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A Duna a második leghosszabb folyam
Európában (a Volga után). Németor-
szágban, a Fekete- erdõben ered két kis
patakocska, a Brigach és a Breg össze-
folyásával Donaueschingennél, és on-
nan délkeleti irányban 2850 kilométert
tesz meg a Fekete-tengerig. Magyaror-
szág egész területe e folyam vízgyûjtõ-
jén terül el, itteni fõágának hossza 417
km, ezért az ország vízrajzának megha-
tározó alkotóeleme. 

A Duna magyarországi szakaszán
többször volt már súlyos károkkal és
komoly emberáldozatokkal járó nagy
árvíz. Társaságunk viszonylag rövid,
mindössze néhány tíz km-es szakaszon
érintkezik Magyarország legnagyobb
folyójával, a védekezés azonban ezen a
rövid szakaszon is igen nagy erõfeszíté-
sekkel járt.

A 2013. júniusi dunai árvíz a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Észak-Kiskunsági Erdészetét hét köz-
séghatárban (Szalkszentmárton, Duna-
vecse, Apostag, Dunaegyháza, Solt,
Harta, Dunapataj) érintette. A Társaság
által kezelt állami vagyonkezelésben lé-
võ területbõl 1059 ha található a Duna
hullámterében. Ezek az erdõrészletek
különbözõ magasságú (1-3 m) és idõ-
tartamú (1-4 hét) elöntést kaptak. 59 ha
fiatal erdõsítés került kritikus helyzetbe,
ebbõl 37 ha-on kell megismételni az er-
dõsítést, melynek várható költsége 5
millió Ft. Ezen kívül öszesen 10 ha me-
zõgazdasági kultúrát öntött el teljesen a
folyó,  Szalkszentmárton, Dunavecse és
Solt községhatárokban, a becsült kárér-
ték ott is 5 millió Ft.

Az árvíz elleni védekezésünk a 42
ha-os Solti Csemetekert és infrastruktú-
ráinak megmentésére koncentrálódott.
A csemetekertet kb. 2 km hosszú nyári

gát választja el a Duna medrétõl. A tetõ-
zés szintje ugyan néhány centiméterrel
a nyári gát magassága alatt maradt, biz-
tonsági okból kb. 30 cm-es homokzsá-
kos magasítást alkalmaztunk. A legna-
gyobb gondot a nyári gát gyengesége,
illetve az alóla feltörõ számos buzgár
okozta. A gát az árhullám levonulása
alatt teljesen átázott és egy esetlegesen
hirtelen érkezõ újabb hullámot már
nem viselt volna el. Szerencsére ez nem
következett be. A gát megerõsítése
azonban elsõdleges feladat a késõbbi-
ekre nézve. 

Szintén jelentõs károsodás érte a gát
mellett haladó 1,1 km hosszú csemete-
kerti belsõ aszfaltos utat. Az infrastruk-
túrákban bekövetkezett károk tervezett
helyreállítási költségeit növeli még a
védekezés miatt lebontott 1,1 km
hosszú csemetekerti kerítés újjáépítése,
valamint a Solti-sziget 1,6 km hosszú fõ
feltáró útjának helyreállítása. Az infra-
struktúrákban keletkezett károk terve-
zett helyreállítási költsége több millió
forintos nagyságrendû. 

Az árvíz elleni védekezést június 7-
én kezdtük és június 14-én fejeztük be,
ez alatt összesen 52 000 homokzsákot
használtunk fel. A legnagyobb erõfeszí-
tésre 10-én és 11-én volt szükség, ami-
kor 150-250 ember és 10-15 erõgép vett
részt az emberpróbáló munkában. 

A védekezés tétje nagy volt: a Társa-
ság kezelésében lévõ Solti Csemetekert
kiszolgáló épületeivel (szolgálati lakás,
raktárak, csemetekerti gépek, berende-
zések) és növényi kultúrájával, kiváló mi-
nõségû bevetett szántóterületek, vala-
mint magántulajdonban lévõ, nagy terü-
letû, jó minõségû mûvelt mezõgazdasági
földek, ahol több milliárd forintos kár ke-
letkezhetett volna a víz betörése esetén. 

A védekezésben 74 alkalmazott, 159
közfoglalkoztatott  és 67 erdészeti vál-
lalkozó vett részt, bérük meghaladta a
10 millió Ft-ot.

A védekezés megoldhatatlan lett vol-
na jelentõs gépi erõk felvonultatása,
azonnali mozgósítása és bevetése nél-
kül, melyhez  10 terepjárót, 4 mezõgaz-
dasági vontatót, 1 lánctalpas dózert, 1
trailert, 3 darus tehergépkocsit, 2 hom-
lokrakodót és 4 személyszállító buszt
biztosítottunk. Mindezek szállítási, mû-
ködési, rendelkezésre állási költsége
5,1 millió Ft-ot tett ki.

Az egyhetes küzdelem végül is sike-
res volt. Közös összefogással, a Társa-
ság alkalmazottainak és közfoglalkozta-
tottainak, erdészeti vállalkozóknak
szinte a megye egész területérõl történõ
átcsoportosításával sikerült megmente-
ni a víztõl a csemetekertet és azzal
együtt 3800 ha magántulajdonú mezõ-
gazdasági területet. 

A rendkívüli árvízi vészhelyzet a tér-
ségben élõ emberekre kedvezõen ha-
tott.  Erõsítette az összetartást, közfog-
lalkoztatott, alkalmazott, vállalkozó, se-
gédmunkás és diplomás, azaz minden-
ki fáradtságot nem kímélve egy célért,
saját és mások javainak védelméért dol-
gozott. 

Solt város polgármestere egyebek kö-
zött a következõket írta Társaságunkhoz
címzett levelében: 

„Az árvízi vészhelyzet komoly pró-
batétel elé állította hazánkat és váro-
sunkat. Jólesõ érzéssel töltötte el tele-
pülésünk lakóit, a fenyegetõ veszéllyel
szemben régóta nem tapasztalt összefo-
gás. Köszönjük az erõfeszítést és a pél-
dás helytállást!”
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Dunai árvíz a KEFAG Zrt. területén


