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1. Bevezetés

A Római-part a hagyományos lehatárolás szerint Budapesten, a Duna jobb partján, az Északi
vasúti hídtól a főváros északi határáig terjedő, mintegy öt kilométer hosszúságban húzódó
partszakaszt jelenti. A Nánási út-Királyok útja vonalig terjedő terület hírnevét a XIX. század
vége felé alapozta meg, amikor itt a budai vízi élet felkapott központja jött létre. Az akkoriban
még szennyezésmentes, fürdésre alkalmas partszakaszon mintegy kéttucat csónakház mellett
számos vendéglátó egység és több szabad strand is működött. Melegebb napokon a strandolni,
sportolni vágyó fővárosiak ezrei keresték fel a partszakaszt.
Napjainkra ez a kép jelentősen megváltozott. A csónakházak jelentős része megszűnt, sokat
már le is bontottak, bár budapesti viszonylatban még mindig számottevő vízi élet van a
Római-parton. Az egykori csónakházak, vállalati üdülők helyét mára egyre inkább
luxusszállodák, modern lakóparkok veszik át, amelyek a korábbiakhoz viszonyítva kevésbé
viselik el a dunai árhullámok idején kialakuló időszakos vízborítást.
A Római-part hidrológiai szempontból napjainkban is egy jól körülhatárolató terület. Északi
határa egyúttal a budapesti városhatárt is jelentő Barát-patak medre, a déli pedig a vasúti híd
felett a Dunába torkolló Aranyhegyi-patak. Nyugatról a Királyok útja és a Nánási út,
pontosabban az ennek vonalában kiépített árvízvédelmi töltés jelöli ki a határt, keletről pedig
a Duna, illetve a Szentendrei-Dunaág határolja. A fentiek alapján a terület nagy része jelenleg
is a Duna aktív hullámteréhez tartozik, árvizek idején az itt található épületek akár több
méteres vízborítás alá is kerülhetnek (1. kép).

1. kép: Víz alatt a Római part 2013-ban (Fotó: Vízy Zsigmond)

Az 1980-as évek elején a terület északi részén mintegy másfél kilométer hosszúságban
árvízvédelmi töltés épült, ami a Pünkösdfürdő térségében kiváltotta a Királyok úti gátat,
egyúttal mentesítette az árvizektől a mögöttes területeket (2. kép).
Jelen tanulmány a Római part árvízvédelmi problémáinak megoldását célzó projekt keretében
készült. Elsődleges célja a területet érintő felszíni és felszín alatti vízgyűjtők hidrológiai
viszonyainak feltárása, az érintett patakok (Barát-patak, Aranyhegyi-patak), valamint a Duna
vízjárásának vizsgálata a jelentősebb árhullámok tükrében.
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2. kép: A Római-part árvízvédelmi töltés által mentesített északi része a 2013. évi dunai árvíz idején
 (Fotó: Vízy Zsigmond)

2. A Római-partot érintő vízgyűjtőterületek földrajzi leírása

A tanulmány által vizsgált mintegy 5 km hosszúságú dunai partszakaszhoz alapvetően három
vízgyűjtőterület tartozik, ezeket az 1. ábra mutatja be.

1. ábra: A Római part vízgyűjtőterületei
(sárga – Aranyhegyi-patak, zöld – Barát-patak, világoskék – közvetlen dunai vízgyűjtő)

A három vízgyűjtőterület egymástól jelentősen eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Mert bár
az ábrán sárgával jelölt Aranyhegyi-patak, illetve a zöld színű Barát-patak vízgyűjtői
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változatos domborzattal, növényborítással, beépítettséggel rendelkező, önálló vízgazdálkodási
egységeket alkotnak, kiterjedésük között nagyságrendi különbség mutatkozik. Ezzel szemben
a kék színnel jelölt közvetlen dunai vízgyűjtőterület meglehetősen kis kiterjedésű és szinte
teljes egészében Budapest közigazgatási határain belül helyezkedik el. Ez elsősorban azt
eredményezi, hogy az ember által jelentősen módosított, nagyrészt beépített területen csak
rövid, természetes állapotban időszakos felszíni vízfolyások alakultak ki, amelyeket aztán a
városi csapadékvíz levezető infrastruktúra teljesen átalakított.

2.1. A vízgyűjtők elhelyezkedése, domborzati viszonyai, éghajlata

A Római parti vízgyűjtők a Dunántúli-középhegység legészakibb tagjának, a Dunazug-
hegység részét képező Pilisnek a keleti, észak-keleti részén, a Duna felé eső lejtőkön
helyezkednek el (2. ábra). A hegységet észak-nyugat-dél-keleti irányú, közel párhuzamos
szerkezeti vonalak határolják, szerkezeti szempontból árkos medencékkel tagolt töréses
sasbérc sorozat. A Pilis alacsony középhegység, átlagos tengerszint feletti magassága 450-500
m.B.f., legmagasabb tetőfelszínei 700 m fölé emelkednek. (Marosi – Somogyi 1990.)
Az erősen tagolt hegységek csoportjába sorolható. Nagy a függőleges tagoltsága, meredek
hegyoldalak, kis területen jelentős szintkülönbségek jellemzik. Az átlagos völgysűrűsége 5,7
km/km2, ami fejlett völgyhálózatról tanúskodik. Az eróziós völgyek a sasbércsorokat
csoportokra tagolják: Kevély-hegycsoport, Hosszú-hegy vonulata, Fekete-hegy – Kétágú-
hegycsoport, Pilisi-híd-hegycsoport, Pilis-tető.
Felszínépítő kőzetei uralkodóan középidei dolomit és mészkő, az ezeken kialakult karsztos
fennsíkok és lejtők mikroformákban gazdag térszínek. Lejtőin impozáns sziklatornyok,
sziklafalak preparálódtak ki. A laza porló dolomitfelszíneket a száraz aszóvölgyek
aprólékosan feldarabolták, a sasbérclejtők alján törmelékkúpokat halmoztak fel. A jól
karsztosodó mészkőben karsztbarlangok, hévizes járatok is előfordulnak.
A medencefelszínek laza kőzetekből (agyag, homok) épülnek fel, a laza üledékeken dombsági
jellegű térszínek formálódtak. A keretező sasbércek oldaláról enyhén hullámos
hegylábfelszínek hajlanak a medencetalpak irányába. A felszín egyenetlenségeit gyakran
vékony lejtőlösz takaró simítja, de helyenként futóhomok formák is előfordulnak. (Marosi –
Somogyi 1990.)
A vizsgált kisvízgyűjtők éghajlatát elsődlegesen a regionális éghajlati rendszer, a Kárpát-
medence részeként kell jellemezni. A Kárpát-medence a három nagy európai éghajlati terület
– az óceáni, a kontinentális és a mediterrán – átmenetében, illetve a kontinens körül
elhelyezkedő klimatikus hatásközpontok (akciócentrumok) ütközőzónájában helyezkedik el.
Éppen ezért ezek egyenlőtlenül érvényesülő hatása rendkívül változatos klímát hoz létre. Az
óceáni eredetű légtömegek télen az átlagosnál melegebb, nyáron hűvösebb időjárást hoznak,
az északról érkező levegő hűvös, hideg, míg a déli eredetű légtömegek meleg és nedves
időjárást okoznak. Az éghajlat alakításában elsődlegesen a nyugati áramlások hátán érkező
mérsékelt övi ciklonok vesznek részt, de a Földközi-tenger közelsége miatt – különösen
ősszel, de újabban már más évszakokban is – fontos szerepük van a dél felől érkező,
csapadékban gazdag mediterrán ciklonoknak is.  A legtöbb ciklon az igen szeszélyes
áprilisban érkezik, míg télen gyakori a Kárpát-medence felett az anticikonális időjárás.
(Karátson 1999., Gábris 2007.)
Átlagosan kéthetente érinti ciklontevékenység a Kárpát-medence térségét. A mérsékeltövi
ciklonok élettartama néhány nap és egy hét között mozog. A ciklonok általában nem egyedül
fordulnak elő. Gyakran több hatalmas légörvény kapcsolódik egymáshoz és egymást követik
a polárfrontról leváló mérsékeltövi ciklonok. Az ilyen ciklonrendszert cikloncsaládnak hívjuk.



Dr. Kovács Péter: A Római-part kisvízfolyásainak hidrológiai vizsgálata

5

Egy-egy cikloncsaládban egy-két napos eltéréssel átlagosan négy-öt ciklon követi egymást.
Évente általában mintegy hatvan cikloncsalád vonul el Európa felett, amelyek egy része
Magyarország területét is érinti. (Berceli 2011, Bartholy et al. 2013.)
A Pilis dél-keleti részének éghajlata méréskelten hűvös, méréskelten nedves. Az évi
középhőmérséklet átlagosan 9 °C körüli, a hegytetőkön ennél valamivel alacsonyabb (~ 8,5
°C), a medencékben kissé magasabb (~ 9,5 °C). A csapadék évi átlaga 650-750 mm körül
alakul, a hegytetőkön a 800 mm-t is eléri. Az uralkodó szélirány az észak-nyugati, de a vele
megegyező irányba futó völgyekben a dél-keleti szél is gyakori.
A térség vízrajza is igazodik a hegyvonulatok fő csapásirányához. Az észak-nyugatról dél-
keletnek húzódó hegygerincet két-két patakvölgy határolja. Észak-nyugat felé folyik a
Dunába a Kenyérmezői- és a Szentlélek-patak, míg dél-keleti irányba a Dera- és Aranyhegyi-
patakok tartanak a Duna felé (2. ábra). A vízfolyások árvizei nem annyira a mérsékelt
mennyiségű hótakaró elolvadásakor, hanem jelentős helyi csapadékok – tavaszi, nyári
zivatarok – alkalmával keletkeznek, míg a kisvizek az őszi időszakban gyakoriak.
A területnek számos forrása van, de egyik hozama sem éri el a 100 l/min értéket. Talajvizek
csak a völgyekben fordulnak elő, a völgytalpakon 2-4 m mélységben, a hegylábi lejtőkön
átlagosan 4-6 m mélyen helyezkedik el a talajvízszint. Mennyisége csak az Aranyhegyi-patak
mentén éri el a 3 l/s/km2-t. (Marosi – Somogyi 1990.)

