
Rácz Tibor1: Adalékok a budapesti Hosszúréti-patak vízjárásához

Kivonat:

A budapesti Hosszúréti-patakon 2013 óta a folyamatban levő hidrológiai mérések legfontosabb
eredménye a vízállások hároméves nagy részletezettségű adatsor közel teljes időszakra vonatkozó
rendelkezésre állása. 2016 során nagyvízi helyzetekben szabatos vízhozam mérések elvégzésére nyílt
lehetőség. Ennek eredményeképp rendelkezésre áll a vízállás mérésére kijelölt szelvény (3+107,5 km)
Q-h görbéje a 150 cm-es vízállásig. A vízhozamgörbére illesztett két egyenletet megadtuk. A nagyobb
vízállások Q-h görbe egyenlet alapján történő extrapolációja javasolható. A vízfolyás lefolyási
viszonyainak meghatározására végzett vizsgálatok további méréseket, vizsgálatokat igényelnek. A
mérések folytatásával mód nyílik a vízállások eloszlásának meghatározására, és a későbbiekben az
eddig csak tapasztalati árvízszámítási módszerek révén becsült vízhozam adatok felülvizsgálatára. Az
árhullám térfogatok statisztikája módot nyithat a felvízi mederszakaszokon kialakítandó árvízcsúcs-
csökkentő tározók szükséges méretének pontosabb becslése irányában is.

A begyűjtött és begyűjtendő adatok a lefolyás modellezésében a kalibrációhoz és validációhoz is
jelentős támogatást nyújthatnak.

1. Bevezetés

A Budapest déli részén található Hosszúréti-patak jelenleg a főváros vízkárelhárítási szempontból
leginkább aggasztó helyzetű vízfolyása. A vízfolyással kapcsolatos feladatok a jogszabályok alapján a
főváros területén a Fővárosi Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat a vízfolyás üzemeltetésével
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (FCSM) bízta meg.

A vízfolyás Budapest közigazgatási határán kívül érinti Biatorbágy, Budakeszi, Törökbálint és Budaörs
területét is, vízgyűjtője pedig – kis mértékben – Diósd területére is kiterjed. A dolgozatban –
tekintettel az üzemeltetési határokra – a vízfolyás medrét illetően csak a budapesti szakasszal
foglalkozunk, mindamellett az FCSM a vízfolyás vízgyűjtőjén számos csapadékmérő műszert
üzemeltet.

A vízfolyás vízjárása az utóbbi két évtizedben jelentősen megváltozott. Mérési adatok a korábbi
időszakból nem ismertek, de tudható, hogy az 1990-es éveket megelőzően árvizek csak igen ritkán
fordultak elő, a patak kis mederben folydogált, amely beállt méretekkel rendelkezett, a fővárosi
szakaszon erózióra utaló nyomok nem voltak megfigyelhetők. Az utóbbi két évtizedben igen sűrűn
jelentkeztek szokatlanul magas vízállással levonuló vizek, amelyek a patak menti létesítményeket
veszélyeztetik. A veszélyeztetés alatt elsősorban a XXII. kerületbe eső Rózsavölgy és a XI. kerület
patakhoz közeli területei esnek. A kiöntések elsősorban a mélyebb fekvésű ingatlanok elöntését
okozzák, de a jelentős nagyvizek és árvizek eróziója a patak mellett húzódó létesítményeket,
elsősorban a patak partján a telekhatárra épített épületeket, kerítéseket, és a patakot a meder jobb
partját kísérő villamosvasúti pályát károsítják.

1 okl. vízépítő mérnök, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt Ár- és Belvízvédelmi Osztályának vezetője



1. ábra. A Hosszúréti patak vízmérce szelvénye feletti vízgyűjtőterület és az csapadékészlelésben figyelembevett
mérőállomások

A kialakult helyzet feltárása érdekében rendszeres megfigyeléseket végez az FCSM a patak 3+107,5
km szelvényében, a Horogszegi határsor (Péterhegyi út) mellett, ahol automata távbejelzős
vízszintészlelés folyik 2013 májusa óta.

A vízfelszínészlelés során lehetővé vált a patak vízjárásának tanulmányozása. A vízjárás megfigyelésén
túl a 2013 óta lényegében folyamatosan működő csapadékmérő berendezések révén2 a vízgyűjtőre
hulló csapadék mérését is végezzük.

