Villámárvíz kialakulása és modellezhetősége Magyarországon
(a 2010 évi heves esőzések hatásai a Dél-Dunántúlon)
Bevezetés
Az árvízi katasztrófák, kártételeik és kockázatuk felmérése a híradások mindennapos témáivá
váltak. Az Európai Unió környezeti állapot jelentése szerint (EEA 2005.) Európában a
leggyakoribb természeti csapást az árvizek jelentik. Ha csak az 1998-2002 közötti időszakot
tekintjük, akkor is legalább 100 pusztító árvízről, 700 halálos áldozatról, 25 000 kitelepítettről
és nem utolsó sorban 25 milliárd euró veszteségről kell szólnunk.
2010 május és június hónapjában a hírekben olyan, korábban a szélesebb közvélemény
számára ismeretlen patakok neve tűnt fel, mint a Hábi-csatorna, a Bükkösdi-víz vagy a
Baranya-csatorna. Az árvíz hatalmas károkat okozott Csikóstőttősön és Sásdon, pedig ezek a
települések nem a nagy „árvízi múlttal” rendelkező Duna vagy Tisza partján helyezkednek el.
A híradások arról is beszámoltak, hogy a csapadék mennyisége Dél-Dunántúl több körzetében
május 2. és június 16. között meghaladta a 300 mm-t, valamint a napi csapadékösszeg és
intenzitás túlszárnyalta az eddigi rekordokat, ennek következtében pedig a patakok vízállása
is magasabb volt, mint az eddig mért LNV (legnagyobb víz) szintje.
Úgy tűnik, hogy Magyarországon az árvízi előrejelzés, védekezés és modellezés
paradigmaváltás-változáson megy keresztül. Fontosabbá válik és megoldandó problémaként
merül fel a korábban háttérbe szorult hegy- és dombvidéki folyók, patakok árvizeinek a
modellezése. Ami talán nem véletlen, hiszen Magyarország teljes területének több mint 50%a dombság és középhegység, és az itt található állandó, vagy időszakos vízfolyások hossza
meghaladja a 20 000 km-t (KALICZKA L. 1998). A probléma jelentőségét mutatja, hogy az
ÁKIR (Árvíz Kockázati Információs Rendszer) projekt a folyók elöntései, valamint a belvízi
(síkvidéki) elöntésen túl, külön módszertani fejezetett szentel a kisvízfolyások elöntéseinek a
modellezésének (PÁSZTHORY R. – SZIGETI F. 2009).
Az Európai Unió jelentései, valamint a meteorológiai modellek is azt mutatják, hogy –
éghajlatunk változásával összefüggésben – egyre gyakoribbá válnak a heves lefolyású, előre
nehezen megjósolható és súlyos következményekkel járó időjárási események, mint az
intenzív konvektív csapadékesemények is, amelyek a hegy- és dombvidékeken hirtelen
árvizet okoznak. Ezt a jelenséget a nemzetközi szakirodalom villámárvíznek (angolul flash
flood) nevezi.
Kutatócsoportunk több éve foglalkozik a hirtelen árvizek előrejelzésével és
modellezhetőségével (PIRKHOFFER, E. et al. 2009a; CZIGÁNY, SZ. et al. 2010). Több jelentős
projektben vettünk részt, amelyek témája szervesen kapcsolódott a villámárvizekhez. Többek
között, az NKFP „Heves konvektív viharok előrejelzése és környezeti hatásainak
tanulmányozása”, vagy a KEOP „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési
tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és
eszközrendszerének kialakítása” témákban.
Jelenleg is folyamatban lévő NKTH Baross Gábor kutatásunk célja, hogy
geoelektromos módszerek segítségével részletes talajtani adatbázist hozzunk létre, a
villámárvíz modellező programjaink pontosabb talajtani parametrizációjáért.
Célkitűzés
Röviden összefoglalom a villámárvizek általános ismérveit, nemzetközi, valamint hazai –
kiemelten dél-dunántúli – példákon bemutatva pusztító hatásaikat, érzékeltetem a DélDunántúl veszélyeztetettségének mértékét a villámárvizek szempontjából, felvázolom a

lehetséges előrejelzési és modellezési eljárásokat. A biztosítok a szaporodó konvektív
eseményeket követő árvizek után egyre több területet kívánnak magasabb biztosítási
kategóriába sorolni. Ebben segítene egy veszélytérkép, hiszen pontosan kijelölné a valóban
veszélyeztetett területeket. Az előadásban bemutatom egy ilyen veszélytérkép előállításának
metódusait.
A terület vízügyi kezelőjével (DDKÖVIZIG) közösen, egy valós idejű villámárvíz
előrejelzési módszer kidolgozását kezdtük meg, melynek modellezési hátterét ugyancsak
részletezem az előadásomban.
Módszerek
A villámárvizek nevezéktani megközelítéseit, valamint történeti példáit irodalmi adatok
alapján mutatom be, Dél-Dunántúl legfontosabb hirtelen árvizeiről mért és statisztikai
adatokat közlök. A villámárvizek modellezése, a nagyvízi modellektől eltérő megközelítést
igényel. Az első közelítésű vagy passzív tényezőkön alapuló veszélytérképek készítéséhez ún.
„rapid screening” eljárást alkalmaztunk ARC/GIS, és SAGA GIS környezetben. Ezen
modellekhez felhasználtuk az 1:100 000-es méretarányú AGROTOPO talajtani, a CLC-2000
felszínhasználati, valamint a MÁFI geológiai térképeit.
A veszélytérképek, a numerikus modellek legfontosabb alapadata a domborzat.
Kutatásaink során az elöntési térképekhez a DDM 50, illetve a DDM 5 modelleket
alkalmaztuk, amelyek felbontása 10 m. A kijelölt mintaterületeken terepi felméréssel 5 m, ill.
a meder és a völgy egyes szakaszain 1 m felbontású domborzati modellt alkalmaztunk. A
terepi felméréseket TOPCON HiPER Pro RTK GNSS vevővel és egy SOKKIA M1 geodéziai
mérőállomással végeztük.
A csapadékadatokat és a radarfelvételeket az Országos Meteorológiai Szolgálat
bocsátotta rendelkezésünkre. A folyók és patakok vízhozam- és vízállásadatait a VITUKI Rt,
a DDKÖVIZIG, valamint a MECSEKÉRC Rt. hozzájárulásával használtuk fel. A
csapadékadatok időbeli felbontása az döntéstámogatási modellek esetében egynapos, a
numerikus modellek esetében 10 perces volt.
A numerikus modelleket a HEC (Hydrologic Engineering Center, USA)
programcsomag különböző típusú szoftvereivel futtattuk. A csapadék-lefolyás modell
számításait HEC-HMS, az elöntési modelléit HEC-RAS, míg az elöntési modell
megjelenítését HEC-GeoRAS programmal végeztük el.
A villámárvizek pontosabb megismerése, a hatótényezők jobb parametrizációja, a
modellek előrejelző-képességének pontosítása céljából monitoring-hálózatot alakítottunk ki a
Bükkösdi-víz rendszeréhez tartozó Sás-patak vízgyűjtőjén. A monitoring-hálózat 1,7 ha
területén 14 mérőponton csapadékmérést, fedettségi vizsgálatokat, ill. talajnedvesség
regisztrálást végeztünk TDR rendszerű mérőberendezéssel. A monitoring méréseket a
kifolyási ponton található vízhozam-vízállás adatokkal összevetve elemeztük.
Az adatokat segítségével adatbázis rendszert alakítottunk ki, mely képes mind a
hindcast (múltbeli események rekonstruálása) mind a flow chart (előre meghatározott
szcenáriók alapján), mind a real time (valós idejű) előrejelzések támogatására.
Villámárvizek
A villámárvíz mint veszélyforrás természetesen nem új keletű jelenség, de fellépésének
gyakorisága egyre nő. Tanulmányozása, kutatása a nemzetközi szakirodalomban is sokkal
szegényesebb, mint a folyóvízi elöntéseké, bár bizonyos országokban (USA, Nagy-Britannia)
komoly előrehaladást értek el ezen a téren (GRUNTFEST, E. 1977, 1987; CARPENTER, T. M. et al.,
1999; SCHMITTNER, K. E. & GIRESSE, P. 1996; GEORGAKAKOS, K. P.1987).

