele-

lően összeállítottam e  szervezetek képzése és felkészítése,  illetve szakfelszerelése fej-

lesztésének egy lehetséges irányát.  Feltételeztem,  hogy a polgári védelem rendszerébe 

tartozó önkéntes mentőerőknek a lakosság önmentési képességének javítása érdekében 

komoly feladata, hogy a felsőoktatási intézmények önkéntes hallgatóit tagjai közé hívja. 

A felsőoktatási intézmények tanulóinak önkéntessé válása jelenthet egy olyan erős, aktív 

állampolgársági és a közösségi részvételt, mely a társadalom túlélési és önmentő képes-

ségét erősíti, melynek érdekében fontos felvilágosító oktatást kell tartani. 

Az önkéntesség mellett vizsgáltam a hivatásos szervezetek katasztrófavédelmi tevé-

kenységét, illetve összehasonlítottam az államigazgatás és önkormányzat védelemigaz-

gatási tevékenységével az árvízi veszélyeztetés időszakában. Táblázatos formába ren-

deztem az árvízi védekezést megelőző-,  beavatkozó- és helyreállítási időszaki feladat-

rendszerét. A feladatrendszer elemzése során feltárt párhuzamosságok kiküszöbölése ér-

dekében javaslatot tettem a XXI. század informatikai és tájékoztatási színvonalához iga-

zodva, a katasztrófavédelem jelenleg használt rendszerének (NEO-PVIR) továbbfejlesz-

tésére.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Az árvízvédelem fejlődésének széleskörű elemzése és vizsgálata alapján hiánypótló 

jelleggel, egységes szerkezetben összefoglaltam a honfoglalás óta eltelt időszak ár-

vízvédelmi fejlődését hazánkban. Saját szempontrendszer alapján bemutattam napja-

ink árvízvédelmét jellemző intézményi struktúráját, melynek alapját történelmi elem-

zés adta, és azt napjaink szerteágazó forrásainak egységes szerkezetbe foglalásával  

valósítottam meg. 

2. Az időjárási paraméterek és a történelmi árvízvédelmi adatok feldolgozása során ki-

mutattam, hogy a klímaváltozás okozta veszélyeztetés miatt napjainkban nagyobb az 

esély a szélsőséges árvízi katasztrófahelyzetek kialakulására.  E feltételezésből kiin-

dulva  bizonyítottam,  hogy  a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék, vagy a 

gyors hóolvadás okozta veszélyeztetés egyrészt gyors reagálásra készteti lakosságot, 

melyet a helyben élők által létrehozott önkéntes mentőszervezetek hatékonyabban 

tudnak kezelni, - együttműködésben a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. A ha-

tékonyság növelése érdekében konkrét alternatívákat dolgoztam ki a mentőerők sze-

mélyi állományának, technikai eszközeinek, képzettségének fejlesztési lehetőségeire.  

3. Az egységes információhoz jutás érdekében elemeztem napjaink árvízvédelmi infor-

mációáramlását, és megállapítottam, hogy sok esetben hagyományos papíralapú adat-

közlések mellett a korszerű informatikai eszközök párhuzamos üzemeltetése a jel-

lemző. Ezek alapján kidolgoztam a veszélyhelyzeti információs és tájékoztató rend-

szer (NEO-PVIR) továbbfejlesztésének koncepcióját, meghatároztam az informatikai 

rendszerrel  szemben  támasztható követelményeket,  valamint  veszélyhelyzeti  kom-

munikáció elemeként veszélyhelyzetben működő közösségi média kialakítására tet-

tem javaslatot. 

4. A lakosság önmentési képességének javítása érdekében lakossági felkészítés céljából 

megalkottam  és  összeállítottam egy  olyan  könnyen  elsajátítható  ismeretanyagot, 

melynek segítségével a lakosság megismerheti azon újszerű árvízvédelmi eszközök 

használatát, mellyel önállóan is képes megvédeni értékeit, életét.  
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5. Települési, járási önkéntes mentőszervezetek árvízvédelmi képzésének fejlesztése ér-

dekében, hiánypóltó jelleggel oktatási tematika kidolgozását végeztem el. E tematika 

segítségével az önkéntes mentőszervezetek részére két napos továbbképzés keretében 

javaslom az árvízvédelmi feladatokra történő felkészítés végrehajtását, mely évente 

ismétlődő jelleggel valósítható meg.  

 

AJÁNLÁSOK 

Ajánlom az értekezést:  

a) Azon  védelmi  szakemberek  figyelmébe,  akik  az  árvízi  védelem időszakában az ár 

elleni küzdelemben részt vesznek; 

b) Azon felelős vezetők részére, akik olyan szerveket, szervezeteket irányítanak, ahol az 

önkéntes segítségnyújtás rendszeres feladat, akik hivatásos erőként, állami alkalma-

zottként vagy önkormányzati vezetőként aktívan részt vesznek a katasztrófák elleni 

védekezésben; 

c) A katasztrófavédelmi  szakemberek  részére  az  értekezésemben  elvégzett  kutatások,  

elemzések, értékelések, értelmezések és a feltüntetett széleskörű szakirodalom gya-

korlati segítséget nyújtanak az árvíz elleni védelem tervezése szervezése során, a napi 

operatív tevékenységben;  

d) A Nemzeti Közszolgálati  Egyetem minden oktatási egységének képzésébe és a Ka-

tasztrófavédelmi Oktatási Központ képzési anyagaiba és egyéb, a témával foglalkozó 

oktatási intézmény oktatói tevékenységéhez; 

e) Polgármesterek  és  a  közbiztonsági  referensek  részére  tartandó  képzési  ismeret-

anyagba; 

f) Azon doktoranduszoknak, akik a klímaváltozás hatásain keresztül az árvíz elleni véd-

elem továbbfejlesztével kívánnak foglalkozni; 

g) Felhasználni egyéb alapkutatásokhoz. 
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A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHA-
TÓSÁGA 

a) Támogatja a szakterület felelős vezetőinek döntéshozatalát. 

b) Hozzájárulhat a döntéshozók szemléletváltozásához. 

c) Az értekezésem eredményei felhasználhatók a BM OKF belső szabályzatainak (szak-

utasításainak) korszerűsítésére. 

d) Statisztikákkal, adatokkal alátámasztott információkat tartalmaz a témakörrel foglal-

kozó oktatók, kutatók részére. 

e) Alapul szolgálhat az önkéntes mentőszervezetek további fejlesztésének kutatásához.  
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zet– és természetvédelmi követelményeiről 

• 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

• 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 
• 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

• 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alap-
adatokról 

• 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartá-
sára vonatkozó feladatokról 

• 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogok-
ról és kötelezettségekről 

• 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellen-
őrzés rendjéről 

• 173/2003.  (X.28.)  Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-
hely-szolgáltatásról 

• 196/2004.  (VI.21.)  Korm.  rendelet a Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  Románia  
Kormánya között  a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folyta-
tandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

• 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
• 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabálya-

iról 

• 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

• 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsá-
tásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről  

• 157/2005. (Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény vég-
rehajtásáról 

• 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Meteorológiai Szolgálatról  

• 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról 

• 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről 

• 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 

• 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 
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• 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárítá-
sának rendjéről 

• 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárítá-
sának rendjéről  

• 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásaiban köz-
reműködő szakhatóságok kijelöléséről valamint egyes szakhatósági közreműködések 
megszüntetéséről és módosításáról 

• 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 

• 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való fel-
vételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabálya-
iról 

• 218/2009.  (X.6.)  Korm.  rendelet a területfejlesztési  koncepció,  a  területfejlesztési  
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

• 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-
dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

• 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását,  védelmét és kártételeinek 
elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabá-
lyokról 

• 178/2010. (V. 13.) Korm. Rendelet A vizek többletéből eredő kockázattal érintett te-
rületek meghatározásáról szóló  

• 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet műszaki biztonsági hatóságok műszaki bizton-
sági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügye-
leti eljárásának részletes szabályairól 

• 9/2011.  (II.  15.)  Korm.  rendelet a  vis  maior  támogatás  felhasználásának  részletes  
szabályairól  

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról  

• 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

• 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárá-
sokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről 

• 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

• 65/2013. (III.8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azono-
sításáról, kijelöléséről és védelméről  

• 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek kormány-
zati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a 
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létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat– és hatás-
köréről   

• 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rend-
szerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőr-
ség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat– és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról  

• 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcso-
latos nemzeti jelentéstételről  

• 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek 
és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről  

• 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról,  hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról 

• 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rend-
szer működésének részletes szabályairól  

• 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvé-
delmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  

• 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Táv-
érzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali el-
járások részletes szabályairól 

• 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 100/2016.  (V.  13.)  Korm.  rendelet az  egyes  vízgazdálkodási  és  vízvédelmi  tárgyú  
kormányrendeletek módosításáról 

• 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 

• 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyez-
tetettségi alapon történő besorolásáról 

• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályai-
ról 

• 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, va-
lamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM 
rendelet módosításáról  

• 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról  

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
• 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet a hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes 

vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

• 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges ké-
relemről és mellékleteiről 

• 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet Az árvíz- és belvízvédekezésről 
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• 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet  a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésé-
ről 

• 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

• 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

• 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre vonatkozó műszaki szabá-
lyokról  

• 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint 
az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 

• 64/2012.  (XII.7.)  NFM rendelet Az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati 
díjairól 

• 37/2001. (X. 12.) ÖM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 
ágazati feladatairól szóló  

• 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcso-
lódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról  

• 16/2000.  (VI.  8.)  EüM rendelet  az  atomenergiáról  szóló  1996.  évi  CXVI.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

• 47/1999.  (VI.  3.)  OGY határozat „Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos 
aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” 
ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról  

• 18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról  
• 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióról  

• 1005/2006. (I. 20.) Korm. Határozat a lokális, nagy csapadékok okozta veszélyhely-
zetekkel kapcsolatos előrejelzési és riasztási rendszerről  

• 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozata a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti 
Programjáról  

• 1249/2010. (XI. 19.) kormányhatározat az európai kritikus infrastruktúrák azonosí-
tásáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 
szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdeké-
ben végrehajtandó kormányzati feladatokról  

• 1074/2012. (III.28.) Korm. határozat a Nemzeti Vidékstratégiáról  

• 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról  

• 7/2012.  (II.10.)  BM  utasítás a vízkárelhárítás  országos  irányításának  szervezeti  és  
működési szabályzatáról 

• 26/2012. (VI.15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irá-
nyított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő 
felkészülés szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről  
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• 44/2012 BM utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ár- és belvíz elleni fel-
készülési, védekezési, valamint a vízügyi szervekkel való közös feladatok végrehajtá-
sára 

• 1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szer-
vezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok 
katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról   

• 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szak-
mai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről  

• 3/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és a műszaki 
mentőbázisok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnoksá-
gok elsődleges műveleti körzetéről  

• 8/2012. (V. 22.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes men-
tőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszély-
helyzet esetén történő alkalmazásáról  

• 3/2013. (VI.3.) BM OKF utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felké-
szítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról  

• 4/2013. (X.11.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének 
katasztrófavédelmi megszervezéséről  

• 6/2013. (X.31.) BM OKF utasítás a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelménye-
iről  

• 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról  

• 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadá-
sáról  

• A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 47/2014. számú intézkedése a Ka-
tasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, valamint a 
Mobil Sugárfelderítő Egység tevékenységének szabályozásáról 

• Az OKF Főigazgató 25/2012. sz. Intézkedése a kritikus infrastruktúra védelmi terü-
lettel összefüggő feladatok meghatározásáról.  
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2.  MELLÉKLET: AZ ÉRTEKEZÉS KUTATÁSI TÉMÁJÁ-
HOZ KÉSZÍTETT FOGALOMTÁR  

Állatállomány védelme: Az állattartó épületek hermetikus elzárása, légszűrése. Leg-
alább 3 napra elegendő takarmány és ivóvíz védett tárolása. Általános vagy részleges va-
dászati, halászati, legeltetési tilalom.  

Álló jég:  A víztükröt teljes vagy csaknem teljes szélességében borító összefüggő jég-
takaró. Képződhet a parti jég fokozatos terjeszkedéséből vagy a zajló jég összefagyásá-
ból. 

Állomás: Vízrajzi folyamat-megfigyelés földrajzi helye, a szükség szerinti területtel, 
építménnyel, mérőeszközzel. 

Állóvíz:  Mederben vagy földfelszíni mélyedésben levő, lefolyástalan vagy természe-
tes úton, illetve mesterségesen szabályozott, időszakos lefolyású víztömeg. Állóvíz a tó, 
mocsár, láp; halastó, tározó, horgásztó, üdülő tó, stb. 

Alvízszint: A vízszint magassága a vízfolyásnak vízlépcső vagy zsilip alatti szakaszán 
olyan távolságban, amelyben a vízlépcső vagy zsilip vízszintmódosító hatása már nem 
érvényesül. 

