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A töltésre ható egyoldalú hidrosztatikus nyomás következtében a mentett oldalon 
alulról fölfelé ható áramlásból kialakult koncentrált vízfeltörés a buzgár. Ténylegesen 
akkor beszélhetünk az árvízvédelmi töltés állékonyságát is veszélyeztető 
buzgárjelenségről, ha az áramló víz magával ragadja, és a felszínre hordja az altalaj 
finom frakcióját. A hidraulikus talajtörés kialakulásakor minél nagyobb hordalékkúp 
képződik a buzgárban,, annál több anyag kerül ki az altalajból, amely az árvízvédelmi 
vonal alatt a talajban kiüregelődéshez, szélsőséges esetben altalaj állékonyságvesztéshez 
és a töltés tönkremeneteléhez is vezethet. 

A védekezés szabályai 

A védekezés szakembert igényel, a kiáramló víz 
helyét tilos eldugaszolni. A buzgár elfojtásával nem 
ér véget a jelenség elleni védekezés. Továbbra is 
fokozott figyelmet kell fordítani a buzgár helyére és 
közvetlen környezetére. Állandó éjjel-nappali 
figyelőszolgálat szükséges a területen és a 
védekezésre előkészített anyagokat (töltött 
homokzsák, fólia) könnyen elérhető helyen kell 
tartani, valamint biztosítani kell a mozgatható, 
védekező erőket.  
  
A védekezés módja 

Egyedi buzgár elfogásakor 3-5 m átmérőjű kör alakú 
ellennyomó medencét előnyös építeni. Éles szélű 
csövek, kútgyűrűk nem alkalmazhatók a buzgár 
elfogására. Az ellennyomó medencét csak addig 
szabad magasítani, míg a buzgár kürtőjéből az 
anyagkihordás meg nem szűnik. Mikor ez 
bekövetkezik, az ellennyomást nem szabad tovább 
növelni, a buzgárból kifolyó vizet a homokzsákfalon 
kialakított túlfolyón kell elvezetni.  
A buzgárt körbefogó medence építésekor állandóan 
figyelni kell annak környezetét, s talajtörésre utaló 
jel esetén – a fedőréteg megemelkedése, újabb 
buzgár megjelenése, koncentrált kifolyás a medence 
talpánál – azonnal újabb medence építését kell 
megkezdeni. 

A buzgár annál veszélyesebb, minél közelebb tör fel a töltéshez, mivel ilyenkor biztosan 
közvetlenül a töltés alatt sérül az altalaj szerkezete, teherbírása. Buzgárjelenségek 
azonban megfigyelhetők az árvízvédelmi töltés lábától, és a mentett oldali figyelősávtól 
messzebb is, ahol nehezebb ezek észlelése. Buzgárosodásra hajlamos területeken ezért 
fontos, hogy a lehető legnagyobb szélességben ne legyen a védvonal mentett oldalán 
erdő, bozót, magas vetés illetve fű, ugyanis ezek nehezítik a buzgár felderítését. 

Buzgárveszélyes területen kulcsfontosságú, hogy a hidraulikus altalajtörés jeleit időben 
észlelje a figyelőszolgálat, és a szükséges beavatkozásokat haladéktalanul meg lehessen 
kezdeni. Ehhez elengedhetetlen a rendezett és kaszált mentett oldali figyelősáv.  
A védekezés alapelve: a víznyomásnak ellennyomással való csökkentése oly mértékben, 
hogy a még érvényesülő nyomáskülönbség már ne legyen képes az altalaj anyagának 
elhordására. 

A buzgár kialakulása és a jelenség intenzitása több tényezőtől függ: minél nagyobb az 
árvízi nyomómagasság (az árvízszint és a mentett oldali terepszint különbsége), annál 
intenzívebb az altalajban a víz áramlása. Fontos az altalaj rétegződése és az egyes 
rétegek talajtípusa: durva szemcsés altalajban ugyan intenzív áramlás alakul ki, de a 
szivárgó víz csak a finomabb frakció elragadására, és felszínre hordására képes. További 
fontos tényező a fedőréteg összetétele és vastagsága: rossz vízáteresztő képességű és 
vastagabb fedőrétegen keresztül nehezebben tör utat magának a szivárgó víz. A 
fedőréteg elvékonyodása esetén vagy ha féregjáratok találhatók benne, könnyebben 
kialakul a veszélyes buzgárjelenség. 