2015-ben az FCSM beszerzett a kisvízfolyások vízhozamának mérésére alkalmas ADCP berendezést,
amely révén pontos vízhozammérés is lehetségessé vált. A műszert elsősorban az egyéb adatokkal
már jellemezhető Hosszúréti-patakon használtuk fel, így a vízjárás adatsor mért vízhozamokkal
egészülhetett ki. A csapadék- és vízhozammérés révén a vízgyűjtő terület lefolyási viszonyairól
megbízhatóbb képet kaphatunk. A jelen írás az e körben végzett munkák eredményeiről számol be.

2. A Hosszúréti-patak vízgyűjtője és vízjárásának jellemzése

A vízfolyás vízgyűjtőterülete 114 km2. A vízgyűjtő a Budai-hegység délnyugati részére, a Biatorbágy
és Törökbálint területére eső dombvidékre, a Tétényi-fennsík északi peremére és az e vonulatok
közötti széles völgyekre terjed ki. A patak három ágból ered, Budakeszi, Biatorbágy és Törökbálint
területén. Jelentősebb hozzáfolyásai a budaörsi és dél-budai dombokról lefutó csapadékvíz elvezető
árkok, vízmosások, melyek ma a települések vízelvezető rendszereinek alapját képezik. A
Kamaraerdőtől egy hosszabb szakaszon a Tétényi-fennsík és a pataktól északra elhelyezkedő
dombhátak egymáshoz közelebb helyezkednek el, így a patak völgye itt leszűkül. A meder ezt
követően viszonylag határozott nyomvonalon jut a Dunába az 1638,545 fkm szelvényben.

2 Rácz Tibor, Bana Zsolt, Székely Árpád, dr. Szilágyi Mihály: Csapadékmérő hálózat fejlesztése Budapesten.
MHT XXX. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2012.



A felső szakasz széles völgyében a hegyoldalakról lezúduló vizek szétterültek, nádasokat alkottak, és
csillapítva jutottak át a szűkületen, a Duna felé haladva. A patak alsó szakaszának, a Rózsavölgyre eső
szakasz környezetének beépítése során, az 1900-as évek elejétől ezt az állapotot ismerték az
ingatlantulajdonosok, vélhetően emiatt sem tűnt fontosnak a vízfolyás részére fenntartandó sáv
megtartása a mederrel kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas mértékben. A meder bal partját így
a magáningatlanok, míg a jobb partot a villamos pálya zárta közre.
A patak medrének környezetét elsősorban a budapesti szakaszon érintette a beépítés. A patak
mentén a mély fekvésű területeket is beépítették a Rózsavölgyben, így ma egy szakaszon a patak
függőmeder jellegű.

A vízgyűjtő terület felső része az utóbbi évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül. A
korábbiakban a Budai-hegység és a Tétényi-fennsík közötti széles völgy hegylábi régiójában
összegyülekező vizek a meredek hegyoldalak ellenére sem okoztak jelentős, vagy gyakorta ismétlődő
elöntéseket, károkat.  A Hosszúréti-patakon a korábbiakban nem állt rendelkezésre mért adat sem a
vízhozamokra, sem a vízszintekre. Számszerű jellemzők a vízfolyás nyilvántartási terveiben
(MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft, 9335 tervszám, Hosszúréti-patak vízjogi dokumentációja), valamint
vonatkozó vízjogi engedélyekben találhatók, amelyeket tapasztalati árvízszámítási eljárásokkal
határoztak meg. A „Budapest XXII. kerület, Hosszúréti patak mederrendezésének vízjogi létesítési
engedélye” című tervre 2009-ben kiadott KTVF: 2483-29/2009. számú, 6.3/19/690 vízikönyvi számú
vízjogi engedélyben foglalt árvízi vízhozamai a torkolati szelvényben NQ1%=36,6 m3/s, NQ2%=31,0
m3/s.

3. Vízszint mérések a Hosszúréti-patakon

A vízszintmérésre kijelölt helyszínt elsősorban a praktikum határozta meg, a szelvény kifejezett
mérési célú kialakítására nem volt lehetőség. A mérőszelvény burkolt, állandósított, összetett
geometriájú. A kisebb vizek levezetésére derékszögű négyszög alakú, a nagyvizek levezetésére 1:1
hajlású, terméskő burkolatú szelvényrész szolgál. A mederszelvény szűkül az alvízi irányban,
megtartva a derékszögű négyszög kisvízi és rézsűs nagyvízi jellegét, teljes metszetében kőburkolattal,
így konfúzoros áramkép kialakulása tételezhető fel. A mederben ezen a szakaszon eséstörés is van, a
mérő a nagyobb esésű szakasz felvízén található. Ez a körülmény leszívási felszíngörbe kialakulását
eredményezi, amely így visszaduzzasztástól mentes. A mérést nem befolyásolja növényzet vagy
feliszapolódás, így várhatóan hosszabb távon is alkalmas és változatlan mérési szelvényként lesz
felhasználható. A mérést elősegíti az, hogy a műszert egy használaton kívüli vasbeton közműhídra
lehetett felszerelni, olyan magasságban, hogy az eddigi legnagyobb vízállás mérésére is alkalmas
legyen. A vízszintmérőt úgy kalibráltuk, hogy a jelzett vízállás egyben a jellemző vízmélységnek is
megfeleljen.