2. ábra: A színek jelölik a Dunazug-hegyvidék vízgyűjtői között a Pilis vízfolyásainak vízgyűjtőit
(Forrás: Ádám et al. 1988.)
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A táj évi vízmérlege a 400 m fölé emelkedő tetők és csúcsok kivételével jelentős hiánnyal
zárul. A Pilis melegebb klímájú keleti és dél-keleti peremén 75-100 mm, másutt 50-75 mm az
évi vízhiány. (Ádám et al. 1988.)
A Pilisben a felszíni vízkészletet befolyásoló egyik jelentős tényező a mezőgazdasági
művelésű felszín lejtése. Szerepe – a csapadékintenzitás függvényében – már 5 % felett is
jelentős lehet. Ugyancsak fontosak a kőzettani-szerkezeti viszonyok, valamint az erdősültség
mértéke is. Az alapvető felszíni vízkészletet meghatározó tényező azonban a
zivatartevékenység, amely áprilistól szeptemberig jelentkezik. A legnagyobb zivatar
gyakoriságra májustól júliusig kell számítani, a többi hónapokban (április, augusztus és
szeptember) jelentőségük kisebb. (Ádám et al. 1988.)
A felszín alatti vízkészletben a karsztvízkészlet a jelentősebb, a rétegvizek szerepe alárendelt.
A karsztvíz a főkarsztvíztartóban, a felső triász fődolomitban és a dachsteini mészkőben
található, utánpótlása a csapadékból származik. A karszt- és rétegvizek bonyolult áramlási
rendszert alkotnak a térségben. A mélységi vizek fajlagos vízhozama a Pilis vizsgált
vízgyűjtőin átlagosan 50-100 l/p/m körül alakul, de helyenként előfordulnak ennél nagyobb,
100-200 l/p/m közötti értékek is. A síkabb, Duna menti területeken ezek az értékek jelentősen
csökkennek (25-50 l/p/m). A Pilis vízháztartását jelentősen befolyásolja a Duna elszívó hatása
is, amely 15-60 m3/p értékek között valószínűsíthető. (Ádám et al. 1988.)
A tanulmány tárgyát képező Aranyhegyi- és Barát-patakok vízgyűjtőinek elhelyezkedését a 3.
ábra mutatja be.

3. ábra: Az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak vízgyűjtőinek elhelyezkedése

2.2. Az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőterülete

Az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőterületét dél felől a Nagy-Ördög-árok, nyugatról a
Kenyérmezői-patak, észak felől pedig a Dera- és a Barát-patakok vízgyűjtői határolják. A
vízgyűjtő kiterjedése 120,1 km2.
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Pilisszentiván község Ny-i határában ered, majd a település elhagyása után dél-kelet felé
haladva Solymár ipari övezetében fogadja a Határréti árok vizét. Ez utóbbinak vizét
Pilisszántó üdülőtelepnél tározóvá duzzasztották. Ezután továbbra is dél-kelet felé vezeti le a
vizeket. Szállított vizének mennyiségét több ér növeli. Vízhozama kiegészülve Budapest III.
kerületének természetes vizeivel az Újpesti vasúti hídtól északra, a Római part déli részén
torkollik a Dunába annak 1654,5 fkm-ében.
Az Aranyhegyi- és a Határréti-patakok völgye a Dunazug-hegység tagjai közötti,
északnyugat-délkeleti irányú, törésvonalakkal határolt tektonikus árokban található. Északra a
Pilis-hegység Pilis-Kevély vonulata, délre a Budai-hegység Csúcshegy-Nagyszénás vonulata
határolja, amelyek felépítésében főként a felsőtriász mészkő és dolomit játssza a főszerepet.
Az 1-2 km széles, nyugat felé elkeskenyedő, majd triász rögökkel lezárt tektonikus árok
kitöltésében az eocén kőszéntelepekkel kezdődően szinte teljes paleogén rétegsor található. A
felszínen, a patakok mentén azonban (a kisebb mellékágak forrásterületeit leszámítva, ahol az
említett idősebb harmadidőszaki és mezozoós kőzetek is a felszínen lehetnek) az oligocén
agyagon kívül már csak a jégkorszak során felhalmozódott folyóvízi-ártéri üledékeket, szél
által szállított löszt és futóhomokot, löszös homokot és vegyes kifejlődésű, un. fluvioeolikus
homokot találunk, szeszélyes felszíni elterjedésben. A patakok ezekben a laza, finom
szemcsés kőzetekben alakítják a medrüket; árterüket a legtöbb helyen holocén öntésiszap
borítja.
Vízgyűjtőterületén nagyrészt szántóföldi művelést, szórványosan erdőségeket,
gyümölcsösöket és kopár felszíneket találunk. A vízgyűjtő alsó részén jelentős a beépített
területek részesedése. A patak vízjárása heves, hordaléka sok. A medrét jelentős hosszban az
árvízhozamok levezetése érdekében rendezték. (Pécsi 1958.)

2.3. A Barát-patak vízgyűjtőterülete

A Barát-patak vízgyűjtőjét dél felől a közvetlen dunai vízgyűjtőterület mellett az Aranyhegyi-
patak, nyugatról és északról pedig a Dera-patak vízgyűjtője határolja. Vízgyűjtőterületének
kiterjedése mindössze 14,0 km2.
A Barát-patak Csobánka keleti határában, Dalina-pusztától északra, a Majdán nyeregben ered.
Ezen a szakaszon Majdán-patak a neve. Először keleti irányba folyik és néhány ív megtétele
után Budakalász belterületén, gyarapodva a helyi vízfolyás vizével, dél-keletre, majd délre
fordul. Budakalász déli határában, Budapest III. kerület északi részén torkollik a Szentendrei-
Dunaágba annak 2,34 fkm-énél.
A Barát-patak a Dunazug-hegység egy kisebb, északnyugat-délkeleti irányú, törésvonalakkal
előjelzett tektonikus völgyében található. Délre a Pilis-hegység Oszoly-tető-Kevély vonulata
határolja, melyek felépítésében főként a felsőtriász mészkő és dolomit játssza a főszerepet. A
völgyet paleogén rétegsor tölti ki, melynek legfiatalabb tagja a felszínre is kibukkanó oligocén
kiscelli agyag. A patakok mentén azonban (a kisebb mellékágak forrásterületeit leszámítva,
ahol kisebb foltokban az említett idősebb harmadidőszaki és mezozoós kőzetek is a felszínen
lehetnek) ez utóbbin kívül inkább csak a jégkorszak során felhalmozódott folyóvizi-ártéri
üledékeket, szél által szállított löszt és futóhomokot, löszös homokot és vegyes kifejlődésű,
ún. fluvioeolikus homokot találunk, szeszélyes felszíni elterjedésben. A patak ezekben a laza,
finom szemcsés üledékekben alakítja a medrét; árterét a legtöbb helyen holocén
törmelékanyag és öntésiszap borítja.
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3. Rendelkezésre álló vízrajzi állomáshálózat a vizsgált vízgyűjtőkön

Sajnálatos módon a vizsgálat tárgyát képező Aranyhegyi- és Barát-patak, illetve a közrefogott
közvetlen dunai vízgyűjtő meglehetősen ritka vízrajzi állomáshálózattal rendelkezik (4. ábra).