Alvógát: Elkészülte óta – valamilyen okból, például rendeltetésének megváltozása mi-
att – hosszú időre vízterhelést nem kapott (árvízvédelmi vagy egyéb) földtöltés. Rendsze-
rint alvógáttá válnak a védővonal módosítása miatt a védelemből kikapcsolt töltésszaka-
szok, de alvógát például a Szegedet a város feletti Tisza-szakasz gátszakadásos vízbetö-
réseitől védő körtöltési is, mert azon – 1880. évi elkészülte óta – 2001-ig nem volt vízter-
helés. 

Anyagi javak védelme: magában foglalja azok megóvását mind technikai, mind RBV 
károsodásoktól. A káros anyagokkal történő szennyeződés ellen, fogyasztásra, felhaszná-
lásra, feldolgozásra alkalmas állapotuk megőrzését, illetve helyreállítását tartalmazza.  

Államigazgatás: a Kormány által irányított, hierarchikusan felépülő államigazgatási 
szervek rendszere, amely központi és területi államigazgatási szervekből áll. 

 

Anticiklon: magas légnyomású légköri képződmény, amelynek jellemző horizontális 
kiterjedése 1000 km vagy annál nagyobb.   

Árhullám: A folyó, vízfolyás meghatározott állapota, vízjárási helyzete, amelynél a 
vízhozam és a vízállás jelentékenyen megnövekszik. A gyakorlat a középvízi meder par-
télét meghaladó, az abból kilépő vizeket nevezi árvíznek (nagyvíznek). Az árhullám ter-
mészetes vízfolyások meghatározott keresztszelvényében a vízállások (vízhozamok) völ-
gyelést követő emelkedésének, tetőzésének, ez utáni újabb völgyeléséig tartó süllyedésé-
nek együttese. 

Árhullám-ellapulás: A tetőző vízhozamoknak (és azokkal együttesen tetőző vízállá-
soknak) fokozatos csökkenése, a mellékfolyó vagy vízkifolyások nélküli árhullám levo-
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nulásakor a vízfolyás alsóbb szelvényeiben. Az áradó víznek leghamarabb a soron követ-
kező mederszakaszokat és hullámtereket kell kitöltenie, emiatt az alsó szelvénybe folya-
matosan lassabban – tehát később – jut el az árhullám. Mivel a levonuló víz mennyisége 
az adott feltételek között állandó, a vízhozamot az idő függvényében kifejező görbe alatt 
ábrázolható terület is valamennyi folyószelvényben azonos. A lefelé haladó árhullám idő-
tartamának elnyúlása csak a tetőző vízhozamok csökkenése, az ábrázoló görbe "lapulása" 
árán lehetséges. Ezért válnak lényegesen nyugodtabbá alsóbb szakaszaikon a felső sza-
kaszokon még heves vízjárású folyók. 

Árhullámkép: A vízállások vagy vízhozamok időbeni változásának ábrázolása. Az 
árhullámnak a völgyeléstől a tetőzésig tartó szakaszát áradó, a tetőzéstől a völgyelésig 
tartó szakaszát pedig apadó ágnak nevezzük. 

Árhullám-sebesség: Folyókon levonuló árhullám vízállás– vagy vízhozam-tetőzésé-
nek előrehaladási sebessége, azaz a folyó közepén egységnyi idő alatt megtett útja. Az 
árhullám sebessége eltér a víz áramlási sebességétől, azzal ellentétes irányú is lehet, sőt a 
folyó valamely szelvényétől kezdve – vagy valamely szakaszán – értelmezhetetlenné is 
válhat. (Ilyenkor mondjuk, hogy az árhullám elveszett, vagy másikba olvadt.) Mindezek-
ből következően az árhullám sebességét sokkal inkább az eseti hidrológiai és hidraulikai 
tényezők nagy statisztikai szórásokkal jellemezhető függvényeinek kell felfognunk, mint-
sem a folyómeder állandó adottságának. 

Ártér: Az a terület, melyet a folyó árvizei az árvízvédelmi művek megléte nélkül el-
öntetnének. Az ártérnek azt a részét, melyet az ármentesítő művek védenek mentesített 
ártérnek nevezzük. Az árvízvédelmi művekkel védett ártér a nyílt ártér. A töltések előtti 
nyílt ártér a hullámtér. 

Ártéri öblözet: A folyó árterének természetes vagy mesteréges elhatárolásokkal elkü-
lönülő rész-vízgyűjtője, amelyet az öblözeti szakaszon a mederből kilépő árvizek (véd-
művek nélkül vagy azok tönkremenetele esetén) elönthetnek. A magyarországi  folyók  
árterülete 148 ártéri öblözetre tagozódik, amelyekből 52 a Duna, 96 pedig a Tisza völgy-
ében fekszik. A Duna-völgyi ártéri öblözetek területe 5587 km2, a Tisza-völgyieké pedig 
15641 km2. 

Árvédelmi töltés: Olyan víztartásra méretezett földmű, mely a terep fölé emelkedő 
árvíz szétterülését meghatározott területsávra, a hullámtérre korlátozza. Az árvízvédelmi 
töltés méreteit, egyéb fizikai paramétereit (magasság, keresztmetszet, tömörség, stb.) szi-
gorú műszaki előírások határozzák meg. 

Árvíz: A folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, ill. középvízi 
medréből kilépő víz. 

Árvíznyom:  A medréből kilépett víz apadásának megindulásakor az elöntött területen 
visszamaradt, a tetőzés magasságára utaló uszadék, iszaplerakódás, átnedvesedési határ-
vonal stb. 

Árvízcsúcs-csökkentés: Árhullámok csúcs-vízhozamainak és -vízállásainak mérsék-
lése. A beavatkozás során a víz egy részét visszatarthatják árvíztározókban, szükségtáro-
zóban, illetve az árvíz egy részét átvezethetik más rendszerbe. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



Árvízvédelmi (homok)zsák: Jutából vagy UV-védett, érdesített polipropilénből ké-
szült zsák. Legkedvezőbb mérete 50−55x80x90cm. A szövetnek olyan sűrűségének kell 
lennie, hogy a hullámverés ne mossa ki a zsákból a töltőanyagot (a homokot). Főbb fel-
használásai: nyúlgáthoz, támasztó és terhelő bordához, ellennyomó medencéhez, nyílás-
elzáráshoz, szorítógáthoz, fólialeterheléshez. 

Árvizek szükségtározása: Az árvízhozam egy részének e célra előzetesen kialakított 
tározótérbe vezetése. A védvonalak védőképességének kimerülési veszélye esetén meg-
határozott vízállás elérésekor a mentesített területen élő lakosság biztonsága érdekében 
alkalmazzák. Létesítménye az árvízi szükségtározó. 

Árvízi előrejelzés: Az árvíz lényeges eseményei – tetőző vízállásai és vízhozamai – 
bekövetkezésének várható mértékére, helyére és időpontjára vonatkozó meghatározás. Az 
árvízi előrejelzés kiadása és az esemény bekövetkezés közötti időtartam. 

Árvízi előrejelzés időelőnye: Az árvízi előrejelzés kiadása és az esemény bekövetke-
zés közötti időtartam. Lehetnek rövid-, közép– és hosszú távú előrejelzések. 

Árvízi figyelmeztetés: A folyók hegyvidéki vízgyűjtőterületén nagy csapadékot vagy 
gyors olvadást előidézhető időjárási helyzetek rövidesen vagy azonnal fenyegetően vár-
ható bekövetkezésről szóló tájékoztatás az árvízvédelemért felelős szervek, illetve a nagy-
közönség részére. 

Árvízi hossz-szelvény: Árvízszintek ábrázolása a vízfolyás hosszát mutató (folyóki-
lométer) értékek függvényében. Az ábrázolt szintek – egyebek mellett – egy árvíz adott 
időpontjának, egy árvíz tetőzéseinek, az eddig legmagasabb vízállásoknak vagy azonos 
előfordulási valószínűségű vízállásoknak értékeit szemléltethetik. 

Árvízi jelenség: A folyók áradási következményeinek megjelenési formája. Árvízi je-
lenség lehet az emelkedő vízállás, a megnőtt vízsebesség, az elöntött hullámtér, a gáttest 
szivárgása, csurgása, fakadó vizek, buzgárok képződése, gátszakadás, lakott területek el-
öntése, stb. 

Árvízi szükségtározó: vízfolyások, folyók mentén kijelölt, magaspartokkal, töltések-
kel övezett szükség szerint vízbevezető és -elvezető műtárgyakkal ellátott terület, amelyet 
az áradó vízből töltenek fel az árhullám mérséklése céljából. Árvízmentes időszakokban 
az árvízi szükségtározó területén leginkább mezőgazdasági tevékenységet (legeltetést, 
növénytermesztést), illetve erdőgazdálkodást folytatnak. 

Árvízi vízhozam hurokgörbe: Kisesésű vízfolyások árhullámainál valamely folyó-
szelvényben tapasztalható vízjárás-történeti összefüggés ábrázolása a függőleges koordi-
náta-tengelyen feltüntetett vízállások (H, cm) és a vízszintes tengelyen megjelölt, azokkal 
egyidejű vízhozamok (Q, m3/s) között. Az észlelési időket is feltüntető pontokat össze-
kötő vonal jellegzetesen hurok alakú, innen az árvízi hurokgörbe elnevezés. 

Árvízkockázati térképek: megmutatják a kockázat alatt álló területeket és a kockázat 
területi eloszlását. A kockázati térképek szükségesek a területrendezési, a lokalizációs és 
a veszélyhelyzeti tervezéshez. Az EU ajánlás szerint a térképeknek könnyen olvashatók-
nak kell lenniük, és be kell mutatniuk a veszélyeztetettség különböző szintjeit. Szükség 
van rájuk a különböző tevékenységek koordinálásához. Tervezési eszközként szolgálnak 
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és biztosítják, hogy az összes szereplőnek ugyanaz az információ álljon rendelkezésére 
egy bizonyos veszély térbeli kiterjedéséről. Az árvízkockázati térképeket a kárpotenciál 
csökkentésére lehet használni, hasznosítva a bennük rejlő információkat a területrende-
zési  és  a  kárelhárítási  tervezésnél.  A felhasználás  mindkét  típusa megkívánja,  hogy az  
árvízi veszély, zóna és kockázati térképek a legrosszabb eset forgatókönyvét is tartalmaz-
zák. (Forrás ÁSZ-jelentés) 

Árvízmentesítés: a mederből kilépő vizek, árvizek kártételei elleni megelőző tevé-
kenység, amely az elönthető területet (árteret) árvízvédelmi művek (töltések, falak, árvíz-
csúcscsökkentő tározók, árapasztó csatornák) létesítésével mentesíti (mentesített ártér) a 
rendszeres elöntéstől;* 

Árvízszintek rögzítése: Hidrometria művelet az árhullám tetőző vízszintjeinek meg-
határozásához. Az árvízszintek rögzítését megfelelő eszközzel vagy az árvíznyomok se-
gítségével végzik el. Az árvízszintek magasságát ismert alappontra vonatkozó szintezés-
sel határozzák meg. 

Árvízvédekezés: Az árvízvédelmi vonalakon, a folyón, az ártérben árvíz idején az ár-
vízkárok elleni védekezés előkészítése, szervezése, maga a védekezés, valamint az árvíz 
levonulása utáni, a védekezéssel kapcsolatos egyéb tevékenység. 

Árvízvédelem: Az a vízügyi szakágazati tevékenység, melynek célja az árvízvédelmi 
művek létesítése, fenttartása és fejlesztése, továbbá az árvízvédekezés előkészítése, lebo-
nyolítása és az utómunkák elvégzése 

Árvízvédelmi műtárgyak: Az árvíz kizárását, beeresztését vagy szabályozott ütemű 
levezetését szolgáló, az árvízvédelmi gát szerves részét képező műtárgyak (árvízkapu, a 
szükségtározó töltő-ürítő műtárgya, a völgyzárógát árapasztó műtárgya stb). 

Árvízvédelemi rendszer: Az ártéri öblözet vagy valamely nagyobb térség érvízvédel-
mét szolgáló védőművek összessége. (Például a Körösök árvízvédelmi rendszerét a fo-
lyók menti töltések, szükségtározók, körtöltések, lokalizáló töltések, valamint védekezési 
központok, illetve anyagok és hírközlési eszközök képezik.) 

Árvízvédelmi szakasz: Az árvízvédelmi vonalaknak a védekezés végrehajtására ki-
alakított legkisebb egysége. 

Ásványvíz: olyan természetes felszín alatti víztartóból vagy vízadóból származó víz, 
amelynek ásványi anyag tartalma jellemzően eltér a rendszeres emberi fogyasztásra szol-
gáló ivóvíztől, és annak összetétele megfelel a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
(így például biológiai, kémiai) határértékeknek* 

Aszály: nagy hőséggel párosuló hosszan tartó csapadékhiány. 