2. ábra. Vízszintmérő szelvény a Horogszegi határsor hídjánál.

A vízszint észleléséhez felhasznált mérőműszer NIVUS NivuLogEasy típusú ultrahangos eszköz, amely
akkumulátoros energiaellátással üzemel. Az adatokat a készülék GPRS kapcsolaton át juttatja el a
szerverre, ahol az adatfeldolgozás és az adatok tárolása, publikálása történik. A mérés sűrűsége 6
perc, amely erősebb áradás esetén automatikusan, beállítás alapján sűrűsödik.

4. Vízhozam mérések

A vízhozamokat ADCP elven működő StreamPro ADCP eszközzel végezzük. A készülék kisebb
vízfolyások mérésére lett rendszeresítve a legnagyobb mérhető vízmélység 6 m, egyébként kezelése
könnyű, bár a méréshez három ember közreműködése szükséges.



3. ábra. StreamPro ADCP sebességmérő eszköz terepi mérésekhez

A méréseket az eszköz beszerzése óta rendelkezésre álló fél évben előfordult árhullámok során
végeztük el. Az észlelt legnagyobb vízhozam idején a vízállás 150 cm volt, az ennél kisebb vízállásokra,
különösen a 100 cm alattiakra több árhullám idején is mérést végeztünk. A rendelkezésre álló vízállás
adatok 8-191 cm tartományba esnek. A 2010-ben levonult árvíz idején a tetőző vízállás kb. 230-240
cm lehetett. A mért vízhozam adatok feldolgozása során a vízfolyás áradó vagy apadó tendenciáját
figyelmen kívül hagytuk. A vizsgálatok jelen fázisában ettől azért tekintettük el, mert a vízfolyás
jelentős relatív esése miatt a nempermanens vízhozamgörbe várhatóan keskeny, így emiatt a
mérésekben nem mutatható ki az áradás vagy apadás hatása. Ennek ellenőrzése mindazonáltal a
későbbiekben célszerű lehet. A vízhozammérést eddig öt alkalommal tudtuk végrehajtani. A mérési
időpontok 2016 február 22-én, 24-én, március 01-én, május 14-én, valamint május 24-én voltak. Az
időszakba szerencsére – és egyben szokatlan módon is – februárban 150 cm-es vízállással levonuló
árvíz is esett, így viszonylag széles vízhozam tartományt sikerült a mérésekkel átfogni.

1. táblázat. A Hosszúréti-patak 3+107,5 km szelvényében mért
vízhozamok 2016 első félévében

Időpont vízállás  [cm] Vízhozam [m3/s]
2016.02.22 31 0.39
2016.05.13 44 0.64
2016.02.24 55 0.909
2016.05.14 67 1.22
2016.05.24 86 1.731
2016.05.24 98 1.873
2016.03.01 132 3.782
2016.03.01 150 6.159

A megadott mérési eredmények több – esetenként nyolc-tíz mérés – számtani középértékei, miután
az ellentmondásos, kétségre okot adó méréseket az adatok feldolgozása során kiejtettük.

5. Vízhozamgörbe a patak Horogszegi határsori hídjánál

A vízhozamgörbét az előbbiekben leírt mérések során meghatározott nyolc mérési pont alapján
megszerkesztettük meg. A 100 cm feletti vízállásokra a görbe csak három pont alapján lett



meghatározva, így a későbbiekben ezt a tartományt további mérésekkel kell pontosítani. Az adatokat
egy grafikonon feltüntetve a vízhozamgörbén törés mutatkozott. A pontok jobb illeszkedése
érdekében a görbét két részből állítottuk elő, az alsó vízállástartományra 0-110 cm között, valamint
110 cm feletti vízállás értékekre. A legmagasabb mért érték 150 cm volt. A görbéket az alábbiakban
mutatjuk be.

