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ELŐZMÉNYEK 
 
2002. augusztusában özönvízszerű árvizek söpörtek végig Közép-Európán. Csehországban a 
Moldva és az Elba áradása okozott katasztrófát. Az árvíz miatt 210 ezer embert kellett kitelepíteni, 
60 ezret csak Prágából, melynek belvárosát teljesen elöntötte a víz. Hatalmas területek, ipartelepek, 
települések kerültek víz alá, 14 ember életét vesztette1. Németországban a húszat is meghaladta a 
halálos áldozatok száma. Az Elba és a Duna áradása miatt százezernél is több embernek kellett 
elhagynia az otthonát, 740 kilométernyi közút ment tönkre, 180 híd vált használhatatlanná. 
Ausztriában a dunai árvíz elsősorban Alsó- és Felső-Ausztriát, Salzburg tartományokat sújtotta. 
Heten vesztették életüket, tízezer ház dőlt össze, 80 kilométernyi vasúti sínt, és több hidat sodort el 
a víz. 
 
A Duna magyarországi szakaszán is nagyon magas, az eddig mért legmagasabb szinteket 
megközelítő (illetve Rajka és Budapest között a legnagyobb jégmentes árvízszinteket meghaladó) 
vízszintek mellett vonult le az árhullám. Árvízvédelmi készültséget 632 km hosszúságú védvonalon 
kellett elrendelni, amelyből 286 km hosszon rendkívüli fokozatban. Megközelítőleg húszezren 
vettek részt a védekezésben. Egyes települések védművel nem védett részéről ki kellett költöztetni a 
lakosságot. 1748 főt telepítettek ki, 1192 főt a főváros területén. Súlyos helyzet alakult ki Komárom 
és Budapest között, a nyílt ártereken fekvő településeknél, Sződligeten, Vácott, Kismaroson, 
Nagymaroson, Szentendrén és Visegrádon, ahol a védekezést, közerő bevonásával az 
önkormányzatok végezték. 
 
Visegrádon a közerőknek, a 11-es főút mentén 2800 m hosszban kellett ideiglenes védművet 
kiépítenie. A védművekbe közel 230 000 db homokzsák, 3 700 m3 homok és 2 200 m fólia került 
beépítésre. A védekezés sikeres volt, a város belterületén közel száz épületet sikerült megóvni az 
elöntéstől. 
 
A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védművek építése, 
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi LVII. vízgazdálkodási 
törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk 
megelőzésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 
 
A törvény szerint továbbá, a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében 
álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, 
fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. 
 
A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait 232/1996. számú kormányrendelet határozza 
meg. A rendelet értelmében az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában 
fellépő káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek 
feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése. 
 
Visegrád belterületét a Duna árvizei veszélyeztetik. A várost jelenleg nem védi árvízvédelmi mű, és 
védekezési feladatokat az önkormányzat látja el. 
 
A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően, a Duna árvizei elleni védekezésre való felkészülés 
részeként Visegrád Város Polgármesteri Hivatala a VIZITERV Consult Kft.-t bízta meg a 
védekezési terv elkészítésével. 
 

                                                 
 1 Pusztító árvizek Közép-Európában, HVG 2002. évi 34. szám. 
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1. A VÉDEKEZÉS HIDROLÓGIAI ALAPJAI 
 

1.1. A DUNA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE ÉS ÁRVÍZI VÍZJÁRÁSA 
 
A Duna összhossza 2860 km, melyen három szakaszt szokás megkülönböztetni: a Felső-Duna a 
forrástól Dévényig (1880 fkm), a Közép-Duna a Kárpátok Vaskapu alatti végpontjáig (közelítőleg 
Turnu Severinig – 981 fkm), az Alsó-Duna pedig ettől a befogadóig tart. 
A hazai szakirodalomban a Kárpát-medencében lévő Közép-Dunán belül is használatos a felső, 
középső és alsó szakasz elnevezés. Ebben a viszonylatban Felső-Dunán a Dévény-Gönyü (1880-
1791 fkm) közötti, Közép-Dunán a Gönyü-Ómoldva (1791-1040 fkm) közötti és Al-Dunán az 
Ómoldva-Vaskapu (1040-946 fkm) közötti szakaszt szokták érteni. A Dévény-Gönyü közötti 
szakasz jellegzetessége a nagy esés és az ágakra szakadozott meder, a Gönyü-Ómoldva közöttié a 
kis esés (4-10 cm/km) és az egységes meder, az Ómoldva-Vaskapu közötti szakaszon pedig a Duna 
áttöri a Kárpátok és a Balkán hegylánc vonalát2. 
 
A folyó a Fekete-erdőben ered, két, egymástól 10-15 km távolságban lévő forrásból (Brege és 
Brigach), 1010 és 1125 m tengerszint feletti magasságban. A két patak Donauschingennél, 678 m 
t.sz.f. magasságban egyesülve képezi a Dunát. 
 
A Duna teljes vízgyűjtő területe 816 000 km2, amely kiterjed a Keleti Alpok csaknem egész 
területére a Schwarzwald K-i, a Sváb és Frank Jura D-i lejtőire, magába foglalja a Cseh erdő DNy-i 
részét, a Cseh-Morva dombvidék K-i felét, csaknem az egész Kárpát medencét, a Balkán félsziget 
É-i részét a Havasalföldet, sőt a Szeret és Prut bekapcsolásával a Kárpátok előterét is. 
 

 
 
A Felső-Duna jobbparti mellékvizeinek vízgyűjtője jelentékeny részben magashegység. Az Alpesek 
északi falába ütköző atlanti légáramlatok bőséges csapadékkal öntözik ezeket a területeket. Ezért a 
Duna árvízét többnyire a jobb parti mellékfolyók áradása okozza. Rendes körülmények között a 
                                                 
 2 Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása, Akadémiai Kiadó, Budapest 1952. 
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legnagyobb vízgyűjtőjű és legmagasabbról érkező mellékfolyó, az Inn szabja meg a Duna 
vízjárását, amelynek még a közepes vízhozama is nagyobb a torkolatnál, mint a befogadóé. 
 

A Duna fontosabb mellékfolyó Visegrádig 

A folyó neve 
Torkolati 

szelvénye a 
Dunán (fkm) 

Völgyhossz 
(km) 

Vízgyűjtő-
terület 
(km2) 

Iller 2 589 127 2 192 
Lech 2 493 187 4 097 
Naab 2 384 112 5 477 
Regen 2 379 112 2 664 
Isar 2 300 225 9 004 
Inn 2 223 410 26 187 
Traun 2 112 110 4 278 
Enns 2 103 195 6 090 
Ybbs 2 058 90 1 102 
Morva 1 881 262 26 642 
Rába – Mosoni-Duna 1 794 240 14 830 
Vág 1 760 330 19 131 
Garam 1 716 190 5 439 
Ipoly 1 708 140 5 145 
A Duna összes 
vízgyűjtője Visegrádig 

1 694 
 

183 534 

 
A jobb parti mellékfolyók közül még az Enns, az Isar és a Traun játszik esetenként komoly 
szerepet. Az első különösen veszedelmes, mert vízgyűjtőjének jelentékeny része 2000 m felett 
fekszik és nagyon rövid úton éri el a Dunát. Az Isar árhullámai a bajor felföldön megtett hosszú 
útjukon ellapulnak és megkésnek az Inn árhullámai mögött. A Traun árvizének hevességét tavak 
sorozata mérsékli. 
 
A bal parti mellékfolyók legnagyobb vizei sem idéznek elő egymagukban hosszabb szakaszra 
kiterjedő, komoly dunai árvizet. De ha a vízgyűjtő felett ún. veszteglő időjárási front alakul ki és 
okoz nagykiterjedésű tartós esőzést, vagy ha hirtelen bekövetkező olvadással nagy hótömegek 
egyszerre válnak vízzé és a vízrendszer valamennyi vízfolyása egyidejűleg duzzad meg, a bal parti 
mellékfolyók árhulláma megnyújthatja és jelentékenyen megnövelheti a jobb parti mellékfolyókon 
keletkezett árvizet. 
 
A Rajka feletti Dunán kétféle árvíz jelentkezik. Az egyik a tavaszi, amelyben a bal parti 
vízgyűjtőterület hava talál lefolyást, egyidejűen a jobb parti vízgyűjtő alacsonyabb részeinek 
hóolvadásával. A kettő közül általában ez az árvíz a kisebb, bár ha nagyobb tavaszi esővel is 
párosul, a tavaszi árvíz is jelentékeny lehet. A hóolvadás több apró árhullámot okozhat, melyek nem 
mindig érik egymást utol. Egy-egy tavaszi árhullám akkor ér el kivételes magasságot, ha helyenként 
feltorlódik a jég, és visszaduzzasztásokat okoz. 
 
A Duna második, és méretre nézve nagyobb árvize nyáron szokott jelentkezni, rendszerint júliusban 
vagy augusztusban, kivételesen már júniusban vagy szeptember elején. Ekkor a bőséges nyári 
esőkhöz az Alpok hava is jelentékeny vízmennyiséggel járul, és főként az Inn, a Traun és az Enns 
szokták a Dunát magasra duzzasztani. 
 



 

 5

A magyar Duna-szakasz nagyjából az osztrák Duna vízjárását mutatja. A Dráváig a hazai folyók 
nem olyan jelentősek, hogy az osztrák Duna vízjárását meg tudnák változtatni, s arra a cseh és 
szlovák folyók közül is csak a Vág lehet esetenként hatással. 
 
A visegrádi szakasz vízjárása legpontosabban a nagymarosi vízmérce vízállás adatai alapján 
jellemezhető. A mércét 1872-ben helyezték el nagymarosi hajóállomásnál (1694,6 fkm), napi 
rendszerességgel észlelt adat 1876 óta áll rendelkezésre. A mérce nullpontja 99,38 mBf. 
 

A vízállásészlelés kezdete óta rögzített legnagyobb 
árhullámok tetőző vízállása a Duna – Nagymaros 

vízmércén 

Ssz. 
Vízállás 

A tetőzés időpontja Jégállapot 
(cm) 

1. 763 1876 február 25. jégtorlasz 
2. 707 2002 augusztus 18. - 
3. 704 1929 március 22. jégtorlasz 
4. 682 1965 június 17. - 
5. 659 1942 március 11. jégtorlasz 
6. 641 1954 július 18. - 
7. 634 1991 augusztus 8. - 
8. 624 1940 március 17. - 
9. 622 1897 augusztus 8. - 

10. 618 2002 március 26. - 
11. 613 1975 július 8. - 
12. 610 1923 február 10. zajló jég 
13. 602 1997 július 24. - 
14. 600 1899 szeptember 21. - 
15. 592 1941 január 25. jégtorlasz 
16. 580 1920 január 22. zajló jég 
17. 577 1914 február 24. jégtorlasz 
18. 575 1944 április 17. - 
19. 572 1956 március 9. jégtorlasz 
20. 560 1926 június 25. - 

 
 

1.2. JEGES ÁRVIZEK 
 
A történeti forrásokban bőségesen találhatók a Duna pusztító, jeges áradásiról szóló feljegyzések. 
Ezek közül talán legnagyobb és legismertebb az 1838. évi, mely csak Budapesten több ezer házat 
döntött romba. 
 
A nagymarosi vízmércén (1872 óta) észlelt legmagasabb vízállást 1876-os jeges árvíz okozta. A 
Dunának ezen a szakaszán jelenleg is ezt a vízszintet tekintik mértékadónak (15/1997 (IX.19.) 
KHVM rendelet).  
 