4. ábra: A vizsgált vízgyűjtők vízrajzi állomáshálózata

A csapadékviszonyok feltárására alkalmas hidrometeorológiai állomás nincs a területen.
Ugyan az Országos Meteorológiai Szolgálat a 2006. évi Vízrajzi Évkönyv állomáshálózati
térképe alapján a Római parton és Ürömön is üzemeltet kézi észlelésű csapadékmérő állomást
(legalább is biztosan nem távjelzőt), de ezeknek az adataihoz jelen idő- és költségkeretek
között a hozzáférés nem lehetséges. Hidrometeorológiai állomása a KDVVIZIG-nek sincs a
területen, de a Barát-patakkal szomszédos közvetlen dunai vízgyűjtőn, a budakalászi
gátőrháznál 2002 óta működtet egy észlelős csapadékmérőt (120028), bár ennek az adatai
ugyan teljes körűen rendelkezésre állnak, de csak tájékoztató jellegűek. Fontos megemlíteni,
hogy a budakalászi csapadékmérő elhelyezkedése sem ideális a vízgyűjtők
csapadékviszonyainak jellemzésére, mivel a Dunához közeli síkabb területen, a patakok
torkolatvidékén van.
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A vízmércék esetében sem túl ideális a helyzet, mivel felszíni vízrajzi állomás nincs sem az
Aranyhegyi-, sem pedig a Barát-patak vízrendszerében. Ennek következtében nem lehetséges
a Duna és a patakok vízjárásának, árvizeinek statisztikai összehasonlítása. A statisztikai
jellegű vizsgálatok tekintetében így csak a hidrológiai analógia módszerére támaszkodhatunk,
tehát egy szomszédos, hasonló tulajdonságokkal bíró vízgyűjtő adatainak segítségével
következtethetünk a vizsgált vízgyűjtők paramétereire. Esetünkben ez a szomszédos terület a
tanulmány tárgyát képezőktől északra elhelyezkedő Dera-patak 68 km2 kiterjedésű
vízgyűjtőterülete lehet, mivel rajta Pomázon 2001. óta regisztráló műszerrel felszerelt, 2012.
óta távjelzett vízmérce üzemel (004471).
A Duna esetében a vízmércék szempontjából jobb a helyzet, mivel a vízállásokról három
állomás adatai alapján is tájékozódhatunk a térségben. A számunkra legmegfelelőbb állomás
az évtizedek óta üzemelő óbudai vízmérce (121025), amely 2007-től regisztráló, 2012-től
távjelző műszerekkel működik (3. kép). Szükség esetén felhasználhatók a legközelebbi
vízrajzi törzsállomás, a Szentendrei-Dunaág-Szentendre (001038) adatai, valamint nagyvízi
időszakokban a budakalászi árvízi vízmérce (120326) adatai is igénybe vehetők.
Felszín alatti állomások tekintetében a patakok vízgyűjtőin már valamivel jobb a helyzet. Az
Aranyhegyi-patak vízgyűjtőterületén 9 db karsztvízszint észlelő állomást működtet a vízügyi
igazgatóság, míg a Barát-patak vízgyűjtőjéről egy rétegvízkút és egy talajvízkút adatai állnak
rendelkezésre. Lényeges azonban, hogy bár ezek az állomások alkalmasak lehetnek a
vízgyűjtők karszt-, réteg- és talajvízviszonyainak jellemzésére, a Római partot érintő felszín
alatt áramlási rendszerekről elhelyezkedésük miatt nem adnak megfelelő információt. Ahhoz
mindenképp túlságosan távol esnek a Dunától, hogy annak vízszintváltozásai jelentős
befolyást gyakorolnának az általuk észlelt felszín alatti víztípusok magasságára.
A 4. ábra a KDVVIZIG által az érintett vízgyűjtőkön üzemeltetett teljes állomáshálózatot
mutatja be és a továbbiakban a helyszínek azonosítására az állomások törzsszámaival jelöljük
a mérőhelyeket.

3. kép: A KDVVIZIG óbudai vízmércéje (121025) a Duna jobb partján az Északi vasúti hídnál
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4. Az Aranyhegyi- és Barát-patakok nagyvízi vízhozamainak meghatározása

Mivel sem az Aranyhegyi-, sem pedig a Barát-patakon nincs vízrajzi állomás, amelynek
segítségével a patakok ténylegesen bekövetkezett vízállásairól és vízhozamairól
tájékozódhatnánk, nincs más lehetőség, mint a szakirodalomban és az ágazati
nyilvántartásokban fellelhető nagyvízi vízhozam értékek vizsgálata, valamint a hazai mérnöki
gyakorlatban használatos árvízszámítási eljárások segítségével a vízfolyások kívánt
előfordulási valószínűségű vízhozamainak meghatározása.

4.1. Árvízszámítási eljárások a magyar vízügyi gyakorlatban

Az árvízszámítás feladata a tervezés számára szükséges mértékadó vízhozam és vízállás
meghatározása. A feladatok megoldási módja a rendelkezésre álló vízállás- és vízhozam
adatoktól függ. Teljes (hidrológiai) adathiány esetén a tapasztalati (empirikus)
árvízképleteket, eljárásokat használhatjuk. (Kontur et al. 1993)
Ezek közül itt csak a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkre adott valószínűségű nagyvízhozamot
meghatározó, a hazai gyakorlatban alkalmazott módszerek közül csak azokat mutatjuk be,
melyek a rendelkezésre álló állomáshálózat és adatok ismeretében esetünkben alkalmazhatók.

4.1.2. A Csermák-féle árvízszámítási módszer

A számos kidolgozott árvízszámítási módszer közül az amerikai Myer-képlet alapján a
Csermák által kidolgozott, hazai viszonyokra alkalmazott képlet az egyik legismertebb.
Kizárólag hazai megfigyelések anyagából származik, ezért eredményeiben legjobban tükrözi
vissza a magyar vízgyűjtők időjárási és vízjárási jellegzetességeit. A képlet a 3 %-os
előfordulási valószínűségű vízhozamot adja meg (Kontur et al. 1993):

ABQ %3 [m3/s]

A képletben az A vízgyűjtőterületet km2-ben kell behelyettesíteni, a B árvízi (nagyvízi)
tényezőt az 5. ábra szolgáltatja. Az előzőekben meghatározott 3 %-os előfordulási
valószínűségű árvízhozamból a tetszőleges p %-os előfordulási valószínűségű árvízhozamot a
6. ábrán leolvasható r szorzótényező értékkel lehet megkapni.

ABrQp % [m3/s]

Az eredetileg csak A = 25-3000 km2 vízgyűjtőjű vízfolyásokra érvényesnek tartott képlet az
A = 0-25 km2 tartományra is kiterjeszthető. A 7. ábrán látható grafikon segítségével az A =
25-500 km2 kiterjedésű vízgyűjtők esetében más előfordulási valószínűségek is közvetlenül
meghatározhatók. A 25 km2-nél kisebb vízgyűjtők esetében a képlet fokozódó
bizonytalansága javítható azzal, hogy a kötöttebb talajokkal fedett vízgyűjtőknél az
összefüggést a következő módosításokkal használjuk (Kontur et al. 1993) (csak az esetünkben
lényeges vízgyűjtő mérettartományt emeltük ki):
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10-25 km2 kiterjedésű vízgyűjtőknél: 3 2
%3 ABQ  [m3/s]

A grafikus megoldás a 8. ábrán látható.

5. ábra: A B3% árvízi tényező izometrikus térképe (Kontur et al. 1993)

6. ábra: A valószínűség szorzótényezője (Kontur et al. 1993)
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7. ábra: Segédlet a Csermák-eljáráshoz (A > 25 km2) (Kontur et al. 1993)

8. ábra: Segédlet a Csermák eljáráshoz (A = 10-25 km2) (Kontur et al. 1993)
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A vízgyűjtő területek 10 és 25 km2 határértékei környezetében két szomszédos kitevőértékkel
számított tetőző vízhozamok átlagértékét kell elfogadni. Ha a vizsgált vízvidék lefolyási
viszonyai feltételezhetően hasonlóak a környezet lefolyási körülményeihez, akkor a segédlet
mebízhatósága az alábbiakkal jellemezhető:

 A < 50 km2 vízgyűjtőterület esetén ± 40 %-ra
 A > 50 km2 vízgyűjtőterület esetén ± 20 %-ra

tehető a becslési módszer hibája. (Kontur et al. 1993)

4.1.3. A Kollár-féle VIZITERV segédlet

A módszerrel az A = 1-500 km2-es hegy-és dombvidéki vízgyűjtők tetőző vízhozamai
becsülhetők. A Kollár által kidolgozott árvízszámítási segédlet két grafikont ad meg. Az egyik
a 10 %-os előfordulási valószínűségű árvízhozamot ábrázolja a vízgyűjtőterület nagyságának
függvényében (9. ábra). A feltűntetett három vonal közül a középső az átlagos állapotra, a
felső az igen heves lefolyási viszonyokra (belsőség, nagy esésű kopár terület, stb.), az alsó
vonal pedig az erősen vízhozamcsökkentő viszonyokra (széles, lapos, kis esésű vagy
természetes tározóterületű völgy, laza talaj, igen sok erdő, stb.) vonatkozik. A 10. ábrán
megadott grafikonról pedig azok az arányszámok olvashatók le, melyekkel a 10 %-os
előfordulási valószínűségű vízhozamot szorozva más valószínűségű vízhozamok számíthatók.
(Kontur et al. 1993)

9. ábra: Grafikon a vízfolyások 10 %-os valószínűségű fajlagos árvízhozamának meghatározására
(Kontur et al. 1993)
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10. ábra: Grafikon a különböző valószínűségű árvízhozamok meghatározásához (Kontur et al. 1993)

A grafikonok segítségével a számítás menete a következő (Kontur et al. 1993):

1. a helyszíni bejárás és a beszerzett adatok alapján a lefolyási viszonyok szempontjából
minősíteni kell a vízgyűjtőt

2. a vízgyűjtőterület nagysága ismeretében a 9. ábráról le kell olvasni a 10 %-os fajlagos
árvízhozamot, amelyből a 10 %-os vízhozam:

%10%10 qAQ  [m3/s]

A 10. ábra grafikonja segítségével a különböző valószínűségű árvízhozamok is számíthatók:

%%10% pp aQQ  [m3/s]

Ha a vizsgált vízfolyás vízgyűjtőjén helyesen adtuk meg a lefolyás minősítését, akkor a
módszer hibája

 A < 50 km2 vízgyűjtőnagyság esetén ± 50 %-ra,
 A > 50 km2 vízgyűjtőnagyság esetén ± 25 %-ra becsülhető.

