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Jelenleg a Kárpát-medencében 2858 gátszakadást tartunk számon. Nem csak az árvízvédekezők, a
vízügyi szakemberek, de az érdeklődők számára is érdekes olvasmány lehet, hogy milyen folyamatok
hozták létre a magas vizeket, milyen folyamatok következtében alakultak ki a gátszakadások, mi volt
a gátszakadást kiváltó árvíz eredete.  Gátszakadáshoz vezető árvíz eredete alapján több fajta lehet,
több meteorológiai, morfológiai és hidraulikai folyamatból is származhat árvíz, illetve gátszakadás.
Ezek közül nemzetközi viszonylatban a következők említhetők: esőből, hóolvadásból, jég
visszaduzzasztásából, jég olvadásából1, felszínmozgásból, tsunamiból, földrengésből, helytelen
humán tevékenységből és gátszakadásból származó gátszakadások.
A gátszakadáshoz vezető árvíz eredete alapján a Kárpát-medencében három kategória állítható fel,
úgymint esőzésből, hóolvadásból és jeges duzzasztásból származó árvíz (1. táblázat). Kialakulhat
azonban a fenti esetek kombinációja is (1. ábra). A legtöbb esetben a hóolvadást és a vele egy
időben jelentkező eső hatást nem is lehet elkülöníteni. Ezért a hóolvadásból és az esőből származó
árvizeknél nagy az átfedés. A hóolvadás három-öt hetes folyamat is lehet a Tisza völgyében (az Inn
folyó völgyében két hónapnál hosszabb is), mely idő alatt akár több kisebb-nagyobb eső is
előfordulhat. A csapadék nagyságától és hőmérsékletétől függ, hogy az árvíz kialakulásában milyen
dominanciával szerepel.
A következőkben egyszerű rövidítéseket használunk az árvíz eredetével kapcsolatban: e: eső
indukálta árvíz; h: hóolvadásból származó árvíz; j: jeges árvíz. Használhatjuk ezek kombinációját is,
úgymint eh: esőből és hóolvadásból kialakult árvíz; hj: hóolvadásból és jégdugóból kialakult árvíz;
ej: esőből és jégtorlódásból kialakult árvíz. Létezik a történelmi leírások alapján egy hármas
kombinációja az árvizek eredetének az ehj, melynek magyarázata a fentiek alapján egyértelmű. Kis n
betűvel lett jelölve az ismeretlen eredetű árvíz.

A Kárpát-medence 2858 feltárt gátszakadásából 2157-nél ismert a gátszakadást kiváltó árvíz
eredete. Ebben benne vannak azok a gátszakadások is, amikor ugyan nem volt információ a
gátszakadás eredetére, de a leírások alapján nagy valószínűséggel meg lehetett mondani azt (pl.
augusztusban nincs jeges árvíz, vagy szeptemberben hóolvadásból származó árvíz, sőt
hóolvadás sem).

A gátszakadást kiváltó árvíz eredeténél két, vagy három rövidítés is szerepelhet. Ezért a 1.
táblázatban a kiváltó árvíz eredetére az összes gátszakadás számánál (2858 db) nagyobb szám
szerepel: 3108. Az ismert eredetű gátszakadások számára vonatkoztatva ez csaknem 12 %-os

1 Itt kell megemlíteni Izland különleges árvizét. A kitörő vulkán megolvasztja a rajta lévő vastag jégtakaró egy
részét. Az így keletkezett forró víz egy csatornát olvaszt magának és a jégtakaró alól hirtelen kibukkanva rohan a
tengernek.
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többlet. Ez 204 gátszakadásnál (7,1 %) jelentette azt, hogy az árvíz eredetére egynél több
meghatározás szerepelt (ld. 2. táblázat).