Az 1875-76. évi tél meglehetősen hideg volt, s a Dunát egész középső szakaszán vastag jégtakaró 
borította. A bogyiszlói átvágás akkor már megvolt, és kellőképpen ki is fejlődött. A hírhedt borrévi 
kanyar tehát már nem állíthatta meg a zajló jeget, de azért a jég ebben az évben is a Paks és Baja 
közötti nagy kanyarulatokban állt meg. Már január folyamán jégtakaró képződött Várszeg és Gerjen 
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között a Hármas-szigetnél (1516-1513 fkm), továbbá Ercsi alatt, a Bezdán-szigeti elágazásnál (1613 
fkm) és Ercsi felett a Kásás-szigetnél (1620 fkm). A Felső-Dunán is több helyen megakadt a jég, 
így Csuny, Gutor, Szap és Dunaalmás közelében. Az ercsii torlasz hatására január 18-án a vízállás 
Budapestnél elérte a 15 láb magasságot (475 cm). A felkészültség akkor már, ha nem is teljes, 
mégis nagyobb volt, mint 1838-ban. A főváros körüli Duna-szakaszt az előző években 
szabályozták: a Soroksári Duna-ágat lezárták, a Gellérthegy alatti széles mederszakaszt 200 ölre 
(379,2 m) összeszorították, a Kopaszi-zátonyt – a mai összekötő vasúti híd feletti szakaszon – 
kotrással kellő mélységben lemélyítették, és a rakpartokat kiépítették. Nagyrészt ezeknek a 
szabályozási munkáknak az eredménye volt, hogy Budapestnél jégtorlasz nem képződött, s így az 
1838. évi árvízcsapás nem ismétlődött meg. Maga a jeges árvíz azonban a jégpáncél eltakarodása 
folyamán mind Budapest felett, mind alatta az egyes Duna menti városokban nagy árvízkárokat 
okozott1.  
 
Az 1929. év elején a jég súlyos viszonyok között vonult le. 1876 óta nem volt olyan mindenben 
egyező időjárás, mint 1929. évben. A Duna felső folyásán és mellékfolyóin hatalmas hótömeg esett 
le (az Inn felső folyásán 3,0 m vastagságú volt.) A hőmérséklet január-február hónapokban –20-30 
C° között mozgott. A Dunán a jégpáncél néhol a 60 cm vastagságot is elérte. 
Január első napjaiban felemelkedett a vízszint +2,00 m-ig, január közepén zajlás mellett leapadt 
+1,00 m alá. Január 21-én a jég megállott Dunapentelénél, és itt már a megállás napján 
középerősségű jégtorlasz keletkezett, mely a vizet 1,5 m-rel felduzzasztotta. Február 4-én már 
Pozsonyig állott a jég. 
A jégzajlás március közepén indult meg. Komárom és Vác között hatalmas torlasz képződött, 
erősen megduzzasztva e szakaszon a vizet, mely helyenként kilépve a medréből, a parti 
helységekben nagy károkat okozott.3 
 
Súlyos árvízi helyzet alakult ki az 1941. évi jégjárás következtében is. A jég – mint rendesen – a 
Mohács és a Dráva-torok közötti szűkületben állt meg, s az álló jégtakaró innen felfelé képződött, 
egészen Nagymarosig. Amikor ezután február elején a jég elindult, Dunaújváros és Dunavecse 
között hatalmas jégtorlaszokat préselt fel, s ezek a Duna vizét annyira felduzzasztották, hogy a 
vízszintek 10-120 cm-rel meghaladták a több évtizede észlelt legmagasabb vízállásokat. 
A jégtorlasz először Dunavecse táján tornyosult fel január havában. Február elején az idő nyugat 
felől enyhülni kezdett, és az ennek következtében leérkező árhullám a Dunavecsénél álló jégtorlaszt 
mozgásba hozta. Az 1565-1568 fkm-ek közötti szűkületben a torlódó jég a zátonyokon is megakadt, 
és nemcsak a középvízi, hanem az árvízi medret is csaknem egészen elzárta. Így a víz a jégtorlaszok 
duzzasztó hatására felemelkedett a bal parti árvízvédelmi töltés fölé, azon átcsordult és a töltést 
Apostag és Dunaegyháza között öt helyen átszakította. 
 
1942-ben a jégzajlás már január elsején megkezdődött. A hónap elején a folyó, különösen a 
Dunaalmás fölötti szakaszon rövid időre megtisztult, de pár napos szünet után a jégzajlás újra 
megkezdődött. Január 15-e után a zajló jég az egész szakaszon megállt, és ettől kezdve március 10-
15-ig álló jégtakaró borította a folyót. A legmagasabb vízállások általában március második felében 
mutatkoztak, magasságukat tekintve pedig az eddig észlelt legmagasabb vízállásoktól 90-250 cm-
rel voltak alacsonyabbak. A legmagasabb vízállásokat a legtöbb helyen a jéglevonulás után 
észlelték, kivéve Pozsony, Nagymaros és Paks környékét, ahol jégtorlaszok alakultak ki. Nagyobb 
károkat azonban sehonnan sem jelentettek. 
 

                                                 
 3 Vízrajzi Évkönyv 1929. 
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A legnagyobb jeges árhullámok 

a Duna nagymarosi szelvényében
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A XIX. század folyamán pusztító dunai árvizek jelentős része jeges árvíz volt. Ez arra indította a 
kor vízimérnökeit, hogy a jeges árvíz elhárításának lehetőségeivel kiemelten foglalkozzanak.  
A jég megállásakor, a jégboltozat kialakulásakor a hőmérsékleti viszonyok mellett, a meder 
morfológiai viszonyai játszák a főszerepet. A folyószabályozási munkálatok célkitűzései között 
ezért, a hajózási viszonyok javítása mellett, első helyen a jég zavartalan levonulásának biztosítása 
állott.  
Kezdetben a megoldást a túlfejlődött kanyarulatok átvágásában látták. 1820-21-ben Baja és Mohács 
között 4, majd 1832-ig Paks és Kiskőszeg (Batina) között 11 kanyarulatot vágtak át, mely 
átvágások nyomán a folyó 96 km-rel rövidült. A századforduló közepén hajtották végre az egyik 
legnagyobb, a Bogyiszlói átvágást (1504-1497 fkm), egymagában 23 km-rel rövidítette meg a Duna 
hosszát. Az 1892-98. években pedig közvetlen Baja felett 3 nagy átmetszéssel levágták a Sükösdi-
Csanádi és a Kopányi kanyart. 
Az átvágási munkák előrehaladása mellett azonban a mederelfajulás és a jégtorlódás még továbbra 
is jelentkezett, ezért szükségessé vált a középvízi meder állandósítása. A budapesti Duna-szakasz 
szabályozásának keretében 1871-75 között a Soroksári-Dunaágat lezárva az összes vízmennyiséget 
a Budafoki-Dunaágba szorították, és lágymányosi párhuzamművel a medret 380 m-re szorították 
össze. A Budapest alatti szakaszon szerzett kedvező tapasztalatok alapján az 1880-as években 
egységes szabályozási terveket dolgoztak ki, és nagyszabású szabályozási munkálatok kezdődtek 
elsősorban kőből épült partvédezetekkel és párhuzamművekkel. Több helyen kotrással igyekeztek a 
tervezett mederméretek kialakítását elősegíteni, és ahol a meder ágakra szakadt, lezárást vagy 
keresztgátat építettek. 
Anyagi okokból a szabályozási terv csak részleteiben, szakaszonként került kivitelezésre olyan 
helyeken, amelyek a legnagyobb nehézségeket okozták. 
Az elvégzett folyószabályozási munkák értékelésénél elmondható, hogy a jégmegállásos helyeken a 
középzátonyok megszüntetésével a jégtorlasz képződésének és a jeges árvíz keletkezésének okai 
csökkentek. 
 
A jégtorlaszképződés elleni megelőző intézkedések mellett hazánkban is szükség van esetenként a 
jégrombolás aktív módszereinek, a hajóval való jégtörés és a jégrobbantás alkalmazására. 
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Magyarországon a jégtörés kérdése több ízben, éspedig az első világháború előtt, a harmincas 
években és a negyvenes évek elején vetődött fel. A jeges árvizek megakadályozására és 
kártételeinek csökkentése érdekében kísérletek folytak a jégtörésre megerősített hajókkal, de ezek 
jelentősebb eredményre nem vezettek. A negyvenes évek elején jelentkező jeges árvizek a 
jégtörőhajókkal végzett kísérletezésnek újabb lendületet adott. Ekkor állították üzembe a sűrűbb 
bordabeosztással és külső lemezeléssel megerősített gőzüzemű vontatóhajót, a „Dévényt”. 
A második világháborúval ezek a kísérletek megszakadtak. Csak az 1956-ban bekövetkezett jeges 
árvíz és annak igen komoly következményei irányították ismét a figyelmet jeges árvizek elleni 
küzdelemre. Az 1950-es évek végén a honvédségi járművek átalakításával próbálkoztak, majd a 60-
as évektől kezdve már a Magyar Hajó- és Darugyár által külön jégtörési célra épített hajókat 
alkalmazták. A 80-as évek második felében a magyar dunai jégtörő flotta már 17 hajóegységből állt. 
A dunai jégtörő flotta feladata: 

- elsődleges zajlásnál a folyamatos jéglevonulás biztosítása, a beállás késleltetése és a 
torlaszképződés előfeltételeinek a csökkentése, 

- a jégtakaró kialakulásakor a jég torlódásmentes, egyenletes beállásának a biztosítása, 
- a beállott jégtakaróban folyosó kialakítása és állandó fenntartása, a szakaszos beállás 

megszüntetésével a jég egyenletes elosztása, 
- a torlódások és torlaszok szétrombolása, 
- az olvadáskor meginduló másodlagos jégzajlásnál a jég egyenletes levonulásának a 

biztosítása4. 
A jégtörő hajóparkot jelenleg a vízügyi szervezetek (OVF és VIZIG-ek) tartják fenn. A dunai flotta 
9 hajóból áll. 
 
Az első jégészleléseket hazánkban a Duna budapesti szakaszán 1818-36 között végezték. Az 1850-
es évektől kezdve, a vízállásészlelő hálózat kialakításával a jégjelenségek észlelése rendszeressé 
vált, majd 1942-ben külön jégjelentő szolgálatot alakítottak ki. A Meteorológiai Világszervezet 
(WMO) nemzetközi észlelési irányelveket adott ki (beleértve a kódolt adattovábbítást is), amit a 
Duna Bizottság ajánlása nyomán a Duna menti országok elfogadtak. 
 
Az összegyűjtött adatsorok a folyószabályozási munkák kedvező hatását egyértelműen 
bizonyították. Mindemellett az utolsó komoly jeges árvíz 1956-ban volt, és a rögzített adatok 
általánosságban a jégjelenségek erőteljes csökkenését és időbeli rövidülését mutatják. Az újabb 
kutatások ezen változásokat három tényezővel magyarázzák5: 

- A Duna ausztriai szakaszán láncszerűen nagy teljesítményű erőműveket építettek. A 
Duna menti településeket szinte mindenhol csatornázták. Az erőművek hűtővizének és a 
szennyvíznek a bevezetése komoly mértékű hőszennyezést jelent. 

- A vízminőségben negatív változások álltak be. Az oldottanyag-tartalom növekedése a 
szilárd jégképződéshez szükséges időtartamot jelentősen növeli, de az egyéb vegyi 
szennyezések is akadályozzák a jégképződést. 

- Az osztrák vízlépcsők ma már vízlépcsőláncot alkotnak, és az osztrák szakasz 
csatornázottnak tekinthető. Az osztrák vízlépcsők üzemrendje szerint a duzzasztóterekből 
jeget nem eresztenek le, ezért nagymértékben csökkent az osztrák szakaszról származó 
jégutánpótlás. 

 
A folyószabályozási beavatkozások és az egyéb emberi tevékenység eredményeképpen az utóbbi 
évtizedekben a jégtorlódás kialakulásának valószínűsége erősen csökkent. Ennek ellenére – 
tekintettel a jelenség váratlanságára és az előre alig jelezhető méretére – a jeges árvíz veszélyét 
továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

                                                 
 4 A jégvédelem kézikönyve, VIZDOK, Budapest 1973 
 5 Starosolszky Ödön: A vízlépcsők hatása a jégjárásra, Vízügyi Közlemények 1989. évi 3 sz. 
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1.3. JÉGMENTES ÁRVIZEK 
 
A Duna esetében általánosan elterjedt nézet, hogy a legnagyobb jégmentes árhullámok a kiterjedt 
nyári fronttevékenység hatására jönnek létre. A tíz legnagyobb jégmentes árvízből csak kettő 
tavaszi, és bár az első négy (ismertetésre kerülő) jégmentes árvíz szintén nyári árvíz, ki kell 
emelnünk, hogy a tavaszi árhullámok is okozhatnak igen magas vízállásokat, és az állandó 
védművel nem védett településeken komoly károkat is. 
 