Látható, hogy a kisebb vízgyűjtőkön a segédlet megbízhatósága is kisebb. (Kontur et al.
1993)
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4.1.4. Az OVF árvízszámítási segédlete

Az árvízszámítási segédlet hidrológiailag feltáratlan magyarországi hegy- és dombvidéki
kisvízgyűjtők vízfolyásai különböző előfordulási valószínűségű árvízhozamainak
meghatározására használható. Az alkalmazható vízgyűjtőnagyságok: A = 2-6000 km2 között,
úgy, hogy a határértékek is felvehetők. Nem alkalmazható a segédlet a hegy- és dombvidéki
területeken belül a teljesen sík-, vagy belvízi öblözet jellegű részterületekre, kis esésű
mesterséges csatornákra, vagy belvízcsatornákra. (OVF 2001.)
A segédlettel közvetlenül meghatározható a p = 1, 3, 5, 10, és 20 %-os előfordulási
valószínűségű, azaz a 100, 33, 20, 10 és 5 évenként átlagosan egyszer előforduló árvízhozam.
A p = 1 %-os valószínűségnél kisebb valószínűségű árvízhozam nem határozható meg a
módszerrel. A p = 1-20 % valószínűségi tartományban a megjelölt értékek között lineáris
interpolálással tetszőleges valószínűségekhez tartozó árvízhozamok is meghatározhatók, míg
a 20 %-nál nagyobb esetben erre elvi lehetőség van. (OVF 2001.)
Ez az árvízszámítási eljárás a fentebb bemutatott Csermák-, illetve Kollár-féle módszerek
egyfajta ötvözetének tekinthető. A segédlet a hegy- és dombvidéki területeket hat régióra
osztja fel, melyek Magyarország jól elkülönülő lefolyási régiói. Ezek az alábbiak:

1) Észak-magyarországi régió,
2) Budapest-környéki régió,
3) Észak-dunántúli régió,
4) Közép-dunántúli régió,
5) Dél-dunántúli régió,
6) Nyugat-magyarországi régió.

A régiók vízhálózati térképét a 11. ábrán mutatjuk be. Ebből állapítható meg a vizsgált
vízfolyás (vízgyűjtő) elhelyezkedése, és ennek alapján kell megválasztani az alkalmazott
lefolyási függvényt. (OVF 2001.)

11. ábra: Magyarország hegy-és dombvidéki területeinek lefolyási régiói (OVF 2001.)
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Azon vízgyűjtők esetében, melyek valamely régió határa mentén helyezkednek el, a lefolyás
vizsgálatát a szomszédos régió lefolyási segédletével is el kell végezni. Ezután mérlegelés
alapján el kell dönteni, hogy a szomszédos – esetleg nagyobb – értékeket célszerű-e
figyelembe venni, vagy sem.
A lefolyási régió kiválasztása után következik a p = 5 %-os előfordulási valószínűségű, q5%
fajlagos árvízhozam meghatározása:

 Afq %5 [m3/s km2]

Ehhez a segédletben feltüntetett, a fenti összefüggést lefolyási régiónként tartalmazó,
megfelelő grafikont és azt mint középértéket ölelő sávot kell használni. Az összefüggések
megadják az átlagos viszonyokat kifejező vonalat, továbbá az azt körülölelő sávot. A felső
tartományt heves lefolyási viszonyok között, míg az alsót nyugodt (kiegyenlített) vízjárás
esetén kell használni. A teljes sávtartományon belül a hidrológiai viszonyok mérlegelésével
kell értékeket felvenni. (Figyelembe vehető a sávtartományon kívüli érték is.) (OVF 2001.)
Mivel a 11. ábra térképe alapján a vizsgált vízgyűjtők egyértelműen az Észak-dunántúli
lefolyási régióba tartoznak, itt csak ennek a régiónak a diagramja kerül bemutatásra (12.
ábra).

12. ábra: A fajlagos vízhozamok függvénye az Észak-dunántúli lefolyási régióra (OVF 2001.)

A lefolyási viszonyok elemzéséhez a vízgyűjtők geográfiai és fedettségi adatai, valamint
egyéb, a lefolyás jellegét befolyásoló paraméterek szükségesek. A segédlet szerint a fentiek
mellett még egyéb paraméterek (karsztos területek kiterjedése, tározóterek nagysága,
erdősültség, csapadék, stb.) is figyelembe vehetők a számításnál, de esetünkben ezek
egyáltalán nem, vagy nem kellő részletességgel állnak rendelkezésre. (OVF 2001.)
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A lefolyási viszonyok elemzése után a q5%-fajlagos árvízhozam a 12. ábra grafikonja
segítségével a vizsgált vízgyűjtőkre felvehető.
A q5% ismeretében a p [%]-os előfordulási valószínűségű árvízhozam:

AqaQ ip  %5% [m3/s]

képlettel számítandó, ahol

%pQ - a számítandó árvízhozam,

ia - dimenzió nélküli szorzó, definiálása és értékei az 1. táblázatban találhatók,

%5q [m3/s km2] - a grafikonokról meghatározott fajlagos árvízhozam,
A [km2] - a vizsgált vízgyűjtőterület nagysága.

1. táblázat: A valószínűségi szorzók táblázata (OVF 2001.)

Abban az esetben, ha számításaink eredményét más, korábbi eljárások eredményeivel
kívánjuk összevetni, akkor elsősorban a Csermák-féle tapasztalati árvízszámítási eljárás
eredményével tegyünk összehasonlítást. (OVF 2001.)
Megítélésünk szerint ez a módszer – mint a legkésőbb kidolgozott eljárás – tükrözi vissza a
legpontosabban hazánk vízfolyásainak mai vízjárási viszonyait.

4.2. Az Aranyhegyi-patak nagyvízi vízhozamának meghatározása

Ahogy a fentiekben is látható, vízrajzi állomás hiányában az Aranyhegyi-patak nagyvízi
vízhozama nem határozható meg statisztikai módszerekkel. Az adatok alapvetően két
forrásból szerezhetők be:

- a szakirodalomban fellelhető értékek,
- a fentebb bemutatott módszerekkel történő meghatározás.

A mindenképpen szükséges 1 %-os, illetve 10 %-os nagyvízhozamokon kívül a 3 %-os és 5
%-os előfordulási valószínűség meghatározása mellett döntöttünk, mivel ezek az értékek az
előző fejezetekben leírt árvízszámítási módszerek alkalmazása során egyébként is
meghatározásra kerültek.
A 2. táblázat az Aranyhegyi-patak torkolati szelvényére vonatkozó, különböző forrásokból
származó, illetve eltérő módszerekkel meghatározott nagyvízhozam értékeit mutatja be. A
szakirodalmi források legtöbbjében csak az 1 %-os árvízhozam van megjelölve, ezért
részletesebb vizsgálatok csak az általunk az előfordulási valószínűségekhez számított
nagyvízhozamok esetében lehetséges.
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2. táblázat:
Az Aranyhegyi-patak nagyvízi vízhozamai különböző módszerekkel meghatározva

NQ1% NQ3% NQ5% NQ10%

m3/s

A szakirodalomban fellelhető értékek:

Magyarország kistájkatasztere (Marosi – Somogyi 1990.) 36,0

Magyarország tájföldrajza (Ádám et al. 1988.) 44,0

Vízügyi Adattár (VA) Területi Karbantartó Modul
(OTAR) adatbázisban rögzített érték 39,0

Árvízszámítási módszerekkel történt meghatározás:

Csermák-módszer 46,0 33,0 29,0 23,0

Kollár-féle segédlet 47,0 36,0 24,0

OVF Árvízszámítási segédlet 37,0 26,0 22,0 17,0

A 2. táblázatban közölt szakirodalmi értékek meghatározási módszere nem ismert, csak a
vízrajzi adatbázisról tudjuk, hogy itt természetes vízszállító medrek esetén a 2004.01.01-én
érvényes 1 %-os valószínűségű éves nagyvízhozam, mesterséges vízszállító medrek esetén a
maximális kiépítési vízhozam került feltüntetésre.
A Csermák-módszerrel történő árvízszámítás esetében – ahogy a 4.1.2. fejezetben is olvasható
– a 3 %-os nagyvízhozamot határozhatjuk meg a képlet segítségével (az árvízi tényező
esetünkben B=3 volt), a többi valószínűséghez egy r szorzótényező meghatározása szükséges.
A rendelkezésre álló diagramok alapján ez a tényező

- az 1 %-os valószínűség esetében r = 1,4;
- az 5 %-os valószínűség esetében r = 0,88;
- a 10 %-os valószínűség esetében r = 0,7 értékre adódott.

A Kollár-féle segédlet alkalmazásakor a 10 %-os valószínűségű nagyvízhozam számítható a
képlettel, az egyéb valószínűségekhez pedig a 10. ábráról olvashatók le a megfelelő
szorzótényezők (itt az 1 %-hoz ap% = 1,96; a 3 %-hoz ap% = 1,5 volt). Mivel a 10. ábrán az 5
%-os valószínűség görbéje nem került ábrázolásra, ennek meghatározásától eltekintettünk.
Az OVF árvízszámítási segédlet alkalmazásakor a 12. ábra fajlagos vízhozam grafikonjáról a
q5% = 0,18 értéket használtuk fel, az egyéb valószínűségekhez használt szorzókat pedig az 1.
táblázat mutatja be.
A 2. táblázat NQ1%-os nagyvízhozamai – mind a szakirodalomban szereplő, mind pedig a
számított értékek – egy körülbelül 10 m3/s-os sávban szóródnak a 36-47 m3/s tartományban.
Szem előtt tartva a számítási módszerek 20-25 %-os hibatartományait, és az általunk
legmegbízhatóbbnak tartott OVF segédlet értékeit, az Aranyhegyi-patak NQ1%-os
nagyvízhozama ~ 40 m3/s közelébe tehető, az NQ10%-os nagyvízhozam pedig ennek mintegy
fele, ~ 20 m3/s körül alakul. A számított nagyvízhozamok a kiépített árvízcsúcs-csökkentő
tározók hatásait nem veszik figyelembe.
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4.3. A Barát-patak nagyvízi vízhozamának meghatározása