Gátszakadás Összes gátszakadásÁrvíz eredete Rövidítés db % db %
esőből származó árvíz e 856 27,5 758 26,5
hóolvadásból származó árvíz h 657 21,1 548 19,2
jeges árvíz j 896 28,8 851 29,8
nem ismert n 701 22,6 701 24,5
összesen 3110 100 2858 100

1. táblázat Gátszakadásokat kiváltó árvíz eredete
(az első oszlopban a kettős eredet kétszer, a hármas háromszor szerepel)

A jég, az eső és a hóolvadás elvileg hetes
kombinációban fordulhat elő (ld. 2.
táblázat), azonban az adatgyűjtés
tapasztalatai azt mutatják, hogy
viszonylag nagy a függetlenség a jeges
árvizek és más árvizek kapcsolatában. A
jég esővel 0,1 %-ban fordul elő,
gyakorlatilag független eseményeknek
nevezhetjük. A jeges árvíz a
hóolvadással 0,8 %-ban fordult elő, ami
23 gátszakadást jelentett. Ezekhez
képest meglepően magas az esőből és
hóolvadásból származó jeges árvíz
átfedése 1,6 %, ami különleges időjárási
helyzetből kialakult gátszakadások
eredménye. Jellemző lehet a Sebes-
Körös 1879. évi árvize, melynél a nagy
hidegben kialakult jégdugóra jött egy
enyhe havazás, majd egy gyors
felmelegedés.

Az 1. ábra kialakításával is jól mutatja
azt, hogy az esőzés és a hóolvadás élesen nem különíthető el egymástól az árvíz eredete
szempontjából. Mint korábban már írtuk, a hóolvadás elhúzódó időtartalma alatt több eső is
lehet, kérdés ezek egymáshoz viszonyított aránya mekkora, a hóban tárolt vízkészletből
mennyi olvadt el egy meleg eső hatására, illetve mennyi volt a csapadék mennyisége.
Ugyanakkor nem szabad arról sem elfelejtkezni, hogy a hóolvadás a tengerszint feletti
magassággal változik időben, egy csapadék pedig nem az egész vízgyűjtőt érinti, hanem
esetenként csak rész-vízgyűjtőket.

Árvizek eredete a Kárpát-medencében és a mai Magyarország területén

Az árvíz eredetének kereszt-táblázatában az ej, eh és hj eredetű gátszakadások kétszer, az ehj
jelű gátszakadások háromszor szerepelnek, ezért a 3110-es összesítő szám a 2858 helyett a
Kárpát-medencére. A árvíz eredete nem ismert az összes gátszakadás negyedénél, 701 esetben
(2. táblázat). Arányaiban véve az esőzés-hóolvadás-jeges közös eredetű árvíz 46 gátszakadás
esetével meglehetősen soknak tűnik (1,6 %), ugyanis különleges időjárási helyzet szükséges a

jeges árvíz
30%

esőzés
23%

hóolvadás és esőzés
6%

hóolvadás
16%

nem ismerni az okot
25%

1. ábra A gátszakadást kiváltó árvíz eredete a Kárpát-
medencében
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kialakulásához2. A 46 gátszakadás mind a Tisza völgyére esik, ezekből is 42 a Körös-völgyre. A
Körös-völgyi 42 gátszakadáson az 1879. évi november-decemberi árvíz és az 1888. évi
márciusi árvíz 2:1 arányban osztoznak. (2. és 3. táblázat)

Árvíz eredete e h j ehj Összesen

esőből származó árvíz e 675 132 3 856
hóolvadásból származó árvíz h 132 455 23 657
jeges árvíz j 3 23 823

46
896

nem ismert n 701 701
Mindösszesen (db) 3110

2. táblázat Árvizek eredetének kereszt-táblázata a Kárpát-medencére

GátszakadásÁrvíz eredete Rövidítés db %
esőből származó árvíz e 675 23,5
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh 132 4,6
esőből származó jeges árvíz ej 3 0,1
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj 46 1,6
hóolvadásból származó árvíz h 455 16,1
hóolvadásból származó jeges árvíz hj 23 0,8
jeges árvíz j 823 28,8
nem ismert n 701 24,6
Összesen 2858 100

3. táblázat Az árvíz eredete az összes gátszakadás százalékában a Kárpát-medencében.

A 3. táblázatban összehasonlítva a 2. táblázattal, az a lényegi eltérés, hogy minden gátszakadás
csak egyszer szerepel, tehát ha egy gátszakadáshoz két eredet volt megadva, akkor a
szakadások száma osztva lett kettővel. Hasonló megfontolásokkal késült a 4. és 5. táblázat.