Az angolszász szakirodalomból származik a nálunk is alkalmazott megnevezés: „flash
flood” (GRUNDFEST, E. – RIPPS, A. 2000., FLASH FLOOD EARLY WARNING SYSTEM REFERENCE GUIDE
2010), vagy az ugyanolyan találó „storm-driven flood” (vihar kiváltotta árvíz). Egységesen
elfogadott magyar szakirodalmi elnevezése még nincs, de egyre többször használják az
általunk is javasolt villámárvíz (esetleg a hirtelen árvíz vagy hegy- és dombvidéki árvíz)
megnevezést, amely a gyors, heves lefolyásra utal.
Egészen a közelmúltig bevett kifejezésként, és a villámárvizek szinonimájaként
használták Magyarországon a „helyi vízkár” elnevezést (KALICZKA L. 1998), ami talán kicsit
alulértékelte a jelenség lehetséges nagyságrendjét. A folyamat még teljesebb jelölésére a
szakirodalom gyakran a törmelékfolyás, törmelékár („debris flow” – LORENTE, A. et al. 2003)
nevet is alkalmazza, ami a hirtelen árvizek hordalékszállítását is jól szemlélteti. A
megmozgatott anyag szemcsemérete a talajszemcséktől a több köbméteres kőtömbökig terjed
(1. ábra). A törmelékfolyás a lejtős tömegmozgások közé tartozó, rendkívül változatos
folyamat (IVERSON, R.M. 1997). Jellemző rá, hogy anyaga gyengén osztályozott, kevert;
változó nedvességállapotú (de többnyire vízzel alaposan „átitatott”); a gravitáció hatására
nagy (0,5-20 m/s) és egyenetlen sebességgel zúdul le a folyóvölgyekben, gyakran mederbe
kényszerítve, de néha akár 5º-osnál enyhébb lejtőn is.

24. ábra Törmelékár maradványai a mátrakeresztesi villámárvíz után (A Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélyével)

A villámárvizek meteorológiai megközelítésének lényegét a „too much water – too
little time” (GRUNDFEST, E. – RIPPS, A. 2000) kifejezéssel szokták összefoglalni: tehát nagyon
rövid idő alatt rettentő mennyiségű csapadék hullhat az adott vízgyűjtőre. Ennél kicsit
árnyaltabb a hidrológiai megközelítés, amely szintén elsődlegesnek tekinti a csapadék
mennyiségét, intenzitását és nagyon rövid időtartamát, de a hirtelen árvíz kialakulását
meghatározott felszíni peremfeltételek teljesüléséhez köti.
Hasonló csapadékesemény váltja ki a városi árvizeket („urban floods” – pl. STEVAUX,
J.C. - LATRUBESSE, E. 2010) is, amelyek azonban felszíni peremfeltételeikben teljesen
különböznek a villámárvizektől, ezért a nemzetközi irodalomban külön kategóriát
képviselnek. Itt a mesterséges felszínek, vagy vízzáró felületek, a csatornák nyelési
kapacitásának szűkössége okozza a konvektív csapadékesemény után az utcai áradásokat.
Ezeknek a legjobban dokumentált dél-dunántúli példái a 2010 májusában-júniusában
bekövetkezett pécsi, komlói, szekszárdi események (2. és 3. ábra).

