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1.

Bevezető
A „Tanulmányok a Duna Hajózhatóságának Javításáról” nevű projekten dolgozó

konzorcium álláspontja: „Az Európai Unió közlekedési hálózatnak (TEN-T) VII. számú
közlekedési folyosója a Duna. Azzal, hogy a folyó 1992-ben a 170 km hosszú Duna-MajnaRajna (DMR) csatornával összekötésre került, a Majnával és a Rajnával, Európa leghosszabb
(3300 km) belvízi víziút rendszere jött létre. A Duna és Rajna összeköttetésének
megteremtése a bővülő európai közösség délkeleti régiójának közvetlen viziúti kapcsolatot
biztosít a nyugati oldal, azon belül annak gazdaságilag egyik legfejlettebb térségéhez. E viziút
rendszer egy jelentős szakasza, annak középső része Magyarország területén halad át, tehát
annak állapota alapvetően befolyásolja az egész viziút használhatóságát. A magyar-szlovák és
a magyar Duna-szakasz jelenleg nem felel meg a Dunára vonatkozó hajózhatósági
követelményeknek, a hajók a vízjárástól függően az év harmadában csak merülési
korlátozással közlekedhetnek. Emiatt a Duna jelenlegi áruforgalma a lehetséges kapacitás
mindössze 10-15%-a, pedig a Duna a jelenlegi forgalom tízszeresét is elbírná, akár a hajók
számának, akár a szállított áru mennyiségének vonatkozásában. A magyarországi szakaszon
az ENSz-EGB előírásaihoz képest közel 50 helyen kell olyan mélységi és/vagy szélességi
korlátozással számolni, amely jelentős mértékben akadályozza a viziút kihasználhatóságát.”

A térképeken magyar és a vizsgált Duna-szakasz problémás helyei láthatók. (VITUKI, 2009)
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Jelen tanulmány a 1.708,0 fkm – 1.651,5 fkm, természetben az Ipoly-folyó
torkolatától Budapest Árpád-hídig tartó folyamszakasz igényoldali felmérése és hajóútmódosítási javaslat.

Az „igényoldali felmérés és módosítási javaslat” meghatározás alatt az érintett
folyóvölgyben megnyilvánuló ökológiai-, természetvédelmi, terület- és településfejlesztési,
turizmusfejlesztési igényeknek az érintettekkel történt egyeztetésen alapuló integrált
szempontrendszere, a hajóút fejlesztés érdekében kijelölt (a VITUKI 2007. évi megalapozó
tanulmányában lehatárolt) főági és mellékági beavatkozások integrált javaslata tervi
megoldásainak fenti szempontok szerint történő értékelése, egyeztetése és javaslattétel
értendő.

Az igényoldali felmérés terepi vizsgálatokból, a folyót és a partszakaszt használókkal
történt egyeztetésekből és kérdőívek felvételéből, illetve kitöltéséből áll. A terepi vizsgálatok
eredményeit táblázatos és szöveges formában, valamint térképi ábrázolásban csatoljuk.

A módosítási javaslat a vizsgálati eredmények összehangolása alapján készül. A
munkánk során a kötelezettségek teljesítése előnyt élvez az érdekcsoportok igényeivel
szemben. A hajóút azonban kivételt képez olyan szakaszokon, ahol a vonatkozó jogszabályok
és az EU-támogatási határozat eltérően rendelkezik. Ilyenek a Duna Bizottság előírásai,
amelyben egyértelműen nevesítik a szűkített hajóút sziklás jellegét, míg az EU-támogatási
határozata amely “környezetvédelmi, természetvédelmi, és ivóvízvédelmi megfontolásokból”
megengedi a hajóút szélességének szűkítését.

Az igényoldali felmérés, egyeztetés és javaslat elkészítésének szükségességét
nemzetközi egyezményekkel és Európai Uniós jogszabályokkal és döntésekkel összhangban a
környezetvédelmi törvény, a vízügyi törvény és a területfejlesztési törvény, a víz keretirányelv
és számos más hazai jogszabály alapozza meg. A megvalósítás részleteivel jelentős testületek,
így az Országos Környezetvédelmi Tanács, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Bizottság és több
tárcaközi bizottság nagyszámú, gyakran részletes határozatában és döntésében foglalkozik,
ennek ellenére kevés ilyen terv készült.
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Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Főigazgatójának vonatkozó 14/03149/4/2008 számú, „A Duna hajózhatóságának javítása
SKV ügyirata tematikájának szakvéleményezése az OKTVF részéről” tárgyú ügyirata is
kiemeli „meg kell vizsgálni, hogy a program hosszú távon hogyan hat a környezetre,
gazdaságra és társadalomra, e három területet az egymásra hatás tekintetében,
összefüggéseket figyelembe véve kell vizsgálni”.

Az igényoldali terepi vizsgálatok 2010. II. negyedévében kezdődtek, jelen tanulmány
2010. IV. negyedévében került leadásra. A jelen tanulmányra alapozva, a vizsgált
folyóvölgyre integrált folyóvölgy-használati stratégiai területi terv készül, melynek leadása
2011 I. negyedévére esik.

Lényeges kérdés, milyen módon illeszkedhetne, hogyan hasznosulhatna majd a
jelen tanulmány és az arra alapozott folyóvölgy-használati stratégiai területi terv a
„Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról” című átfogó projekthez ?!

A VITUKI által 2009. augusztusában közreadott Dr. Mayer István – Sass Jenő:
„Tanulmányok a Duna Hajózhatóságának Javításáról 1. Közbenső Tanulmány” 25. oldalán
található 2.1.5 pont „A projekt elkészítésének időütemezése”

Az igényoldali elmérés és javaslattétel, valamint az integrált folyóvölgy-használati
stratégiai területi terv leghatékonyabban az 1. és a 2. feladat között, de legkésőbb az 5. feladat
megvalósítása során lett volna felhasználható. A projekt határidejének kitolódása, valamint az
engedélyezési tervek átdolgoztatása – igény esetén – elvben adhatna lehetőséget arra, hogy
jelen munkák a Konzorcium 7. és a 8. feladatának elvégzése során hasznosuljanak.
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2. Problémafelvetés
A vizsgált területen a Duna főágának 56,5 fkm hosszú szakasza található. Ez a
folyószakasz mára a természetes állapotához képest az emberi tevékenységek hatására
jelentősen átalakult. A folyóval kapcsolatban különféle használati igények léptek fel a
társadalom különböző szereplői részéről. Ezek a társadalmi igények, illetve a folyó és a
folyóvölgy környezetének természetes „élete” az utóbbi évtizedek során több helyen
konfliktusba került egymással.

A folyóval, annak környezeti állapotával, jellegével kapcsolatban különböző igényeket
támasztanak a települések, az üdülőterületek lakossága, a vízisport élet résztvevői, a motoros
vízisportok kedvelői, egyes iparágak, a hajózási társaságok, a halászok, erdészek és más
mezőgazdasági ágazatok, mindezek a természeti erőforrásokat kezelő állami szervezetek,
élenjáróan a vízügyi igazgatóságok és a nemzeti parkok - számára előírt törvényi keretek közt
kell, hogy teljesüljön.

A projekt keretében elkészülnek és engedélyezésre kerülnek a hajóút fejlesztésével
kapcsolatban tervezett beavatkozások. Jelen tanulmány elkészítése során felmértük a
különféle társadalmi érdekeket és igényeket, egyeztettük azokat és a tanulmányban közös
megoldásra teszünk javaslatot. A javaslattétel a természeti erőforrások kezelésével,
fenntartásával és használatával kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok elsődlegességét
szem előtt tartva történt.

Az a feladat, és az EU fent idézett támogatása határozata is arra biztosít lehetőséget,
hogy a társadalmi igényekből adódó konfliktusoknak a természeti erőforrások védelmére
irányuló jogszabályi elvárások keretében megoldásra kerüljenek és az így kialakult
megoldások képezzék az érintett folyószakaszon a hajóút módosításának alapját, tehát a
tervek ténylegesen, fizikai-műszaki szempontból vigyék át a gyakorlatba az egyeztetett
megoldást. A vízjogi engedélyező szerv az ún. „integrált zöld hatóság”, a területileg illetékes
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

Jelen tanulmányra és a már meglévő területi tervekre alapozva az vizsgált
folyószakaszra integrált folyóvölgy-használati stratégiai területi terv készül.
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3.

Terület jellemzése

3.1. A területről
A vizsgált Duna-szakasz az Alsó-Ipoly-völgy, a Börzsönyi-peremhegység, a Visegrádihegység és a Visegrádi-Dunakanyar, a Vác-Pesti-Duna-völgy és a Pesti-hordalékkúpsíkság
kistájakon folyik keresztül. A terület éves középhőmérséklete 10,0 – 10,5

o

C, éves

csapadékátlaga 550 – 650 mm közötti.

Alsó Ipoly-völgy: A Duna szabályozása az Ipoly-völgyet Letkésig érintette. Letkésiöblözettől a torkolatig terjedő szakaszon a völgy teraszrendszere az igen magas dunai
teraszokhoz a különböző szinteken eltérő módon kapcsolódnak. Az alsó szintek az Ipoly
esését követve simulnak bele a Duna megfelelő párkánysíkjaiba. A völgy fölé a Börzsöny
andezit vulkánja magasodik. A pleisztocén eljegesedések során az alacsonyabb térszíneken
törmelékek halmozódtak fel a hegylábfelszíneken, ill. az ártereken. Az Ipoly völgyét övező
meredek, erősen erodált lejtők csuszamlás-veszélyesek.

Börzsöny-hegység: Az Északi-középhegység legnyugatibb tagja a Kárpátok belső
vulkáni övezetében. A viszonylag alacsony aljzatból meredeken kiemelkedő, mintegy 600
km2 nagyságú tömbjét három oldalról folyóvíz határolja. Északról és nyugatról az Ipoly,
délről pedig a Duna öleli körül. Keleten a Katalinpuszta – Szendehely – Berkenye vonalon a
Nógrádi-medence zárja le. A Börzsöny három egymás után keletkezett vulkán roncsa, illetve
az utolsónak a romja. Mindegyik tűzhányó az előző beszakadásos kalderájában épült fel, ezért
egyre kisebbek és alacsonyabbak lettek (Balla Z. 1977). Utoljára a Magas-Börzsöny épült fel,
és őrizte meg legszebben vulkáni formáját. Tőle délre monogén vulkáni testek helyezkednek
el. A hegység fiatal, mindössze 15-18 millió éves. Tömegének döntő része andezitokból áll,
azonban aljzatát helyenként ősi kristályos palák, feküjét a 30 millió évvel ezelőtti oligocén
tenger, majd a 25 millió évvel ezelőtti tenger üledékei jellemzik.
Dunakanyar: A Duna mintegy 10 millió évvel ezelőtt jelent meg a térségben, akkor a
Börzsöny, és a Visegrádi-hegység még jóval alacsonyabb volt, a Kisalföld pedig 100 m-rel
magasabban volt, mint ma. A Duna akadálytalanul folyt le az Alföld irányába. Később a
Börzsöny tömbjének kiemelkedését követve a medrét mélyebbre vágva szétválassza az
eredetileg összefüggő Börzsönyt és Visegrádi-hegységet, így maga a Duna hozta létre a
Dunakanyart a mindenki által elfogadott máig tartó, legalább 200 méternyi „befűrészeléssel”.
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Visegrádi-hegység: A Dunakanyarban fekvő hegyvonulat, amely földrajzilag az
Északi-középhegység része, földrajzi tájegységként viszont a Dunántúli-középhegységhez
sorolják. A Visegrádi-hegység földtanilag a Börzsönnyel rokon, miocénkori vulkanikus
eredetű andezitből épül fel. A Visegrádi-hegység fejlődése a triászig vezethető vissza; a
terület több mint 200 millió éven keresztül változatos, főleg tengeri, részben szárazföldi
üledékképződés színtere volt. Mai arculatát azonban a fiatal, 14-15 millió éves – középső
miocén-vulkánosság alakította ki, a kisebb vulkáni kúpok és lakkolitok mellett egy hatalmas
kaldera is rekonstruálható. A hegy fő tömege 14 millió éves és a pleisztocénig eredendően
üledékképződéstől mentes terület volt, a jégkorszakban löszfelhalmozódás színhelye volt.

Visegrádi-Dunakanyar: Mint fentebb leírtuk a Duna, miközben a Visegrád és a
Börzsöny akár 200-300 métert is kiemelkedett, e közben mély, szakaszos teraszt vésett ki
(antecendes völgy). A Dunakanyar maga egyes elképzelések szerint epigenetikus völgy, azaz
átöröklött meander.

Vác-Pesti-Duna-völgy és Pesti-hordalékkúpsíkság: A két kistáj a Dunamenti-síkság
középtáj, ezen belül a Duna-Tisza köze, így az Alföld nagytáj része.

A Zágráb - Hernád folyó vonalában húzódó Középmagyarországi Törési Öv a DunaTisza köze medence aljzatát két részre osztja. Az ettől a törési övtől északra lévő terület a
Magyar Középhegységi (Pelsoi) egység része, míg a délre eső terület a Tiszai Egységhez
tartozik. A medencealjzatra az eocén és az oligocén időszakot kivéve helyenként vékonyabb
miocén vulkáni képződmények és sekélytengeri üledékek (lajta- és szarmata mészkövek)
rakódtak le.

A pliocén végén, a Duna-Tisza közén megjelent a Duna folyó, amely átlós irányban
Szeged felé folyva rakja le a hordalékát, nagy hordalékkúpot építve. A Duna-Tisza köze ettől
az időtől kezdve a Duna árteréről kifújt futóhomokkal és lösszel váltakozva töltődik fel. A
futóhomok és a lösz együttesen, a Duna-völgytől keletre egyre jelentősebb (max. 120 m)
vastagságot ér el. A felszínen a következő üledéktípusok jelennek meg: futóhomok, finom
homokos típusos lösz és az egykori tavakból kivált karbonát és tőzeg.

A Dunamenti-síkságban leírt jelenségek a tárgyalt két kistájban mintegy
„összesűrítve”, kisebb léptékben, egymást váltogatva vannak jelen.
8
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

3.2. A folyószakasz szabályozásáról
A Dunának, a Visegrád-Nagymarosi sziklanyergen áthaladva, eséstörése van, ezért a
folyó a szállított hordalékának egy részét lerakja. Ennek következtében alakult ki a
Szentendrei-sziget, összefüggő, 34 km hosszú kavicspadja is. A mélyebb Váci-ág vezeti a
több vizet, ez a főmeder. Mindkét ágat, mindkét partján szigetek és mellékágak kísérik. A
folyó a bevágódó középszakasz jellegét csak a Szentendrei-sziget alatt, már Budapest
területén nyeri vissza.

A dunai hajózás fejlődésével párhuzamosan mind szükségesebbé vált a folyó
szabályozása. A magyarországi szakasz szabályozása a nagyobb kanyarulatok átvágásával
kezdődött, majd a mellékágakat lezárták, a főmedret több helyen kotrással mélyítették,
kiegyenesítették, megfelelő partbiztosítással, vezetőművekkel, árvédelmi töltésekkel látták el.
A Dunán Komárom és Budapest között csak helyi jellegű szabályozás folyt.

A KDV-KÖVIZIG honlapja alapján: „Az Igazgatóság kezelésében lévő mintegy 148
km hosszúságú Duna-szakaszt jellegének, és a társadalmi-gazdasági igényeket kielégíteni
kívánt szabályozása mentén két szakaszra bonthatjuk. Az első a Szob-Budapest közötti 68 km
hosszúságú, míg a második a Budapest-Dunaföldvár közötti 80 km hosszúságú szakasz. A
szabályozás a Budapest feletti szakaszon elsődlegesen a hajózási igények és az ivóvízellátás
kielégíthetőségét, míg a Főváros alatti folyószakaszon a zavartalan jéglevezetést és
másodsorban a hajózás kielégíthetőségét célozta. A teljes 148 km hosszú szakasz alapvetően
szabályozottnak minősíthető, mintegy 30 km hosszon szorul kiegészítő szabályozásra.

Szob-Budapest közötti szakasz (1.708-1.640 fkm)

Folyószabályozási és azzal összefüggő munkálatok

A Budapest feletti Duna-szakasz újabbkori szabályozását a Vác-Újpest közötti szakaszra
1949-ben készült terv alapján az 1950-es években végezték el. E szabályozás Girardon
módszere alapján, azaz változó keresztszelvények szerinti klasszikus szabályozást jelentett. A
betervezett szabályozási művekkel és mederkotrásokkal, figyelembe véve a vízműkutak
védelmét, az előírt mélységű nemzetközi hajóút kialakítását kívánták elérni.
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Szabályozásra került a váci (1.683-1.678 fkm) és a gödi (1.666-1.657 fkm)
mederszakasz, ahol sarkantyúkkal, vezetőművekkel és partbiztosításokkal sikerült a középvízi
meder tervezett méreteit, illetve a hajóút előírt mélységi, szélességi paramétereit előállítani. A
szabályozási munkák során 28 db sarkantyú és mintegy 5.400 fm partbiztosítás és vezetőmű
épült meg, a már meglévő szabályozási kőművek felújítása mellett.

Ezt követően 1966-ban, a még nem szabályozott Sződ-Felsőgöd (1.674-1.672 fkm)
közötti szakaszra készült szabályozási terv, ahol időközben csúcsgázló alakult ki. A
szabályozás során (1967-68 években) a balparton további 2 db sarkantyú, a jobbparton
vezetőmű és keresztgát, valamint partvédőmű épült.

Ezzel a szabályozással tulajdonképpen a váci Duna-ág szabályozottsága szinte teljesen
megvalósult és a mederfelmérések alapján a meder un. „egyensúlyi állapota” kialakult.
Jelentősebb szabályozási munkára – a művek fenntartásán túl – azóta sem került sor.

Az 1970-1982 közötti években (1982-től kotrási tilalom van érvényben) a Budapest
feletti szakaszon több mint 17 millió m3 kavicsanyagot kotortak ki, ennek nagy részét
Nagymaros és Vác között, ahol a kotrás hatására kb. 50-110 cm-es meder- illetve kisvízszint
süllyedés következett be. A nagyobb érték Visegrád-Nagymaros térségben jelentkezett.”

Megjegyzés: A hajóút karbantartása során is történik hordalék-kitermelés. A
hullámverés a nem kotort mederrészekről bemossa a folyami hordalékot a
hajócsatornába, így a mederben a folyami hordalék mennyisége folyamatosan csökken.
Ez az egyik oka annak, hogy a kotrási tilalom ellenére tovább csökken a középvízszint.
Ennél jelentősebb probléma, hogy a főmedernek a hajózócsatorna és a partok közé eső
területére, az ott található létesítmények vonatkozásában még ma is rendszeresen
kiadnak ún. fenntartó kotrási engedélyeket. (A szerk.)

„A hajózási kisvízszintek csökkenésével a magasabb felszínű padok relatíve feljebb
kerültek, nehezítve a hajózást. A kisvízszintek csökkenésében döntő szerepe van az ipari
volumenű kavicskotrásnak, de az alluviális folyómeder természetes jellegű berágódása is
szerepet játszik. A kisvízszintek csökkenése, a mederfenék lokális mélyülése ugyanakkor a
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korábban elhelyezett műtárgyak (keresztezések, bevezetések) szempontjából is komoly
veszélyt rejt magában.

„Gázló- és hajózási viszonyok Szob-Budapest Árpád-híd között (1.708-1.651,5 fkm)

Az Igazgatóság kezelésébe tartozó folyamszakasz az árvíz-, a jég- és a hordalék
levezethetősége szempontjából alapvetően rendezett. A hajózhatóságot azonban időszakosan
gázlók akadályozzák Dömös, Dömös-felső, Vác, Vác-felső, Göd, Budapest Árpád-híd
térségében. A Dömös-felső gázló rendezésére megkezdődtek a felmérések, tervezések.

Gázlók adatai:

1.

DÖMÖS (II) felső
1.701,0 -1.700,0 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 9dm
100 m
1.000 m

2.

DÖMÖS (I) alsó
1.698,9 -1.697,8 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 8 dm
80 m
1.100 m

3.

VÁC felső
1.684,5-1.684,2 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 13 dm
120 m
300 m

4.

VÁC
1.680,4 -1.679,8 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 13 dm
120 m
300 m

5.

GÖD
1.667,4 -1.666,5 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 7 dm
100 m
900 m

6.

BUDAPEST
1.652,5 -1.651,8 fkm között

VÍZMÉLYSÉG:
HAJÓÚT SZÉLESSÉG:
GÁZLÓ HOSSZA:

Bp + 7 dm
100 m
700 m
„

Hajózási viszonyokat nehezíti, hogy „A szakaszon a gázlóviszonyok alakulásának egy
sajátságos esete figyelhető meg. Az Ipoly torkolata alatti Duna-szakaszon a 60-as évek elején
négy gázló akadályozta a hajózást az 1.683-1.674 fkm között. Ezek megszüntetése néhány
éven belül megtörtént. Mintegy tíz év elteltével azonban újabb gázlók jelentkeztek Dömös
(1.699 fkm), illetve Vác (1.680 fkm) térségében.
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Mindkét gázló létrejöttét elsősorban a túlzott mértékű ipari kotrás, illetve az ennek
következményeként létrejövő kisvízszint süllyedés okozta. A sziklás medrű Dömösi gázlón a
vízjárástól függően alakulhat ki gázló, a gázlós napok átlaga 100 nap körül van, a minimális
gázlómélység 13 dm. A Gödi és az Árpád-hídi gázlók egyaránt 19-20 dm-es vízmélységek.
Rendezésük a 20 és 18 dm-es vízmélységű Dömösi gázlóval együtt indokolt.

E szakasz hajózási viszonyaival kapcsolatosan összefoglalásul elmondható, hogy a
meglévő gázlók távlati rendezése mellett ugyancsak lényeges a kisvízszintek süllyedési
tendenciájának lassítása, megállítása. Ez utóbbi nélkül bármilyen lokális beavatkozás csak
részleges eredményt hozhat. Ebből a szempontból kedvező, hogy a legutóbbi vízszintrögzítés
eredményei a kisvízszint süllyedési tendencia megállását mutatják a Szob-Budapest közötti
szakaszon.” (forrás: A Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmány, VITUKI, Budapest, 2007)

„A Nagymarosi Vízlépcső építésének megkezdése, majd elhagyása és a „NagymarosVisegrád térség komplex tájrehabilitációja” az 1.694-1.700 fkm közötti szakaszon új helyzetet
teremtett. Az elvégzett munkák közül jelentős az új hidraulikus meder és hajóút kialakítása, a
bal- és jobb parti partvédő művek, a közműalagút és a galériák építése.” (forrás: KDVKövizig)

A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer elképzelése a 20. század harmincas éveiben
született, amikor a Duna-menti országok kormányai foglalkozni kezdtek a Duna
hajózhatóságának javításával és azzal, hogy a szabályozás egyúttal vízi energia termelésére is
lehetőséget biztosítana. 1956. április 30-án a Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa
(KGST) határozatot hozott a Duna Pozsonytól a Fekete-tengerig tartó szakaszának ún.
komplex hasznosításáról, amelyben már szerepeltek energetikai célú vízlépcsők is.

A vízlépcsőrendszer terveit először az 1950-es évek végén dolgozta ki a Mosonyi Emil
professzor vezette társaság a BME-n. Ezután a terv többször változott, hol gazdasági, hol
ökológiai, hidrobiológiai, hol környezetvédelmi, de legfőképp politikai megfontolások miatt.

Szlovákia tervezett vízlépcső-rendszert rendszert részben megépítette, a Dunacsúny
(Čunovo) – Szap (Sap) szakaszon a saját területére terelte a Dunát, ami jelentős erőforráselvonás, területi-fejlesztési korlátozás ezért elhúzódó, máig tartó nemzetközi jogvitára vezetet.
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Magyarország a szakmai ellenérvek hatására, valamint a társadalmi nyomásnak
engedve többször is, visszatérően a folyó és környezete ökológiai, társadalmi és
gazdasági szolgáltatásainak megőrzése és hasznosítása mellett döntött a hajózás és az
energiatermelés igényeivel szemben.

A megkezdett, majd elhagyott Nagymarosi Vízlépcső építésének, és a megvalósult
komplex tájrehabilitációnak további következményei vannak, melyek közül néhányat
kiemelünk: elmaradt árvízvédelmi munkák (pl. Esztergom), sikertelen hullámtéri
rekonstrukciók

(Letkési

kanyarulatok,

Visegrádi

öblök),

káros

hatású

alvizi

beavatkozások (Váci feltöltés), stb.

Magyarország döntését számos Európai uniós jogszabály és nemzetközi egyezmény
is alátámasztja, ilyenek a Víz Keretirányelv, a Madár- és Élőhely direktíva, a
Biodiverzitás-védelmi Egyezmény, a felszín alatti vízkészletek védelméről szóló
egyezmények. A fentiekre tekintettel a hajózással kapcsolatos egyezményekben
előírtakat a vonatkozó hatályos magyar szabályozás nyújtotta lehetőségek között a
hagyományos módszerekkel kell megoldani. Ennek során különös figyelemmel kell lenni
a medermélyülés megállítására, a sarkantyúk és vezérművek okozta kedvezőtlen
környezeti hatások kiküszöbölésére, a lezárt mellékágak és általában a folyó és
hullámtéri élővilágának helyreállítására, valamint az aktív, tartamos vízbázis-védelemre
és a parthasználók igényeinek kielégítésére.

A VITUKI „A Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmány” (Budapest, 2007) alapján:

„Szob-Dömös közötti szakasz (1.708-1.700 fkm)

Az utóbbi évekig, folyószabályozási szempontból ez a szakasz egyensúlyban lévőnek
minősült, de az elmúlt években a szakasz alsó részén hajóút szűkület alakult ki.
Modellkísérlettel

alátámasztott

javaslat

készült

az

1.710

fkm

alatti

szakasz

mederszabályozására (terelőművekkel, hajóút áthelyezéssel). Ez a szabályozás az 1.708-1.703
fkm közötti mederszakaszt érinti.
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Dömös és az elbontott nagymarosi körgát (1.700-1.697 fkm) közötti szakasz

Ezen a helyen a kiszélesedő meder már régóta gázlós szakasza volt a folyónak és az
1980-as évek elejére itt a magyarországi Duna-szakasz csúcsgázlója alakult ki a NagymarosBudapest közötti mederszakaszon végzett nagy mennyiségű építőipari kotrás miatt. A korábbi
évtizedekben kialakult jelentős (80-100 cm) vízszintsüllyedés következményeként a sziklapad
feletti homokos-kavics teljesen elsodródott és így ma már a hajóút is tisztán andezit
sziklamederben halad. A hajóút javítását, mélyítését a sziklamederben víz alatti robbantással
az 1980-as évek elején megkísérelték, azonban a nehéz, költséges és a hajózást akadályozó
munkálatok a jelenlegi hajóút-paramétereknél kedvezőbb helyzetet nem tudtak kialakítani.
2005-ben egy a hajóút kanyarulatának a puha aljzatú dömösi oldal felé történő
bővítésére terv készült, ami engedélyezésre került. (A szerk.)

Az elbontott nagymarosi körgát által határolt (1.697-1.695 fkm közötti) szakasz

A térségi folyamszabályozás 1987-ben a Nagymarosi Vízlépcső építésével
összefüggésben, osztrák fővállalkozásban az Österreichische Donaukraftwerke irányításával
kezdődött meg. Első lépésben a jobb parton a korábban épített un. „vakbéltöltés”-ről
kiindulva ideiglenes körtöltés létesült. Ezzel párhuzamosan a jobb parton ideiglenes medret
alakítottak ki, ahová a körtöltés elkészülésével a Dunát átterelték.

A Dömösi gázló mélységi paramétere 3-4 dm nagyságban javult az ideiglenes meder
visszaduzzasztó hatása miatt. Az Országgyűlés 1991. április 23-án kelt határozatának
szellemében a kormány 2009/1991 határozatával elrendelte a „nagymarosi és visegrádi
térség” összehangolt terület – és táj-helyreállítási, ideiglenes körtöltés elbontási, a Dunameder helyreállítási munkáihoz beruházási program, majd a „rehabilitációs terv” elkészítését.

A folyamszabályozással foglalkozó szakértők a meder helyreállításában fontos
feladataként jelölték meg, hogy a nagymarosi vízmérce (1.694,6 fkm) és az 1.698,0 fkm
szelvény között a felszíngörbe esése a körtöltéses állapothoz képest ne változzon. A 77 cm-es
esésveszteség természetszerűleg az LKHV-hez tartozó vízszintre (Q = 1.040 m3/sec)
vonatkozott. Ez azt jelentette, hogy a Dömösi gázló mélységi paramétere változatlan marad,
azaz nem romolhatott.
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A terv alapján közműalagutat építettek a mederfenékre oly módon, hogy a csőtető a
hajóútbeli fenékszintnél 1,5 m-rel lejjebb került elhelyezésre. A jobb parton az ideiglenes
körtöltés megmaradó ívdarabja mögött – az eredetileg ideiglenes hajóútból – két öböl került
kialakításra.

A nagymarosi oldal partvédelmébe lábazati kőrakattal megtámasztott homokos kavics
anyagú rézsű épült (LNHV szintig), fölötte a rézsű és a padka felületek biológiai védelmet
kaptak. A visegrádi oldalon a már említett öblök rézsűi homokos kavics háttöltéssel, lábazati
kőszórás megtámasztással épültek.

A körtöltés elbontása után kialakult az 1.697-1.695 fkm között tervezett 150-180
méter széles, MVSz 90’-nél 29 dm mélységű hajóút. Elkészültek a galériák, a partvédelem
kialakítások, a közműalagút, a két visegrádi öböl, valamint a vízpótló és vízcserélő műtárgy
is. Megtörtént az 1.695 fkm balpartja melletti hajózási akadály (kb.1.200 m²-es sziklapad)
eltávolítása.

Az elbontott nagymarosi körgát – Szentendrei szigetcsúcs (1.695-1.690 fkm) közötti szakasz

A TÉRTERV tanulmánya részletesen ismerteti e mederszakasz bal partját érintő
rehabilitációs problémákat, a körülbelül 15-20 év alatt bekövetkezett változásokat. A meder
szigetcsúcs körüli része instabil, állandó mozgásban van.

A változás egy része viszonylag gyorsan zajlik le a két ág közötti vízhozam
megoszlásától függően, másik része tendenciajellegű és a Szentendrei-ág felső torkolati
szakasz lassú elzáródásában és fokozatos feltöltődésében nyilvánul meg, amely hosszú távon
az ág lefűződéséhez vezethet.

A váci Duna-ág a szigetcsúcs és a Kismarosi sziget között a korábbi feltöltődések után
stabilizálódott. A szigetcsúcs egyéb funkciókkal összhangban történő olyan kialakítása
szükséges, amely kedvezően befolyásolja a két ág közötti vízhozam- és hordalékmegoszlást.
Az optimális vízhozamarány-középvíznél 2/3, illetve 1/3.”
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Vizsgálatunk tárgya a Duna folyó 1.708,0 fkm – 1.651,5 fkm közötti, az Ipoly-folyó
torkolatától a Budapest Árpád-hídig tartó szakasza. A munka során felmértük és
dokumentáltuk a dunaparti természetes élővilágot, felkerestük különféle érdekcsoportok
képviselőit, az így felszínre került problémákat, kérdéseket s az ezekre adott válaszokat
gyűjtöttük össze, és ezek alapján teszünk javaslatot a hajóút módosítására e tanulmányban. A
vízisport, a halászat, a természetvédelem és a városi lakosság hajózási tevékenységből adódó
konfliktusainak feltárását és kezelését tűztük ki célul, mivel a négy érdekcsoport
folyóhasználattal kapcsolatos problémáinak gyökere hasonló.

Az alapvető konfliktusforrás, hogy a folyót a hajózhatóság érdekében gátakkal,
töltésekkel szűkebb mederbe szorították, ezáltal folyása felgyorsult, a sodorvonal
áthelyeződött. A természetes mederalakulási folyamatok részben nem tudnak végbemenni,
részben pedig módosultak. Ez kihat az egész folyószakaszra és az érintett összes területre.

Rögzítjük, hogy nem tekintjük feladatunknak a hajóút tervezését. Az a
törekvésünk az, hogy a feltárt észrevételek és igények alapján, azokat egyeztetve az
IGÉNY OLDALÁRÓL hajóút módosítási javaslatokat tegyünk a tervezők és a
projektirányítók számára.
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3.3. Az egyes folyószakaszok állapota
Ártéri szintek

A Duna visegrádi bevágódása a pliocén végén kezdődött, majd a pleisztocénben és a
holocénben folytatódott. A Visegrádi-hegységgel összefüggő Börzsöny a pliocén korszaki un.
Pannon-tengerből kiemelkedő szigeteket képzett.

Az Alpok felgyűrődésének hatására jelentős víztömeg áramlott kelet felé. Az így
keletkezett ős-Duna eleinte a mai Dunántúl közepén át folyt délkeleti irányba változó
mederalakzatokon és nyomvonalakon, fokozatosan egyre keletebbre tolódva, majd a
Dunántúli-középhegység kiemelkedésekor kelet felé terelődve bevágta magát a Visegrádihegység és a Börzsöny közti nyeregbe, és több terasz képzésével alakította ki medrét. A
különböző vastagságú teraszszintek közül jelen tanulmányban csak az alacsony ártéri szinttel
foglalkozunk.

A Duna áramlása a nyergesi szűkülettől a Visegrádi szorosig lassú, így lehetőség volt
szigetek kialakulására. Így alakult ki a Táti-, Körtvélyes-, Nyáros-szigetcsoport, majd később
a Fogarasi-, Helemba-, Törpe-szigetcsoport és a Majom-zátony.

Az ártéri szintek a Visegrádi szorosban is megfigyelhetők, csak horizontális
kiterjedésükben jóval kisebbek, mint más szakaszokon, a szintek összetorlódtak. A Duna jobb
partján az ártéri szint Esztergom és Szamár-hegy között nagyon keskeny, a szokásos két
szintet alig lehet egymástól elválasztani. A Szamár-hegy és Basaharc között az ártéri szint
csak a zátonyszigeteken fejlődött ki. A Szob-Pilismaróti-medencében az ártér magasabb
szintje széles sávban kifejlődött. Ehhez tartozik a Basaharc-Dömös közötti háromszög alakú,
öt-hat méter viszonylagos magasságú feltöltött sík terület. Belőle teraszszigetként emelkedik a
„homoki szőlő” magasabb szintje kilenc-tíz méter viszonylagos magasságra. Dömös és
Visegrád között a műút általában az ártér magasabb szintjében (+5 m) fut, és egy 300-400
méter széles területsávot véd meg a gyakoribb elöntéstől.

Visegrád és Dunabogdány között az ártéri szint jelentéktelen, itt a Duna erős
kanyarulattal alámosta a meredek völgyoldalt. Dunabogdány és Tahi között a Szentendrei-
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Duna ág nagy kanyart írt le. A műút és a Duna között mindkét ártéri szint jellegzetesen
kifejlődött. A mélyebb holtmeder szakaszok jelölik az ártér alacsonyabb szintjét, ebből
emelkedik a magasabb ártéri szint, az 5-6 méter magasságú terasz, amelyet a magas árvizek
még elönthetnek.

A Duna bal partján a magasabb ártéri szintet a Helemba-sziget és Szob között az Ipoly
torkolatáig lehet követni. Szob és Nagymaros között csak igen keskeny ártéri padka található.
Ez Nagymaros és Kismaros között 400-500 méterre is kiszélesedik, de mind az alacsonyabb
(3-4 méteres), mind a magasabb (5-6 méteres) szint előtűnik. A Verőcei téglagyártól Vácig a
Duna közvetlenül a meredek löszperemet mossa alá, úgyhogy ártéri szintek – a szigeteket
kivéve – nincsenek.

A Duna jobb partján Tahitól Szentendréig az alacsony ártér 3-5 méteres, a magas ártér
6-7 méteres viszonylagos magasságú. Ezek csak keskeny sávban alakultak ki. Jelentős
azonban az ártér kiterjedése a Szentendrei-szigeten, Szentendre és Budapest között széles
ártéri sáv tartozik a Duna-völgyhöz. Szentendre-Pomáz-Budakalász között szépen kifejlődött
alacsonyabb és magasabb ártéri szintet figyelhetünk meg.

A Duna bal partján az ártér alacsonyabb szintje Vác és Sződliget között jelentkezik
először nagyobb kiterjedésben. Ez mederkiegyenesedéssel keletkezett újholocén ártér. Hozzá
hasonló felszín a Dunakeszi és Újpest között hosszan elnyúló lefűződött holtág mocsaras,
tőzeges szintje. A Duna mai medre és a „nádas” alacsony ártere között az újholocén Duna egy
hosszú szigetet fogott közre. A magas ártértől az alacsonyabb szintet is jól el lehet különíteni.
Mindkét szint jelentősen betelepült, kisebb foltoktól eltekintve különböző intenzitású
használatoknak kitett.
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Élőhelyek

A Duna a vizsgált szakaszon halad át a Börzsöny és a Visegrádi-hegység között, medre
leszűkül, folyása pedig felgyorsul. A part meredekebb, gyakran hiányoznak a jellegzetes alsó
ártéri erdőszintek. Az északi részen a közút szinte végig a parton húzódik, és egy szakasz
kivételével a déli részen is. Jellemző a kőszórásos, vagy épített partbiztosítás. Emiatt az ártéri
területek kis kiterjedésűek, gyakran csak keskeny sávra korlátozódnak, vagy teljesen
hiányoznak, így a puhafás ligeterdő szint is.

A Helemba-sziget a felparcellázás, majd üdülési célú használat következtében
botanikailag elértéktelenedett. Belsejében 1993-ban ültetett fákat találtunk – főleg diót
(Juglans regia), az aljnövényzet uralkodó faja az aranyvessző (Solidago sp.). A sziget parti
zónájában megtalálhattuk a puha ligeterdőt, ám ez erősen degradált. A második felmérés
idejére a helyzet keveset változott. A „természetes” növényzetre ugyanaz jellemző, mint
korábban, csupán a nyaraló-épületek, építmények száma emelkedett meg a szigeten, és ezzel
párhuzamosan nőtt a kertként kialakított területek részaránya a honos vegetációval szemben.

A Fogarasi-sziget 1993-ban élő vízfolyással körülvett, de alacsony vízállás esetén a
sziget nyugati végénél lévő gázlón megközelíthető volt. A gázló felett bokorfüzes zárta a
medret a megindult szukcessziós folyamat eredményeként, amelyet elősegített a sziget felett
található sarkantyú. 2006-2007-re ez a felső rész teljesen feltöltődött, a gázló helyén –
feltehetően illegálisan – töltést emeltek, hogy gépjárművel meg lehessen közelíteni a területet.
Emiatt azonban a mellékág alsóbb részei is feliszapolódtak, és csak magasabb vízállás esetén
van benne víz, egyébként nedves, mocsaras.

A sziget belsejében 1993-ban ártéri erdő volt, vegyes faállománnyal, döntően húsz év
körüli korú telepített nyárral. Ezek között azonban keményfa fajok is előfordultak, mint pl.:
vénic szil (Ulmus laevis), magyar kőris (Fraxinus angustifolia), és már akkor is előfordult
zöld juhar (Acer negundo). A fás állomány százalékos megoszlása: nyár 40 %‚ fűz 30 %‚ szil,
kőris, juhar 30 %. A cserjeszintben az ártérre jellemző fajok domináltak, az aljnövényzet
uralkodó fajai a nagy csalán (Urtica dioica) és hamvasszeder (Rubus caesius) voltak, emellett
nagy számban találtunk kúszónövényeket is (Vitis spp., Humulus lupulus).
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A 2006-2007-es felmérés idejére a nyarast kitermelték, nem sokkal bejárásunk előtt. A
sziget többi – vízfolyás menti – zónájában az uralkodó fehér fűz (Salix alba) mellett sok a
zöld juhar (Acer negundo), egyelőre elsősorban az alsó lombkorona szintben. Gyakori a parti
szőlő (Vitis riparia). A sziget déli végénél kisebb szép bokorfüzes található.

Területét tekintve legkisebb a Törpe-sziget. 1993-ban ennek növényzete még közel állt a
természetes állapothoz, a sziget teljes területén ártéri puhafás erdőállomány volt, sűrű
aljnövényzettel. Telepített nyárt nem találtunk. A domináns fafajok a fehér fűz (Salix alba) és
a törékeny fűz (Salix fragilis) voltak. A parton az ártér határát a 11-es főút jelöli.