Árvíz eredete e h j ehj Összesen

esőből származó árvíz e 237 25 1 273
hóolvadásból származó árvíz h 26 324 10 369
jeges árvíz j 1 11 488

29/3
510

nem ismert n 282 282
Mindösszesen (db) 1436

4. táblázat Árvizek eredetének kereszt-táblázata a mai Magyarország területére

GátszakadásÁrvíz eredete Rövidítés db %
esőből származó árvíz e 237 16
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh 51 4

2 Némi bizonytalanságot okoz, hogy mindegyik hármas eredetű árvíznél (egy tiszai kivételével) Zavadowski (1891)
leírására kell támaszkodni, akinek az adatszolgáltatását már Kvassay (1900) is finoman kritizálta. Ugyanakkor az
egy tiszaira történő hivatkozás pedig Réthlytől (1970) származik, aki ugyancsak elemzés nélkül írta le a részére
rendelkezésre álló adatokat.



4

esőből származó jeges árvíz ej 2 0
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj 31 2
hóolvadásból származó árvíz h 324 22
hóolvadásból származó jeges árvíz hj 21 1
jeges árvíz j 488 34
nem ismert n 282 20
Összesen 1436 100

5. táblázat Az árvíz eredete az összes gátszakadás százalékában a mai Magyarország területén

Duna-völgyi árvizek eredete

Amikor a Duna- és Tisza-völgyi árvizek eredetét vizsgáljuk, a nagy számok miatt nem is a
darabszám, hanem inkább a százalékos arány a fontos. A nagy eltérés a hóolvadásból származó
árvíznél és a jeges árvíznél van. A Duna-völgyi árvizeknél a jeges árvíz gyakorlatilag 50 %-al (!)
képviselteti magát, míg a Tisza-völgynél ez az arány csak 15 %. Ellentétes a helyzet a
hóolvadásból származó árvíznél, ahol Duna-völgy csupán 4 %-al szerepel, szemben a Tisza-
völgy 24 %-ával.

Kárpát-medence Mai MagyarországÁrvíz eredete Rövid
jelölés db % db. %

esőből származó árvíz e 225 19 111 19
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh 37 3 35 6
esőből származó jeges árvíz ej 1 0 - -
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj - - - -
hóolvadásból származó árvíz h 45 4 18 3
hóolvadásból származó jeges árvíz hj 20 2 20 3
jeges árvíz j 570 49 326 55
nem ismert n 270 23 80 14
Összesen 1168 100 590 100

6. táblázat Árvizek eredete a Duna-völgyben

Tovább árnyalja az árvizek eredetéről alkotott képet, ha a Duna-völgyi árvizek eredeténél a
Duna és mellékvizeit megosztva vizsgáljuk. A Duna gátszakadások számánál az árvíz eredetére
vonatkozó nem ismert adatok mintegy 6 %-al magasabb százalékot képviselnek, mint a
mellékfolyóknál. Az ismert eredetekre vonatkoztatva lényeges eltérés az esőből származó
árvíznél (Duna 16,8 %, mellékvizek 41,2 %), esőből és hóolvadásból származó árvíznél (Duna
0 %, mellékvizek 11,6 %) és a jeges árvíznél (Duna 77,3 %, mellékvizek 37,4 %) van. Mit
jelentenek ezek a számok?
A mellékvizek a kisebb vízgyűjtővel úgy tűnik érzékenyebbek a nagy csapadékra, mint a
Dévény feletti Duna. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni a Duna augusztusi-szeptemberi
esőzésből származó árhullámairól. Furcsa módon esőből és hóolvadásból származó árvíznél a
Dunára nem volt adat, pedig az intenzív hóolvadás legalább két hónapig tart a Duna
völgyében, a gleccserek olvadása pedig csaknem folyamatos, bár kétségtelen, hogy nyáron
intenzívebb. Nem elképzelhetetlen, hogy a hosszabb ideig tartó hóolvadást folyamatossága
miatt kevésbé tartják számon a Dunánál.