Vízrajzi állomás mérési adatai a Barát-patak esetében sem állnak rendelkezésre, sőt itt még
annyival is rosszabb a helyzet, hogy a szakirodalomban sem találtunk rá nagyvízi vízhozam
adatot. Így itt csak az árvízszámítási módszerek alkalmazásából kapott eredményekre lehet
támaszkodni, amelyeket a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat:
A Barát-patak nagyvízi vízhozamai különböző módszerekkel meghatározva

NQ1% NQ3% NQ5% NQ10%

m3/s

Csermák-módszer 16,0 11,0 10,0 8,0

Kollár-féle segédlet 14,0 11,0 7,0

OVF Árvízszámítási segédlet 8,0 6,0 5,0 4,0

A Barát-patak esetében a Csermák-módszernél ugyanazokat a paramétereket alkalmaztuk,
mint az Aranyhegyi-pataknál.
A Kollár-féle segédletnél a 10 %-os valószínűségi vízhozamból az egyéb valószínűségek
meghatározásához az 1 %-hoz ap% = 1,96; a 3 %-hoz ap% = 1,5 szorótényezőket alkalmaztuk.
Az OVF árvízszámítási segédlet alkalmazásakor a 12. ábra fajlagos vízhozam grafikonjáról a
q5% = 0,33 értéket használtuk fel, az egyéb valószínűségekhez használt szorzókat pedig az 1.
táblázat mutatja be.
A 3. táblázatban a 10 %-os és 1 %-os előfordulási valószínűségű vízhozamok összevetésében
mindhárom esetben látható egy kétszeres szorzó, valamint kitűnik, hogy az OVF segédlethez
képest a másik két számítási módszer minden valószínűségi értéknél mintegy kétszeres
vízmennyiséget eredményez. Ezzel kapcsolatban azt mindenképp le kell szögezni, hogy az
árvízszámítási módszerek bizonytalansága ilyen kis kiterjedésű vízgyűjtők esetében elérheti a
± 40-50 %-os értéket is.
Megítélésünk szerint – bár az értékekben meglehetősen nagy a bizonytalanság – a Barát-patak
NQ1%-os nagyvízhozam ~ 8-10 m3/s-ra tehető, míg az NQ10%-os nagyvízhozam ennek
mintegy fele, ~ 4-5 m3/s körüli érték lehet.

5. Az Aranyhegyi- és Barát-patakok, valamint a Duna nagyvizeinek időbeli alakulása

A vízgyűjtőterületek méretéből és elhelyezkedéséből adódóan az Aranyhegyi- és Barát-
patakok, illetve a Duna nagyvízi állapotai időben és térben eltérő léptékű folyamatok révén
alakulnak ki. Nyilvánvaló, hogy mindkét esetben alapvetően a vízgyűjtőkre lehullott
csapadékmennyiségek határozzák meg a nagy vízhozamok kialakulását, de ezek egészen más
léptékű meteorológiai eseményeket jelentenek a Duna, illetve a patakok esetében.
A Duna vízjárását alapvetően az alpi vízgyűjtők csapadékviszonyai határozzák meg.
Elsődlegesen a felső dunai vízgyűjtők, különösen az olyan jelentős mellékvízfolyások, mint
az Inn, a Traun és az Enns vízgyűjtőterületei kapják a legtöbb csapadékot (13. ábra), illetve
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az itteni hófelhalmozódás és annak elolvadása szabályozzák a Budapest környéki
folyószakasz vízjárását, természetesen a közelebbi mellékvizek vízszállításaival kiegészítve.

13. ábra

A Duna Budapest feletti vízgyűjtőterülete közel 185 000 km2, nyugat-keleti kiterjedése
mintegy 800 km. Ezekhez a méretekhez már kontinentális léptékű időjárási események
tartoznak. A Duna vízgyűjtőterületének időjárását alapvetően a globális légköri cirkulációs
rendszerben kialakuló nyugat-európai ciklonok, illetve mediterrán ciklonok alakítják.
A mellékfolyók vízgyűjtőin ezekből a csapadékokból önálló árhullámok indulnak, amelyek az
osztrák Duna-szakaszon, Passau és Linz térségében találkoznak össze, szuperponálódnak. Az
ausztriai folyószakaszról a nagy távolság miatt az árhullám mintegy 5-6 nap alatt éri el
Budapest térségét, tehát körülbelül 8-10 nap telik el az alpi csapadékhullás és a budapesti
tetőzések között (vö. a 14. ábra alsó része).
Ezzel szemben az Aranyhegyi- és Barát-patakok árvizeit – az alig 150 km2-nyi összes
vízgyűjtőterületükkel – lokális áramlási rendszerekből kialakult csapadéktevékenység
eredményezi. Ezek részben kapcsolódhatnak ciklonális tevékenységhez, ebben az esetben a
vízgyűjtők dél-keleties kitettsége miatt inkább a mediterrán ciklonok okozhatnak nagyobb
csapadékokat. Másrészt jelentős csapadékmennyiségek orografikus okokból kialakuló,
intenzív zivatarok formájában hullhatnak a területre, amelyek meleg napokon a hegyvidéki
lejtőkön történő feláramlás következtében alakulnak ki.
A kisebb kiterjedésű vízgyűjtők miatt itt az árhullámok nagyon gyors lefolyásúak. A
csapadéktevékenység időpontjához viszonyítva általában egy napon belül levonulnak,
intenzív áradási és apadási szakaszokkal kísérve (vö. a 14. ábra felső része).
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A dunai és a patakokon történő árhullám levonulás különbségeit mutatja be a 14. ábra. Mivel
a két vizsgált patakon nincs vízmérce, ezért a szomszédos, hasonló hidrológiai, geológiai
viszonyokkal jellemezhető Dera-patak vízgyűjtőjéből a pomázi vízmérce adatait használjuk a
dunai állomásokkal való összehasonlításhoz. Valódi statisztikai vizsgálatok azonban ebben az
összefüggésben sem végezhetők, mivel a 004471 Dera-Pomáz állomás csak 2001. óta üzemel
és az azóta eltelt idő még nem elegendő hosszúságú megbízható statisztikai számítások
elvégzéséhez.

14. ábra: A csapadékhullás és az árhullám tetőzése közötti időkülönbség a Dera-patakon és a Dunán

~ 15-20 óra

~ 8-10 nap



Dr. Kovács Péter: A Római-part kisvízfolyásainak hidrológiai vizsgálata

22

A 14. ábrán bemutatott árhullám levonulási időkülönbség azt mutatja meg, hogy a Római-
part patakjain kialakuló árhullámoknak, illetve a Duna árhullámainak együttállási
valószínűségét meglehetősen nehéz vizsgálni. Ez azért van így, mert a kialakuló árhullámokat
gyakran nemcsak léptékében, hanem időben is eltérő időjárási képződmények indukálják.
Erre mutat példákat a 15. ábra a Dera-patak pomázi (004471 – kék) és a Duna óbudai
(121025 – zöld) vízállás idősorainak segítségével.

15. ábra: A Dera-patak és a Duna vízállásainak alakulása 2010. május-júniusban

A 15. ábra Magyarország csapadékviszonyai és a vizsgált kisvízfolyások vízjárása
szempontjából mértékadónak tekintett 2010. évből a legcsapadékosabb, május-júniusi
időszakot mutatja be. Budakalászon (120028) 2010-ben 902 mm csapadékot észleltek, míg
Dera-Pomázon (004471) az LNV 2010. 05. 16-án alakult ki 168 cm-es vízállással. A Dunán is
kialakult egy jelentős árhullám, amely ugyan mértékadónak nem tekinthető, de Budapesten
III. fokú készültségi szint felett, 827 cm-es tetőzéssel vonult le (ez volt a máig észlelt ötödik
legnagyobb árhullám Budapestnél).
A 2010. év legnagyobb csapadékait a 15. ábrán is megjelenített két ciklon szállította. A május
15-18. között felettünk tartózkodó „Zsófia” ciklon a mediterrán térségből érkezett a Kárpát-
medence fölé és rendkívül erős, hosszan tartó viharokat hozott. 120-130 km/h-s széllökések,
tartósan viharos erejű szél, 72 óra alatt rendkívüli mennyiségű, több helyen 100-150-250 mm
csapadék kísérte. A ciklon jellegzetessége volt, hogy hosszú ideig tartózkodott a Kárpát-
medence felett, az áramlási rendszer és az intenzív csapadéktevékenység mintegy 72 órán
keresztül fennállt. A ciklon középpontja az Alföld felett helyezkedett el, így csapadéka főként
a Kárpát-medencei vízgyűjtőket érintette. Ebben a három napos időszakban az általunk
vizsgált térségre mintegy 90 mm csapadék hullott. (Horváth et al. 2010a)
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A rendkívüli csapadékokból az érintett kisvízfolyásokon LNV feletti tetőző, rendkívüli
árhullámok alakultak ki, de mivel a Duna alpi vízgyűjtői nem tartoztak a ciklon
hatásterületébe, a folyón – bár kisebb vízszintemelkedések előfordultak – nem alakult ki
jelentős árhullám.
2010. május 31. és június 4. között Magyarország felett örvénylett egy mérsékeltövi ciklon,
„Angéla”, amely elsősorban a rendkívüli csapadékkal okozott katasztrófahelyzetet az ország
jelentős részén. A vihar olyan szempontból is rendkívüli volt, hogy mindössze két héttel
azután tört az országra, hogy a megelőző "Zsófia" nevű légörvény már végigpusztította a
térségünket. A statisztikák szerint körülbelül 10 évente egyszer fordul elő ilyen jellegű
pusztító ciklon hazánk térségében, most azonban egymás után kétszer kellett szembesülni a
napokig felettünk tartózkodó aktív ciklonok hatásával. A második vihar gyengébb volt
elődjénél, így a 100 km/h feletti szél csak a Balaton és a Bakony térségében fordult elő.
Azonban a ciklonhoz köthető csapadék most is több helyen meghaladta a 100 mm-t, amely a
korábban felázott talajba egyáltalán nem tudott beszivárogni. Az esővíz gyakorlatilag azonnal
a folyókba, patakokba folyt be, rendkívül gyors árhullámot keltve az egyébként is magas
vízfolyásokon. A légörvény csapadékrendszere két hullámban érkezett, az első csapadékos
periódus május 31. és június 2. között zajlott le, majd a második hullám június 3-4-én érte el
térségünket. Az első periódusban a dél-dunántúli területeken haladta meg a 100 mm-t a
csapadék, míg a második periódusban az egyébként is árvízi problémákkal küszködő
északkeleti országrészben hullott le 50 mm-t meghaladó eső. Ebből a csapadéktevékenységből
mintegy 60 mm csapadék hullott a vizsgált kisvízgyűjtőkre. (Horváth et al. 2010b)
Az „Angéla” ciklon hatását tekintve elsősorban abban különbözött a „Zsófia” ciklontól, hogy
ennek során jelentős mennyiségű csapadék érkezett a felső dunai vízgyűjtőkre, így a
kisvízfolyásokon levonuló – a két csapadékhullám miatt dupla – árhullámok mellett a Dunán
is jelentős árhullám alakult ki.