2006-2007-re a kis sziget teljesen elgyomosodott, holott emberi használata nem
jellemző. Tájképileg változás nem látható 1993-hoz képest, a parti keskeny sávot továbbra is a
fehér fűz (Salix alba) és a törékeny fűz (Salix fragilis) állomány alkotja, azonban a sziget
belsejéből ezek a fajok már teljesen kiszorultak, helyüket – 1-2 pusztuló öreg fűzt leszámítva
– átvette az adventív zöld juhar (Acer negundo). Az aljnövényzetet seprence (Stenactis
annua), őszirózsa fajok (Aster spp.) és nagy csalán (Urtica dioica) alkotja, a nagy-dunai
oldalon sok a komló (Humulus lupulus).

A parti oldalon itt kisebb üdülőterület alakult ki, így a parti természetes vegetáció
megszűnt. Az épületek többsége illegális.

Tájképi szempontból kiemelkedő értéket képvisel a Duna közepén kialakult Majomzátony. Ennek növényzete mindössze két-három fűzfából áll, s a sziget gyakran teljesen víz
alá kerül.

A Duna jobb partja egy keskeny erdősáv kivételével művelés alatt áll (Pilismarót
környéke). A mezőgazdasági kultúrák főleg a kukorica és a napraforgó. Ezek szántóföldi
gyomnövényei is megtalálhatók a part menti régióban. A terület kedvelt üdülőhely a sóderes
part, a viszonylag tisztább víz, valamint a táj szépsége miatt. Dömöstől kezdve a part már
vagy beépített, vagy építési terület, emiatt összefüggő ártéri növényzetet nem találunk.

A szakaszon több helyen kőszórásos partbiztosítás kíséri a folyót, ezért a természetes
vegetáció számára alig maradt hely. Ezt a keskeny növénysávot 1993-ban még többnyire nyár
alkotta, 2006-2007-re jelentősen elgyomosodott, ma nagy arányban (akár 50% is!) van jelen
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zöld juhar (Acer negundo). Néhány helyen kisebb bokorfüzes folt alakult ki, elsősorban a
kavicsos partszakaszokon. Tájképi szempontból ez a pionír vegetáció is értékes.

A Duna bal partján egészen a Szentendrei-sziget északi csúcsáig nem alakult ki
egybefüggő, jelentősebb ártéri erdő (egy kisebb folt kivételével Zebegény alatt) a meredek
part, a beépítés – e térség nagyon kedvelt üdülőterület – és a folyó megnövekedett sebessége
miatt.

Elsősorban tájképi szempontból említésre méltó az Ipoly torkolat és környéke. A
torkolati terület vegetációja mozaikos, ligetes-gyepes foltok váltakoznak. Természetközeli
növényállományok, melyekben azonban már számos adventív és gyomfaj is megtalálható.
Ezek közül újdonság a kutatási területen a japánkeserűfű (Reynoutria japonica). Az értékes
fajok közül a védett réti iszalag (Clematis integrifolia) nagy egyedszámú előfordulását kell
megemlíteni. A faj veszélyeztetettsége az adott élőhelyen nagy, termőhelye ugyanis a
településfejlesztés egyik célterülete, ami egyébként egy degradált, hajdani kavicsbánya körüli
gyep.

Nagymarosnál az 1693 és 1692 fkm-nél található a Sólyom-sziget. A sziget jó példa
arra, hogy egy ártéri terület botanikailag mennyire leromolhat a beépítés (kemping,
víkendházak) miatt. Az eredeti állapot szinte már nyomokban sem ismerhető fel, a
természetesen jelen lévő puhafás állomány nagyrészt eltűnt, helyet adva a telepített
kultúráknak és a gyomoknak (Solidago sp., Asclepias syriaca). A sziget előtt egy hosszan
elnyúló zátonyt találunk, melyet teljes egészében ellep a bokorfüzes. 2006-2007-re az északi
részén már fás állomány található, részint honos, részint tájidegen fajokkal. A terület jövője a
természetközeli növényzet szempontjából továbbra sem kecsegtető, a belső ágban jachtkikötő
van, illetve épül tovább.

A szakaszon a Duna folyása újra lelassul, sok helyen kisebb szigeteket alakított ki,
melyek közül igen sok értékes botanikai és zoológiai szempontból. A hajózás elősegítése, a
folyás meggyorsítása miatt gyakoriak a sarkantyúk a folyószakaszon. Ezek a létesítmények
jelentős hatással vannak a sziget képződésre, fejlődésre és ezzel együtt az itt lévő vegetációra
is.
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A Duna bal partja

A Duna itt lassú folyása miatt zátonyszigeteket épített, mintegy folytatásaként a
Sólyom-szigetnél lévő zátonynak. Ezeket meglehetősen gyorsan fiatal bokorfűz állomány
lepte be, megteremtve a későbbi puhafás erdő feltételeit.

A Sólyom-sziget alatti kisebb szigetek botanikai szempontból nem kiemelkedők,
ökológiai és tájképi szempontból annál értékesebbek. Fás állományuk többnyire fehér és
törékeny fűz (Salix alba, Salix fragilis), hol sűrűbb, hol ritkább, de gyomos, degradált
aljnövényzettel. Sok az aranyvessző (Soidago sp.) és az egynyári seprence (Stenactis annua) a
termőhelyhonos gyomfajok közül a nagy csalán (Urtica dioica) van jelen nagy számban.
A szigeteket kísérő parti sáv szintén viszonylag kedvező megjelenésű és fajösszetételű,
azonban a gyomfajok részaránya magasabb.

A Kismarosi-sziget kialakulását tekintve régebbi és nagyobb képződmény –
tulajdonképpen félsziget, csak a nyugati rész medrében találunk vizet. A sziget keleti részén
levő meder a szukcesszió következtében erősen feltöltődött, Kismaros felőli szélén jó állapotú
füzes van. Az elzárt meder nyugati felét horgásztónak használják, melyben feliszapolódást
figyelhetünk meg. Nagy területet foglalnak el a természetes ártári iszapkedvelő növények
(Rumex, Polygonum sp.).

1993-ban a nyugati vég lezárt volt, az élő Dunával csak áradáskor került kapcsolatba,
vegetációja degradált. A szigeten akkoriban idős telepített fehér nyár (Populus alba) állomány
állt. Az aljnövényzetet többnyire invazív gyomfajok – seprence (Stenactis annua, S. strigosa)
– alkotják, illetve nagy számban megtalálható a hamvasszeder (Rubus caesius).

A 2006-2007-es felmérés idejére a nyugati rész teljesen degradálódott. A területe erősen
bolygatott, horgászatra és helyenként üdülési célra is használják (kisebb bódék). A szigeten
fiatal telepített nyaras található erősen gyomos aljnövényzettel. Ezzel ellentétben a keleti
meder és környéke igen szép, közel természetes élőhely számos értékes, több védett
növényfajjal, pl. sulyom (Trapa natans), nyári tőzike (Leucojum aestivum).
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A Kismarosi-sziget partvidékét töltések és árkok szabdalják fel. Az ártéri terület 1993ban már gyümölcsös és kaszáló hasznosítású, ahogy jelenleg is.

A lágyszárú növényállományban – ahol nem érte különösebb bolygatás – még mindig
megtalálhatók az ártéren tipikus lágyszárú fajok (Plantago maxima, Agrostis stolonifera,
Colchicum autumnale, Clematis integrifolia, Ranunculus spp., Caltha palustris). Szép,
értékes kaszálórét és nagyobb kiterjedésű nádas is található itt.

Kismaros és Verőce települések területén a parton nincs ártéri növényzet, egyetlen erdőés legelőfolttól eltekintve, mely a Morgó-patak torkolatánál található, ezt most is a legeltetik,
tájképileg igen szép, és fajállományát tekintve is közel természetes.

A települések alatt újra csak egy keskeny puhafás sávra korlátozódik az ártéri vegetáció,
a 12-es számú főút és part között. Ez a keskeny sáv botanikailag többnyire értéktelen, benne
növekvő részaránnyal van jelen a zöld juhar (Acer negundo).

Innen délre a Kompkötő-sziget érdemel külön figyelmet. A sziget már 1993-ban is
természetvédelmi terület – az egyik legrégebbi sziget ezen a szakaszon (már nyolcszáz évvel
ezelőtti írások is említik). A szigetet annak közepe táján keresztgát köti össze a parttal. A
parttól való távolság és a nehéz megközelítés miatt a sziget növényzete még az eredeti képet
mutatja.

1993-ban az alsó térrészen jó állapotban lévő fehér fűz állomány volt található. Gyakori
volt ennek a résznek az elöntése – erre utalt az itt található felgyülemlett hordalék is, és hogy
– az aljnövényzet hiányzott. A felsőbb részeken idős puhafás ligeterdő volt nyár (P. nigra, P.
alba, P. tremula), fűz (Salix spp.) és szil (Ulmus spp.) fajokkal. Köztük a cserjeszintben
fellelhető volt a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a kányabangita (Viburnum opulus) és a
kecskerágó (Euonymus sp.) is. A sziget part felőli részén bokorfüzest lehetett látni, melyet
néhol nádasfoltok szakítottak meg. A déli végen is bokorfüzest és sűrű ártéri aljnövényzetet
találtunk. A belső rész kapcsolatban állt az élő Dunával, még alacsony vízállás esetén is a
keskeny csatorna húzódott a bokorfüzesben.

2006-2007-re a sziget képe nem sokat változott. A rajta lévő vegetáció továbbra is szép
és értékes, közepén az erdő már átmenetet képez a magas ártéri keményfa liget felé.
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Elsősorban faállománya, a fekete nyaras (Populus nigra) értékes rajta. A Nagy-Duna felőli
partján szép bokorfüzes húzódik. A növényzet által újonnan meghódított részeken az
aljnövényzet főleg Solidago és Rorippa austriaca. A szigetcsúcs É-ról kőszórással biztosított.

A belső folyóágat horgászok aktívan használják. Bár a szigetre magára kevéssé járnak
be, a degradáció jelei erről az oldalról a kőtöltés közelében mégis megfigyelhetők a
növényzeten. A kőtöltés miatt holtággá lett részek sajnos feltöltődnek.

A Vác környéki partvidéken 1993-ban idős puhafa ligeterdőt találtunk, amely délre
haladva egyre nagyobb részt foglalt el (Buki-sziget, Limbus). Az aljnövényzet az elöntésektől
függően hol sűrű – szinte járhatatlan – többnyire degradált, hol pedig hiányzik. A 2007-re a
partszakasz

a

Kompkötő-sziget

magasságában

részben

üdülőterületté

vált,

ezzel

párhuzamosan a part menti vegetáció részben eltűnt, részben átalakult, leromlott.

A kompkötő-szigettől délre található a Buki-sziget, mely mára tulajdonképpen már
csupán félszigetnek tekinthető. Északról teljesen elzáródott és dél felől is csak nagyvíz idején
tud befolyni a Duna. A holtmeder középső részén állandó vízfelület található, melyet
horgásztóként használnak és kezelnek is, erősen eutrofizálódott, rossz állapotú. A sziget többi
részén bár gyomosodó, de viszonylag értékes ártéri vegetáció található. Kiemelkedő ezek
közül a néhai meder déli részén lévő terület, amely most fás, mocsaras, számos jó ártéri fajjal,
és kevés gyomnövénnyel. A sziget Duna felőli széle degradáltabb, ezen a területen is
előszeretettel horgásznak. A sziget déli végénél van a Felső-Gombás-patak torkolata, itt
rengeteg hulladék és építési törmelék szennyezi a területet.

A Váctól délre lévő szigetek (félszigetek) a Váci-sziget és az Égető- (köznapi nevén
Szúnyog-) sziget az 1993-as felmérés idején igen értékesnek bizonyultak. Ennek az alacsony
ártérnek meglehetősen gazdag a madárvilága, növényzete viszont már akkor a leromlás jeleit
mutatta, főként az Égető-szigeten. A vízfolyás a part és a szigetek között megszűnt (csak
nagyobb áradáskor van összeköttetése a Dunával délről, északról gáttal elzárták az átfolyást),
emiatt megindult egy erőteljes, gyors szukcesszió. A part mente degradált, a vízmű területén
telepített nyaras húzódott. Időközben megépült a kerékpárút is, mely nagyobb emberi
jelenlétet okozott, s a degradációt elősegítette, fokozta, pozitív hatása viszont, hogy
meggátolja a partvonal további beépülését. A szigetek nagy területét borította csalán (Urtica
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dioica), hamvas szeder (Rubus caesius), adventív gyomok közül seprence (Stenactis annua, S.
strigosa), cserjeszintben pedig a bodza (Sambucus nigra) volt gyakori.

2006-2007-re a területen jelentős változás nem észlelhető, a vegetáció a kerékpárút
mentén ugyan kicsit degradáltabbá vált, de jelentős minőségi romlás összességében nem
következett be.

Tovább haladva délre, a sződi Rákos-patakig nincsen említésre méltó értékű vegetáció.
A patak torkolata feletti erdő nagyrészt megsemmisült kemping, jachtkikötő létesítése miatt.
Torkolata alatt 1993-ban jelentősebb fiatal fűzállomány volt. Akkoriban néhány idős fehér
nyár (Salix alba) mellett gyakori volt az akác (Robinia pseudo-acacia) és az ostorfa (Celtis
occidentalis). A cserjeszint szintén vegyes volt, adventív fajokkal tarkítva.

2006-2007-ben ez az erdőfolt, illetőleg elsősorban annak déli része viszonylag
értékesnek bizonyult. Bár gyomfajok is nagy arányban vannak jelen, a természetes ártéri
növényzet dominál, annak jellegzetes szintezettségét is jól mutatva. A terület a Duna-Ipoly
Nemzeti Park része, jelenleg „aktív” kezelés alatt áll annak érdekében, hogy a természetes
vegetáció minél jobban regenerálódni tudjon a területen.

A második felmérés alkalmával szintén említésre méltónak bizonyult az ettől az
erdőfolttól délre, Gödig húzódó erdősáv. A part mentén keskeny bokorfüzest és puhafa
ligeterdőt találunk, mely természetközeli állapotú. E mellett telepített nyaras van, amelynek
aljnövényzete a puhafa ligeterdők magasabb térszínein honos vegetáció sajátosságait tükrözi,
több értékes növényfajjal.

Göd, illetve Dunakeszi területén, valamint ettől délre nem maradt fenn nagyobb területű
ártéri vegetáció. Kivételt ez alól csak a Gödi-sziget és környéke képez. A Gödi-sziget és az
ártér növényzetét részletesen feldolgozták Seregélyes Tibor és munkatársai.

2006-2007-ben a terület még mindig értékesnek mondható az aktív emberi használat
ellenére. Kiemelném ezen belül a sziget közepén lévő magasabb részt, mely hasonlóan a
Kompkötő-szigethez a magas ártéri keményfás ligeterdő felé képez átmenetet, elsősorban
faállománya értékes.
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A Duna jobb partja, a Szentendrei-sziget keleti oldala:

A Szentendrei-sziget északi vége turisztikai célokat szolgál. Botanikai értéke nem
jelentős, bár maga az idős fűzes tájképi szempontból fontos. A sziget területe többnyire
művelt, és a művelés határa gyakran egészen a meredek partig lenyúlik, veszélyeztetve ezzel a
parti zóna élővilágát, mely igen nagy értékű, országos szinten is jelentős, természetközeli
élővilágnak ad otthont.

A Verőcei-sziget botanikai összetétele 1993-ban vegyes volt. A sziget felső, nyugati
része és a holtág növényállománya nagyon értékes volt, – pl. sulyom (Trapa natans),
békatutaj (Hydrocharis morsus-vanae) – mivel a holtágban még alacsony vízálláskor is volt
víz. A sziget felső részén természetközeli állapotban lévő fűzerdő volt, itt-ott nádas foltokkal.
Madártanilag is értékes volt ez a terület. A sziget határát néhol elég nehéz volt meghúzni az
erőteljes szukcesszió miatt. A többi részen a növényzetet akkoriban nagyrészt tönkretett, fiatal
(4-5 éves) telepített nyaras alkotta, gyomos aljnövényzettel – (farkasalma (Aristolochia
clematitis), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), gyalogakác (Amorpha fruticosa). A parti
fűzállományban sok az elhalt egyed.

A Kőgeszteri-sziget és a Verőcei-sziget határán lévő puhafa ligeterdő ismét jó állapotban
volt, a parton kiterjedt bokorfüzes állománnyal. A Kőgeszteri-sziget egy rövid keresztgáttal
kapcsolódik a Szentendrei-szigethez. A keresztgát feletti rész az év nagy részében nincs
kapcsolatban az élő Dunával, erőteljes szukcessziós folyamatok indultak meg. A keresztgát
alatti rész vize az élő Dunához hasonló, azzal állandóan cserélődik egy keskeny csatornán át.
A Kőgeszteri-szigeten idős nyárállomány állt közönséges aljnövényzettel.

A Kőgeszteri-sziget alatt a Szentendrei-sziget területét legelőnek használják, vagy pedig
faültetvényeket találunk a humuszos homok talajon. A telepített faállomány főleg kanadai
nyár (Populus x canadensis), és sajnálatos módon egyre gyakoribb az akác (Robinia pseudoacacia). (A telepítés célja a homok megkötése, és a terület erdőgazdasági hasznosítása.)
Ezeken a részeken az eredeti növényzet teljesen eltűnt, ma már alig vannak nyomai a pusztai
tölgyeseknek, és a homokpusztagyepek is megfogyatkoztak.
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Délre haladva a Martuska-sziget jelent üde foltot a degradálódott vegetációban. A sziget
teljes területe védelem alatt áll. Valamikor vízzel teljesen körülvett volt, de a holtág az idők
folyamán csaknem egész hosszában feltöltődött, és a partját évszázados füzek és nyárfák
kísérik. Ősszel tömeges a szigeten az őszi kikerics (Colchicum autumnale) és az őszi vérfű
(Sanguisorba officinalis). A meder mentén gyakoriak a nagyobb nádfoltok, melyek fontos
élőhelyek a madarak számára.

A fenti három sziget esetében a medrek feltöltődése tovább folytatódott, ezzel számos
tájidegen faj megtelepedését is elősegítve. Alapvetően elmondható, hogy vegetációjuk a Duna
felől „szennyeződik”, gyomosodik, a parti sávban elszaporodott a zöld juhar (Acer negundo)
valamint a Solidago, és Aster fajok.

A Torda-szigeteket három kis sziget alkotja. A legészakibb elválasztó medre
feltöltődött, így beleolvadt a Szentendrei-szigetbe. Mindhárom sziget védett. Növényzetük
természetközeli, vegyes korú puhafás ligeterdő állomány, melyet főként fehér és törékeny fűz
(Salix alba, S. fragilis) alkot. A legnagyobb sziget kereszttöltéssel kapcsolódik a Szentendreiszigethez. A „holtág” nagy része kiszárad alacsony vízállásnál. A vízinövényzet sűrű (sulyom
(Trapa natans)), keserűfüvek (Polygonum spp.), lórom fajok (Rumex spp.)). A szigetek madár
élőhelyként is fontosak. A parton egy füzes sáv után végig töltés húzódik, mintegy elválasztva
az értékes és kevésbé értékes területeket. A füzes állományban egyre nagyobb területen
található a bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), mely jól tűri a gyakori elöntéseket is.

A Révész-szigeten már több helyen megfigyelhetjük az emberi beavatkozás nyomait.
Erdőállománya aránylag zavartalan, bár helyenként telepített, az aljnövényzet is ennek
megfelelő. A cserjeszintben itt is megtalálható a kányabangita (Viburnum opulus) és a
veresgyűrűs som (Cornus sanguinea). A holtágban csak az év egy rövid időszakában van víz,
itt vízigényes lágyszárúak (Polygonum spp., Phragmites australis, Carex spp.) uralkodnak.

A Révész-szigettől délre a Szentendrei-sziget partján már alig találunk jelentős puhafás
erdőt – többnyire csak egy keskeny sávban – néhol ez is hiányzik. Ennek okai a part
alakulása, a töltés és a műút a part közelében halad, és a települések terjeszkedése (Surány,
Horány, Szürkő-sziget).
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A felsőbb szintek területeit birka- és marhalegelőnek használják. A legelők növényzete
tipikus pusztagyepi vegetáció. A többi részen a pusztai tölgyeseket kiszorították a telepített
nyárasok és akácosok. A megmaradt tölgyesek is igen erősen leromlott állapotban vannak.
Gyakori bennük az ostorfa (Celtis occidentalis), bálványfa (Ailanthus altissima), akác
(Robinia pseudo-acacia) és erdei fenyő (Pinus sylvestris). Sajnos a kivágott tölgyek helyét is
fokozatosan ezek veszik át. A sziget déli vége 1993-ban még legelő, csak a partmenti részén
lelhetők fel kevert állományú erdők. Mára a legelőket felhagyták, cserjésednek, illetve ahol a
vízmű terület igényei úgy kívánják, ott kaszálják őket. A telepített fák közül gyakori a dió
(Juglans regia).
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Az egyes folyószakaszok jelenlegi állapotáról

Szob – Pilismarót (1.708 – 1.701 fkm)

Az Ipoly-folyó torkolata környékén zátonyképződés van folyamatban, ökológiai
szempontból kiemelkedő jelentőségű, védett és fokozottan védett növény és állatfajok
számára rendkívül értékes élőhelyek jönnek létre. További értékes terület a Zebegényi-sziget
és a szabad átfolyású mellékága. A balparti oldal meredek, a különböző tájhasználatok
összetorlódnak, ami halmozott környezeti problémát, közlekedési és települési gondokat
jelent. A jobbparti oldal laposabb, külterjes mezőgazdasági és ipari természetű használat,
valamint üdülőkörzeti betelepedés a jellemző.

Dömösi-szűkület és gázló (1.701 – 1.697 fkm)

A Börzsöny hegység déli nyúlványa a Szent Mihály-hegy és a Visegrádi hegység tömbje
közé bevágódva halad a Duna. A balpart nagyon meredek, a vasút és a közút nyomvonala is
mesterséges teraszon halad. A jobbpart kevésbé meredek hosszabb szakaszokon keskeny
sávban Duna teraszok és kisebb vízfolyások torkolati szakasza, egyes esetekben
hordalékkúpja található.

Nagymaros (1.697 – 1.694,5 fkm)

Nagymaros év Visegrád között van a legszűkebb értelemben vett Dunakanyar. A
keskeny betelepült, illetve intenzíven használt parti sávtól eltekintve hegyek között halad a
Duna. Az ún. Visegrádi öblök hipertrófak (vizi növényzettel borítottak), megfelelő átfolyással
nem rendelkeznek. A felhagyott Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer beruházás volt
munkaterületei rendezetlenek, közösségi használatuk nem megoldott.

Nagy-kör (1.694,5 – 1.689,5 fkm)

Az ún. Nagy-kör a közvetlenül a Nagymaros alatt (a várostól északra) található, közel öt
km hosszan elnyúlt szigetsor, amelynek mellékágai a legutóbbi szabályozási munkák után
tömődtek el illetve kerültek elrekesztésre. Korábban halász-horgász paradicsom volt.
29
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

Természetvédelmi értékük ma is jelentős, különösen a Kismarosi-holtágé. A korábban
összefüggő mellékágrendszer helyreállítása indokolt, azonban a közben kialakult használati
jogosultságokra tekintettel (szabadidős és üdülőövezet, valamint mezőgazdasági használatok)
a szigetekre történő szabad beközlekedést biztosítani kell.

Szentendrei-sziget felső szigetcsúcsa

Strandolással és más szabadidős tevékenységekkel intenzíven terhelt. A csúcs fölött
kialakult ún. Szúnyog-sziget összenőtt a Szentendrei-szigettel, fölötte újabb zátony képződése
van folyamatban. A szigetcsúcs kialakítása kulcsfontosságú a folyó és használói számára. Az
előírt középvizi vízmegosztás aránya 2/3 – 1/3 a Váci-ág és a Szentendrei ág között. A
szigetcsúcs elfajulása, a Szentendrei-ág bejáratának feltöltődése van folyamatban, ami
károsan befolyásolja a Szentendrei-ág felőli élővilágot és használatokat.

Verőcei-sziget – Kőgeszteri-sziget (1.689,5 – 1.686,5 fkm)

A Verőcei-sziget felső vége régebben, a Kőgeszteri-sziget felső vége pedig a
közelmúltban lekötött a parthoz a Szentendrei-sziget oldalán. A szigetek mellékágát
kőszórások zárják el. A kőszórások fölött mellékág-szakaszok eltöltődése folyamatban van,
részben lezárult. A terület ipari jelentős (vízmű) és időszakok turisztikai terhelésnek van
kitéve. A terület természetvédelmi szempontból jelentős. A mellékágak teljeskörű
rehabilitációja indokolt. Bejárást csak a kezelési jogosultsággal rendelkezők számára kell
biztosítani.

Kompkötő sziget – Buki-sziget (1.686 – 1.683 fkm)

Vác város északi folyószakaszán a Kompkötő-sziget melletti mellékágat az ág
közepénél keresztgáttal elzárták. Ennek hatására az egykori mederből két öböl alakult ki,
melyek elkezdtek feltöltődni, feliszapolódni. A szigeten ártéri erdő található. A gáton át a
szigetre könnyen be lehet jutni, mind gyalog, mind gépjárművel, egyre többen látogatják a
szigetet, különböző használatok alakultak ki.
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A Kompkötő alatt a Buki-sziget található, a Buki-mellékág folyóval való kapcsolata
északról már korábban megszűnt. A szabályozás során az öblöt alsó harmadánál még egy
keresztgáttal zárták el, így egy tó alakult ki, melyet horgászati célokra használnak. Az alsó
megmaradt kis öbölrész jelentősen feltöltődött, ma már csak nagyvíz idején funkcionál
ártérként az egykori meder, benne ártéri erdő alakult ki.

A bal parton ezen a szakaszon végig keskeny ártéri erdősáv húzódik, mögötte
üdülőterületekkel. Használata vegyes, alapvetően rekreációs funkciókat tölt be. Az északi
településhatárnál, az egykori sóderkirakó alatti partszakasz magánhasználatú, több helyen
elkerített, belépni nem lehet. Az egykori sóderkirakót motorcsónak és jetski kikötőként
használják.

A jobb parti rész a Szentendrei-sziget területe, sodorvonali oldal, keskeny sávban erdő
húzódik mellette, mögötte gyepes területek, a Vízművek kezelésében. A partfal jelentősen
erodálódik. A szakaszt délről egy sarkantyú zárja, ez a medret egy harmadával leszűkíti, s a
folyót jelentősen felgyorsítja. A sarkantyú fölött néhány száz méteren jelentősen feltöltődött a
meder, a pesti vízmércén mért 190 cm-es vízszint esetén már szárazon van a terület.

Tordák (1.683 – 1.679 fkm)

Közvetlen a Buki-sziget alatti kis erdősáv után ipari hasznosítású területek következnek
meredek, kőszórásos illetve betonozott partfallal. Részben sóderrakodó, részben egy egykori
sóderkitermelés helyén keletkezett mélyedés - „kis tó” - részben pedig a DDC Kft
cementrakodó hajókikötője található itt. A sodorvonal a parthoz közel húzódik, a folyó a
partbiztosítás alatt erősen erodálja a partoldalt, a burkolat alatti földművet, és más parti
létesítményeket is.

Az ipari területek alatt rövidebb szakaszon rekreációs használatú keskeny ártéri erdősáv,
és gyepes terület húzódik. Ettől délfelé továbbhaladva a kompig kis részben kőszórásos,
nagyobb részben pedig beton partbiztosítással ellátott szakasz következik. A partbiztosítás
alatti mederrészt, amikor szárazon van, szintén rekreációs célokra használják a helyi lakosok.
A sodorvonal és hajóútvonal a Börtön alsó széléig nagyon közel húzódik a bal parthoz, erősen
erodálja a partfalat, emellett nagy a hajóforgalomból adódó hullámverés.
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A forgalomirányító és sebességkorlátozó táblák jórészt hiányoznak, illetve az azokon
feltüntetett előírásokat nem tartják be. A börtön és a komp között a hajóút és a sodorvonal
távolabb van a parttól, de a partfal erodálódása még itt is jelentős.

A jobb parton ezen a szakaszon a Paradicsom-, Torda-, és Révész-szigetek találhatók,
ártéri erdővel borítva. A szigetek mögötti holtágakat itt is lezárták, és az ágak erősen
feliszapolódtak. Különösen igaz ez a Révész-sziget mögötti ágra, ez rendszeresen kiszárad. A
Paradicsom-, és Torda-szigetek alsó végénél egy-egy sarkantyú található, melyek fölött
szintén jelentős a feltöltődés.

Váci-feltöltés – Égető-sziget (1.679 –1.674,5 fkm)

A bal parti rész felső 1 km hosszú szakaszán, az egykori fövenyes kavicsos részen
nagyrész építési törmelékből álló feltöltés található, mely részben beton, részben kőszórásos
partbiztosítással van ellátva. Az erózió több helyen megbontotta a partoldalt, itt a kimosott
építési törmelék látszik a víz felől. A feltöltés teljes területe – különböző állapotú – közpark.
Az alsó szakasz extenzív, főként gyomfajokkal betelepülve. A terület látványa a Duna felől
igen kedvezőtlen, különösen disszonáns a műemléki városrész és vár látványa ezzel az
előtérrel.

A feltöltés alatt a Liget és az Égető-sziget közel természetes – kavicsos, galériaerdővel
szegélyezett partvonala húzódik. A Liget alatti holtág feltöltődött, vízutánpótlását és
viszonylagos tisztítását az itt a Dunába torkolló Gombás-patak biztosítja. A Gombás-patak
torkolata a feltöltés következtében eredeti helyétől jóval délebbre tolódott.

Az Égető-sziget mellékága a fentebb említettekhez hasonlóan keresztgáttal lett elzárva,
erősen feltöltődött. A sziget északi végénél teljesen feliszapolódott, nagy Dunával való
kapcsolata elzáródott. Az egykori meder rendszeresen kiszárad. Az Égető-sziget alatti –
vizsgált területhez tartozó – partszakasz kőszórásos partbiztosítással van ellátva. A parti sávon
erdő és gyepterületek szegélyezik a folyót.

A Sződliget – Budapest folyószakaszon a folyó jobb és bal partja jelentős
különbséget mutat, ezért a jobbparti és a balparti parti területeket külön-külön
jellemezzük.
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BALPART

A Vác-Budapest közötti Duna-szakaszon a bal part használatát a művi elemek
határozzák meg, a part menti kiterjedt beépített területek, gátak mögé zárt vízműterületek
találhatók, a lakó és üdülőterületek környezetében rendkívül intenzív az igénybevétel és a
környezeti terhelés, a természetes vízparti élővilág kialakulására, megmaradására csak kis
területen van lehetőség.

Sződliget (1.674 - 1.672 fkm)

A folyó magas-árterét az 1.673 fkm-ig a 2. sz. főút határolja. Az 1.674 fkm
magasságában, a Sződrákos-pataktól északra a folyópart teljesen mesterséges, egy kőgátakkal
védett jachtkikötő került kialakításra. A kőgátakon kevés többnyire honos fajokból álló
növényzet telepedett meg spontán.

A Sződrákos-pataktól délre szép, értékes természetközeli ártéri erdő található, mely Göd
belterületéig, cca. az 1.672 fkm-ig tart. A patak torkolati szakasza értékes ívó- és
ivadéknevelődő területet biztosít számos dunai halfajnak. A szakaszon két sarkantyú szűkíti
be a folyómedret, melyek mögött a terület feliszapolódott, az alacsonyártéri növényzet
megtelepedett rajta.

Göd-Dunakeszi (1.672-1.665 fkm)

Az érintett területen a part csaknem teljes hosszában mesterséges kialakítású. A partfal
kialakítása meredek beton támfal vagy kőszórás, amelyen, vagy mellett a természetes ártéri
élővilág kialakulásának már nincs lehetősége.

A partfal előtt hosszabb szakaszon természetes, kavicsos mederrész található, amely a
vízi fauna szempontjából kedvező élőhely. A területen intenzív – egyre fokozódó - lakossági
igénybevétel jeleit tapasztaltuk. Nagy számban vannak jelen horgászok, kutyasétáltatók,
mulatozó fiatalok, stb. Több csónakház és kishajó ill. motorcsónak veszteglő-, vagy
vízreszálló hely található itt.
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Kevés kivételt képez az Ilka-patak torkolatától a Gödi-sziget déli végéig terjedő szakasz,
ahol a természetes ártéri élővilág nyomokban fennmaradt. Különösen értékes a Gödi-sziget
élővilága, itt bár már gyomfajok is előfordulnak, a természetes növényállomány annak
jellemző ártéri szintezettségével megmaradt. Kissé degradált az északi, partról alacsony
vízállás esetén könnyen megközelíthető vége.

Vízműterületek (1.665-1.659 fkm)

Az 1.665 és 1.659 fkm közötti szakaszon a part mentén vízműkutak és egyéb vízügyi
létesítmények területei húzódnak. A terület ennek megfelelően többségében gyepes,
közvetlenül a parton keskeny sávban közel természetes fajösszetételű, ártéri puhafaliget
húzódik, bár sok helyen ez kőszórásos partbiztosításon, vagy az előtt telepedett meg. Az 1.660
fkm-nél a Megyeri-híd keresztezi a folyót, itt a híd alatt és fenntartási környezetében a
természetes part megszűnt.

Szilas-pataktól az Árpád-hídig (1.659-1.652 fkm)

A vizsgált folyórész e legdélebbi részét szintén a mesterséges kialakítású part jellemzi.
A szakaszt északról a Szilas-patak határolja, melynek torkolata igen kedvezőtlen állapotú: A
meder kanalizált, emellett a rossz hatásfokkal tisztított szennyvíz befogadója is, így a város
felől szennyezett víz érkezik a Dunába, tovább szennyezve a Dunát is.

A patak számos idegenhonos, agresszíven terjeszkedő vízi élőlény élőhelye.

A patak alatt mesterséges kialakítású, részben kőszórással, részben betonrézsűvel
biztosított a part. Az 1.658 fkm magasságában mesterséges kialakítású öbölben honvédségi
kikötő és létesítményei találhatók. A kikötő alatt 1.657 fkm-ig üdülőterületek húzódnak, a
terület szabadidős használatú, csónakházak, motorcsónak, jacht vízreszállók, nagyobb hajók
veszteglőhelye.

Mind a katonai kikötő mind az üdülőterület partjánál a kőszóráson, mesterséges rézsűn,
vagy annak alján kevés, részben adventiv fajokból álló parti vegetáció telepedett meg.
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Az 1.657 fkm-től az északi vasúti összekötő hídig az egykori Palotai-sziget húzódik.
Partjának kialakítása szintén mesterséges, kőszórásos partbiztosítású, mely előtt azonban az
ártéri növényzet gyomfajokkal erősen tarkítva, de viszonylag széles sávban tudott
megtelepedni. Északi része és déli csücske vízműterület, melyet erdő borít., Déli része
szennyvíztisztítónak és létesítményeinek ad helyet.

Az északi vasúti összekötő és az Árpád-híd közötti szakasz beépített területekkel
határolt, teljen mesterséges kialakítású többnyire burkolt partú, ahol a természetes
növénytakaró megtelepedésének lehetősége nincsen. A Palotai-sziget alatt a Népsziget
található. Ennek, Duna felőli oldala üdülő hasznosítású. Mellékágában hajógyár, hajójavító
üzemek találhatók. Partját burkolt rézsű borítja, rajta itt-ott főként adventív fajokból álló
pionír növényzet telepedett meg.

A Népszigettől a Rákos-patakig új lakónegyed épült, saját jachtkikötővel. A Rákospataktól Árpád-hídig, a Dagály strandfürdő területe található. Ezt a szakaszt burkolt rézsű
határolja, melyen néhány adventív pionír növényfaj, telepedett meg.
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JOBBPART

A jobb part az érintett szakaszon jelentősen eltér a bal parttól., itt a Szentendrei-sziget
keleti oldalán a beépített területek csak kis szakaszon fordulnak elő és alapvetően szezonális,
üdülési használatúak., A part többségét vízműterületek és keskeny sávban közel természetes
part menti növénytársulások foglalják el. Intenzív használatú beépített terület csak a déli
részen, Budapest belterületén található.

Váctól a Horányi kompig (1.674-1.666 fkm)

Az 1.674-1.672,5 fkm közötti területen, gyepes vízműterületek határolják a folyót.
Közvetlen a parton, keskeny, degradált ártéri erdősáv húzódik, melyben magas az
idegenhonos gyomfajok aránya. A 1.673,5 fkm-nél kőszórásos mederszűkítés található. Ettől
északra a folyó, partközeli sávjában feliszapolódik. Változatos medertulajdonságok mellett,
még a szigetképződés folyamatai is megfigyelhetők, amelyek értékes élőhelyet teremtenek
számos halfaj számára.

A 1.672,5 fkm-től délre Surány üdülőterületei érintik rövid szakaszon, a hajóállomásig
terjedő területen közvetlenül a partot. Itt a Duna-sétány előtt keskeny kavicsos partszakasz
található, növényzete gyomfajokkal tarkított, degradált. A révtől délre a kavicsos rész
kiszélesedik, melyet intenzívebb szabadidős használat terhel, strandolók, kutyasétáltatók,
motoros járművek, stb.

Az 1.672-1.670 fkm szakaszon ismét gyepes vízműterület található, a parti mentén
keskeny, közel természetes növényzetű ártéri erdősáv húzódik. 1.671 fkm magasságában két
sarkantyú szűkíti be a folyómedret.

Az északi sarkantyú fölött erősebb a feliszapolódás, itt szigetképződés is jellemző, mely
számos halfaj számára teremt kedvező élőhelyet. A déli sarkantyú rövidebb, közel van a
sodorvonal, a feliszapolódás is kisebb mértékű fölötte. Jól mutatja a sarkantyúk
lerövidítésének és a szigetképződésnek a természetre nézve áldásos hatását.
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A 1.669-1.670 fkm között, a Gödi-sziget magasságában a folyómeder erősen beszűkül, a
Gödi-sziget oldalán két sarkantyú, a Szentendrei sziget felől kőgát „tartja kordában” a folyót.
A víz folyása emiatt jelentősen felgyorsult, a nyugati oldalon a kőgát előtti terület a vízi
élővilág szempontjából igen kedvezőtlen, természetes élőhelyük megszűnt.

A kőgáton, illetve a mögötte feliszapolódott területen, sok idegenhonos adventív
elemmel, ártéri puhafaliget növényfajai telepedtek meg. A terület rendezése szükséges oly
módon, hogy az a természetvédelmi, a lakossági és a hajózás érdekeinek egyaránt
megfeleljen.

A kőgáttól délre, Horány üdülőterületei kezdődnek és tartanak az 1.666 fkm-ig, a
Horányi kompátkelőig. Az északi részen hajóállomás található, ettől délre mintegy fél km
szakaszon a part nyílt terület, főként szabadidős használatú, sétány, strandoló-hely. A meder
kavicsos.

Alatta keskeny, a horányi révig kiszélesedő ártéri puhafaliget található, mely azonban
bolygatott, adventív gyomfajokkal tarkított. A kavicsos meder sok honos halfaj számára
biztosít kedvező élőhelyet. A puhafaligetek helyi erőkkel, jó hatékonysággal karbantarthatók
lennének.

1.667 fkm magasságában kezdődik a Szürkő-sziget, mely a Horányi révig tart, a sziget
üdülőépületekkel betelepült, partja mentén keskeny ártéri erdősáv található, melyben magas
az adventív gyomfajok aránya. A 1.666 fkm-nél található a Horányi kompátkelőhely és
hajóállomás. A hajóállomás területén az ártéri erdősáv megszakad, a part mesterséges,
burkolt.

Horányi komptól a Szentendrei-sziget déli végéig (1.666 -1.657,5 fkm)

A Horányi komptól a Szentendrei-sziget déli végéig a part mentén vízműterületek
találhatók. Többségük gyepes, a déli részen erdős. Közvetlen a vízparton keskeny ártéri
erdősáv húzódik., A komptól délre az 1.664,5 fkm-ig, illetve a szigetspiccen gyomosodó, a
többi részen természetközeli fajösszetételű. A part menti területek mederanyaga többnyire
kavicsos.
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1.662,5-1.657,5 fkm között a sziget mentén kijelölt motoros vízisport pálya húzódik.
1.660 fkm alatt a Megyeri-híd keresztezi a Dunát. A híd és létesítményei által elfoglalt
területen a vegetáció teljes egészében kivágásra került, a partrézsűt leburkolták. A természetes
részű-burkolat hosszú távon állékonyabb, kezelési és számos más szempontból jobban
megfelelne. A nyomvonalvezetés bonyolult, kiismerhetetlen, az útjelző táblák elhelyezése és
feliratozása zavart keltő. Összességében indokolatlanul nagy területet foglal el a parti sávból,
amit végérvényesen ipari jellegű beépített területté változtat. A híd álláspontunk szerint
veszélyezteti a vízbázisokat, nem közvetlenül a léte, hanem a várható távlati hatásai, mert a
hatalmas kitelepülés, a jól megközelíthető, nagy, mélyen fekvő területre várhatóan csatlakozó
beruházásokat vonz majd.