A Dunánál a jeges árvizek csaknem háromnegyedes arányt képviselnek, ami azt jelenti, hogy
négy gátszakadásból három jeges árvíz miatt következett be. A jeges árvíz hatása a Duna
mellékvizeinél is maga 37,4 %. A Duna mellékvizek magas %-ánál jelentős a Kis-Duna
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részaránya, valamint a mellékvizek betorkoló szakaszain keletkezett, a  visszaduzzasztásból
származó gátszakadások száma.

Duna Duna mellékvizekÁrvíz eredete Rövid
jelölés db % db %

esőből származó árvíz e 100 13 125 31
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh - - 37 10
esőből származó jeges árvíz ej - - 1 0
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj - - - -
hóolvadásból származó árvíz h 35 5 10 3
hóolvadásból származó jeges árvíz hj - - 20 5
jeges árvíz j 454 59 116 29
nem ismert n 180 23 90 22
Összesen 769 100 399 100

7. táblázat Az árvizek eredete a Dunánál és mellékvizeinél az összes gátszakadásra vonatkoztatva a Kárpát-
medencében

Mi van a Dunánál, mint főfolyónál figyelembe véve? A fólyolyó gátszakadásainál milyen módon vegyük
figyelembe a szigeteket, hova számoljuk a sziget két oldalán3 lévő folyó ágakat? A szigetek két oldalán a folyó
státusza sokat változott az utóbbi kétszáz évben. A Csallóközt északról kerülő Kis-Duna kétszáz év alatt
elkezett feliszapolódni, kétszáz évvel ezelőtti gátszakadásokat ugyan a Dunához soroltam, de ha most lenne
ott gátszakadás, a Duna mellékvizeihez tenném4. A Soroksári-Dunából, ami korábban a főág volt, tavat
csináltak, de a Szentendrei-Duna megőrizte eredeti státuszát, mindamellett, hogy a hajóközlekedés a sziget
túloldalán halad. Így a Szentendrei-Dunán kialakult gátszakadásokat is a főfolyóhoz számítottam.

Tisza-völgyi árvizek eredete

Amikor a Duna- és Tisza-völgyi árvizek eredetét vizsgáljuk, a nagy számok miatt nem is a
darabszám, hanem inkább a százalékos arány a fontos. A nagy eltérés a hóolvadásból származó
árvíznél és a jeges árvíznél van. A Duna-völgyi árvizeknél a jeges árvíz gyakorlatilag 50 %-al (!)
képviselteti magát, míg a Tisza-völgynél ez az arány csak 15 %. Ellentétes a helyzet a
hóolvadásból származó árvíznél, ahol Duna-völgy 4 %-al szerepel, szemben a Tisza-völgy 24
%-ával.

Kárpát-medence Mai MagyarországÁrvíz eredete Rövid
jelölés db % db %

esőből származó árvíz e 444 25,9 126 15
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh 95 5,6 16 2
esőből származó jeges árvíz ej 2 0,1 2 0
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj 46 2,3 29 3
hóolvadásból származó árvíz h 410 24,0 306 35
hóolvadásból származó jeges árvíz hj 3 0,2 3 0
jeges árvíz j 252 14,7 161 19
nem ismert n 459 26,8 221 26
Összesen 1682 100 864 100

8. táblázat Árvizek eredete a Tisza-völgyben

3 Tiszánál nincs ilyen probléma, mert nincsenek szigetek.
4 Ezek önkényes besorolások, bár a logikát nem nélkülözi.
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A Duna-völgyhöz hasonlóan itt is a mellékvizek érzékenyebbek a nagy csapadékra, az esőből
származó gátszakadások aránya (Tisza 24 %, mellékvizek 38,7 %) több mint tíz százalékos
különbséget mutat az ismert eredetű gátszakadásoknál. Hasonló az arány a hóolvadásból és
esőből származó árvizeknél, valamint a jeges árvizeknél (Tisza 12,5 %, mellékvizek 22,3 %).
Mintha a mellékvizeknél könnyebben alakult volna ki jégdugó.
Ellentétes az arány és csaknem kétszeres a hóolvadásból származó árvizeknél (Tisza 53,8 %,
mellékvizek 28,3 %), ami azt sugallja, hogy a Tisza érzékenyebb a hóolvadásra, mint a
mellékfolyók.