Aszályindex: A kialakult  aszály mértéke az ún.  "aszályossági  index"-szel jellemez-
hető, amely mérőszám a mezőgazdasági évet egyetlen számértékkel jellemzi a párolgási 
és csapadékviszonyok, valamint az a növények időben változó vízigénye alapján. Értéke 
országos átlagban mérsékelt aszály idején 5−6, közepes aszály esetén 6−7, súlyos aszály 
esetén 7−8.  Amennyiben  az  aszályossági  index  meghaladja  a  8-at,  rendkívül  súlyos  
aszályról beszélünk. 
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Átázás: A víznyomás következtében, az altalajban és a töltésben megindult szivárgás 
hatására, a víz megjelenése a földtöltés mentett oldalán. 

Beavatkozás: A katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak felszámolására irányuló 
szervezett, tervszerű megelőző, védekező, segítségnyújtó és kárfelszámoló tevékenység.  

Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: A vállalt tevékenységi területen a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, műszaki mentési fel-
adatokat végző egyesület.  

Befogadás: A kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges 
anyagi javak befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.  

Befogadásra kijelölt terület: A közvetlen hatások által  nem veszélyeztetett  terület,  
ahol a kitelepítettek elhelyezése biztonságosan megoldható.  

Biológiai vízminőség: A víz tulajdonságai közül azoknak az összessége, amelyek a 
vízi  ökoszisztémák  életében  fontosak,  létrehozzák  és  fenntartják  azokat.  Az  ökoszisz-
téma, a hely– és időegységben működő fizikai-kémiai-biológiai rendszer, az életközösség 
és élettelen környezete együttvéve. (Dr. Goda Péter 1991.) 

Biztonság: Az egyének, csoportoknak, országoknak, régióknak (szövetségi rendsze-
reknek) a maguk reális képességein és más hatalmak, nemzetközi szervezetek hatékony 
garanciáin nyugvó olyan állapota, helyzete (és annak tudati tükröződése), amelyben ki-
zárható vagy megbízhatóan kezelhető az esetlegesen bekövetkezhető veszély, illetve 
adottak az ellene való eredményes védekezés feltételei.  

Bordás megtámasztás: A tartósan magas árvízkor a töltés mentett oldali rézsűjén ész-
lelt  szivárgás,  ill.  átázás  elleni  védekezés  egyik  módja.  Az  átázott,  csúszásra  hajlamos 
mentett oldali töltésrézsűt a töltéslábtól kiindulva bordák módjára elhelyezett földes zsá-
kokkal (terméskővel) terhelik meg. A bordák szélessége egy-egy zsákhossz. Akkor cél-
szerű alkalmazni, ha a vízoldal felőli védekezés nem lehetséges. 

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett 
oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom 
szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhet. Ha-
gyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.  

Ciklon: Alacsony nyomású légköri képződmény, amelynek jellemző horizontális ki-
terjedése a mérsékelt éghajlati övezetben 1000 km körüli.  

Csapadékok: A légkörből aláhulló cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotú vízré-
szecske, amely eléri a föld felszínét. Valamely helyen meghatározott nagyságú gyűjtő-
edény felületén felfogott vízmennyiség. Eső – Ónos eső – Jégeső – Harmat – Köd – Jég 
– Hó – Zúzmara. 

Csapatvezető: A mentőszervezet vezetés - irányításával megbízott személy, aki fele-
lős a mentőszervezet ki - és hazautazásának koordinációjáért, a kárhelyszíni tevékenysé-
géért, a szakszerű és a balesetmentes feladat - végrehajtásért, a bevont eszközök alkal-
mazhatóságáért. 
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Csatorna: Egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpót-
lás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi-lé-
tesítmény. 

Csurgás: A gátba bejutott víznek a mentett oldali rézsűben, altalajban vagy töltéskö-
röm közelében való koncentrált kilépése. Kéregcsurgásnak (vagy kontúrcsurgásnak) ne-
vezik azt az árvízi jelenséget, amikor a töltésbővítéseknél az összeépítési réteg határa 
mentén  alakul  ki  csurgás.  Talpcsurgásnak  nevezzük a  töltésalapozás  mentén  kialakuló 
csurgásokat. A csurgások a töltések inhomogenitására vezethetők vissza, általában lép-
ten-nyomon fellépnek az árvízvédelmi töltések mentett oldali rézsűjében, illetve a mentett 
oldali körömben. Veszélyes járatos erózióvá fejlődhetnek. A csurgás túlfejlődése követ-
keztében rézsűcsúszások keletkezhetnek, illetve a csurgás átmérőjének bővülése gátsza-
kadássá fejlődhet. 

Csuszamlás (suvadás): Vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csu-
szamlás) létrejövő tömegmozgás. 

Defláció: A szél talajpusztító munkája, a talajerózió egyik formája, széleróziónak is 
nevezik. 

Depónia: A csatornák és  medrek kotrása során kikerült  és  azok mentén elhelyezett  
földanyag neve. Általában nincs víztartó szerepe, de ha ilyen célja van, akkor a depóniát 
rendezni kell. Az ilyen rendezett depóniák az árvízvédelmi töltésekkel azonos rendelteté-
sűek. 

Egyéni védőeszköz: az emberi szervezetet károsító veszélyes és radioaktív anyagok 
hatásai, valamint a fizikai veszélyforrások elleni védelemre szolgáló eszköz.  

Elérési idő: Az időtartam, mely alatt a vízrészecske egy adott pontból eljut a vízkivé-
telig. 

Elhabolás: Part vagy földtöltés elsodródásos megrongálódása a víz (Folyó, patak, csa-
torna, Tározó, tó) hullámzó mozgásának hatására. Az elhabolást előidéző hullámverés 
mértéke a szél erősségével, a víz mélységével és a hullámmeghajtási hosszával arányos. 

Elégséges védelmi szint: Azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevé-
kenység eredménye, amellyel – a veszélyeztetettség mértékének függvényében – az élet 
és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme biztosítható.  

Élelmiszerek védelme: Zárt technológia, a védőcsomagolás legalább 3 órás RBV vé-
delmet biztosítson, minősített időszakban általában csak csomagolt  élelmiszerek kerül-
hetnek. 

Ellennyomó medence: Árvízvédekezés esetén az árvízvédelmi töltés mentett oldali  
rézsűlába és az attól 20−25 m távolságra épített, a töltésbe kötött 0,6−1,5 m magas szorí-
tógát közötti térség, vagy egy buzgár köré, annak elfogására épített védmű medencéje. 
Az ellennyomó medence vízoszlopa tart egyensúlyt a külvíz felfelé ható nyomásával. 

Előrejelzés: A természeti jelenségek várható helyét, időpontját, jellemző méretei meg-
határozó, illetve valószínűsítő tájékoztatás vagy figyelem-felhívás az azokat szabályozó, 
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részben már bekövetkezett jelenségek vagy statisztikailag igazoltan nagy eséllyel bekö-
vetkezhető törvényszerűségek alapján. A vízkár-elhárítás  számára  különösen  fontos  a  
hidrológia előrejelzés, amelynek időelőnyét és pontosságát a meteorológia előre jelzések-
kel lehet növelni. 

Elsőrendű árvízvédelmi mű: Három vagy több települést érintő, fővédelmi művé 
nyilvánított (térségi) árvízvédelmi vonal (töltés, fal, magaspart, árvízcsúcs-csökkentő tá-
rozó, árapasztó csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesíté-
sét szolgáló földtöltés. 

Erózió (folyóvízi): Mederben áramló folyóvíz talajpusztító eróziós munkája. A folyók 
szállítják a törmeléket, de fel is halmozzák. A folyók völgyképző tevékenységét az eró-
ziós völgyek tanúsítják a legegyértelműbben. A mederben örvényelve áramló víz energi-
ája elragadja a meder anyagát, és a völgy-lejtőkről bekerült törmelékkel együtt, mint egy 
eszközzel vési, támadja a medret. A folyó eróziós tevékenysége a vízhozammal egyene-
sen, a sebességgel négyzetesen arányos. Tehát a nagyesésű, kisebb hozamú folyó eróziós 
munkája jelentősebb, mint a kisebb esésű, de  nagyobb  hozamú  folyóké.  (Goda  Péter,  
1991.) 

EU Víz Keretirányelve: Az irányelv szerint meg kell akadályozni vizek állapotának 
romlását, illetve meghatározott időn belül (általában 15 év alatt) el kell érni a vizek "jó 
állapotát"; amely a természeteshez közeli ökológia állapotot és határértékek szerint sza-
bályozott vízminőségi állapotot jelent. További fontos kritérium a vízzel kapcsolatos 
szolgáltatások megtérülésének elve és a szennyező fizet elv betartása (2000. december 
22.) 

Érzékenység  (érzékeny  terület): A  felszín  alatti  víz,  a  földtani  közeg  kockázatos  
anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző természeti 
adottság. 

Fakadó víz: Magasabb felszínű víztérből az alacsonyabb terepre szivárgó járatokon 
át, anyagkimosás nélkül feltörő víz, vagy a nyomás tovaterjedése által fölemelt talajvíz. 
A külső víz és a fakadó víz hőmérsékletének azonossága átszivárgásra, míg különböző-
sége talajvízszint-emelkedésre utal. Árhullámok gyakori kísérő jelensége, de a magas ve-
zetésű öntözőcsatornák és duzzasztott folyó szakaszok környezetében is gyakran előfor-
dul. 

Felhőszakadás: Rövid idő alatt, erős intenzitású csapadékhullás Az esőzések gyakori 
kísérő jelensége a villámlás, amely nem más, mint a hideg és meleg levegőrétegek talál-
kozásakor keletkező hang és fényjelenség, amely elektromos kisüléssel párosul. A vil-
lámlás tüzet okozhat, az élőlények halálát okozhatja.  

Felszín alatti víz:  A földfelszín alatt, a talajban és a kőzetekben levő víz. A víztartó 
képződmény szempontjából van talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz, parti szűrésű 
víz. A víz eredete szempontjából van vadózus víz, fosszilis víz, juvenilis víz. 

Felszíni víz: A szárazföld felszínén lévő víz. 
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Felszíni  vízbevétel: Az  a  közvetlenül  csapadékhullásból  származó  vízmennyiség,  
amely egy adott időszak során a vízszintes felszínen folyékony halmazállapotban megje-
lenik. 

Felszínközeli víz: A talajvíz, a parti szűrésű víz és a talajnedvesség együttes megne-
vezése. Használatos, de kerülendő megnevezés. 

Felvízszint: A vízlépcső vagy zsilip által felduzzasztott vízszintnek a magassága ab-
ban a távolságban, amelyben a vízlépcső vagy zsilip vízszint módosító hatása már éppen 
nem érvényesül. 

Fejkarózás: A hullámveréstől megtámadott töltésrézsű védelmére szolgáló módszer. 
Az elhabolt homlokfal előtt 30-40 cm-re levert árvízvédelmi karók mögé tíz centiméteres 
vastagságban rőzsét, mögé pedig nedves szalmát gyömöszölnek. A védőfal egy méter 
magasságig is növelhető. 

Folyamkilométer, folyókilométer: A folyam vagy a folyó középvonalán a torkolat-
tól  – mint kiindulási ponttól – a vízfolyással ellentétes irányban mért távolság (Rövidí-
tése: fkm). 

Forrás: A  talaj-,  a  karszt-,  valamint  a  rétegvizek  természetes  felszínre  bukkanása.   
A források mind összeálló kőzetből, mind laza üledékből eredhetnek. A felszínre törés 
lehet medence jellegű, hasadékból fakadó, de felszínre kerülhet hosszú szakaszon, réteg-
határ mentén. A források működését éghajlati változások, felszíni és tektonikus erők ha-
tározzák meg, s egyre nagyobb szerepet kap az emberi tevékenység. A források felszínre 
törésénél a közepes hézagtérfogatú, térfogatállandó, laza üledékes, azaz a jó vízáteresztő 
kőzeteknek fontos szerepe van. 

Földgát: Szlávik Lajos szerint: A víz mozgását, szabad áramlását elzáró, vagy korlá-
tozó, talajanyagból (kavics, homok, iszap, agyag, stb.) épített, általában trapéz, vagy ösz-
szetett keresztmetszetű töltés. 

Függély:  A  meder-keresztszelvénynek az a függőlegese, amelynek meghatározott 
pontjaiban a mérést vagy mintavételt végzik. 