24. ábra Városi árvíz – urban flood – típusú elöntés Komlón

24. ábra Városi árvíz – urban flood – típusú elöntés Pécsett a Meszes-patakon

Az már az első megközelítésben is szembeötlő, hogy komoly különbségek vannak a
hagyományos folyami árvizek és a villámárvizek megjelenésében, lefolyásában és ezzel
összefüggésben előrejelzésük módjában is. Az első és legfontosabb különbség az
összegyülekezési és a levonulási időben tapasztalható: a klasszikus folyami árvizek napos,
esetleg több napos időintervallumával szemben a villámárvizek esetében fél órától 6 óráig
terjedhet (4. ábra). Ez nagyban megnehezíti a gyors előrejelzést és a védekezést. Hiszen kicsi
az időelőny, azaz kevés az idő telik el a vészjelzés kiadása és az esemény megtörténte között
(pontosabban a csapadékesemény megindulása, a vészjelzés kiadása és az árvíz megjelenése
között). Az esemény gyors lezajlás miatt monitoring rendszer hiányában nehéz pontos képet
kapnunk az esemény lefolyásáról. Ilyen esetben a folyamat által hátrahagyott információk
terepi megfigyelésére szorítkozhatnánk, azonban az előrejelzés és helyszínre érkezés közötti
időszakban már rég lejátszódott az árvíz, és csak, a kártételekből tudjuk rekonstruálni a
folyamatot (2-3. ábra).
Teljesen eltérő a kétféle árvizet kiváltó csapadék jellege is. A villámárvizek általában
valamilyen hirtelen, konvektív eseményhez kapcsolódnak. Több esemény kialakulásában
szerepet játszott az orografikus hatásokkal kiegészülő konvekció ( HORVÁTH Á. 2005.) A folyami
árvizeket viszont általában több napos csapadékhullás előzi meg. A csapadék időbeliségé és
mennyiségén túl nagyon fontos különbség a két árvíztípus között, hogy a csapadékterhelés –
tekintve a sokkal kisebb vízgyűjtőket – általában a teljes vízgyűjtőn jelentkezik egy
villámárvíz során.
A dél-dunántúli hegy- és dombvidéki vízgyűjtők sajátossága, hogy a teljes vízrendszer
hazánk területén található, így nem kell figyelembe venni egy határokon átnyúló, adatok
hiányában rosszabbul modellezhető csapadék és árvízi eseményt.
Éghajlatunk ingadozásához köthetően, a hirtelen árvizeket egyre inkább az jellemzi,
hogy nem igazán évszakfüggőek. Tavasz elejétől az ősz végéig bármikor bekövetkezhetnek és
nincsenek biztosan előre jelezhető területek, ahol megtörténhetnek. Egyre többször jelennek
meg hirtelen árvizek a tél végi–tavasz eleji heves esőzésekkel együtt meginduló hóolvadás
következtében (PIRKHOFFER E. et al. 2009a,b; CZIGÁNY SZ. et al. 2010).
Az előrejelzésük, és az előrejelzéshez használt modellek – bár hasonló hidrodinamikai
folyamatokat mutatnak be – mégis lényegesen különböznek. A leglényegesebb különbség,
hogy a villámárvizek előrejelzéséhez figyelembe vett vízgyűjtő területek nagysága 10– 200
km2 között van, tehát egy nagyságrenddel kisebb, mint a folyami árvizek modelljeiben.
A villámárvizek sajátossága, hogy az árvízi vízhozam akár több százszor több lehet,
mint a kisvízi vízhozam (4. ábra). Ugyancsak kiemelt jellemzője, hogy a nagyvíz pár óra
leforgása alatt eltűnik. Sőt egymást követő csapadékesemények naponta több katasztrofális
árvizet is tudnak produkálni. A villámárvizekkel veszélyeztetett folyók, patakok általában
szűk, meredek falú, felsőszakasz-jellegű völggyel kezdődnek, amely hirtelen tágul ki egy
közép- vagy alsószakasz-jellegű völgytalpra.
A 4. ábra a része egy tipikus gyorsan emelkedő lassú lecsengésű, de gyors lefutású
árvizet mutat be. A Tc összegyülekezési idő nagyon rövid. A második, b árhullám már sokkal

kisebb esőzés következtében is nagyobb árhullámot generál a telített talaj hatására.

24. ábra Lefolyási görbe tipikus villámárvízre (a) és egy előnedvesített árvízi eseményre (b)

A hirtelen árvizek hidrológiai ciklusa megegyezik a nagy folyókon tapasztalhatóval,
de időbeli lefolyásuk eltérő. A nagy intenzitással hulló csapadék nagyon rövid időt tölt el a
növények levelein és szárán (intercepció). A talajra jutva az csapadék intenzitása általában
nagyságrendekkel nagyobb, mint a talaj vízvezető képessége, így a felszínen gyorsan
megjelenik a lefolyás, mikro méretű vízhálózatba gyülekezik össze a víz, és nagyon gyorsan
jut el a fő befogadóba, a lefolyásgörbe rendkívül meredek (4. ábra). Az előrejelezhetőséget és
modellezhetőséget az is nehezíti, hogy sokkal több paraméterrel kell dolgozunk, mint egy
átlagos árvízi modell esetében, hiszen nem csak a csapadékot, hanem a domborzat, a talaj és a
felszínborítás/földhasználat paramétereit is részletesen figyelembe kell vennünk.
Ha a feljegyzett villámárvizek morfológiai körülményeit vizsgáljuk, akkor azt
tapasztaljuk, hogy a legveszélyeztetettebb helyzetben azok a települések vannak, ahol a
magasabb, nagyobb reliefenergiájú térszínek hirtelen váltanak át síksági formára, vagy ahol a
völgytalpat hirtelen szűkületek tagolják. Egy heves esőzés vizét több évtizede száraz deráziós
völgyek is vezetik, ezért a domborzatot a villámárvizek esetében sokkal részletesebben kell
vizsgálni, mint a hagyományos nagyvízi árvizek során.
Villámárvizek a nagyvilágban
Az előadás nem teszi lehetővé, hogy a villámárvizek összes típuspéldáját bemutassam, ezért
csak a legjelentősebb, illetve a legjobban dokumentált eseteket szeretném elemezni. A legtöbb
megfigyelés az Amerikai Egyesült Államokból származik Ezek a katasztrófák vezettek el az
USA monitoring és előrejelzési rendszerének megalkotásáig (Flash-Flood and Debris-Flow
Early-Warning System), valamint mutattak rá a hagyományos árvizek és a villámárvizek
keletkezése közötti lényeges különbségekre.
1972-ben Buffalo Creekben (Nyugat-Virginia állam, Egyesült Államok) egy
villámárvíz 125 halálos áldozatot követelt (HENSON, R. 1997). Ugyancsak ebben az évben
Rapid City-ben 380 mm csapadék hullott le 6 óra leforgása alatt, az árvíznek 238 áldozata
volt.
Az 1976-ban a Thompson Canyonban lejátszódott esemény a legjobban dokumentált a
villámárvizek történetében. A Colorado államban található vízrendszer 181 km 2-es vízgyűjtő