A Duna 1954. év júliusi rendkívüli árvize a német szakaszon, illetve az Inn folyón a hó első 
napjaiban kezdődött, és Mohácsnál július 24-én tetőzött. Az árvíz a június 27. – július 11-i időszak 
rendkívüli monszuntevékenységének volt a következménye. Már az előkészítő jellegű júniusi 
esőket július 1-2-án követő nyugat-ausztriai és bajorországi rendkívüli csapadékok heves 
árhullámokat okoztak az alpesi mellékfolyókon, amelyek megtöltötték a folyók medrét. Július 3-6-a 
közt némileg csendesebben, de érdemleges szünet nélkül esett az eső, ami megakadályozta a gyors 
apadást, illetve a medrek kiürülését. Ennek következtében a július 7-11-i példátlanul tartós, kiterjedt 
és heves záporok okozta árhullámok telt medrekre futottak rá, s kedvezőtlen összetalálkozásuk 
számos szelvényben minden eddigit meghaladó vízszinteket idézett elő. 
Bajorországban 290 000 és Ausztriában 160 000 kat. hold került víz alá. Magyar területen a 
szigetközben négy helyen: Ásványrárónál két helyen, Kisbodaknál és Dunakilitinél szakadt át a 
töltés. A négy szakadáson keresztül 38 000 kat. hold védett területet öntött el a víz, és 30 000 lakost 
kellett hosszabb-rövidebb időre kitelepíteni. 
 
Az 1964/65-ös tél eleinte nem mutatkozott rendkívülinek, az Alpokban lehullott hó mennyisége 
sem haladta meg a sokévi átlagot. A magas hegyekben azonban tartós volt a hideg, elmaradtak a tél 
folyamán máskor szokásos felmelegedések, így február végére a vízgyűjtőterület felső részén az 
eddig észlelt maximumokat elérő, sok helyen azt meghaladó vastagságú hó halmozódott fel. A 
márciusban elkezdődött olvadás és az ezzel egyidejű kiterjedt esőzések hatására azután egymást 
követő és egyre fokozódó magasságú árhullámok indultak az Innen és a Felső-Dunán, melyekből 
kialakult az 1965. évi nagy dunai árvíz. 
A tavaszi hóolvadásból származó első árhullám március 29-én érte el az országhatárt, de azt 
követően április közepéig a Duna erősen apadt, a víz kb. 50 %-os mederteltség mellett vonult le. Ezt 
követően a vízállás ismét emelkedni kezdett. A Duna felső vízgyűjtőjén kialakult esőfrontok és a 
nagy magasságokban is bekövetkezett olvadás hatására újabb három egymást követő árhullám 
indult el a Dunán. Ezek az árhullámok az osztrák szakaszon még elkülönülve jelentkeztek, 
Magyarországon – elsősorban Budapest alatt – azonban már utolérték egymást, egymásra futottak 
és csak az áradás hevességéről voltak felismerhetőek. Ez alatt az idő alatt a vízgyűjtőterület 
hótakarója teljes egészében lefolyásra került. Bár ezekből az árhullámokból nem alakultak ki 
rendkívüli vízszintek, de a vízszint a teljes magyar Duna-szakaszon tartósan magas maradt, hosszan 
tartó védekezésre kényszerítve a vízügyi igazgatóságokat és a folyó mentén élőket. 
Az időjárási helyzet a továbbiakban sem javult, sőt június első felében még kedvezőtlenebbre 
fordult. Június 8-11-e között az Inn völgyében lehullott eső indította el a Dunán az eddigi 
legmagasabb hatodik árhullámot. Fokozta a veszélyt, hogy Szlovákiában is áradtak a mellékfolyók, 
és a Vág minden eddigit meghaladó vízmennyiséget szállított. 
Csehszlovák területen két töltésszakadás következett be: június 15-én Patince (Patpuszta) és 
Zsitavszka Tony (Zsitvatő) között és június 17-én Komárnótól (Komárom) 32 km-re. A két 
szakadásból kiömlő víz kb. 65 000 ha területet és több települést öntött el. 
Magyar területen a védekezés sikeres volt, töltésszakadás nem következett be, azonban az árvíz 
számos olyan települést, öblözetet (Tát, Budakalász), főközlekedési utat (1, 11, 51. sz út) 
fenyegetett, amely a korábbi árvízszint felett volt, de amelyet ez a rendkívüli áradás már elért. 
Nyúlgátak és körtöltések építésével védekeztek ezeken a szakaszokon, de mintegy 20 000 ember 
kitelepítésére is sor került. 
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1991-ben az árvíz szempontjából meghatározó időjárási helyzet július végére alakult ki. A hónap 
végén, egy tíz napos időszak alatt, a Duna felső vízgyűjtőjén, területi átlagban több mint 100 mm 
csapadék hullott. Az árvíz lényegében két, egymást követő csapadékos időszak hatására alakult ki.6 
Két árhullám indult el a Dunán, mely az osztrák és szlovák szakaszon még jól szétválasztható, és 
Budapestnél is megkülönböztethető, de a magyar Duna-szakasz alsó részén már szinte egy 
árhullámmá vált. A két csapadékos időszak egyaránt 5-5 naposnak vehető, kivéve az Inn-vízgyűjtőt, 
ahol már július 23-án is átlagosan 10,8 mm csapadék hullott. A két csapadékos időszak között 
kétnapos csapadékmentes időszak volt. 
 

Vízgyűjtő neve 
I. periódus 

(VII. 24-28.) 
II. periódus 

(VII. 31-VIII.4.) 
Összesen 

Duna az Inn torkolat 
felett 

31,8 41,4 73,2 

Inn vízgyűjtője 70,5 85,9 156,4 

Traun és Enns 97,7 100,4 198,1 

Bécsi medence 41,1 63,7 104,8 

Morva vízgyűjtője 42,9 70,8 113,7 

A Duna szlovákiai 
mellékfolyói 

28,8 40,7 69,5 

 
Az első csapadékos időszak még viszonylag száraz vízgyűjtőt ért, így a beszivárgás és a párolgási 
veszteségek hatása még jelentős volt. A vízgyűjtőre hulló csapadék tömege 5,7 km3-re tehető, 
amelyből kialakult árhullám vízmennyisége 3,4 km3. A második csapadékhullám már nedves, 
átázott vízgyűjtőre érkezett. A csapadék tömege több mint 1 km3-rel nagyobb volt, mint az első 
periódusé, azaz közel 7 km3, de a lefolyási veszteségek minimálisak voltak, és a kialakult árhullám 
tömege meghaladta a 6 km3-t. 
A két egymás utáni árhullám a Pozsony feletti szakaszon még teljesen elkülönült, s a második 
csúcsvízhozama közel kétszerese volt az elsőnek. 
Az 1991. évi árvíz a tetőző vízhozamok tekintetében az évszázad harmadik legnagyobb árvizének 
tekinthető. 
 
A legnagyobb jégmentes árvíz 2002. nyarán alakult ki. Augusztus 6-tól Közép-Európa fölött sekély 
ciklon kavargott, amelyet igen labilis levegő töltött ki7. Ennek hatására augusztus 6-án és 7-én a 
Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadékot észleltek. A 
következő három nap viszonylag szárazabb, csak szórványos csapadékot hozó időjárása után 
augusztus 11-től ismét nagy mennyiségű eső esett az egész Duna vízgyűjtőn. Ez a nagycsapadékot 
hozó ciklon augusztus 13-tól lassan kelet felé elmozdult, a következő napokban már csak 
szórványosan hullott csapadék a Duna felső vízgyűjtőin. Augusztus 15-én a Duna teljes vízgyűjtő 
területén megszűnt a csapadék tevékenység. 
 

                                                 
 6 Bartha P.-né és Bartha P.: Az 1991. évi dunai árvíz hidrometeorológiai viszonyai. Vízügyi Közlemények, 1993. évi 
1. füzet 
 7 KDVVIZIG Vízrajzi Csoport: Hidrometeorológiai tájékoztató, 2002. 
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Vízgyűjtő 08.06. 08.07. 08.08. 08.09. 08.10. 08.11. 08.12. 08.13. 08.14. 
Összesen 

08.06-08.14. 

Duna az Inn 
torkolat felett 

18,8 11,4 0,4 8,1 16,6 38,1 17,9 0,4 0,0 111,7 

Inn vízgyűjtője 38,2 14,2 2,3 1,3 7,3 47,4 21,3 2,5 0,0 134,5 

Traun és Enns 48,7 36,3 2,8 2,0 1,3 60,2 60,1 1,2 0,2 212,8 

Bécsi medence 49,3 46,7 2,0 1,9 1,2 38,7 50,1 10,9 0,6 201,4 

Morva 
vízgyűjtője 

10,3 11,0 1,6 2,4 1,4 24,8 23,9 29,9 10,0 115,3 

Vág-Nyitra-
Garam-Ipoly 

4,4 12,7 3,7 14,8 3,6 24,0 6,5 5,1 5,6 80,4 

Közép-Duna 10,0 9,0 7,2 5,6 0,0 13,5 10,2 5,6 0,1 61,2 

 
A táblázatból látható, hogy az Alpok területén egy hét alatt annyi csapadék hullott, mint két-két és 
fél hónap alatt szokott. Említést érdemel még, hogy a Traun és Enns vízgyűjtőjén, valamint a Bécsi 
medencében két nap alatt (6-án és 7-én ill. 11-én és 12-én) másfél-kéthavi csapadék esett le. 
  
Augusztus első hetében néhány deciméteres vízszintemelkedés, majd kismértékű apadás jellemezte 
a Dunát. Augusztus 8-án 244 cm volt a vízállás Nagymarosnál, ami a sokéves átlagnak felel meg. 
Augusztus 9-től igen intenzív árhullám érte el Magyarország területét. Az áradás még két napig 
tartott, de már kisebb intenzitással, így ez az árhullám augusztus 11-én tetőzött Nagymarosnál 464 
cm-rel, alig közelítve meg az I. fokú riasztási szintet (520 cm). A következő napon még ~ 60 cm-t 
apadt a Duna, de az augusztus 11-én kezdődő csapadék tevékenység miatt augusztus 14-én 
megérkezett a második árhullám is. A Duna minden korábban mért árhullámot meghaladó értékkel 
tetőzött az osztrák szakaszon augusztus 13-án. A tetőzés a nagymarosi vízmércén augusztus 18-án 
következett be 707 cm-es vízállásnál, mely az idáig mért második legmagasabb tetőző vízállás. 
 

A legnagyobb jégmentes árhullámok 

a Duna nagymarosi szelvényében
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A nagy dunai árvizek kiváltói a külföldi, elsősorban osztrák és német vízgyűjtő területen lehulló 
nagycsapadékok. Mint a bemutatott legnagyobb árhullámok példájából látható, a csapadék 
lehullását követően már 2-3 nappal megindul az áradás a magyar szakaszon, és az árvíz a 
nagymarosi szelvényben már 6-8 nap múlva tetőzik. 
 
Fontos kiemelni, hogy a legnagyobb árhullámokat komoly mennyiségű, ún. előkészítő csapadék 
előzte meg, mely kisebb megelőző árhullámokat indított el. 
A Dunára általánosságban jellemző, hogy a nagyobb árhullámok a mellékfolyók árhullámainak 
szuperpoziciója (kedvezőtlen összetalálkozása) révén jönnek létre. (az 1965. évi árvíz 6 hétig tartó 
stacionárius ciklonnak volt a következménye. A ciklonra halmozódó frontok záporai, zivatarai 15 
árhullámot generáltak, melyek már az ausztriai szakaszon szuperponálódtak.) 
 
Az újabb hidrológiai vizsgálatok szerint, az osztrák szakasz vízlépcsőinek következtében az utóbbi 
évtizedekben az árhullámok levonulása meggyorsult8. A következő, szlovák kutatók által készített 
ábra a legnagyobb árhullámok tetőzésének követési idejét mutatja Ybbs-től Párkányig: 
 

 
 
Mint az ábrából látható az 1950-70 közötti árhullámok Párkánynál az Ybbs-i tetőzést követően 110-
130 órával tetőztek, és ez a levonulási idő az 1980-2000. évek közötti árhullámok esetén már 70-
100 órára csökkent le. 
 