A Római-part (1.657,5 - 1.654 fkm)

A Szentendrei szigettől az északi vasúti összekötő hídig a Római-part lakó-üdülő
használatú beépített területei találhatók. A teljes szakaszon sétány, csónakházak,
motorcsónak, ill. jacht vízreszálló helyek, veszteglőhelyek, vendéglátó-ipari egységek övezik
a folyót.

A meder lankás, kavicsos, mely számos halfajnak nyújt kedvező élőhelyet az erős
bolygatás ellenére. Természetes vízparti növényzet, illetve egyáltalán vegetáció azonban csak
nyomokban fordul elő. A híd közvetlen közelében a partoldal mesterséges kialakítású,
burkolt, mely az Árpád-hídig megmarad.

Hajógyári sziget (1.645-1.652 fkm)

A Hajógyári sziget nagy része közpark, illetve üdülő hasznosítású. Déli részén található
a hajógyár és egyéb gazdasági területek. A Duna főága mentén a part javarészt mesterséges
kialakítású, kőszórásos partbiztosítással stabilizált. A déli részen csekély, degradált növényzet
húzódik a víz mentén.

A sziget középső részen található kikötő pontontól északra a növénysáv kissé szélesebb
lesz, magasabb a táj- és termőhely-honos fajok részaránya. A sziget északi vége kavicsos, kis
természetközeli vegetációfolt található rajta. Fontos élőhely ez a kis természetszerű folt a
főváros szívében, védendő.
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Egyes patakok állapotáról

A vizsgált részen több vízfolyás torkollik a Dunába. Mindegyik torkolatát átalakították,
a vízfolyás nem a természetes medrében érkezik a Dunába.

A Sződrákos-patak kedvezőbb állapotú. A Sződrákos-patak torkolatától délre nagyobb
árterületen lévő, helyi viszonylatban kevéssé látogatott erdőfolt található. A patak sok lakott
terület érint, vize emiatt szennyezett, ennek ellenére, jó élő- és szaporodóhely számos élőlény
számára.

Az Ilka-patak és torkolata degradáltabb, Göd belterületén, burkolt mederbe zárva halad
keresztül. A torkolati szakaszán szintén mesterséges mederben, de zöldfelületek, telepített
nyaras között halad, élő- és szaporodóhelyet biztosítva.

A terület déli részén lévő bal parti Szilas-patak, Rákos-patak és jobb parti Király-patak
állapota erősen degradált. Mesterséges mederben, belterületeken, hosszú szakaszon áthaladva
érkeznek a Dunába.

Vizük szennyezett, főként az adventív, vízi élőlények számára nyújtanak jó élő és
szaporodóhelyet, melyek a honos faunára nézve kedvezőtlen hatással vannak.
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4. Igényoldali észrevételek / javaslatok összefoglalása szakáganként
4.1 Természetvédelmi szempontok

Bármilyen természetes folyóvízről elmondható, hogy nem csak a mederből és a benne
található víztömegből, hanem kiterjedt, rendkívül összetett, élő és élettel környezeti elemek
hálózatából áll. Bármiféle művi beavatkozás ebbe a rendszerbe, annak sérülését okozza.

A szakasz természeti állapotát döntően befolyásolta a főváros és agglomerációja.

A Duna üzemeltetését is ezeknek az elvárásoknak megfelelően tervezték. A természeti
értékek megőrzése nem volt jellemzően szempont. Kivételt csak a VÍZMŰ területek
jelentettek és újabban a Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozása.

Mind a vízi, mind a szárazföldi anyagmozgatás drasztikusan befolyásolta a Duna medrét
és árterületeit. Így az ártér beszűkült, és nem csak az élővilág veszített felbecsülhetetlen
értéket, de a folyó öntisztuló hatásfoka is minden mesterséges négyzetcentiméterrel csökken.
A zátonyok elkotrása fontos élőhelyek megszűnését eredményezte, így az ezekhez kötődő
fajok megritkulását is okozta.

A mellékágak levágása, lezárása beláthatatlan ökológiai problémák sorát okozta.

A jelenlegi erősen módosított állapot ellenére is számtalan természeti érték lelhető fel
ezen a folyószakaszon.

A Duna sebessége egy-egy szorost, mederszűkületet elhagyva hirtelen lecsökken, ezért
az addig szállított hordalékát lerakja. Ennek köszönhetően zátonyok, szigetek keletkeznek,
melyeket a dunai élővilág menedékeinek tekinthetünk. Ilyen terület hazánkban a Garamidombság és Gerecse közötti Nyergesi szűkület, mely után a Táti-szigetcsoport alakult ki,
valamint a Visegrádi-szorost elhagyva (Nagymaros táján) a Szentendrei-sziget és a környező
szigetek.
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Az ún. galériaerdők az árterületeken lerakódott folyami hordalékokon megtelepülő
növényzet egyik első, sajátos megjelenési formája. Szukcessziója igen gyors további
hordalék lerakódásával, az erdőfoltok kiemelkedésével fokozatosan alakulnak át más
társulássá (puha-, majd keményfa-ligetté). A galériaerdők megjelenési helye tehát a folyó
természetes dinamikájával változik.

A korábban az egész Duna-medret végigkísérő galériaerdők mára csak kisebb
foltokban maradtak meg, és ezek léte is veszélyben forog, holott számos területen fontos a
szerepük. Egyrészt egy európai jelentőségű ökológiai folyosó, a Duna szerves részei, melyek
többek között fontos szűrőként funkcionálnak. Nagy mennyiségű szervesanyagot,
szennyezőanyagot és üledéket kötnek meg, a talajvízszint szabályozásában is nagy szerepet
játszanak, kiegyenlítik a terület vízjárását: az árvízi csúcsokat csökkentik hatalmas
mennyiségű víz tározásával, emellett - közvetlenül és áttételesen - gazdasági potenciáljuk is
jelentős lehet (hal, nád, fa, stb.).

A folyó igen erős kultúrhatás alatt áll: A tágabb értelemben vett Dunakanyarban – az
országhatáron belül – 21 település több mint 170 ezer lakosa él, továbbá a Dunakanyar
hazánk egyik kiemelkedő üdülő- kiránduló- és pihenő-körzete. A folyóvölgyet mindkét
parton vasút- és főútvonalak fogják közre, ezáltal is csökkentve a természetes élőhelyek
kiterjedésének lehetőségét. A Balatonhoz hasonlóan a települések egyre közelebb kerülnek a
parthoz, szinte már a vizet is elfoglalták, a korábban hasznosíthatatlannak vélt területeket is
beépítik.

A hullámtéri élővilág természetes dinamikájához ugyanakkor hozzátartozna, hogy a
folyó vándorlását folyamatosan kövessék, és mindig azon a szakaszon jelennének meg, ahol
néhány éve-évtizede tart csak a hordaléklerakás. A szukcessziójuk igen gyors, a jobban
feltöltődött részeken fokozatosan átalakulnak más társulássá (jellemzően puha-, majd
keményfa-ligetté). Mivel a parti sáv egyre több helyen beépül, elfogyott a hely újabb
galériaerdők és más hullámtéri élőhelyek számára, a régebbiek pedig a fokozatos feltöltődés
(a magas szerves anyag produkció) miatt átalakulnak. Ezáltal e társulásaink igen
veszélyeztetettek, számos közülük védett, természeti terület, illetve védelemre javasolt.
Jelentős részük Nemzeti Ökológiai Hálózat része. Európai szintű jelentőségüket mutatja,
hogy területük kevés kivételtől eltekintve Natura 2000 terület.

41
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

Veszélyeztetettségüket növeli, hogy ezeket az élőhelyeket is sújtja a világszerte
elterjedt probléma, a különböző tájidegen fajok erőteljes terjedése (főként zöld juhar (Acer
negundo), valamint egyes lágyszárú fajok (Solidago, Erigeron, stb.)).

A fenti tényezők együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a mára csak foltszerűen
fennmaradt ártéri élőhelyek száma is folyamatosan csökken, így gyengül az ökológiai
hálózat, csökken hazánk biodiverzitása.

Az azonos vagy különböző típusú élőhelykomplexek közötti átjárhatóságot, a fajok
populációinak kommunikációját biztosító “útvonalak” az ökológiai folyosók. Folyosóknak
tekinthetők az azonos típusú élőhely-fragmentumok “elérhető” közelségű un. “stepping
stones” rendszere, ahol a fajok az elnevezésnek megfelelően lépésről lépésre haladnak (pl.
pihenő, táplálkozó helyek). Univerzális ökológiai folyosó nincs, ahány faj, annyi folyosó.
Legfeljebb az valószínűsíthető, hogy egy természetszerű élőhely sok faj esetében lehet
potenciális ökológiai folyosó szétterjedési, vándorlási, kommunikációs stb. szempontból.

Alapvető lenne a mellékágak esetében, hogy folyjék bennük a víz, tisztítsa, frissítse a
mellékágak vizét. A megfelelő vízmélység biztosítása fontos az élőhelyek szempontjából,
hogy természetközeli állapotban tudjanak fennmaradni. A parti sáv, szigetek élőhelyeinek
változatossága, természetessége határozza meg az ártéri élővilág természeti értékét.

Az ártéri erdőknek, megfelelő állapotuk fennmaradása érdekében szükségük van az
ingadozó vízszintre, hogy a folyó vízjárása érvényesüljön területükön. A lezárt mellékágak
miatt ez a hatás erősen lecsökkent, az erdők természetes dinamikája felborult, elkezdtek
gyomosodni, átalakulni.

A partbiztosítással ellátott szakaszokon a természetes part menti élőhelyek nem tudnak
kialakulni. Iszapfelületeken, kavicsos fövenyeken madarak sokasága tanyázna, pihenő és
táplálkozó helyként használná - ha még lenne ilyen. Ami pedig még megmaradt, ott a
strandolók jelentenek konkurenciát a nyári időszakban.

Azokat a szigeteket, amelyeknek a szárazfölddel közvetlen összeköttetése van (pl.
kőszórás) jóval több ember látogatja, mint annak terhelhetősége. Jellemző használatok a
horgászat, séta, kerékpározás, motorozás. A nagyobb látogatottság, taposás, szemetelés, stb.
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kedvezőtlenül hat az élővilágra, degradáció lép föl. Különösen a motoros járművek kiemelten
az ún. quadok és más terepjárók, sőt egyes esetekben a közúti személygépjárművek
megjelenése nem kívánatos.

A vizsgált folyószakasz mindkét oldalán számos – Magyarország Vízföldtani
Atlaszában összesen 41 db önállóan feltüntetett – kis felszíni vízfolyás torkollik a Dunába.
Mindegyik torkolat mesterségesen át lett alakítva, állapotuk igen kedvezőtlen. A
legkülönbözőbb terheléseknek vannak kitéve, kommunális és építési hulladék, mindenütt
jelen van, a környezetük általában devasztált, erősen degradált, idegenhonos, adventiv
fajokkal terhelt. Egyedi rendezést igényelnek

A változatos, gyakran meredek partokra a hegy és dombvidéki tájra a Dunába torkolló
időszakos vízfolyások száma is igen jelentős. Ezek medrét sokhelyütt törmelékkel teljesen
eltöltötték, a víz engedélyes, vagy a nélkül készült műtárgyakon keresztül jut a Dunába.
Külön elmérés és egyedi rendezés szükséges, beleértve az időszaki elszíni vízfolyások
vízgyűjtőjét is.

Gyakori, hogy az egyébként természetes partvonalat építési törmelékkel töltik fel,
engedély nélkül, nem ritkán magánjellegű haszonvételek céljából. Olyan esetek is ismertek,
ahol a hatóságok nem tudtak sikeresen eljárni még az egészen egyértelmű szabálysértések,
illetve bűnesetek esetén sem az egyébként ismert elkövetőkkel szemben.

Mára, egyes helyeken az illegális feltöltések az 1-4 m magasságot is elérhetik. Ez több
problémát is okoz a területen: Egyrészt a folyó nem tudja a természetes dinamikájának
megfelelően az építés-bontási tevékenységét folytatni. Ennek hatására a feltöltés alatt
elhelyezkedő partszakasz és élővilág pusztulásnak indult. Másrészt visszaduzzaszt,
akadályozza a nagyvizek levonulását és feliszapolódást okoz a felvízi oldalon, ami a
vízbázisok számára nem kívánatos folyamat.

A mesterséges kialakítású, burkolt, kőszórásos partbiztosítással ellátott partszakaszokok,
sarkantyúk építése a fentiekhez hasonló, jelentős problémákat okoznak: Akadályozza a folyó
természetes dinamikáját, ennek megfelelően a természetes élőhelyek tere jelentősen
lecsökken, átalakul. A folyószakaszon a medret, a hajóút kialakítása kapcsán, több helyen
sarkantyúkkal, kőgátakkal beszűkítették. A sarkantyúk alatt jellemző a feliszapolódás, a
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szemközti part általában valamilyen módon stabilizált, ahol a víz folyása felgyorsul, a meder
kimélyül, összességében mindkét helyen eltűnik az értékes kavicsos élőhely.

Súlyos probléma a mellékágakat elzáró kőszórások hatása. A kőszórás feletti mellékágszakasz feltöltődése igen gyors. A felső szigetcsúcsnál uszadék torlódik fel, aminek a
méréseink szerint mára a nagyobbik része PET palack és polisztirol-törmelék, és csak kisebb
arányban uszadékfa és pionyír, emerz növényzet. Ezek az uszadék-dugók gyorsan lekötnek a
szigetcsúcshoz ás az aljzathoz egyaránt és alkalmassá válnak arra, hogy a szigetre
könnyűszerrel, akár közúti gépjárművel is be lehessen jutni. Így szűnnek meg az „érintetlen„
természet menedékhelyei, „refugiumai”.

A Dunát kísérő ártéri vegetáció állapotváltozása a Dunakanyarban

A 2006-2007. év során megtörtént a tágabb értelemben vett Dunakanyar ártéri erdőinek
az átfogó állapotfelmérése, illetve az 1993. évi felmérés óta bekövetkezett változások
regisztrálása. Vizsgálat szempontjai a vegetáció szerkezetének, faji összetételének
megállapítása voltak, hogy ez mennyiben felel meg a termőhelyen honos társulásnak, –
különös tekintettel a védett, illetve az agresszíven terjedő adventív fajok jelenlétére.
Elvégeztük az egyes vegetáció foltok értékelését a tájképi és élőhely-potenciáljuk
szempontjából. Rögzítettük a folyó és vízi környezete főbb változásait, művi környezetet, az
emberi jelenlét mértékét és hatását az ártéri vegetációra.

A vegetáció értékelése során ugyanazt a három kategóriát alkalmaztunk, amit az 1993-as
felmérés során dolgoztunk ki:

1. igen jó (természetközeli)
2. csak tájképileg értékes, illetve
3. tönkretett, devasztált területek.

Az 1. kategóriát piros, a 2. kategóriát zöld, a 3. kategóriát sárga színnel jelenítettük meg.
Fekete színt kaptak azok a szakaszok, amelyeket a települések beépített területei foglaltak el,
ideértve az üdülőövezeti beépítést is.
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A felmért dunai ligeterdők túlnyomó része a 2. kategóriába tartozik. Mivel a fűznyár ligeterdő könnyen megújul, ezeket az állományokat is rehabilitálni lehetne 20-30 év
alatt, (ha hely, szándék és pénz is van rá).

A második felmérés során szükségesnek láttuk a zöld, azaz tájképileg értékes kategóriát
tovább differenciálni. Erre azért volt szükség, mert számos olyan tájképileg értékes foltot
találtunk, amelyben azonban már az adventív fajok dominálnak, a honos vegetáció csupán
nyomokban képviselteti magát. Ez utóbbi jellemzőkkel bíró területeket tehát egy világosabb
zöld színnel jelenítettük meg.

Kiértékeltük a vegetációs foltok változásának irányát és annak mértékét a teljes területre
térképi formában. Az értékváltozás mértékét pontoztuk.

Piros

Zöld

világoszöld

sárga

ffeekkeettee

piros

0

-1

-2

-3

--44

zöld

+1

0

-1

-2

-3

sárga

+2

+1

+1

0

-1

ffeekkeettee

+3

+2

+1

+1

0

A 2006-2007. évben helyenként teljes fajlista készült.

Védett növények:

A vizsgált folyószakaszon kevés helyen és mindössze 5 védett növényfaj egyedeivel
találkoztunk. Ezek közül a réti iszalag (Clematis integrifolia) és a nyári tőzike (Leucojum
aestivum) az előfordulási helyeiken többnyire tömegesen jelent meg, míg a szibériai nőszirom
(Iris sibirica) és a parti fűz (Salix elaeagnos) kis egyedszámban, csoportokban. Sulyomnak
mindössze elszáradt előző évi termésével találkoztunk.
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Idegenhonos, kultúrnövények:

A felmérés során számos olyan növényfajt figyeltünk meg, melyek a honos ártéri
vegetációban társulás-idegenek. Ezek egy része települések spontán kivadult díszfái (18 faj).
Az idegenhonos növényfajok túlnyomó részét azonban a különböző nyár (Populus) fajok
teszik ki, közülük említésre méltó a kanadai nyár (Populus x canadensis) és a jegenyenyár
(Populus nigra ’Italica’).

Szembetűnő még a fehér eperfa (Morus alba) gyakori jelenléte a vizsgált
helyszíneken. A fás szárú növények közül fontos megemlíteni a nyugati ostorfát (Celtis
occidentalis) és a közönséges diót (Juglans regia), ezekkel a felmérés során 5-5 alkalommal
találkoztunk. A kúszó növények közül a különböző szőlő (Vitis) fajokat kell kiemelni. A többi
növényfaj csak mindössze 2-3 helyszínen fordult elő, jelenleg nincsenek nagy hatással az ártér
élővilágára.
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Agresszíven terjedő, adventív növényfajok:

Egyes agresszíven terjedő adventív növényfajok jelentik a legnagyobb veszélyt az ártér
eredeti élővilágának fennmaradására. Ezen fajok egy része az itteni körülmények között
könnyen, akadálymentesen tud terjedni, agresszív terjedésükkel gyors ütemben tudják
kiszorítani a honos növényzetet.

A felmérés során úgy találtuk, hogy legnagyobb mértékben a fás növények közül a zöld
juhar (Acer negundo) jelenik meg mint invazív növény, 70 mérőponton találkoztunk a
növénnyel. Ez a faj igen gyors ütemben terjed, újabb és újabb területeket hódít meg. Egy-egy
kidőlt fűzfa helyén azonnal felüti a fejét és uralkodóvá válik.

Nem sokkal ritkábban (60 helyszínen) lettünk figyelmesek az aranyvessző (Solidago)
fajok jelenlétére, ez a lágyszárú növényfaj mindenhol tömegesen lelhető fel. Ezeken kívül - az
elterjedtséget figyelembe véve – ki kell emelnünk a lágyszárúak közül a farkasalma
(Aristolochia clematitis) és az őszirózsa- (Aster) fajok jelenlétét, valamint a fás szárúak közül
a vörös kőris (Fraxinus pennsylvanica) és az akác (Robinia pseudo-acacia) gyakori
előfordulását.
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Agresszíven terjedő adventív fajok elterjedtsége a Tát és
Budapest közötti ártéri erdőkben
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előfordulások száma a mérőpontokon

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

növényfaj

Összesítve elmondható, hogy az 1993-as felméréshez képest csökkent a terület
természetvédelmi értéke. A botanikai szempontból igazán értékes részek mintegy 50 %-a
valamilyen mértékben degradálódott. Kevés területen mutatható ki értéknövekedés – gödi
erdő, Buki-sziget déli része, Kismarosi-sziget déli része.

Általánosan jellemző az adventív fajok nagy arányú térhódítása. Fő fajok a zöld juhar
(Acer negundo), aranyvessző (Solidago sp.), őszirózsa (Aster sp.) fajok.

Mindemellett a terület tájképi értéke nem csökkent.

Ezek alapján látható az is, hogy ezen élőhelyekre való fokozott odafigyelés továbbra is
szükséges, lehetőség volna közülük sokat kisebbfajta beavatkozással kedvezőbb ökológiai
állapotba hozni. Nagy figyelmet kell fordítani a pufferzónákra is.

A szigetek esetében ez a Duna vízminősége, de sok esetben a sziget szó csupán
idézőjeles, mert vagy egész évben, vagy időszakosan kapcsolatban áll a szárazfölddel.
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Gyakori eset, hogy az értékes terület szomszédságában lévő részt beépítették, vagy művelés
alá vonták. Ezek az élőhelyek a leginkább veszélyeztetettek.

Ha nem fordítunk elég figyelmet a megmaradt, értékes területekre, akkor könnyen
előfordulhat, hogy egy durva beavatkozás is irreverzibilis folyamatokat eredményezhet.
(Mezőgazdasági művelés; törmelékkel való feltöltés, mely igen gyakori a Duna mentén;
erdőirtás).
A kontinensek édesvizi élőhelyei közül az ártéri élővilág bio-produktivitása a
legmagasabb, aminek a folyóvíz dinamikája a hajtóereje. Az értéri világ természeti
szolgáltatásai kiemelkedő jelentőségűek az emberiség fennmaradása, a táplálékkal és
ivóvízzel történő ellátása, a levegő szűrése, oxigénellátása és klimatikus hatásai miatt.
A természetes élőhelyek a gazdasági, társadalmi és természeti eredményeinek
értékelése a

közelmúltig

hiányzott a

gazdasági

számításokból.

A természeti

szolgáltatások pénzben is kifejezhető értéke hatalmas, sőt fajlagos értékelésének súlya
rohamosan növekszik.
Az ártéri élővilág dinamikája magában hordozza a viszonylag gyors (ez alatt
néhányszor tíz év értendő) helyreállítás lehetőségét is. Ez a fejlesztési feladat ma felülír
minden mást beruházást.
Magyarország aláírója, részes fele nagyjából 60 különböző, a környezeti elemekkel
foglalkozó, a Föld országait összefogó nemzetközi egyezménynek, a legfontosabbakat
alábbiakban felsoroljuk:

•

Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak
élőhelyeire (Ramsar, 1971)

•

Világ kulturális és természeti örökségének megóvását célzó egyezmény (Párizs, 1972)

•

Nemzetközi egyezmény a hajókról származó szennyezések megelőzéséről (London,
1973)

•

CITES – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről (Washington, 1973)
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•

Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1979)

•

Egyezmény az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról (Espoo,
1991)

•

Egyezmény a Biológiai Sokféleség megőrzéséről (Rio de Janeiro, 1992)

•

ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény (Rio de Janeiro, 1992)

•

Egyezmény az országhatárokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és
használatáról (Helsinki, 1992)

•

Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon átterjedő hatásairól (Helsinki, 1992)

•

Egyezmény az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelemről (Párizs, 1994)

•

Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáféréséről a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz
való jog biztosításáról (Aarhus, 1998)

Magyarország aláírója, részes országa, vagy tagja legalább száz a környezeti
elemekkel foglalkozó, regionális, többnyire az európai országokat érintő egyezménynek,
döntésnek, amelyeket szintén kihirdettünk és a magyar jog hatályos részévé tettünk.
Ezek többsége Magyarországra nézve kötelezettségeket határoz meg. A Dunát
közvetlenül érintők közül ilyenek pl. a

•

Európai, vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről (Bern, 1979)

•

Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégia (Szófia, 1995)

•

Európai Tájvédelmi egyezmény (Firenze, 2000),

•

stb.
Kiemelkedő fontosságúak az Európai Unió joganyagai. Az Európai Unió olyan

eszközöket léptetett hatályba, amelyek a tagállamokra nézve kötelező intézkedések
kikényszerítésére irányulnak. Ezek közül kiemelendő az a közvetlen jogosítvány, amivel az
Európai Bizottság rendelkezik a tagállamok jogsértései esetén. A Bizottság szerveihez egyes
cselekvőképes személyek is fordulhatnak panasszal.
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Az Európai Unió joganyagainak hierarchiája a következő:

Rendelet

Címzettje:

valamennyi tagállam

Kötelező erő:

minden elemében kötelező, közvetlenül alkalmazandó a tagállamban

Irányelv

Címzettje:

valamennyi vagy csak meghatározott tagállamok

Kötelező erő:

az

elérendő

cél

kötelező;

a

módszerek

és

eszközök

szabadon

megválaszthatók a tagállam által

Határozat

Címzettje:

meghatározott tagállamok, valamint természetes és jogi személyek is

Kötelező erő:

a címzettre nézve minden elemében kötelező

Ajánlás, állásfoglalás

Címzettje:

meghatározott tagállamok, természetes és jogi személyek

Kötelező erő:

nincs kötelező ereje, általában jövőbeli elvárásokat vetít előre

Az alábbiakban felsoroljuk a fontosabb a Duna szabályozása vonatkozásában
Magyarországra nézve kötelezően teljesítendő előírásokat tartalmazó Európai Uniós
hatályos joganyagokat:

•

Az Európai Unió Tanácsa 1979. április 2-i, 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak
védelméről

•

Az Európai Unió Tanácsa 1979. december 17-i, 80/68/EGK irányelve a felszín alatti
vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről

•

Az Európai Unió Tanácsa 1992. május 21-i, 92/43/EGK irányelve a természetes
élőhelyek és a vadon élő növények és állatok védelméről.

•

Az Európai Bizottság 1996. december 18-i, 97/266/EK határozata a javasolt Natura 2000
területre vonatkozó információkról.
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•

Az Európai Unió Tanácsa 1998. november 3-i, 98/83/EK irányelve az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről.

•

A Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2000. október 23-i, 2000/60/EK
irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.

A Duna Bizottság megalakulását az 1948. augusztus 18-i Belgrádi Hajózási Egyezmény
írta elő. A Belgrádi Hajózási Egyezmény egy a nagyszámú regionális nemzetközi
egyezmények között.

A Duna Bizottság ajánlásain alapszik az AGN Egyezmény, ami az a 151/2000 (IX.1.)
Kormányrendelettel „a nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai megállapodás
kihirdetéséről”) került kihirdetésre Magyarországon. Az AGN Egyezményt a természeti
erőforrások védelmével, állapotával és használatával kapcsolatos más hatályos joganyagokkal
együtt kell teljesítenie Magyarországnak.

Az EU támogatási határozata megengedő az előírások közötti összhang megteremtése
tekintetben, mert lehetőséget nyújt az esetleges egymással ütköző kötelezettségek feloldására
azzal, hogy explicit megállapítást tesz, mely szerint “környezetvédelmi, természetvédelmi,
és ivóvízvédelmi megfontolásokból” el lehet térni a Duna Bizottsági ajánlásoktól, azaz az

AGN Egyezményben foglaltaktól, feltéve, hogy ha az AGN Egyezmény szerinti hajók és
hajókötelékek rendeltetésszerűen képesek használni a kijelölt víziutat.

A természeti szolgáltatások társadalmi és gazdasági értékelésének alapja az
igényfelmérése, melynek során a szakágak szerinti igények összetetten jelentkeznek,
viszont a természeti szolgáltatások számszerűsítése csak szakáganként végezhető el. A
hajózás feltételrendszerének kialakításában és következményeinek viselésében érintett
szakmák egyenként nagyobb léptékben érintettek, mint maga a hajózás. A hajózás
externális költségei messzemenően felülmúlják a hajózás bevételeit. Álláspontunk
szerint a jelenleg ismerteknél jóval mélyebb gazdasági elemzésekre lenne szükség.
Az

ártéri

élővilág

helyreállítása

és

a

folyóvölgy

élővilága

természeti

szolgáltatásainak fenntartható, ésszerű és takarékos igénybevétele, terhelése minden
más fejlesztés, így a hajózhatóság javítása során is kiemelt, elsődleges feladat.
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4.2. Halászati szempontok

A terület jelenleg halászat céljára kevéssé alkalmas: a folyó túl gyors hegyszoros,
valamint a gátak és sarkantyúk miatt. A mellékágak, holtágak – kisebb sodrású, nyugodt,
könnyen felmelegedő víztestek – kiváló ívóterületként szolgáltak, ezeket a folyószabályozás
során gátakkal zárták el, az évek során feltöltődtek, ma már csak magas vízállásnál van
bennük víz, így ívásra alkalmatlanná váltak, illetve válnak, ennek következtében csökken a
halállomány.
A Duna folyó mint élőhely

A vízi élőlények közül, a halak több természetvédelmi oltalom alatt álló fajának jelentős
önfenntartó populációi találhatók ebben a térségben. Ezeknek jelentős része szorosan kötődik
a változatos medertulajdonságú, sodrott kavicsos zátonyokhoz, természetes partszakaszokhoz.
Így a fokozottan védett, endemikus magyar bucó (Zingel zingel), és német bucó (Zingel
streber), vagy a védett selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) és halványfoltú küllő
(Gobio albipinnatus).

Emellett a természetes, lágy üledékkel borított mellékágak ritka, kevéssé ismert,
fokozottan védett kőrszájú faja a dunai ingola (Eudontomyzon mariae) is megtalálható ezen a
szakaszon.

A szakasz madárvilágának értékét egyrészt az ártéri élőhelyhez kötődő énekesmadarak,
másrészt a vízimadarak – elsősorban – telelő állományai adják. Az ártéri madarak
állománynagysága erős összefüggést mutat a terület nagyságával, érintetlenségével és az öreg,
odvas fák részarányával. A tágabban értelmezett Dunakanyar, maga a Duna, a partja és a
Dunát kísérő folyóvölgyi élőhelyek ősztől számos északi vízimadárfaj ezres példányszámú
csapatai számára nyújt átvonuló- és telelőterületeket. A Duna Budapest és Esztergom (1.6501.720 fkm.) közötti szakasza a Birdlife International által meghatározott kritériumrendszernek
megfelelve IBA terület (Important Bird Area) besorolású, azaz nemzetközi nyilvántartásba
vett Fontos Madárélőhely, sorszáma: HU17.
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A szigetek és a szigetek mögötti el nem zárt mellékágak a folyószakasz legértékesebb
természeti, természetközeli területei. A mellékágak elzárása alapvetően megváltoztatja,
esetünkben szinte kivétel nélkül lerontja, elsilányítja, kozmopolita, omnivor és idegen
fajokkal terheli a mellékág vizi élővilágát és a szigetek szárazföldi.

Nem kívánatos mellékhatás, hogy a szárazfölddel való összeköttetés révén magukat a
szigeteket is általában jóval több ember látogatja, mint azok terhelhetősége. Jellemző
használatok a horgászat, séta, kerékpározás, motorozás, strandolás, stb.

Szob – Pilismarót – Dömös (1.708 – 1.697 fkm)

Az Ipoly-folyó torkolata alatt és fölött elhelyezkedő zátonyok, Zebegényi-sziget és
mellékága természetvédelmi értéke halászati szempontból kiemelkedő a védett és fokozottan
védett fajok ívó- és ivadéknevelő, helye. A szakaszon a halászat nehézkes, horgászélet
azonban jelentős, különösen a jobbparton jellemző.

Nagymaros (1.697 – 1.694,5 fkm)

Nagymarostól lefelé növekszik a halászat jelentősége a hordaléklerakás, zátony- és
szigetképződés miatt. Jelentősek lehetnének halászati szempontból a kis felszíni vízfolyások
torkolati területei, amelyeket azonban átalakítottak, gyakran műtárgyakon keresztül jut éri el a
vízfolyás a Dunát. Ennek ellenére a horgászok kedvelt helyei, értékes hal azonban nem
várható. A Visegrádi öblök elmocsarasodása van folyamatban, tele van busával. Nincs meg a
szükséges átöblítés.

Nagy-kör (1.694,5 – 1.689,5 fkm)

Az ún. Nagy-kör a közvetlenül a Nagymaros alatt (a várostól északra) kezdődött, öt km
hosszan elnyúlt szigetsor és mellékágai, amelynek részben elzárásra kerültek és feltöltődtek.
Korábban halász-horgász paradicsom volt.

A megmaradt mellékágakat ma is halásszák, és intenzíven horgásszák. Komoly gondot
okoz a rapsickodás, az egyébként betiltott elektromos halászat. A védett terület haltömege így
Budapesten a nagybani halkereskedelemben, szinte fillérekért kel el.
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Szentendrei-sziget felső szigetcsúcsa

A csúcs fölött kialakult ún. Szúnyog-sziget összenőtt a Szentendrei-szigettel, fölötte
újabb zátony képződése van folyamatban, mely fontos ívóhely védett halfajok számára. A
szigetcsúcs osztja meg a Duna víztömegét a Váci-főág és a Szentendrei-mellékág között. Az
előírt középvizi vízmegosztás aránya 2/3 – 1/3. A szigetcsúcs elfajulása, a Szentendrei-ág
bejáratának feltöltődése van folyamatban, ami a mellékág Kisoroszi felőli feltöltődésére
vezet, károsan befolyásolja a Szentendrei-ág partoldali híres, konyhai értelemben véve is
értékes halfajainak ívóhelyeit.
Verőcei-sziget – Kőgeszteri-sziget (1.689,5 – 1.686,5 fkm)

A Verőcei-sziget felső vége régebben, a Kőgeszteri-sziget mellékágainak az átfolyása a
kőszórások eltömődése miatt megszűnt, a mellékágak felső oldala gyakorlatilag feltöltődött,
hosszan pionír növényzet jelent meg rajtuk/bennük, csak a nagyvizek esetén van átfolyásuk.
A szigetek sodorvonal felőli oldal a hullámverés miatt kevésé alkalmatlan halászatra. A
terület, ideértve a volt mellékágakat és maradványaikat természetvédelmi szempontból
jelentős. A mellékágak teljeskörű rehabilitációja halászati szempontból foltos. A halászati
szempontból olya kívánatos változatos meder- és partviszonyok helyreállítása itt lehetséges. A
fokozottan védett halaink közül az iszapban fejlődő Dunai ingolától a sodrott folyami
hordalékból álló partvonalat kedvelő Magyar bucóig minden természetvédelmi szempontból
értékes, Dunakanyarban élő halfaj számára alkalmas lehetne, és még a halászok és a
horgászok is megtalálhatnák itt a szerencséjüket.
Kompkötő sziget – Buki-sziget (1.686 – 1.683 fkm)

A Kompkötő-sziget fölött a bal parti rész halászati, horgászati szempontból - megfelelő
vízállás esetén - kedvező volt, most azonban a motoros vízi sportok területen való jelenléte
miatt már nem alkalmas halászatra. A jobb part ezen a szakaszon sodorvonali oldal, a folyó
gyors, halászatra nem megfelelő.

A Kompkötő-sziget mellett a bal parton a mellékág kiváló ívó- és halászterület volt. Az
ág közepénél megépített keresztgát miatt rohamosan töltődik fel a terület, halászatra már nem
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alkalmas, s amennyiben változás nem következik be, mint ívóterület is meg fog szűnni 1-2
éven belül.

A Kompkötő-sziget alatt a jobb part a sarkantyúig (1.681,8 fkm) időszakosan halászható
terület - vízállástól függően (pesti vízmércén mért 190 cm-nél magasabb vízállás esetén) – a
sarkantyú miatt folyamatosan töltődik fel a terület. A bal parton a Buki-sziget található.

A Buki-sziget külső oldala sodorvonali oldal, ott húzódik a hajóútvonal is, halászatra
nem alkalmas a terület.

A belső ág északi vége már régen elzáródott (öböl). A terület régen mind halászatra
mind ívóhelyként jó volt (keszegező). A folyószabályozás során egy alsó gát is megépült,
azóta a víztest állapota folyamatosan romlik, jelenleg katasztrofális állapotban van. Erősen
feltöltődött, gyakorlatilag már csak árvíz idején van víz alatt az egykori folyómeder, sem
ívásra, sem halászatra nem alkalmas. A gáttal elzárt kisebb vízterületet horgásztóként
hasznosítják.

A Kompkötő-sziget esetében, ha a folyamatok így folytatódnak tovább, mintegy 5 év
múlva ugyanúgy megszűnik a holtág és vizes élőhely, mint a Buki-sziget esetében.

Tordák (1.683 – 1.679 fkm)

Torda-sziget, Paradicsom-sziget és Révész-sziget. Mindhárom sziget melletti kiság
gáttal lett elzárva a folyószabályozás végett. Az ágak folyamatosan töltődtek, csak bizonyos
vízállás mellett folyik bennük elegendő víz, ami természetes dinamikájukhoz elengedhetetlen
lenne. Korábban ívóhelyek voltak, s most is alkalmasak lennének rá megfelelő vízellátás
esetén, illetve ha a gátakon a halaknak megfelelő átjutási útvonal lenne kialakítva. Őszi
időszakban a sarkantyúk alatt lehet halászni.

Ezen a szakaszon a bal parti sáv halászatra alkalmatlan, sodorvonali oldal, s a hajóút
igen közel halad a parthoz, a folyó nagyon gyors. Emellett a Duna utca környékén a vízben
máig megvannak az egykori hajómalmok cölöpjei, illetve nagy kövek, itt emiatt nem lehet
hálót kivetni.
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Váci-feltöltés – Égető-sziget (1.679-1.674,5 fkm)

A komp alatti szakaszon a folyó mindkét oldala alkalmas halászatra. Az Égető-sziget
mögötti terület és a Ligetig benyúló holtág ívóterület lehetne, azonban ezek is pusztulnak a
feltöltődés miatt. Az Égető-sziget felső végénél a nagy Dunával való összeköttetés megszűnt,
a kiságat pedig gáttal zárták el. A víz már csak nagyvíz idején folyik, szárazabb időszakban a
meder kiszárad. Indokolt lenne a valamikori Sintér-ág helyreállítása, ami híres halászhely
volt. A szabályozás előtti időkben innen érkezett a tömeghal a Váci-halpiacra, ma
Szentháromság tér.
Sződliget – Árpád-híd

A Szob-Budapest Duna szakaszon összesen öt nagyszerszámos halász és kb. húsz
kisszerszámos halász végzi munkáját. A nagyszerszámokat használó halászok kereskedhetnek
a megfogott hallal, míg a kisszerszámosok ezt nem tehetik meg. Az érintett szakasz tehát
halászati szempontból gyengén használt. Ennek okait a folyó jellegében kell keresni: Nagy
mellékágrendszerek nem színesítik már ezt a szakaszt, így a piaci értelemben értékes
haltömeg is sokkal kisebb szinten van jelen, mint a többi Duna szakaszon.

A nagyszerszámmal dolgozó halászok alapvetően két módszerrel próbálják a halat
megfogni. Az év szinte teljes egészében használnak állított (kopoltyú) hálókat, melyeket
elsősorban a kis vízsebességű szakaszokon, mellékágakban és öblözetekben tesznek ki, akár
több száz méter hosszúságban is. Ennek a módszernek a lényege, hogy a halak képzelt
vonulási útvonalába helyezik a hálót, amibe aztán azok bele akadnak.

A másik módszer lényege, amikor nem a halak mozgását várja a halász, hanem a hálót
mozgatja a képzelt halraj felé (kecsege-, balinháló). Ezeket a technikákat a mederben
használják a halászok, azonban a rendkívül nagy hajóforgalom miatt, a mederben csak nagy
nehézségek árán lehetséges a halászat.

A kisszerszámos halászok csak parti- és csónakos emelőhálót használhatnak ezen a
szakaszon. Ezzel a módszerrel nagymennyiségű hal megfogása kizárható.
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A mellékágak, vagy öblözetek kedvelt vízi sport helyszínek, így tavasztól őszig terjedő
időszakban, elsősorban csak éjszaka végzik munkájukat a halászok. A kőgáttal elzárt
mellékágak feliszapolódása visszatérő probléma, rövidtávon el fogja lehetetleníteni a
horgászatot, halászatot és az evezősportokat is.

A folyószakasz jellegéből adódóan annak nagyobb mértékű halászati igénybevételre
egyelőre nincs igény, de ez valószínűleg meg fog változni.

•

Kedvezőbbé tenné halászati szempontból a területet, ha több lenne az élő
mellékág, ahol az ivadék felnő.