Gát: A Pallasz Nagylexikon  szerint  eredetileg  akadályt  jelentett;  meggátolni  ma  is  
annyi, mint megakadályozni. Minthogy pedig hazánkban, éppen a csaknem kizárólag gaz-
dálkodással  foglalkozó  magyarság lakta  vidékeken  a  különféle  árvizek  szétterülésének  
néha évenként többször is ismétlődő meggátolása a nép életében fontos mozzanatot ké-
pezett: a nép az erre a célra szolgáló töltéseket ruházta föl a gát névvel; úgy hogy e két 
szó a közhasználatban egy jelentésű. A gát eredeti jelentésében, összetétekben fordul elő 
a duzzasztó-gátak különböző nemeinél. A gátnak, mint töltésnek egyes részeit különböző 
névvel illetik: tetejét németesen koronának hívják, lejtős oldalait rézsűnek. Ahol ezek a 
föld fölszintjén metszik, van a gátláb. A nagyobb töltés mellé épített alacsonyabbat pat-
kagátnak, a kisebb, leginkább hevenyészve készült töltéseket pedig hurkagátnak nevez-
zük. 

Gázló: Gázló a folyó azon szakaszán kerül bejelentésre, ahol a hajókötelékekkel tör-
ténő biztonságos áthaladáshoz szükséges minimális szélesség nem biztosítható. 
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Gázlómélység:  A gázlónak minősülő mederszakasz jellemzőitől függően a jelzés a 
gázló teljes szélességére vagy jól elhatárolható mélyebb meder esetében a teljes széles-
ségre és az elhatárolt nagyobb mélységű részre (piros-zöld úszó mellett középen) hatá-
rozza meg a vízmélységet. A gázlónak minősülő mederszakaszon akkor kerül mélyebb 
mederrész  jelzésre,  ha  annak  szélessége  hajózási  kisvízszintnél,  illetve  azt  meghaladó  
vízállásnál  legalább  50  m,  hajózási  kisvízszint  alatti  vízállásnál  legalább  30  m.  A  két  
mélységértékkel jelzett gázlók esetében a mélyebb terület szélességével és annak viszo-
nyítási vonalával kerül meghatározásra (pl. a piros úszók mellett 40 m szélességben, vagy 
középen 50 m szélességben, vagy zöld úszók mellett 60 m szélességben). 

Halobitás: a vízgyűjtő terület és a meder tulajdonságai által meghatározott, valamint 
a mesterséges bevezetések által befolyásolt, szervetlen kémiai tulajdonságok összessége. 

Határérték: a környezeti elemekben megengedhető, illetve eltűrt szennyezőanyag 
koncentrációk. A határértékek megállapítását befolyásolják a társadalmi, a gazdasági és 
a környezetvédelmi körülmények. 

Havária: Az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem 
szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környe-
zetet. 

Hajóútszűkület:  A folyó (Duna) azon szakasza, ahol az aktuális napi vízállásnál nem 
biztosítható a Duna Bizottság (DB) ajánlásában megállapított hajóútszélesség az ajánlott 
vízmélységgel. 

Helyi vízkárelhárítás: Károsan sok vagy károsan kevés víz elleni, helyi jellegű, eset-
leg ideiglenes művekkel is megoldható szervezett  tevékenység.  A helyi  vízkárelhárítás  
művei lehetnek a folyók hullámterében lévő nyári gátak, a kisvízfolyások melletti tölté-
sek, települések körgátjai, a belterületi vízrendezés létesítményei stb. A helyi vízkárelhá-
rítás megelőzésre, ill. védekezésre kiterjedő feladatait a települési önkormányzatok látják 
el. 

Hidraulika: A víz nyugalmi és mozgási állapotainak tanulmányozásával, törvénysze-
rűségeinek leírásával, e törvények gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. A következő 
részekre osztható. 

Hidraulika – Hidrosztatika: A nyugalomban lévő csapadékok egyensúlyával és a 
szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. 

Hidraulika – Hidrodinamika: A folyadékok mozgásának törvényszerűségeit vizs-
gálja, a mozgást létrehozó erőhatások figyelembevételével. 

Hidrológia = Víztan (régiesen): A Földön előforduló vizek időbeli és térbeli eloszlá-
sának, valamint körforgásának törvényszerűségeivel, továbbá a víz és egyéb környezeti 
elemek, a víz és a benne élő szervezetek kölcsönhatásaival foglalkozó tudomány. 

Hidrológiai év = Víztani év (régiesen): A hidrológiai viszonyok alakulásához igazo-
dóan – Magyarországon és a közép-európai országok többségében – november 1-et te-
kintik az éves hidrológiai ciklus kezdő napjának. A hidrológiai év a természetes vízkész-
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let felhalmozódási időszakát jelenti téli félévből (november 1-től április 30-ig) és a víz-
készletek fokozatos csökkenésének időszakát magában foglaló nyári félévből (május 1-
től október 31-ig) áll. A felhalmozódás és a készletcsökkenés időszakának kezdete való-
jában területről-területre és évről–évre változik. Ezek az időpontok nagy kiterjedésű te-
rületek és hosszú időszakok átlagos viszonyai alapján megállapodás szerűen kiválasztott 
értékek. 

Hidrogeológia = vízföldtan: A földtani képződmények és az azokban lévő víz köl-
csönhatásaival, valamint a felszín alatti vizek mozgásával, fizikai és kémiai sajátságaival 
foglalkozó tudomány. 

Hidrometeorológia: A légköri jelenségek víztani hatásával foglalkozó tudomány. A 
meteorológia és a hidrológia határtudománya, amely alkalmazás szempontjából hidroló-
giai, megfigyelés és elemzés szempontjából viszont főként meteorológiai tevékenység. 

Hidrometria = Vízméréstan (régiesen): A Föld vizeinek mérési módszereivel és a 
hozzávaló mérőeszközökkel foglalkozó tudomány. 

Hidroszféra = Vízburok:  A Földön valamennyi fizikai állapotban és alakban előfor-
duló víz összessége. Természeti környezetünk egyik meghatározó része, amelynek egye-
dülálló sajátsága, hogy a természetet, a társadalmat és a gazdasági tevékenységet csaknem 
minden részében átjárja. 

Hordalékhozam: Valamely  meder-keresztszelvényen a meghatározott időegység 
alatt áthaladó lebegtetett, illetőleg görgetett hordalék mennyisége. 

Hordalékmennyiség:  A lebegtetett, illetve görgetett hordalék tömege. A lebegtetett, 
illetve görgetett hordalékhozam összege valamely időszakban. 

Hordaléktöménység:  Valamely víztérfogatban lévő lebegtetett, illetve görgetett hor-
dalék tömegének és a víztérfogatnak a hányadosa. 

Hó-víztartalom: Valamely területen található hórétegben tárolódó víz mennyisége. 

Holtág: A folyónak olyan mellékága, amely a főmederrel nem vagy csak egyik végén 
függ össze, és vize nem vagy csak időszakosan keveredik élővízzel. Holtág keletkezhet 
természetes úton – túlfejlett kanyarok levágódása -, valamint szabályozási beavatkozások 
eredménye képpen. 

Hósűrűség: A hósűrűség (tömörség) az egységnyi hótérfogat tömeg (mértékegysége 
kg / m3). A frissen hullott hó sűrűsége a legkisebb (50−150 kg/m3), és elsődleges a lehul-
láskor uralkodó léghőmérséklettől függ. A hótakaró kritikus sűrűsége 200−320 kg/m3 kö-
zött változik. A további olvadásból (esőből) származó vízmennyiséget a hótakaró már 
nem képes tárolni és megkezdődik a lefolyás. A hótakaró sűrűsége akkor a legnagyobb 
(kb. 500 kg/m3), amikor a hó elveszti kristályos szerkezetét, és cseppfolyós állapotba ke-
rül. 

Hó-víz egyenérték: A hótakaróban tárolt, vízoszlop mm-ben kifejezett vízmennyiség. 
Azonos a hótakaró elolvasztása eredményként kapott vízréteg mm-ben kifejezett vastag-
ságával. 
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Hullámtér: A folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti – vagy ahol töltések 
nincsenek, a magaspartok közötti – terület. 

Hullámverés: A folyókon, csatornákon, tavakon a szél vagy mesterséges beavatkozás 
(hajózás) által keltett hullámoknak a partot vagy a töltés részűjét érő ütő, súlyosabb eset-
ben romboló hatása. A hullámverés következménye a szél erősségével, a víz mélységével 
és a víztükör szélességével arányos elhabolás lehet. 

Ideiglenes védmű: A védekezés felkészülési vagy végrehajtási időszakában épített 
mű: nyúlgát, jászolgát,  megtámasztó  vagy  buzgárt  hatástalanító  homokzsák  építmény,  
hullámzást és elhabolást csillapító rőzseművek, ideiglenes terelő– és körtöltések, töltés-
szakadást ideiglenes elzáró létesítmények. 

Induló  katasztrófavédelmi  készlet:  A védelmi  célokra  felhasználható  anyagok  és  
eszközök összessége, amely a szükséges központi készletek megérkezéséig megfelelő 
mennyiségben és minőségben biztosítja a védekezést.  

Integrált vízgazdálkodás: A vízgyűjtőn folytatott tevékenységek, azok vízigényének 
a vízkészletekkel és a hidrológiai folyamatokkal történő összehangolása térben és időben. 
Az integrált vízgazdálkodás legfontosabb eszköze a feltáró, elemző tervezés. 

Ivóvíz: A rendszeres emberi fogyasztásra alkalmas a fizikai, a kémiai, a bakteriológiai, 
a toxikológiai és a radiológiai határértékeknek megfelelő víz. 

Jászolgát: Árvízvédelmi karókkal biztosított két pallósor közében, döngölt földdel ki-
töltött ideiglenes védmű. Az árvízvédelmi töltés koronája feletti 80 cm-nél magasabb víz-
szint várható tartása, illetve csatornák, vízfolyások elzárása esetén használják. A jászolgát 
szélessége nagyjából magasságával azonos. Palló helyett deszkát vagy rőzsét is lehet al-
kalmazni. 

Karsztvíz-bázis: Olyan vízbázis, amelynek vízkészlete a karsztosodott kőzetek 
(mészkő, dolomit) pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben helyezkedik el. 

Katasztrófa: A veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el 
nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi 
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket 
olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása 
vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 
együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések be-
vezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan ösz-
szehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.  

Katasztrófa  károsító  hatása  által  érintett  terület: Az  a  terület,  ahol  a  természeti  
vagy civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása (helyreállítás) érdekében kor-
mányzati intézkedés szükséges.  

Katasztrófavédelem: A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, 
szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, 
riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa ki-

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



alakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszünte-
tését,  a károsító hatásuk csökkentését,  a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az  
alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállí-
tás feltételeinek megteremtését szolgálják.  

Katasztrófavédelmi besorolás: Az, az eljárás, melynek során az ország területén ta-
lálható valamennyi települést, az adott település vonatkozásában elvégzett kockázatbecs-
lés eredményei alapján, a meghatározott veszélyeztetettségi szintnek megfelelően ka-
tasztrófavédelmi osztályokba sorolják.  

Katasztrófa-elhárítási  logisztika: Mindazon  tervezési,  szervezési,  koordinálási  és  
gazdálkodási tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófák elleni hatékony védeke-
zés érdekében, a szükséges és elégséges logisztikai feltételek, az anyagi-technikai és kü-
lönleges erőforrások biztosítása, valamint optimális felhasználása céljából kerülnek vég-
rehajtásra. 

Katasztrófavédelmi Őrs: A hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki 
mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége.  

Katasztrófaveszély: Olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként ok-
szerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal 
veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet– és vagyonbiztonságot.  

Katasztrófaveszélyes tevékenység:  Olyan emberi  cselekvés vagy mulasztás,  amely 
katasztrófát vagy annak közvetlen veszélyét idézheti elő.  

Katré: A szél és a hullámverés, illetve árvíz hatására a csendesebb part menti vízfelü-
leteken összeverődött növényi eredetű törmelékanyag,  uszadék  (faforgács, gallyak, fű, 
szalma, stb.) Úszó keretekkel felfogva és összegyűjtve, árvízvédekezésénél a hullámverés 
csillapítására is használják. 

Kitelepítés: A lakosság védelme érdekében minősített időszakban, valamint veszély-
helyzetben, a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő sze-
mélyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak terve-
zett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása. 

Kimenekítés: Az a tevekénység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyez-
tető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása. 

Központi készlet: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a polgári védelmi 
kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges 
felszerelések, technikai eszközök és anyagok, melyek beszerzése a központi költségve-
tésből történik.  

Kritikus infrastruktúra: Magyarországon található azon eszközök, rendszerek vagy 
ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, 
az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint 
amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos ellátásának hiánya 
miatt jelentős következményekkel járna.  
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Kríziskommunikáció: Kommunikáció olyan helyzetben, amikor a szereplők helyes, 
racionális  reagálását  akadályozza valamilyen szokatlan,  veszélyes,  vagy annak vélt  té-
nyező.  