Egyes hidrológusok szerint8 az árvízszintek statisztikai vizsgálata azt bizonyítja, hogy az utóbbi 
évtizedekben, a folyószabályozási munkák és a vízlépcsőépítések következményeképpen az 
árvízlevonulás meggyorsult, ezért az árvizek egymásra halmozódása kevésbé jelentkezik. Az évi 
maximális vízállások valószínűségi eloszlása nem változott jelentősen az utóbbi 40 évben, azonban 
az árvizek tartóssága minden vízszintnél radikálisan csökkent. Ez annyit jelent, hogy továbbra is 
számítani kell az igen magas vízállásokat okozó árvizek bekövetkezésére, az 1965-öshez fogható 
tartósságú árvíz megjelenése azonban ma már kevésbé valószínű. 
Az alábbi ábra az évi maximális vízállások eloszlásfüggvényét mutatja: 
                                                 
 8 Zsuffa István: Az ausztriai vízerőmű rendszer hatása a magyar Duna-szakasz árvízvédelmi biztonságára, Hidrológiai 
Közlöny 1999. évi 1.sz. 
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Az észlelt maximális vízállások gyakorisági „görbéje” igen jól illeszkedik az eloszlásfüggvényre. 
Az eloszlásfüggvényből leolvasható, hogy milyen valószínűséggel várható egy évben, egy bizonyos 
vízállást meghaladó árhullám, illetve áttételesen, hogy egy bizonyos vízállást meghaladó árhullám 
100 évből átlagosan hány évben jelentkezhet. Néhány vízszintre vonatkozóan a következő táblázat 
tartalmaz értékeket: 
 

Valószínűség Vízállás (cm) 
Visszatérési 

idő (év) 
0.50 458 2 
0.90 586 10 
0.95 622 20 
0.98 663 50 
0.99 690 100 

 
A matematikai statisztika módszereivel elemezhető az árhullámok tartóssága is. A bonyolultabb 
magyarázatokat mellőzve közlünk néhány fontos értéket: 
 

Az árhullám tartózkodási ideje 
Vízállás (cm) Tartózkodási idő 

650 2-3 nap 
600 2-6 nap 
500 4-10 nap 
400 8-20 nap 

 
A fenti értékek közel 50 év árhullámainak feldolgozása alapján születtek. Kivételes esetben ezeknél 
lényegesen hosszabb tartózkodási idők is előfordulhatnak. Az 1965. évi árvíznél a vízállás 12 napig 
marad 600 cm felett, és több mint 60 napig 400 cm felett. 
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1.4. A FŐBB HIDROLÓGIA ADATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 
 
A Visegrád szempontjából mértékadó vízmérce a nagymarosi hajóállomásnál (1694,6 fkm) 
elhelyezett mérce, mely a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében álló vízrajzi 
törzsállomás. A vízmércére az Országos Vízjelző Szolgálat naponta készít, normál időben 1 és 2 
napos, árvíz esetén ennél hosszabb időelőnyű előrejelzést. A mérce nullpontja 99,38 mBf (újabb 
nyilvántartás szerint 99,43 és 99,41 mBf). Az árvízvédelmi fővédvonalakon a készültségi fokozatok 
a következők: I. fok – 520 cm, II. fok – 620 cm, III. fok – 670 cm. 
 
A jégmentes árvíz esetén az árhullám tetőzése Visegrádnál a német és osztrák vízgyűjtőn 
bekövetkezett csapadékeseményt követően 6-8 nappal jelentkezik, de az áradás már 2-3 nap múlva 
megindul. A visegrádi tetőzés az Ybbs-i tetőzést általában 70-100 órával követi. 
 
Áradáskor a vízállás-növekedés mértéke 50-150 cm/nap között mozog, de korábban, jégtorlódásnál 
már több mint 2 m/napos emelkedést is tapasztaltak. A vízszintcsökkenés apadáskor általában 30-
100 cm/nap. 
 
A mértékadó árvízszint – az 1876. évi jeges árvíz tetőző vízszintje – a nagymarosi mércénél 107,01 
mBf (763 cm).  
 
A különböző tetőző vízállású árhullámok átlagos visszatérési ideje: 
 

Valószínűség Vízállás (cm) 
Visszatérési 

idő (év) 
0.50 458 2 
0.90 586 10 
0.95 622 20 
0.98 663 50 
0.99 690 100 

 
A árhullámok átlagos tartózkodási ideje:  
 

Az árhullám tartózkodási ideje 
Vízállás (cm) Tartózkodási idő 

650 2-3 nap 
600 2-6 nap 
500 4-10 nap 
400 8-20 nap 

 
A visegrádi folyószakaszon a vízszínesés 3-14 cm/ km között változik, átlagos értéke az árhullámok 
tetőzésének környezetében 5 cm/km. 
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2. VESZÉLYEZTETETT LÉTESÍTMÉNYEK 
 
Visegrád a Duna 1693-as és 1698-as folyamkilométer szelvényei között, a jobb parton helyezkedik 
el. A város a hegyek lábához és a lankásabb lejtőkre települt, de mintegy másfél kilométer hosszan 
benyúlik az Apátkúti-patak völgyébe is.  
 
A dicső történelmi múlttal büszkélkedő település ma az ország egyik leglátogatottabb turisztikai 
célpontja. Az idegenforgalom szerepének erősödésével, a műemlékek egyre bővülő feltárásával 
párhuzamosan, több jelentős üdülési létesítménnyel bővült. A századfordulót követően épült a 
Dömös határáig nyúló Gizella-telepi Vízgyógyintézet, fürdővel és szállodával, mely ma a Fővárosi 
Önkormányzat által fenntartott Rehabilitációs Kórház. Az 1970-es évek elején nyílt meg a Silvanus 
Hotel, ekkor kezdték el a Mogyoró-hegyi Szabadidőközpont kiépítését, és ekkor létesült a Lepence-
patak völgyében a Lepencei Strand- és Termálfürdõ. 
 
Visegrád közúton Budapest és Esztergom felől a 11-es főúton, vagy a Pilisen keresztül közelíthető 
meg. A nagymarosi rév biztosítja az összeköttetést a vasúttal, és az idegenforgalmi szezonban 
Esztergom-Budapest között közlekedő hajók egyik fontos megállóhelye is itt található. 
 

2.1. AZ ELÖNÉSSEL VESZÉLYEZTETETT TERÜLET 
 
Visegrádnak a Duna árvizeivel veszélyeztetett része általánosságban a Fő utca és Duna-part közötti 
terület. 
 
A Salamon-torony utca alatti meredek oldal általában az árvíztől védettnek tekinthető, de a 
mértékadó vízszint az alsó épületsor (étterem, panzió) küszöbszintjét néhány centiméterrel 
meghaladja. 
 
A Fő utca elejének, a Zách Klára utcáig tartó szakasznak mindkét oldala az árvízzel 
veszélyeztetettnek tekinthető. Mértékadó vízszintnél elöntés alá kerülhet az óvoda és az orvosi 
rendelő, de a víz eléri a művelődési házat és a Királyi-palota alsó részét is. Ezen a szakaszon a 
legalacsonyabban a 14-20 szám alatti melléképületek találhatók, melyek küszöbszintje 104,8-104,9 
mBf között változik. 
 
Veszélyeztetett a Rév utca alsó fele megközelítőleg a 4-es számú házig. A lakóházak az utcaszakasz 
mindkét oldalán elöntés alá kerülhetnek, az étteremmel és az élelmiszerüzlettel együtt. 
 
A mértékadó árvízszint alatt fekszik a Rév utca és az Apátkúti-patak közötti terület alsó fele. A Fő 
utcának ezen a szakaszán az árvíz a közvetlenül az utcafronton lévő épületeket már nem 
veszélyezteti. A terület legalacsonyabb pontja a 11-es út mellett, 104,8-105,0 mBf szinten van. 
 
A Fő utca Apátkúti-patakon túli szakasza a Csuka-völgyi patakig szintén a MÁSZ felett található. 
Az utca házai a 90-es számig a Duna felőli oldalon sem veszélyeztetettek. A 92-es számú háztól 
kezdődően a páros oldali házakat már eléri a mértékadó árvízszint, az az alatti területek pedig 
egyértelműen az árvízzel veszélyeztetettnek nevezhetők. A 11-es út melletti telkek terepszintje 
104,8-105,0 mBf. 
 
A Csuka-völgyi patakon túl a Fő utca minkét oldala az árvízszint alatt fekszik. Veszélyeztetett a 
Sziget és Nap utcák által határolt terület is, a Fő utcán túl pedig a Vadrózsa és Harangvirág utcák 
alatti terület. Ezeken a részeken a terepszint alig alacsonyabb 106,0 mBf szinttől. 
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A település nyugati szélén, a Duna-parton halad a 11-es számú főközlekedési út. Az utat az 1954. 
évi árvízszint elleni biztonsággal építették ki, a mély fekvésű területeken töltésre helyezve 
egységesen 106,33 mBf pályaszinttel. Ezt a szintet a Visegrádi-kaputól mintegy 100 méterre éri el 
az út, és innentől kezdve csak mintegy 2,5 km-rel távolabb emelkedik ismét 107,0 mBf szint felé. 
 
A 11-es út dunai oldalán található a MAHART-hajóállomás, a MOL üzemanyagtöltő állomás, a 
Mária-kápolna, a Rév épülete és a Visegrádi vízműkutak. 
 
A hajóállomás épülete 104,9 mBf küszöbszinttel épült, nagyobb árvizek esetén elöntés alá kerül. Az 
üzemanyagtöltő állomás az út pályaszintjén épült meg, a kápolna pedig 107,0 mBf magasságú 
feltöltésen. A rév épületének küszöbszintje 30-50 cm-rel van az útpálya szintje felett, a vízműkutak 
pedig a mértékadó árvízszint fölötti 1 m-es biztonsággal lettek kiépítve. 
 

2.2. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT 
 
A város csapadékvizeinek a befogadója az Apátkúti-patak és a kisebb, időszakos vízfolyásokon és a 
csapadékelvezető hálózaton keresztül közvetlenül a Duna. 
 
A 11-es út Visegrádi-kapu és a Fő utca eleje közé eső szakasza magas szegéllyel épült. (A 11-es út 
ezen szakasza tulajdonképpen a Fő utca részét képezi.) Ezen a szakaszon víznyelőkhöz kapcsolódó 
zárt csapadékelvezető rendszer van, mely az úton összegyűlő vizet hat kivezetésen keresztül juttatja 
a Dunába (5.9. sz. rajz). 
Az út alatti rendszerhez kapcsolódóan víznyelők vezetik el a csapadékvizet a Salamon-torony utca 
alatti területről is, és a Salamon-torony utca végén szintén víznyelő biztosítja, hogy az utca 
csapadékvize ne kerüljön a 11-es útra. Ezen a rendszeren kerül levezetésre a Fő utca elejének 
csapadéka, és ebbe van bekötve a hajóállomás melletti (1. számú) gyalogaluljáró víznyelője is. 
 
A Fő utca után megszűnik a magas szegély a 11-es út mentén. A további szakaszon az útról lefolyó 
vizeket általában az út mellett haladó árkok gyűjtik össze. A hegy felőli oldalon összegyülekező 
csapadékvizek átereszeken keresztül érik el a Dunát. 
 
A magas szegélyű szakaszt követően az első áteresz a 60-as helyrajzi számú teleknél található. Ezen 
a 80 cm átmérőjű beton csőátereszen folyhat le a Fő utca és a 11-es út közötti első öt telek 
csapadékvize. 
 
A következő áteresz a Kápolna melletti gyalogaluljáró mellett található. Az áteresz a park felőli 
oldalon egy vb. aknába csatlakozik, ahová beköt a 11-es át melletti árok és a Fő utcáról érkező 
csapadékcsatorna. A Fő utca, Rév utcáig tartó, kezdeti szakaszán magas szegélyű út van. Az 
útburkolat a parknál lévő víznyelők felé lejt, melyek zárt csatornával csatlakoznak az aluljáró 
melletti aknába. (A parkban lévő és a Rév utcai víznyelőket /a fedlapmagasság feltüntetésével/ és a 
csatornák nyomvonalát a 2. rajz - Részletes helyszínrajz tartalmazza.) 
 