területtel rendelkezik – ekkora egy közepes méretű magyarországi kisfolyó vízgyűjtője, pl.
Dél-Dunántúlon a Bükkösdi-vízé. A kb. 6 óra leforgása alatt lehullott 350 mm csapadék miatt
hirtelen megduzzadt folyó vízszintje a szűk kanyonban pillanatok alatt több métert
emelkedett. A pusztító erejű áradás 139 áldozattal járt (GRUNDFEST, E. 1977).
A közelmúlt eseményei közül kiemelkedik a Boscastle-i árvíz az Egyesült
Királyságban, 2004. augusztus 16-án. A többi esemény közül nem csak pusztító voltával,
hanem azzal is kiemelkedik, hogy a teljes eseményt filmre vették, amelyen nagyon pontosan
követhető egy tipikus villámárvíz lefolyása (PHIL, B. 2004). Az esőzés kb. 7 órán keresztül
tartott, a csúcsán 15 perc alatt 200 mm csapadékot mértek. Jellemző volt, hogy a környező
mérőhelyeken (amelyek közül egy sem volt 10 km-nél messzebb) aznap mindössze 3 mm
csapadékot regisztráltak. Egy ilyen csapadékesemény esélye 1:1300, ami bizonyítja, hogy a
korábbi megfigyelésekből, statisztikákból erre az eseményre nem lehetett felkészülni. A heves
esőzést 2 méter magas vízszintemelkedés követte, az áradás csúcsán a vízhozam 140 m 3/s
volt, amelyre 400 évente lehetne számítani az adott területen. Tekintve, hogy a feljegyzett
megfigyelések kb. 100 évet ölelnek át, a statisztikák alapján ekkora vízhozamra sem lehetett
számítani! A katasztrófa során 100 házat rombolt le a víz, és kb. 75 autót mosott be a
tengerbe. Szerencsére halálos áldozatot nem követelt az esemény, ami a mentőcsapatok gyors,
helikopteres reagálásának volt köszönhető.
Ugyancsak katasztrófális következményekkel járt a 2010. június 10-i franciaországi
villámárvíz. Marseilles és Monaco között egy Draguignan nevű településen (Var megyében)
kb. 20 óra leforgása alatt 350 mm csapadék hullott le. Hasonló csapadékot és árvizet nem
jegyeztek fel ott 1827 óta. A vihar és az azt követő áradásnak legalább 20 áldozata volt,
fennakadásokat okozott a gyorsvasút rendszerben, és 200 000 lakás maradt áram nélkül
(TELEGRAPH 2010).
A törmelékfolyáshoz hasonló elöntések legjobban dokumentált és egyik legpusztítóbb
példáját az Aragón-Pireneusokban található Barranco de Áras patak adta. 1996 augusztus 6-án
az alig 19 km2 területű vízgyűjtő egyes részein 500 mm/h intenzitással esett a csapadék 8
percen át. Az árvíz 68 000 m3 morénaanyagot hordott le a meredek lejtőkről hiperkoncentrált
törmelékfolyás formájában. A biescasi kempingben 87-en vesztették életüket (LÓCZY D.
2006).
Villámárvizek Magyarországon
Magyarországon, a folyami árvizeknél még mindig kevesebb figyelem irányul a
villámárvizekre. De ez nem jelenti azt, hogy hazánkban ne történnének ilyen katasztrofális
következményekkel járó események. Már volt arról szó, hogy Magyarországon többféle
elnevezés is használatos a jelenségre. A regisztrált események száma igen kevés, aminek az
oka, hogy Magyarország kisvízfolyásai nincsenek kellőképpen felmérve, és monitoring
rendszer sem működik rajtuk. Ezért igen nehéz pontosan meghatározni az eddig történt
események számát. A legjobb közelítést akkor kapjuk, ha a helyi vízkárra kifizetett, a
biztosítók által 1980 és 2005 között regisztrált elöntéseket ábrázoljuk (VARANNAI A. 2005) (5.
ábra). Látható, hogy a káresetek száma nagyságrendekkel kisebb, mint akár csak az idei évben
megtörtént helyi vízkárok száma, ami egyrészt az egyre gyakoribb kártételre, valamint a
biztosítások hiányára vezethető vissza.
A legjelentősebb villámárvizek az Északi-középhegység, a Dunántúli-dombság
(FÁBIÁN SZ. Á. et al. 2009), kiemelten a Mecsek területéhez kötődnek. Az elmúlt időszak
legjobban dokumentált eseménye egészen 2010-ig a 2005 április 18-i, mátrakeresztesi
pusztító árvíz volt (HORVÁTH Á. 2005) a Csörgő- és Kövicses-patakok vízrendszerében A
csapadékot okozó rendszer, egy több konvektív cellát tartalmazó, nedves szállítószagként
működő komplexumból hullott ki, melyre legjelentősebben a Mátra torlasztó hatása hatott

(HORVÁTH Á. 2005). A közelmúlt meteorológiai jelenségei igazolják, hogy korántsem egyedi
esetről volt szó.

24. ábra Helyi vízkár események a Dél-Dunántúlon a biztosítok adatai alapján (VARANNAI A. 2005
nyomán)

Jelentős árvizeket jegyeztek fel többek között 1954. július 1-jén Bükkösdön (Mecsek)
– 88 mm csapadék az esti órákban, 110 m vasúti töltés tűnt el. 1987. június 12-án
Hetvehelyen (Mecsek) – 6 óra alatt 71 mm csapadék hullott, a Budapest-Pécs vasútvonal
megrongálódott, több házat elöntött a víz (VASS P. 1997.). 1995. június 15.-én Markazon
(Mátraalja) néhány óra alatt 142,5 mm csapadék okozott árvizet.
A Dél-Dunántúl legpusztítóbb hirtelen árvíz eseményeinek egyike, a 2010. május 1516. között lejátszódó esemény volt. Részletesebb ismertetésére a következő fejezetekben kerül
sor. Itt csak röviden felsorolom a fontosabb eseményeket: május 17.-én Pécs-Meszes
városrész utcáin árvíz vonult le, több házat és utcát megrongálva (3. ábra); Csikóstőttősön 65
embert telepítettek ki a főközlekedési utat több napra lezárták; június 21.-én egy
felhőszakadás hatására özönvízszerű, csaknem 1 m magas áradat mosta el a Szekszárd
környéki sötétvölgyi gyermektábort, ahonnan tűzoltók mentették ki a gyerekeket.
A biztosítók legutolsó felmérési szerint a május-júniusi események országosan kb.
100 milliárd forintos kárt okoztak, 3100 lakóház szenvedett valamilyen sérülést, a
mezőgazdasági kár megközelíti a 30 milliárd Ft-ot.
A modellezés vízrajzi alapjai
A villámárvizek kutatásához elengedhetetlenek a vízrajzi, hidrológiai ismeretek. A DélDunántúl vízrajzi szempontból számos vízgyűjtőre osztható. A terület déli szélén
elhelyezkedő Drávamenti-síkság, valamint a keletről benyúló Dunamenti-síkság és Mezőföld
kivételével sűrű vízhálózatú hegy- és dombvidék (6. ábra). Markáns vízválasztónak csak a
Mecsek, illetve a Villányi-hegység tekinthető. A vízfolyások két nagy befogadóba, keleti felé

a Dunába, ill. délre a Drávába torkollanak. A teljes vízhálózat hosszúsága 10 000 km,
amelyből több mint 8000 km hegy és dombvidéki vízfolyásokra jut. A legnagyobb hegy- és
dombvidéki vízfolyások a Kapos, a Koppány, a Baranya-csatorna, a Pécsi-víz, a Bükkösd-víz,
a Karasica, a Völgységi-patak melyeket több kisebb további vízfolyás táplál (6. ábra). A
korábbi években a kisvízfolyásokon a több záportározó is épült, éppen a hirtelen konvektív
csapadékok levonulásának lassítására.

24. ábra A Dél-Dunántúl vízhálózata

A csapadék és a vízhozam összefüggése
Mint láttuk, a villámárvizek legfontosabb kiváltói a hirtelen lehulló, nagy intenzitású
csapadékok. A következőkben bemutatatom, mekkora volt a csapadékterhelés 2010
májusában-júniusában Dél-Dunántúlon, és ennek milyen hidrológiai következményei voltak.
Jelenleg a magyar biztosítók a napi 30 mm küszöbértéket meghaladó
csapadékesemény utáni kárt térítik meg, ha ezt az eseményt a OMSz igazolja (VARANNAI A.
2005) A 7. ábrán látható, hogy az elmúlt 30 év statisztikai adatai alapján Dél-Dunántúl nagy
részén évente minimum egy ilyen esemény lejátszódik. A legutóbbi esetek számát a 1.
táblázat tartalmazza.