4. ábra A Hosszúréti patakon mért vízhozamok

5. ábra Vízhozamgörbe a 0-110 cm vízállás tartományra



6. ábra Vízhozamgörbe a 110 cm feletti tartományra

A mérések alapján meghatározott vízhozamgörbék egyenletei a mért adatok alapján az alábbiak:

0-110 cm Q=(0,0170h)1,472

110 cm felett Q=(0,0126h)2,760

 A 150 cm feletti vízhozamok esetében a görbe egyenletének érvényességét feltételezzük, mivel a
meder keresztszelvényében lényeges változás 200 cm körüli vízszintig nincs. Természetesen további
nagyvízi mérések a vízhozamgörbe pontosítását nagyban segítik majd.

6. Vízállások

A patakon folytatott vízállás mérések közel folyamatosak. A műszer elektronikai meghibásodása
miatt 2014 novembere és 2015 februárja között a mérés szünetelt. A mért adatokat a 7. ábra
mutatja.

7. ábra A Hosszúréti-patak vízállás grafikonja a vizsgálati időszak idején

7. Lefolyási viszonyok a vizsgálati időszakban a patak vízgyűjtőjén



A vízhozamgörbe meghatározása módot adott arra, hogy a patak lefolyási viszonyairól árnyaltabb
képet alkothassunk. A célunk a nagyvízi helyzetben érvényes lefolyási tényező mérésen alapuló
becslése, behatárolása volt.

A rendelkezésre álló adatsor pontjai jellemzően 6 perces sűrűséggel kerültek rögzítésre. Amennyiben
a vízállás emelkedése árhullám miatt jelentős, úgy automatikusan gyakorított, egyperces leolvasásra
áll át a rendszer. Az adatok ilyenkor percenként kerülnek rögzítésre. A vízhozamgörbe és az észlelt
vízállás adatok segítségével mód nyílik a mérési szelvényen átfolyó víztömeg számítására.

A csapadékból a vízgyűjtőterületre hulló csapadék térfogatát viszonylag nagyobb pontatlansággal
lehet meghatározni. Minthogy az egyes mérők csak szűk környezetükről adnak információt, a
csapadék térbeli eloszlásának bizonytalansága nagyban befolyásolja a lefolyási tényező
meghatározásának pontosságát. Az adatok jelenlegi feldolgozottsága mellett mégis nagyságrendi
adatok nyerhetők a vízgyűjtő lefolyási viszonyairól.

A csapadék térfogatának meghatározására a vízgyűjtő területen évek óta kihelyezett csapadékmérők
adnak lehetőséget. A mérők egyperces észlelési felbontással, min 0,2 mm csapadékmagasság
kimutatásával képesek rögzíteni a folyékony csapadékot. A vízgyűjtő területen és annak közvetlen
közelében 13 csapadékmérő (csapadékíró) található, amelyek elhelyezkedését térképen mutatjuk be
(1.ábra).

A csapadékmérőkön észlelt csapadékmagasságok területi eloszlását az általunk használt nyílt
forráskódú QGIS térinformatikai szoftverrel számoltuk ki. Közelítő formulának a csapadékmérők
között lineáris interpolációval operáló eljárást választottuk, miután több, bonyolultabb, de valójában
semmivel sem jobban igazolható számítási eljárás sem eredményezett lényeges eltérést . A vízállás és
csapadékmagasság adatbázisban össze kellett válogatni az egymáshoz tartozó árhullámok és
csapadékok adatait. A vizsgálatba 25 árhullámot vontunk be. A 100 cm-t meghaladó tetőzések
vízállásai közül a 120 cm-t meghaladó nagyvizek mindegyike bekerült a feldolgozott árhullámok
körébe, míg a kisebbek közül a munka jelen fázisában nem mindegyiket dolgoztuk fel.

A kiválasztott árhullámok között magányos, egy csapadékeseményből származók és hosszabb
csapadékos időszakból keletkezők is találhatók. A legrövidebb időszak 13 óra volt, míg a leghosszabb
időszak hat és fél nap hosszúságú volt. A több napos hosszúságú időszakok során a vízfolyáson több
árhullám lefutására is sor került. A vizsgált árhullámok közül 10 volt egy napnál rövidebb, 13 esett az
egy és két napos időtartam közé, mely közel folyamatos intenzív csapadékhullással járt (2015.10.14-
től). A vizsgált időszakok átlagos hossza 27,5 óra volt. A legrövidebb időszak 9,8, a leghosszabb 100,5
óra volt.