A park után, az autóbusz parkoló és a Rév utca között mélyebb terület van. Ezekről a telekekről a 
csapadékvíz a 11-es út töltéséhez folyik. A két legmélyebb ponton gyalogos aluljáró található. Az 
aluljárók alatt csapadékcsatorna vezeti át a vizet. 
 
A Rév utcán szintén magas szegéllyel kialakított út van. Az út két oldalán 30-50 méterenként 
víznyelők találhatók. Az út alatti csapadékvíz-rendszer a kereszteződés alatt átvezető 80 cm-es 
átmérőjű betoncsővel köt be a Dunába, a révlejáró felvízi oldalán. A kereszteződésben lévő 
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tisztítóaknába köt be az 5. számú gyalogaluljáró csapadékvíz-rendszere is. (A kereszteződésben 
lévő tisztítóakna ma már az útburkolat alá került, ezért a felszínen nem található meg.) 
 
A település csapadékvizeinek legnagyobb befogadója az Apátkúti-patak. A vízfolyás a 594 m 
magasságban ered, teljes hossza 9,5 km, vízgyűjtő területe 19,1 km2. 
A patak bal partján a 11-es út melletti mély fekvésű területek töltés védi a patak kiöntéseitől. A 
mély fekvésű terület csapadékvizeit egy NÁ 60-as áteresz hivatott a töltésen keresztül a patakba 
juttatni. Az árereszt mára már teljesen betöltötték (bár az eredeti funkcióját korábban sem töltötte 
be); a csapadék az út melletti területen megáll, és a Duna vízállásától függően elszikkad. 
 
37 hektár (nagyobb részt kert, kisebb részt lakóházas beépítésű) belterületről gyűjti a csapadékvizet 
a Csuka-völgyi vízfolyás. Állandó hozama nincs, vizet csak csapadékos időszakban szállít. Bal 
oldalán a 11-es út mellett szintén mély fekvésű területek találhatók. A vízfolyás elöntéseitől ma már 
azt a részt is töltés védi, ezért lefolyása ennek a néhány teleknek sincs. 
 
A Fő utca Csuka-völgyön túli szakaszán és a környező utcákban a csapadékvizet útárkok vezetik 
két átereszhez.  Az egyik áteresz a Fő utca végénél található, az út jobb oldalán, a másik pedig a 
következő utca elején. 
 

2.3. SZENNYVÍZCSATORNA RENDSZER 
 
Visegrád csatornázott település. A szennyvízelvezető rendszer a Magyar Állam tulajdonában van, 
kezelője a Duna Menti Regionális Vízművek Rt. 
 
A Nagymarosi Vízlépcső beruházásának keretében megépült a két partot összekötő közműalagút, és 
ma már azon keresztül a váci szennyvíztisztítóra kerül Visegrád szennyvize. 
 
A csatornarendszer árvízzel veszélyeztetett része a Fő utca, a Rév utca és 11-es út közötti területen 
található (5.10. rajz). A településnek ezen a részén a csatornarendszer gravitációsan a benzinkúttal 
közel szemközt, a parkban elhelyezett I. számú MOBA szennyvízátemelő felé lejt. Ettől az 
átemelőtől nyomócső vezet a település alatt lévő, korábbi szennyvíztelepre. Ez a nyomócső ma is 
üzemképes, havária esetén, amennyiben a szennyvízelvezetés a közműalagúton keresztül 
lehetetlenné válna, a település szennyvízelvezetése „megfordítható”, és a szennyvíz nyomócsövön 
keresztül, a korábbi szennyvíztisztítónál a Dunába vezethető. 
 
A közműalagút megépítésekor az I. sz. átemelőtől újabb nyomóvezeték épült a Fő utca alatt, melyen 
keresztül a Visegrádi-kapu és a Rév utca közötti településrész, gravitációsan az átemelőnél 
összegyülekező, szennyvize a közműalagúthoz juttatható. 
 
Az átemelő fedlapjának szintje 104,97 mBf, tehát maga az átemelő is (az elektromos 
berendezéseivel) az árvízzel veszélyeztetettnek tekinthető. Az átemelő leállításra azonban ennél 
alacsonyabb elöntés esetén is sor kerül. A Rév utca alsó részétől az átemelőig tartó, a 11-es út 
mellett húzódó 1-5-0-0-s gravitációs csatorna, helyenként mélyebb területen halad. A legmélyebben 
lévő aknák fedlapja 104,0 mBf szinten találhatók. Amennyiben az elöntés szintje ennél magasabb, 
az árvíz az aknafedlapokon keresztül betör a csatornarendszerbe, és az átemelő kapacitása már nem 
képes biztosítani az összegyülekező víz átemelését. 
 
Az átemelő leállítása esetén a Visegrádi-kapu és a Rév utca közötti településrész szennyvize 
fokozatosan feltölti a csatornarendszert, és az alacsonyabb aknák fedlapjain keresztül a mélyebb 
területeken felszíni elöntést okoz. 
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3. VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK 
 
A települést jelenleg árvízvédelmi mű nem védi.  
 
A 11-es út, Visegrád belterületén a Duna-parton halad, a beépített terület és Duna között. Az utat az 
1954. évi árvízszintek figyelembevételével tervezték, a település legmélyebb részein ezért több 
méteres töltésre épült. A településre hulló, illetve a településen keresztül folyó csapadékvizek a 11-
es út keresztezési műtárgyain át jutnak a Dunába. Jelenleg a Duna árvizei elleni védekezés egyetlen 
lehetséges helye a 11-es út vonala. 
 

3.1. A 11. SZÁMÚ FŐKÖZLEKEDÉSI ÚT 
 
A 11-es út Visegrád-belterületi szakasza az 1960-as évek elején, a 11-es út korszerűsítése keretében 
épült. Magassági vonalvezetését a Duna-kanyar domborzati adottságai mellett, a település alatti 
mélyebb területen az 1954. évi árvízszint szabta meg. E miatt, azon a szakaszon, ahol az utat 
töltésre kellett helyezni, a pályaszint egységesen 107,00 mAf (106,33 mBf) szintre került. 
 
A Visegrádi-kapu és a Fő utca eleje (41+355-41+771 km sz.) között a 11-es út 9,0 m szélességgel, 
kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel kialakított, aszfaltbeton burkolatú, mindkét oldalon kiemelt szegélyű 
járdával kísért. A Fő utca kereszteződése után az út általában töltésen halad, 7,0 m 
pályaszélességgel, szintén kétoldali oldaleséssel, de mindkét oldalon 1,5 m szélességű padkával 
kialakítva. Az utat keresztező nagyobb létesítményeket: a gyalogaluljárókat és hídnyílásokat úgy 
alakították ki, hogy az árvízvédekezésnél ideiglenesen, betétgerendákkal elzárhatóak legyenek. Az 
út kezelője jelenleg a Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
 
A 11-es út belterületi szakasza közvilágítással ellátott. 
 
Az 1990-es évek elején, a Nagymarosi Vízlépcső beruházásának leállítását követően, megkezdődött 
a Nagymaros-Visegrád térség komplex tájrehabilitációs programja. Ennek keretében 1995-ben 
megvalósult Visegrád partrendezése a hajóállomás és a rév közötti szakaszon. A partrendezés fő 
célja egy sétány kialakítása volt a 11-es út Duna felőli oldalán, de másodlagos célként 
megnevezésre került a tervekben az árvízvédelmi helyzet javítása is (a szivárgási út 
meghosszabbítása és a gyalogaluljárók körtöltéses védelme révén). A sétány, a távlati kerékpárút 
helyigényét és 2,2 m szélességű járdát figyelembe véve, 6,0 m koronaszélességgel, 106,0 mBf 
koronaszinttel épült, a Duna medréből nyert kotrási (nagyobb részt homokos kavics, kisebb részt 
agyagos iszap) anyagból. A parti rézsű általában 1:4-es hajlással, gyepesítve, a körtöltéseknél 1:2-es 
hajlással, előregyártott beton gyephézagos burkolattal került kialakításra. 
 
A partrendezés keretében a kápolna és a rév közötti négy gyalogaluljárót körtöltéssel vették körül. 
A csapadékelvezetés biztosítására a körtöltésbe homokfogó- és tolózáraknák, illetve 600 mm-es 
átmérőjű acél csőátereszek épültek. A tolózáraknákba tolózárat helyeztek, azzal a céllal, hogy azt a 
Duna árvize esetén elzárják, elkerülve ezzel az árvízi elöntést. Az építéshez a területileg illetékes 
Vízügyi és Közlekedési Igazgatóságok csak azzal a feltétellel járultak hozzá, hogy az üzemeltetést a 
visegrádi önkormányzatnak kell végeznie. Az önkormányzat ezért nyilatkozatban vállalta, hogy „az 
átépítés után az aluljárók fenntartását, tisztántartását, ill. árvizek és belvizek előfordulása esetén a 
szükséges munkákat elvégzi.” 
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3.2. KERESZTEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK 
 
A 11-es út árvízvédekezéssel érintett szakaszát a csapadékvíz elvezető átereszek, a gyalogos 
aluljárok, az Apátkúti és a Csuka-völgyi patakok keresztezik. 
 
A hajóállomás környezetében lévő útszakasz csapadékvíz-elvezetése 
A 11-es út Visegrádi-kapu és a Fő utca 2. szám közé eső szakasza kiemelt szegéllyel épült. Ezen a 
szakaszon víznyelőkhöz kapcsolódó zárt csapadékelvezető rendszer van, mely az úton összegyűlő 
vizet hat kivezetésen keresztül juttatja a Dunába (5.9. sz. rajz). Az út ezen a részen emelkedik, a 
víznyelőrácsok 106,16-107,66 mBf szinten találhatók. A Dunába vezető csatornák folyási 
fenékszintje 99,62-104,20 mBf között változik. 
 
1. számú gyalogaluljáró 
A hajóállomás mellett található az 1. számú gyalogaluljáró. Az aluljáró a Fő utca hegy felőli 
oldaláról vezet át a hajóállomás területére. A hegy felőli oldalon a járda 106,90 mBf, a hajóállomás 
körüli szilárd burkolatú tér 104,2-104,6 mBf szinten van. Az átjáró 3,0 × 2,5 m nyílású, járószintje 
103,62 mBf. Víznyelője beköt a 11-es út csapadékvíz-csatornájába (5.1. sz. rajz). 
 
Beton csőáteresz a 41+909 km szelvényben 
A 11-es út 41+909 km szelvényében, a 60-as helyrajzi számú teleknél, a bal oldali árokhoz 
kapcsolódóan 80 cm-es átmérőjű beton csőáteresz található. Az áteresz folyási fenékszintje a Duna 
felőli oldalon 102,80 mBf, a hegy felőli oldalon 102,94 mBf. A csőáteresz az útárokhoz 
víznyelőaknával csatlakozik. Az árok fenékszintje az aknánál 103,7 mBf körül van. 
 
2. számú gyalogaluljáró és csőáteresz 
A 2. számú gyalogaluljáró a Mária-kápolna mellett található, és a Duna-parti sétányt (kápolna, 
buszmegálló) köti össze a Fő utcáról a parkon keresztül vezető úttal. Az átjáró 3,0 × 2,5 m nyílású, 
járószintje 103,2 mBf. Víznyelői bekötnek az átjáró melletti 1,0 m átmérőjű átereszbe. Az áteresz 
Duna felőli oldalán ideiglenes elzárást biztosító akna van, a park felőli oldalán pedig egy 1,7 × 1,7 
m méretű vb. akna, mely a 11-es út baloldali útárka és a park alatt húzódó csapadékcsatorna köt be. 
A partrendezés keretében az átjáró elé 1995-ben körtöltés épült. A körtöltés átjáró felőli oldalán 
homokfogó- és tolózárakna található (5.8. sz. rajz)., melyhez az út alatti áteresztől nyílt árok vezet. 
A tolózáraknából, a körtöltés alatt 600 mm-es átmérőjű acélcső vezet a Dunába. Az aknáig vezető 
árok fenékszintje 102,2 mBf, a tolózárakna fedlapjának szintje 103,60 mBf, az aknából kivezető 
áteresz folyási fenékszintje 101,70 mBf (5.2. sz. rajz).. 
 