•

Előnyös továbbá ha a tavaszi áradások által érintett területeken lassan vonul le az
ár, ez szintén a terület halellátottságát javítja, itt tud megerősödni az ivadék.

•

Halászati szempontból kedvező lenne továbbá a keskenyebb kijelölt hajóútvonal,
a mellette fennmaradó nyugodt vízfelület alkalmasabb lenne halászati
tevékenységre.

Szakaszunkon a horgász jelenlét jelentősebb. Mind a parti, mind a csónakos horgászat
elterjedt. A horgászlétszámról pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de valószínűsíthetően
több ezer főről van szó. A horgászok alapvetően két csoportba oszthatók, a hobbi-horgászok
és a náluk jóval kisebb számban jelen lévő sporthorgászok. Az előbbi csoportba tartozó
képviselőik jelentős része sajnálatosan azon folyamhasználók közé tartozik, akik károsan
befolyásolják mind a folyó, mind a parti sáv környezeti állapotát, elsősorban szemetelésükkel
és illegális építményeikkel. Azokon a szakaszokon ahol intenzívebb a horgászjelenlét,
szembetűnő a szemét mennyisége is. Emellett a horgászok töredéke ismeri csak fel a
halfajokat, így rendszeresen pusztítanak el védett egyedeket.

A horgászok között kis csoportot képviselő sporthorgászok a folyó, mint élő entitás
kedvező állapotban történő megőrzésére nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Horgászati szempontból a folyó teljes jobb és bal partja, illetve a nyílt vízfelület is
használt, mindamellett vannak intenzíven és kevésbé intenzíven horgászott területek.
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Horgászati szempontból konfliktust jelent a területen a nagy, és nagy sebességű
hajóforgalom, a hajózási szabályzat be nem tartása, illetve a kisebb motoros sport és
hobbyjárművek száguldozása, szabálytalan és sok esetben szándékosan provokatív
viselkedése. Nagyobb rendőri jelenlét és szigor, több egyeztetés és jobb tájékoztatás
szükséges.

Halászok és a horgászok érdekei látszólag ellentétesek, valójában azonban nem. Közös
érdekük a halbőség. A lakosság jelentős része horgászik a Dunában. A szegényebb rétegek
számára, főleg a lecsúszott, elszegényedő réteg és a mélyszegénységben élők közötti családok
körében gyakori a közvetlenül a konyhára történő horgászat. A regisztrált sporthorgászok
száma a területen több ezer. A hivatalos adatokat nem ismerjük.
A bőséges és változatos halpopuláció fenntartása érdekében a változatos meder,
part és áramlási viszonyok helyreállítása, és ezzel változatos ívóhelyek és „halbölcsők”
létrehozása, ezek részarányának növelése szükséges.

Természetvédelmi szempontból a szakasz legnagyobb értéke a két bucó faj és a Dunai
ingola. A nagy hajók, főleg a nagy sebességűek hullámverése ami a halivadékok és a
petecsomók pusztulását és ezzel a halpopuláció csökkensét és összetételének elsilányodását
eredményezi.

A mellékágak kitűnő halbölcsők, i.e. halnevelőhelyek. A mellékágak bejárata sok helyen
sarkantyúval van lezárva, ezért nagyon kevés víz jut a rendszerve, elzáródnak,
feliszapolódnak és feltöltődnek.

A kavics mennyisége rohamosan fogy a folyómederben. Ennek az egyik oka a felvizi
országokban megépült duzzasztóknál elmaradó görhetett, és a tározóterekben kiülepedő
lebegtetett hordalék hiánya. A hajóút fenntartási munkák során kitermelt mederanyag egy
része ma is folyami hordalék, ami a folyó által kimart mederanyag, a hullámverés által a
hajóútba mozgatott mederanyag, ennél sokkal nagyobb tétel a főmederben található egyéb
létesítmények fenntartó kotrásaiból származó hordalékok mennyisége. A főmederben a
hajózócsatorna és a part közti területre még mindig adnak ki fenntartó kotrásokra
engedélyeket.
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A folyami hordalékok mederből történő eltávolítása és elszállítása hozzájárul a
medermélyüléshez, a gázlóképződéshez. Ez halászati szempontból is nagyon problémás, mert
a Duna természetes halállomány ezen a szakaszon erősen kötődik a természetes partokhoz, a
sodrott kavics és homok formációkhoz.

A medersüllyedés megállítása a halászat és a hajózás szempontjából egyaránt
fontos, ugyanez igaz általában gyakorlatilag az összes érintett szakterületre, de
különösen természetvédelmi és vízbázisvédelmi szempontból, parthasználati és településfenntartási, - fejlesztési és redezési szempontból egyaránt. E célból javasolható a hajóútkarbantartásból származó folyami hordalékoknak és inert anyagoknak a folyómederben
történő elhelyezése.
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4.3. Evezős szempontok

Esztergom – Szob – Pilismarót (1.708 – 1.701 fkm)

A szoros bejáratáig kellően széles a Duna medre, nem túl nagy a sodrás és viszonylag
nyugodt a vízfelület. A vízpart rendszeres megtisztítása, valamint több vízitúrázásra alkalmas
kikötőhely létesítése lenne a fő feladat.

Nagymaros – Vác (1.697 – 1.686 fkm)

Az 1.692-es fkm-nél a parttól kb 20-50 m-re hatalmas köveket szórtak a folyóba, ami
már közepes vízállásnál is veszélyes az arra haladó vízi járművek számára. Ezek a kövek a
meghiúsult Bős-Nagymaros Vízlépcsővel beruházás „tájrehabilizációs” helyreállítása során
tervezett vizierőmű területéről kerültek oda. Ezen a helyen egy kék „sport” feliratú (vízisíelő)
tábla van kihelyezve.

Az 1.694-es fkm-es táblánál 10 db motorcsónak kikötőhely létesült, egy rendkívül rövid,
kb. 200 – 250 m-es folyószakaszon. Ezek fele nem tudja megfelelően követni a vízállásingadozásokat és kimozog a hullámveréstől. Némelyik esztétikai szempontból is
kifogásolható.

Magában a folyóban is sok a szemét, főleg italos üvegek, flakonok és dobozok. A part is
szemetes egyes szakaszokon.

Az erős hajóforgalom miatt a Duna vize nem nyugodt. Evezésre, edzőmunkára a sima
vízfelület alkalmas, ilyen csak hetente néhány esetben fordul elő, főleg a hajnali és kora
reggeli órákban. Nyáron lehetetlen versenysportot űzni a Dunán, tavasszal és ősszel lehet
evezni, de akkor is csak hosszabb iramevezésekről lehet szó.

Nyáron, a magasabb vízállások idején a zátonyok mögött kialakuló nyugodtabb
vízfelületek aránylag jól hasznosíthatók edzésre, de a motoros vizisportok kedvelői ezeket a
helyeket sem tartják tiszteletben.
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A motoros vizijárművek számára pontosan ki kell jelölni azokat a partszakaszokat és
vízfelületeket, amit használhatnak. A kijelölésnél figyelembe kell venni az ő igényeiket is.
Szigorítani kell az előírásokat és ellenőrizni azok betartását.

A jachtok és motorcsónakok kikötést tilalma javasolható a Duna főágában. Lakott
területen

jelentős

sebességkorlátozás

bevezetése

szükséges.

A

legtöbb

gondot

a

nagysebességű sportjárművek és az üdülőhajók okozzák. A természetes úton létrejött
mellékágakban a motoros vizijárművek behajtási tilalma javasolt. Kivétel tehető az evezős
csoportokat kísérő motoros és a célforgalom (pl. dolgát végző halász) lehet.

Nagymaroson van a vizirendészet, ennek ellenére az evezősök hiányolják a folyón a
rendőri jelenlétet. Gyengének tartják az ellenőrzést, és alkalmatlannak a rendőrség
felszerelését arra, hogy az igazán problémás motoros vizisportjárművekkel és hajókkal
szemben fellépjenek.
Gyakori felkészületlenségből eredő esetleg szándékos, vagy inkább csak felelőtlen
veszélyeztetés.

A motoros viszisporteszközökkel az esetek döntő része abból ered, hogy túl nagy
sebességgel közlekednek, illetve túl közel mennek az evezősökhöz. Az ilyen esetek
többségében nem feltételezünk szándékosságot, valószínűbb, hogy a motorosok egyszerűen
nincsenek tisztában, nincsenek felkészítve arra, hogy az általuk vezetett vizijármű milyen
hatással van, illetve lehet az evezősökre, különösen a tanulókra.

A másik probléma a nagy tolóerejű hajók esete. Részint maga a hullámzás, ami akár
méteres magasságú is lehet, viszont egyes helyeken kilátszik a hullám mögött a mederfenék,
de vannak olyan esetek is, amikor a tolóhajó kavicsokkal szórja meg az evezősöket.

A hullámverés a fürdőzők számára is jelentős probléma, az elúszott felszerelés, mentett
kisbaba esetéről minden évben hallunk.

Az evezősök körében több olyan haláleset is ismert, amikor nem az evezős volt a hibás.
Sajátos módon a kérdőívekben ezek az esetek nem kerültek említésre.
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Kompkötő sziget – Égető-sziget (1.686 – 1.679 fkm)

A hajóút túl közel halad a parthoz, mert a sarkantyúk átnyomják a vizet a váci oldalra,
ahol a víz és a hullámverés bontja, rongálja a parti létesítményeket és az élővilágot. A nagy
hajók nyomasztóan közel jönnek a parthoz és igen nagy sebességgel haladnak, a hullámaik
rendkívül megnehezítik az evezős tevékenységet. A hullámzás nagysága és iránya
kiszámíthatatlan.
A sarkantyúk lerövidítése, illetve megszüntetése az igény, valamint főleg a nagy
hajók számára lakott területen jelentős sebességcsökkentés előírása !

A hivatalos szervek részéről nagyobb a nagyobb jelenlét, ellenőrzéssel és a megfelelő
büntetés szükséges. El kell érni, hogy a z adott partszakaszt és vízfelületet csak azok
használják, akiknek engedélyük van rá. A leggyakoribb szabálysértők a jetskizők.

Evezős szempontból a Kompkötő-sziget feletti folyószakasz problémamentes, a
motorcsónakok jelenleg nincsenek jelen olyan mértékben, hogy az zavaró volna. A parti
sávval kapcsolatban gondot jelent azonban, hogy az jogosulatlanul el van kerítve.

A régi sóderkirakó területe - ma szálloda - szintén a partig le van kerítve, motorcsónak
és jetski tárolására használják.

A Kompkötő-sziget evezős szempontból viszonylag kedvező, azonban zavaróak és
veszélyesek a sziget két végénél található kőszórások. A mellékág közepénél található
keresztgát kedvezőtlen, nagyban lerövidíti egy itt lehetséges nyugodt evezősút hosszát.

A Buki-sziget nagy Duna felőli oldala alapvetően problémamentes, a déli végénél
azonban a hajóútvonal már túl közel van az evezési útvonalhoz. A sziget mellékága evezésre
jelen állapotában nem alkalmas, megfelelő vízborítottság biztosítása esetén potenciálisan
azonban igen.

A folyó jobb partja a 1.684-1.685 fkm között megfelelő, 1.684 fkm alatt egy
leszakadás, magaspart található, itt felgyorsul a folyó, kedvezőtlen evezési szempontból.
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Alatta a sarkantyúig 1-2 km hosszan feltöltődött padka található, alacsony vízállás esetén
szárazon van, gátolja a vízisport tevékenységet.

A Buki-sziget alatt a bal oldali rész változó állapotú: A sziget mellett befolyó FelsőGombás-patak, vagy más néven Cigány-patak torkolata igen rossz állapotban van, hulladék,
sitt és egyéb ott illegálisan elhelyezett anyagok halmai között talál magának utat valahogyan a
folyóig. A torkolat revitalizációra szorul.

Az egykori Buki-mellékág torkolata alatt közvetlen kavicsrakodó, a Duna-Dráva
Cement Kft. hajóállomása és egy kavicskitermelés során keletkezett mélyedés található.

A Kisváci partszakasz alapvetően problémás, a szemközti oldalon lévő sarkantyúk,
kőgátak nagyon leszűkítik a hajóutat, szűk a meder, gyors a sodrás, a hajók közel jönnek a
parthoz, nagy sebességgel haladnak el, erős a hullámverés. A hajócsatorna túl nagy töréseket
vesz, bontja a bal partot, kavicsot és nagyobb köveket kap fel, illetve esetenként szór az
evezősökre. Hullámtér ezen a szakaszon nincs, kőszórásos, illetve betonozott magaspart
határolja a folyót, az erős hullámverés miatt durva alámosás figyelhető meg. (A finom
frakciót kimossa a hullámverés, burkolat be-, illetve leszakad.

Ez veszélyes az evezősökre és sokszor a parton tartózkodókra is, sőt magára a parton
húzódó kerékpárútra is. A fent említetteken kívül a rakodóhajók is zavarják a vízi sportolókat.
A sódergödör településképileg kedvezőtlen.

Lejjebb szép ártéri terület húzódik fövenyes parttal, mely strandolásra is alkalmas. A
közeli hajóútvonal miatt azonban ez nem javasolt, veszélyes.

A Molnár utcától lefelé a partoldal szintén kőszórásos és betonlap burkolattal van
ellátva, mely szintén a közeli hajóútvonal és ennek következtében alakuló hullámverés miatt
veszélyes, emellett a folyó felől esztétikailag sem előnyös. A nagy sodrás, hullámverés a
partbiztosítást alámossa, előbb utóbb az beszakad.

Tordák (1.683 – 1.679 fkm): A jobb oldalon a Torda-, Révész- és Paradicsom szigetek
mellékágai jelenleg evezésre nem alkalmasak a keresztgátak miatt, egyébként azonban
alkalmasak lennének rá. Előnyös lenne megnyitni őket a biztonságosabb sportolás érdekében,
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nem kellene a főágban evezni pl. a kezdő sportolókkal. A Pokol-sziget mögött morotvató
alakult ki mert a műút alatti áteresz takarítása az azt önkéntes alapon végző nyugdíjas bácsi
halálával megszűnt. Az átfolyó helyreállítás és a morotva megnyitása indokolt.

A főági részen a sarkantyúk jelentenek problémát. Amikor szárazon vannak, akkor
azért, mert ki kell kerülni őket, közel a hajóúthoz. Amikor éppen víz alatt vannak, akkor pedig
veszélyesek, gyakori a baleset, borulás és fennakadásveszély van.
Váci-feltöltés – Égető-sziget (1.679-1.675 fkm)

A bal part 1.678-1.679 fkm közötti szakasza kőszórásos, illetve betonozott
partbiztosítással ellátott rész, a fentebb említett okok miatt nem előnyös. A hajóútvonal itt már
távolabb helyezkedik el a parttól, így az evezősöket kevésbé zavarja.

A Gombás-patak torkolata alatti terület kedvezőbb, közel természetes állapotú, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A sodorvonali szennyvízbevezetésnél két kőszórás található,
melyek vízállástól függően lehetnek zavaróak. A hullámtérben a cső kőrakaszon fekszik, ami
elzárja a néhai Sintér-ágat. A sodorvonali bevezetés fölötti részen morotvatavak alakultak ki,
amelyeket a Gombás-patak és a Ligeti-források vize táplál. Az ártérben több ágon
szivárognak a vizek, végül a sodorvonali bevezetés mentén összegyűlve kisebb zuhogóval
érnek a Dunába. Ezen a területen létesült a nagy látogatottságú (50 – 60 ezer fő/év) Váci ártéri
Tanösvény. Nem evezésre való terület.

A Sintér-ág sodorvonali bevezetés alatti szakasza elzáródott, nagyrészt feltöltődött,
emerz növényzet nőtte be. Korábban kitűnő, nyugodt evezővíz volt. Kevéssé háborgatott
terület, szintén a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A sodorvonali bevezetés alatt áteresz
létesítendő, a nyílt vízfelszín helyreállítása megoldható, a helyi társadalmi szervezetekre is
lehet számítani, különösen a fenntartási munkákban.

Az Égető-sziget melletti kiság evezésre alkalmas volna, azonban a sziget északi
végénél lévő átfolyás feliszapolódott, elzáródott, illetve a folyóág közepénél keresztgát zárja
el a vízfolyás útját. A meder erősen feltöltődött, gyakran teljesen kiszárad. Az Égető-sziget
alatti szakaszon szintén kőszórásos partvédelem található.
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A jobb part ezen a szakaszon evezésre alkalmas, a 1.678 fkm-től 1.675 fkm-ig
kifejezetten kedvező. A partoldal lankás, kavicsos, mind evezési, mind természetvédelmi,
mind esztétikai szempontból előnyös. Az 1.678 fkm környékén egykori kotrás által
keletkezett mélyedés van a mederben, ez a vízáramlatokat evezési szempontból kedvezőtlen
irányba változtatta meg. Az 1.675 fkm magasságában két sarkantyú található, melyek miatt a
vízi sportolók - vízállástól függően - közel kényszerülnek a hajóútvonalhoz. A leszűkült
folyómeder miatt nagyon gyors a víz, veszélyes lehet.
Sződliget – Árpád-híd (1.675 – 1.651,5 fkm)

A Sződliget – Árpád-híd közötti folyószakasz területén különösen kedvezőtlen,
veszélyes területként a budapesti rész említhető, Újpesttől északra kicsit kedvezőbb a helyzet.
Az északi részen veszélyes pontok a sarkantyúk környéke, valamint a Surányi rév alatt, a gödi
oldalon a hajóútvonal túl közel van a parthoz, szintén veszélyes a szűkület a gödi szigetnél. A
budapesti részen egyik legkritikusabb pontként a Római-part térsége említhető, ahol a nagy és
szabálytalanul közlekedő jacht- és motorcsónak forgalom veszélyezteti az evezős sportolókat.
Másik területként az újpesti flottilla említhető, ahonnan a nagy sebességgel kihajtó hajósok
rendszeresen nem néznek körül kihajtás előtt, veszélyeztetve ezzel a sportolókat.

A Gödi szakaszon gondot jelent a Gödi-sziget mellékágának feliszaposodása,

alacsonyabb vízállások esetén a mellékág használhatatlan. A mellékág feltöltődésének
elsősorban a keresztgát az oka, egyébként a mellékág alkalmas lenne sportolásra. Előnyös
lenne helyreállítani a biztonságosabb sportolás érdekében, mert akkor nem kellene a főágban
evezni pl. a kezdő sportolókkal.

A parti kövezés komoly veszélyt jelent verseny hajóinkra, a fürdőzőkre, és nem
környezetbe illő. Komoly gond a természeti területeken a szemetelés és a fakivágás.
Motorcsónak kikötés, jetski használat, kisgéphajók körében rendezetlen a helyzet, gyakori a
szabálytalanság.

A nagyhajók számára sebességkorlátozás bevezetése kívánatos lakott területen.
Szükséges lenne a Gödi holtág kotrása, nem üzleti alapon. Eltávolíthatnák a veszélyes és
fölösleges beton és kőkupacokat.
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A vizisportolók rengeteg társadalmi munkát végeznek közterületen, pl.: szemétszedés,
faültetés. Aktívan részt vesznek a közéletben, közös célokért összefogást sürgetnek más civil
szervezetekkel.

A szabályok újragondolását és erősebb ellenőrzést kérnek a viziközlekedésben. Igénylik
az érintett szervezetek összefogását, közös fellépését, és az önkormányzatok a jelenleginél
aktívabb

részvételét.

A

környezettudatos

nevelés

és

ismeretterjesztés

erősítését

szorgalmazzák.

A Dunakeszi szakaszon a folyó nyugodtabb, evezésre alkalmasabb, mint a fenti

szakaszokon. A hajóforgalom csökkentését és a motoros vizisporteszközök szabályozását
kezdeményezik.

Sebességkorlátozás szükséges a nagy és a kis hajóra egyaránt, valamint a folyami
közlekedés szabályainak következetes betartatása. A sebességi korlátok be nem tartása miatt a
hullámverés sokszor életveszélyes helyzetet teremt.

Budapest északi határától az Árpád-hídig a jacht-forgalom az emberi erővel hajtott

vizijárművek számára lassan elviselhetetlen. A motorcsónakok és jachtok olyan sebességgel
közlekednek, hogy vezetőik nem is érzékelhetik, hogy milyen gondokat okoznak az evezős
csónakokban ülőknek.

Hiányoznak a betartható dunai hajózás szabályai, hiányzik a hatósági jelenlét és a
sebességkorlátozás. A gyors vízi járművek használói a tehetősek közül kerülnek ki, akiknek a
jelenlegi pénzbüntetéseket kifizetni nem jelent gondot. Komolyabb szankciókra van szükség
elsősorban a visszaesőkkel szemben.
A Szentendrei ágból a motoros járművek teljes kitiltását kezdeményezik.

Nem ritka a „flottillás” öbölből nagy sebességgel – nem mentési feladattal – kihajózó
tűzoltó hajó, ami nincs tekintettel a Dunán közlekedő emberi erővel hajtott vizijárművekre,
sem a távolságot, sem a sebességet nem igazítja azokhoz.
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A part szennyezett. Az épületek, építmények vonatkozásában szabályozási egységes
koncepció láthatóan nem létezik, nem ritkák az engedély nélküli épületek.

Evezős szempontból a kedvezőbb állapot elérésének fontos eszköze lenne a sarkantyúk
rövidítése, megszüntetése, a nagy hajók sebességének lakott területen belüli csökkentse,
illetve az egyéb motoros folyamhasználók szigorúbb ellenőrzése, a hajózási szabályok
betartatása. Kedvező lenne a mesterséges partszakaszokon kikötésre, vízreszállásra alkalmas
pontok kialakítása.

Evezős szempontból a teljes vizsgált folyószakaszról elmondható, hogy állapota
kedvezőtlen, a sportolás veszélyes rajta. A sportolók alapvetően a teljes folyószakaszt
használják, márciustól novemberig.
A kedvezőtlen állapot főbb okai:

–

A keresztgátak, sarkantyúk, kőszórások veszélyesek. Magas vízállásnál éppen csak
kilógnak, vagy nem látszanak, borulást, hajótörést okozhatnak. Alacsony vízállásnál
kerülni kell őket nagyon közel a hajóúthoz. A sarkantyúk túlzottan átnyomják a vizet
a túlpartra, így a víz azt rongálja, néhol veszélyesen felgyorsul a víz folyása az
átellenes oldalon, evezés szempontjából veszélyessé válik.

–

A sarkantyúk,

keresztgátak

körül

a

folyómeder feliszapolódik, bizonyos

vízállásoknál evezhetetlen.

–

Jelentős problémákat, rendszeresen balesetveszélyes helyzeteket teremt, ha a hajóút
túl közel húzódik a parthoz. A nagysebességgel közlekedő hajók az evezősökhöz
nagyon közel haladnak. A kishajók, jachtok gyakran szabálytalanul közlekednek,
más folyamhasználókra nincsenek tekintettel. Az ily módon közlekedő motoros
járművek miatt a hullámzás nagysága és iránya kiszámíthatatlan, hullámverésükkel
veszélyeztetik a sportolókat, sok esetben életveszélyes helyzeteket teremtve.

–

A hajók vízrebocsátásának, illetve a kikötésnek, pihenésnek lehetőségei a part
kialakítása miatt igen korlátozottak, a kőszórásos partbiztosítású, illetve beton
támfalak rézsűk területén evezős szempontból a part használhatatlan.
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév

A nem személyes jellegű kérdések összegzése. Az egyes helyszínekkel kapcsolatos
észrevételeket az adott helyszínről szóló szövegrészben szerepeltetjük.

Kitöltött kérdőívet - egy kivétellel - csak evezősök adtak. Ezen túl ígéretet sokaktól
kaptunk, több szakmában. Egyedül egy sporthorgász tartotta fontosnak az írásbeliséget.
Másokkal a beszélgetések során jegyzeteket készítettünk, ezek tartalmát a szövegtörzsben
hasznosítottunk.

Sarkos, jellemző, egybehangzó véleményeket kaptunk. Az alábbiakban, pontonként
röviden összegezzük.

Kérdés: Az év mely szakában használja a Dunát ?
Minden válaszadó márciustól novemberig használja a folyót.

Kérdés: A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja ?
Az evezősök a folyónak minden részét aktívan használják.

Kérdés: Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát !
Szemetes, piszkos a víz és partja is. Túl nagy a hajóforgalom, nagy a hullámverés.

Kérdés: Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára ?
Nem, vagy általában erős kifogásokkal igen.

Kérdés: Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton ?
Motorosok, jetski, jachtok, üdülőhajók korlátozása, sebesség, veszélyeztetés,
közlekedési morál tekintetében.

Kérdés: Mivel járulna hozzá a változáshoz ?
Társadalmi munka és szaktudás átadása.
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Kérdés: Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával ?
Rendkívüli az elégedetlenség. Az öntörvényűség, veszélyeztetés és a rendőrség
jelenlétének hiánya került leggyakrabban említésre.

Kérdés: Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon
erre példát !

Gyakori a veszélyeztetés és az életveszély, visszatérő probléma a hullámverés.

Kérdés: Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon ?
Betartható szabályok, ellenőrzés, büntetés, oktatás, ismeretterjesztés. Az érintett
hatóságok összefogása és jelenléte.

A társadalmi igény nagyságára jellemző, hogy a válaszadó klubok kitöltik az evezésre
alkalmas időszakot. Maga az evezős tevékenység is összetett, sokféle feladat és cél jellemzi.
Ezt a társadalmi igényt a maga egészében kell értékelni és biztosítani, mert tömegsport,
népesség-egészségügyi kérdés, valamint kiváló vizisportolóink vannak. Ez utóbbi jelentősége
nem csak az ügy társadalmi rangját emeli, hanem az országimázs szempontjából is jelentős,
mert egy-egy nagyobb sportteljesítményre milliárdok figyelnek oda.
Általános az elégedetlenség a hajóforgalom nagyságával, a sebességkorlátozás
hiányával, és az ez által okozott nagy hullámveréssel kapcsolatban. Kifogásolják a közmorált,
a szabályok hiányát, illetve azok be nem tartását, kiemelten a veszélyeztetést. Követelik a
fokozott hatósági jelenlétet, és a motoros vizijárművek kihágásainak kordába szorítását.
Koszosnak és szemetesnek tartják a folyót. Társadalmi összefogást sürgetnek, oktatást,
ismeretterjesztést, komolyabb tájékoztatást, főleg interneten. Társadalmi munkát és
szakértelmet ajánlanak fel.
Szükségesnek tartjuk néhány jellemző mondat kiemelését:

„Csináljuk amíg tudjuk, de vizisportot űzni egyre veszélyesebb.”
„Megtehetik, mert rendőr sehol.”
„A hajóvezetői tanfolyam keretében előírnám, hogy 8 x 1
órát kajakban, vagy kenuban töltsenek el a jelzett folyószakaszon.”
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4.4. Lakossági szempontok
Felső szakasz (Szob, Zebegény, Nagymaros, 1.708,0 fkm – 1.686,5)

Ármentesítés: A területen, egyes helyeken gondot jelent az ármentesítés, ami egyre
jobban foglalkoztatja a lakosságot, különös tekintettel az utóbbi évek magas és elhúzódó
árhullámaira, valamint arra, hogy az Európai Unió előírta a százéves árvízszint alatt fekvő
ingatlanok ármentesítését. Az ármentesítési munkák elvégzése elsősorban az áradmányos
vizek levezetésével kapcsolatos, azonban egyes helyeken – beszűkülő hullámterek, kis
vízfolyások torkolati szakaszának vissza-töltésezése, szádfalazás esetén a háttérvizek
szerepének megváltozása az ivóvízbázisok környezetében, stb. – bizonyos mértékben hatással
lehet a hajózásra is.

Nagymaros és Kismaros területén a mély fekvésű, partközeli területeken az új építésű
ingatlanok egy része – eredetileg üdülők – árterületen létesült. A közpénzből történő
ármentesítésük megfelelő jogcím hiányában nem elvárható, azonban a hatóság felelőssége
sem kizárható. Közös, állami, önkormányzati és lakossági összefogáson alapuló,
megoldásokat lehetne elképzelni. Kiforratlan, nyitott ügy.

Rendkívüli magas vízállások esetén a 11-es út Dömös előtti szakaszát (1.699 fkm) is. A
kerékpárút Kismaros és Nagymaros között, a Dunamezőn rendszeresen víz alá kerül.

Kompolás: A kompoltatásról elmondható, hogy általánosságban megoldott a felső
szakaszon, régen kialakult átkelőhelyek vannak, elfogadható szolgáltatást, nyújtanak,
elfogadható áron. Hiányként jelentkezik, hogy a Kisoroszi-Kismaros kompjárat újraindítása
elmaradt, pedig nyári szezonban igény lenne rá, és a műszaki feltételek gyakorlatilag még
megvannak.

Település-folyó kapcsolat: A lakosság vízre történő lejárása, a szabad fürdőzés
lehetősége és a tájképi adottságok kiaknázása a vizsgált terület felső szakaszán rendben
lévőnek tekinthető. Megjegyzendő azonban, hogy a Zebegényi-sziget ilyen célú használata
természetvédelmi szempontból nem kívánatos, a sziget megközelítése beúszás esetén
balesetveszélyes is lehet. A verőcei szabad-strand pedig a 12-es út közelsége miatt zajos,
levegője szennyezett.
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Középső szakasz (Verőce, Vác, Sződliget, 1.686,5 – 1.674,5 fkm)

A lakossági folyóhasználatok elsősorban a középső (1.679-1.682 fkm) és az alsó (1.6791.674,5 fkm) szakaszt érintik.

Alapvető gondok abból adódnak, hogy a mederszűkítések, a hajóút bal parthoz való
közelsége, a folyó felgyorsulása, és ezáltal erősebb erodáló hatására a folyó bal partján – ahol
a lakosok alapvetően megjelennének – nem lehet a partot használni. Azon a rövid részen, ahol
még a fövenyes, kavicsos partoldal megmaradt, a közel haladó hajók erős hullámverése miatt
sokszor veszélyes a parton tartózkodni, napozni, strandolni. Gyakori a baleset.

A többi részen betonnal, kőszórással biztosított partfalakat találunk, itt a vízhez csak
néhány helyen lehet lejutni. Mindemellett a partfal olyan magas, hogy a folyó látványa csupán
közvetlen annak széléről tárul elénk. A lakosság számára tehát hiába adatott meg a lehetőség,
hogy Duna-parti városban éljenek, a nagymértékű feltöltés miatt ennek előnyeit csak nagyon
kis részben élvezhetik.

Esztétikai szempontból kedvezőtlen az északi Duna-szakaszon található sóderlerakó,
illetve a DDC Kft hajókikötője, ezek kiterjedésükben is elég nagyok ahhoz, hogy a tájképet
jelentős mértékben rontsák.

A váci horgászok, csónakázni vágyók számára teremt hátrányos helyzetet, hogy a vízre
szállási lehetőségek korlátozottak a váci Duna-parton, sok helyütt megközelíthetetlen
csónakkal a folyó.

Vácott és Sződligeten is jelentős probléma az rámentesítés. Vácott az Alsóváros,
Sződligeten a Sződrákos-patak öregmedre körüli területen az árvíz úgy jelentkezik, hogy a
talajvíz a térszín fölé emelkedik. Vácott Cserhátból, Sződligeten a Pesti-hordalékkúpsíkságból
leszivárgó csapadékvizek is nehezítik a helyzetet.

Probléma még, hogy A 12-es út Verőce és Vác közötti szakaszát, a 2-es főutat Vác
Alsóvárosban a Gombás-patak hídjánál és Sződligeten a Sződrákos-patak hídjánál
rendszeresen elönti az ár.
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Alsó szakasz (Göd, Dunakeszi, Budapest, 1.674,5 fkm - 1.651,5 fkm)

A lakosság „folyóhasználata” elsősorban a lakó- és üdülőterületek menti részeket
érintik. Intenzív, jelentős a lakossági jelenlét, használat mindkét parton az 1.671 – 1.672 fkm
közötti szakaszon, a bal parton az 1.665 – 1.670 fkm közötti részen, melyből különösen
intenzíven használt az 1.665-1.667 fkm közötti terület. A jobb parton a 1.668 – 1.669 fkm-nél
nagyobb a lakossági jelenlét, illetve különösen intenzíven használt szakasz található az 1.655
– 1.657 fkm között.

A fő használati módok a séta, kutyasétáltatás, szórakozás spontán, vagy vendéglátóipari
egységekben, strandolás, napozás, nem versenyszerűen, vagy rendszeres sportként űzött
evezés, csónakázás. Alapvető igény lenne a víz megközelíthetősége, kedveltebb szakaszok a
kavicsos, fövenyes, természetközeli mederkialakítású partrészek.

Lakossági szempontból alapvető probléma, hogy az előszeretettel látogatott részeken
betonnal, kőszórással biztosított partfalakat találunk, itt a vízhez csak néhány helyen lehet
lejutni, a legtöbb ilyen helyen a partfal olyan magas, hogy a folyó látványa csupán közvetlen
annak széléről tárul elénk. A lakosság számára tehát hiába adatott meg a lehetőség, hogy
Duna-parti településen éljenek, a magas, mesterséges partfalak miatt ennek előnyeit csak
nagyon kis részben élvezhetik. Azokon a részeken, ahol mégis megfelelő a partszakasz
számukra, gyakori probléma a közel haladó hajók nagy sebessége okozta hullámverés, a
motoros vízhasználók zavaró jelenléte – akik nincsenek tekintettel a jármű nélküli, vagy kézi
erővel hajtott járművel közlekedő folyamhasználókra.

Figyelemreméltó, hogy a folyót aktívan használó magánemberek és egyesületeik
kivétel nélkül társadalmi munkát ajánlanak fel a folyó állapotának megőrzése, javítása
céljából, és a kéréseik is döntőrészt a saját tevékenységük körülményeinek javítására
irányulnak. Fontos lenne nagyobb mértékben figyelembe venni a javaslataikat,
kéréseiket és önkéntes ajánlkozásukat, teret engedni nekik és segíteni a munkájukat.
Az érintett önkormányzatok nagy része a hajózást rajtuk kívül álló dolognak
tekinti, nem sokat tesznek a települést érintő feladatok megoldása terén.
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5. Levezett igényoldali javaslatok és szabályozási elvek
A fejezet tárgya a „Tanulmányok a Duna hajózhatósának javításáról” című, 18. számú
Európai Uniós TEN-T támogatású kiemelt projektet kiegészítendő a Duna 1.708,0 fkm –
1.651,5 fkm szakaszán (Szob, Ipoly-torkolat – Budapest, Árpád-híd) készült igényoldali
felmérés összegzése alapján javaslatok és átfogó szabályozási elvek levezetése.
5.1. Előzmények

-

A munka ütemezése csúszik részben a munka összetett jellegére, részben a
konzorcium méretére tekintettel. Az adatszolgáltatás nehézkes, mert a kormány
bonyolult feltételrendszer teljesüléséhez köti az adatszolgáltatást. Elvi gond, hogy a
tervek felét engedélyezési terv szinten kaptuk meg, ami erősen megnehezítette a
szakmai egyeztetéseket, mert az általános gyakorlat szerint az engedélyezési terv
szint már az egyeztetéseken túli állapot.

-

Az egyeztetéseket, majd a terepmunkát 2010. májusában kezdtük meg. A
csapadékos időjárás, a szokatlanul magas vízállások és az elhúzódó árhullámok
szintén hátráltatták a munkát. A terepmunkát augusztus végére, az egyeztetéseket
pedig szeptember közepére tudtuk befejezni, a kiegészítő terepi munkák december
elején történtek.

-

A terepi és irodai egyeztetésekbe a folyóhasználók közül a következő szakmai
területek képviselőit vontuk be:
(V) vízgazdálkodás
(T) természetvédelem

(S) vizisportok
(H) hajózás

(A) agrárium

(L) lakosság
(É) építőipar

A folyóhasználók fenti fő érdekcsoportjaival történt egyeztetések és a terepi felmérések
alapján tesszük meg az alábbi észrevételeket.
A továbbiakban az általános észrevételeket „Á” betűvel, a javaslatokat annak
megfelelően, hogy mely szakmától származnak, folytonos sorszámozással „V”, „T”, „H”,
„A”, „S”, „L”, vagy „É” betűvel, míg a levezetett összefoglaló elveket „Ö” betűvel jelöljük.

Az általános észrevételek, a javaslatok és az összefoglaló elvek az őket megelőző
indoklással és a tanulmány elején található igényoldali tapasztalatokkal együtt olvasandók.
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5.2. Levezetett javaslatok szakáganként

A:

A megbízás jelen szakaszában nem volt esélyünk a rendszerben gondolkodásra, a
vízgyűjtő-gazdálkodási

elvek

érvényesítésére,

az

integrált

erőforrás-

és

tájgazdálkodásra. Ez azért gond, mert a tervezett beavatkozások nem ragadhatók ki a
rájuk hatást gyakorló területek és tényezők közül. Ez még kisebb egységet alapul

véve is nyilvánvaló, pl. a vizsgált folyószakasz – az Ipoly torkolattól az Árpád-hídig –
magyarországi vízgyűjtő területe mintegy 3.000 km2, hazánk területének 3,3%-a,
amelyen vízgazdálkodási és természetvédelmi szempontból is számításba kellene venni
legalább a folyamatban lévő agrár-környezetvédelmi intézkedéseket.

B:

Sir Nicolas Stern: „Az éghajlatváltozás gazdaságtana” – i.e. „Review on the
Economics of Climate Change” – című összefoglaló jelentése (London School of
Economics and Political Science, London, 2006), röviden a Stern jelentés mutatta be
először átfogóan az éghajlatváltozás várható gazdasági hatásait a közgazdászok és a
döntéshozók számára.

A Stern jelentést követően egy még átfogóbb jelentés készült, Pavan Sukhdev és
kutatócsoportja munkája „Az élőhelyek és az élővilág sokféleségének gazdaságtana”
– i.e. „The Economics of Ecosystems and Biodiversity” – címen, röviden TEEB, vagy
Sukhdev jelentés (UNEP/IUCN, London, 2010). A Sukhdev jelentés bemutatja, hogy

az éghajlatváltozás csak a „jéghegy csúcsa”, az emberiség a környezet átalakítása, a
természeti erőforrások túlhasználata, kimerítése és szennyesése miatt a légköri
felmelegedésnél sokkal jelentősebb következményekre számíthat. Bemutatja, hogy egy
egység GNP előállításához a természet szolgáltatásaiból átlagosan három egységet
számolunk fel.

További vizsgálatokból tudjuk azt is, hogy a természeti erőforrások (föld, víz, levegő,
természet)

fejlesztésére

/

helyreállítására

fordított

beruházások

az

előbbivel

kommutativitást mutatnak, azaz egy egység természetfejlesztő beruházás GNP-ben
kifejezett makrogazdasági eredménye a természeti szolgáltatásokból három egység
hasznot, ezen túl további egy egység komparatív társadalmi hasznot és fél egység
realizált árbevételt hoz.
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Összefoglalva mindannyiunk alapvető érdeke, hogy minél természetesebb állapotba
kerüljön a Duna és a folyóvíz dinamikája által érintett területek, ideértve nem csak az
élővilágot, hanem az élettelen természetet, különös tekintettel magukra a vízre, mint
környezeti elemre, a víztestekre, így a víztartó rétegekre és képződményekre (ilyenek a talaj
és a növényzet is), a vízjárta területekre, a földtani képződményekre és a tájra, valamint
tágabb értelemben a teljes vízgyűjtőre.

A hajózás lehetősége a természet egyik adománya, az egyik haszonvételi forma, amit
úgy kell megvalósítani, hogy a többi természeti szolgáltatás és haszonvételi lehetőség is
megmaradjon, illetve helyreállításra kerüljön a lehető legnagyobb mértékben. A jelenlegi
hajóút tervezésekor a hajózás biztosítása és a vízbázisok mosása volt a feladat, viszont a
természeti rendszerek fenntartása nem volt kiemelt szempont, ezért a hajóút egyszerűbb
megoldása céljából a mellékágakat sarkantyúkkal zárták el, és a szigeteket a parthoz kötötték
kőszórásokkal.

Mára a természet védelme, a vizek jó állapota, ezen belül az ivóvízbázis védelme és az
ivóvíz-szolgáltatás mesze megelőzte a folyami hajózás jelentőségét. A részben a hajóút
fenntartása következtében kialakult helyzet javítása, így a hajózhatóság javítása, a hajóút
átalakítása során javítható.
A Víz Keretirányelv az Európai Unió ránk nézve is kötelező erejű joganyaga,
amely számos új jogszabály kihirdetésével és korábbiak módosításával lett a magyar jog
része, a fentieket fejezi ki a gyakorlatban, ezért a teljes EU TEN-T, így a „Tanulmányok
a Duna Hajózhatóságának Javításáról” nevű projekt esetében is a főszabály a Víz

Keretirányelv, a vizek jó állapotának biztosítása kellene, hogy legyen, irányadóak
továbbá a természeti erőforrásokkal kapcsolatos hatályos hazai és EUs jogszabályok.