A Tisza gátszakadások teljes száma viszonylag kevés, mindössze 28 %-a a mellékvizek
gátszakadásainak, ezért a mellékfolyók további elemzése szükséges.

Tisza Tisza mellékvizekÁrvíz eredete Rövid
jelölés db % db %

esőből származó árvíz e 67 18 380 39
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh 22 6 73 6
esőből származó jeges árvíz ej 1 0 2 0
esőből és hóolvadásból származó jeges árvíz ehj - - 45 3
hóolvadásból származó árvíz h 154 41 254 19
hóolvadásból származó jeges árvíz hj - - 3 0
jeges árvíz j 35 9 217 17
nem ismert n 96 26 333 26
Összesen 375 100 1307 100

9. táblázat Az árvizek eredete a Tiszánál és mellékvizeinél az összes gátszakadásra vonatkoztatva A Kárpát-
medencében

Mellékfolyók árvizeinek eredete

A 9. táblázat 1681 gátszakadásából 944 szerepel a 10. táblázatban a Tisza négy nagy
mellékvizére a Szamosra, a Bodrogra, a Körösökre és a Marosra vonatkozóan. A 26. táblázat
értékelésénél ne feledjük, hogy a Szamos kis számú árvíze okozott 300-nál több gátszakadást.
A Maros árvizei ritkák, többnyire csak a hordalékkúpra való kifutása után volt a kevésszámú
gátszakadás. A rövid Bodrognak elsősorban a mellékvizei okozták a 100 feletti gátszakadást.

Szamos Bodrog Körösök MarosTisza nagyobb mellékfolyói Rövid
jelölés % % % %

esőből származó árvíz e 16,6 19,3 32,4 56,0
esőből és hóolvadásból származó árvíz eh - - 15,4 3,4
esőből származó jeges árvíz ej - - - -
esőből és hóolvadásból jeges árvíz ehj - - 9,4 -
hóolvadásból származó árvíz h 42,5 19,3 11,8 2,6
hóolvadásból származó jeges árvíz hj - - 0,1 -
jeges árvíz j 36,2 25,4 6,3 6,9
nem ismert n 4,7 36,0 23,6 31,0
összesen db. 318 114 448 58

10. táblázat A Tisza négy fontosabb mellékvizének gátszakadásai az árvíz eredete szerinti megoszlásban

Árvizek eredete az időskálán



7

Az adathalmaz lehetővé teszi az árvizek eredetének vizsgálatát a különböző évszázadokban a
Kárpát-medencében. A 2858 gátszakadásból nem ismert 703 esetben (24,6%) az árvíz eredete.
A maradék gátszakadások ötven éves léptéket választva ugyan jelentős eltérést mutatnak,
azonban azt lehet mondani, hogy a gátszakadás eredetének megfogalmazása konkrétabb lett,
csökkentek az eredetre vonatkozó kettős megjelölések (11. táblázat). Talán nem túlzás azt
állítani, hogy csökkent a nem ismert eredetű árvizek száma is.

1800 előtt 1800-1849 1850-1900 1900-1949 1950-1999 2000 utánÁrvíz
eredete db. illetve %

e 13 6,4 72 22,5 393 21,7 44 18,4 92 42,2 57 100,0
eh 1 0,5 6 1,9 84 4,6 38 15,9 3 1,4
ej 1 0,3 2 0,1 3 1,4

ehj 1 0,5 45 2,5
h 8 3,9 11 3,4 421 23,2 13 5,4
hj 3 0,2 20 8,4
j 74 36,5 122 38,1 479 26,4 79 33,1 68 31,2
n 106 52,2 108 33,8 388 21,4 45 18,8 52 23,9

összesen 203 100 320 100 1815 100 239 100 218 100 57 100

11. táblázat Az árvizek eredetének változása az időskálán 50 éves felbontásban a Kárpát-medencében