Törpebuzgár a Marcal bal partján (2013.)  A buzgár kialakulásának és elfogásának sematikus ábrája 

Fakadóvízzel megtelt ellennyomó medencék és buzgárjelenségek a Duna és a Mosoni-Duna mentén (2013.) 

Ha a buzgárt a benőtt területen nem, vagy későn 
észleli a vízügyi figyelőszolgálat olyan mennyiségű 
anyagot hordhat ki, amely már komoly 
kiüregelődéssel jár a védvonal menti altalajban. Az 
árvízvédelmi töltés, vagy a mentett oldali figyelősáv 
alatti altalaj állékonyságvesztése a töltés 
tönkremeneteléhez, és a védvonal átszakadásához 
vezethet, amely a mentett oldali területek 
elöntésével – kedvezőtlen esetben – az egész árvízi 
öblözetet veszélyeztetheti. A történelmi 
töltésszakadások egy jelentős része nem a 
töltéskorona meghágásából, hanem töltés vagy 
altalaj állékonysági probléma miatt következett be. 

Előtér beszakadása buzgár miatt 
(01.03. Duna jp. 12+261 tkm, 2013.)  

Hidraulikus talajtörés nem csak mentett oldali figyelősávon, vagy a mentén alakulhat ki. 
Szintén veszélyes árvízi jelenségek az ún. mederbuzgárok, melyek pl. az árvízvédelmi 
töltést keresztező csatornák medrében észlelhetők. Mivel víz alatt vannak, nehéz észlelni 
őket, a kimosott finom szemcsés anyag miatt opálossá váló víz azonban árulkodik a 
kialakulásukról. 

Mederbuzgár elfogása keresztgátakkal 
(Dunaszegi csatorna, 2013.) 

Veszélyes buzgár a Mosoni-Duna balparti 
védvonalától távol, a Püspök-erdőben (2013.) 

Buzgárelfogás sematikus ábrája 

Túlfolyó szakszerű kialakítása a 
buzgárelfogáson (Duna jp. 2013.) 

Buzgárok kialakulásának megelőzése, vagy a 
jelenségek intenzitásának mérséklése a kiváltó 
okoknak megfelelően több módon is 
megoldható: 

Az egyik módszer a hidraulikai feltételek 
módosítása. Ez történhet a tetőző árvízszintek 
csökkentésével, azaz a nagyvízi meder 
kezelésével (művelési ág váltása, árvízlevezető 
sávok, árapasztó vápák kialakítása, stb.), vagy pl. 
a mentett oldali területek feltöltésével, vagyis az 
árvízi nyomómagasság csökkentésével. Hasonló 
megoldás a szivárgási úthossz növelése, amely 
szivárgást gátló vízzáró függönyfal (pl. résfal, 
deep mixing, szádfal, jetfal, stb.) építésével 
biztosítható. Ezekben az esetekben a védvonal 
alatti szivárgás intenzitásának csökkentése a cél. 

A másik módszer az altalaj és a fedőréteg 
anyagában, szerkezetében illetve rétegrendjében 
elvégzett módosításokkal csökkenti a 
buzgárosodás veszélyét. Ez jelenthet nagyobb 
kiterjedésű és/vagy mélységű talajcserét a 
legkritikusabb területeken, de ide tartoznak az 
előtér leterhelésével, feltöltésével járó 
beavatkozások is. A vízoldalon megfelelő 
vastagságú kötött anyagú paplan beépítésével 
csökkenthető a beszivárgás, míg a mentett 
oldalon szemcsés anyagú leterheléssel előzhető 
meg a fedőréteg felszakadása. A szemcsés 
előtérfeltöltés emellett biztosítja a fakadóvizek 
szabad kivezetését is. 

A megelőzésben kiemelten fontos az árvízi 
jelenségek, tapasztalatok dokumentálása, a 
buzgárok árvíz utáni feltárása, és helyreállítása, 
illetve a célirányos adatgyűjtés, geotechnikai 
vizsgálatok, és új módszerek kidolgozása.  A 
LIFE SandBoil projekt ez utóbbiak kapcsán 
szolgáltat hasznos új eredményeket. 

Geofizikai feltárások eredménye 
(LIFE SandBoil projekt, FTV Zrt.) 

Szivárgási úthossz növelése szádfal 
építésével (Duna jobbpart, 2018.) 

Buzgárok a szorítótöltések mellett 
(Duna jobbpart, 2013.)  

Mentett oldali előtér feltöltése szemcsés 
anyaggal (Duna jobbpart, 2021.) 
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