Közigazgatás: Egy szervezetrendszer, – a közfeladatok megvalósításának rendszere – 
amelynek alapvető feladata, hogy a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben meghatározottakat végrehajtsa és végrehajttassa, hatósági és egyéb közszol-
gáltatások ellátásával a részére biztosított szabályzó és hatósági eszközök alkalmazásával. 
A közigazgatás rendszerének két alrendszerére kell felhívni a figyelmet: az államigazga-
tásra és az önkormányzati igazgatásra.  

Kút: Felszín alatti víz termelésére vagy megfigyelésére szolgáló függőleges akna vagy 
cső. Kiképzése szerint sok fajtája van. 

Lakosság és az anyagi javak védelme: Mindazon védelmi elvek, módszerek, és te-
vékenységek összessége, amelyeket a fegyveres összeütközések, valamint különböző ka-
tasztrófák esetén alkalmaznak a lakosság (állampolgárok) életének megóvása, a létfon-
tosságú, valamint az  ország számára fontos ipari, mezőgazdasági és kulturális értékek, 
anyagi javak védelme érdekében.  

Lakossági riasztó rendszer:  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, 
illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei kezelésében lévő lakossági 
riasztó, riasztó-tájékoztató, viharjelző rendszerek és ezek működésével szorosan össze-
függő eszközök, berendezések összessége  

Lakosságvédelem: Olyan tevékenységek összessége,  amelyek azt  a  célt  szolgálják,  
hogy a lakosság élete egy esetleges háború vagy fegyveres konfliktus esetén a harceszkö-
zök romboló hatásai, katasztrófa során pedig annak pusztító hatása ellen védettek legye-
nek. Lakosság alapvető ellátása: azon tevékenységek összessége, melyek az ország lakos-
ságának alapvető életfeltételei és mindennapi életvitele folytonosságának biztosításához 
kapcsolódnak.  

Lefolyás  ciklikus  ingadozása: A vízhozam változása bővizű és kisvízű időszakok 
szezonális váltakozása formájában. Az ingadozás évenkénti törvényszerűséget követ, 
azonban az egyes szakaszok időpontja, tartama, valamint vízbősége véletlenszerűen ala-
kul. Ezeket az ismétlődés ismert periodikusságának alapján sem lehet előre látni. A bizo-
nyos időszakonként törvényszerűen ismétlődő kisvízű és bővizű évcsoportok vízhozamá-
nak ingadozása tiszta alakban sok éves távlatban nem követhető. 

Lefolyás nélküli terület: Folyók vagy tavak vízgyűjtőjének részterülete, amelyről fel-
színi víz formájában víz nem folyik le. Különösen a sík és bemélyedésekkel tagolt vidé-
kek folyóinak vízgyűjtőin fordul elő. Az itt összegyűlő vízmennyiség nagyobb részben 
elpárolog, kisebb részben pedig a talajvizet táplálja. A lefolyás nélküli terület kiterjedése 
az év vízbőségének függvényében változhat, csapadékban gazdag időszakokban csökken, 
csapadékban szegény időszakokban növekszik. Karsztos és erősen repedezett kőzetű vi-
dékeken is előfordulhat. 

Legnagyobb víz (LNV): A vízmércén a vizsgált évig bezárólag előfordult legmaga-
sabb vízállás. Előfordulásának napja (esetleg órája) is lényeges adat. Jele LNV. Külön 
tartjuk nyilván a jeges és jégmentes értékeit. 
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Létfenntartáshoz szükséges anyagi javak: A lakosság alapvető ellátását és életfel-
tételeit  biztosító  anyagok,  eszközök,  rendszerek  és  készletek  összessége,  különösen  az  
ivóvíz-, az élelmiszer-, a takarmány-, a gyógyszerkészletek és a haszonállatok.  

Lokalizálás: A mentett  ártérbe kiterült  víz szétáradásának s  további  károkozásának  
megakadályozása a meglévő – vagy szükség szerint létrehozott terepalakulatokkal, tölté-
sekkel. A víz kártétele elleni védekezésnek az a formája, amely a károkat meghatározott 
területre igyekszik korlátozni.  Különösen fontos a lokalizálás árvízvédelmi töltések át-
szakadása esetén, de lokalizálásra van szükség a belvízvédekezésben a víz visszatartása-
kor is. A lokalizálás előre megtervezett és kiépített művek (pl. lokalizáló gátak) segítség-
ével vagy ideiglenes jellegű létesítményekkel érhető el. A lokalizálás szempontjából nem-
csak vízügyi létesítmények, hanem utak, vasutak vagy természetes terepvonulatok is fi-
gyelembe veendők. 

Lokalizációs terv: A mentesített területre betörő árvíz késleltetési, terelési, lokalizá-
ciós töltésekkel való feltartásának lehetőségeit és feladatait összefoglaló terv. 

Lokalizációs töltés: Az árvízvédelmi öblözeten belüli természetes terepalakulatokat 
összekötő, a kitörő vizek tervszerű korlátozására és terelésére alkalmas földmű. 

Magassági biztonság: Az árvízvédelmi töltés védelemre alkalmas koronaszintje és a 
mindenkori folyó-vízszint (esetleg valamely mértékadó árvízszint) közötti magasságkü-
lönbség. 

Magaspart: A magaspart az észlelt legnagyobb vízszintnél -vagy a mértékadó árvíz-
szintnél – az előírt biztonsággal  magasabb,  a  nyílt  árteret  természetes  módon  határoló  
partalakulat. 

Magasparti  védvonal: Árvízvédelemre  kiépített  folyók  magaspartjain  az  esetleges  
rendkívüli magasságú árvizek elleni védekezés céljára szabadon tartott, az árvízvédelmi 
védvonalban beilleszthető területsáv. 

Másodrendű árvízvédelmi mű: Mentesített területen létesített, jogszabályokkal má-
sodrendűvé nyilvánított, lokalizációs szerepet ellátó árvízvédelmi mű. 

Meder: A vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló természetes mélyedés vagy kiépí-
tett terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít. 

Mederteltség: A pillanatnyi vízállásnak a vízjáték százalékában kifejezett értéke. 

Melioráció: Az aszálykárok kivédésének egyik leghatékonyabb eszköze. Komplex te-
vékenység, amellyel a talajok termőképességének megóvása, illetve javítása biztosítható. 
Alapjaiban egyrészt agronómiai és agrotechnikai, másrészt műszaki tevékenységet tartal-
maz. 

Mentesített ártér: Az ártérnek az elöntéstől árvízvédelmi töltésekkel védett része. 
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Mentés:  A bekövetkezett  baleset,  katasztrófa következményeinek felszámolása és  a  
helyreállítás érdekében végzett tevékenység, mely a veszélyeztetett személyek és a lét-
fenntartáshoz szükséges anyagi javak, valamint a kulturális és más jelentős értékek vé-
delmére irányul.  

Mentésszervezés: valamely veszélyhelyzet kialakulása esetén az érintett személyek-
nek, anyagi, valamint kulturális javaknak, nagy értékű vagyontárgyaknak a veszélyeztető 
tényezők hatása alól történő szervezett kivonása, megóvása az életben maradás feltétele-
inek a biztosítása, továbbá a halaszthatatlanul szükséges helyreállítás érdekében végzett, 
szervezett tevékenység.   

Mértékadó árvízszint (MÁSZ): Az a vízállás, amely – vagy a nála alacsonyabbak – 
ellen védekezni kívánunk. Ennek alapján választják meg, jelölik ki az árvízvédelmi mű-
vek magassági mérete. Régebben mindig a korábban előfordult legmagasabb – illetve azt 
további biztonsági szinttel megemelt – vízállást fogadták el mértékadónak. 1973 óta ha-
zánkban egységesen az évi legnagyobb jégmentes árvízszint meghatározott előfordulási 
valószínűségű (átlagos visszatérési időben is kifejezhető) értéke a mértékadó. Árvízvé-
delmi vonalainkat azóta úgy fejlesztették, hogy 

• a fővédvonalak az átlagosan 100 évenként; 
• a városok és ipartelepek védvonalai legalább az átlagos 120−150 évenként; 
• egyes különleges magas árvízvédelmi biztonságot igénylő területek (Bu-

dapest, Győr, Szeged stb.) védvonalai átlagosan kb. 100 éveként; 
• a kevésbé értékes területek védvonalai az átlagosan 60−80 egyszer előfor-

duló árvizek ellen nyújtsanak védelmet. Az érvényes mértékadó árvízszin-
teket a vonatkozó utasítások mellékleteként táblázatokba foglalják. 

Mérési szelvény: Az a meder-keresztszelvény, amelyben a konkrét mérést végzik. 

Meteorológia = légkörtan:  A légkör jelenségeinek és a légkörben lejátszódó folya-
matoknak a vizsgálatával foglalkozó tudomány. 

Mezőgazdasági célú vízgazdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló 
vízhasznosítási  és  vízkár-elhárítási  tevékenység,  a  kizárólagos állami tulajdonban lévő 
vizek és közcélú vízilétesítményekkel összefüggő feladatok, valamint a vízügyi hatósági 
hatáskör gyakorlása kivételével. 

Monitoring: Valamely környezeti elem (pl. víz, talaj, levegő stb.) mindenkori állapo-
tának és igénybevételének (beleértve a szennyezést is) megismerésére, illetőleg az álla-
potváltozás nyomon követésére szolgáló mérő-, megfigyelő-, észlelő– és ellenőrző háló-
zat az adatok mérésével, gyűjtésével, feldolgozásával, nyilvántartásával és értékelésével 
együtt. 

Nemzeti létfontosságú rendszerelem: A 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú 
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről törvény alapján 
kijelölt  olyan létfontosságú rendszerelem,  amelynek kiesése a  létfontosságú társadalmi  
feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős hatása lenne Magyarországon.  

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás: Külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-
hez, a NATO-hoz vagy közvetlenül a Kormányhoz intézett, illetve regionális vagy határ 
menti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez 
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és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához szükséges anyagok és informá-
ciók átadása, illetve kiküldött eszközök és mentő csapatok biztosítása.  

Nemzetközi  katasztrófa-segítségkérés:  A magyar  Kormánynak  az  EU-hoz,  az  
ENSZ-hez, a NATO-hoz, illetve regionális vagy határ menti egyezmények alapján kibo-
csátott nemzetközi segítségkérése, amelyben a hazai veszélyhelyzet vagy katasztrófa kö-
vetkezményeinek a felszámolásához anyagokat, információkat, eszközöket vagy mentő-
csapatokat kér és fogad.  

Nemzeti Minősítési Rendszer: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
által kidolgozott szakmai követelményrendszer teljesítésén alapuló, 5 évente megújítandó 
minősítés. 

Nulla-pont:  Az állomás kijelölt, tartósan változatlan magasságú pontja, amelynek – 
mint  viszonyítási  pontnak – a szintjétől mérik rendszeresen a vízállást. A kijelölt pont 
lehet a vízmérce 0 osztása, a kút pereme vagy a kútakna teteje, stb. Magyarországon a 
nulla-pont magasságát a Balti tenger középvízszintjéhez képest adják meg (m B. f.). 

Nyárigát: A fő védvonalnál alacsonyabb, korlátozott védképességű hullámtéri töltés, 
amely leginkább a kisebb nyári árvizek ellen a mezőgazdasági termelés számára nyújt 
védelmet. 

Nyílt ártér: Amit a folyó áradáskor szabadon elönthet. 

Nyúlgát: Ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból és pallókból rövid 
idő alatt létesíthető, kisméretű (50−60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját 
meghaladó magasságú árvíz esetén – töltésmeghágás ellen – építenek. Gyakran alkalma-
zott formája a homokzsákból épített nyúlgát. A nyúlgátat a gátkorona vízoldali élén épí-
tik. A nyúlgát magassága általában 60−70 cm. A nyúlgát a kiöntött árvíz lokalizálására is 
alkalmazható. 

Országos Vízjelző Szolgálat: A folyók hidrológiai állapotát jellemző nemzetközi, or-
szágos  és  regionális tájékoztatást és előrejelzést végző szervezet. A tevékenységéhez 
szükséges alapadatokat a vízmércék és a meteorológia állomások szolgáltatják a vízmér-
céket üzemeltető szervezetek és az Országos Meteorológia Szolgálat útján. Fontos fel-
adata az  árvízi riasztás. Igyekszik megadni a különböző folyók jellemző vízmércéire a 
várható tetőző vízállások magasságát és időpontját. Tájékoztatásai a napi vízjárási térké-
pen. Távközlési, informatika csatornákon, Interneten jutnak el az érdekeltekhez.  

Önkéntes mentőszervezet: Különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, 
speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak ki-
védésére,  felszámolására,  katasztrófavédelmi  feladatok ellátására,  valamint  emberi  élet  
mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés.  

Önkormányzati tűzoltóság: Tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére lét-
rehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság.  