A feldolgozott hullámokhoz meghatároztuk az azokat kiváltó csapadékokat, azok kezdetét és végét,
és így az összemérendő víztérfogatok számíthatókká váltak. A patak árhullámaiból leválasztottuk a
nem a kiválasztott csapadékból származó lefolyást a hullám kiinduló és befejező vízhozamai alapján.
A hullámból a két értéket összekötő egyenes alatti értékeket vontuk le. Az árhullám térfogatát a
számított vízhozamértékek alapján határoztuk meg. Az eljárásra példaképp a 2013.06.24-i 20 órás,
valamint a 2014.09.11-18 közötti 147 órás nagyvízi időszakra végzett vízhozam- illetve árhullám
térfogatszámítás eredményeit mutatjuk be az alábbi grafikonokon.



8. ábra Vízhozam és összegzett vízmennyiség alakulása 20 órás nagyvizes időszakban a Hosszúréti-patak mérőszelvényében

9. ábra Vízhozam és összegzett vízmennyiség alakulása négynapos nagyvizes időszakban a Hosszúréti-patak
mérőszelvényében



A kiválasztott árhullámok alapadatait és a csapadék- és árhullám térfogatból származtatott lefolyási
tényezőket a következő táblázatban mutatjuk be.

ssz. kezdő dátum tetőző
vízállás
(cm)

árhullám
térfogat (m3)

csapadék
térfogat (m3)

árhullám
hossza (óra)

lefolyási
tényező

1 2013.05.08 143 73 602 648 636 13.07 0.11
2 2013.05.17 159 89 742 1 564 853 12.30 0.06
3 2013.05.30 147 56 775 739 826 9.80 0.08
4 2013.06.24 169 110 808 1 314 941 19.57 0.08
5 2013.08.28 119 43 511 546 921 15.30 0.08
6 2014.07.11 127 58 781 606 121 19.40 0.10
7 2014.07.22 160 161 226 1 540 978 20.20 0.10
8 2014.07.27 165 123 000 1 428 558 19.40 0.09
9 2014.07.31 125 66 275 1 242 837 17.20 0.05

10 2014.08.04 111 61 209 1 615 040 19.60 0.04
11 2014.08.06 144 116 877 1 472 728 26.40 0.08
12 2014.08.21 122 67 879 1 586 295 23.40 0.04
13 2014.08.23 98 55 535 1 201 283 23.30 0.05
14 2014.09.11 194 418 824 8 555 117 28.70 0.05
15 2014.10.22 177 205 857 4 986 321 17.38 0.04
16 2015.06.09 108 116 969 2 980 197 30.30 0.04
17 2015.07.08 193 214 186 4 681 363 23.10 0.05
18 2015.08.16 161 99 246 4 082 099 11.70 0.02
19 2015.09.25 130 107 504 3 156 932 20.80 0.03
20 2015.10.14 161 424 516 6 178 465 89.30 0.07
21 2016.01.09 113 173 895 2 423 023 46.70 0.07
22 2016.02.03 104 57 138 1 268 354 15.40 0.05
23 2016.02.10 149 147 164 2 908 001 29.30 0.05
24 2016.02.14 116 143 575 1 774 416 43.10 0.08
25 2016.02.29 152 429 405 4 350 551 100.50 0.10

A mérési adatokból számolt lefolyási tényező értéke 0,02-0,11 közötti tartományban szóródik.
Átlagértéke 0,06.

A TT Talpa Kft a 2000-res években hidrológiai számításokat végzett, amelyek során a lefolyási
tényezőre is becslést tett. A torkolati szelvényre a rövididejű nagycsapadékokra vonatkozó lefolyási
tényezőre 0,158 értéket vettek figyelembe. Ez a lefolyási tényező a kapott adatok átlagának 2,0-2,5-
szöröse. Az eltérés további vizsgálatot igényel. Az mindenesetre valószínű, hogy a vizsgálatba több
árhullám bevonása is szükséges lesz, valamint a lefolyást keltő csapadékok pontos lehatárolása és
térfogatának jobb becslése is növelheti az eredmények megbízhatóságát. Az valószínűsíthető, hogy a
csapadék kiterjedése a vízgyűjtőn befolyásolhatja a lefolyás mérték. Ez amiatt is bekövetkezhet, hogy
az erdős vagy sziklás, nagy lejtésű területet érintett-e a csapadék, vagy laposabb, művelt területen
hullott, stb. Mindez lényegesen visszahathat a lefolyási tényező alakulására az egyes esők
tekintetében. Mindenesetre bizonyosan több csapadék és árhullám esemény részletesebb vizsgálata
lesz szükséges a későbbiekben.