3. számú gyalogaluljáró 
A 3. számú gyalogaluljáró a 11-es út 42+265,6 km szelvényében található, a kápolnától közel 
150 m-re. Az aluljáró a Fő utcáról levezető út forgalmának, és a csapadékárok vizének átvezetésére 
épült. Az árok és az út mára betöltésre került. A Duna-parti sétány az autóbusz parkolótól ezen az 
átjárón keresztül is elérhető. Az átjáró 4,0 × 2,5 m nyílású, járószintje 102,9 mBf. Az átjáró alatt 
betonlapokkal fedett 60 × 60 cm-es csapadékcsatorna halad, mely 101,90 mBf szinten köt be a 
homokfogó aknába. A tolózárakna fedlapjának szintje 103,40 mBf, az aknából kivezető áteresz 
folyási fenékszintje 101,50 mBf (5.3. sz. rajz).. 
 
4. számú gyalogaluljáró 
A 4. számú gyalogaluljáró a 11-es út 42+538,3 km szelvényében található, a Mozi-közi út végén. 
Az aluljárón keresztül a Fő utcáról megközelíthető a Duna-parti sétány, a buszmegálló, és a rév. Az 
átjáró 4,0 × 2,5 m nyílású, járószintje 102,8 mBf. Az átjáró alatt betonlapokkal fedett 60 × 60 cm-es 
csapadékcsatorna halad, mely 102,00 mBf szinten köt be a homokfogó aknába. A tolózárakna 



 

 20

fedlapjának szintje 104,20 mBf, az aknából kivezető áteresz folyási fenékszintje 101,70 mBf (5.4. 
sz. rajz).. 
 
5. számú gyalogaluljáró 
Az 5. számú gyalogaluljáró a Rév utca végén található, a 11-es út 42+694,4 km szelvényben, közel 
150 m-re a Mozi-közi aluljárótól. A Rév utcán keresztül, a település központjából, ezen az aluljárón 
keresztül érhető el a buszmegálló és a rév. Ez tekinthető Visegrád legforgalmasabb aluljárójának. 
Az átjáró 3,0 × 2,5 m nyílású, járószintje 103,1-103,4 mBf. A csapadékvizet két, 20 cm-es átmérőjű 
csővel összekötött víznyelő hivatott elvezetni. A város felőli víznyelő aknája összeköttetésben áll a 
Rév utcai csapadékvíz-csatorna útkereszteződésben lévő tisztítóaknájával. A partrendezés keretében 
ez elé az aluljáró elé is körtöltés épült tolózáraknával. A tolózárakna fedlapjának szintje 104,50 
mBf, az aknából kivezető áteresz folyási fenékszintje 102,60 mBf (5.5. sz. rajz).. 
 
Rév utcai csapadékcsatorna 
A Rév utcán magas szegéllyel kialakított út van. Az út két oldalán 30-50 méterenként víznyelők 
találhatók. Az út alatti csapadékvíz-rendszer a kereszteződés alatt átvezető 80 cm-es átmérőjű 
betoncsővel köt be a Dunába, a révlejáró felvízi oldalán. Az útkereszteződésben található a csatorna 
tisztítóaknája. A Dunába vezető betoncső folyási fenékszintje a kifolyási oldalon 101,76 mBf, a 
tisztítóaknánál 102,13 mBf. 
 
Apátkúti-patak hídja 
Az Apátkúti-patak a 43+009 km szelvényben keresztezi a 11-es utat. A hídnyílás 8,0 m szélességű. 
A patakmeder a hídnál 4,0 m fenékszélességű, kétoldali 1:2-es rézsűhajlással, terv szerinti 
fenékszintje 103,78 mBf. A város felőli oldalon, a patak két partján mélyebb területek találhatók, 
melyeket a patak kiöntéseitől depóniák védenek. A depóniák magassága a hídnál 106,0 mBf körül 
van, és a vízfolyás mentén fokozatosan emelkedik. 100-150 m-re a hídtól (a kőtámfalas szakasznál) 
a terepszint már meghaladja a 107,0 mBf értéket (5.6. sz. rajz).. 
 
Az Apátkúti-patak torkolata felett kezdődik a Nagymarosi Vízlépcső beruházása után a Nagymaros-
Visegrád térség komplex tájrehabilitációja keretében helyreállított terület. A feltöltött területet a 11-
es úttól árok választja el, mely az Apátkúti-patak torkolata felett köt a Dunába. Az út alatti átereszek 
ebbe az árokba vezetik a település csapadékvizét. 
 
Csuka-völgyi-patak hídja 
A Csuka-völgyi-patak a 43+278,8 km szelvényben keresztezi a 11-es utat. A hídnyílás 2,0 m 
szélességű. A folyási fenékszint az út tengelyében 103,30 mBf. Az út és a járda hídjai között 
található a betétgerendás elzárás helye. A város felőli oldalon a patakmedret visszatöltésezték. A 
depóniák koronaszintje 105,3-105,5 mBf között változik (5.7. sz. rajz).. 
 
Beton csőáteresz a Fő utca végénél 
A Fő utca végénél (Új Telep út), az utca jobb oldalán, 80 cm-es csőáteresz keresztezi a 11-es utat (a 
43+588 km szelvényben). Az áteresz folyási fenékszintje 104,52 mBf. 
 
Beton csőáteresz a 43+840,4 km szelvényben 
A 43+840,4 km szelvényben 60 cm csőáteresz keresztezi a 11-es utat. Az áteresz az út feletti utcák 
csapadékvizét vezeti át. A Duna felőli oldalán homokfogó aknába csatlakozik, folyási fenékszintje 
104,96 mBf. 
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4. A VÉDEKEZÉS VÉGREHAJTÁSA 
 
Az árvízvédekezést több keresztező műtárgynál már meglehetősen alacsony vízállásnál el kell 
kezdeni, ezért fontos a Duna áradásainak folyamatos figyelése. Amennyiben a vízgyűjtő területen 
nagyobb csapadék hull (hirtelen olvadás következik be), vagy a Duna osztrák-német szakaszán 
árhullám indul el, vagy a Rév melletti áteresz kitorkolófejét a víz eléri, a várható vízállásokról 
tájékozódni kell. 
 
A védekezés szempontjából a nagymarosi vízmérce mértékadó.  
 
A magyarországi folyók vízjárását jellemző hidrológiai és vízgyűjtőterületeinek hidrometeorológiai 
viszonyait jellemző meteorológiai adatokat Országos Vízjelző Szolgálat gyűjti össze (napi 
rendszerességgel), dolgozza fel és adja közre. A közismert vízállásjelentés naponta elhangzik a 
rádióban és megtekinthető teletexten, de az OVSZ honlapján ennél bővebb adatok is 
hozzáférhetőek. Az OVSZ további feladata a vízjárás és a jégjárás várható alakulásának 
előrejelzése, és árvíz idején az árvízjelző szolgálat működtetése. A nagymarosi vízmércére naponta 
készítenek, normál időben 1 és 2 napos, árvíz esetén ennél hosszabb időelőnyű előrejelzést. 
 
Visegrád környezetében (közigazgatási területén) területileg a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság illetékes. Az Igazgatóság kezelésében van a Duna-szakasz, az állami fővédvonalakkal 
és a vízmércékkel együtt. 
 
Amennyiben a várható maximális vízszint a sétány (106,0 mBf  ~ 660 cm), illetve a 11-es útpálya 
(106,3 mBf ~ 690 cm) szintjét nem éri el a védekezés döntően a keresztező műtárgyak környezetére 
korlátozódik. Amennyiben a várható vízszint a sétány szintjét meghaladja, azaz – a 
bizonytalanságok figyelembevételével – 650 cm-nél nagyobb vízállás várható, rendkívüli 
árvízvédekezésre kell felkészülni. 
 
A hajóállomás környezetében lévő útszakasz csapadékvíz-elvezetése 
A 11-es út csapadékvíz-elvezető rendszere hat kivezetéssel van összeköttetésben a Dunával. A 
víznyelőrácsok 106,16-107,66 mBf szinten találhatók, ezért 670 cm-es vízállás alatt az úttesten a 
víz megjelenésére nem kell számítani. Rendkívüli árvédekezés esetén a víznyelőket, a szükséges 
szintig homokzsákokkal kell körbefogni. 
 
1. számú gyalogaluljáró 
A hajóállomás melletti gyalogaluljáró csapadékvíz-elvezetése az út alatti csatornarendszerhez 
csatlakozik, ezért elöntése a járószintet meghaladó vízszintek (103,62 mBf ~ 420 cm) esetén 
várható. A csapadékcsatorna kivezető nyílása közel az aluljáró kijáratával szemben található, 
102,62 mBf szinten. Az aluljáró védelme esetén ezt a kivezető nyílást kell elsődlegesen lezárni, 
fóliaterítés és homokzsákos leterhelés segítségével. Amennyiben a vízszint a hajóállomás körüli tér 
szintjét is meghaladja (104,6 mBf ~ 520 cm) az aluljáró védelme esetén a kijáratot homokzsákokból 
épített körtöltéssel kell körbefogni. Mindemellett a Duna árvizén kívül az aluljárót a csapadékvíz is 
elöntheti ezért védekezésnél a szivattyús vízátemelésre is fel kell készülni. 
Tekintettel a védekezés nehézségére és arra, hogy az aluljárón keresztül a település elöntése nem 
várható, az aluljáró védelmét nem javasoljuk. 
 
Beton csőáteresz a 41+909 km szelvényben 
A 11-es út 41+909 km szelvényében, a 60-as helyrajzi számú teleknél található 80 cm-es átmérőjű 
beton csőáteresz kifolyási szintje 102,80 mBf, ezért a kivezető nyílás viszonylag alacsony 
vízállásoknál is víz alá kerül (340-380 cm). Az áteresz a hegy felőli oldalon az útárokhoz 
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víznyelőaknával csatlakozik. Az árok fenékszintje az aknánál 103,7 mBf körül van, ezért az 
átereszen keresztül 420-430 cm-es vízállásnál várható elöntés. Ha a várható vízszint ezt meghaladja, 
az áteresz kivezető nyílását fóliaterítéssel és homokzsákokkal el kell zárni. Amennyiben – ennek 
ellenére - a víz az út túloldalán is megjelenne, az aknát az árokban a megfelelő szintig 
homokzsákokkal kell körülvenni. 
 
2. számú gyalogaluljáró és csőáteresz 
A 2. számú gyalogaluljáró járószintje 103,2 mBf, azaz az aluljáró ~ 380 cm vízállásnál elöntés alá 
kerül. Amennyiben a nagymarosi vízállás ezt az értéket megközelíti, vagy a víz az átjáró melletti 
csapadékáteresz árkában megjelenik, a tolózárat el kell zárni, és a csapadékvíz szivattyús 
átemelésére fel kell készülni. 
A 2.,3.,4. és 5. gyalogaluljárókat körtöltés védi, mely töltésekben azonos elrendezésben homokfogó 
és tolózáraknák, illetve 600 mm átmérőjű acél csőátereszek épültek. Mind a négy műtárgyat azonos 
elvek szerint kell üzemeltetni. A tolózárakat kisvíz esetén nyitott állapotban kell tartani. 
Amennyiben a Duna árvize az aluljárót elöntéssel fenyegeti, a tolózárat el kell zárni. Az elzárásnál a 
Duna felőli 2. aknafedlapot kell felemelni (felbillenteni), és a tolózár az akna tetejéről elzárható. Az 
elzárást követően a leemelt fedlapot vissza kell helyezni, és a szivattyúzáshoz a 4. fedlapot kell 
leemelni (az aknák kétosztatúak). A csapadékvíz átemelését az aknából kell végezni. 
Amennyiben a tolózár nem zárható el, a 600-as acélcső (Duna-parti) kivezető nyílását fóliával és 
homokzsákokkal kell elzárni. 
Rendkívüli védekezésnél, vagy ha a tolózár nem zárható le, illetve az átszivárgó vízmennyiség 
szivattyúzással nem kezelhető, másodlagos elzárást kell készíteni az átjáró Duna felőli oldalán. Ha a 
betétgerendák rendelkezésre állnak, azokat mind az átjáróba, mind a csőáteresz aknájába be kell 
helyezni. Ha nincsenek betétgerendák, homokzsákokból kell a másodlagos elzárást megépíteni. 
Amennyiben a víz a másodlagos vonalat is áttöri, harmadlagos védelmi vonalat kell kiépíteni az 
átjáró város felőli oldalán. Ebben az esetben a park felőli oldalon lévő akna fedlapját ki kell nyitni, 
és az árok, illetve a Fő utca felé vezető csatorna nyílását homokzsákokkal el kell zárni. Ezután az 
akna mögött homokzsákokból körtöltést kell építeni az átjáró kijárata köré. 
 