Á1: (VKI +) Maga a természet hozza a legnagyobb gazdasági-társadalmi eredményt. A
haszonvételeket a természeti rendszerek tartamos, jó állapotban tartásával kell
megtervezni, a Víz Keretirányelvben és a csatlakozó hatályos jogszabályokban
előírtak szerint.
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C:

Az alapprobléma kettős, a medersüllyedés és a hullámtér szintjének emelkedése. E két
jelenség többféleképpen csatolt egymással. A helyzetet nehezíti, hogy miközben a Duna
és a folyóvölgy természeti-környezeti állapota folyamatosan romlik, az érdekcsoportok
igényei folyamatosan növekszenek. A munka során azt a megoldást választottuk, hogy

ELŐÍRÁSOK: elsőször számba vettük a természeti erőforrásokért felelős szervek
előírásait, majd ezt tényként elfogadva

IGÉNYEK: véleményeztük a haszonvételi elképzelések megvalósíthatóságát, ezek
alapján tesszük meg a javaslatainkat.

A Duna mellett élők életének fontos része a víz, a folyó; alapjoguk, hogy azt
biztonságosan használhassák. A fő érdekcsoportok alapvető igényeinek kielégítését, az

egyes csoportoknak a saját tevékenységéhez legjobban illő eszközökkel javasoljuk megoldani,
azért, hogy számíthassunk a közreműködésükre, támogatására és tevékeny részvételére.

D: Alapelvnek tekintjük az alábbi, számos jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítését:
Á2. (TÁRSADALMI INDOK) A meglévő hajóút fenntartása, módosítása, műtárgyak
átalakítása, bontása, összességében olyan előnyökkel, kell, hogy járjon, ami nem
csak a hajózás érdekeit tükrözi, hanem össztársadalmi szempontból indokolt.

Á3. (KEVESEBB PANGÓVÍZ) Az ivóvízbázis védelem szintje növekedjen, ennek
feltétele a pangó és feliszapolódó vízterek nagyarányú felszámolása.

Á4. (MEDERSÜLLYEDÉS MEGÁLLÍTÁSA) A vizi- és természeti környezet
zsugorodása és degradációja, valamint a környezeti állapot romlása döntőrészt a
medersüllyedésből fakad, melynek okait meg kell szüntetni.
Á5. (TÖBB TERMÉSZET) A meglévő védett területek, az egyedi védettséget élvező
élőhelyek, fajok és egyedek, valamint más természeti értékek és általában a
természeti erőforrások védelme megvalósuljon, állapotuk javuljon.

(A betűjeles sorszámok mögött, a későbbi használat céljára, a kulcsszavak találhatók.)
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(V) VÍZGAZDÁLKODÁS:

A folyószakasz üzemeltetője a KDV-VIZIG üzemeltei a Dunát a tárgybani
zsakaszon, javaslataink az állásfoglalásaikon alapulnak. Az erőforrás-gazdálkodó kiemelt

keretfeladata a Víz Keretirányelvben foglaltak teljesítése. Fő elvárásai a következők:

V1

(költségcsökkentés) Folyamszabályozó művek és a csatlakozó műtárgyak fenntartása és

üzemeltetése, valamint a hajóút fenntartása rendkívül költséges feladat. A fenntartónak
a költségcsökkentés az érdeke. Nem érdeke, hogy a szükségesnél / előírtnál
szélesebb, vagy mélyebb, vagy kanyargósabb, vagy éves viszonylatban hosszabb
ideig tartsa fenn a hajóutat.

V2

(STOP kavicseladás) A hajóút és más a főmederben található létesítmények

fenntartásából származó anyagok elhelyezése állandóan visszatérő gond, ugyanakkor a
folyami hordalék értékesítéséből az engedélyesnek és az államnak bevétele származik.
Magán és állami érdekeltség is van a kitermelt mederanyag értékesítésében. Azonban a
folyómederben hiány van a folyami hordalékokból, ezért van betiltva a kotrás a

vizsgált folyamszakaszon évtizedek óta, tehát a hajóút-karbantartásából származó
folyami hordalékok mederből történő elvitelét és értékesítését meg kell szüntetni,

minden a folyóból kitermelt hordalékoknak a folyóban másutt, hordalékhiányos
helyeken történő elhelyezése javasolható.

V3

(mosott vízbázis) A folyamszabályozás és a medermélyülés, valamint a hullámterek

középszintjének emelkedése következtében pangó víztestek jönnek létre, iszaplerakódás
jelentkezik, ami hosszútávon kedvezőtlenül hat az ivóvízbázisokra, és az ivóvíz
vízminőségére. A vízbázis-védelem az állásfoglalásaiban a belső hidrológiai
védőzónában csak olyan beavatkozásokat enged meg, amelyek javuló frissvizi,
mosdott környezetet eredményeznek, a külső védőzónában enyhébben fogalmaz,
részletes, sokoldalú szakmai egyeztetésen alapuló, kiegyensúlyozott állapot (steady

state) fenntartása a főszabály.
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(T)

TERMÉSZETVÉDELEM:

A védett területek hálózata, a Natrura 2000 területek, a természeti területek, az ex-lege
védett területek, a védett fajok és élőhely-típusok, az egyedi védettség alatt álló természeti
elemek, valamint a táj és az épített környezet egyes elemei együtt rendkívül összetett
rendszert alkotnak. Tekintve, hogy maga a víz életet hordoz és életet táplál, valamint a folyó
közvetlen összefüggésben van a vízgyűjtővel, ezért a főszabály itt is a Víz Keretirányelv.
Ezen túl a természetvédelmi szervek fő kötelezettsége a Madár- és Élőhely irányelvben
előírtak teljesítése, teljesíttetése. Az alábbi javaslataink a Duna-Ipoly Nemzeti Park
állásfoglalásain alapulnak.

Erre a Duna szakaszra, a domborzati-földtani adottságok, és az erős antropogén hatások
miatt nem jellemzőek a nagyobb mellékágrendszerek, a főmedret szigetek és mellékágak
kísérik. A XX. szd.ban szempont volt a szigeteknek parthoz csatolása, szántófölddé alakítása,
ami segítette a hajózási vízszint elérését is, ezért számos mellékágat kőszórással zártak el.

T4

(sodrott élőhelyek) A főmederben a kavicsos, sodrott, helyenként a kavicsos-sziklás

élőhely típusok a jellemzőek. A főmederből a kavics és homok rohamosan fogy. Ennek
legfőbb oka a felvizi országokban elmaradt hordalék hiányán túl a fenntartó kotrások, és
a nagy sebességű hajók, illetve a sebességkorlátozási hiányosságok, mert a hullámverés
a folyami hordalékot a hajóútba mozgatja, ahonnan azt a fenntartási munkák során
kitermelik, majd értékesítésre kerül. Ennél sokkal jelentősebb tétel a főmedernek a
hajózócsatornán kívül eső területére kiadott ún. fenntartó kotrások során kitermelt
anyagmennyiség. Természetvédelmi szempontból a főmederben a sodrott, kavicsos
és kavicsos-sziklás szakaszok / élőhelyek képviselik a folyószakasz legnagyobb
értékét, ezek fenntartása, további ilyen szakaszok létesítése szükséges.

T5

(hordalék helyben) A Duna a bősi duzzasztóig belépcsőzésre került. A medersüllyedés

egyik oka, hogy a vízlépcsőknél kiülepszik a hordalék, ami az alsó szakaszon hiányzik,
ezért a folyó a hordalékot a meder anyagából részben pótolja. A hajóút karbantartása
során kitermelt mederanyag mennyisége ennél nagyobb. Kiemelt természetvédelmi
szempont a mederanyag folyómederből történő elszállításának megszüntetése, a
hordalékoknak a folyóban másutt, hordalékhiányos helyeken történő elhelyezése,
ami a hajóút javítása és karbantartása során teljesíthető elvárás.
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T6

(természetes part) Azok a meder és partszakaszok, amelyek természetes, illetve
természetközeli

állapotban

maradtak

fenn

természetvédelmi

szempontból

védendők, helyreállítandók, legyenek azok a főmeder, sziget, zátony, mellékág, vagy

más.

T7

(több víz a hullámtérbe) A folyóvíz dinamikája által érintett területek közvetlen

kapcsolatban vannak a folyóval. Ez a terület nagyobb az eredeti hullámtérnél, mert a
Duna vízszintjével közvetlen összefüggésben lévő a talajvíz-ingadozással érintett
területek is beletartoznak. A vízszintingadozás és az elöntések miatt a frissvizi tájnak a
legmagasabb a bioproduktivitisa, ezzel együtt itt alakulnak ki a szárazulatok
legtermékenyebb legdiverzebb élőhelyei is. A folyóvölgyi, ezen belül az ártéri élővilág
fajlagos termékenysége és fajgazdagsága közvetlenül az esőerdők és a tölcsértorkolatok
után következik. Az emberi települések is a folyóvizek felé törekszenek, a beépítések és
a más célú használatok azonban az folyóvölgy élővilágának rohamos degradációjával,
átalakításával, pusztításával járnak. Az élő természeti rendszerek védelme és
helyreállítása céljából a hullámterek vízellátását javítani kell !

T8

(hullámtér emelkedésének csökkentése) A folyóvölgyi élőhelyek közepes felszíni

magassága emelkedik. A legjelentősebbek okok a következők: a háttérből érkező
tápanyagterhelés és hordalékszállítás, a keletkező biomassza és a kiülepedő folyami
hordalék helyben maradása. Ide kell még sorolni az üdülő, illetve belterületbe
vonásokat, legális és illegális feltöltéseket, építkezéseket, az építési hulladékok
elhelyezését és a kommunális hulladékok feltorlódását. Az árterek részvízgyűjtőin, a
háttérterületeken ösztönözni kell a természetszerű gazdálkodást és a természeti
rendszerek károsításával nem járó biomassza elvitelt, értsd haszonvételeket a
folyóvölgyi élőhelyek egyes területein, ilyen pl. Pro-Silva módszer az erdészetben. A
hullámterekben és azok részvízgyűjtőin az agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel
érintett területek arányát növelni szükséges. A hidrogeológiai „A” övezetben
gyepgazdálkodás javasolható, míg a hidrogeológiai „B” övezetben erdő- és
rétgazdálkodás támogatható. Összefoglalva a hullámtér középszintjének emelkedését,
„kidagadását” és környezeti terhelését minden lehetséges eszközzel lassítani illetve
csökkenteni kell !
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(A) AGRÁRIUM: mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, halászat, stb.
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS

Magyarország legjelentősebb természeti erőforrása a talaj, maga a termőföld. Számos
hazai és Európai Uniós, számunkra is kötelező jogszabály betartása a feladat, és már most
figyelemmel kell lennünk az EU készülő, átfogó Talaj Keretirányelvére, ami a magyar EU

elnökség során az egyik aktuális feladat. Hazánk területének mintegy a fele szántó, közel
ötöde erdő, további jelentős nagyságú területeken folyik kertészeti, gyep és rétgazdálkodás.

A talajok termőerejének döntő tényezője azok vízellátása és vízgazdálkodása. Már az árés belvíz-mentesítési munkák is drámaian érintették a talajok vízellátását, ezt tovább rontja a
medermélyülés miatt a Duna talajvíz „leszívó” hatása. Már a Tisza szabályozása kapcsán is az
akkori tudományos vélemény szerint a folyót követő természetes élőhelyeknek több mint a
95%-a elpusztult. A biológiai értelemben diverz, nagy bio-produktivitású és nagy hozamú
természetes élőhelyeket döntőrészt szántóföldekké alakították. A szántóföldek bizonyos
terményre agy hozamúak is lehetnek, azonban biológiai értelemben minden ültetvény csak
egy ökológiai sivatag. A Duna esetében nem tudunk ilyen számításokról, de elvégezhető
lenne. Egy bizonyos, a Duna szisztematikus medersüllyedése nem csak a folyóvíz
dinamikájával összefüggő élőhelyeket érinti, hanem annál sokkal nagyobb, egyre növekvő
területet. Az érintett területeken romlik a talajvízellátás, ami a talajszerkezet átalakulásához és
ezzel talajpusztuláshoz vezet, fokozza az érintett területek ariditást, összességében az
elsivatagosodás felé mutat. Terméshozam-kiesést, és ezzel jelentős gazdasági károkat okoz
nemzetgazdasági szinten.

A9

(talajok vízellátása) A dunai hajóúttal összefüggésben a talajerő romlásban közvetlenül

érintett az ország területének mintegy 20%-a, azonban a mikro- és makro-klimatikus
hatásokra tekintettel az egész ország. Mindezek gazdasági hatása minden más tényezőt
felülmúl. Mértékadó tanulmány a Prof. Kerekes Sándor és munkacsoportja által
készített jelentés a Szigetköznek a Duna elterelése következtében beállt gazdasági
veszteségeinek étékeléséről. A legnagyobb tételek a termőföldek hozamának esése és

az erdők növedékének csökkenése. Az agrárium szempontjából a fő szempont a
talajok vízellátásának javítása, a medersüllyedés megállítása.
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HALÁSZAT és HORGÁSZAT:

Érdekeik látszólag ellentétesek, valójában azonban nem. Álláspontjuk a legfontosabb
kérdésben, az ökológia szempontjából teljesen egészséges: fajgazdag és bőséges
halpopulációt, i.e. változatos, természetes élőhelyek fenntartását várják el. Pontosan ez az,
amit a Víz Keretirányelv előír. Az alábbi javaslataink a Duna-Ipoly Nemzeti Park
állásfoglalásain alapulnak.

A lakosság jelentős része horgászik a Dunában, de a térségben a halászat sem
elhanyagolható jelentőségű.

-

A szegényebb rétegek számára a horgászzsákmány nélkülözhetetlen táplálék,
természetes, ősi, egészséges PROTEINFORRÁS !!!!!!!

-

Szélesebb rétegek számára kiegészítő konyhai nyersanyag.

-

A legtöbben azonban hobbi, sport, illetve kikapcsolódás céljából horgásznak.

Halászati szempontból jelentős halfajok

- a ragadozók: süllő, harcsa, csuka, menyhal, balin, valamint
- a pontyfélék: ponty, márna, dévér, és más keszegek.

Erős, Tóth és Sevcsik vizsgálati eredményei azt tükrözik, hogy a változatos
mederanyagú, sodrott szakaszokon lelhető fel a legtöbb faj. Erre jó példa, a nagymarosi
szakasz, ahová a tározót tervezték. Ott nagy százalékban kavics, de elszórva találhatók ott
sziklák, kövezés, sőt kevés iszapos rész is.

Természetvédelmi szempontból a szakasz legnagyobb értéke a két bucó faj. A német
bucó erősen kötődik a kavicsos, sodrott élőhely-típusokhoz, míg a magyar bucó nagyobb
számban, a sodrott, kavicsos-sziklás szakaszokon található meg. Mindkét faj kötődik a
nagyobb vízsebességű szakaszokhoz. Ívásuk a kavicszátonyokon történik, ezért a meglévők
megőrzése mellet, újak kialakítása szükséges.
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A másik nagy természeti érték a Dunai ingola. Ez a körszájú a feliszapolódott
szakaszokon fordul elő. Rendkívül ritka! A mellékágak kotrása nem kívánatos, mert mind a
lárva, mind a kifejlett egyed az iszapban él. A hullámterekben csak annyi beavatkozást szabad
tenni, ami a víz- és ezzel együtt, a halak szabad mozgását biztosítja.
A10 (halbőség) A bőséges és a fajgazdag halpopuláció fenntartása érdekében a változatos

ívóhelyek és csendes, sekély halnevelő vízterek helyreállítása szükséges.
A11 (frissvizi táj) Változatos, természetes anyagú, sodrott mederszakaszok megőrzése és
újak kialakítása szükséges, összességében a frissvizi táj megőrzése, javítása a
feladat.

A12 (szabad mozgás) A hullámterekben csak annyi beavatkozást szabad tenni, ami a
víz- és ezzel együtt, a halak és más vizi szervezetek szabad mozgását, ki és bejutását
akadálymentesen biztosítja.

A nagy hajók, főleg a nagy sebességűek hullámverése sokféle gondot okoz,
konfliktusokra vezet. Ennél talán még rosszabb a helyzet a száguldozó motoros
vizisporteszközökkel és a jachtokkal. A vizi szervezetek – közte a védett és fokozottan
védett fajok – esetében a hullámverés a fő tényező, amely az ivadék és az ikra /
petepusztulást okozza. A hullámverés jelentős zavarás a halászok és a horgászok esetében is.

A13 (hullámverés) Halászati szempontból általános igény a hullámverés okozta károk
minimálisra csökkentése.

A mellékágak bejárata több helyütt sarkantyúval van lezárva, ezért nagyon kevés víz,
főleg áramló víz jut a rendszerve, folytatódik a mellékágak feliszapolódása és elzáródása, ami
ellene hat számos törvényi előírásnak. A sarkantyúk part felőli részét javasolt átvágni 1/4
hosszon, vagy a sarkantyúk helyett, azok anyagából a sarkantyúktól eltérő, a folyó életéhez,
természetes folyamataihoz jobban illeszkedő vízterelő műtárgyat: természetszerű
zátonyt esetleg mesterséges szigetet építeni, így a vízterelő szerep megmaradhat, miközben

a mellékágak is megkaphatják a szükséges áramló vízmennyiséget.
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A hajóút fenntartási munkák során és más fenntartó kotrásokban kitermelt mederanyag
elszállítása nem kívánatos, mert fokozza a medermélyülést és ezzel is rontja a hullámtér
vízellátását, a hajózás és a hajóút fenntartása szempontjából sem előnyös, mert erősíti a gázló
és szűkületképződést, felszínre kerülnek korábban létesített vonalas műtárgyak, stb.

Ahol a legtöbb védett halfaj előfordul az a természetes, sodrott kavics és homok. Így
természetes folyami hordalékra, kavicsra és homokra nem szabad partvédelmi művet építeni –
értsd folyami követ rakni –, viszont ennek a fordítottja kívánatos, tehát a kitermelt
mederanyaggal, főleg a folyami hordalékkal a partvédelmi kövezés betakarása
természetvédelmi szempontból javasolt.
A14 (természetszerű terelőművek) A mellékágak vízellátásának javítása céljából a
sarkantyúk part felőli részétnek 1/4 hosszon történő átvágása, vagy a sarkantyúk
anyagából készült természetszerű terelőművek zátony, esetleg sziget építése
javasolt.
A15 (természetszerű partvédelem) A kavicsra nem szabad partvédelmi művet építeni,
viszont a kitermelt mederanyaggal, főleg a folyami hordalékkal a partvédelmi
kövezés betakarása természetszerű kialakítása szükséges. A nem folyami hordalék
mederanyag a megsérült mederszakaszok betöltésére használandó.

A16 (mederanyag felhasználása a mederben) A mederanyag elszállítása nem
elfogadható, a kitermelt mederanyagnak a mederben történő felhasználása
javasolt, ilyenek a mederhiányok betöltése, a mesterséges ám természetszerű
vízterelő művek építése és a természetszerű part és medervédelem.
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(H) HAJÓZÁS:

A hajóút fenntartása – rendszeres kotrás – a medersüllyedés egyik oka. A vizsgált
folyószakaszon azonban a hajózócsatornában ma már csak nagyon kevés folyami hordalék
található. Jelentős tényező a folyó fölöttünk lévő szakaszán létesült gátak, tározók, erőművek
és zsilipek által felfogott – tőlünk elmaradó – hordalék hiánya. Még nagyobb arányt képvisel
a főmederben a hajózócsatorna és a partok közé eső egyéb, gyakran magántulajdonú
létesítmények fenntartó kotrásából származó mederanyag és főleg folyami hordalékok
mennyisége. A vizsgált folyószakaszon a vízszintek az elmúlt 20 évben közel egy métert
süllyedtek, ami minden valószínűség szerint a vizsgált szakasz alatt, főleg a Bajai Vizig
területén egészen a közelmúltig engedélyezett kotrásoknak köszönhető.

A Budapest fölötti szakaszon a fővárosi lakosság jó minőségű ivóvízzel történő
ellátásának biztosítása céljából vezették olyan kanyargósan a hajóutat, azért, hogy mossa az
ivóvízbázisokat és az ipari szennyezéseket. Ennek a gyakorlati jelentősége mára elveszett,
mert majdnem minden vízbázis lett mind a két oldalon – a Szentendrei-szigeten szinte végig –
vagy különböző módon betelepült, lakótelepek, üdülő és kertvárosi övezetek, vagy ipari
területek létesültek.

Összegezve, ahol nem vízbázis-védelmi okokból, ott az ipari és/vagy a kommunális
háttérszennyezés tisztítása céljából kell mosatni a víztartó rétegeket; mára ilyen alapon
mindent mosatni kellene a hajóúttal. Ez önmagában elég érv a hajóút egyszerűsítésére,
átvonalazására. Ugyanezt támasztják alá a természetvédelmi szakági feladatok, valamint a
más folyó és parthasználati igények is.

A vonatkozó hatályos magyar és Európai Uniós joganyag, kiemelten a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a Víz keretirányelv
jogrendünkbe „építésével”, valamint az IPPC bevezetésével, a „szennyező fizet elve” és az
„életciklus elemzés” arra kötelezi a kibocsátókat, hogy még a keletkezés helyén, de legkésőbb
kibocsátás előtt kell eltávolítani / kezelni a szennyezéseket. Az ún. „nagy kibocsátó elvéről”
még azt sem lehet mondani, hogy hatályát vesztette, mert egyszerűen nem ismernek ilyet a
jogszabályok.

85
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

A fentiek miatt a hajóút vonatkozásában az

(1) egyszerű vonalvezetés,
(2) a környezeti konfliktusoktól mentes megoldás,
(3) a nagyobb útvonal stabilitás, kevesebb elfajulás,
(4) a kisebb fenntartási költségek az irányadók.

Korábban azért is kanyargósították a hajóutat, hogy a gyengébb hajók, nagy teherrel a
kritikus szakaszon könnyebben – pl. segédvontatás nélkül is – feljussanak. A gépesítés mai
színvonala és a mai hajószabványok miatt ez ma már szintén nem lényeges szempont.
A viziút kitűzésére vonatkozó hatályos nemzetközi szabályozás keretek összefoglalása:

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának keretében kidolgozásra került

•

a 24. számú határozat „Resolution No. 24, the European Code for Inland
Waterways (CEVNI)”, amely a hajózási szabályokat, továbbá

•

a 22. számú határozat „Resolution No. 22, the Signs and Signals on Inland
Waterways (SIGNI)”, amely a víziutak jelzésrendszerét tartalmazza, továbbá

•

az 59. számú határozat „Resolution No. 59, Guidelines for Waterway Signs and
Marking”, amely a jelzések elhelyezésére vonatkozó részletszabályokat.

A Belgrádi Egyezmény kimondja, hogy a Duna Bizottság hatásköre kiterjed a
következőkre (is): „a Duna egész hajózható részén a hajózható vonalak kitűzésénél
egységes

rendszer

létesítése

és

az

egyes

szakaszok

különleges

viszonyainak

figyelembevételével a Dunán való hajózás alapvető szabályainak elkészítése”.

E feladatának a Duna Bizottság – egyebek mellett - „a Dunai Hajózás Alapvető
Rendelkezései”-nek (DHAR) kiadásával tesz eleget, amely a Duna hajóútjának jelzéseit is
tartalmazza.

Az ún. AGN-egyezményt, azaz “A Nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai
megállapodás”-t hazánk a 151/2000. [IX.1.] Kormányrendeletben hirdette ki. Ez
Magyarországon a Duna szabályozására vonatkozó alapjogszabály.
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A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (Vkt) rendelkezik a hajóút
kitűzésének alapjául szolgáló vízi útról és hajóútról:

2. § (1) Az állam feladata

h) az állami tulajdonban lévő felszíni vizeken és vízi létesítményeken (mesterséges vízi
út) (a továbbiakban együtt: állami tulajdonú hajózható vizek) a vízi út - nemzetközi
kötelezettségekre is tekintettel történő - fenntartása, fejlesztése, továbbá az állami

tulajdonú hajózható vizeken szükségkikötők létesítése, működtetése

„69. § (1) A miniszter az állam tulajdonában lévő hajózható vizeket - a vízi utak

osztályba sorolása és nyilvántartása szabályainak megállapításával - rendeletben vízi úttá
nyilvánítja.

72. § (1) A 2. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt, a 69. § (1) bekezdésében

meghatározott víziutakkal kapcsolatos és a 71. §-ban foglalt állami feladatok forrását a
központi költségvetés elkülönítetten biztosítja.
A vízi úttal kapcsolatban a Vkt előírásainak megfelelően megjelent a hajózásra
alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek
vízi úttá nyilvánításáról szóló 17/2002 (III.7.) számú KöViM rendelet.
A rendelet meghatározza

–

Vízállásokat (hajózási kisvíz, hajózási nagyvíz, LKHV, LNHV)

–

Osztályba sorolásokat – milyen méretű hajóval illetve tolt kötelékkel hajózható az
adott osztályú víziút

–

A Duna az 1.812-1.641 fkm között VI/B és az 1.641-1.433 fkm között VI/C
osztályú (nemzetközi jelentőségű), ez a
•

VI/B szakaszon 2X2 méretű kötelék (85x11,4 m bárka + továbbító tolóhajó)
illetve

•

VI/C szakaszon 3X2 illetve 2X3 méretű kötelék valamint 140x15 m önjáró
hajó közlekedését jelenti

•

merülés tekintetében 2,5 méter merülést jelent.
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–

A Duna víziútjával kapcsolatos hatósági, illetve szakhatósági eljárása során a
hajózási hatóság a Duna Bizottság vonatkozó ajánlásait is érvényesíti. (A BD
ajánlása a vízmélységek tekintetében szintén 2,5 m a hajóút szélesség tekintetében
pedig Gönyüig 120 m, Gönyü-Bp

150m és Bp-Déli országhatár 170 m).

Megjegyzés: Az Európai Uniónak a Duna Hajózhatóságának Javításával
kapcsolatos

támogatási

határozata

“környezetvédelmi,

természetvédelmi,

és

ivóvízvédelmi megfontolásokból” megengedi a hajóút szélességének szűkítését.
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A vizsgált Duna szakaszon a hajóút:

Neve

Duna

tól-ig [fkm]

1.812-től
1.641-ig

Osztálya

VI/B

Mélysége

2,5 m

Szélessége

Eltérés lehet

150 m

környezetvédelmi,
természetvédelmi,
és ivóvízvédelmi
megfontolásokból

A VI/B besorolású hajóút 2 x 2 méretű (85 x 11,4 m bárka + továbbító tolóhajó)
kötelékkel hajózható.

Osztály

Hossz

Magányos géphajó
Széles. Merülés Teher [t]

VI/B

140 m

15 m

2,5 m

4 - 4500

Hossz

Tolt kötelék
Széles. Merülés Teher, t

185 m

22,8 m 2,5 m

6400 - 12000

89
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

A fentieken túl figyelembe kell venni a következőket is:

A magyar jog része a Duna Bizottsági ajánlás, ezért ennek használata kötelező. Eszerint
ha a gázló sziklásnak minősíthető, akkor 100 m lehet a legkisebb hajóút szélesség. Egyéb
aljzatú gázlónál a legkisebb hajóút szélesség 150 m lehet. A 17/2002 KöViM rendelet előírja
a kétirányú hajóút biztosítását.

A KKK-Konzorcium szerződéssel kapcsolatos EU-támogatási határozat általában 180
m-t ír elő, de „kivételes” esetekben megengedi a 120 m-es hajóút szélességet is.
(Megjegyzendő, hogy a mélységre vonatkozóan 27 dm-t, illetve 29 dm-t ír elő. A 29 dm
biztosításának helyét nem nevesíti, de a vélelmezhető biztonságra törekvő szándék szerint ez a
sziklás gázlóban értendő nagyobb mélységet jelenti.)

A vonatkozó jogszabályok és az EU-támogatási határozat eltérően kezelik a szűkített
hajót kialakításának lehetőségét. A Duna Bizottsági előírások egyértelműen nevesítik a
szűkített hajóút sziklás jellegét, míg az EU-támogatási határozat “környezetvédelmi,
természetvédelmi, és ivóvízvédelmi megfontolásokból” engedi csak korlátozni (szűkíteni) a
hajóút szélességét.

A hajóút szélességi korlátozása (min. 120 méterre) csak akkor alkalmazható, ha az
AGN-szerinti hajók/hajókötelékek használni képesek a víziutat (közlekedési pályát).

A hajózás csak az egyik haszonvétel a sok közül, amit a természet adta körülményeket
és a többi ágazati igényt figyelembe véve meg lehet próbálni kielégíteni. A hajózásnak is
alkalmazkodnia kell a nagyobb nemzetgazdasági érdekekhez, ilyenek az ivóvízbázis-védelem,
a természetvédelem általában és a folyóvölgyi élővilág helyreállítása, valamint az agrárium
fent kiemelt ágazatai, és általában a Víz Keretirányelv, ami az egész tevékenység számára
a kertjogszabály.
A „Tanulmányok a Duna Hajózhatóságának Javításáról” nevű projektben
megcélzott keretszámok a következők: 180 m széles, 27 dm vízmélységű hajóúton, évente
310 napon keresztül lehessen hajózni.
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Jelen tanulmány készítése során számba vettük, illetve felmértük a Dunával és a dunai
hajóúttal kapcsolatos fontosabb kötelezettségeket és igényeket, egyeztettük őket és
környezetvédelmi, természetvédelmi, ivóvízvédelmi, és más megfontolások alapján a
hajózással és a hajóút javításával kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük:

H17 (150/120 m) A 17/2002 (III.7.) számú KöViM rendeletre és az EU támogatási
szerződésében biztosított eltérésre tekintettel a vizsgált és a vonatkozó rendeletben
VI/B osztályba sorolt folyószakaszon (1.708 fkm, Szob, Ipoly torkolat – 1.651,5
fkm, Bp., Árpád-híd) NEM TARTJUK SZÜKSÉGESNEK A 180 MÉTER
SZÉLES HAJÓÚT BIZTOSÍTÁSÁT. Általában 150 méter széles, a kritikus
folyószakaszokon pedig 120 méter széles hajóút elegendő az előírt kétirányú
folyami közlekedéshez, ezzel jelentősen csökkenthetők a medermélyüléssel és a
csatlakozó hatásokkal együtt járó környezeti és gazdasági károk, lehetővé válik a
veszélyeztetett folyóvölgyi élővilág rekonstrukciójára, sokkal kevesebb és kisebb, a
parti szűrésű vízbázisokat érintő kockázat merül fel, valamint magasabb szinten
teljesíthetők a társadalmi elvárások, mint a 180 m széles hajóút kiépítése és
fenntartása esetében.

A kritikus szakaszokon 120 méter széles hajóútszűkítések alkalmazhatók, a szűkítések
alatt, illetve fölött veszteglőhelyek kijelölése ajánlott. A veszteglőhelyeken a horgonyzás
bontja a mederpáncélt, valamint a veszteglés plusz környezetterheléssel jár, ezért a már
valamilyen módon korábban hasonló célra igénybe vett, kevésbé környezet-érzékeny
mederszakaszokon kell a szűkítéseket kijelölni. Ellentételezésképpen a kevésbé érzékeny
mederszakaszokon, olyan helyeken, ahol ez nem jár komoly fenntartási, főleg rendszeres
kotrási munkákkal 180 méter széles hajóút is elképzelhető.
H18 (egyszerűsítés)

A

hajóútfenntartó

igénye

egy

a

jelenleginél

egyszerűbb

vonalvezetésű (ívkorrekciók), elfajulásoktól (törésektől) mentes, jól biztosított
mederrel és partvonallal rendelkező hajóút.

A Duna széles, még a jelenlegi, indokolatlanul széles hajóúthoz képest is. A hajóút a
medren belül hajózási szempontból szükségtelen mértékben kanyargós. A Duna mederben a
jelenleginél jóval kisebb kitérésekkel is megoldható lenne, hogy a hajóknak ne kelljen
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tartósan a sodorvonalban haladniuk. Ezzel jelentősen csökkenthetők lennének a hajóút
kitűzésének és fenntartásának költségei.

A kanyargósságot az hajózási úthossz bővítésének igénye indokolta, mert így kisebb a
medererózió és kisebb tolóerő szükséges. Ez ma már nem indokolt. Az elmúlt 50 évben
nagyon jelentős változások következtek be a vízgyűjtőn és a parthasználatok tekintetében, az
élővilág térfoglalása rohamosan csökken, szerkezetét átalakították, a megmaradt részek is
rohamosan degradálódnak, megváltozott a víz térbeli és időbeli lefolyása, így pl.
megváltoztak az árvízviszonyok, a hordalékszállítás és -lerakás, stb. A fentiekre és számos
más okra visszavezethetően a hajóút tényleges használata hosszú mederszakaszokon és
lényegesen eltér a tervezettől. A korszerű, a változó szabványoknak megfelelő hajók számára
ma már nem szempont a Duna ezen szakaszán az a kis sebességkülönbség, ami a
kanyargósítással elérhető.

A kanyargósítás a vezérművek vízvisszaduzzasztó hatása miatt előnyös a hajózási
vízszint biztosítása szempontjából, azonban a vízvisszatartás más, a többi érdekcsoport
számára is megfelelő eszközökkel is biztosítható, így pl. a sarkantyúk természetszerű
zátonyokká és szigetekké alakíthatók.

A kanyarokat intenzívebben mosott – főleg ivóvízbázis-védelmi szempontból –
partszakaszok létrehozása céljából alakították így. Ez azonban ilyen mértékben semmiképpen
nem indokolt, mert sokhelyütt pangó, feliszapolódó víztestek kialakulásához vezet, és az ilyen
part- és mederszakaszok veszélyeztetik az ivóvízbázisokat, a tartamos ivóvízbázis-védelmet
és az ivóvíz-szolgáltatást.

H19 (25 dm) A hajózási ágazat igénye 25 + 2 dm a merülési mélység. Ezzel kapcsolatban

az érintettek nem tettek érdemi kifogást. Megjegyzendő azonban, hogy a +2 dm
átlagérték, ami a mederviszonyoktól függően, különös tekintettel az aljzat anyagára
némileg változhat, pl. sziklás meder esetében 3-4 dm is lehet.

H20 (270 nap) A gazdasági számításokat javasoljuk 270 nap/év értékre normálni ! A

hajózható napok számának csökkentését számos, fent már hivatkozott szempont
indokolja. Ezzel szemben a folyami közlekedési szakemberek álláspontja szerint a
hajózható napok száma 310 nap/év kell, hogy legyen évente, különben a folyami
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teherhajózás veszteséges. Ezt összetett gazdasági számításokkal, a kikötők, átrakók és a
hajópark optimális kihasználásával indokolják. A „Hajózni muszáj!” dogmája
felülvizsgálandó, SZÁMÍTÁSBA KELL VENNI A FOLYAMI HAJÓZÁS VALÓS
EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEIT !

Egyrészt nem sikerült megismernünk a fent hivatkozott számításokat. Ennek ellenére az
a véleményünk, hogy ez egy összetett szállítási feladat, ami sokféleképpen megoldható. Azt
lehet tudni, hogy a kiindulási paramétereket a jelenlegi tényszámokhoz képest hatalmas
növekedést feltételezve állították be. Sem a világgazdaság, sem a technika nem ebbe az
irányba fejlődik. Még a legforgalmasabb európai folyamhajózási szakaszokon is a
teherhajózás vasútra történő átrakása a cél. Pl. a Ruhr-vidék – Rotterdam szakaszon

földalatti, széles nyomtávú gyorsvonatot terveznek, miközben a Rajnát, a Víz Keretirányelv
előírásai szerint természetes vízzé, így pl. lazachorgászat (értsd: sporthorgászat) számára

alkalmas, folyóvölgyi élőhelyekkel övezett természeti tájjá alakítják vissza. Álláspontunk
szerint a teherhajózás arányának reális növekedését feltételezve, a hajózás érdekein messze
túlmutató, az összetett társadalmi igényeknek megfelelő szempontrendszer, értsd célfüggvény
meghatározása szükséges.

Másrészt az alapvető kérdés az, hogy kinek a haszna az, aminek a megteremtésére
törekszünk a folyó, a táj és az ország jelentős részének átalakításával ? Magyarországnak
ebből csak kára keletkezhet. A magyar hajópark elenyésző, a nemzeti folyamhajózási vállalat
megszűnt, a flottáját eladták. A hosszú távú teherhajózás éri meg, ehhez képest a szállított
árunak csak töredéke magyar, a használt kikötők és berendezések hazai aránya elenyésző,
annak megtöbbszörözése esetén is az maradna.

Harmadrészt a számítások sokszor hangoztatott kiindulási alapja hamis. Az az állítás,
hogy a hajózás a legkisebb környezetterheléssel járó szállítási mód nem igaz. A „Hajózni
muszáj!” - „Navigare necesse est!” - dogájma felülvizsgálandó, mert erre hivatkozva
NEM VESZIK SZÁMÍTÁSBA A FOLYAMI HAJÓZÁS VALÓS EXTERNÁLIS
KÖLTSÉGEIT.

Nincs arra mód, hogy e munka keretében ezt bemutassuk, azonban a

fentiekben már a nagy környezeti erőforrásokat kezelők szempontjai alapján nyilvánvaló,
hogy nincs egyetlen olyan érintett ágazat sem, amelyeknek a folyam átalakításából és a hajóút
üzemeltetéséből származó konkrét kárai ne haladnák meg a hajózás teljes, akár a jelenlegi
sokszorosának feltételezett bevételeit is.
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H21 (hordalékdíj) Az elmaradt hordalékot a folyó a duzzasztók alatti mederszakaszok

anyagából részlegesen pótolja, kimarja, tehát amit a felvizi országok kimernek, és mint
természeti erőforrást felhasználnak, azt részben tőlünk veszik el. Az elmaradt folyami
hordalék, a mederbevágódás és ezek externális költségei után a felvizi országoktól
díjat kellene szedni. A díjfizetésre vonatkozó igényünket a Duna Bizottságban és

aznEurópai Unióban be kellene jelenteni !
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(S) VIZISPORTOK (evezős és motoros):

Gondjaik, igényeik a következők:
S22 (nyugodt víz) Az evezős vizisportok számára a nyugodt edző- és versenypályák
megléte a legfontosabb. Jelenleg kevés ilyen van, elismert versenypálya nincs,

valamint sok a zavaró tényező, ezek közül messze a legjelentősebb a nagy hajók
hullámverése.

S23 (motoros pályák) A motoros vizisportok számára nincs elég hely kijelölve.

Megjegyzendő, hogy ez a fő oka a gyakori szabálysértésnek.
S24 (életveszély) Az evezős vizisportok képviselői gyakran kerülnek életveszélybe.
Általánosságban

kifogásolják

a

veszélyes

hajóútvonal-vezetést,

a

sebességkorlátozások hiányát, a gyakori szabálysértéseket a viziközlekedésben és a
rendőri jelenlét hiányát a folyón. Megnyugtatóan és jól láthatóan el kellene választani

egymástól, kitűzni és kellő rendszerességgel ellenőrizni a különböző vizisportok és a
hajóút számára kijelölt területeket.
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(L) LAKOSSÁG és ÖNKORMÁNYZAT:

A lakossági érdekek, valamint a fentebb nem részletezett érdekcsoportok igényei az
önkormányzatoknál összevontan jelentkeznek, ezért ezeket egy érdekcsoportként kezeljük.
Ilyenek a kompoltatás és a hidak kérdése, a rekreációs célú part- és hullámtérhasználatok, az
árterületek beépítése, a fürdőzés, az üdülőhelyek és turizmus, a part menti utak, kerékpárutak
és töltéshasználat ügye, stb. A hajóúttal kapcsolatban a megoldandó feladatok a következők:

L25 (sebességkorlátozás) Az önkormányzatok csak ritkán élnek a sebességkorlátozás
kezdeményezési jogkörükkel, illetve nem tudnak annak érvényt szerezni. A

nagysebességű hajók okozta hullámverés, több helyen a parthoz túl közeli
nyomvonalvezetés miatt is bontja a partfalat, gyakori, hogy emberi életet is veszélyeztet.
L26 (ellenőrzés) A kellő ellenőrzés hiányában, a gyakorlatban a személyszállító és
teherhajók, valamint a motoros vizisportok gyakorlói következmények nélkül
szeghetik meg a viziközlekedés szabályait.
L27 (balesetveszély) A hajóút vonalvezetése, a nagy és főleg a gyors hajók rendszeresen
balesetveszélyes közlekedési helyzeteket idéznek elő, nem ritkán okoznak
életveszélyt főleg az evezősök és a fürdőzők körében.
(É) ÉPÍTŐIPAR:

Jelentős hagyománya van a hajóút fenntartás során kitermelt folyami hordalékok
értékesítésének. Tekintettel arra, hogy a felvizi országokban létesült duzzasztókon és
tározóterekben elmarad a görgetett és a lebegtetett folyami hordalék, aminek utánpótlása
nincs, ezért a hordalék nagy részét a folyam a tározóterek alatti mederszakaszokból aljzatából
marja fel.
É28 (építőanyagot bányákból) A szükséges építőipari alapanyag a hordalékkúpokon
nyitott külszíni bányákból is kitermelhető, sem a főmederből, sem a hullámtérből
származó folyami hordalékok elszállítását és értékesítését nem támogatjuk.
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5.3. Levezetett javaslatok összegzése

Megállapíthatjuk, hogy jelenleg a hajóút dominálja a folyót, ezzel rosszul szolgálja
az érintett közösségek és ágazatok / szakterületek érdekeit.