24. ábra A 30 mm feletti napi csapadékok előfordulásának statisztikai valószínűsége

I. táblázat A vizsgált terület csapadékviszonyai 2010. május 1. és június 16. között
meteorológia
állomás
Siófok
Sellye
Sátorhely
Sármellék
Pécs
Árpádtető
Nemeskisfalud
Nagykanizsa
Kisbárapáti
Keszthely
Kaposvár
Iregszemcse
Iklódbördőce
Homokszentgyörgy
Fonyód
Bátaapáti

30 mm feletti
csapadékos
napok száma
3
4
2
2
3
5
3
2
2
3
3
2
4
1
3
3

csapadékos
napok száma
21
23
22
23
25
24
24
22
25
24
22
26
22
22
27
25

összes
csapadék
257,9
274,5
177,3
204,2
253,6
385,0
273,2
251,0
185,1
385,5
226,7
226,7
285,6
175,1
278,3
308,0

Május közepén egy nyugaton hullámzó frontzóna előoldalán tartós DNy-ÉK-i
magassági áramlási rendszer uralkodott a Földközi-tenger középső és nyugati medencéjében,
ill. Közép- és Dél-Európában, amely majdnem egy egész héten át statikusan fennállt a teljes
troposzférában. Ebben az időszakban meleg és nedves légtömegek érkeztek a Kárpátmedencébe. Május második hetében már sokfelé voltak zivatarok, majd 15-én elérte
térségünket egy, a frontzónáról leszakadó mediterrán ciklon. Ez az alacsony nyomású
rendszer a Kelet-Európai-síkság felett található anticiklon miatt nem tudta elhagyni Közép-

Európát. A nagy nedvességtartalmú ciklon jelentős mennyiségű csapadékot hozott az egész
országban, csak kevés térségben nem volt rendkívüli a helyzet. A ciklon 3-4 nap leforgása
alatt itt gyengült le, és veszítette el kihullható víztartalmát.
A május 16-ai áradások klasszikus villámárvíznek tekinthetők, bár a csapadékesemény
szempontjából nem teljesen tipikusak, mert klasszikus helyi lokális maximumokkal
jellemezhető feláramlások nem alakultak ki. Mégis katasztrofálissá váltak, hiszen már május
15-én is erős esőzés érintette a Dél-Dunántúl jelentős részét, kiemelten a Baranya- és a Hábi
csatorna, valamint a Bükkösdi-víz felső, legmeredekebb vízgyűjtőjét, ahol a legrövidebb az
összegyülekezési idő. Tehát ún. előáztatás történt, a talaj telítetté vált és szinte
betonfelszínként viselkedve vezette le a csapadékot. A talaj később sem tudott teljesen
kiszáradni, hiszen a május 1-je és június 16-a közötti 46 napos időszakban, a csapadékos
napok száma minden OMSz mérőhelyen meghaladta a 21 napot (1. táblázat, 8. ábra b).
A talaj telítettségét jó szemlélteti, hogy az adott időszakban a talajvízszintmérő-kutak
a Dél-Dunántúl területén, 1-1,2 m emelkedést regisztráltak (DDKÖVIZIG 2010).
II. táblázat A vizsgált terület csapadékviszonyainak összehasonlítása a sokéves
átlagokkal
Mérőállomás neve

Csapadékösszeg
2010 május 1-je
és június 16-a
között
(mm)
308,0

1941–1970
átlaga
(mm)

Csapadék az
1941–1970 évi
átlag
arányában (%)

1961–1990
átlaga
(mm)

Csapadék az
1961–1990 évi
átlag
arányában (%)

741

41,57

593,0 3

51,94

Fonyód

278,3

730

38,12

561,2

4

49,59

Homokszentgyörgy

175,1

773

22,65

648,2

4

27,01

Iklódbördőce

285,6

…

…

688,0

4

41,51

Iregszemcse

226,7

640

35,42

617,0

Kaposvár

225,8

746

30,27

578,6

4

39,02

Keszthely

385,5

664

58,06

526,9

4

73,16

Kisbárapáti

185,1

688

26,9

559,3

4

33,09

Nagykanizsa

251,0

743

33,78

726,0

Nemeskisfalud

273,2

...

…

648,8

Pécs. Ifjúság u. 6.

331,6

741

44,75

…

…

Pécs Pogány

253,6

666

38,08

620,0

40,90

Pécs, Árpádtető

385,0

839

45,9

729,6

4

52,77

Sárm ellék

204,2

…

…

585,3

5

34,89

Sátorhely/Mohács

177,3

631

28,10

588,0

Sellye

274,5

725

37,86

695,6

Siófok

257,9

615

41,93

577,0

Bátaapáti

1

2

4

4

36,74

34,57
42,11

30,15
39,46
44,70

24. ábra Az összes csapadékmennyiség (a) és a csapadékos napok száma (b) Dél-Dunántúlon 2010 május
1-je és június 16-a között az OMSz mérései alapján

A május-júniusi csapadékok szélsőséges jellegét bizonyítja a 2. táblázat is, amely azt
mutatja, hogy az 45 napos időszak összes csapadéka hogyan viszonyul korábbi időszakok
átlagához. Több mérőhelyen a csapadék elérte, sőt meghaladta a teljes éves
csapadékmennyiség 50 %-át. A DDKÖVIZIG mérései alapján, a csak május hónapra vetített
csapadékösszeg sokéves átlaga Pécsett 84 mm, amit majd háromszorosan haladott meg az idei
érték. A biztosítótársaságok elemzése alapján ilyen májusi csapadék visszatérési ideje 400 év
lehet (Bötkös T. szóbeli közlése).

24. ábra Napi csapadékmennyiségek Dél-Dunántúlon május 15-én (a) és 16-án (b) a DDKÖVIZIG mérései
alapján

Ugyancsak a csapadék szélsőséges viselkedését jelzi, hogy a napi intenzitás értékei, a
vizsgált területen 30 mm/h értéket is elértek (11. ábra). A térképen nem jelölt, de vizsgált
területhez közel lévő Keszthely OMSz mérőállomáson 51.6 mm/h maximális tízperces
intenzitásértéket mértek.
A csapadékterhelés mértékén és intenzitásán túl a hirtelen árvizek egy harmadik
feltételének vizsgálata is feltétlenül szükséges. Tekintve, hogy a villámárvizeket általában
valamilyen konvektív esemény váltja ki, amelynek a kiterjedése legfeljebb 5-10 km, fontos,
hogy minél pontosabban meghatározzuk a csapadékesemény által érintett területet (8-9. ábra
és 10. ábra).
Ha csak a csapadékmérő hálózatra szorítkozhatnánk, akkor csupán a már bemutatott
interpolált térképek alapján tudnánk megbecsülni a vízgyűjtők csapadékterhelését. Az azonos
időpontban, de különböző helyen és különböző módszerrel (az OMSz vagy a DDKÖVIZIG
hálózatában) mért csapadékok erősen eltérő területi eloszlást mutathatnak (9-10. ábra),
amelyet a modellezéskor radaradatokkal próbálunk pontosítani.