Amennyiben az 1956. évi jeges árt, mint a jeges árvizek utolsó reprezentását nem számolnánk
a maga 68 gátszakadásával (ami ráadásul közvetlenül az ötven éves periódus elején volt),
határozottan a jeges árvizek frekvenciájának csökkenését lehetne megállapítani. Ezzel
párhuzamosan az esőzésből származó árvizek okozta gátszakadások aránya növekszik (bár itt
sem túlzottan releváns a 2000 utáni 15 év 100 %-os értéke). A 11. táblázat szerint meg nem
magyarázható módon, szokatlanul alakul a hóolvadásból származó árvizek gátszakadásainak
száma.
Kétségtelen, hogy a hóolvadás a magassági differenciák miatt egy időben hosszú folyamat, és
nagymértékben függ az időjárástól, de százalékos értéke 1950 utáni időszakban 40 % felé nőtt
a Kárpát medencében, és hasonló magas értéket mutat a mai Magyarország területén is (12.
táblázat). Jól magyarázható tendenciát még akkor sem kapunk, ha a hóolvadás számait
összevonjuk azokkal az eredetre vonatkozó számokkal, ahol a hóolvadást, mint jelentős
befolyásoló tényezőt még figyelembe kellett venni (eh, ehj és hj értékek).

1800 előtt 1800-1849 1850-1900 1900-1949 1950-1999 2000 utánÁrvíz
eredete db. illetve %

e 1 3 17 17 127 12 31 19 53 36 6 100
eh - - 2 2 18 2 26 16 3 2 - -
ej - - - - 2 0 - - - - - -

ehj - - - - 29 3 - - - - - -
h 4 10 13 13 318 31 7 4 1 1 - -
hj - - - - 3 0 20 12 - - - -
j 22 62 26 26 341 33 50 31 70 48 - -
n 11 25 43 42 195 19 30 18 20 13 - -

összesen 38 100 101 100 1033 100 164 100 147 100 6 100

12. táblázat Az árvizek eredetének változása az időskálán 50 éves felbontásban a mai Magyarország területén

Hasonló módon vizsgálhatjuk a mai Magyarország területére eső gátszakadásokat is. A 1477
gátszakadásból csak 299-nek nem ismerjük az eredetét. A gátszakadások ötven éves léptékét
választva ugyancsak jelentős eltérést mutatnak, azonban azt lehet mondani, hogy az arányok
hasonlóak a Kárpát-medencére megállapítottakhoz (12. táblázat).
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1800 előtt 1800-1849 1850-1900 1900-1949 1950-1999 2000 után ÖsszesenÁrvíz
eredete db.

völgy D T D T D T D T D T D T D T
e 1 7 10 52 87 17 4 35 18 6 111 126

eh 5 11 7 22 3 2 35 15
ej 2 0 2

ehj 29 0 29
h 3 11 16 279 3 3 1 19 297
hj 3 18 18 3
j 23 2 24 178 143 41 6 58 10 324 161
n 4 7 15 11 44 152 7 22 9 9 79 205

összesen 27 13 46 37 301 702 108 38 104 38 0 6 590 846

13. táblázat Az árvizek eredetének változása az időskálán 50 éves felbontásban a mai Magyarország területén a
Duna- és a Tisza-völgy megosztásban

Összefoglalás

Az árvizek eredete nem csak egy roppant érdekfeszítő olvasmány, hanem fontos üzenete is
van az árvízvédekezők részére. Segít feltárni azokat a folyamatokat, melyek gátszakadások
kialakulásához vezettek. Ugyanakkor ez a vizsgálat olyan összefüggésekre is ráirányítja a
figyelmet, melyek a korábbi években azok elemzésének hiányában rejtve maradtak.
Kétségtelen tény, hogy sem a Kárpát-medencében, de még a mai Magyarország területén
kialakult gátszakadásokat sem kezelhetjük a folyók sajátosságának vizsgálata nélkül, sem az
időskála negligálásával.
A gátszakadáshoz vezető árvizek eredetének három lényeges összetevője van (jégmegállásból,
hóolvadásból és csapadékból származó árvizek), ezek kombinációjának száma hét. Azonban a
történelmi leírások bizonyítják, hogy a kombináció nem mindegyik eleme szerepel ugyanazon
részaránnyal.
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