Önkéntes mentőszervezet: Különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, 
speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak ki-
védésére,  felszámolására,  katasztrófavédelmi  feladatok ellátására,  valamint  emberi  élet  
mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés. Az önkéntes szervezetek a Kormány 
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234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete VIII. fejezet alapján vehetnek részt a mentési tevé-
kenységben. A mentő szervezete a csapatvezető vezeti.  

Önkéntes tűzoltó egyesület: A tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki men-
tési feladatok ellátásában közreműködő vagy részt vevő olyan egyesület, amely alapsza-
bályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette.  

Önkormányzati igazgatás: A helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakor-
lása érdekében, a helyben szervezett és a lakosság által választott képviselők, illetve ve-
zető (a polgármester) által irányított szervezeti rendszer, amely rendelkezik az önkor-
mányzati szervek részére törvényben meghatározott feladat- és hatáskörrel. 

Övárok, övcsatorna: Valamely adott területen kívüli helyekről származó vizeket ösz-
szegyűjtő és elvezető csatorna. Célja a terület külvizektől, szivárgó vizektől való mente-
sítése. 

Parti jég: A víztükör part menti sávjában képződő, és a part vonalához kötődött vé-
kony álló jég. 

Parti szűrésű vízbázis: Felszíni víz közelében lévő felszín alatti vízkészlet, amelyben 
a kitermelt  víz  50  %-ot meghaladó mértékben a felszíni vízből történő beszivárgásból 
származik. 

Polgári  védelem: Olyan  össztársadalmi  feladat-,  eszköz– és  intézkedési  rendszer, 
amelynek  célja  katasztrófa,  illetve  fegyveres  összeütközés  esetén  a  lakosság  életének  
megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése 
azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.  

Polgári védelmi szervezet: Az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állo-
mánya útján az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején vég-
rehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.  

Regionális víziközmű: Az egymással oly módon összefüggő – műszakilag elkülö-
nítve gazdaságosan nem üzemeltethető – víziközművek, melyek egységes rendszert al-
kotnak, és a rendszer több települést (megyét) átfogó, összefüggő földrajzi területen (or-
szágrész, régió) nagyszámú, jellemzően vízbázistól távol fekvő település részére a vízki-
termelést, -tisztítást, -elosztást – amelyhez a fogyasztók közműves ivóvíz-ellátása, 
szennyvíz-elvezetés is tartozhat – látják el. 

Rendkívüli szennyezés, Havária szennyezés: A felszíni és felszín alatti vizek minő-
ségét,  öntisztuló  képességét,  illetve  felhasználhatóságát,  a  vízi  ökoszisztémák  életfel-
tételeit veszélyeztető vagy jelentős mértékben korlátozó – esetleg az élőlények pusztulá-
sát okozó – kibocsátásokat (emissziókat). Ezek jellemzője, hogy kialakulásuk gyors, vá-
ratlan, előre nem jelezhető időpontban jelentkezik. 

Rézsű: Bevágások és töltések vízszinttel meghatározott szöget bezáró oldalfelületei. 

Rézsűállékonyság: A töltések anyagától, kohéziójától, súrlódási szögétől függő alak-
tartás. Tartósan magas árvíz esetén a rézsűállékonyságot a szivárgás és átázás káros mér-
tékében csökkenti. 
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Rézsűcsúszás: A rézsű, illetve part íves csúszólap menti megcsúszása, a rézsűanyag 
szilárdságának csökkenése vagy a rézsűn (a parton) kiszivárgó víz szivárgási nyomásának 
hatására. 

Rézsűhámlás: A rézsű néhány deciméter vastag morzsalékossá vált felületi rétegének 
átázás, fellazulás hatására bekövetkező lecsúszása kisebb-nagyobb foltokban. 

Rézsűroskadás: A rézsűvel határolt töltés talajának átnedvesedése, majd elfolyóso-
dása, amit fizikai vagy kémiai folyamatok idéznek elő. 

Rézsűsuvadás: A rézsű talaj  anyagának egy tömegben bekövetkező elmozdulása – 
önsúlya miatt, illetve terhelés vagy kémiai változások hatására. 

Rétegvíz-bázis: Olyan vízbázis, amelynek vízkészlete az első vízzáró réteg alatt, vagy 
ilyen réteg híján 50 m-nél mélyebben települt porózus, törmelékes kőzetben található. 

Rőzseművek: Fűz- és nyárfák levágott gallyai, vesszői (rőzse) alkotta, a vízkárelhárí-
tás és vízépítés használatos minden mű. A rőzsét kévébe kötik, és kazlakban tárolják. A 
rőzseművek fő építő elemei a rőzsekéve, a rőzsekolbász és a különféle karók. Az elemek 
összeerősítésére lágyított acélhuzalt használnak. 

Sérülékenység: Sérülékenynek azt a vízadót (vízbázist) tekintjük, amelyet 100 éven 
belül felszíni eredetű víz érhet el. 

Sodorvonal: A folyó egymás után következő keresztszelvényeinek a legnagyobb se-
bességű pontjait összekötő képzeletbeli vonal. Vízszintes vetületben rendszerint egybe-
esik a legnagyobb mélységek vonalával. 

Suvadás (csuszamlás): Vízáteresztő és vízzáró rétegek váltakozásánál (szeletes csu-
szamlás) létrejövő tömegmozgás. 

Szaprobitás: A vízben élő szervezetek szervesanyag-lebontó képességének mértéke; 
(Dr. Goda Péter 1991.) 

Szakaszvédelem-vezető: Az árvízvédelmi védvonal, több őrjárásához tartozó szaka-
szának védekezési munkáit irányító, rendszerint a KÖVIZIG (környezetvédelmi és víz-
ügyi igazgatóság) állományába tartozó szakképzett műszaki dolgozó. A védekezési mun-
kát személyes felelősséggel és megfelelő hatáskörrel látja el. Közvetlenül a védelemve-
zetőnek (helyettesének) van alárendelve. Feladatait hatás és jogkörét a 10/1997 (VII. 17.) 
KHVM rendelet írja elő. Tartózkodási helye árvízvédekezés idején a szakaszvédelmi köz-
pont, amely szolgálati szobával rendelkező, megfelelő hírközlési és informatikai lehető-
séggel ellátott, közúton és vízen egyaránt jól megközelíthető, a hozzátartozó védelmi sza-
kaszon központosan fekvő gátőrház. 

Szennyvíztisztítás: Azon fizikai,  kémiai és biológiai  eljárások összefoglaló elneve-
zése, amelyek célja, hogy a vízbe a használat során bekerült zavaró vagy károsító hatású 
anyagokat módosítva vagy kivonva élővízbe való visszavezetésre vagy esetleg ismételt 
(elsősorban ipari vagy mezőgazdasági) felhasználásra alkalmassá tegye. Legfontosabb el-
járásai: a fizikai, a mechanikai a szennyvíztisztítás első-, a biológiai a második-, és a ké-
miai a harmadik fokozata. Lényeges része a szennyvíztisztításnak az iszapkezelés. 
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Szivárgás: A töltés folyó felöli oldalát borító árvíz a nyomás hatására igyekszik a töl-
téstestbe, illetve az altaljba behatolni. Mivel abszolút vízzáró talaj nincs a víz a gát anya-
gának pórusait bizonyos idő alatt kisebb-nagyobb magasságig kitölti, azokban a mentett 
oldal felé mozog. (...) Veszélyessé akkor válik, amikor a gáttest teljes keresztmetszetében 
átnedvesedik, és a szivárgó víz a mentett oldalon megjelenik, azaz a töltés átázik. (...) A 
vízzel telített töltés állékonysága kisebb, mint a száraz vagy nedves töltésé. (...) Követ-
kezménye akár gátszakadás is lehet. 

Szivárgó: A szivárgó a víztartó réteget megcsapoló, vízszintes vagy ferde tengelyű 
árok, vagy a környező talajénál nagyobb hézagtérfogatú (zúzott kő, kavics, porózus vagy 
lyuggatott anyagú) cső. A szivárgó célja: a káros vagy fölösleges vizek összegyűjtése, 
elvezetése. 

Szivárgóárok: A töltés  mentett  oldalán létesített  kisméretű árok. Célja a szivárgási  
vonal megtartása a töltéstestben, illetve az átszivárgott víz összegyűjtése, elvezetése. 

Szivárgócsatorna: Magasvezetésű öntöző, illetve erőművi csatornák, árvízvédelmi 
töltések  mentett  oldalainak  közelében  szivárgócsatornát  építenek,  mely az  átszivárgott  
vizet meghatározott szinten összegyűjti, s károkozás nélkül elvezeti. 

Szorítógát: Durva kavicsanyagú árvízvédelmi töltés mentett oldalán, azzal párhuza-
mosan 10-20 m távolságban épített, abba bekötő 05-1 m magas földgát. Tartósan magas 
vízállás  idején  a  szorítógát  a  mögött  felfakadó  vizet  felfogja,  szétterülését  megakadá-
lyozza, ezzel a mentett oldali fedőrétegre ható felhajtó erőt is ellensúlyozza, a buzgárkép-
ződést mérsékli. 

Szükségtározás: Az árvízi szükségtározás és az árvízi vésztározás fogalmát a szak-
irodalomban és a gyakorlatban egyaránt használják. Ezek a fogalmak azonban csak rész-
ben szinonimák. Mindkettő azt jelenti, hogy az árvízvédelmi töltésrendszer kiépítésére 
mértékadó árhullámot meghaladó árvíz levonulása, illetve a fővédvonal kritikus állapota 
esetén – nagyobb károk és árvízkatasztrófa elhárítása érdekében – a  védelmi rendszer 
kiegészítő, illetve tartalék megoldásaként a mentesített ártér egy erre előzetesen kiválasz-
tott részére kieresztik a vizet. A tározásra kijelölt területen egyébként mező– vagy erdő-
gazdálkodást folytatnak. A tározás célja az árhullám szállította vízmennyiség egy rész-
ének átmeneti visszatartása, és ezzel az árhullám tetőzési magasságának csökkentése. 

UTC:  Az egyezményes koordinált világidő vagy röviden koordinált világidő (Univer-
sal Time Coordinated, UTC) az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját 
viszonyítjuk. Ez a greenwichi középidő (GMT) utódja és néha még mindkét jelölést hasz-
nálják, bár a két fogalom nem azonos. Az UTC használata ajánlott, a GMT, mint fogalom 
elavultnak tekinthető. Magyarországon az UTC nyári időszámítás alatt kettő, téli időszá-
mítás idején pedig egy órával kevesebb, mint a helyi idő. 

Talajnedvesség: A telítetlen talajtartomány meghatározott helyén a talaj hézagjaiban 
lévő víz. Mennyiségét a száraz talaj tömeg– vagy hézagtérfogat százalékában kifejezve 
adják meg. 

Talajvíz: A felszín alatti első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő vízvezető réteg hézag-
jait teljesen kitöltő, szabad felszínű víz. 
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Tározás = tárolás: A szakirodalom a természetes körülmények között történő nyílt 
vízi "tárolást" nevezi tározásnak (pl. mesterséges tavak) a tárolás kifejezés a mesterséges, 
zárt medencék, víztornyok esetében használatos. 

Tartósság:  Valamely vízrajzi elem idősorából a megadott értéket elérő vagy megha-
ladó időszakok együttes tartama a) napokban vagy b) a vizsgált teljes időtartam százalé-
kában megadva. Tartóssági ábra: olyan ábra, amelyről leolvasható, hogy valamely víz-
rajzi elem értéke a vizsgált időszak a) hány napján vagy b) hány százalékában volt na-
gyobb (vagy kisebb) valamely megadott értéknél. 

Távjelzés:  Az állomáson valamely állapot bekövetkezésének automatikus figyelése 
és a bekövetkezés tényének automatikus közlése az erre kijelölt hellyel. 

Távmérés:  Az állomás mérőeszközének mérőközpontból távvezérléssel való automa-
tikus működtetése, és a mért adat fogadása a mérőközpontban. 

Tavak: Azok a mélyebb, tengerrel összeköttetésben nem lévő, vízfolyásokból vagy 
fenékforrásból táplálkozó állóvizek, amelyekbe a növényzet a kifejlődést gátló nagy víz-
menyiség miatt egyáltalán nem vagy csak a tómeder part menti sekélyebb részein és az 
esetleges szigeteken telepszik meg.(Dr. Goda Péter 1991.) 

Távolsági védelem: Gyűjtőfogalom, amely a kiürítést, kitelepítést, kimenekítést és az 
ezekből adódó elhelyezési, majd visszatelepítési feladatok végrehajtását, valamint az 
ezek során jelentkező biztosítási feladatok teljesítését foglalja magába.  

Természeti katasztrófák: Az emberi tevékenységtől függetlenül, a természet erőinek 
hatására, elemi csapásként fordulnak elő.  

Termálvíz: Minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, mely-
nek kifolyó (felszínen mért) min. hőmérséklete 30 oC. 

