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Integrált árvízmegelőzés Magyarország 
folyóinak vízgyűjtő területein  
 
A programot kidolgozta: 
Ing. Michal Kravčík, CSc., 
MVO Ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice 
(Emberek és víz, Civil társulás) 
Tel./fax: 055 7998806 (7,8) 
e-mail: ludiaavoda@ludiaavoda.sk, kravcik@ludiaavoda.sk
 

A 21. század olyan századnak indul Magyarországon is, amely egyre nagyobb gondokat hoz 
az árvizek miatt. Az előrejelzések egyértelműen azt jelzik, hogy a társadalom gazdasági, 
szociális és kulturális szintjének meghatározó tényezője a stabil vízjárás lesz extrém árvizek, 
aszályok és természeti csapások nélkül. Az eddig Magyarországon alkalmazott árvízvédelem 
koncepciós és módszertani eljárásai a társadalom jelenlegi és jövőbeni igényeit sem az árvíz-, 
sem az aszályvédelemben, de az éghajlati változások terén sem elégítik ki. 

A száraz föld elősegíti a víz elfolyását

Az is egy paradoxon, hogy a részben vízzel már telített föld sokkal több vizet tud felfogni, 
mint a száraz vagy korábban szándékosan szárított földek (az ötvenes-hatvanas évek 
mezőgazdasági meliorizációs programjai). Ha tömörített vagy szándékosan kiszárított földre 
eső hullik, az a mélyebb rétegekbe csak hosszabb idő után (több 10 perc) tud behatolni. Az 
első percekben a föld úgy viselkedik, mint egy nejlonzacskó. Minden lefolyik róla. 
Felhőszakadások esetén így nagyon gyorsan folyik el a földekről a víz és az a folyami 
medrekben gyűlik össze. Ugyanaz a csapadék, melyet egy egészségesen vízzel telített táj 
könnyűszerrel be tudna fogadni, a kiszárított térségben  erekké, patakokká, olykor „ragadozó” 
hegyi zuhatagokká válik, megnövekszik a vízhozam, „extrémmé válik” és árvízhelyzetek 
alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy az a felszín, melynek nincs lehetősége a víz 
elpárologtatására nem csupán megfelelő lehetőségeket alakít ki az időjárás extrém 
menyilvánulásaira, hanem nagyon nagy mértékben fokozza azok következményeit is. 

Amikor a zöldben bővelkedő táj sivataggá válik

A hosszantartó aszály elindítja az elsivatagosodás spirális folyamatát, azaz a táj sivataggá 
vagy félsivataggá való válását. A sivatagot vagy félsivatagot úgy is értelmezhetjük, mint a 
kontinensünk azon teljesen vízmentesített részét, ahol a kis vízciklusban csak minimális 
vízkörforgás van jelen, illetve már meg is szűnt. A félsivatag vagy a sivatag egy 
hagyományos, még növényzettel telített és elegendő vízzel bíró tájban is beindulhat azzal, 
hogy a kis vízciklus az ember lakta területeken megsérül és nem tud helyreállni (pl. növekvő 
városi területek gyárakkal, túl intenzívvé vált mezőgazdaság, vagy nagy méreteket öltő 
állattenyésztés, ahol az állatok túlzott mértékben lelegelik a zöldet). Ez lett a sorsa és ez tette 
tönkre Észak Afrikát is, amely korábban a Római Birodalom éléskamrája volt. De ez lett a 
veszte a mára elsivatagosodott mediterrán térségeknek is. Mára Spanyolország fele sivatag. 
Nézzük meg Görögországot, Ciprust, Olaszország déli részeit… Kellett a sok fa a hadiflották, 
de más eszközök elkészítésére is. A kivágott fák helyére sajnos nem ültettek semmit.  Az 
eredetileg zölddel borított, vízben bővelkedő tájak folyamatos, víztelenített tájakká való 
átváltoztatását a térség elsivatagasodásának is nevezhetjük. 
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Az időjárás extrém megnyilvánulásainak következményei 

Ezek a leggyakrabban a hatalmas erdő vagy bozóttüzek, az árvizek, a talaj elértéktelenődése, 
az erózió, a földcsuszamlások, -omlások és egyéb természeti és másmilyen katasztrófák. E 
jelenségek veszélyeztetik az emberek életét és egészségét, s néha felbecsülhetetlen gazdasági 
károkat okoznak. Az extrém időjárás folyamatosan csökkenti a térség versenyképességét majd 
az új, az élet számára rosszabb állapotokat véglegesíti. Ez pl. abban is megnyilvánul, hogy az 
ilyen térségekben a biztosítótársaságok visszautasítják felvállalni a károk térítését, a bankok 
nem folyósítanak kölcsönöket, stb. Az árvizek, az aszályok, és az időjárás egyéb extrém 
menyilvánulásai az ember által „kihasznált”, lakott területek látleletei, melyek azt mutatják, 
hogyan viszonyul az ember a felszíni és az eső vízhez, hogyan tudatosítja a természetet és 
benne saját létét. 

Az időjárás extrém megnyilvánulásai növekednek, amikor a kis vízciklusból fokozatosan 
tűnik el a víz 

Amikor a táj természeti rendszeréből eltűnik a víz, olyan hőmérsékleti kilengések 
keletkeznek, amelyek különböző extrém állapotokat idéznek elő az időjárásban. 