Az International River Watch Network jelmondata: “Drinkable water, eatable fish,
swimmable river”, azaz szerte a világon, a folyóvizekkel foglalkozó mértékadó közösségek a
társadalmi érdekeket a következőképpen foglalják össze egyetlen jelmondatban „Iható víz,
ehető hal és fürdésre alkalmas folyó” (Jack Byrne).

Elsődlegesen a fentiekre van szüksége a társadalomnak, amennyiben ezek teljesülnek és
van lehetőség további természeti szolgáltatások igénybevételére, akkor sorra kerülhetnek azok
is. Az igények kielégítésének esélyeit javítja, amennyiben az elvárt haszonvételeket a
természet szerkezetére, folyamatainak erősítésére, szerkezetére, arányaira és megújulóképes
szolgáltatásira méretezzük.
A hajózás részesedése a GNP-ből jelentéktelen, a személyszállításé pedig

elhanyagolható. Annak megsokszorozása esetén még mindig csak a legkisebb szakmák közé
tartozna. Az összes többi érintet szakma - amely a Dunától, a dunavíztől és a Duna által
hordozott és táplált élővilágtól származó haszonvételekkel foglalkozik - részesedése a
nemzetgazdaságból több nagyságrenddel meghaladja a hajózás legmerészebb vágyait is.

A hajózás externális költségei irreálisan alacsonyan vannak számolva. A jelenlegi

hajóút által a többi érdekcsoportnak okozott károk éves viszonylatban jelentősen felülmúlják a
hajózás bevételeit.

Az EUROSTAT adatai szerint a folyami szállításban hazánk részesedése a berakott
árúból 8,9%, a kirakott árúból 3,7%. A hajózás fejlesztése jogos igény, amely pragmatikus
sorrendiségben teljesíthető.

A hajózással kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeink teljesítése a hosszútávon
megélhetést biztosító természeti erőforrások jó karban tartására vonatkozó nemzetközi
és társadalmi kötelezettségek mögé sorolódik.
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A nemzetközi kötelezettségeink teljesítésén túl nem vagyunk érdekeltek abban, hogy
más, sokkal eredményesebb ágazatok fejlesztése helyett a szűkös közpénzeinket a
hajózásban leginkább érdekelt nemzetek, Hollandia, Németország és Ausztria a
támogatására fordítsuk.

A

megkérdezett

érdekcsoportok

észrevételei

és

igényei

számos

tekintetben

összecsengenek. Az előírásokat vétó erejűnek, míg ez igényekre vonatkozó elképzeléseket
potenciálisan teljesítendőnek tekintjük. A fenti betűjellel, sorszámmal és kulcsszavakkal
ellátott általános észrevételeket és javaslatokat alább összefoglaló elvekbe rendezzük:

Ö1. Hajóút
a. Elegendő 150 méter széles hajóút fenntartása, a kritikus helyeken 120 méter széles
szűkítéssel és veszteglőhelyek kijelölésével; egyszerűbb vonalvezetéssel, elfajulásoktól
mentes, jól biztosított mederrel és partvonallal.

b. A sarkantyúk átvágása, részleges illetve teljes elbontása szükséges. A vízvisszatartás
és terelés a sarkantyúk anyagából és a kitermelt mederanyagból épített mesterséges,
természetszerű zátonyokkal és szigetekkel oldható meg.
c. A medersüllyedés megállításának egyik feltétele a „főmederből kitermelt és oda
beépített anyag egyenlege nulla” szabály bevezetése.

d. Sokhelyütt sebességkorlátozás bevezetése szükséges a hullámverés csökkentése és a
balesetveszély megelőzése céljából.

e. Kidolgozandóak a hajózható napok száma 270 nap/év értékre normált gazdasági
számítások.

{ INDOKLÁS: V1 (költségcsökkentés), T5 (hordalék helyben), A13 (hullámverés
csökkentése), A14 (természetszerű terelőművek), A15 (természetszerű partvédelem),
A16 (mederanyag felhaszn. a mederben), H17 (150/120 m), H18 (egyszerűsítés), H19 (25
dm), H20 (270 nap), S24 (életveszély), L25 (sebességkorlátozás), L27 (balesetveszély) }
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Ö2. Hullámtér
f. A hullámtér jobb vízellátásának megoldása, sodrottabb, mosottabb parti- és
talajvízviszonyok kialakítása, a pangóvizes területek jelentős csökkentése szükséges.
g. A természetes és természet-közeli állapotú szakaszok védendők, helyreállítandók.
Változatos vizi élőhelyek, ívó- és halivadék-nevelőhelyek létrehozása szükséges.
h. A hullámtérben a kisléptékű rendszeres beavatkozások kellenek, az iszapeltávolítás a
természetes módszerekkel oldandó meg, vízbázis-védelmi okokból „iszapfelhő”
létrejötte tilos, a hullámtérből és a mellékágakból folyami hordalék eltávolítása tilos.
{ V3 (mosott vízbázis), T4 (sodrott élőhelyek), T6 (természetes part), T7 (több víz a
hullámtérbe), A9 (talajok vízellátása), A10 (halbőség), A11 (frissvizi táj), A12 (szabad
mozgás) }

Ö3. Csatlakozó feladatok
i. A vízügyi igazgatóságoknak a jelen helyzetben a folyami hordalékok értékesítéséből
származó bevételét – annak várható elmaradása miatt - más bevételi forrással, vagy
jogosítvánnyal

kell

pótolni.

Ilyen

lehet

pl.

a

sóder

és

homokbányák

bányajáradékának átcsoportosítása.
j. A felvízi országoktól, a belépcsőzött folyamszakaszon kitermelt és tőlünk elmaradó
hordalék után méltányos, az okozott természeti erőforrás-hiánnyal és a károkkal
arányos díjat kell követelni.

k. A hullámtér középszintjének emelkedése/kidagadása megállítandó, tápanyagcsökkentő és agrár-környezetvédelmi (AKP) intézkedések vezetendők be az érintett
szakaszok rész-vízgyűjtőin.
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l. A folyamhasználat és a folyami közlekedés szabályainak betartása/betartatása
érdekében fokozott ellenőrzés szükséges, az evezős sportok pályáit jól láthatóan kell
kijelölni.

{ V2 (STOP kavicseladás), T8 (kidagadás csökkentése), H21 (hordalékdíj), S22 (nyugodt
víz), S23 (motoros pályák), L26 (hatósági jelenlét), É28 (építőanyagot bányákból) }

A fentiek alapján két nullszabály bevezetésére teszünk javaslatot. Ezek
elfogadása és teljesítése esetén a természeti elemek / erőforrások jó állapotának
biztosítása, megtartása és helyreállítása irányába nagy lépést tehetnénk előre.

Ö4. Folyami nullszabály
A főmederből kitermelt és az oda beépített anyag egyenlege NULLA.

Amennyit a hajóút karbantartással kitermelünk a mederből, annyit be is kell építeni,
természetszerű zátony és sziget, part és mederbiztosítás formájában, illetve a meder
sérüléseinek betöltésére.

Ö5. Hullámtéri nullszabály
A mellékágakból, valamint tágabban véve a hullámtérből kitermelt és eltávolított
folyami hordalék megengedett mennyisége NULLA.

Ha valami okból a szakmai egyeztetések és a hatósági állásfoglalások azt támasztanák
alá, hogy folyami hordalékhoz mégis hozzá kell nyúlni a hullámtéren, a kitermelt anyag
akkor is kizárólagosan a hullámtéri élőhelyek rekonstrukciójára használandó fel.
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5.4. Általános észrevételek, javaslatok és összefoglaló elvek összegyűjtve
Á1: (VKI +) Maga a természet hozza a legnagyobb gazdasági-társadalmi eredményt. A

haszonvételeket a természeti rendszerek jó állapotban tartásával kell megtervezni, a Víz
Keretirányelvben és a csatlakozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint.
Á2. (TÁRSADALMI INDOK) A meglévő hajóút fenntartása, módosítása, műtárgyak

átalakítása, bontása, összességében olyan előnyökkel, kell, hogy járjon, ami nem csak a
hajózás érdekeit tükrözi, hanem össztársadalmi szempontból indokolt.

Á3. (KEVESEBB PANGÓVÍZ) Az ivóvízbázis védelem szintje növekedjen, ennek

feltétele a pangó és feliszapolódó vízterek nagyarányú felszámolása.

Á4. (MEDERSÜLLYEDÉS MEGÁLLÍTÁSA) A vizi- és természeti környezet
zsugorodása és degradációja, valamint a környezeti állapot romlása döntőrészt a
medersüllyedésből fakad, melynek okait meg kell szüntetni.

Á5. (TÖBB TERMÉSZET) A meglévő védett területek, az egyedi védettséget élvező

élőhelyek, fajok és egyedek, valamint más természeti értékek és általában a természeti
erőforrások védelme megvalósuljon, állapota javuljon.
V1

(költségcsökkentés) A hajóút fenntartójának a költségcsökkentés az érdeke. Nem

érdeke, hogy a szükségesnél / előírtnál szélesebb, vagy mélyebb, vagy kanyargósabb,
vagy éves viszonylatban hosszabb ideig tartsa fenn a hajóutat.

V2

(STOP kavicseladás) A folyómederben hiány van a folyami hordalékokból, ezért

van betiltva a kotrás a vizsgált folyamszakaszon évtizedek óta, tehát a hajóútkarbantartásából származó folyami hordalékok értékesítését meg kell szüntetni, a
folyóból kitermelt hordalékoknak a folyóban másutt történő elhelyezése javasolható.

V3

(mosott vízbázis) A vízbázis-védelem az állásfoglalásaiban a belső hidrológiai

védőzónában csak olyan beavatkozásokat enged meg, amelyek javuló frissvizi, mosott
környezetet eredményeznek, a külső védőzónában enyhébben fogalmaz, részletes,
sokoldalú szakmai egyeztetésen alapuló, kiegyensúlyozott állapot (steady state)
fenntartása a főszabály.
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T4

(sodrott élőhelyek) Természetvédelmi szempontból a főmederben a sodrott, kavicsos

és kavicsos-sziklás szakaszok / élőhelyek képviselik a folyószakasz legnagyobb értékét,
ezek fenntartása, további ilyen szakaszok létesítése szükséges.
T5

(hordalék helyben) Természetvédelmi igény a mederanyag folyómederből történő
elszállításának

megszüntetése,

a

hordalékoknak

a

folyóban

másutt,

hordalékhiányos helyeken történő elhelyezése, ami a hajóút javítása és karbantartása

során teljesíthető elvárás.

T6

(természetes part) Azok a meder és partszakaszok, amelyek természetes, illetve

természetközeli állapotban maradt fenn természetvédelmi szempontból védendők,
helyreállítandók, legyenek azok a főmeder, sziget, zátony, mellékág, vagy más.

T7

(több víz a hullámtérbe) Az élő természeti rendszerek védelme és helyreállítása

céljából a hullámterek vízellátását javítani kell !

T8

(hullámtér emelkedésének csökkentése) A folyóvölgyi élőhelyek közepes felszíni

magassága emelkedik. A hullámtér középszintjének emelkedését, „kidagadását” és
környezeti terhelését minden lehetséges eszközzel lassítani, illetve csökkenteni kell !

A9

(talajok vízellátása) A hajóúttal a talajerő romlásban érintett az ország területének kb.

20%-a, a klimatikus miatt az egész ország. Az agrárium szempontjából a fő szempont
a talajok vízellátásának javítása, a medersüllyedés megállítása.
A10 (halbőség) A bőséges és a fajgazdag halpopuláció fenntartása érdekében a változatos

ívóhelyek és csendes, sekély halnevelő vízterek helyreállítása szükséges.
A11 (frissvizi táj) Változatos, természetes anyagú, sodrott mederszakaszok megőrzése és

újak kialakítása szükséges, összességében a frissvizi táj megőrzése javítása a feladat.

A12 (szabad mozgás) A hullámterekben olyan beavatkozást szabad tenni, ami a víz-, a halak

és más vizi szervezetek szabad mozgását, ki és bejutását akadálymentesen biztosítja.
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A13 (hullámverés csökkentése) Halászati szempontból általános igény a hullámverés

okozta károk minimálisra csökkentése.
A14 (természetszerű terelőművek) A mellékágak vízellátásának javítása céljából a

sarkantyúk part felőli részétnek 1/4 hosszon történő átvágása, vagy a sarkantyúk
anyagából készült természetszerű terelőművek zátony, esetleg sziget építése javasolt.
A15 (természetszerű partvédelem) A kavicsra nem szabad partvédelmi művet építeni,

viszont a kitermelt mederanyaggal, főleg a folyami hordalékkal a partvédelmi kövezés
betakarása természetszerű kialakítása szükséges. A nem folyami hordalék

mederanyag a megsérült mederszakaszok betöltésére használandó.

A16 (mederanyag felhasználása a mederben) A mederanyag elszállítása nem
elfogadható, a kitermelt mederanyagnak a mederben történő felhasználása
javasolt, ilyenek a mederhiányok betöltése, a mesterséges ám természetszerű vízterelő

művek építése és a természetszerű part és medervédelem.

H17 (150/120 m) A 17/2002 (III.7.) számú KöViM rendeletre és az EU támogatási

szerződésében biztosított eltérésre tekintettel a vizsgált és a vonatkozó rendeletben VI/B
osztályba sorolt folyószakaszon (1.708 fkm, Szob, Ipoly torkolat – 1.651,5 fkm, Bp.,
Árpád-híd) NEM TARTJUK SZÜKSÉGESNEK A 180 MÉTER SZÉLES HAJÓÚT
BIZTOSÍTÁSÁT. Általában 150 méter széles, a kritikus folyószakaszokon pedig
120 méter széles hajóút elegendő az előírt kétirányú folyami közlekedéshez, ezzel

jelentősen csökkenthetők a medermélyüléssel és a csatlakozó hatásokkal együtt járó
környezeti és gazdasági károk, lehetővé válik a veszélyeztetett folyóvölgyi élővilág
rekonstrukciójára, sokkal kevesebb és kisebb, a parti szűrésű vízbázisokat érintő
kockázat merül fel, valamint magasabb szinten teljesíthetők a társadalmi elvárások, mint
a 180 m széles hajóút kiépítése és fenntartása esetében.
H18 (egyszerűsítés) A hajóútfenntartó igénye egy a jelenleginél egyszerűbb vonalvezetésű

(ívkorrekciók), elfajulásoktól (törésektől) mentes, jól biztosított mederrel és partvonallal
rendelkező hajóút.
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H19 (25 dm) A hajózási ágazat igénye 25 + 2 dm a merülési mélység. A +2 dm átlagérték,

ami a mederviszonyoktól függően változhat, pl. sziklás meder esetében 3-4 dm is lehet.
H20 (270 nap) A gazdasági számításokat javasoljuk 270 nap/év értékre normálni ! A

„Hajózni muszáj!” dogmája felülvizsgálandó, SZÁMÍTÁSBA KELL VENNI A
FOLYAMI HAJÓZÁS VALÓS EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEIT !
H21 (hordalékdíj) Az elmaradt folyami hordalék, a mederbevágódás és ezek externális
költségei után a felvizi országoktól díjat kellene szedni.
S22 (nyugodt víz) Az evezős vizisportok számára a nyugodt edző- és versenypályák

megléte a legfontosabb. Jelenleg kevés ilyen van, elismert versenypálya nincs, valamint
sok a zavaró tényező, ezek közül a legjelentősebb a nagy hajók hullámverése.
S23 (motoros pályák) A motoros vizisportok számára nincs elég hely kijelölve.

Megjegyzendő, hogy ez a fő oka a gyakori szabálysértésnek.
S24 (életveszély) Az evezős vizisportok képviselői gyakran kerülnek életveszélybe.

Általánosságban kifogásolják a veszélyes hajóútvonal-vezetést, a sebességkorlátozások
hiányát, a gyakori szabálysértéseket a viziközlekedésben és a rendőri jelenlét hiányát.
L25 (sebességkorlátozás) Az önkormányzatok csak ritkán élnek a sebességkorlátozást

kezdeményezési jogkörükkel, illetve nem tudnak annak érvényt szerezni. A
nagysebességű hajók okozta hullámverés, több helyen a parthoz túl közeli
nyomvonalvezetés miatt is bontja a partfalat, gyakori, hogy emberi életet is veszélyeztet.
L26 (hatósági jelenlét) A kellő ellenőrzés hiányában, a gyakorlatban a személyszállító és

teherhajók, valamint a motoros vizisportok gyakorlói következmények nélkül szeghetik
meg a viziközlekedés szabályait.
L27 (balesetveszély) A hajóút vonalvezetése, a nagy és főleg a gyors hajók rendszeresen
balesetveszélyes közlekedési helyzeteket idéznek elő, nem ritkán okoznak életveszélyt

főleg az evezősök és a fürdőzők körében.
É28 (építőanyagot bányákból) A szükséges építőipari alapanyag a hordalékkúpokon

nyitott külszíni bányákból is kitermelhető, sem a főmederből, sem a hullámtérből
származó folyami hordalékok elszállítását és értékesítését nem támogatjuk.
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Ö1. Hajóút
a. Elegendő 150 méter széles hajóút fenntartása; 120 m széles szűkítésekkel,
veszteglőhelyekkel; egyszerűbb vonalvezetéssel; jól biztosított mederrel és parttal.
b. Sarkantyúk helyett vízvisszatartás mesterséges, természetszerű vízterelő művekkel,
(zátony, ill. sziget).
c. A medersüllyedés megállítására a főmederből kitermelt anyag főmederbe való beépítése.
d. Sebességkorlátozások a hullámverés csökkentése és a balesetveszély megelőzése céljából.
e. Gazdasági számítások 270 nap/év hajózható napra normálva.

Ö2. Hullámtér
f. A hullámtér jobb vízellátása, frissvizi táj fejlesztése, a pangóvizes területek csökkentése.
g. A természetes szakaszok védendők. Változatos vizi élőhelyek létrehozása szükséges.
h. Kisléptékű rendszeres beavatkozások kellenek, az iszapeltávolítás a természetes
módszerekkel, „iszapfelhő” létrejötte tilos, folyami hordalék eltávolítása tilos.

Ö3. Csatlakozó feladatok
i. A folyami hordalékok értékesítéséből származó bevétel kiesésének pótlása, helyettesítése.
j. A elmaradó hordalék után arányos díjat kell követelni felvízi országoktól.
k. Hullámtér-kidagadás megállítása, agrárkörnyezetvédelmi program (AKP) rész-vízgyűjtőn.
l. A folyami közlekedés szabályainak betartatása, fokozott hatósági jelenlét a vízen, az
evezős sportok pályáinak kijelölése.

Ö4. Folyami nullszabály
A főmederből kitermelt és az oda beépített anyag egyenlege NULLA. A hajóút
karbantartással kitermelt mederanyagot a mederbe be is kell építeni, természetszerű
zátony és szigetre, part és mederbiztosításra, ill. a meder sérüléseinek javítására.

Ö5. Hullámtéri nullszabály
A mellékágakból, valamint tágabban véve a hullámtérből kitermelt és eltávolított
folyami hordalék megengedett mennyisége NULLA. A mellékág-felújítás során
kitermelt hordalék csak a hullámtéri élőhelyek rekonstrukciójára használandó.
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6. A megismert tervi megoldásokkal kapcsolatos megállapítások
A Vác I.-II. szűkület, a Sződligeti-szűkület és a Gödi-gázló előterveit, a Dömösiszűkületre, a Dömösi-gázlóra, a Visegrádi-szűkületre és az Árpád-hídi gázlóra vonatkozó
tervelképzeléseket a VITUKI „A Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet
Megalapozó Tanulmány”-ából (Budapest, 2007) ismertük meg.

Az érintett nyolc helyszín esetében először elemezzük és értékeljük a hatásokat a
hatályos jogi környezetben, aztán idézzük a vonatkozó műleírás-részletet, majd a tervvel
kapcsolatos észrevételeink és javaslataink következnek, végül az utóbbiak indokolása.

Az indoklásban előrevesszük a jogszabályi előírásokból, a nemzetközi egyezményekből
és megállapodásból eredő kötelezettségeket, valamint a munka tárgyát a hajózás Dunai
hajóúttal kapcsolatos igényeit. Ezt követi az a három kiemelt szempont, amelyeket az

Európai

Unióval

megállapodásban

kötött

támogatási

előirányzott

hajózási

szerződés

nevesített,

paraméterektől

és

eltérés

amelyek
lehetséges,

alapján

a

ezek

a

környezetvédelem, a természetvédelem és a vízvédelem.

A megadott három szempont értékeléséhez a környezet általános védelméről szóló 1995.
évi LIII. törvény ad megfelelő iránymutatást (a továbbiakban: Kvtv), mert ebben található a
megadott három szempont szabatos törvényi meghatározása, és az Európai Unióhoz történő
csatlakozásunkkor a Kvtv volt egyetlen olyan nagy horizontális joganyag, amelyet az Európai
Uniós jogkörnyezetre tekintettel nem kellett átírni. A Kvtv II. Fejezete (13. § – 36. §) „A
környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztető tényezők”, a fejezet a következő

tizenegy alfejezetekre oszlik:
A környezeti elemek egységes védelme

Veszélyes anyagok és technológiák

A föld védelme

Hulladékok

A víz védelme

Zaj és rezgés

A levegő védelme

Sugárzások

Az élővilág védelme

Közös szabályok

Az épített környezet védelme

(+ máshelyütt) tájvédelem
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A tájvédelem jelenleg nem külön része a Kvtv-nek, azonban az Európai Tájvédelmi
egyezményre (Firenze, 2000) tekintettel figyelembe kell vennünk, a természetvédelem
részeként kezeljük, mert a természetvédelmi hatóság illetékességi körébe került.

Az Európai Uniós nomenklatúrában a természetvédelem és a vízvédelem a
környezetvédelem része. A fenti alfejezetek közül az EU támogatási szerződés nevesítette a
természet- és vízvédelmet. A hajóút javítása és fenntartása szempontjából közvetlenül
érintett még a „A föld védelme” c. alfejezet, a hajóút vonatkozásban konkrétan az ásványi
agyag (i.e. folyami hordalék) kitermelés. Az ásványvagyon-védelmet, a vízvédelmet, a
természet- és tájvédelmet önállóan, míg a többi kérdést együttesen (ezek: környezeti elemek
egységes védelme, levegő, épített környezet, veszélyes anyagok és technológiák, hulladékok,
zaj és rezgés, sugárzások és közös szabályok), amennyiben felmerültek, a környezetvédelem
címszó alatt tárgyaljuk.

Környezetvédelem:

„A környezeti elemek egységes védelme
Kvtv 13. § (1) Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel

alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni.
Igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.
(2) A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minőségének, mennyiségének
és készleteinek, valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét.
(3) Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése,
csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem
károsítása, szennyezése.”

A Kvtv világosan foghalmaz a tekintetben, hogy nem csak az egyes környezeti
elemeket kell védeni, hanem, az elemeket együtt, egységben kell megvédeni,
figyelemmel a rendszer kölcsönhatásaira, igénybevételére és terhelésére, valamint az
elemek minősége, mennyisége, a rendszer készletei, természetes arányai és folyamatai is
védendők. A (3) pontban azt is rögzíti, hogy még az egyes elemek védelme sem
történhet más elemek kárára.
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Az igényoldali felmérés során nem kaptunk külön észrevételt a levegő- és az épített
környezet védelme, a veszélyes anyagok és technológiák, hulladékok, a zaj és rezgés,
valamint a sugárzások tekintetében. Ettől még ezek is fontosak, és foglalkozni is kell

velük, mert az észrevételek hiányából nem következik az, hogy nem is lépnek, illetve
léphetnek fel ilyen hatások, ezért a három külön kezelt témakörbe (ásványvagyon-védelem,
vízvédelem, természet- és tájvédelem) nem tartozó környezeti észrevételeket és igényeket
(sportolók és lakosság) ebbe a kategóriába soroltuk.

„Közös szabályok
Kvtv 33. § A környezet védelme érdekében - e törvény szerint - meg kell határozni a

környezeti elemek mennyiségi és minőségi értelemben elérendő célállapotát [38. § g) pont].
34. § (1) A környezeti elemeknek vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások

elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki.
(2) A védelmi övezetekben - külön jogszabályok rendelkezése alapján - egyes
tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyagfelhasználási, területhasználati
korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek
rendelhetők el.
(3) A védelmi övezetek kijelölésénél is a 29. §-ban foglaltak az irányadók.”

A törvény az egyes környezeti elemek vonatkozásában elvárja a mennyiségi és
minőségi értelemben elérendő célállapot meghatározását, a cél érdekében védőövezetek
kijelölését, korlátozások és tilalmak bevezetését, mérések és megfigyelések végzését
irányozza elő. Ez a közös főszabály.

Az ásványvagyon-védelem tekintetében a célállapot meghatározása, és az annak
elérésére/betartására

vonatkozó

rendelkezéseket

kibocsátása

a

területileg

illetékes

bányakapitányság feladata. A bányakapitányság a tevékenységét eseti alapon végzi,
kérelmenként/ügyenként külön, külön.

A vízvédelem tekintetében a Víz Keretirányelv tartalmazza az általánosan elérendő
célokat, míg az egyes víztestek, illetve vízgyűjtők vonatkozásában az egyes kezelésifenntartási tervek határozzák meg az konkrét célállapotot és az azok elérésére irányuló
eszközöket és tevékenységet.
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A természet- és tájvédelmi feladatok tekintetében a keretszabályokat a Madár- és
Élőhely irányelv, a Natura 2000 hálózat rendelet és a Tájvédelmi egyezmény határozza meg,
míg az egyes területekre, illetve védendő egységekre vonatkozó konkrét célok, eszközök és
tevékenységek az egyes kezelési-fenntartási tervekben találhatók meg.

Ásványvagyon-védelem:

„A föld védelme
Kvtv 14. § (1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a

talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
(2) A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és
levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.”

A föld védelme tehát kiterjed az ásványvagyon és a talaj általános védelmére egyaránt.

„A 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
1. § (1) E törvény hatálya alá tartozik:

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységnek minősül a torlatban,
hordalékban előforduló ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése is.
(5) Nem tartozik e törvény hatálya alá:
b) az építés, tereprendezés és a vizek medrének - a külön törvényben meghatározott vízgazdálkodási célból végzett alakítása, továbbá a kézi erővel végzett aranymosás,
(7)

Az

építésügyi,

illetve

talajvédelmi

hatósági

engedély

alapján

végzett

tereprendezéssel, továbbá a vízjogi engedély alapján végzett mederalakítással összefüggő
ásványi nyersanyag kitermelésre az e törvény 20. és 41. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
20. § (1) A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot

részesedés, bányajáradék illeti meg.
(2) Bányajáradékot köteles fizetni:
a) a bányavállalkozó, továbbá
b) az 1. § (2) és (7) bekezdés szerinti tevékenységet végző,
(6) Nem kell bányajáradékot fizetni
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b) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés céljából szükséges kitermelés és a
kitermelt ásványi nyersanyagnak a közcélú vízilétesítmények építése során történt
felhasználása után,”

A hajóút fenntartási munkák során a folyóból kitermelt ásványi nyersanyagok után nem
kell bányajáradékot fizetni. A nem külön törvényben meghatározott vízgazdálkodási munkák
során kitermelt folyami hordalékok (kavics és homok) és más ásványi nyersanyagok után
azonban kell bányajáradékot fizetni, e szabály alól kivétel, ha a kitermelt ásványi
nyersanyagokat ármentesítési munkákra, vagy más közcélú vizilétesítmények megépítésére
használják fel. A hajóút javítása és fenntartása közvetlen hatással van a Duna medrének
bevágódására, vízszintjeinek csökkenésére, így a Duna vízjárásával érintett felszíni és
felszín alatti víztestekre, a folyóvölgy teljes területére és azok talajaira is.

A talajvédelemnek egyelőre nincs részletes szabályozása a magyar jogban, azonban
készül az Európai Unió talaj irányelve, ami a talajerő, a talajszerkezet, a víz- és
levegőháztartás megőrzésére/javítására, és a talajélet védelmére irányul, valamint a
talajpusztulás megakadályozására. A folyami ásványvagyon egyenlege negatív a
hordaléknak a felvizi országokban történő elmaradása, a hazai hordalék-kitermelés, a hajóútkarbantartás és más fenntartó kotrások következtében. A hordalékhiány igen nagy léptékű
negatív környezeti hatással van az érintett víztestekre és a természeti képződményekre, azok
teljes vertikumára. [Ld. Rákóczi László: A hordalékszállítás helye és szerepe az
ökoszisztémában. (VITUKI, Budapest, 2010)] A mederbevágódás és a Duna abszolút
vízszintjeinek csökkenése, közvetlen negatív hatással van az érintet területek – az ország
területének mintegy 20%-a – talajaira, azok vízellátására, szerkezetére, talajéletére és
termőképességére, a védett természeti értékeket fenntartó talajokra, azok teljes élővilágára.

A talajvízszintek csökkenése és az ezzel összefüggésben jelentkező környezeti és
természeti károk, és a környezeti elemek használatával realizálható természeti szolgáltatások
és

haszonvételek,

terméshozam-kiesések

nagyságrendje

nemzetgazdasági

léptékű,

fokozatosan, hosszú évek alatt bekövetkező, nehezen mérhető hiány, ami sok nagyságrenddel
nagyobb, mint a hajózás teljes volumene. Ez messze a legjelentősebb negatív környezetigazdasági hatás, amit a hajóút javítása és fenntartása során figyelembe kell venni. Lásd Prof.
Kerekes Sándor és munkacsoportja „A természeti tőke várható értékváltozása a
Szigetközben” című (Corvinus Egyetem, Budapest, 1999) munkáját.
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Az alábbiakban Prof. Kerekes Sándor és munkacsoportja fenti tanulmányának összefoglaló
táblázatát idézzük a szigetközi teljes gazdasági értékcsökkenéséről:
„A Szigetköz teljes gazdasági értékének csökkenése a Bős-Nagymarosi beruházások
következtében (milliárd Ft-ban 1998-as árakon számítva)
A teljes gazdasági érték
összetevői a Szigetközben

Flóra és fauna
(hozamkülönbség alapján)
Flóra és fauna (benefit
transzfer alapján)
Felszín alatti vízkészlet
Felszíni vízkészlet
Mezőgazdasági változások*
Halászat és horgászat
Erdőgazdálkodás***
Vadgazdálkodás***
Görgetett hordalék***
Lebegtetett hordalék***
Összesen

C variáns megvalósításával
bekövetkezett
értékcsökkenés

Meanderező változat
megvalósulása esetén
bekövetkező
értékcsökkenés
2%
3.5 %
diszkont-láb diszkont-láb

2%
diszkont-láb

3.5 %
diszkont-láb

712 - 758

407 - 433

252 - 643

144 - 367

168 - 252

96 - 144

42 – 210

24 - 120

7,3 - 111,3
105,5

4,7 - 66,7
60,3

0,15 - 6

0,085 – 3,4

**

**

7,1
0,37 - 0,6
1,65 - 4,4
--290 - 992

4,3
0,2 - 0,35
0,9 - 2,5
--167 - 570

7,3 - 111,3
75,5-117
Nincs
értékcsök.
Nincs
értékcsök.
--------125 - 871

4,7 - 66,7
43-67
nincs
értékcsök.
nincs
értékcsök.
--------71 - 501

* Ezeknél a tételeknél többfajta megközelítés alapján számoltunk.
** Itt a változás periódusa csak 5-10 év, így ez az érték nem összeadható a többivel. A „C”
variáns miatti egyszeri károk 0,06-0,07 Mrd Ft-ra tehetők.
*** A természeti tőke ezen tényezőire nem készült értékcsökkenés becslés a meanderező
változatra.

A táblázat alapján két általános megjegyzést tehetünk:

•

Az összesített adatok mind a négy esetben tág határok között változnak, amely

különbségek a Magyarországra kerülő vízmennyiségek eltérésével magyarázhatók.
•

A meanderező megoldás minden esetben előnyösebb a természeti tőke
értékváltozása szempontjából, mint a jelenlegi formájában megvalósult "C" variáns.”

[ Prof. Kerekes S. et al. (Corvinus Egyetem, Budapest, 1999). Kiemelés: A szerk. ]
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A fenti hivatkozás módszertani és nagyságrendi szempontból fontos. Az általunk

vizsgált eset vonatkozásában konkrét összehasonlításra nem alkalmas, azonban két, egymástól
jelentősen különböző megoldás esetére jól szemlélteti, hogy a talajvízcsökkenés, milyen
hatással van a hullámtér és a folyó természeti tőkeváltozására. A Szigetköz esetében
összehasonlított két változat és a Dunakanyarba tervezett, illetve általunk javasolt megoldások
egymással párhuzamba hozhatók.

A Szigetköz esetében a „C” variáns megépítése jelentős, 1 – 2,5 méteres
talajvízcsökkenéssel járt, míg a meanderező megoldás megvalósítása esetén nem kelet volna
ennyire drasztikus változásokkal számolni. A Dunakanyarban a medersüllyedés az elmúlt 20
évben kiátlagolva 1 méter körüli, felmérése folyamatban van. Az azt megelőző 30 évben a
medersüllyedés hasonló léptékű volt, tehát az általunk vizsgált folyamszakasznak a folyó
dinamikája által érintett területein, a „C” variánshoz hasonló arányú természeti
tőkeváltozással kell számítanunk az elmúlt 50 év vonatkozásában. Természetesen pontos
számításokat lehetne végezni, ami nem volt a feladatunk, de az összevetésből érzékelhető a
veszteség nagyságrendje, és az jelentősen meghaladja a hajózás legmerészebb bevételi
elképzeléseit is, nem beszélve a bevétel a net profitjáról, és még kevésbé arról, hogy abból
vajon mennyi – ha van egyáltalán – hazánk részesedése.

Az általunk javasolt megoldás, a hajóút karbantartásból, kotrásokból kikerülő anyagok
elszállításának és értékesítésének teljes moratóriuma; egyúttal a kotrott mederanyagokból és a
műtárgyak bontásából származó anyagok felhasználásával a folyó természetes dinamikáját
erősítő természetszerű vízvisszatartó, illetve terelőművek építése. Pontosítva, a jelenlegi
sarkantyúk és mellékágelzárások bontása, visszabontása, átvágása, természetszerű, helyettük
mesterséges zátonyok és szigetek, természetszerű meder és partbiztosítások építése, ami a
Szigetközbe

elképzelt

meanderező

megoldáshoz

hasonló

helyzetet

teremthetne

a

vízvisszatartás és vízkormányzás terén a Dunakanyarban. Természetesen az általunk tárgyalt
Duna-szakasz esetében szó sem lehet meanderezésről, hiszen az eleve természetellenes lenne,
sőt a hajóút vonalvezetésének egyszerűsítését tartalmazza a javaslat, azonban a folyó
hordaléklerakó tulajdonságának erősítése lehetőséget adna természetszerű vízvisszatartásra és
vízterelésre, ami a vízszintek megtartása szempontjából összevethető lenne a meanderező
szigetközi változattal. Az idézet alapján látható, hogy ez utóbbi esetben szisztematikusan
kisebb természeti tőkeveszteséggel kell számolnunk, már nagyságrendi becslés szintjén is.
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A kotrási tevékenység és a mederanyag kitermelés közvetlen összefüggésben van a
medermélyüléssel, ami a legnagyobb kedvezőtlen környezeti hatás a hajóút javítása és
fenntartása során. Ezért az előírt hajóút-paraméterek biztosítására minden esetben a
legkevesebb kotrással / anyagáthelyezéssel / kitermeléssel járó megoldással kell
választani.

A kotort anyag mennyisége közvetlen összefüggésben van a kotort terület hosszával,
szélességével és mélységével. A hajóút mélységével kapcsolatban érdemi észrevétel nem
érkezett, ezért a hajóútszűkületek és a gázlók hossza többé-kevésbé meghatározott, tehát a
kotort anyag mennyisége lényegében egyetlen paraméterrel, a kialakított és fenntartott
hajóút szélességével csökkenthető.

A 17/2002 (III.7.) számú KöViM rendelet a vizsgált folyószakaszra 150 méter széles
hajóutat ír elő; ezen túl az Európai Uniónak „A Duna Hajózhatóságának Javításáról„
című projekt támogatásáról szóló döntése explicite rögzíti, hogy a hajóút szűkítése
környezetvédelmi indokok alapján elfogadható, feltéve, hogy az AGN Egyezményben
előírt hajók és vonták használni tudják a kitűzött hajóutat; valamint a kétirányú
közlekedés minimális feltételei az előírt típusú hajókra és vontákra már a 120 méter
széles hajóúton is teljesíthetők, ezért a vizsgált Szob, Ipoly-torok – Budapest, Árpád-híd
folyószakaszon sehol nem javasolunk 150 méternél szélesebb hajóutat, a kotrással
érintett szakaszokra pedig mindenütt 120 méter széles hajóút-szűkítést javasolunk, a
rövid Visegrádi szűkülettől eltekintve.
Ld. Á4. (MEDERSÜLLYEDÉS MEGÁLLÍTÁSA) Okokat kell meg szüntetni.
és A9 (talajok vízellátása) Vízellátás javítása, a medersüllyedés megállítása.
valamint H17 (150/120 m) 17/2002 KöViM 150m széles, 120m-es szűkítésekkel.
Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás elve:
„Kvtv 6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a
környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés
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csökkentésével,

a

természetes

és

az

előállított

anyagok

visszaforgatására

és

újrafelhasználására törekedve kell végezni.
(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb
technikát kell alkalmazni.
7. § A 6. §-ban foglaltak érvényesítése érdekében jogszabály előírhatja a

környezethasználat feltételeit, illetőleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg.
…”

A medermélyülésnek a hajóút javításával és fenntartásával összefüggő fő oka a
mederanyag kitermelése, amit a fenti javaslattal ezt csak a lehető legkisebbre csökkentettünk,
azonban a mederanyagnak a mederből történő kivételének és elszállításának tilalmával,
a hajóúttal kapcsolatos medermélyülést eredményező ok – jó eséllyel – meg is
szüntethető. A Kvtv 6.§ - 8.§ „Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás” elve

alapján ez a feladat. A mederkotrásból származó hordalékok értékesítésének bevétele
rendkívül kicsi a medermélyülés okozta károkhoz képest, nem összevetési alap.

A

fentiekre

tekintettel

a

mederből

kivett

anyagok

elszállításának

és

értékesítésének tilalma, ezek mederben történő felhasználása javasolt, olyan helyeken
és módokon, ahol és ahogy a másik két nevesített szakma, a vízvédelem és a
természetvédelem azt megkívánja.
Ld. V2 (STOP kavicseladás) Folyami hordalékok értékesítésére moratórium.
és T5 (hordalék helyben) A mederanyag elszállításának megszüntetése.
valamint Ö4. Folyami nullszabály: Az inert mederanyag a mederben marad !