5.1. Az árhullámok összetalálkozásainak vizsgálata

A Duna és a patakok árhullámainak kialakulási és összetalálkozási változataira találhatunk
kiváló példákat a 15. ábrán. A lehetséges változatok a következők:

- jelentős árhullám vonul le a kisvízfolyásokon, de a Dunán nem
- jelentős árhullám vonul le a Dunán, de a kisvízfolyásokon nem
- ugyanabból az időjárási jelenségből jelentős árhullám alakul ki a Dunán és a

kisvízfolyásokon is
- jelentős dunai árhullám idején – eltérő időjárási jelenségekből – jelentős árhullám

alakul ki a kisvízfolyásokon

Az első változatra a „Zsófia” ciklon esete a példa, amikor a kisvízfolyások mértékadónak
tekintett árvize nem esik egybe dunai árhullámmal. A folyó vízszintje 2010. május közepén is
a közepes vízállástartományba mozgott, ilyen esetekben lehetséges a kisvízfolyások irányából
érkező víztömegek jórészt problémamentes befogadása.
A második változat is viszonylag egyszerű eset, mert ekkor legfeljebb a Duna visszaduzzasztó
hatásával kell számolni, a kisvízfolyásokon nem érkezik számottevő vízmennyiség.
Az „Angéla” ciklonnál a harmadik változat alakult ki, amikor ugyanaz az időjárási jelenség
okozott árhullámot a Dunán és a kisvízfolyásokon is. Még ez is egy viszonylag szerencsés
együttállás, mivel a fentebb bemutatott árhullám-kialakulási és levonulási időkülönbségek
miatt (vö. 14. ábra) a kisvízfolyásokon még azelőtt levonulnak a nagy víztömegek, mielőtt a
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dunai árhullám legmagasabb vízállásai Budapest térségébe érhetnének. Ilyenkor – ahogyan
2010. június elején is történt – a kisvízfolyások árhullámainak víztömege még alacsony vagy
közepes mederteltségeket találhat a Dunában, így szinte akadálytalanul el tudja hagyni a
patakok vízgyűjtőit.
A negyedik változat a legszerencsétlenebb összetalálkozási állapot és mindenképp szükséges
hozzá az időjárási viszonyok szerencsétlen alakulása is. Kiindulásként egy adott időjárási
helyzet csak a Dunán indít jelentős árhullámot, aminek a legmagasabb vízszintjei – a már
tárgyalt levonulási idők miatt – a csapadékhullás időpontjától – az eseményt kiváltó ciklon
átvonulásától – számítva mintegy 10 nap múlva érik el a budapesti folyószakaszt. A 2.1.
fejezetben bemutatott átlagos – 1-2 hetes – ciklon gyakoriságok következtében éppen ekkorra
érheti el a következő ciklon a Kárpát-medence térségét, amelynek hatásterületével ugyan a
Duna felső vízgyűjtőit nem érinti, de a Budapest környéki kisvízfolyásokon akár rendkívüli
árhullámot is generálhat. A patakok gyorsan levonuló, heves árhullámai – amelyeket a
ciklonoktól független helyi zivatarok is kiválthatnak – így egy időbe eshetnek a dunai
tetőzésekkel, a kisvízfolyások vízmennyiségének levezetése ezáltal problémákba ütközhet.
Ilyenről ezidáig még nem állnak rendelkezésre adatok a vizsgált kisvízgyűjtőkről, csak
szomszédos területről lehet hasonló jelenségről beszámolni. 2013-ban a Duna eddigi
legnagyobb árhullámának idején – a tetőzés előtt egy nappal - a Budai-hegység keleti lejtőit
és Buda középső részét erőteljes gomolyfelhő képződés után rendkívül heves zivatar áztatta.
A 2013. június 08-án délután néhány óra alatt 42 mm csapadék hullott le a belvárosra (OMSZ
Központ állomásra). A jelentős mennyiségű burkolt felület miatt a nagy vízmennyiség
kevésbé tudott beszivárogni, a csatornarendszer sem nagyon bírta a terhelést, így az utcákon
hömpölygött a víz a lejtés irányába. A legnagyobb probléma – a beszakadó bevásárlóközpont-
födém mellett – a Bem rakpart környékén alakult ki, ahol feltört a víz, és attól lehetett tartani,
hogy megsérül a HÉV alagút. A műtárgyat egyik oldalról a Duna rekord magas vízszintje,
másik oldalról pedig a hegyvidék irányából érkező és a felszín alá bejutó rendkívüli
mennyiségű csapadékvíz helyezte nyomás alá. Ebben a helyzetben félő volt, hogy az alagút
födémgerendái megsérülnek, netán a teljes szerkezet felúszik, így az árvízi védekezést
irányító főváros a rendelkezésére álló járművekkel – tehervagonok, BKV buszok, trolik,
kukásautók, munkagépek – leterheltette a födémszerkezetet illetve az alagutat (4. kép).

4. kép: A HÉV alagút leterhelése a Bem rakpartnál a 2013. évi dunai árvíz idején (Forrás: hampage.hu)

Nyilvánvalóan az itteni problémák kialakulásában jelentős szerepet játszott a burkolt felületek
nagy aránya, természetesebb kisvízgyűjtőkön ezek a hatások némileg csillapítva keletkeznek,
de látszik, hogy nem példa nélküliek az ilyen események.
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Ennek a negyedik árhullám összetalálkozási változatnak az előfordulása meglehetősen kis
valószínűségűnek tűnik. Nyilvánvalóan lehetne statisztikai számításokat végezni erre a
meglehetősen szélsőséges forgatókönyvre, de feltételezhetően nagyon kis valószínűséget
kapnánk eredményül. A számítást a különböző ciklontípusok és zivataros események
meglehetősen bonyolult előfordulási valószínűségeivel kellene kezdeni, hiszen a 2010-ben
egymást követő „Zsófia” és „Angéla” ciklonok is eltérő típusba tartoztak, a zivatarok
kialakulása pedig egy meglehetősen összetett folyamat. Ilyen vizsgálatokra a meteorológia
tárgyköréből több példát is találhatunk (vö. Berceli 2011.), de még elég sok a bizonytalanság.
Ezután következhet a lehulló csapadékból keletkező lefolyás mennyiségének vagy a
vízfolyások vízállásainak statisztikai vizsgálata, amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges
adatmennyiségek.
A Római-part kisvízfolyásainak témakörében végzendő bármiféle statisztikai előfordulási
valószínűség vizsgálat komoly nehézségekbe ütközik, mivel esetünkben a vizsgált
vízgyűjtőkön sem hosszú idejű meteorológiai észlelések, sem vízállás idősorok nem állnak
rendelkezésre, így véleményünk szerint egyik vízjárási helyzet statisztikai vizsgálatával való
próbálkozás sem hozna kielégítő eredményt.

6. A Duna visszaduzzasztó hatásának vizsgálata a patakokon

A Duna visszaduzzasztó hatását az Aranyhegyi- és Barát-patakok hossz-szelvényei mentén
vizsgáltuk meg a 4. táblázatban található vízszintekre vonatkozóan.