3. számú gyalogaluljáró 
A 2. számú gyalogaluljáró járószintje 102,9 mBf, azaz az aluljáró ~ 350 cm vízállásnál elöntés alá 
kerül. Amennyiben a nagymarosi vízállás ezt az értéket megközelíti, vagy a víz az átjáróban 
megjelenik, a tolózárat el kell zárni, és (az előző átjárónál ismertetett módon) a csapadékvíz 
szivattyús átemelésére fel kell készülni. 
Az átjáró alatt betonlapokkal fedett 60 × 60 cm-es csapadékcsatorna halad, mely 101,90 mBf 
szinten köt be a homokfogó aknába. Rendkívüli védekezésnél, vagy ha a tolózár nem zárható le, 
illetve az átszivárgó vízmennyiség szivattyúzással nem kezelhető, másodlagos elzárást kell 
készíteni az átjáró Duna felőli oldalán. Az átjáró alatti csapadékcsatorna homokfogó aknában lévő 
kivezető nyílását homokzsákokkal le kell zárni. Ha a betétgerendák rendelkezésre állnak, azokat az 
átjáróba be kell helyezni. Ha nincsenek betétgerendák, homokzsákokból kell a másodlagos elzárást 
megépíteni. 
Amennyiben a víz a másodlagos vonalat is áttöri, harmadlagos védelmi vonalat kell kiépíteni az 
átjáró város felőli oldalán, homokzsák-körtöltés formájában. 
 
4. számú gyalogaluljáró 
A 4. számú gyalogaluljáró szerkezetileg alapvetően megegyezik a 3. számúval, ezért a védekezés 
során ennél a műtárgynál is az előzőekben ismertetett módon kell eljárni. Az aluljáró járószintje 
102,8 mBf, azaz az aluljáró ~ 340 cm vízállásnál elöntés alá kerül. Amennyiben a nagymarosi 
vízállás ezt az értéket megközelíti, vagy a víz az átjáróban megjelenik, a tolózárat el kell zárni. 
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Ez alatt az átjáró alatt is betonlapokkal fedett 60 × 60 cm-es csapadékcsatorna halad, mely 102,00 
mBf szinten köt be a homokfogó aknába. Amennyiben másodlagos védelmi vonal kiépítésére is 
szükség van, a csapadékcsatorna nyílásának elzárásáról gondoskodni kell. 
Ha harmadlagos védelmi vonal kiépítése szükséges, az ennél a műtárgynál is a város felőli kijárat 
elé épített homokzsák-körtöltéssel oldható meg.   
 
5. számú gyalogaluljáró 
A 5. számú gyalogaluljáró járószintje járószintje 103,1-103,4 mBf, azaz az aluljáró ~ 370-410 cm 
vízállásnál kerül elöntés alá. Amennyiben a vízállás ezt a szintet eléri a tolózárat, az előző 
aluljárókhoz hasonlóan, ennél az aluljárónál is el kell zárni. Tekintettel arra, hogy az aluljáró 
víznyelői a Rév utcai csapadék-rendszerrel is összeköttetésben állnak, ha a Rév utcai csatorna 
kivezető nyílását nem sikerül megfelelően lezárni, az aluljáró jól záró tolózár mellett is elöntés alá 
kerülhet. 
Ennek ellenére, ha a tolózár nem zárható, vagy a körtöltésen (töltés alatt) átszivárgó vízhozam túl 
nagy, a másodlagos védvonalat ennél az aluljárónál is ki kell építeni. 
Ennél az aluljárónál azonban a harmadlagos védvonal kiépítésének szükségességére alapvetően 
számítani kell. Amennyiben az aluljáró a Rév utcai csapadékcsatornán elöntésre kerül, a város felőli 
oldalon, a lépcsőkön, homokzsákokból elzárást kell készíteni. 
 
Rév utcai csapadékcsatorna 
A Rév utcai csapadék-csatorna Dunába vezető betoncsövének (NÁ 80 cm) kivezető nyílása a rév 
lejáró rámpájának felvízi oldalán található, folyási fenékszintje a kifolyási oldalon 101,76 mBf. 
A csapadékcsatornán keresztül, egyrészt az utcai víznyelőkön át a Rév utcát, másrészt az aluljáró 
víznyelőjén át az 5. számú aluljárót öntheti el a víz. A csapadékcsatorna kivezető nyílását ezért, 370 
cm-t meghaladó várható vízállás esetén, a Duna-parton, fóliával és homokzsákokkal el kell zárni. 
Amennyiben az elzárás megfelelően sikerül, a Rév utca csapadékvizét szükség szerint át kell 
emelni. A szivattyús átemelésre legalkalmasabb hely a Rév épülete mellett található tisztítóakna. A 
tisztítóakna mellett, a csapadékvíz átemelésére az 5. sz. gyalogaluljárónál is sort lehet keríteni.  
 
Apátkúti-patak hídja 
Az Apátkúti-patak vízgyűjtője 19,1 km2, többnyire nagyesésű terület. A híd nyílását ezért, a 
védekezés során elzárni nem szabad. A környező hegyekben lehulló nagycsapadék esetén a lezárt 
hídszelvény a településen jelentős elöntéseket okozhat. 
A patak melletti depóniák magassága a hídnál 106,0 mBf körül van, ezért 650 cm-et meghaladó 
vízállás esetén azok magasítására van szükség. A patak két oldalán lakótelek van, melyek kerítése a 
meder szélig kiér. 650 cm feletti várható vízállás esetén a kerítéseket vissza kell bontani (a várható 
vízszinttől függően 50-100 m hosszban), és két parton homokzsákokból nyúlgátat kell építeni. 
 
Csuka-völgyi-patak hídja 
A Csuka-völgyi-patak időszakos vízfolyás, vízgyűjtő terület 37 ha. A hídnyílás 2,0 m szélességű, és 
a betétgerendás elzárásra is lehetőség van. A város felőli oldalon a medret kísérő depóniák 
koronaszintje 105,3-105,5 mBf között változik, ezért 580 cm-es vízállás felett a vízfolyás partján 
elöntések várhatóak. Ha az előrejelzés szerint ennél magasabb vízállások várhatóak a patak medrét 
el kell zárni. Amennyiben a betétgerendák nem állnak rendelkezésre, az elzárást homokzsákokból a 
gyaloghíd előtt kell végrehajtani. 
 
Beton csőáteresz a Fő utca végénél 
A Fő utca végénél (Új Telep útnál) található áteresz folyási fenékszintje 104,52 mBf. Ennél az 
áteresznél a mentett oldalon csak 600 cm-es vízállás felett várható elöntés. Amennyiben az 
előrejelzés szerint ennél magasabb vízállás várható, az áteresz Duna felőli kivezető nyílását fóliával 
és homokzsákokkal el kell zárni. 
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Beton csőáteresz a 43+840,4 km szelvényben 
A csőáteresz a Duna felőli oldalon homokfogó aknába csatlakozik, folyási fenékszintje 104,96 mBf. 
Ennél az áteresznél csak rendkívüli árvíz esetén várható elöntés. Ekkor a cső kivezető nyílását a 
homokfogó aknában kell elzárni, fólia és homokzsákok segítségével. 
 
Egymásra futó árhullámok esetén, vagy egyéb okokból előfordulhat, hogy az átereszek kivezető 
nyílásai a védekezés megkezdésekor már víz alá kerülnek. A kivezető nyílások elzárását ekkor is 
meg kell kísérelni, azonban ezeket a munkákat csak víz alatti munkára felkészült és jogosultsággal 
rendelkező személy (búvár) végezheti.  
 
Tartósan magas vízállás esetén, eredményes védekezés mellett is, számítani kell az átszivárgó vizek 
megjelenésére a mentett oldalon. A szivárgásból eredő elöntések csökkentése érdekében a mélyebb 
pontokon szivattyús átemelést kell alkalmazni.  
Amennyiben a mentett oldalon olyan koncentrált csurgás jelentkezik, melyből zavaros víz áramlik 
(buzgár), azt homokzsákokkal kell körülfogni, ellennyomó vízszint létrehozása céljából. Az 
ellennyomó vízszintet (azaz a körülfogást) addig kell emelni, amíg a szemcsekisodrás megszűnik és 
a vízfeltörés letisztul. 
 
Ha a 11-es út, a Fő utca és a Rév utca közötti területen elöntés keletkezik, azaz a szennyvíz-
rendszer üzemeltetése veszélybe kerül, a Duna Menti Regionális Vízművek Rt. központját és a 
Duna Jobbparti Üzemigazgatóságot (Szentendre) értesíteni kell. 
 
A védekezés irányítását a Védelmi szervezeti beosztás szerint kell végezni. 
 
Rendkívüli árvízvédekezés esetén nyúlgátat kell kiépíteni a védekezési vonal közel teljes 
hosszában, 2.4-2.8 km-en. Tekintettel arra, hogy a 11-es út átlagosan közel 30 cm-re magasabb a 
sétánynál, a nyúlgátat a 11-es út Duna felőli padkáján kell kiépíteni. Ez alól kivételt képez a 2.,3.,4. 
és 5. gyalogaluljáró, ahol a védelmi vonalat a körtöltések vízoldali szélén kell kialakítani, továbbá a 
Rév épülete mellett (a szalagkorlát Duna felőli oldalán) található csapadékvíz tisztítóaknát is körbe 
kell védeni. 
 
Nagy mennyiségű homokzsák töltésénél a városban található nagy méretű parkolókat: a kápolnával 
közel szemben található autóbusz-parkolót és a város másik végén, az Új Telep útnál (Delta) lévő 
gépkocsi-parkolót kell használni. Rendkívüli árvíz előrejelzése esetén a homokzsákok beszerzését, 
töltését és a beépítés helyszínére való kiszállítását azonnal meg kell kezdeni. A szükséges 
mennyiség becsléséhez jó alapot szolgáltatnak a 2002. év augusztusi árvíznél (707 cm) felhasznált 
mennyiségek: 
 

11-es főút nyúlgátja 115 300 db 
Beton csőáteresz a 11-es út 41+909 km szelvényében 8 500 db 
1. számú gyalogaluljáró (hajóállomás) - db 
2. számú gyalogaluljáró és csőáteresz (kápolna) 46 100 db 
3. számú gyalogaluljáró és csőáteresz (Ágasházi) 28 000 db 
4. számú gyalogaluljáró (Mozi-közi) 2 800 db 
5. számú gyalogaluljáró (Rév utcai) 4 000 db 
Csuka-völgyi-patak hídja 9 000 db 
Apátkúti-patak hídja 12 700 db 
Beton csőáteresz a 11-es út 43+588 km szelvényében 900 db 

(A 2002. évben megépített művekről készített néhány fotót a melléklet tartalmaz.) 



 

 25

Amennyiben az árvízvédekezés miatt a 11-es utat, a forgalmat zavaróan igénybe kell venni (pl.: 
betétgerenda-elhelyezés, szivattyús átemelés, védvonalépítés) a Pest Megyei Állami Közútkezelő 
Kht. központját, és a 26. sz. Üzemmérnökséget (Szentendre) értesíteni kell. 
 
Rendkívüli árvízvédekezésnél közel 150-300 ezer homokzsák beépítésére lehet szükség, ezért a 
rendkívüli védekezést közerő bevonásával kell végezni. A közerők bevonását a Közerők 
mozgósítási terve alapján kell végrehajtani. 
 
Rendkívüli árvízvédekezés, vagy a védekezés során előforduló, váratlan problémák esetén műszaki 
irányítási és védekező anyag-, eszközellátási segítséget kell kérni a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságtól, illetve annak I. Szakaszmérnökségétől (Budapest). 
 
A védekezési vonalat keresztező műtárgyak állapotát és az elzáró szerkezetek működőképességét 
évente ellenőrizni kell. A tolózárak működéséről évente legalább egyszer meg kell győződni, a 
tolózárak teljes elzárásával és megnyitásával. A tolózáraknák közel vízzáróak, ezért azokban a víz 
tartósan megrekedhet. Ha a tolózárakna elöntés alá került, az árvízvédekezés után a vizet ki kell 
szivattyúzni. 
 