Tiltó: A csatornába helyezett kisebb méretű műtárgy, amelynek zárótáblája a vezető-
horonyban kézi erővel mozgatható. Általában függőleges betonfalban, szögvas keretben 
csavarorsóval emelhető fémtiltó. A fal a kimosás megakadályozása végett a csatorna ré-
zsűjébe és fenekébe van bekötve. Szerepe a vízáramlás szabályozása. 

Töltéskorona-domborítás: Az árvíz- és belvízvédelmi töltések koronájának bogár-
hátú kiképzése, melynek funkciója, hogy csapadékvíz kátyú vagy beázás előidézése nél-
kül folyhasson le a koronáról. 

Töltésmegcsúszás: A töltésanyag egy részének keresztirányú kagylószerű (lefelé, ki– 
vagy befelé) elmozdulása, A töltés általában az árvíz idején az átázott töltésanyag talaj-
mechanikai jellemzőinek kedvezőtlen hatására csúszik meg. A töltésmegcsúszás kezdetét 
a töltés koronáján vagy rézsűjén keletkezett hosszirányú repedések jelzik. Veszélyes je-
lenség, töltésszakadást idézhet elő. 

Töltésmeghágás: Az az állapot, amely akkor következik be, ha a kialakuló árvízszint 
magasabb, mint a töltés koronaszintje, és víz azon átömlik. 
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Töltés megtámasztása: Védekezés közben a töltés megcsúszását korlátozó, illetve a 
megrogyott, lesuvadt töltésrészeket pótló, mentett oldali homokzsák-, terméskő-építmény 
elkészítése. 

Töltésrepedés: Töltésrepedés keletkezhet kötött talajú töltés kiszáradása, töltésbe épí-
tett duzzadóanyag, a töltés kezdődő csúszása vagy a felpuhult altalaj kitérése következté-
ben. A töltésrepedés megjelenése szerint lehet hálós, hossz-, illetve keresztirányú. A hálós 
töltésrepedés ártalmatlan, míg a többi megjelenési forma beavatkozást igényel. 

Töltésszakadás: A töltés tönkremenetelének végső fázisa, amikor védképessége meg-
szűnik, a töltéskoronát elmossa a rajta átbukó vízsugár, aláüregelődik a védmű, mely su-
vadás vagy megcsúszás hatására beomlik, a gátszelvény pedig elsodródik. A töltésszaka-
dás következtében a mentett ártér egészét vagy egy részét elönti a víz, ami több települést 
veszélyeztető pusztító árvízkatasztrófát idézhet elő. 

Toxicitás: A vízbe jutó vagy a lebontási folyamatok során a vízben keletkező mérgező 
anyagok hatására a víz toxikussá, mérgezővé válhat. Mérésére biológiai tesztmódszereket 
alkalmaznak. 

Veszélytérképek: A veszélytérképek készítése segíthet  a veszély csökkentésére tett  
beavatkozásmódjának és eredményességének értékelésében. A veszélytérképek sokszor 
múltbeli megtörtént eseményeket dolgoznak fel (pl. árvízi kiöntések), gyakran ezekből 
kell következtetni a jövőben várható veszélyekre és azok súlyosságára. A veszélytérképek 
segítenek kijelölni azokat a helyeket, ahol a veszélyek csökkentésére beavatkozások szük-
ségesek. 

Védelmi szakasz: Az árvízvédelmi vonalaknak és a belvízrendszereknek a védekezés 
irányítására és végrehajtására meghatározott része. 

Védekezési készültség: A veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdek-
ében szükséges intézkedések megtételének intézményi kerete. 

Védmű: A vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi létesítmény. 

Védőidom: Az üzemelő, illetve tervezett vízkivételi műveket körülvevő felszín alatti 
térrész, amelyet a vízkivétel – mennyiségi, minőségi – védelme érdekében a környezeté-
nél fokozottabb biztonságban kell tartani. 

Védőterület (ideértve a védősávot): Az üzemelő, illetve a tervezett vízkivételi műve-
ket körülvevő terület, amelyet a vízkivétel – mennyiségi, minőségi – védelme érdekében 
a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani. 

Védőövezet: A vízbázisok védőterületének részegysége, amin belül a terület haszná-
latával kapcsolatos korlátozások egységes rendszert alkotnak. Fajtái a vízkivételtől távo-
lodva: belső, külső, hidrológiai A, hidrológiai B, hidrológiai C. 

Védőterület: Az üzemelő, illetve a tervezett vízkivételi műveket körülvevő terület, 
amelyet a vízkivétel védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell 
tartani. 
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Veszély: Valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, 
amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre.  

 
Veszélyelhárítási terv: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek kivételével, az e ren-

delet hatálya alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és azok végrehajtásáról 
szóló okmány. 

 

Veszélyhelyzet: A szükséghelyzetet el nem érő mértékű , az élet- és vagyonbiztonsá-
got vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illető leg ipari baleset okozta ál-
lapot, melyet különösen a következő események válthatnak ki:  

a)…… 
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt leg-

magasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan 
jégtorlasz  keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget. 

 
Vészhelyzeti (katasztrófa) pszichológia:  A vészhelyzeti szituáció szereplőinek (ál-

dozatok, mentőerők, kívülállók) lelki jelenségeit vizsgáló tudományterület.  
 
Veszélyhelyzeti tájékoztatás: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által végzett tájé-

koztató tevékenység az érintettek számára, a katasztrófariasztást követően.  
 
Veszélyeztetettség szintje: Az adott települést érintő veszélyeztető hatások bekövet-

kezésének valószínűsége (gyakorisága) és következményei alapulvételével megállapít-
ható érték.  

Villámárvíz: Nagy mennyiségű lokális csapadék rövid idő alatti lehullása következ-
tében medrükből kilépő kisvízfolyások.  

Viselkedési szabályok: Mindazon magatartási szabályok összessége, amelyek meg-
határozzák a lakosság tennivalóit – épületben maradását, mozgását, épületen kívüli tar-
tózkodását, stb. – sugárzó, és/vagy mérgező anyagokkal való szennyeződés, és/vagy jár-
ványok feltételei között.  

Visszatelepítés: A veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenn-
tartáshoz szükséges anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása.  

Vízállás:  A vízszín magassága illetőleg mélysége a vízrajzi állomás nulla-pontjának, 
mint viszonyítási pontnak a szintjétől. Valamely vízrajzi állomás vízállás adataival kap-
csolatban gyakran használt jelölések: LKV legkisebb vízállás a megfigyelt legkisebb jég-
mentes  vízállás,  a  megfigyelés  kezdete  óta  LKV legkisebb  jeges  vízállás  a  megfigyelt  
legkisebb jeges vízállás, a megfigyelés kezdete óta KV kisvízállás a megfigyelt legkisebb, 
jégmentes vízállás, valamely meghatározott időszakon belül KV jeges kisvízállás a meg-
figyelt legkisebb jeges vízállás, valamely meghatározott időszakon belül KKV közepes 
kisvízállás az évi  kisvízállásoknak vagy valamely meghatározott  hónap (pl.  augusztus) 
kisvízállásainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül KÖV középvíz-
állás a szabályos gyakorisággal megfigyelt  vízállás adatok számtani középértéke, vala-
mely meghatározott időszakon belül NV nagyvízállás a megfigyelt legnagyobb, jégmen-
tes vízállás, valamely meghatározott időszakon belül NV jeges nagyvízállás a megfigyelt 
legnagyobb jeges vízállás, valamely meghatározott időszakon belül KNV közepes nagy-
vízállás az évi nagyvízállásoknak vagy valamely meghatározott hónap (pl. január) nagy-
vízállásainak számtani középértéke, valamely többévi időszakon belül LNV legnagyobb 
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vízállás a megfigyelt legnagyobb jégmentes vízállás, a megfigyelés kezdete óta LNV leg-
nagyobb jeges vízállás a megfigyelt legnagyobb jeges vízállás, a megfigyelés kezdete óta 
A nulla-pont feletti vízállás minden esetben plusz (+), a nulla-pont alatti vízállás pedig 
mínusz (-) előjelű. Felszíni állomáson csak a mínusz előjelet kell kiírni; felszín alatti ál-
lomáson mindkét előjelet ki kell írni. Gyakran használt kifejezés a "készültségi vízállás": 
valamely vízrajzi állomáson ár– és belvízvédelmi szempontból az egyes készültségi fo-
kozatokra meghatározott vízállás. Az "árvíztábla": valamely nevezetes árvíz legnagyobb 
vízállásának, más szóval az árvíz magasságának megjelölésére szolgáló jel. 

Vízbázis: Vízkivételi művek által hasznosításra igénybe vett, illetve arra kijelölt terü-
let vagy felszín alatti térrész és az onnan kitermelhető vízkészlet. Vízbázison tágabb ér-
telemben nem csak a kitermelendő vizet, hanem a vizet magába foglaló képződmény fel-
szín alatti térrészét vagy a felszínen húzódó területét; az ebben tárolt vízkészletet; a víz 
kitermelésére szolgáló működő vagy tervezett berendezéseket is értjük. 

Vízfolyás: A felszínre hulló csapadéknak nehézségi erő hatására összegyűlt hányadát 
szállító vagy  a forrásokból  táplált  természetes  vagy  mesterséges térszíni alakulatokat, 
amelyben állandóan vagy időszakosan víz áramlik, vízfolyásoknak nevezzük. A vízfolyá-
sokat jellegük, a szállított víz mennyisége, valamint medrük mérete alapján soroljuk be. 

Vízgazdálkodás: A természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való op-
timális összehangolására irányuló tervszerű tudományos, műszaki, gazdasági és igazga-
tási tevékenység; a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek 
kártételei elleni védelem és védekezés. 

Vízgazdálkodási  alapadat:  A  Vízgazdálkodási  Törvény  hatálya  alá  tartozó  vizek  
hasznosításával, hasznosítási lehetőségeik megőrzésével, kártételeinek elhárításával, to-
vábbá vízilétesítmények megépítésével, üzemeltetésével, vízimunkák megvalósításával, 
vízhasználatok gyakorlásával  összefüggő – a  vízgazdálkodási  közfeladatok ellátásához  
szükséges – adat, ideértve a leíró vagy idősor jellegű minden olyan adatot, amelyek meg-
ismerése a vizek, vízilétesítmények állapotának feltárását, valamint állapotuk értékelését 
szolgálja. 

Vízgazdálkodási  információs  rendszer: A vízgazdálkodási  alapadatok  és  objektu-
mok  nyilvántartásának  és  feldolgozásának  olyan  rendszere,  amely a  társadalom  vízzel  
kapcsolatos igényeire figyelemmel, az ezzel összefüggő döntéseket megalapozó adatokat 
tartalmazza  és  kezeli,  valamint  képes  a  rokon  információs  rendszerekkel  kapcsolatos  
adatcserére. 

Vízgazdálkodási objektumok: A Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és azok víztartó kép-
ződményei megfigyelésére és mérésére, valamint a vizek hasznosítását vagy kártételeinek 
elhárítását szolgáló vízilétesítmények. 

Vízgyűjtő-terület: A vízgazdálkodási feladatok összehangolásnak természetes terü-
leti egysége. A vízgazdálkodás irányítói a vízgyűjtőt tekintik az igazgatás alapjának. 

Vízgyűjtő-gazdálkodás: A vizek jó állapotának megőrzése vagy elérése az adott víz-
gyűjtőn, a fenntartható és integrált tevékenységek eredményeként.  
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Vízhasználat: Az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási 
viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá medrének, partjának a víz haszno-
sítása érdekében történő befolyásolása. 

Vízháztartás: Az adott térben és időben a  víz  elhelyezkedésében  vagy állapotában  
természetes erők hatására bekövetkező mennyiségi és minőségi változások összessége, 
illetve eredője. A vizsgált térbe az időhatárok között belépő és abból távozó vízmennyi-
ségek egy vízháztartási állapotot jellemeznek, amelyben a tározott vízkészlet nő vagy 
fogy. 

Vízháztartás-szabályozás: A káros vizek elvezetése a felesleges vizek visszatartása 
és megfelelő időben történő felhasználása. 

Vízhozam: Egy vízfolyás keresztszelvényében időegység alatt átfolyó vízmennyiség. 
A hidrológiában alkalmazott jelölése Q. Mértékegysége: m3/s. Meghatározásának egyik 
lehetséges (hagyományos) módja, hogy megmért vízsebesség és az átfolyási keresztszel-
vény szorzataként számítják. A legnagyobb vízhozam (LNQ) a vízmérce szelvényében a 
vizsgált évig bezárólag előfordult legnagyobb vízhozam.  

Vízhozamgörbe: Adott szelvényen átfolyó vízhozamokat a vízállás függvényében áb-
rázoló vonal. Permanens, állandó sebességű vízfolyás (csatorna) medrében a vízállás és a 
vízhozam egymásnak egyértelműfüggvénye. Ezt ismert vízállások mellett vízhozammé-
réssel határozzák meg. A természetes vízmozgás általában nem permanens, így a vízho-
zamgörbe vízállásaiból csak megfontoltan szabad a vízhozamokra következtetni.  