Vízvédelem:

„A víz védelme
Kvtv 18. § (1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok

készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni
vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a
vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett
védelem alatt álló (védett) területekre.
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(2) A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját csak
a vízparti élővilág megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük biztosításával
szabad megváltoztatni úgy, hogy az a környezeti célkitűzések teljesítését nem
veszélyeztetheti.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában védett területnek kell tekinteni
a) a 20. §-ban foglalt célok elérését szolgáló védőterületeket,
b) a külön jogszabály szerint gazdasági szempontból fontos vízi fajok védelmére
kijelölt területeket,
c) a települési szennyvizek tisztítás utáni bebocsátása és a mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezés szempontjából érzékeny területeket,
d) a vízi, vízközeli és a felszín alatti víztől jelentősen függő szárazföldi élőhelyek és élő
szervezetek védelmére kijelölt területeket.
(4) A védett területekről - a 49. § (1) bekezdése szerinti Információs Rendszer
részeként - nyilvántartást kell vezetni.
(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a
vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:
a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,
b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti
követelmények teljesítése révén megvalósuljon.
(6) Ha a vizek egy elkülönített részére több azonos tárgyú környezeti célkitűzést
szolgáló követelmény vonatkozik, akkor a legszigorúbbat kell alkalmazni.
(7) A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő gazdálkodási tervben
kell meghatározni.
19. § (1) A víz - mint alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás -

kitermelésének és felhasználásának feltételeit vízkészlettípusonként a területi adottságoknak
megfelelően, igénybevételi határérték figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A vízigények kielégítésének sorrendjéről külön törvény rendelkezik.
(3) A környezet igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások
- esetén gondoskodni kell arról, hogy
a) a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon;
b) a vízi és vízközeli, továbbá a felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi
élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek, valamint
c) a vizek hasznosíthatóságát biztosító mennyiségi és minőségi körülmények
ne romoljanak.
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20. § Az

a) ivóvízellátást biztosító,
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló,
c) a természet védelme szempontjából jelentős,
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt vízkészleteket fokozott
védelemben kell részesíteni.
21. § (1) A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek

bevezetése - megfelelő kezelést követően - csak olyan módon történhet, amely a természetes
folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti.
(2) A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt
víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy
a vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa
meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.”

A fentiekhez nincs mit hozzátenni, szabatos, végrehajtható, kerek egész. A vizsgált
folyószakaszon a parti szűrésű vízkészletek jelentősége a kiemelkedő, egyedi védendő érték,
Európa harmadik legnagyobb ilyen vízkészlete.

Ivóvízbázisok a vizsgált nyolc beavatkozási helyszínen:

Dömösi-szűkület

Esztergom-Pilismaróti vízbázis
Dömösi vízbázis

Dömösi-gázló

Visegrád Dobos-hegyi vízbázis

Visegrádi-szűkület

Visegrádi Vízmű vízbázis

Váci I. szűkület

Vác, Buki-szigeti vízbázis
Tahitótfalui vízbázis

Váci II. szűkület

Vác, Déli vízbázis
Surányi vízbázis

Sződligeti-szűkület

Surányi vízbázis

Gödi-gázló

Felsőgödi vízbázis
Pócsmegyeri vízbázis
Surányi vízbázis
Alsógöd DMRV vízbázis
Horányi vízbázis

Árpád-hídi gázló

Budaújlaki vízbázis
Margitszigeti vízbázis
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A vizsgált folyószakasz szinte végig ivóvízbázis. Csak azokon a rövid szakaszokon
nem

az,

ahol

jelentős

„pontszerű”

szennyezés

található,

vagy

település,

ami

háttérszennyezést okoz. Mind a nyolc tervezett beavatkozási helyszín – mederkotrás –
legalább egy, de legfeljebb öt ivóvízbázisnak az „A” vagy „B” hidrogeológiai
védőzónájában található.

Az vízbázisok védelmére, azok védőterületeinek kijelölésére, a védőterületeken
megengedett tevékenységekre és korlátozásokra vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.)
kormányrendelet tartalmazza.

Ivóvízbázis-védelem

„123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről

10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a

kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a
vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

11. § (2) A belső védőövezet területén:

c) a folyószakasz mederviszonyait csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen
káros hatással a vízkivételre, és a víz minőségére;

12. § (4) A külső védőövezet területén:

d) a folyószakasz mederviszonyait partiszűrésű vízkivétel esetében csak úgy szabad
megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a víz minőségére. (A védőövezetet legalább
a partiszűrésű vízkivételi létesítmények és a partél közötti területen ki kell jelölni);”

Egyrészt az ivóvízbázis-védelemmel foglalkozó vízügyi szerveknek is érdeke a
medersüllyedés megállítása. A medersüllyedés kedvezőtlen, negatív környezeti hatás
vízvédelmi szempontból is, mert a vízszintek csökkenése rontja a kutak vízhozamát és
ez által rontja a vízminőséget.
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Másrészt a mosott meder és partszakaszok adják a bőséges, jó minőségű vizeket, ezzel
szemben a pangóvizes szakaszok kolmatálódást idéznek elő, rontják a vízminőséget és
csökkentik a hozamot. A hajóút jelenlegi kialakítása, az alkalmazott folyamszabályozási
megoldás, i.e. a mellékágak elzárása, a hullámtéri területek vízellátásának csökkentése nagy
pangóvizes, feltöltődő, kolmatálódó területeket hozott létre, és ezeknek jelentős kedvezőtlen,
negatív környezeti hatása van az ivóvízbázisokra. A hajóút javításával azt kell elérni, hogy
jelentősen csökkenjen a pangóvizes területek aránya, és egyúttal növekedjen a mosott
meder és partszakaszok aránya.
Ld. Á3. (KEVESEBB PANGÓVÍZ) Pangóvizek arányának csökkentése.
és V3 (mosott vízbázis) Mosott vizi környezet, egyeztetett beavatkozások.

Természetvédelem:
„Az élővilág védelme
Kvtv 23. § (1) Az élővilág védelme - az ökológiai rendszer természetes folyamatainak,

arányainak

megtartása

és

működőképességének

biztosítása

figyelembevételével

-

valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire és élőhelyeire terjed ki.
(2) Az élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek
természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget nem károsítja, illetőleg
funkcióit nem veszélyezteti.
(3) Az élővilág igénybevétele mértékének és helyének szabályozására jogszabály vagy
hatósági határozat igénybevételi határértéket állapíthat meg.”

A vizsgált folyamszakasz védett természeti területek között halad, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park közepén, Natura 2000-es területek között, ahol még a folyó egyik szakasza,
maga a felszíni víztest is területi védettség alatt áll Visegrád és Nagymaros között.

Az egész folyóvölgy nemzetközi védelem alatt álló, ún. Fontos Madárvédelmi Terület
(IBA – Important Bird Area). A folyó vize és az folyót kísérő hullámtéri élővilág, szigetek,
mellékágak, galériaerdők, gyepek, lápok, turjánok megmaradt töredékei, az ezekből álló
ökológiai hálózat védett és fokozottan védet növény és állatfajok élőhelye, szaporodó és
táplálkozási helye, szinte mind egyedileg is természetvédelmi oltalom alatt áll, az élőhelyek
egy része, mint olyan szintén védelem alatt áll.
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozásának alapja pontosan az országban egyedülálló,
Európai léptékben is kiemelkedő változatosság, a gazdag táj- és élőhelydiverzitás. A tágabb
értelemben vett Dunakanyar szerepel a Világörökség Helyszínek Várományosi Jegyzékén,
„történelmi kulturtáj” kategóriában. A nagyon hasonló ausztriai Wachau is világörökség
helyszín.

Duna-Ipoly Nemzeti Park területe

Különleges Élőhelyvédelmi Területek

A területileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park feladata a védett természeti értékek és
tájak jó állapotban való megőrzése, és fejlesztése. A területen a természeti értékek rendkívüli
kártételeket szenvedtek el az elmúlt évtizedekben és jelentős veszélyeztetésnek vannak kitéve.
A hajóúttal mai kialakítása és fenntartása konkrétan a folyóvölgyi természeti területek
kiszáradása irányába hat, a hullámtéri élővilág vízellátását sok helyen kőszórással
zárták el, és sarkantyúk akadályozzák a víz bejutását, ezek a művek egyben
akadályozzák a viszi szervezetek szabad mozgását is. Fogy a folyami hordalék a folyóból
és a hullámtérből, a változatos sodrott vizi élőhelyek egyre nagyobb arányban
felszámolásra – átalakításra – kerülnek, a természetes meder és partszakaszok
úgyszintén. A hullámtér középszintje emelkedik, miközben a folyómeder mélyül, egyre
jobban elszakadnak egymástól, gátolva ezzel a természeti folyamatokat.

A kedvezőtlen környezeti hatásokat a korább fejezetekben részletesen tárgyaltuk, az
azok mérséklésére / kiküszöbölésére irányuló, a természetvédelmi kötelezettségekből és a
pillanatnyi állapotokból származtatott javaslatokat az alábbiakban megismételjük:

Á5. (TÖBB TERMÉSZET) Sok természeti terület helyreállítása.
T4 (sodrott élőhelyek) Kavicsos és kavicsos-sziklás élőhelyek létesítése.
T6 (természetes part) Természetes partszakaszok védelme, helyreállítása.
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T7 (több víz a hullámtérbe) Élőhely-rekonstrukció, hullámtéri vízellátás.
T8 (kidagadás csökkentése) A hullámtéri középszint-emelkedés lassítása.
A10 (halbőség) A változatos viziélőhelyek helyreállítása és fenntartása !
A11 (frissvizi táj) Változatos frissvizi táj megőrzése és javítása.
A12 (szabad mozgás) A víz- és a vizi szervezetek akadálymentes mozgása.
A13 (hullámverés csökkentése) A hullámverési károk jelentős csökkentése.
A14 (természetszerű terelőművek) Sarkantyúbontás, zátony és szigetépítés.
A15 (természetszerű partvédelem) Kövezés takarása foly. hordalékkal !
A16 (mederanyag felhasználás a mederben) Természetszerű beépítés.
Ö5. Hullámtéri nullszabály: A folyami hordalék a hullámtérben marad.
Hozzátesszük, hogy a hullámterek revitalizációja kisléptékű, a természeti
folyamatokat használó beavatkozásokkal valósítandó meg, valamint a természetvédelmi
kezelési-fenntartási munkákat is kisléptékű, rendszeres, a természeti folyamatokat
erősítő eszközökkel kell végezni.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy mind a nyolc tervezett beavatkozási terület
mind a három kiemelt szempontból (ásványvagyon-védelem, vízvédelem, természet- és
tájvédelem) érintett. Az egyéb környezeti problémák járulékosnak tekinthetők, helyi, illetve
egyedi intézkedésekkel kezelhetők.

Az alábbiakban összehasonlítjuk az egyes helyszíneket egymással, a különböző
nevesített szakterületek szempontjából. A

„Kotrás” nevű oszlopban a fő környezeti hatás, a tervezett vizimunkák mennyisége,
az „Ivóvíz” nevű oszlopban az érintett ivóvízbázisok száma,
a „Természet” nevű oszlopban az érintett természeti területekbe való beágyazottság,
a „Táj” jelű oszlopban a tájképi értékek,
az „Egyéb” nevű oszlopban az egyéb megismert környezeti probléma száma alapján

„+” jelet teszünk, ha az érintettség közepes, „++” jelet teszünk, ha az érintettség jelentős,
„+++” jelet teszünk, ha az érintettség nagyon jelentős. Az „Összesen” nevű oszlopban az
összes „+” jel darabszámát tüntetjük fel, számmal.
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A tervezett beavatkozási helyszínek érintettsége a kiemelt szempontokból
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9

Sződligeti-szűkület

A

konkrét

tervekkel

/

tervelképzelésekkel

kapcsolatos

észrevételeink

és

javaslataink a műleírásokban és a tervlapokon található információkra vonatkoznak.
Észrevételt, illetve javaslatot azokkal a részekkel kapcsolatban teszünk, ahol eltérő a
véleményünk, ami egyben azt is jelenti, hogy amiről az alábbiakban nem írunk, azzal
kapcsolatban alapvetően egyetértünk, azaz az európai jogban szokásos kifejezéssel élve
„alapos észrevételünk” – i.e. „reasoned comment” – nincs.
1. Dömösi-szűkület

„A Dömösi-szűkületet magába foglaló 1.708-1.700 fkm szelvények közötti szakasz a
2000-es évek elejéig folyamszabályozási szempontból egyensúlyban lévőnek minősült. Az
utóbbi 4-5 évben a szakasz alsó végén, az 1.701,2-1.700,1 fkm között hajóút szűkület alakult
ki kb. 90 m szélességben. Kialakulását elősegíthette a nagymarosi meder helyreállítása
következtében létrejött vízsebesség csökkenés miatti feltöltődés. A szűkület mellékágat nem
érint. A szűkület rendezéséhez szabályozási mű építése nem indokolt, elegendőnek látszik egy
kisebb mértékű kotrás végrehajtása. A hajóút jelenlegi átlagosan 90 m szélességi méretének
az előírásoknak megfelelő (180 m) méretre történő növelése érdekében 20-90 m között
váltakozó szélességű kotrást kell végrehajtani.” (VITUKI)
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Észrevételek és javaslatok:
I: Elegendő a 120 m széles hajóút kialakítása.
II: A kotrott mederanyagok part, vagy mederbiztosításra használandók.

A tervezett munkák jelentős mennyiségű kotrással járnának. A jelenlegi szűkület is csak
90 méter széles, ami vélhetően a jövőben is újra elő fog állni, tehát a kotrást majd meg kell
ismételni. A várható kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálása céljából csak a
legkeskenyebb elégséges, a 120 méter széles hajóút kialakítását tartjuk indokoltnak.

A medersüllyedés okának kiküszöbölése céljából, tehát a várható legnagyobb
kedvezőtlen környezeti hatás megelőzése érdekében a kotrott mederanyagot javasoljuk a
főmederben elvégzendő vizimunkák során felhasználni.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák két ivóvízbázist (Esztergom-Pilismaróti- és
Dömösi vízbázis), fokozottan védett és védett vizi élőlények élőhelyeit és kiemelkedő
jelentőségű, a Világörökség Várományosi Jegyzékbe felvett történelmi kulturtájat érintenek.
A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban az igényoldali észrevételek aránya, így a
várható társalmi konfliktusok mértéke is közepes.

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Dömösi-szűkület kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007) készültek.]

2. Dömösi- gázló

„Általános jellemzés
A mederszakaszon található a Dömösi sziklás anyagú (andezit) gázló, az 1698,9-1697,8
fkm-ek között, ahol a gázlómélység 18 dm, hossza 1.100 m, szélessége 80 m. A hajóút
kedvezőtlen, kritikus gázlós szakasznak minősül. A jelentős mértékű vízszintcsökkenés (80100 cm) következményeként a sziklapad feletti homokos kavics teljesen elsodródott, és így a
hajóút napjainkban az andezit altalajú sziklamederben halad. Megjegyezzük, hogy a legutóbbi
kisvízszint mérés és az abból szerkesztett felszíngörbe (LKHV) szerint a vízszint mintegy 6
cm-rel emelkedett.
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A hajóút javítását, mélyítését a sziklamederben víz alatti robbantással és mélyásó
szerelékes kotrógéppel, a kor legfejlettebbnek minősíthető gépláncával, az 1980-as évek
elején már megkísérelték, azonban a nehéz, költséges és a hajózást akadályozó munkálatok a
jelenlegi hajóút-paramétereknél kedvezőbb helyzetet nem tudtak kialakítani. A gázló
térségében sem meglévő, sem távlati vízbázis nem található.

Szabályozási változatok
A Dömösi gázló rendezésének változatai a korábban készített terven alapulnak
(TÉRTERV Kft.: A hajóút javításának vizsgálata a Dömösi gázló környezetében).

1. változat
Az 1. változat a hajóút áthelyezése nélkül, annak mélyítésével oldaná meg a gázló
problémáját. A VITUKI és a TÉRTERV arra az eredményre jutott, hogy ennek a változatnak
a továbbtervezése nem indokolt.
Anélkül, hogy az 1. változatot részletesen tárgyalnánk, ennek hátrányait röviden
összefoglaljuk. A műszaki okok között nagy súllyal szerepel, hogy a hajóút megfelelő
paraméterűvé történő kialakítása kizárólag víz alatti sziklamunkával lehetséges. Ennek
keretein belül robbantásos kőlazításra és hozzá kapcsolódóan az immár fellazított kőzet
merevgémes kotrógéppel történő kiemelésére kerülne sor. A munkát bonyolítja, hogy az
előrehaladást,

illetőleg

az

eredményt

folyamatosan

kontrollálni

kell

keretezéssel,

búvármunkával. A nagy területre kiterjedő és időben hosszan elnyúló vízimunka alatt a
hajózás fenntartása rendkívül nehézkes, szinte megoldhatatlan feladatot jelent. A robbantási
technológia mindemellett a folyam élővilágára, halállományára komoly veszélyt jelentene.

2. változat
Ennél a változatnál a tervezett és szükséges mederkotrás jelentős nedvesített
keresztszelvény bővüléssel jár, amelynek ellensúlyozására az 1699,2 fkm szelvény
magasságában a bal partról kiindulóan félszigetszerű kialakítású szabályozási mű épül
homokos kavicsból. A kotrás során mintegy 96 ezer m³ anyag kerül eltávolításra. Az enyhén
íves vonalvezetésű félsziget koronaszintje a mértékadó árvízszinttel megegyező kialakítású. A
félsziget lábazati kőszórásához és a szükséges kőbordához mintegy 12 ezer m³ vízépítési
terméskő kerül felhasználásra. A töltéstest építéséhez 233 ezer m³ homokos kavicsot kell
felhasználni. A Dömösi gázló rendezése 1,3 m/s-ról, 1,6 m/s-ra történő vízsebesség
növekedést okoz. A szelvény bővítése centiméteren belüli vízszintcsökkenést eredményez.
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A jelenlegi hajóút mintegy 2 km hosszúságban áthelyezésre kerül a jobbpart irányába,
szélessége 100-150 m. A vizsgálatok alapján a 2 km szakasz egy részén a 150 m hajóút nem
alakítható ki. A munkálatok végeredményeképpen a sziklás altalajú részeken LKHV-29 dm,
míg a laza altalajú részeken LKHV-27 dm vízmélység áll majd a hajózás rendelkezésére. A
tervezett fenékmélység 97,0-97,2 mBf. A félsziget, igény esetén, galériakutak későbbi
létesítését is lehetővé teszi.” (VITUKI)

III:

Elegendő a 120 m széles hajóút kialakítása mederbiztosítással.

IV:

A kotrott mederanyagok – ideértve a Gödi-gázló rendezéséből kikerülő
márgát is a félsziget-építésére –, part- és mederbiztosításra használhatók.

(A 2. változatot, már annak korábbi engedélyezésékor is támogattuk. A szerk.)

A Dömösi gázló jelenleg a csúcsgázló a magyar Duna szakaszon, melynek kiváltása
több évtizedes vita tárgya. A javasolt megoldás a kanyar puha aljzatú partszakasz irányába
történő bővítése kiváló megoldásnak tűnik. A tervezett munkák azonban jelentős mennyiségű
kotrási és építési munkákkal járnak. A várható kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálása
céljából csak a legkeskenyebb elégséges, a 120 méter széles hajóút kialakítását tartjuk
indokoltnak.

A medersüllyedés okának kiküszöbölése céljából, tehát a várható legnagyobb
kedvezőtlen környezeti hatás megelőzése érdekében itt is azt javasoljuk, hogy a kotrott
mederanyagot a főmederben elvégzendő vizimunkák során kell felhasználni. Külön említendő
a Gödi-gázló rendezésekor a mederből kikerülő márga elhelyezésének kérdése. A lakossági
észrevételekre tekintettel a márgának a tervezett félsziget „alapozásában” történő
felhasználása javasolható.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák egy ivóvízbázist (Visegrád Dobos-hegyi
vízbázis), fokozottan védett és védett vizi élőlények élőhelyeit, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
terültébe tartozó felszíni víztestet (maga a Duna Nagymaros és Visegrád között) és
kiemelkedő jelentőségű, a Világörökség Várományosi Jegyzékbe felvett történelmi kulturtájat
érintenek. A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban az igényoldali észrevételek
aránya, így a várható társalmi konfliktusok mértéke is közepes.
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[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Dömösi-gázló kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007) készültek.]
3. Visegrádi-szűkület

3/A: „A Visegrádi szűkületnél kisvizes időszakban a mederközépen vezetett hajóútban

mintegy 300 m hosszúságú, a hajóút 120 m széles. A szűkületet a jobbpartról benyúló zátony
okozza, amely 2001-ben kisebb mértékű rendezésen esett át. A viszonylag laza andezites
mederanyag kotrógéppel felszedhető. A visegrádi oldalon, az 1.694,0-1.696,0 fkm szelvények
között üzemelő vízbázis védőterülete található. A szűkület a vízbázis 50 éves védőterületét
nem érinti. A hajóút áthelyezésére lehetőség nincs, így rendezését csak a jelenlegi helyén
lehet megoldani. A szűkület rendezéséhez szabályozási mű építése nem indokolt, elegendőnek
látszik egy kisebb mértékű kotrás végrehajtása. A kotrás a jelenlegi hajóút bal oldalán
valósulna meg mintegy 300 m hosszon, 30-50 m szélességben a tervezett kotrás elvégzésével
a 180 m szélességű hajóút biztosítható. A Visegrádi szűkületnél a hajóút előírt szélességűre
való bővítése fél centiméternél kisebb vízszintcsökkenést okoz.” (VITUKI)

V:

Elegendő a 150 m széles hajóút kialakítása.

VI:

A kotrott mederanyagoknak a közelben javasolt zátony és sziget
kialakításához történő felhasználását indítványozzuk.

Tekintettel arra, hogy ebben az esetben – remélhetőleg – nem kell számolni a kotrási
munkák megismétlésével, valamint a kotrási hossz is rövid, a várható kedvezőtlen környezeti
hatásokat is mérlegelve a jogszabályban előírt és általunk az összes nem kritikus helyre
javasolt 150 széles hajóút kialakítását támogatjuk.

A medersüllyedés okának kiküszöbölése céljából, tehát a várható legnagyobb
kedvezőtlen környezeti hatás megelőzése érdekében a kotrásból kikerülő mederanyagokat a
közelben található Szentendrei-sziget felső csúcsának tartós rendezéséhez, valamint az ún.
Nagy-kör (a Berman-szigettől a Kismarosi-szigetig) helyreállítása során, a természetes
folyamatokat erősítő, természetszerű vízterelőművek – zátony és sziget – építéséhez
javasoljuk felhasználni.
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A fentieken túl a tervezett vizimunkák egy ivóvízbázist (Visegrádi Vízmű vízbázis),
rövid szakaszon fokozottan védett és védett vizi élőlények élőhelyeit, és kiemelkedő
jelentőségű, a Világörökség Várományosi Jegyzékbe felvett történelmi kulturtájat érintenek.
A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban az igényoldali észrevételek alapján,
különös tekintettel a Szentendrei-sziget felső csúcsának rendezésével és a Nagy-kör
helyreállításával kapcsolatos alapos, a vízbázisok megőrzésére és a természet védelmére
irányuló követelésekre, és az ezekkel kapcsolatos használati jogosultságokra rendkívül nagy
társalmi nyomásra lehet számítani.

3/B: „A szűkület alatt található az 1.692,5-1.691,8 fkm között a Szentendrei-Duna

kiágazása. Ennek a Duna-ágnak a vízszállítása befolyásolja a főág (Váci-ág) vízszállítását,
közvetve az ezen lévő nemzetközi víziút hajózhatóságát. Ezért a Visegrádi szűkület rendezése
kapcsán szükséges megvizsgálni az említett Duna-ágak jelenlegi vízszállító képességét, és
annak esetleges változását. Amennyiben a vízmegoszlás változása a jövőben kedvezőtlenül
alakul, terelőművek építésére kerülhet sor. Ennek eldöntése a hajózhatóság javítására irányuló
projekt keretében végzendő fizikai modell vizsgálat eredménye alapján lehetséges. A Váci- és
a Szentendrei Duna-ágak vízmegosztásával kapcsolatban esetleg beépítendő művek helye és
mennyisége a hidraulikai (fizikai) modellvizsgálat után határozható meg.” (VITUKI)

VII:

A Szigetcsúcs rendezésére, és a Nagy-kör helyreállítására javaslatot tettünk.

Javaslatunk alapja, hogy a Szigetcsúcstól Budapestig két ágra szakad a Duna, az ágak a
Szentendrei-szigetet fogják közre. A Szentendrei-szigeten található vízbázisok adják a főváros
ivóvizének 80%-át, a sziget területének egyharmada a Duna-Ipoly Nemzeti Park része,
kétharmada Natura 2000-es terület. A parti oldalak is szinte végig vízbázisok, és nagy
hosszon természetvédelmi, vagy Natura 2000 területek, az egész terület, a teljes hosszon a
Dunakanyar IBA területhez tartozik.

A Szigetcsúcs a vízmegosztó mű a két Duna-ág között, ezért a tartós, az előírásnak
megfelelő (1/3 – 2/3) vízmegosztást biztosítani kell, mert az a Visegrádtól Budapestig tartó
folyószakaszon található ivóvízbázisok és természeti területek jó állapotban tartásának a fő
feltétele. Természetszerű vízterelő művekre, egy zátony és egy sziget építésére, valamint
természetszerű meder és partbiztosításra tettünk javaslatot.
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Javaslatot tettünk a Nagy-kör természeti terület, (Nagymaros alatt, attól északra a
balparton, a Dunamező és a Duna között található szigetsor és mellékágrendszer, a Bermanszigettől a Kismarosi-szigetig) a szigetek és a mellékágrendszer helyreállítására. A terület
jelenlegi denaturalizálódó állapota nagy veszteség a természetvédelem számára. Helyreállítása
megoldható. Kőszórások felszedésére, átereszek építésére, mellékágak összenyitására és
felújítására tettünk javaslatot.

Kérjük a javaslataink kedvező mérlegelését !

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Visegrádi-szűkület kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007)
készültek.]
4-5. Vác I – II. szűkület
A Vác I. és a Vác II. szűkületeket együtt tárgyaljuk, mert az egymáshoz való
közelségük, adottságaik és környezeti hatásaik közel azonosak.

„Vác I. szűkület (1.683,0-1.680,8 fkm) a legfrissebb mederfelmérés tanúsága szerint
folt- illetve sávszerű mélységhiányos területsávok találhatók a térségben. Megjegyezzük,
hogy korábban az 1.684 fkm szelvény térségében volt hajóút szűkület, amely azonban már
megszűnt. Az új DB 2004 szerinti értékekre jelenleg biztonságosan 90-150 m között
váltakozó szélességgel lehet kitűzni a hajóutat. 180 m szélességűre történik a hajóút
kiszélesítése, ehhez 2.200 m hosszban szükséges kotrást végezni.” (VITUKI)

„Vác II. szűkület (1.680,5-1.679,8 fkm) korábban gázló, de jelenleg hajóútszűkület 700
m hosszúságú, 80 m széles. A kitűzhető hajóút szélesség mindössze 60-70 m között változik.
A szakasz folyamszabályozási szempontból szabályozott, a jobb parton sarkantyúk, a bal
parton partvédelem épült ki. A térségben a Szentendrei-szigeten két üzemelő vízbázis van, az
1.680,0-1.670,9 fkm szelvények közötti a Surány- és az 1.683,8-1.680,0 fkm szelvények
közötti Tahi vízbázis. A hajóút áthelyezésére lehetőség nincs. A hajóút kiszélesítése 180 m
szélességűre történik, ehhez mintegy 700 m hosszban szükséges a munka elvégzése. A
beavatkozás 4 cm vízszintsüllyedést okoz. A jelenlegi szűkületen túlmenően sem az alvízi,
sem a felvízi részen nem állítható elő - beavatkozás nélkül - a szabványos hajóút szélesség.
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A szűkületek rendezéséhez szabályozási mű építése nem indokolt. A megalapozó
tanulmány eredményei szerint elegendő két kisebb mértékű kotrás végrehajtása.
Megjegyzendő, hogy a Vác I. szűkületben szabályozási mű a vízbázisokra esetleg
jelentősebb hatást is kifejthet, ezért ilyen műveket nem terveztünk.
Vác I. szűkületben a hajóút szélesítés 30-70 m szélességben történik. Megítélésünk
szerint ez a beavatkozás a vízbázisok védelme miatt kockázatos. A tényleges kockázat
mértékét a környezeti hatástanulmány fogja eldönteni.
Vác II. szűkületben a hajóút szélesítés 30-110 m szélességben. Ennél a szűkületnél is
lehet a beavatkozásnak a vízbázisokra olyan mértékű hatása, ami miatt környezeti
hatástanulmány készítése szükségesnek látszik.” (VITUKI)

„A Vác I. szűkületnél korábban az 1.684 fkm szelvény térségében volt hajóút szűkület,
amely már megszűnt. A hajóút szélesítés 30 – 70 m szélességben történik, a kotrás
mennyisége 50 ezer m3. A tervezett kotrás fenékmélysége 95,8 – 95,0 mBf között változik.

A Vác II. szűkület, korábban gázló, de jelenleg hajóút szűkület 700 m hosszúságú, 80 m
széles. A térségben a Szentendrei-szigeten két üzemelő vízbázis van, az 1.680,0 – 1.670,9 fkm
szelvények közötti a Surány- és az 1.683,8 – 1.680,0 fkm szelvények közötti Tahi vízbázis. A
hajóút kiszélesítése 180 m szélességre történik, ehhez mintegy 700 m hosszban szükséges a
munka elvégzése. A hajóút szélesítés 30-110 m szélességben történik, a kotrási
anyagmennyiség 10 ezer m3. A tervezett kotrás fenékmélysége 95,00 – 95,1 mBf között
változik.”

VIII:

A 180 m széles hajóút nem indokolt. Az összehasonlítás 100-100 m javasol.
A hajóút átvonalazását és 120 méter széles nyomvonalat javaslunk.

IX:

A hajóút nagyon közel halad a váci parthoz, ezzel komoly környezeti és
gazdasági károkat okoz, valamint társadalmi elégedetlenséget kelt.

X:

A folyamszakaszon jelentős természeti értékek vannak a hullámterekben,
ezek revitalizációja szükséges.

A VITUKI által készített és többször hivatkozott „Megalapozó Tanulmány”-ban két
megoldásváltozat került összehasonlításra. A sokparaméteres, ún. „legnagyobb hatás”
értékelése alapján a Vác I. szűkületre 180 m széles, míg a Vác II. szűkületre 100 m széles
hajóutat javasol. A „legnagyobb hatás” és a gazdasági számítások együttes értékelése alapján
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mind a két szűkületre a 100 méter széles hajóút megvalósítását tartja a legjobb megoldásnak.
Az elemzések eredményével egyetértünk.

Javaslatunk a következő: A szabályozási környezet megkívánja a 120 m széles hajóutat,
ami álláspontunk szerint a hajóút átvonalazásával megoldható, szükséges azonban
sebességkorlátozás bevezetése a szűkületek teljes hosszában, valamint a hullámtéri természeti
értékek vízellátásának megoldása, revitalizáviója.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a hajóút parthoz való közelségével
és a nyomvonalvezetésével kapcsolatban az alábbiakat jegyeztük fel:
-

Gyakori a hajók és a motoros vizisporteszközök által okozott életveszély a
parthasználók és a vízi-sportolók körében, különösen a Kisváci szakaszon.

-

A Duna-part és a parti létesítmények károsulnak (kövezés, kerékpárút, stb.) a nagy és
gyors hajók okozta hullámverés által.

-

A parthoz közeli épületek és más létesítmények alépítményei állagának gyorsított
amortizációjával kell számolni, szintén a hullámverés, és elsősorban a gyors hajók miatt.

-

Jelentős probléma az ivóvízbázisok részleges feliszapolódása és kolmatálódása, mind a
Buki-, mind a Déli-vízbázis esetén.

-

Látványos a parti természetes növényzet (helyi védett területek, nemzeti parki területek,
Natura 2000 területek, védett fajok és élőhelyek) degradációja, az idegen növényfajok
terjedése, zöld juhar, aranyvessző, selyemkóró, stb.

-

Fogynak a viziélőlények a folyóban. A hal, béka, kagyló, rák, stb. szaporodását
blokkolja a hullámverés. Egyre több az új, korábban ismeretlen agresszívan terjeszkedő
idegen faj, vándorkagyló, cifra rák, új géb fajok, stb.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák négy ivóvízbázist (Vác-Buki-szigeti-,
Tahitótfalui-, Vác-Déli- és Surányi vízbázis), minkét part mentén, valamint a főmederben és a
mellékágakban igen nagy természeti értékű hullámtéri és vizi élőhelyeket, és nemzeti szinten
jelentős értékű tájat érintenek. A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban az
igényoldali észrevételek aránya rendkívül magas, a hajóúttal kapcsolatos konfliktusok
évtizede múltra tekintenek vissza, Vác ezeréves dunaparti város gyakorlatilag elvesztette a
közvetlen kapcsolatát a Dunával, a vizen tartózkodni jelenleg veszélyes, a parthasználatok
nehézkesek és sokhelyütt korlátozottak.
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„A szűkületek rendezése érinti a Tahi–Torda szigetet és mellékágat. Az előzetes
ökológiai vizsgálatok szerint a mellékág rehabilitációja természetvédelmi szempontból is
indokolt. Cél még a Tahi–Torda sziget és mellékág természetvédelmi célú rehabilitációja.

A Tahi–Torda sziget és mellékág természetvédelmi célú rehabilitációja a meglévő
korábbi középvíz szabályozást célzó kőművek (zárások) megnyitását és természetvédelmi
célú kotrások elvégzését jelenti. A kőműveken a megnyitás olyan mértékű, hogy a hajózási
kisvízszint magasságú vízállásnál 3 m3/sec vízmennyiség tudjon a mellékágba befolyni. A
természetvédelmi célú kotrás 5 ezer m3 iszap és 74 ezer m3 kavics kotrását jelenti.”
(VITUKI)

XI:

Javaslatot tettünk a Kompkötő-sziget és a Buki-sziget, a Tordák és a Váci
Ártéri erdő és az Égető-sziget élőhelyek és mellékágaik teljes hosszában
történő helyreállítására.

Nevezett élőhelyek mindegyike legalább két, legfeljebb hat (természeti terület,
Natura2000-es terület, IBA terület, nemzeti parki terület, helyi védett terület, vízbázisvédelmi terület) különböző minőségben védett. A területekre a folyamatos élőhely-átalakulás,
és élőhely-vesztés, degradáció és invázós fajokkal betelepülése jellemző. A mellékágak
elzárása és a víz sarkantyúkkal történt elterelése következtében a feliszapolódás, több helyen a
feltöltődés, a fokozatos kiszáradás és a szárazra került felszínekről a pionyír, inváziv és
közönséges fajok terjedése a jellemző.

A területek kommunális terhelése nagy, így a városi és uszadék-szemét (legtöbb a PET
palack) és gyakoriak az illegális használatok, így pl. a part elkerítése, motorosok jelenléte,
szárazföldön és vízen. A területek helyreállítása megoldható. Kőszórások felszedésére,
átereszek építésére, sarkantyúk bontása és természetszerű vízterelőművé alakítása – értsd
zátony és szigetépítés –, mellékágak összenyitására és felújítására tettünk javaslatot.

Fontos, hogy a tervektől eltérően az érintett mellékágak teljes hosszában történő
megnyitását, a hozzá tartozó szigetek újbóli teljes szigetté (nem félsziget) alakítását,
helyreállítását javasoljuk a természeti területek jobb vízellátása és kommunális terhelésének
nagyarányú csökkentése céljából. Ilyenek, teljes hosszában helyreállítandó mellékágak a
Buki-sziget mellékága, ami jelenleg részben zárt, hipertróf halastó, részben a Felső Gombás130
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patak torkolati területével egybefolyó devasztált terület; ilyen a Nagy Torda-sziget mögötti
mellékág felső része, ilyen továbbá a Váci Ártéri Erdőben szakaszosan, morotvatavak
formájában még létező néhai Sintér-ág, valamint az Égető-sziget mellékága, amit a felső
végén is meg kell nyitni.

Külön kell foglalkozni az átereszek kérdésével is. Ezek a következők Buki-híd
átereszének javítása, a Polkol-sziget mögötti morotvató átereszének tisztíthatóra történő
átalakítása, valamint a Váci Szennyvíztisztító sodorvonali bevezetése és a néhai Sintér-ág
kereszteződése, ami jelenleg keresztgátként üzemel.

Kérjük a javaslataink kedvező mérlegelését !

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Vác I. és II. szűkület kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007)
előzetes terveihez készültek.]
6. Sződligeti-szűkület (helyesen: Vác III. szűkület)
A Sződligeti-szűkületet valójában Vác III. szűkületnek kellene nevezni, mert Vác és
a Szentendrei-sziget felől Pócsmegyer települések közigazgatási határán belül
helyezkedik el. A szűkülettel kapcsolatban Sződliget településnek konkrét területi
érintettsége nincs. A Vác-Égető-szigetet a Vác II. szűkülethez kapcsolódóan a fentiekben
már tárgyaltunk.

„A Sződligeti szűkület 500 m hosszú 90 m széles, felső részén mintegy 110-120 m
szélességű hajóút biztosítható. A szakasz mindkét partján vízbázisok találhatók, a Szentendrei
szigeten az 1.680,0-1.670,9 fkm szelvények között a Surány vízbázis. A balparton a DMRV
tartalék vízbázisa van (Vác déli vízbázis). A hajóút szűkület térségében a meder szabályozott.
A hajóút áthelyezésére lehetőség nincs. Egyedüli alternatívaként a kotrás jöhet számításba. A
szűkület mintegy 200 m-es szakaszán, a jelenlegi hajóút jobb oldalán 10-70 m váltakozó
szélességű kotrást kell elvégezni.
A Sződligeti-szűkület rendezéséhez szabályozási mű építése nem indokolt, elegendőnek
látszik egy kisebb mértékű kotrás végrehajtása. Megjegyzendő, hogy a szűkületben és
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szabályozási mű a vízbázisokra esetleg jelentősebb hatást is kifejthet, ezért ilyen műveket
nem terveztünk.
Sződligeti-szűkületben az előírt vízmélység kialakítása érdekében, 4-5 ezer m³ kotrást
kell végezni 94,8 mB.f. fenékszinten, amelynek nincs kimutatható hatása a kisvízszint
változására. Megítélésünk szerint ez a beavatkozás a vízbázisokra is esetleg hatással lehet. A
tényleges kockázat mértékét és a szükséges intézkedéseket a környezeti hatástanulmány fogja
meghatározni.
A Sződligeti-szűkület rendezése érinti a Duna bal partján lévő Vác-Égető szigetet és
mellékágat. Az

előzetes ökológiai vizsgálatok szerint a mellékág rehabilitációja

természetvédelmi szempontból is indokolt. Cél még a Vác-Égető sziget és mellékág
természetvédelmi célú rehabilitációja.
A Vác-Égető sziget és mellékág természetvédelmi célú rehabilitációja a meglévő
korábbi középvíz szabályozást célzó kőművek (zárások) megnyitását és természetvédelmi
célú kotrások elvégzését jelenti. A kőműveken a megnyitás olyan mértékű, hogy a hajózási
kisvízszint magasságú vízállásnál 8 m3/sec vízmennyiség tudjon a mellékágba befolyni. A
természetvédelmi célú kotrás mennyisége 10 ezer m3 iszap és 66 ezer m3 kavics.” (VITUKI)

„A Sződligeti-szűkület 500 m hosszú, 90 m széles, felső részén mintegy 110-120 m
szélességű hajóút biztosítható. A szakasz mindkét partján vízbázisok találhatók, a
Szentendrei-szigeten az 1.680,0 – 1.670,9 fkm szelvények között a Surányi vízbázis, a
balparton a DMRV tartalék vízbázisa van (Vác déli vízbázis). A szűkület mintegy 200 m-es
szakaszán, a jelenlegi hajóút jobb oldalán 10-70 m váltakozó szélességű kotrást kell
elvégezni. Az előírt vízmélység érdekében 4-5 ezer m3 kotrást kell végezni 94,8 mBf
fenékszinten, amelynek kimutatható hatása a kisvízszint változására.
A szűkület rendezése érinti a Duna bal partján lévő Vác-Égető-szigetet és mellékágat.
Természetvédelmi célú rehabilitációja a meglévő korábbi középvíz szabályozást célzó
kőművek (zárások) megnyitását és természetvédelmi célú kotrások elvégzését jelenti.”

XII:

A Sződligeti-szűkületben a tervel való egyetértésben a 120 méter széles
hajóút kialakítását támogatjuk.