24. ábra Napi csapadékmennyiségek Dél-Dunántúlon május 15-én (a), május 16-án (b), május 31-én (c) és
június 1-jén (d) az OMSz mérőhálózata alapján

A radar térbeli pontossága kb. 2 km, amivel már jól közelíthető a kisvízgyűjtők
mérete. A radarképen látható intenzitást folyamatosan kalibrálják a felszíni mérésekkel, így
egyre pontosabb képet kaphatunk a vízgyűjtők valós csapadékterheléséről (12. ábra). A
felszíni mérés egyetlen csapadékértékkel jellemzi az egész vízgyűjtőt, ami nem elég a
modellezéshez.

24. ábra Napi csapadékintenzitások a Dél-Dunántúlon május 15-én (a), 16-án (b), 31-én (c) és június 1-jén
(d) az OMSz mérőhálózata alapján

24. ábra A radarképek felhasználása ultra-kisméretű vízgyűjtők csapadékterhelésének vizsgálatában

Sásd és Csikóstőttős települések környékén a május 15-i csapadék már eleve hatalmas
csapadékterhelést jelentett (13. ábra), 16-án pedig ugyanott voltak a maximumok (9-10. ábra
a). Mind a csapadékösszegek maximumai (13. ábra a), mind az intenzitásértékek
kulminációja (13. ábra b) a települések feletti vízgyűjtőkre esett. A 86 mm-es összcsapadék a
Baranya-csatorna leggyorsabb összegyülekezési idejű, hegyvidéki szakaszára hullott.

Ugyanez a vízmennyiség folyt le a Bükkösdi-vízen dél felé, Bükkösd és Hetvehely irányába.
A vízállások megközelítették a valaha mért legmagasabbakat (14. ábra). A vízválasztótól
délre elterülő Bükkösdi-víz vízgyűjtőjében tovább tartott az esőzés, így a patak szentlőrinci
mércéjén mért árvíz tartóssága jóval meghaladta a villámárvizekre jellemző mértéket (15.
ábra).

24. ábraA május 16-i árvizet okozó összes csapadékmennyiség (mm) (a) és napi maximum
csapadékintenzitás (mm/h) (b) Sásd és Csikóstőttős településeken

24. ábra Dél-Dunántúli vízfolyások vízállásai 2010. május15. és 18. között az eddigi LNV százalékában

24. ábra A Bükkösdi-víz szentlőrinci és hetvehelyi szelvényének vízhozam és vízállás grafikonja, a
csapadék feltüntetésével

Gyors elemző modellek
A veszélyeztetett területek kijelölésére, a hirtelen események modellezésére, előrejelzésére
használható modellek nagyon sokféle megközelítésűek lehetnek: statisztikai, térinformatikai
és bonyolult numerikus modellek. A modellek mindig a valóság leegyszerűsítései, ezért az
előrejelzések sohasem teljesen biztosak, de validációval pontosíthatók.
A gyors elemző („rapid screening”) modelleket különböző természeti katasztrófák
bekövetkezési helyszíneinek szűkítésére alkalmazzák (COBBY et al. 2009; CZIGÁNY, SZ. et al.
2008; PIRKHOFFER, E. et al. 2008). Jó áttekintő képet ad a szakembereknek és a nem
szakember döntéshozóknak egyaránt, a megelőzés, ill. a szükséges beavatkozások
helyszíneinek kijelölésében.
A kutatás első lépése Magyarország hegy- és dombvidéki térszíneinek – nem csak
hidrológiai szempontú – lehatárolása, vízgyűjtőinek azonosítása volt (16. ábra). A
veszélyeztetettséget vízgyűjtőkre kell meghatározni, hiszen a vízgyűjtő paraméterei
befolyásolják a lehetséges árvizek lefolyását, az árvíz hatásai pedig a vízgyűjtők kifolyási
pontjain jelentkeznek leginkább. Minden egyes vízgyűjtőt egyedi azonosítóval láttunk el,
amelyekhez egy ezzel megegyező azonosítójú kilépési pontot határoztunk meg. Minden egyes
kilépési pont valamilyen település vagy településrész. Az önkényesen, a településre
meghatározott vízgyűjtő nem természetes lehatárolás, azonban az igazán komoly kártétel –
ahogyan ezt az elmúlt időszak eseményei igazolták – mindenképpen valamilyen településhez
köthető.
Dél-Dunántúlon 219 hegy- és dombvidéki vízgyűjtőt határoztunk meg (16. ábra).
Átlagos kiterjedésük 42 km2, a legkisebb modellvízgyűjtő 2 km 2, míg a legnagyobb 300 km2
volt.

24. ábra A vizsgált hegy- és dombvidéki vízgyűjtők és kilépési pontjaik

A hegy- és dombvidékek árvíz-veszélyeztetettségének meghatározására két lehetőség
kínálkozik: a passzív tényezők vizsgálata, amelyek egy adott területen hosszú ideig
változatlanok tekinthetők, ill. a passzív tényezők hatásainak kiegészítése az árvizet kiváltó
csapadék tanulmányozásával. A passzív hatótényezőket igen nagy biztonsággal tudjuk
meghatározni, a csapadék lokalizálása viszont sokkal nehezebb feladat (BÁLINT G. – SZLÁVIK
L. 2001). Továbbá, ha a passzív tényezők összhatásából állapítjuk meg a veszélyeztetettséget,
akkor azon a területen egy átlagosnál nagyobb csapadékesemény biztosan árvizet okoz. A
csapadék és a vízrajz összefüggéseiről szólva említettük, hogy a Dél-Dunántúl szinte bárhol
előfordulhat hirtelen árvizet okozó esemény 10 év alatt.

A környezeti tényezőket 50 m-es felbontású raszteres állományokból olvastuk ki. (Ez
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a modell 50 m-es egységeket képes azonosítani, csak a
domborzati modellhez igazodva választottuk ezt a felbontást.) Az alapadatok átlagos
felbontása miatt a veszélytérkép közelítő méretaránya 1:100 000 és 1:250 000 közé tehető.
A vizsgált környezeti paraméterek három nagy csoportba sorolhatók:
- a domborzat, valamint a domborzatból levezethető paraméterek;
- a felszínborítottság/földhasználat;
- a vízrendszer paraméterei.
A domborzat tulajdonságai közül a veszélyeztetettség szempontjából három
tulajdonságot választottunk ki: a lejtő átlagos meredekségét a vízgyűjtőn; a lejtőtartományt (a
vízgyűjtő legmeredekebb és leglankásabb lejtőjének különbségét), valamint a völgysűrűséget.
A felszínborítottság/földhasználat szempontjából négy, a felszíni lefolyást, a
beszivárgást és az intercepciót befolyásoló paramétert vizsgáltunk: a lefolyást (az
összegyülekezést) elősegítő kopár felszínek arányát a vízgyűjtőn, az erdők elhelyezkedését, a
talaj fizikai féleségét és vastagságát, valamint a felszínközeli kőzetek közül a karbonátos
típusok megjelenését.
Az állandó vízfolyások, a vízhálózat értékelése két lépésben történt: Először
meghatároztuk, hogy egy adott vízfolyás hány kisebb vízfolyásból kap utánpótlást
(összefolyási pontok), valamint megadtuk, hogy a vizsgált vízgyűjtőn milyen sűrű a
vízhálózat.
A veszélyeztetettségi kategóriák térképén (17. ábra) látható, hogy a 2010 májusi
elöntések helyszínei egybeesnek a legmagasabb veszélykategóriákkal, ami a modell
megbízhatóságát is tükrözi.