A csapadékesemények adatai alapján megpróbáltunk összefüggést találni a mérési adatok és a
lefolyási tényező között.

A szakirodalom szerint lefolyási tényező értékét sok egyéb paraméter mellett befolyásolja a felszín
fedettsége, a vízgyűjtő terület vízvisszatartó képessége (beszivárgási és intercepciós kapacitása). Ez
például a megelőző csapadékok miatt időlegesen lecsökkenhet, vagy éppen a csapadékesemény
hevessége okoz intenzív lefolyást, akár megelőző csapadék nélkül is.

Az előbbiekből azt várhatnánk, hogy egyik oldalról a lefolyási tényező a nagyvízi esemény hosszának,
valamint a kihullott csapadék térfogatának növekedésével növekszik. A vizsgálati eredmények ezt
nem igazolták egyértelműen, trendet nem sikerült megállapítani az adatok között. Ennek oka a
viszonylag kis adatszám lehet, amely idővel, a mérések folytatása során kiküszöbölhető lesz. Néhány
grafikonon láthatók az eredményül kapott adatok és azok szórása, amely a további elemzést a jelen
szinten nem teszik lehetővé.



8. További kutatási irányok

A mérések folytatásával mód nyílik a vízállások tapasztalati eloszlásfüggvényének meghatározására,
valamint alkalmas eloszlásfüggvény illesztésére. Ennek révén mód nyílhat a későbbiekben az eddig
csak tapasztalati árvízszámítási módszerek révén becsült vízhozamadatok felülvizsgálatára.

További lehetőségek körébe sorolható az árhullám statisztika (mennyi és mekkora árhullám alakult ki
– mennyi és mekkora árhullám alakulhat ki), amely a nagyvízi vízjárás további jellemzőit, elsősorban
típus árhullámképek felvételét teszi lehetővé. Az árhullám térfogatok statisztikája módot nyithat a
felvízi mederszakaszokon kialakítandó árvízcsúcs-csökkentő tározók szükséges méretének pontosabb
becslésére is.

A begyűjtött és begyűjtendő adatok a lefolyás modellezésében is jelentős támogatást nyújthatnak,
amennyiben a teljes vízgyűjtő modellezéséhez szükséges kalibrációhoz és validációhoz szükséges
adatok felvételére most kerülhet sor.

Fontos eredmény lesz a lefolyási tényező alakulásának vizsgálata a legkülönfélébb csapadékadatok,
megelőző csapadék, évszakos hatások és egyéb lefolyást befolyásoló tényezők mellett.

9. Összefoglalás

A 2013 óta a budapesti Hosszúréti-patakon folyamatban levő hidrológiai mérések legfontosabb
eredményeit a vízállások hároméves nagy részletezettségű (6 perces sűrűségű) adatsorának közel
teljes időszakra vonatkozó rendelkezésre állása, valamint az utóbb végzett szabatos vízhozam
mérések jelentik. Ennek eredményeképp meghatároztuk a vízállás mérésére kijelölt szelvény
(3+107,5 km) Q-h görbéjét a 150 cm-es vízállásig. A vízhozamgörbére illesztett két egyenletet
megadtuk. A nagyobb vízállások Q-h görbe egyenlet alapján történő extrapolációja révén történő
használatát javasoljuk mindaddig, amíg ebben a vízállástartományban nem lesznek mért vízhozam
adatok. A vízfolyás lefolyási viszonyainak meghatározására végzett vizsgálatok további méréseket
igényelnek, részben a meglévő adatok újabb feldolgozása, részben a mérések folytatása révén
beszerzett új adatok révén.

10. Köszönetnyilvánítás

A dolgozatban feldolgozott adatok a Fővárosi Csatornázási Művel Zrt. Ár- és Belvízvédelmi Osztályán
gyűjtött és feldolgozott csapadék- és vízhozam mérések alapján készültek. A csapadékmérő rendszer
felállítása és működtetése, az adatok feldolgozását biztosító rendszerek kialakítása Bana Zsolt okl.
térképész, Székely Árpád okl. geográfus, utóbb Sütő Tamás okl. geográfus munkáján nyugszik. A
vízhozam méréseket Kalauz Milán, Tóth Katalin okl. vízépítő mérnök Gubacsi József vízépítő mérnök
végezték. Munkájukat köszönöm.