4. táblázat: A Duna visszaduzzasztó hatása a patakokon
Aranyhegyi-patak Barát-patak

m. B.f. Hozzávetőleges
visszaduzzasztási hatás m B.f. Hozzávetőleges

visszaduzzasztási hatás
A 2013. évi Duna-árvíz tetőző
vízszintje a patakok torkolatánál 104,84 105,29 Torkolati elzárás miatt

nem meghatározott

MÁSZ (2014) 105,07

Visszaduzzasztás
mintegy 2,0 km
hosszban, a Bp.-

Esztergom vasútvonalig 105,45

MÁSZ + 1,30 m 106,37 Telt meder mintegy 2,5
km hosszban 106,75

Telt meder
Budakalászig

Az Aranyhegyi-patakon modellszámítások alapján megállapítható, hogy a Duna
visszaduzzasztó hatása az esésviszonyok jelentős növekedése következtében vízjárási
állapottól függetlenül a ~ 2,600 fkm környezetében eliminálódik teljes mértékben. A Barát-
patakon ugyanez a távolság a terepszint jelentős emelkedése miatt valahol 2,500-2,700 fkm
körül lehet, a visszaduzzasztás határa Budakalász belterületén húzódik. (Laurinyecz 2013.)
Az Aranyhegyi-patakon a védvonalak mintegy 1+750 m hosszban, a Budapest-Esztergom
vasútvonal hídjáig vannak kiépítve. A Budapest-Vigadó tér 950 cm-ig a jobb parton nincs
magassági hiány, ellenben a bal part töltés  880 cm feletti vízállásoknál teljes hosszban
magassághiányos. A Barát-pataknál a jobb parti védvonal 1+340 m, míg a bal parton pedig
2+560 m hosszúságú, itt magassági hiány nem, inkább állékonysági problémák lehetnek.
Közülük a Barát-patak bal parti töltése a KDVVIZIG kezelésében van, a többit a Fővárosi
Önkormányzat kezeli. (FCSM 2016.)
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Az Aranyhegyi-patakon 2013-ban a Budapest-Esztergom vasútvonalig duzzasztott vissza a
Duna. A patak mentén több helyen történt védekezés. A Nánási út elején a patak bal partján
200 m hosszon jelentkezett talpszivárgás. Ezen a szakaszon még sosem történt korábban
árvédekezés. Ellennyomó medencék építésével és bordás megtámasztással lokalizálták a
jelenséget. E területtől nyugatra, mintegy 200 m-re kisebb magassági hiány mutatkozott a
patak bal partján. Ezen a részen nincs kiépített gáttest, a természetes partél magasítását
végezték el kb. 200 m hosszon. Ezeket a szakaszokat ábrázolja az 5. kép. (FCSM 2016.)

5. kép: Bordás megtámasztás és partél magasítás az Aranyhegyi-patak bal partján a torkolat közelében
 (Fotó: Vízy Zsigmond)

A Szentendrei úttól nyugatra eső szakaszon teljes hosszon, 800 méteren kellett védekezni
talpszivárgás ellen. A terület nagyon rosszul megközelíthető, védekezés szempontjából még
jó időjárási körülmények között is nehéz helyzettel kellett szembenézni. A talpszivárgás
folyamatos lokalizálását ellennyomó medencékkel, és a gáttest bordákkal való
megtámasztásával oldották meg (6. kép). (FCSM 2016.)

6. kép: Bordás megtámasztás és ellennyomó medencék
az Aranyhegyi-patak bal parti töltésénerk Szentendrei út feletti szakaszán (Fotó: Vízy Zsigmond)

A Barát-patak töltésein való védekezésre 2013-ban nem volt szükség, mivel a dunai
torkolattól mintegy 200 méterre a Budakalászi Önkormányzat keresztgáttal lezáratta a medret
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(7. kép). A zárásra feltehetőleg elővigyázatosságból került sor az esetleges töltésállékonysági
problémák miatt, illetve a belterületi szakaszok elöntésének megelőzésére céljából, mert
magassági hiányok sem a főváros, sem pedig a KDVVIZIG által kezelt töltések ezen
szakaszin nincsenek.

7. kép: A Barát-patak elzárása a torkolat közelében (Fotó: Vízy Zsigmond)

Az elzárás miatt a visszaduzzasztás mértéke csak becsülhető, de minden valószínűsé szerint
Budakalász belterületi szakaszáig tartott volna (8. kép). A keresztgátnál több méteres
szintkülönbség volt a kétoldali vízszintek között, míg a védvonalakon csak figyelőszolgálatot
kellett tartani.

8. kép: A Barát-patak torkolati zárása mögött alacsonyabb vízszintek alakultak ki, ezért a töltéseken
védekezésre nem volt szükség (Fotó: Vízy Zsigmond)

Fontos kiemelni, hogy a 2013. évi árvíz idején a patakok nem szállítottak jelentős
vízmennyiségeket a Duna felé, ezért az árvízvédekezés során igazából csak a dunai
visszaduzzasztás okozta vízszintemelkedéssel kellett a védműveknek megbirkózni.
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7. Víztározási és vízkivezetési lehetőségek az Aranyhegyi- és Barát-patakok mentén

Amennyiben az árhullám összetalálkozási változatok közül a legpesszimistább következik be,
előfordulhat olyan helyzet, hogy nincs lehetőség a patakok vízmennyiségeinek a Dunába
juttatására, ezért valahol a vízgyűjtőn belül kell megoldani a többletvizek elhelyezését. Mivel
mind az Aranyhegyi-, mind pedig a Barát-patak vízgyűjtőterülete Budapest
agglomerációjában helyezkedik el, meglehetősen nagy beépítettséggel, illetve nagy
területeken gazdaságilag értékes földterületekkel találkozhatunk. Emiatt meglehetősen nehéz
a többletvizek elhelyezésre hidrológiai-hidraulikai, valamint társadalmi-gazdasági
szempontból is megfelelő helyeket meghatározni a vízgyűjtőkön.
Mivel a patakokon heves, gyors lefolyású árhullámok a jellemzők ezért a többletvizek
megfogására a legmegfelelőbb megoldást a völgyzárógátas záportározók jelenthetik. Ezek
segítségével még a felső vízgyűjtőkön vissza lehet tartani a csapadékvizek akár jelentős részét
és késleltetve lehet őket a befogadóba juttatni. Ilyen völgyzárógátas tározók kialakítására
alkalmas területeket több alaklommal is vizsgáltak a VITUKI-ban. Lehetséges tározási
helyszínek minden esetben csak az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőjén kerültek kijelölésre, a
Barát-patakra egyik vizsgálatban sem jelöltek alkalmas helyszínt.
Az első ilyen tanulmány az 1950-es években született, amelyben az Aranyhegyi-patak felső
vízgyűjtőjén, a Határréti- (Csobánkai-árok) és a Háziréti-patakok összefolyásánál jelöltek ki
völgyzárógátas tározó kialakítására alkalmas területet (16. ábra – 15-ös számmal jelölve).
(Puskás 1958.)

16. ábra: Völgyelzárás lehetséges helyszíne a Határréti- és Háziréti-patakok összefolyásánál
(15-ös számmal jelölve) (Puskás 1958.)

A Pilisvörösvár és Pilisborosjenő között kijelölt helyszínen 41,5 km2-es vízgyűjtőterülettel
egy kb. 350 m hosszú, 8-8,5 m legnagyobb magasságú gát kialakítását tervezték, az elöntött
terület mintegy 1,5 km hosszban nyúlt volna fel a völgyekbe. A tározó gazdaságos
kiépítésének felső határát 1,75 millió m3-re tették, amelyből 70 l/s egyenletes vízszolgáltatást
terveztek. (Puskás 1958.)
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A következő ilyen jellegű vizsgálatot az 1970-es évek közepén végezték. Ekkor az
Aranyhegyi-patak felső vízgyűjtőjén, a legjelentősebb mellékvízfolyás, a Határréti-patak
vízrendszerében három alkalmas tározó helyszínt jelöltek ki (17. ábra). (Varsa 1976.)

17. ábra: Völgyzárógátas tározási lehetőségek az Aranyhegyi-patakon (Varsa 1976.)

A 17. ábra térképén 127. és 128. jelöléssel a Határréti-pataknak két közel azonos méretű, 1,3-
1,4 millió m3-es tározója van megjelölve, a 129. pont pedig a Háziréti-patakon jelöl egy
nagyobb, mintegy 3 millió m3-es tározási lehetőséget.
A tervekben szereplő helyszíneken az 1980-as évek közepén völgyzárógátas árvízcsúcs-
csökkentő tározók létesültek (18. ábra).

18. ábra: Árvízcsúcs-csökkentő tározók az Aranyhegyi-patak felső vízgyűjtőjén (Forrás: Google Föld)

Határréti-tározó

Háziréti
(Pilisvörösvári)-tározó
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A kisebb méretű Határréti-tározó Pilisszántó határában helyezkedik el a Határréti-patakon,
míg a Háziréti-tározó a Határréti-patak és a Háziréti-patak összefolyásánál létesült,
visszaduzzasztva a vizet a két patakágba. A két tározó fontosabb paramétereit az 5. táblázat
mutatja be a tározók üzemelési szabályzatai alapján.