A védekezési tervet évente felül kell vizsgálni, és a változásokat át kell vezetni. 
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5. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
 
Visegrád árvízvédelmének az elsőrendű fővédvonalakra vonatkozó előírások megfelelő megoldása 
jelentős műszaki nehézségekbe ütközik. A 11-es út a be- és kivezető szakaszokon is alacsonyabb a 
mértékadó árvízszint 1,0 m-rel növelt értékénél, ezért az utat hosszabb szakaszokon át kellene 
építeni. A hajóállomás környezetében sem elég magas az út, emiatt a hajóállomás teljes átépítésére 
van szükség. Az Apátkúti-patak hídját is meg kell emelni, ami szintén a 11-es út jelentős hosszon 
történő átépítését igényli. 
 
További problémát jelent, hogy az elsőrendű fővédvonalakra vonatkozó előírások szerint megépített 
védmű koronaszintjének 1,7 m-rel kellene magasabban lenni a 11-es út pályaszintjénél. Az ilyen 
magasan kiépített védmű a város egy jelentős részén venné el a Dunára látás lehetőségét. 
 
Ezeknek a fejlesztéseknek a kidolgozása már messze túlnő a védekezési terv keretein. Az elsőrendű 
védvonal kiépítési lehetőségeivel ezért a továbbiakban nem foglalkozunk. Kétszintű fejlesztésre 
teszünk javaslatot: az első az árvízvédekezés biztonságos végrehajtásához minimálisan szükséges 
fejlesztéseket (beszerzéseket) tartalmazza, a második (az általunk meghatározott) 100 éves 
gyakoriságú árvízszint fölé 1 m-es biztonsággal kialakított védvonal kiépítéséhez szükséges 
beavatkozásokat, egyes műtárgykeresztezéseknél az elsőrendű védművekre vonatkozó előírásokból 
való további engedményekkel. 
 
Jelenlegi állapotban, elsősorban a keresztező műtárgyaknál alakulhat ki kritikus helyzet. Kisebb 
fejlesztéssel és beszerzéssel a védekezés biztonsága jelentősen növelhető. 
 
A csőátereszek többségén egyátalán nincs elzárószerkezet. Ez legsúlyosabban  a Rév utcai 
csapadékcsatornánál okoz problémát. Javasolható, a csőfej megfelelő körülbetonozása mellett, egy 
csappantyú beépítése. Hasonlóképpen csappantyú alkalmazása javasolható a 11-es út 41+909,3 és 
43+588 km szelvényében lévő 80 cm-es átmérőjű csőátereszeknél is.  
 
A gyalogos aluljárók járószintje meglehetősen alacsony. Szinte minden évben várható olyan 
árhullám, melynél a csőátereszek elzárása szükségessé válik. Az átereszek elzárása esetén az 
összegyülekező csapadékvizet szivattyúval kell a Dunába emelni. Tekintettel arra, hogy a 
szivattyúzási igény jelentkezése rendszeres, több ponton egyszerre is várható, javasolható 5 db (4+1 
tartalék) 20-40 l/s kapacitású, robbanómotoros, mobil szivattyú beszerzése. 
 
A kisebb árvizek esetén az aluljárókat a körtöltések és a tolózárral ellátott átereszek hatékonyan 
megvédhetik. A körtöltések koronáját megközelítő, vagy rendkívüli árvizek esetén azonban a 
másodlagos védvonal kiépítésének szükségessége szinte bizonyosra vehető. A nagy nyílásméretű 
átjárók homokzsákokkal történő elzárása komoly nehézséget jelent. Mivel az ideiglenes elzárás 
lehetősége a 2.,3.,4. és 5. aluljáróknál, továbbá a Csuka-völgyi-patak hídjánál adva van, javasolható 
a betétgerendák beszerzése. 
 
A 60 és 80 cm-es átmérőjű átereszek néhány tucat homokzsákkal általában elzárhatók. Tekintettel 
arra, hogy ezeket az ideiglenes elzárásokat már az árhullám kezdetén (minél gyorsabban) kell 
elkészíteni, javasolható mintegy ezer darab homokzsák készletben tartása. 
Rendkívüli árvíz esetén ennél jóval nagyobb mennyiség szükséges a védekezéshez. A 11-es út 
pályaszintjét meghaladó árvíz azonban, számításaink szerint csak közel 50 évenként egyszer 
várható, és több százezer homokzsák, több ezer méter fólia, több ezer köbméter homok készletezése 
igen komoly költséggel jár, ezért – véleményünk szerint – a rendkívüli árvízvédekezéshez 
szükséges védekezési anyag készletezése nem javasolható. 
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A védekezés biztonságossá tételéhez minimálisan szükséges fejlesztések: 

Beavatkozás Mennyiség Költség 
NÁ 800 mm-es csappantyú beépítése a 41+909, 42+717 
és 43+588 km szelvényekben lévő átereszekbe 

3 db 4 M Ft 

20-40 l/s kapacitású mobil szivattyúk beszerzése 5 db 5 M Ft 
Betétgerendák beszerzése 26 m3 3 M Ft 
Összesen:  12 M Ft 

 
A védekezés biztonságossá tételéhez minimálisan szükséges fejlesztések teljes költségigénye 
tehát (a zsákok beszerzésével együtt) 12 MFt-ra tehető. 
 
Az árvízvédelmi követelményeknek megfelelő (kettős elzárású, zsilipes) műtárgyak megépítésével, 
a védvonal töltéssel és parapetfallal való magasításával az árvízvédekezés biztonsága 
nagymértékben javítható. A beruházási költség nagyságrendjének előzetes becsléséhez, a 
tanulmánytervi kidolgozottsághoz szükséges vizsgálatok elvégzése nélkül, az alábbi fejlesztési 
lehetőségeket vizsgáltuk: 
 

• Vasbeton parapetfal építése a Hajóállomás és a Rév között, a 11-es út 41+750 és 42+700 km 
szelvények közötti szakaszán, a jelenlegi sétány helyén. A meglévő sétány az útnál 
alacsonyabb, az útpadkától számítva átlagosan 6-6,5 m szélességű, a Duna felé egyoldalú 
eséssel kialakított, 2 m szélességben VIACOLOR burkolattal ellátott. A parti rézsű általában 
1:4-es hajlású, gyepesített, a körtöltéseknél 1:2-es hajlású, előregyártott beton gyephézagos 
burkolattal ellátott. Tekintettel arra, hogy a sétány rézsűje mélyen benyúlik a mederbe, 
jelentős költségmegtakarítást jelent, ha a sétányt nem kell szélesíteni. A parapetfal 
alkalmazásával, a sétány szélesítése nélkül, 2 m szélességű járda és a szükséges méretű 
útárok alakítható ki. A díszkő burkolattal ellátott vb. parapetfal építési költsége, a 
földmunkák, és a 2 m szélességű VIACOLOR burkolat figyelembevételével, 
folyóméterenként 200 eFt-ra becsülhető, ami a teljes szakaszon 190 MFt. 

• A 11-es út és a sétány anyaga is – feltételezhetően – nagyobb részt vízáteresztő, esetenként 
törmelékes kotrási anyag. Részletes talajmechanikai feltárás nélkül, feltételeztük, hogy a 
szakasz 30 %-án (például az átjárók környezetében) szükség van szádfalas lezárásra. 8 m 
mélységig levert LARSEN szádlemez alkalmazása, vagy vékonyrésfal építése javasolható. 
A közelítőleg 2300 m2 rés-, vagy szádfal építési költsége 92 MFt-ra becsülhető. 

• A sétánynál lévő négy gyalogaluljáró esetén, kettős elzárású, zsilipes műtárgy létesítése 
szükséges, mely maga után vonja a körtöltés és a feljárók teljes átépítését is. Ezek költsége 
műtárgyanként 15 MFt-ra, összesen 60 MFt-ra tehető. 

• A hajóállomás feletti teljes szakaszon szükséges a meglévő átereszeknél egy-egy NÁ 80 cm-
es, kettős elzárású zsilip építése. A műtárgyak becsült költsége 8 MFt, a teljes szakaszon 
szükséges (a 11-es út 41+909.3, 42+714.7, 43+588 és 43+840.4 km szelvényeiben) 
műtárgyak összes költsége 32 MFt. 

• A rév parkolója és az Apátkúti-patak közötti szakaszon, a 100 m szélességű hullámtérben 
találhatók a vízműkutak. A terepszint ezen a részen átlagosan 104,0 mBf. A 
védvonalmagasítás a járdához kapcsolódó ~3,3 m magasságú töltés építésével oldható meg. 
A szükséges földmunka mennyisége 18 000 m3-re tehető, melynek költsége közelítőleg 
72 MFt. 

• Az Apátkúti-patak feletti részen, az 11-es út mellett, a Duna hullámterében, a vízlépcső 
munkagödrének helyén helyreállított terület található. Az úttal párhuzamosan csapadékvíz-
elvezető árok húzódik az Apátkúti-patakig, mely a város felől érkező csapadékvizek 
befogadója. Védmű építése esetén a meglévő árkot be kell tölteni, és a töltés előtt kell az új 
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árkot kialakítani. Az árok áthelyezésének földmunkaigénye 5 000 m3-re, a töltésépítésé 
16 000 m3-re becsülhető. A földmunkák összes becsült költsége 74 MFt. 

• A Csuka-völgyi-patak keresztezésénél NÁ 1200 mm-es nyílású, kettős elzárású, zsilipes 
műtárgyat kell építeni. A műtárgy építési költsége 12 MFt-ra becsülhető. 

 
A vizsgált fejlesztési munkák költségigénye: 

Beavatkozás Mennyiség Költség 
Vasbeton parapetfal építése a Hajóállomás és a Rév 
között 

950 m 190 M Ft 

Résfal, vagy szádlemez lezárás készítése 2300 m2 92 M Ft 
Aluljárók kijáratának átépítése (zsilipes műtárgy 
építésével együtt) 

4 db 60 M Ft 

NÁ 800 mm-es zsilipes műtárgyak építése a 41+909.3, 
42+714.7, 43+588 és 43+840.4 km szelvényekben lévő 
átereszeknél 

4 db 32 M Ft 

Töltés építése a rév és az Apátkúti-patak között 18 000 m3 72 M Ft 
Töltés építése a rév és az Apátkúti-patak feletti 
szakaszon (töltés és ároképítés) 

21 000 m3 74 M Ft 

NÁ 1200 mm-es zsilipes műtárgy építése a Csuka-
völgyi-pataknál. 

1 db 12 M Ft 

Összesen:  532 M Ft 
 
A vizsgált fejlesztési munkák összeg költsége, kerekítve 550 MFt-ra tehető. 
 
Az elsőrendű fővédvonalakra vonatkozó előírásoknak a vizsgált művek nem felelnek meg, és 
kiépítésük esetén, rendkívüli árvizeknél a hajóállomás, a rév környezetében és az Apátkúti-patak 
hídjánál továbbra is jelentős védekezési munkát tesznek szükségessé. 
 
Az ismertetett fejlesztési beavatkozások azonban lényegesen javítják Visegrád árvízi biztonságát, és 
mindemellett nem teszik tönkre, az egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontnak számító 
városunk belsejében, a Duna-part látványát. 
  
 
 
Budapest, 2003. március 
 
 
 

 Farkas Péter 
 vezető tervező 
 01-7606 

 



1.kép: Ideiglenes védművek a 11-es út mellett és az Apátkúti-patak két partján

2.kép: Homokzsákból épített védmű az Apátkúti-patak partján



4.kép: Ideiglenes védművek a benzinkút és a hajóállomás között

3.kép: Védvonalmagasítási munkálatok a 11-es út mellett
(bal oldalon a 41+909 km sz. csőáteresz elzárása látható)



6.kép: Az 5. sz. aluljáró elzárása a Rév utcai lépcsőfeljárón

5.kép: A 2. számú aluljáró kijáratának körbezárása a város felőli oldalon (Platán-sor)


	FONTOSABB CÍMEK ÉS TELEFONSZÁMOK
	vis1_kép
	vis2_kép
	vis3_kép