 

A táj módosulásának hatására megsérül és elhal a kis vízciklus 

A felszálló, hőt árasztó áramlatok eltolják a felhőket magasabb, hidegebb helyek felé. 
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A csapadék mennyisége növekszik a dombosabb, hegyekkel tarkítottabb térségekben és az 
északi helyeken, de csökken délen, az alföldeken – pl. Szlovákia 

A csapadék alakulása - Szlovákia 

Az aszályos időszakok elhúzódnak (A) és a csapadék lehullásának ideje egyre rövidül. 
Ilyenkor egyszerre érkezik hatalmas mennyiségű csapadék (B). 

A magyarországi folyók vízjárásáról szóló adatok azt bizonyítják, hogy az extrém árvizek, 
aszályok és éghajlati változások a jövőben egyre súlyosabbak lesznek, ha a jövőben nem áll 
meg az ország alábbi okokra visszavezethető elsivatagosodása:  

1. A Kárpátmedence kiszáradása olyan termodinamikai meleg felszálló áramlatokat indít 
el a légtérbe, melyek a Kárpátok irányába nyomják az esőfelhőket, ahol azok tömegesen 
felhők kiürülnek és a Kárpátmedence hegyesebb régióiban drámai lefolyású 
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árvízhullámokat okoznak. Majd a víz – e folyamat következményeképpen – elönti az 
alföldeket ott hatalmas károkat okozva annak ellenére, hogy az alföldeken manapság 
kevesebb csapadék hullik, mint a múltban.  

2. A táj képtelen több esővizet befogadni, mely az utakról és a városok, falvak betonnal, 
aszfalttal, kővel burkol felületeiről Magyarország sík területein is az alacsonyabban fekvő 
területekre folyik, ezért hozzájárul az árvizek kialakulásához. Becsléseink szerint a 
magyar városokból és falvakból árvíz esetén az egyszeri vízhozam elérheti az 1 mld. m3-t.  

Ahhoz, hogy a légtérbe kikerülő felszálló termodinamikai áramlatok intenzitása csökkenjen, 
melyek a csapadék eloszlásának drámai változásait okozzák (a Kárpátok magasabb, hidegebb 
régióiban extrém csapadék növekedése és a Kárpátmedence kiszáradó síkabb területein belüli 
csapadék csökkenése), elkerülhetetlenül szükséges fékezni a felszálló hő termelését és annak 
kijutását a légtérbe mindenekelőtt Magyarország területéről. Ez lehetővé teszi, hogy a 
Kárpátokban extrém felhők keletkezzenek és gyakrabban és egyenletesebben jelenjen meg a 
csapadék a transzformált, túlnyomóan agrár és urbán jellegű, sérült tájakon.  

A vízvisszatartó elemek kialakítása a magyar erdős, agrár és urbán tájakon, amelyek egyszeri 
alkalommal kb. 1 mld. m3 esővizet képesek visszatartani, a sérült régiókban a légtérbe való 
évi érezhető hőtermelést és kibocsátását kb. 1 mil. GW-órával csökkenti. Ez alapvető módon 
csökkenti az extrém felhőszakadások kialakulását és növeli a mérsékeltebb esők gyakoribb 
megjelenését a szélsőséges aszállyal sújtott régiókban.   
 
A program haszna  
  
A program integrált, ezért többszörösen megtérül:  

1. A program évente minimum 1000 mil. m3 esővizet tud az országban tartani.  

2. 10 év leforgása alatt a kis vízciklusokba több mint 10 mld. m3 víz kerül vissza. 

3. Az teljes árvízi vízhozamok Magyarországon kb. 3000 m3/mp-el csökkennek.   

4. Minimum 100.000 munkahely keletkezik az öt év leforgása alatt és ez a jövőben 
hozzájárul a munkahelyek további folyamatos létesítéséhez.      

5. Lesz elég víz a mezőgazdasággal foglalkozó területek részére a kialakított kis 
víztározókban, tavakban és lápos helyeken. A mezőgazdászok partnerként vehetnek részt 
a program megvalósításában, hiszen az agráripar függ a vízbőségtől és éppen a 
vízvisszatartó elemek kiépítése biztosít majd lehetőséget vízgondjaik megoldására.     

6. Jelentős mértékben erősödik az ország természetes termelő potenciálja, a természetes 
környezet ökológiai minősége és biodiverzitása. 

7. Csökken a természeti csapások, árvizek és aszályok gyakorisága. 

8. Az egészségesebb klíma kevésbé van kitéve az extrém időjárás és hőmérséklet hatásainak. 

9. Az ország vezető szerephez jut a vizek integrált védelmének megvalósításában a régióban 
és európai viszonylatokban is. 

10. Jelentős mértékben megnövekszik az ország vonzereje részben hála a jobb fejlesztési 
feltételekkel bíró turizmusnak, szabadidősportoknak és helyi gazdaságoknak. 

11. Innovációfejlesztések a technológiák távlati exportálása a világ felé, mindenekelőtt a 
száraz régiók felé. 

 
 
 

 