24. ábra Rapid screening típusú veszélytérkép Dél-Dunántúlra

Térinformatikai alapú elöntési térképek
Ezek átmenetek a „rapid screening” típusú modellek és a numerikus elemzések között. A
földrajzi információs rendszer alapján szerkesztett elöntési térképek már az elöntés térbeli
kiterjedését is érzékeltetik. A numerikus modellektől pedig abban különböznek, hogy az

elöntés nem egy valós csapadékeseményhez tartozik, hanem egy hipotetikus statisztikus
magassági szinthez a folyó valós vagy modellezett középvonala felett (19. ábra d).
A térinformatikai modellek domborzati meghatározottságúak, mert a lefolyási,
összegyülekezési és vízhálózati modellt is ebből vezetjük le. A hegy- és dombvidéki patakok
medre lehet fél méter széles is, de több tízméteres is. Ha a modell felbontása meghaladja egy
adott vízfolyás szélességét, akkor a meder mint entitás meg sem jelenhet benne. Ekkor a
meder helyett egy elméleti középvonalat használunk (völgyi elöntési modell –18. ábra a). A
völgyi modellek meghatározásának fontos lépése, a szűkületek és öblözetek pontos kijelölése
(19. ábra c), ami a völgykeresztmetszetek alapján automatikusan történik, de vizuális
interpretációra is szükség van.

24. ábra A térinformatikai és numerikus modellekben alkalmazott völgy- és mederszimulációs
alaphelyzetek: (a) völgyi, (b) völgy-medermodell, (c) medermodell gátakkal.

A térinformatikai modellben az összegyülekezést 5-10 méteres felbontású domborzati
modellből meghatározott vízhálózaton szimuláljuk (19. ábra b). A hiba jelentős lehet: a
modellezett és a valós vízhálózat középvonalai néha több 100 m-rel is eltérhetnek egymástól.
Az összegyülekezést egyszerű domborzati modellből levezetett adatokkal értékelik az ún.
betonfelszín modellek, amelyek eltekintenek a beszivárgástól és a felszínborítottság hatásától.
Az összegyülekezés modellezéséhez figyelembe kell venni a talaj és a felszínborítottsági
paramétereket is (19. ábra a), a mesterséges felszínek lefolyást gyorsító, ill. az erdők lassító
hatását. A 19. ábra b részén világos színnel a domborzati összegyülekezés, sötéttel a korrigált
lefolyást jelöltük (PIRKHOFFER, E. et al. 2010).

24. ábra A térinformatikai elöntési térképek előállításának paraméterei

A 19. ábra összefoglalja egy térinformatikai modell legfontosabb elemeit,
megjelenítési lehetőségeit. A felhasználható tényezők számától függ, hogy a modell milyen
biztonsággal mutatja az egyes települések (vagy akár településrészek) elöntési kockázatát.
Numerikus modellezésen alapuló elöntési térképek
Ezek a modellek alapvető fizikai törvényszerűségeken alapulnak, amelyeket matematikai
egyenletekkel fejeznek ki. Az összegyülekezés egy kritikus vízhozam- vagy vízállás-adatban
jelenik meg, amelyet árhullám-transzformációs modellel elemzünk tovább.

24. ábra A hidrológiai ciklus HEC programokban alkalmazott paramétereinek vázlata

A hidrológiai ciklusra vonatkozó, megfelelő mennyiségű és felbontású adat esetén (20.
ábra) az általunk használt HEC programcsalád alkalmas arra, hogy kisvízfolyások árvizeit
modellezzük. Első lépésként a HEC-HMS programban a csapadék-lefolyás modellben
meghatározzuk egy adott vízhozam-vízállás eléréséhez szükséges kritikus csapadékot az adott
vízgyűjtőn, vagy részvízgyűjtőn (21. ábra). Természetesen ez akkor lehetséges, ha a
vízgyűjtőn van vízmérce. Ha nincs, hagyományos módszerekkel (pl. Koris-képlet – KORIS, K.
2002) meghatározunk egy adott valószínűségű vízhozamot, amihez modellezünk egy
lehetséges csapadékot.

24. ábra A HEC-HMS programban modellezett csapadék-lefolyás grafikon

Sok esetben – mint ahogy azt az elmúlt események is bizonyítják – nem elégedhetünk
meg az 5, 10, 25 vagy akár a 100 éves visszatérésű idejű árvizek modellezésével, hiszen akár
400 éves, soha nem mért és le sem írt árvizekkel is találkozhatunk.

A kritikus csapadékadat mellett a hidrológiai ciklus többi paraméterét is meg kell
határoznunk. Hegy- és dombvidéki modellekben elsődleges a talaj vízvezető-képességének
megadása, hiszen a talaj és az intercepció adja meg azt a késleltetési időt (20. ábra), ami egy
katasztrófa esetén egy esetleges vészjelzés kiadása után a kilakoltatáshoz elégséges lehet.
Numerikus modellezéskor a domborzat vizsgálata teljesen leszűkül a meder, vagy és
medret tartalmazó völgy értékelésére. Megfelelő sűrűséggel keresztszelvény hálózatot
alakítunk ki (22. ábra). A keresztszelvények szélességét a térinformatikai modellekkel
megadott völgyszélesség vagy vízfolyás feletti kritikus magasság szabja meg (19. ábra c és
d). A keresztszelvények mentén határozzuk meg a kritikus vízhozamokhoz tartozó elöntési
magasságokat (22. ábra).