Vízigény: A fogyasztók adott helyre és időszakra vonatkozó, vízfelhasználatra irá-
nyuló szándéka. 

Vízjáték: Egy meghatározott vízmércén az észlelés időpontjáig mért legmagasabb és 
legalacsonyabb vízállás különbsége. 

Víziközmű: Olyan speciális létesítmények összefoglaló elnevezése, amelyek a lakos-
ság (a köz) vízellátását, illetve szennyvíz elhelyezését szolgálják. Víziközmű például a 
vízmű kútja vagy felszíni vízkivételi műve, a vízmű gépház, a víztisztítómű, a víztározó, 
a vízvezeték, a szenny- vagy csapadékvíz csatorna, a szennyvízátemelő, a szennyvíztisz-
tító, stb. 

Vízilétesítmény: Az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerke-
zet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy 
minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek 
hasznosítása – ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott 
szolgáltatást -, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani 
kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja. 

Vízi munka: Az a tevékenység, melynek rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási 
viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, 
minőségének és mennyiségének megóvása céljából befolyásolja. 

Vízkár: A vizek többletéből vagy hiányából származó kár. 
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Vízkár-elhárítás: A károsan sok vagy károsan kevés víz kártételeinek elhárítását, a 
károk mérséklését célzó megelőző, valamint a tényleges védekezéssel járó szervezett ope-
ratív tevékenységet foglalja magában. 

Vízkészlet: Meghatározott térrészben, adott időpontban található vízmennyiség. 

Vízkészlet-gazdálkodás: Azoknak  a  tevékenységeknek  az  összessége,  amelyeknek  
célja a vizek használatára irányul. A vízkészletgazdálkodás fogalma alatt ma már nem-
csak a gazdasági célú felhasználók közötti elosztást értjük, hanem a vízkörforgás elemei 
közötti arányok figyelembe vételét, az ökológiai igények kielégítését, és a lehető legtöbb 
természeti és társadalmi kölcsönhatás szerinti szabályozást a vízgyűjtő egész területén. 

Vízkészletjárulék: A vízkészletekkel való gazdálkodás sajátos eszköze, amit  a víz-
használat vízjogi engedélyesének adó módjára kell megfizetni. 

Vízkormányzás: A víz célzott irányítása árkok, belvízcsatornák között, továbbá a víz-
visszatartása, majd továbbvezetése. 

Vízmérce: A vízállás leolvasására alkalmas, rendszerint 2 cm beosztású, dm-enként 
számozott, öntött, fém, V6C30D51, anyagú függőleges, esetleg rézsűs mérőeszköz. A 
leolvasás kezdőpontja a vízmérce elvileg tetszőlegesen, de általában nem a vízfolyás fe-
nékszintjén megválasztott 0 pontja, amelytől felfelé pozitív lefelé negatív előjelű a vízál-
lás. A 0-pont alapszintre vonatkoztatott (tengerszint feletti) magasságát is meghatározzák. 
Az árvízi vízmérce a megosztott lap-vízmércének az a felső része, amely az árvizek levo-
nulásakor kialakuló nagy vízállások észlelésére alkalmas. A mértékadó vízmérce jogsza-
bályban rögzített vízállásai alapján rendeleik el, illetve szüntetik meg a különböző árvíz-
védelmi készültségi fokozatokat. 

Vízmosás: A völgyoldalakon és a mély vonulatokban lefolyó víz mechanikai energi-
ája által okozott árkos erózió kifejlett formája. 

Vízmérleg: A vízkészletek és vízhasználatok viszonyát, pillanatnyi helyzetét mutatja 
meg. A vízmérleg nem csak a vízjogi engedéllyel már lekötött gazdasági célú vízhaszná-
latokat veszi figyelembe, hanem azt is, hogy a vízkészletek egy meghatározott részét a 
meder és környezete ökológia igénye szerint természetes állapotban kell fenntartani. 

V.O. kő: Főbb folyók partján egymástól 2-3 km-re kijelölt nyilvántartási szelvények 
végpontjain  elhelyezett, a mederfelvételek célját szolgáló vízszintes és függőleges ér-
telmű geodéziai alappont. A V.O. kövek hálózatát az 1890-es években, folyóink térképe-
zése alkalmával az egykori Vízrajzi Osztály (V.O.) helyezte el. 

Vízrajzi tevékenység: A vizek állapotának megismerése mérésekkel, majd a mérési 
eredmények feldolgozásával, értékelésével történik. Az adatokat és a különböző feldol-
gozásokat rendszerezni és tárolni kell későbbi ellenőrzések és vizsgálatok érdekében. 
Mindezek összessége a vízrajzi tevékenység. 

Vízrendezés: Olyan műszaki beavatkozások összessége, amelyeknek célja a települé-
seken, ipartelepeken a vizek kártétel nélküli elvezetése, mező– és erdőgazdasági terüle-
teken a lehető legjobb kapcsolat kialakítása a természetes vizek és a felszíni, felszín közeli 
talajrétegek között, és nem utolsó sorban minden területen a káros vizek elleni védelem a 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



megelőző műszaki beavatkozások révén. Területi alapegysége a vízgyűjtőterület, amely-
nek jellemzője, hogy a felszínen és a felszín alatt összegyülekező vizek egy kilépési pon-
ton hagyják el, illetve vezethetők le – dombvidéken vízfolyásokon, síkvidéken belvízcsa-
tornákon keresztül. 

Vízsebesség-mérés:  Az  áramló  víz időegység alatt megtett útjának meghatározása 
műszerrel, mérőműtárggyal, úszóval. A Forgóműves sebességmérő egy olyan műszer, 
amellyel folyásirányba beálló, vízszintes tengely körül forgó, rendszerint hajlott felületű 
szárny  (vitorla)  vízsebességgel  arányos  fordulatszáma  alapján  határozható  meg  a  víz  
áramlási sebessége. 

Vízszintrögzítés: A folyó vagy vízfolyás hosszabb szakaszán kialakuló – és valami-
lyen szempontból összefüggő – vízszintek egyidejű megjelölése, majd magassági felmé-
rése. 

Víztározó. A mesterséges állóvizeket, a víztározókat az ember meghatározott cél ér-
dekében hozza létre. Megkülönböztetünk síkvidéki, dombvidéki és hegyvidéki tározókat, 
melyekre a befogadó képesség a jellemző. Rendeltetésük szerint lehetnek mezőgazdasági 
(öntözési, halastó), ipari, ivóvíz-ellátási, vízkárelhárítás (árvíz, belvíz), energetikai, hajó-
zási és üdülés célú tározók. ) 

Vízügyi Adattár: A vízügyi ágazatban kezelt vízgazdálkodási alapadatok és objektu-
mok strukturált, digitális formátumú, adatbázis alapú egységes nyilvántartó és adattároló 
rendszere,  mely a relációs  leíró  (ún.  alfanumerikus),  a  dokumentum-alapú és  a  térképi 
(raszteres, vektoros) adatbázis elemeket egyaránt összefüggően, koherens rendszerben 
tartalmazza. 

Vízügyi Szolgálat: A vízi munkálatok, ill. a vízgazdálkodási feladatok végrehajtására 
ás irányítására létrehozott vízügyi szervek összessége. 

Vízvisszatartás: A síkvidéki víztározás, tágabb értelemben a belvízgazdálkodás fon-
tos eszköze a belvízvisszatartás és a belvíztározás. Előbbi azt jelenti, hogy egy adott te-
rületre lehullott csapadék visszatartásra kerül az arra alkalmas helyen, utóbbi alatt a víz-
gyűjtőterületről levezetett belvíz tározása értendő.  

Zöldár: A hazai folyóvizek jellegzetes tavasz végi, kora nyári, főként júniusi árvize. 
Nevét az ár által elsodort zöld növényzetről kapta. 
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3. MELLÉKLET: „EGYÜTT AZ ÁRVÍZVESZÉLLYEL” JAVASOLT LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁ-
NYOK 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18











4.MELLÉKLET: „ÁRVÍZVÉDELEM” ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK JAVASOLT OKTATÁSI TEMA-
TIKÁJA  

 
Árvízvédelem 

önkéntes mentőszervezetek továbbképzése tanmenete43 

Előadás 
 

Tárgykör 
 

Az oktatott anyag címe, fő kérdései Tanórák Önálló 
   száma helye  

 

 

 

 

 

 

elmélet gyakorlat  

 

 

 I. Alap és szakképzés44 ismeretanyagának frissítése, változások feldolgozása 

 I./1 A polgári védelmi feladatok rendszere, a lakosságvédelem helye és szerepe. Az 
élet és anyagi javak védelmének elvei, alapvető módszerei, a védelem kiegé-
szítő tényezői. 

 

 

1  T  

 I./2 A település katasztrófaveszélyeztetése, a mentésben résztvevő szervezetek főbb 
árvízvédelmi feladatai. Együttműködés rendszere a mentésben résztvevő szerve-
zetek között. 

 

1  T  

43 A tanmenet a polgári védelmi alapképzés és szakképzés jogszabályok által meghatározott képzésére épülő továbbképzési tematika, mely a település árvízvédelmi 
feladataival kapcsolatos javasolt képzési programot foglalja össze. A képzési programot 12 órás képzés keretei között érdemes végrehajtani, melynek további előnye, 
hogy egy hétvége alatt, vagy két egymást követő hét utolsó szombatján végrehajtható, így azon önkéntesek vagy polgári védelmi szervezetbe tartozó személyek, akik 
részt kívánnak venni a továbbképzésen – nem érzik túlzóan megterhelőnek a képzésben történő részvételt. 
44 Az alap és szakképzés tematikai követelményeit a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet katasztrófavédelmi felkészítés 
meghatározását taglaló VI. fejezete tartalmazza.  

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.18



Előadás 
 

Tárgykör 
 

Az oktatott anyag címe, fő kérdései Tanórák Önálló 
   száma helye  

   elmélet gyakorlat   

II. Lakosság riasztás, tájékoztatás feladatrendszere 

 II./1 A riasztás-tájékoztatás alapfogalmai, jogszabályi háttere. A lakosság és a vé-
delmi szervezetek riasztásának módjai, eszközei, annak gyakorlati megvalósu-
lása, a település riasztóeszközeinek helye, használati szabályai 

 

 

1  T  

III. Lakosság védelmével kapcsolatos feladatrendszer 

 III./1 A távolsági védelem alkalmazásának általános és részletes elvei. A kimenekí-
tés, kitelepítés, befogadás, visszatelepítés (kiürítés) fogalomrendszere, végre-
hajtásának feltételei, sajátosságai és módszere árvíz időszakában. 

1  T  

 III./2 Az anyagi javak védelmének elvei, módszerei, szempontjai, követelményei.  A 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megelőző műszaki védelmének felada-
tai, lehetőségei árvízi veszélyeztetés időszakában.  

 

1  T  

 III./3 A fontos vagyontárgyak védelmének általános megközelítése. A fontos vagyon-
tárgyak, helyi védettségű értékek, kulturális javak védelmének tervezési elvei és 
gyakorlata. Árvíz pusztító hatásai a helyi védelem alatt álló értékekben.  

1  T  
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IV. Település árvízvédelmével kapcsolatos feladatrendszer 

  Az árvízvédelem elvei, módszerei, Az árvízi védelembe bevonható erőforrások.  
A mentés humánerőforrás oldala, egészségügyi ellátásnak megszervezése.  

1  T  

  Települési vízkárelhárítási terv bemutatása, feldolgozása, települési elöntési térké-
pek megismerése, kockázati helyszínek áttanulmányozása, védelem lehetőségei-
nek bemutatása.  

1  T  

  Munkavédelmi oktatás az árvízi védelem kockázatainak, egyéni védőeszközeinek 
ismertetése mellett.  

 0,5 Gy  

  Árvízvédelem gyakorlati feladatvégrehajtása a településen rendelkezésre álló esz-
közök felhasználása mellett. Az árvízvédelmi eszközök használatának megisme-
rése, szimulált elöntés elleni védelem gyakorlati végrehajtása 

 3 GY  

  Konzultáció  0,5 T, 
GY 

 

 

 
 

  

Előadás 
 

Tárgykör 
 

Az oktatott anyag címe, fő kérdései Tanórák Önálló 
munka 

 

   száma helye 

   elmélet gyakorlat  
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2. ábra: Külföldről érkező vízhozamok átlaga  
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7.  ábra: Az 1838. évi árvíz idején vízzel elöntött terület térképe [24] 
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21. ábra. Magyarország településeinek villám árvízzel érintett veszélyeztetettsége [52] 
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37. ábra: Területi vízügyi igazgatóságok és védelmi szakaszok rendszere Magyarországon [84] 
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59. ábra: A szegedi mobil fal szerkezeti kialakítása.[130] 
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