5. táblázat: A Határréti- és Háziréti-tározók fontosabb paraméterei

Határréti-tározó Háziréti-tározó

helye Határréti-patak 5+320 km Háziréti-patak 0+130 km
Létesítés

ideje 1987 1985

magassága 6,1 m 5,7 mVölgyzá-
rógát hossza 250 m 250 m

üzemvíz-
szinten 151 000 m3 417 000 m3

Tározó
térfogata árvízszinten 218 000 m3 602 000 m3

Elsődleges hasznosítás árvízcsúcs-csökkentés árvízcsúcs-csökkentés

Járulékos hasznosítás horgászat horgászat, öntözés

Elzárási szelvényhez
tartozó vízgyűjtőterület 13,6 km2 40,8 km2

NQ1 %-os valószínűségű
mértékadó vízhozam 14,4 m3/s 10,43 m3/s

Csúcshozam csökkenése a
tározó hatására 9,8 m3/s 5,7 m3/s

Az 5. táblázatban látható, hogy a Határréti-patak csúcsvízhozama a tározókon való átvezetés
után – azok szabályszerű üzemeltetése esetén – mintegy 60 %-kal csökken, körülbelül 6 m3/s-
t jelent.
A tározók üzemeltetése vízgazdálkodási szempontból a legutóbbi időkig a Középdunamenti
Vízgazdálkodási Társulat kezében volt, illetve mivel mindkét tározón jelentős horgászati
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tevékenység folyik, az illetékes horgászszövetségek kezelik őket. A társulatok megszűnése
után a tározók helyzete vízügyi szakmai szempontból megoldatlan. Ahhoz, hogy a tározók az
árvízvédelmi feladataikat megfelelően el tudják látni, mindenképpen szükséges a megfelelő
szakmai felügyeleti háttér biztosítása.
A másik jelentős patakágat, az Aranyhegyi-patak főágát jelentősen érintették a Budapest-
Esztergom vasútvonal átépítési-felújítási munkálatai. Óbuda és Solymár között találkoztak a
kivitelezők a vasútépítéssel kapcsolatos talán legnagyobb kihívásokkal és a legnagyobb
nehézséget jelentő akadályokkal. Egyebek mellett a nyomvonal itt végig az Aranyhegyi-patak
völgyében halad, több helyen keresztezve és érintve azt. Ez részben jelentős organizációs
kihívásokat jelentett (építési forgalom, valamint az itt található ingatlanokhoz történő bejutás
biztosítása), részben nagy körültekintést és jól szervezett munkafolyamatokat igénylő műszaki
feladatot adott a kivitelezőknek (patakterelések, régi meder helyén töltésépítés). Az
Aranyhegyi-patakot a vasútvonal összesen tíz helyen érinti: ideiglenes vagy végleges
műtárgyépítés és patakterelés formájában. (Hegyessy 2014.)
A legjelentősebb beavatkozást az Aranyhegyi-patakon Háziréti-patak betorkollása felett, a
7+672-8+296 szelvények között végezték, ahol át kellett helyezni a patakmedret (9. kép).
Ezen a szakaszon a 2010-ben kelt elvi vízjogi engedélyben szereplő méretezési paraméterek:
NQ1%= 31,2 m3/s, NQ2%= 27,3 m3/s, NQ10%= 19,1 m3/s voltak. Ezek a munkálatok alapvetően
a patak által szállított vízmennyiségek akadálytalanabb mozgását segítik elő, alapvetően
felgyorsítják az árhullámok levonulását.

9. kép. Az Aranyhegyi-patak egyik mederkorrekciója
(balra a régi állapot, jobbra az új mederkialakítás RENO matraccal)

(Hegyessy 2014.)

A két patakág Solymár keleti határában folyik össze, ahonnan néhány kisebb mellékpatak
felvétele után jut a víz a Csillaghegyi-öblözet térségébe. Mivel szinte az összefolyástól
Budapest közigazgatási határán belül halad a vízfolyás, egyéb tározótér kijelölésére a sűrű
beépítettség miatt nincs lehetőség.
Az Aranyhegyi-patak alsó szakaszán a víz patakmederből történő kivezetésére térkép alapján
a Mocsárosdűlő természetvédelmi területe kínál lehetőséget (19. ábra). Erre a patak bal
oldalán elhelyezkedő területre hidraulikai szempontból a vizet a Pomázi út-Aranyhegyi út
vonalában lenne a legcélszerűbb kivezetni (piros nyíl az ábrán), de ehhez keresztezni kell a
Budapest-Esztergom vasútvonalat, ami annak közelmúltbeli felújítása után nem tűnik reális
opciónak. A másik kivezetési lehetőség lejjebb, a pataknak közvetlenül a vasútvonal alatti
átvezetése után kínálkozik (zöld nyíl az ábrán), de így alulról feltöltve a tározóteret éppen a
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vízszintcsökkentés hatékonysága fog korlátozódni. Mindezek mellett hátránya a területnek,
hogy szinte teljesen sík, ezért nagyobb víztömeg tározása csak jelentős műtárgy kiépítés
(körtöltés) mellett lehetséges. Mivel a beavatkozás műszakilag sem igazán jól kivitelezhető és
mindenképp okoz gazdasági károkat, csak végszükség esetén javasoljuk alkalmazni.

19. ábra: Csillaghegy Mocsárosdűlő a lehetséges vízkivezetésekkel (Forrás: Google Föld)
A zöld nyíl az alulról történő, egyszerűbben kivitelezhető kivezetési irányt mutatja,

a piros nyíl a hidraulikailag kedvezőbb felülről történő, a vasúti töltést keresztező kivezetést jelöli.

A tározási lehetőségek szakirodalmának, valamint a vízgyűjtő térképeinek áttekintése után a
Barát-patak vízgyűjtőterületén nem találtunk vízvisszatartásra vagy vízkivezetésre alkalmas
helyszínt.

8. Összegzés, javaslatok

Az Aranyhegyi- és Barát-patakok vízgyűjtői a Pilis délkeleti oldalán elhelyezkedve
meglehetősen heves, intenzív árhullámokkal jellemezhetők és a Kárpát-medence klímájának
folyamatos változása miatt valószínűleg egyre szélsőségesebb időjárási jelenségekkel kell
szembenézni. A patakok torkolati szakaszán nyilvánvalóan már a Duna aktuális vízjárási
helyzetével kell összeilleszteni a kisvízfolyásokból leérkező vízmennyiségeket.
Mivel a vizsgált kisvízfolyásokon nincs vízmérce – és a vízgyűjtőkről sem áll rendelkezésre
hidrometeorológiai adat – vizsgálataink során empirikus eljárásokra és a hidrológiai analógia
módszerére támaszkodhattunk. A nagyvízi vízhozamok meghatározásához a szakirodalomban
fellelhető árvízszámítási módszereket alkalmaztuk, illetve szomszédos, vízrajzi állomással
rendelkező vízgyűjtőről (Dera-patak) vett adatok alapján vizsgáltuk az árhullámok
levonulását.
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A Duna és a patakok árhullámainak összetalálkozása tekintetében négyféle változatot
vizsgáltunk, melyek közül három esetében nem feltétlenül kell, hogy gondot okozzon a
patakok vizének a befogadóba juttatása (bár a tervezett torkolati műtárgyak kialakításáról nem
álltak rendelkezésre információk). A negyedik változat az, amikor a Duna magas vízállásával
összetalálkoznak egy másik időjárásai esemény által kialakítva a kisvízfolyások árhullámai.
Mivel ebben az esetben is a bekövetkezési valószínűség meghatározását meteorológiai
jelenségek előfordulási valószínűségétől kell indítani, minden bizonnyal egy nagyon kis
értéket kaphatnánk eredményül, bár ennek pontos meghatározására megfelelő adatok
hiányában nem volt módunk.
Az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőjének hidrológia vizsgálata alapján a következő javaslatokat
fogalmazzuk meg:

- A patakra tervezett torkolati műtárgy vízátemelő képességét nem szükséges az
általunk meghatározott NQ1%-os vízhozamokra kiépíteni, mivel a felső vízgyűjtőn
levő tározók csillapítják a kialakuló árhullámokat.

- A tározók torkolati nagyvízi vízhozamra gyakorolt csillapító hatását az empirikus
árvízszámítási módszerek eredményeinek nagyfokú bizonytalansága miatt – mivel az
nagyságrendjében összemérhető a csillapító hatással – nem határoztuk meg, de
véleményünk szerint a torkolati műtárgyat az NQ3%-NQ5% körüli értékekre elégséges
lehet megtervezni.

- Az árhullám csillapító hatás akkor lehet a legnagyobb, ha a két meglevő tározó
műtárgyai megfelelő műszaki állapotban, a szükséges karbantartások, felújítások
elvégzése mellett, tényleges szakmai felügyelet alatt üzemelnek.

- A torkolati műtárgy csökkentett vízhozamra való kiépítésének akkor lesz a legkisebb a
kockázata, ha a tározókat és a vízgyűjtő nagyvízi vízlevezetését rendszerszerűen
kezelik. Ehhez alapvetően szükséges az is, hogy megbízható vízrajzi adatok álljanak
rendelkezésre arról, hogy ténylegesen mekkora vízmennyiségek érkeznek a patak
vízgyűjtőjéről a torkolathoz.

- Ennek biztosítására egy távjelző vízmérce kialakítását javasoljuk az Aranyhegyi-
patakon, a Határréti-patak betorkollása alatt (ahol a torkolathoz leérkező víztömeg
legnagyobb része már a mederben van). A lehető legnagyobb időelőny biztosítására
amennyire csak lehet, a torkolattól távol kell a vízmércét kialakítani, hogy legyen idő a
leérkező vízmennyiségek fogadására való felkészülésre (bár az esésviszonyok miatt ez
az időtartam eleve nem túl hosszú, de a semminél – és a meglepetésnél – minden
több).

A Barát-patak esetében – már csak a vízgyűjtő nagyságrenddel kisebb kiterjedése miatt is – a
nagyvízi vízhozamokra sokkal kisebb vízmennyiségek adódtak. Itt a vízfolyás jelentős
szakasza Budakalász belterületén halad, valamint a vízgyűjtő jelentős része megművelt vagy
beépített terület. Ebben az esetben véleményünk szerint a leendő torkolati műtárgyat az
NQ1%-os vízhozam közelébe célszerű méretezni, mivel itt nincs lehetőség a víz
visszatartására, illetve kivezetésére.
A Római-parti kisvízfolyások hidrológiai paramétereinek pontosabb meghatározását, illetve a
mesterséges beavatkozások hatásainak részletesebb vizsgálatát nagy mértékben akadályozza,
esetenként értelmetlenné teszi vízrajzi adatok teljes hiánya. Ezen tényezők miatt
tanulmányunkban csak a hidrológiai paraméterek közelítő meghatározására, az egyes
jelenségek szomszédos területekről vett példáinak bemutatására szorítkozhattunk, a
statisztikai szintű pontosság ebben a helyzetben nem biztosítható.
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