24. ábra Keresztszelvények meghatározása a völgyben (a) és a HEC-RAS programban kiszámított, adott
valószínűségű árvizek vízállása

A megfelelően pontosak numerikus elöntési térképek modellezik a legnagyobb
biztonsággal egy villámárvíz hatásait. A valóságtól teljesen elrugaszkodott szcenáriók is
futtathatók, pl. 500 éves gyakoriságú árvizek. Nagyon jól alkalmazhatóak városi
környezetben, ahol szinte nincsenek természetes vízáteresztő felszínek, csak betonfelületek. A
csatornahálózat elemei matematikailag pontosan megadhatók. A numerikus megközelítéssel
elképzelt problémák (töltések átszakadása, szárazvölgyekben mozgó időszakos árvizek) is
elemezhetők, 3D ábrázolások is készíthetők.
Lehetséges előrejelzési modellek
A lehetséges előrejelzési módszer két típusba sorolhatóak. Az egyik a meteorológiai
előrejelzésekhez hasonló, valós idejű („real time”) közvetlen előrejelzés. A Dél-Dunántúlon a
kutatócsoportunk által kiépített monitoring rendszer segítségével, jelenleg folyik egy ilyen
előrejelzési rendszer megalkotása. A másik megközelítés adott szituációkat előre tartalmazó,
tehát előfuttatott („flow chart”) modell.
A Dél-Dunántúlra kidolgozott „flow chart” modellben elsőként a „rapid screening”
rendszerben veszélyeztetettnek talált vízgyűjtőkre készítettünk előrejelzést. A gyors
megközelítésű modell megmutatja azokat a helyszíneket, amelyek potenciálisan
veszélyeztetettek. Ezeken a vízgyűjtőkön térinformatikai vagy numerikus megközelítéssel
futtatásokat végzünk különböző típushelyzetekre.
A típushelyzetek alapvetően a megadott peremfeltételek változtatásával generálhatók.
Peremfeltételként a talaj porozitását, előzetes nedvességtartalmát, a felszín hullámosságát, és
előzetes feltöltöttségét, a növényzet sűrűségét és telítettségét, valamint a csapadék

mennyiségét és intenzitását adjuk meg (20. ábra). Egy adott típushelyzet természetesen
mindig egy korábbi modellfuttatás eredménye. A legnehezebben meghatározható paraméter a
csapadék. Ahhoz, hogy elég pontos legyen a modell, csapadékmennyiség-intenzitás
típusfüggvényeket hozunk létre. Ha van rá lehetőség, akkor ezt a típusfüggvényt a vízgyűjtőn
belül elhelyezett csapadékmérőhöz kalibráljuk.
Ezek a modellezések nagyon gyakran hátrajelzés („hindcast”) típusú megközelítések,
tehát egy már megtörtént eseményt próbálunk – mért paraméterek felhasználásával és a
keresett paraméterek pontos beállításával – rekonstruálni.
A 23. ábra egy általánosított „flow chart” típusú „nyári félév” modellfolyamatot mutat
be. Az előrejelzés első lépésében az évszakot (azaz a felszín fagyott állapotát) határozzuk
meg.

24. ábra Egy villámárvíz „flow chart” típusú előrejelzése

Látható, hogy a modell legfontosabb bemeneti paraméterei a csapadékadatok.
Vizsgálni kell, hogy volt-e megelőző csapadékesemény, valamint, hogy a megelőző
csapadékot követte-e már árvízi riasztás. A csapadékadatok a meteorológiai előrejelzésből
származhatnak általában 3 órás időelőnnyel. Ezek az előrejelzések meghatározzák, hogy rövid

konvektív eseményre vagy hosszantartó csapadékterhelésre kell-e számítani.
A 23. ábrán látható összes eseménynek előre tárolt kódja van. Az elemző program
vizsgálja, hogy az éppen fennálló helyzet melyik előre tárolt eseményhez hasonlít a
leginkább, és kizárásos választással eljut a végeredményhez: az adott peremfeltételek
fennállása esetén lehetséges-e árvíz vagy sem a vizsgált vízgyűjtőn, településen, kifolyási
ponton.
A valós időben történő előrejelzés, a bemeneti adatok azonnali feldolgozását és
modellbeli futtatását takarja. A kutatócsoportunk egy ultra-kisméretű vízgyűjtőn (1.7 km2)
nagysűrűségű észlelőhálózatot helyezett el. Az észlelőhálózat alapvető elemei a
csapadékmérők, a talajnedvesség detektálók, a levélnedvesség érzékelők, valamint a vízállásjelzők rendszeréből épül fel.
Az előrejelzések három lehetséges időelőnyű rendszerbe foglalhatóak, a
csapadékesemény előzetes modellezése alapján (24. ábra).

24. ábra A valós idejű előrejelzési modellek sémája

A legnagyobb időelőnyt biztosító (ebből következően a legrosszabb megbízhatóságú)
előrejelzést a csapadék-előrejelzésen alapuló modellek (WRF) adják. Ezek maximálisan egy
héttel korábban (a háromnapos előrejelzés a legoptimálisabb) mutatják egy esemény
lehetséges bekövetkeztét. Ez az előrejelzés egy klasszikus tájékoztató szintű riasztás
elrendelésére alkalmas, nagy hibaszázalékkal kijelölve a veszélyeztetett területeket.
Az előrejelzés következő fázisa a radarképek asszimilációján alapuló csapadékmodell.
Ez már sokkal nagyobb biztonsággal lokalizálja a lehetséges árvíz térbeli megjelenését, de
még bizonytalan a lehullott csapadék valós mennyisége és intenzitása is, így az előrejelzés is
bizonytalanságokkal terhelt.
A legpontosabb előrejelzést (azonban ennek az időelőnye már csak a vízgyűjtő
összegyülekezési idejével analóg) a monitoring hálózaton valósan mért csapadékadatok
felhasználása jelenti.

Összefoglalás

A túlnyomórészt hegy- és dombvidéki domborzatú Dél-Dunántúlon az utóbbi 10 évben egyre
gyakoribbak a villámárvizek. A régió 433 településének kb. 700 000 lakója a legtöbb esetben
nincs tudatában annak, hogy árvízveszélyes helyen él, hiszen egy emberöltő is eltelhet úgy,
hogy a falu melletti patak bármilyen problémákat okozna. Az építkezések figyelmen kívül
hagyják a vízfolyás okozta veszélyt, mezőgazdasági művelésbe vonják a korábbi árterületet.
Egy több száz éves visszatérési idejű csapadék azonban milliárdos károkkal járhat a
településen.
Előadásommal azt kívántam bemutatni, hogy azokon a területeken is valós veszéllyel
kell számolni, ahol az évtizedes statisztikák erre nem utalnak. A rapid screening modellek
kijelölik a veszélyeztetett területeket, a térinformatikai vagy a numerikus modellek pedig
pontosan meghatározzák az elöntés mértékét, azokat a településeket, településrészeket,
kiemelt mezőgazdasági területeket, amelyek a leginkább veszélyeztetettek.
A hegy- és dombvidéki vízrendszerek üzemeltetőinek (KÖVIZIG) és a hozzájuk
köthető települések önkormányzatainak egyik legfontosabb feladata, hogy létrehozzanak egy
összehangolt előrejelzési rendszert, amely alkalmas ezen gyorsan lejátszódó események
előrejelzésére és ezáltal a káresemények mérséklésére.
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