XIII:

A szűkületnél, az alatt és fölött a vezérművek okozta pangóvizes területek
és a nagyarányú feliszapolódás kiváltására természetszerű terelőművekre
tettünk javaslatot.
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A várható negatív környezeti hatások megelőzése, valamint a meglévők megoldása
céljából tettünk javaslatokat, ezek sarkantyúbontással és átalakítással járnak. Meglévő
sarkantyú-párok felhasználásával természetszerű vízterelőművek, mesterséges szigetek és
zátony létesítését javasoljuk.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák egy ivóvízbázist (Surányi vízbázis), rövid
szakaszon fokozottan védett és védett vizi élőlények élőhelyeit és hullámtéri élővilágot, szép
táji értékeket érintenek. A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban már így is sok
igényoldali észrevétel van, ezek a part és folyóhasználattal kapcsolatos alanyi jogokon
alapulnak, így a várható társalmi konfliktusok száma és mértéke magas.

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Sződligeti-szűkület kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007) előzetes
terveihez készültek.]

7. Gödi-gázló

„A Gödi gázló anyaga márga. A 1.800 méter hosszú, 100 méter széles és 20 dm-es
vízmélységű hajóút a meder középen van. A gázló környezetében szabályozási mű nem
található. A gázló a Horányi vízbázis közelében található, utóbbi a Szentendrei szigeten, az
1.670,9-1.664,0 fkm szelvények között van. A hajóút kialakítása 60-180 m szélességű
mederkotrással történik.

A gázló kiváltására korábban végzett modellkísérlet szerint terelőművekkel és helyi
duzzasztással lehet az áramlási viszonyokat javítani. Ezért vizsgáltuk szabályozási művek
beépítési lehetőségeit is, azonban bal parti terelőmű az 1.669,8-1.672,0 fkm szelvények
közötti Gödi üzemelő vízbázisra bizonyosan hatást gyakorolna. Egy jobbparti szabályozási
mű pedig a Horányi vízbázisra kedvezőtlen hatást fejtene ki a parti terület lassú feltöltődése
miatt. Egy alsó terelőmű építésének hatására a jelenleg szabad átfolyású és el nem zárt
Horány szigeti mellékág felső szakaszának feltöltődése is valószínűsíthető.
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A Gödi-gázló rendezéséhez szabályozási mű építése nem indokolt, elegendőnek látszik
egy kisebb mértékű kotrás végrehajtása. Megjegyzendő, hogy a gázlóban szabályozási mű a
vízbázisokra esetleg jelentősebb hatást is kifejthet, ezért ilyen műveket nem terveztünk.
A Gödi gázló rendezése 20-110 m szélességű mederkotrással történik. A kotrásból
kikerülő anyagmennyiség 86 ezer m³-re becsülhető, fenékmélység 94,4-94,3 mB.f. között
változik.
A Gödi-gázlónál a kotrásoknak olyan mértékű hatása lehet a vízbázisokra, ami miatt
környezeti hatástanulmány készítése szükséges lehet.” (VITUKI)

„A Gödi-gázló anyaga márga. A gázló a Horányi vízbázis közelében található a
Szentendrei-szigeten, az 1.670,9 – 1.664,0 fkm szelvények között. A hajóút kialakítása 60180 m szélességű mederkotrással történik. A Gödi-gázló rendezése 20-110 m szélességű
mederkotrással történik. A kotrásból kikerülő anyagmennyiség 86 ezer m3-re becsülhető,
fenékmélység 94,4 mBf között változik. A szűkület és gázló megszüntetése a meglévő
nyomvonalas létesítmény (viziút) rendbetételét jelenti.”

XIII:

A tervezett kotrás nagy volumenére tekintettel a 120 méter széles hajóút
kialakítását javasoljuk. A kotrásból kikerülő nagy mennyiségű márgának
a Dömösi szűkületnél a tervezett félsziget építéséhez való felhasználását
javasoljuk.

XIV:

A Gödi-gázló alatt és fölött a zátonyképződést kihasználva természetszerű
vízterelő-művekre, a Gödi-szigeten a sarkantyúk megrövidítésére és a
mellékág revitalizációjára tettünk javaslatot.

A tervezett nagy volumenű kotrás várható kedvezőtlen környezeti hatásainak
minimalizálása céljából csak a legkeskenyebb elégséges, a 120 méter széles hajóút
kialakítását tartjuk indokoltnak. A medersüllyedés okának kiküszöbölése céljából, tehát a
várható legnagyobb kedvezőtlen környezeti hatás megelőzése érdekében itt is azt javasoljuk,
hogy a kotrott mederanyagot a főmederben elvégzendő vizimunkák során használják fel. A
Gödi-gázló rendezésekor a mederből kikerülő márga elhelyezésére a lakossági tiltakozás
megelőzése céljából is a Dömösi-gázló rendezésénél tervezett félsziget „alapozásában”
történő felhasználását javasoljuk.
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A későbbi ismétlődő kotrások, így azok kedvezőtlen környezeti hatásaink megelőzése
céljából a természetes folyamatokat erősítve, természetszerű, de mesterséges vízterelő,
vízvisszatartó művekre, zátonyok építésére tettünk javaslatot a Gázló közelében.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák öt ivóvízbázist (Felsőgödi-, Pócsmegyeri-,
Surányi-, Alsógöd DMRV- és Horányi vízbázis), fokozottan védett és védett vizi élőlények
élőhelyeit és hullámtéri élővilágot, változatos földtani képződményeket, és szép táji értékeket
érintenek. A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban már így is sok igényoldali
észrevétel van. Budapesthez közeledve a táj denaturalizációja fokozódik, ezzel párhuzamosan
a természet és a természeti elemek használata iráni jogos társadalmi igény is fokozódik. A
várható társalmi konfliktusok száma és léptéke rendkívül magas lehet.

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak a „Gödi-gázló kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007), és a Gödi-gázló
előzetes terveihez készültek.]

8. Árpád-hídi gázló

„Az Árpád-hídi gázló mederszakasza szabályozott, a középvízi meder szélessége 400520 m között változik. A Budafoki gázló küszöbhatása feltételezhetően itt is érvényesülhet,
tehát rendezésnél ezzel is számolunk.
A hegymeneti szakaszon kb. 500 m hosszú, a völgymenetiben 400 m hosszú, 80 méter
szélességű és 21 dm-es vízmélységű gázló található. Az Árpád híd feletti közös hajóút
szakaszon 1.100 m hosszú és 80-150 m szélességű gázló van. Az elvégzett feltárás szerint a
meder anyaga márga. A gázlóbeli vízmélység az új hajózási kisvízszint elfogadását követően
egy dm-t nőtt. A hajóút áthelyezésére nincs lehetőség, hiszen a hegymeneti ág is
mélységhiányos. Szabályozási mű beépítése és ezzel kedvezőbb áramlási viszonyok elérésére
nem lehetséges, mivel a szakasz Budapest belterületén, igen frekventált helyen van, továbbá
szabályozási művek hatására kialakuló sebesség növekedés egyébként sem lenne képes
megbontani a kemény mederfeneket, tehát nem alakul ki kellő vízmélység.
Az Árpád híd hegy-és völgymeneti ágaiban mintegy 100-100 m szélességű, a felette
lévő szakaszon 180 m lesz a hajóút szélessége a kotrást követően. Az előírt hajóútbeli
vízmélységet biztosító kotrást mintegy 2.000 m összes hosszban, legfeljebb 150 m-ig, változó
szélességben kell elvégezni.
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A gázló rendezéséhez szabályozási mű építése indokolt lenne, mivel a középvízi meder
túl széles, de a belterületi kötöttségek miatt ilyet nem terveztünk. A matematikai
modellvizsgálat alapján elegendőnek látszik a teljes gázló kotrása.
Az Árpád híd gázló kotrására az 1.653,0-1.651,6 fkm szelvények között kerül sor 122
ezer m³ volumenben, 93,7-93,5 mB.f.-i fenékmélység kialakításával.” (VITUKI)

XV: A gázlós szakaszon 150 méter széles hajóutat elfogadhatónak elégségesnek
tartjuk. Nem elleneznénk kisvízfelszín alatti mederszűkítő-mű építését.
XVI:

A

kotrásból

származó

mederanyagok

part-

és

mederbiztosításra

használandók.

A nagy volumenű kotrások miatt a várható kedvezőtlen környezeti hatások
minimalizálása céljából itt is a 120 méter széles hajóút kialakítása lenne indokolt, azonban a
Margitszigetnél a hajóút kettéválik, ezért a 150 méter széles hajóút elfogadható. A középvizi
meder szélességének csökkentése céljából el tudnánk fogadni kisvízfelszín alatti
mederszűkítő-mű építését, amennyiben az építkezés nem járna a partok bolygatásával és a
hajóút akadályoztatásával.

A medersüllyedés okának kiküszöbölése céljából, tehát a várható legnagyobb
kedvezőtlen környezeti hatás megelőzése érdekében a kotrásból kikerülő mederanyagoknak a
közelben part- és mederbiztosításra történő felhasználását javasoljuk.

A fentieken túl a tervezett vizimunkák két ivóvízbázist (Budaújlaki- és Margitszigeti
vízbázis), természetvédelmi szempontból fontos vizi élőhelyeket, és szép táji értékeket
érintenek. A hajóúttal és a tervezett munkákkal kapcsolatban már így is sok igényoldali
észrevétel van. A táj denaturalizációja fokozódik, a táji értékeket egyre fokozódó
magánérdekű használatok degradálják, ezzel párhuzamosan rohamosan növekszik a természet
és a természeti elemek használata iráni jogos társadalmi igény. A várható társalmi
konfliktusok száma és léptéke rendkívül magas lehet.

[Az észrevételek a Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet Megalapozó
Tanulmánynak az „Árpád-hídi gázló kiváltása” tervéhez (VITUKI, Budapest, 2007)
készültek.]

136
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

Legnagyobb hatás és gazdasági értékelés
a tervezett kiváltás-változatokra
Hely

tól-ig [fkm]

Dömösi szűkület

1701,0-1700,0

Dömösi gázló

1698,9-1697,8

Visegrádi szűkület

1695,1-1694,5

Váci I. szűkület

1683,0-1680,8

Váci II. szűkület

1680,5-1679,8

Sződligeti szűkület

1675,5-1675,0

Gödi gázló

1668,5-1666,7

Árpád-hídi gázló

1653,0-1651,4

Legnagyobb hatás
(összesített)
1. változat
Rendezés mederkotrással
és 180 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés szabályozási mű
építésével és
mederkotrással és hajóút
áthelyezéssel és 100-150 m
széles hajóút kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
és 180 m széles hajóút
kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
180 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés mederkotrással
100 m széles hajóút
kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
180 m széles hajóút
kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
180 m széles hajóút
kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
100-180 m széles hajóút
kialakításával

Legnagyobb hatás és gazdasági értékelés együtt
1. változat
Rendezés mederkotrással
és 180 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés szabályozási mű
építésével és
mederkotrással és hajóút
áthelyezéssel és 100-150 m
széles hajóút kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
és 180 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés mederkotrással
100 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés mederkotrással
100 m széles hajóút
kialakításával
1. változat
Rendezés mederkotrással
180 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés mederkotrással
100 m széles hajóút
kialakításával
2. változat
Rendezés mederkotrással
100 m széles hajóút
kialakításával

[ Dr. Mayer István – Sass Jenő: „A Duna Hajózhatóságának Javítása Tárgyú Projektet
Megalapozó Tanulmány” (VITUKI, Budapest, 2007) alapján ]
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Igényoldali Módosítási Javaslat
a tervezett kiváltás-változatokra
Hely

Dömösi
szűkület

Dömösi
gázló

Visegrádi
szűkület

Legnagyobb hatás és
gazdasági értékelés
1. változat
Rendezés mederkotrással és 180 m széles
hajóút kialakításával.
2. változat Rendezés
szabályozási mű építésével, mederkotrás,
hajóút áthelyezéssel,
100-150 m széles
hajóút kialakítása.
1. változat
Rendezés
mederkotrással és 180
m széles hajóút
kialakításával.

Váci I.
szűkület

2. változat
Rendezés mederkotrással 100 m széles hajóút
kialakításával.

Váci II.
szűkület

2. változat
Rendezés mederkotrással 100 m széles hajóút
kialakításával.

Váci III.
(Sződligeti)
szűkület

1. változat
Rendezés mederkotrással 180 m széles hajóút
kialakításával.

Gödi
gázló

2. változat
Rendezés mederkotrással 100 m széles hajóút
kialakításával.

Árpád2. változat
hídi gázló Rendezés mederkotrással 100 m széles hajóút
kialakításával.

Igényoldali Módosított
Javaslat
Rendezés mederkotrással
és 120 m széles hajóút
kialakításával.

Rendezés szabályozási mű
építésével, mederkotrással
áthelyezéssel 120 m széles
hajóút kialakítása, mederés partvédelem.
Rendezés mederkotrással,
150 m széles hajóút kialakításával, öblök vízellátása,
természetszerű partvédelem; vízmegosztás stabilizálása, zátony és szigetépítés, meder és partvédelem.
Rendezés mederkotrással,
120 m széles hajóút kialakításával, átvonalazással,
sarkantyúbontás, zátony- és
szigetépítés, összetett
hullámtéri revitalizáció.
Rendezés mederkotrással,
hajóút átvonalazása, 120 m
széles hajóút kialakítása,
sarkantyúbontás, rövidítés,
átvágás szigetépítés, összetett hullámtéri revitalizáció,
természetes partvédelem.
Rendezés mederkotrással,
120 m széles hajóút kialakítása, sarkantyúbontás,
szigetépítés, természetszerű partvédelem.
Rendezés mederkotrással,
hajóút átvonalazása, 120 m
hajóút kialakítása, sarkantyúbontás, zátonyépítés,
mellékág revitalizáció.
Rendezés mederkotrással
150 m széles hajóút
kialakításával, feltételes
mederszűkítés.

Indoklás

Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése
vízbázis-védelem, frissvizi
élőhelyek védelme.
Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése
vízbázis-védelem, csúcsgázló kiváltása; frissvizi
élőhelyek védelme.
Káros környezeti hatások
csökkentése, vízbázis-védelem; élőhely revitalizáció, valamint a Szigetcsúcs
tartós rendezése az összes
szakterület érdeke hosszú
szakaszon.
Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése,
vízbázis-védelem,
hullámtéri élőhelyrekonstrukció.
Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése,
vízbázis-védelem,
hullámtéri- és vizi
élőhelyek helyreállítása.

Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése,
vízbázis-védelem, élőhelyvédelem és fejlesztés.
Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése,
vízbázis-védelem, élőhelyvédelem és rekonstrukció.
Káros környezeti hatások
csökkentése, megelőzése,
vízbázis-védelem, élőhelyvédelem.
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A vizsgált teljes folyamszakaszra vonatkozó igényoldali módosító javaslatokat szöveges
leírásban, táblázatban és térképeken csatoljuk. A mellékletek az egyes engedélyezési
tervekkel kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatokat is tartalmazzák.

Áramlástani, hordalék-szállítási, stb. számítások végzése, vízépítő és más tervek
készítése nem volt a feladatunk. Jelen munkában az igényoldali észrevételeket, javaslatokat,
igényeket és elképzeléseket rendeztük egységes szerkezetbe.
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7. Javaslatok folyamszakaszonként
A vizsgált folyamszakasz 56,5 fkm hosszú, ebből 17 fkm, azaz a teljes hossz 30%-a
hajózási szempontból problémás, szűkület, vagy gázló, a hajózhatóság javítása céljából
kijelölt beavatkozási terület. Tekintve, hogy a folyóban végzett beavatkozások a konkrét
munkaterület alatt és fölött is hosszú szakaszon éreztetik hatásukat, ezért a javaslatokat a
teljes szakaszra vonatkozóan egyben tesszük meg.

A 17/2002 (III.7.) KöViM rendelet a Duna víziútjával kapcsolatos hatósági, illetve
szakhatósági eljárás során a Duna Bizottság vonatkozó ajánlásait érvényesíti. A Duna
Bizottság ajánlása a vízmélységek tekintetében 2,5 m, a hajóút szélesség tekintetében pedig
150 m Gönyütől Budapestig. Ennek megfelelően a teljes általunk vizsgált folyószakaszra
150 m széles hajóút kialakítását javaslunk 120 m széles szűkítésekkel.

A 180 méter széles hajóút kialakítása nem kellően indokolt.

-

A főszabály, hogy az AGN Egyezményben előírt típusú hajók és kötelékek használni
tudják a kitűzött hajóutat. Az vizsgált szakasz VI/B besorolású hajóút, amelyen „2 x
2 méretű (85 x 11,4 m bárka + továbbító tolóhajó)” kötelékkel való hajózhatóságot
kell biztosítani. A VI/B besorolású hajóút, már 120 méteres szélesség esetén is
biztonságosan hajózható.

-

Az Európai Unió vonatkozó támogatási

szerződére eltérést enged

meg

„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi” szempontok alapján.

Környezetvédelem: A hajóút kialakítása és fenntartása kapcsán jelentkező
legnagyobb kedvezőtlen környezeti hatás a kotrás és a medermélyülés, a dunai
vízszintek abszolút balti magasságának szisztematikus csökkenése. A várható
hatások megelőzése és lehető legkisebbre csökkentés a környezetvédelmi előírás,
alapelv (1995. évi LIII. törvény) ami a hajóút szélességének csökkentésével és a
kotrott mederanyagnak a mederben történő természetszerű elhelyezésével, a folyó
természetes

folyamatait

erősítő

beruházásokkal

valósítható

meg.

A

természetvédelem és a vízvédelem a környezetvédelem része.
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Természetvédelem: A vizsgált Duna-Ipoly Nemzeti Park területén van. A teljes
folyóvölgy és hullámtere természetvédelmi terület, vannak olyan szakaszok amelyek
öt különböző jogcímen is védettek. A Dunakanyar a Világörökség Várományosi
Jegyzékébe felvett „történelmi kulturtáj”, „egyetemes egyedi érték”, kiemelten
védendő. A folyamszakasz korábbi szabályozása során az előírt hajózási
vízmélységek biztosítása érdekében és a medermélyülés miatt a Girardon féle
módszert alkalmazták. Ez a mellékágak elzárásával, a folyóvölgy élővilágára káros
hatású terelőművek megépítésével (főleg sarkantyúk) és általában a hullámtéri
élővilág nem kívánatos, szisztematikus kiszáradásával jár, miközben a Duna
vízhozamai nem csökkennek. A természeti területek nagysága az erősödő
természetvédelmi intézkedések ellenére folyamatosan csökken, a megmaradt
területek állapota gyorsan romlik, degradálódik, átalakul, az invázós fajok nyomása
egyre nagyobb, a kulturhatások fokozódnak. A megmaradt természetes területek
fokozott védelme, a víztestek és a folyóvölgy élővilágának helyreállítása, a
hullámterek jobb vízellátásának biztosítása, a mellékágak megnyitása, sarkantyúk
bontása, helyettük természetszerű terelőművek zátonyok és szigetek építése,
természetszerű

meder

és

partszakaszok

kialakítása

szükséges.

Kisléptékű,

természetszerű, rendszeres kezelő-fenntartó munka, és a kulturhatások csökkentése
szükséges.

Az

egyetemes

egyedi

értéket

képviselő

történelmi

kulturtáj

értékkataszterének elkészítése, egyes értékek helyreállítása, védendő tájhasználatok
erősítése, a történelmi kulturtáj védelme szempontból előnytelen urbanizációs,
rekreációs és indusztrializációs fejlesztések nem megengedhetők.

Vízvédelem: A vizsgált folyamszakasz a teljes hosszon, rövid megszakításokkal,
mindkét oldalon – a Szentendrei-dunaág mentén is – ivóvízbázis. A Duna
hordalékkúpján kialakult, Európai léptékben kiemelkedő jelentőségű felszín alatti
víztest, amely kiváló minőségű parti szűrésű ivóvizet szolgáltat, jelenleg több mint 2
millió, potenciálisan 4 millió ember számára. A jelenlegi szabályozás pangó
víztestek, feltöltődő, kolmatálódó területek kialakulására vezetett, ami rontja az
ivóvízkutak vízhozamát és a termet víz minőségét. A medermélyülés fokozza ezt a
folyamatot, és a háttérvizek arányának emelkedéséhez, a vízminőség gyors
romláshoz vezet. A pangóvizes területek arányának csökkentése, a természetszerű,
sodrott, mosott part és mederszakaszok helyreállítása, szükséges.
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Javaslatok folyamszakaszonként

FELSŐ SZAKASZ (Szob – Kismaros)
Szob – Pilismarót (1.708 – 1.701 fkm)

A tervezett beruházással a folyószakaszon két vízbázis érintett. A vízszintek megtartása
lehetőség szerinti emelése kívánatos.

Az Ipoly-folyó torkolata környékén fejlődő zátonyok, természetvédelmi és halászati
szempontból kiemelkedő értékűek, akárcsak a Zebegényi-sziget és annak szabad átfolyású
mellékága. A természeti értékek a tervezett munkákkal érintettek, állapotuk romlása nem
megengedhető. Vízitúrázók számára alkalmas kikötőhelyek létesítése lenne kívánatos. A
vízpart szemetes, közmorál kérdése, társadalmi, önkormányzati feladat.
Dömösi-szűkület és gázló (1.701 – 1.697 fkm)

A tervezett beruházással a folyószakaszon egy vízbázis érintett. A vizimunkák lehető
legnagyobb elővigyázattal történő elvégzése, valamint a beavatkozás léptékének a lehetőség
szerinti minimalizálása kívánatos.

A terület táji értéke egyedi nemzetközi jelentőségű, sziorúan védendő, a folyó élővilága,
különös tekintettel annak frissvizi táj jelegére természetvédelmi szempontból nagy
jelentőségű, védendő.

A viszisporteszközök és a hajók sebességkorlátozása és a szabálykövető magatartás
számonkérése szükséges. A jelenlegi helyzet veszélyes az evezős vizisportolók számára,
különösen a tanulókra és az alkalmi túrázókra. Dunapart teraszai különösen szemetesek, a
Dunába torkolló felszíni kis vízfolyások torkolati szakasza mesterséges, elhanyagolt, azok
természetes állapota helyreállítandó. Magas vízállások esetén a 11-es út Dömös előtti
szakaszát (1.699 fkm) elönti az ár.
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Nagymaros és Visegrádi-szűkület (1.697 – 1.694,5 fkm)

A tervezett beruházással a folyószakaszon egy vízbázis érintett. A vizimunkákat kellő
elővigyázattal kell elvégezni.

Az ún. Visegrádi öblök hipertrófak (vizi növényzettel borítottak), megfelelő átfolyással
nem rendelkeznek. A hajóút javítása során megoldandó.

A hordaléklerakás, zátony- és szigetképződés miatt a szakasz halászati és élőhelyvédelmi szempontból fontos, védendő. Jelentősek lennének a kis felszíni vízfolyások torkolati
területei is, amelyek művi kialakításúak, természetszerűvé történő átalakításuk kívánatos.

A folyószakasz, nem csak a partja, hanem a maga víztest is jellemzően szemetes. Az
erős hajóforgalom miatt nagy a hullámverés, evezésre, edzőmunkára mérsékelten alkalmas,
veszélyes. Sebességkorlátozásra van szükség.

Az 1.694-es fkm környékén sok motorcsónak kikötőhely létesült, ezek egy része nem
tudja követni a vízállás-ingadozásokat, kimozognak, veszélyesek. Némelyik esztétikai
szempontból is erősen kifogásolható. Egyértelmű szabályozás, tartós, biztonságos és
esztétikus megoldás szükséges. Ez egy látszólag kis feladat, amelyben számos hatósági szerv
is érintett. A megoldás csak az összes érintett szervezet együttműködésével, számos szabály
közös elven alapuló módosításával, kiegészítésével és végrehajtásával együttműködésben
oldható meg.

A nagymarosi vizirendészet jelenléte a folyón alkalmi jellegű, hiányzik. Ez a tény érinti
az egész vizsgált folyamszakaszt, tekintve, hogy a területen ez az egyetlen vizirendőrséi
állomás van. A rendőrség felszerelése gyenge a motoros vizijárművekhez, de különösen a
vizisportjárművekhez képest, sürgősen javítandó.

A felhagyott Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer beruházás volt munkaterületei
évtizedek óta rendezetlenek, a romló ingatlanállomány jelentős társadalmi vagyonvesztés. A
területek közösségi használata megoldandó. Ezzel kapcsolatban már számos lépés történt
tartós megoldás azonban nem alakult ki.
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Nagy-kör (1.694,5 – 1.689,5 fkm)

A folyóvölgy élővilágának revitalizációja kedvező hatással lehet a területhez közeli
ivóvízbázisokra.

A terület természetvédelmi értéke ma is jelentős, különösen a Kismarosi-holtágé. A
korábban összefüggő mellékágrendszer helyreállítása szükséges, a használati jogosultságokra
tekintettel, a szigetekre történő szabad bejutást is biztosítani kell.

A megmaradt mellékágakat ma is halásszák, és intenzíven horgásszák. A Nagy-kör
vizivilágának helyreállítása természetvédelmi, halászati, rekreációs és turisztikai szempontból
egyaránt fontos.

Jelenleg csak a magasabb vízállások idején a zátonyok mögött kialakuló nyugodtabb
vízfelületek alkalmasak evezős vizisport oktatásra. A Nagy-kör helyreállításával ez is az
oktatáshoz szükséges nyugodt vízfelszínek is létrejönnének. A motoros vizijárművek számára
pontosan ki kell jelölni azokat a partszakaszokat és vízfelületeket, amit használhatnak.
Szigorítani kell Az előírások betartatása, a szigorú és rendszeres ellenőrizés megoldandó.

Nagymaros és Kismaros területén a mély fekvésű, partközeli területeken az új építésű
ingatlanok egy része árterületen létesült. Az árvízmentesítés nem megoldott. Közös, állami,
önkormányzati és lakossági összefogáson alapuló, megoldás lenne elképzelhető.

A Kisoroszi-Kismaros kompjárat újraindítása kívánatos, különösen a nyári idényben
igény van rá, a műszaki feltételek még adottak. A kerékpárút Kismaros és Nagymaros között,
a Dunamezőn rendszeresen víz alá kerül. Helyi önkormányzati feladat.
Szentendrei-sziget felső szigetcsúcsa

A vízmegosztás tartós megoldása a Szentendrei-ág mentén, a teljes hosszon, mindkét
oldalon kedvezően befolyásolná az ivóvízbázisokat. A jelenlegi helyzetben egyre kevesebb
víz jut a Szentendrei ágra, egyre nagyobb területek kerülnek kisvizek esetén szárazra. Nő a
pangóvizes területek hányada, egyes területek feliszapolódása, kolmatálódása folyamatban
van, ezt elkerülendő helyre kell állítani a kívánt vízmegosztási arányt, 2/3 – 1/3.
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A szigetcsúcs elfajulása, a Szentendrei-ág bejáratának feltöltődése van folyamatban, ami
teljes hosszában károsan befolyásolja a Szentendrei-ág felőli, folyóvölgyi és vizi élővilágot. A
Szentendrei-ág mindkét partja mentén, rövid megszakításokkal teljes hosszában védett
természeti terület.
A szigetcsúcs tartós megoldása hajózási szempontból is kiemelkedő jelentőségű,
elsősorban az előírt vízszintek beállítása miatt, de a folyó többi használója számára is
alapvető kérdés.

A jachtok és motorcsónakok kikötésnek általános tilalma javasolható a Duna főágában.
Lakott

területen

és

a

jelentős

közösségi

használattal

érintett

folyószakaszokon

sebességkorlátozás bevezetése szükséges. A természetes úton létrejött és fennmaradt
mellékágakban a motoros vizijárművek behajtási tilalma javasolt.

KÖZÉPSŐ SZAKASZ (Verőce – Vác)
Természetvédelmi, halászati, horgászati szempontból az elsődleges cél az árterek
természetközeli állapotának helyreállítása, a folyó természetes dinamikája érvényesülésének
segítése. Alapvető fontosságú lenne tehát, hogy legyenek öblök, ahol meg tud erősödni a
halivadék. Ez a Verőce – Vác szakaszon helyreállítható, biztosítható lenne kisebb
beavatkozásokkal: sarkantyúk bontásával és természetszerű vízterelő művekké történő
átalakításával, keresztgátak megszüntetésével, átvágásával, természetszerű, rendszeres,
kisléptékű medertakarítással, vezetőárok, iszapmozgatás, oxigéndúsítás, illetve még
kikísérletezendő biológiai iszap-átalakítással, esetleg tisztító-kotrással, átereszek építésével,
illetve karbantartásával.

Az evezős sportok és a lakosság számára a legfontosabb, hogy a part mentén egy
nyugodt sáv jöjjön létre, ahol az áthaladó hajók nem zavarják szabadidős és sport
tevékenységeket.

A fentiek értelmében a következő javaslatokat tesszük:
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Kompkötő sziget – Buki-sziget (1.686 – 1.683 fkm)

Kompkötő-sziget:

Ahhoz, hogy megfelelő ívóterület alakuljon ki, és a hal kisebb vízállásnál is le tudjon
ívni, szükséges a felhalmozódott hordalék eltakarítása. Erre egyik megoldás lenne a kotrás,
ellenben költségkímélőbb és ökológiailag is kedvezőbb, ha a keresztgátat eltávolítják, 2-3
évre magára hagyják a területet, ezalatt a folyó kisebb beavatkozásokkal segítve nagyrész
magától kiöblítené az ágat.

A keresztgátat/ kőszórást javasoljuk a sziget északi végénél a szigetcsúcstól ferdén a
parthoz csatlakoztatva, három trapéz keresztmetszetű és bürüvel áthidalt áteresszel kialakítani
(ld. a javaslati térképen), így egy nagyobb egybefüggő nyugodt vízfelület alakulna ki. Ez
előnyös egyrészt az ivadék szempontjából, másrészt evezési szempontból egyaránt.

Így egy összefüggő 1 km hosszú nyugodt evezős vízfelület alakulna ki, mely főként a
kezdők oktatása, edzése szempontjából lenne fontos és hiánypótló jellegű.

A gát kialakításának módja is fontos az ökológiai egyensúly megtartása és a minél
kevesebb utólagos beavatkozás végett. Mindenképpen szükséges több átereszt kialakítani,
mégpedig olyan módon, hogy az öblöt annyira átmossa, hogy azt minél kevesebbet kelljen
mesterségesen karbantartani a későbbiekben. Megfontolandó egy több lépcsős, szakaszos gát
kialakítása (a lépcsői a mértékadó vízszintekhez igazodnának). A gát tetején gyalog és
kerékpárral járható átjárót – bürüt - kell kialakítani. Egyéb járművek megjelenése a szigeten
nem kívánatos az ártéri erdő és általában az élővilág védelme érdekében.

Evezős szempontból szükséges lenne a sziget két végénél lévő kőszórásokat felszedni,
vagy állékony megoldással folyami hordalékkal befedni, természetszerű nyúlványokat
kialakítani, amelyeknek a középszint feletti tartományát birtokba tudná venni az természetes
ártéri növényzet, az év nagyobbik részében nedvesített felét pedig a vizi szervezetek tudnák
hasznosítani, pl. számos „konyhai” halfaj kiváló ívóhelye lehetne és az evezősök számára sem
lenne baleseti forrás.
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Buki-sziget:

A Buki-sziget és a mellékág rehabilitálása jóval problémásabb, a degradáció
előrehaladottabb állapota miatt.

Ott szintén el kell távolítani a keresztgátat a mellékágból. Mivel a feltöltődés mértéke
igen nagy, az egykori medret mindenképpen szükséges megkotorni, alulról kitakarítani olyan
mértékben, hogy kisvíz idején is vízzel borított legyen. Így jó ívóhely alakulna ki belőle.

Javasolunk továbbá a sziget fölső és alsó végén a mellékág permanens átfolyásának
helyreállítását, a kialakítás módjának megválasztásakor odafigyelve a fenntarthatóságra.
(Minél kevesebb rendszeres fenntartási munkát igényeljen.

A jobb parton javasoljuk az 1.681,8 fkm-nél lévő sarkantyú lerövidítését hosszának
legalább egyharmadával, valamint a part felőli végének megnyitását 30 méter hosszon. Ennek
hatására a gát mögötti feltöltődés mértéke csökkenne. A beavatkozások hatására mind a két
öbölben jó halászvíz is kialakulna. Így a jelenlegi részben idegen fajokkal betelepített és
beetetett rekesztés – pecázó-tó – helyett egy jóval nagyobb természetes vízfelszín a Bukimellékág jönne létre ÚJRA, ami egy hatékony, természetes hal-nevelőhely, változatos hal
élőhely lenne.

Tordák (1.683 – 1.679 fkm)

A Torda-, Pardicsom- és Révész-szigetek melletti kiságakból szintén jó ívóhelyek
alakíthatók ki: a keresztgátakat itt minden esetben teljesen el kell távolítani. A Torda- és a
Paradicsom sziget esetében a gátak kiszedése után a folyó a medret előreláthatólag magától
kitakarítaná, a lerakódott üledéket kihordaná. A Nagy Torada mellkágának felső szakaszán és
a Révész-sziget mellett kotrásra is szükség van. Lényeges, hogy a folyóágakban kisvíz idején
is megmaradjon a víz, és a hal olyankor is le tudjon ívni.

A beavatkozások hatására az ártéri erdő is több vízhez jutna, ami a fennmaradásához,
további degradációjának megelőzése végett elengedhetetlen.
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Mindezek eredményeként a mellékágakban egy jól hajózható (evezhető) útvonal is
létrejönne a vízi sportolók számára.

Szükséges továbbá a Pokol-sziget morotva-tavát vízzel ellátóü áteresz tisztítása,
helreállítás, és a morotva lefolyásának megoldása.

A folyó bal partja mentén ezen a szakaszon szintén szükség van medertakarításra: az
egykori hajómalmok rögzítő karói és nagy kövek maradtak a mederben, emiatt nem lehet
halászni, de pecázni is bajos.

Evezős szempontból ez a legkritikusabb váci folyószakasz, elsősorban a hajóútvonal bal
parthoz való közelsége és a szűk meder, gyors folyás miatt. Az ebből fakadó konfliktusok
feloldása végett javasoljuk:

- A jobb oldali sarkantyúk lerövidítését legalább egyharmadával, és a sarkantyúk part
felőli oldalának átvágását 30 m szélességben, ezáltal szélesebb lesz a hajóút, illetve el lehet
tolni a jobb part felé akár 50 – 100 méterrel is.

- Szükséges továbbá a vízi közlekedés forgalom irányító tábláit kitenni. (Hullámverés
tilos, sebességkorlátozás, stb.)

- Felmerült a DDC Kft. hajókikötőjét az északi településhatárnál található régi
sóderkirakóhoz

áttelepíteni.

Költség-haszon

elemzés

és

hidraulikai

vizsgálat

után

megfontolandó lenne, hogy az alábbi előnyök megérik-e az átalakítást:


Az evezősöket nem zavarná a sportolásban a rakodás, a hajók veszteglése.



A cementszállító szárazföldi járművek nem a város lakó- és üdülőterületein keresztül
jutnának el a hajóállomásig, hanem azt kikerülve, a 12.sz főúton.



A partszakasz revitalizálható, a beton partművek lebonthatók, természetesebb partfal
alakítható ki. Ez tárvédelmi szempontból is jelentős előrelépés lenne.



Javasoljuk emellett a sóderrakodó és a cementkikötő között található egykori
sóderkitermelés következtében kialakult gödröt öböllé alakítani, kinyitni. Így egy új,
nyugodt vízreszálló hely jönne létre a vízi sportolók számára.
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Váci-feltöltés – Váci Ártéri Erdő – Égető-sziget (1.679-1.674,5 fkm)

Az alsó szakaszon a jobb part mentén a terület alapvetően minden érintett szempontból
megfelelő, a jelenlegi állapotukban történő megőrzésük fontos feladat.

Az 1.678 fkm-nél történt kotrás helyén keletkezett gödröt javasoljuk feltölteni. A vízi
sportolók számára kedvezőtlen áramlási viszonyokat megszüntetné.

A néhai Sintér-ág értékes természeti terület és halászvíz volt. Jelenleg szakaszonként
létezik. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe. A Sintér-ágat középen átvágja a
szennyvíztisztító sodorvonali bevezetése. A bevezetés fölötti részen morotvatavak alakultak
ki, ezeket a Gombás-patak és a Ligeti források frissítik, itt található rendkívül magas
látogatottságú Ártéri tanösvény. A sodorvonali bevezetés alatti a szakasz erősen
degradálódott, emerz növényzet verte fel, a sodorvonali bevezetés átfolyás nélküli
keresztgátként üzemel. Jól tisztítható áteresz építése és az alsó szakasz természetszerű,
kisléptékű, rendszeres, kezelőmunkával revitalizálandó.

Nagyobb beavatkozásra az Égető-sziget alatt a jobb oldalon található két sarkantyú
esetében van szükség. A sarkantyúkat a vele kapcsolatos - fentebb említett - problémák miatt
javasoljuk szintén lerövidíteni és a parti oldalán átvágni, majd a két sarkantyúból egy
mesterséges, természetszerű terelőművet, egy szigetet kialakítani a javaslati térképen ábrázolt
módon.

A baloldalon az Égető-szigetnél – a keresztgát eltávolítása után – szintén szükséges
medertakarítás, kotrás a mellékág teljes hosszában, egészen a Liget magasságáig ahhoz, hogy
a holtág, galériaerdők megfelelő életfeltételei helyreálljanak, jó ívóterület alakulhasson ki
újra. A mellékág teljes hosszában történő megnyitása az Égető-sziget északi csúcsánál is azért
fontos, ez biztosítaná hogy az átfolyást a nagy Duna felé, valamint a mellékág vizének
frissülését, a meder átmosását. Ezután a terület a Ligetig alkalmas lenne ívásra, s az alsó –
Égető-sziget melletti szakasz – halászatra, evezésre is, a galériaerdők állapotának romlása
részben megállna, a terület regenerálódni tudna.

149
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

Ezen változtatások segítségével a folyó váci szakaszán egy kedvezőbb ökológiai állapot
kialakulásának alapfeltételei teremtődnek meg, a természetes ártéri élővilág – ahol még
maradványai vannak - regenerálódni tudnának. A jobb part mentén Surányig jó evezőút jönne
létre, a bal part mentén pedig vízi sportolási szempontból elfogadható, közbiztonsági
szempontból megfelelő állapotok alakulnának ki a város területén belül.

Mindezek értelmében a hajóút útvonalának átvonalazása szükséges. Ez azonban nem
olyan nagymértékű, mert a jelenlegi 180 méter széles hajóútnál keskenyebb 120 méter
szélesre történt a javaslat, és a ténylegesen használt hajóút határvonalán a javasolt módosított
hajóútvonal csak kevés helyen lépne át. A hajóút a javaslat szerint a következőképpen
módosulna Vác város területén:

Az északi szakaszon az 1.682,5-1.685 fkm közötti szakaszon jelentős változtatásra nincs
szükség, a Kompkötő-sziget északi végénél kerülne az útvonal a szigettől mintegy 50 m-el
távolabb.

Jelentősen módosulna azonban az útvonal a középső szakaszon: a 1.679,5-1.682,5 fkm
közötti részen a bal parttól 100-150 m-el távolabb kerülne, a jobb part felé eltolva. A hajóút
vonalvezetése egyenesebb lenne, a kisebb ívű kanyart a hajók könnyebben bevennék,
csökkenne a hullámverésük, ehhez jelentősen hozzájárulhatna a lakosság és általában a
parthasználók által évtizedek óta követelt általános sebességkorlátozás, így összességében
kisebb károkat okozna a folyami közlekedés part mentén.

Az alsó szakaszon változás a 1.676,5-1.677,5 fkm, valamint a 1.673,8-1.675 fkm-ek
közötti szakaszon lenne. Mindkét részen a bal parttól távolabb kerülne a hajóútvonal mintegy
100 m-rel.

Összességében Vác város területén és azzal szemben a folyó jobb partján a
parthasználatok szempontjából a jelenleginél sokkal előnyösebb állapotok alakulnának ki az
összes érintett érdekcsoport számára, a lakóingatlanok és létesítmények állagmegóvásától, a
konyhára pecázó szegény rétegeken keresztül, a sportolókig és a szabadstrandolókig
bezáróan. Köznyelvi fordulattal élve „a város visszakapná a folyót”.

150
Göncöl Alapítvány, Térségi Kutatások Intézete, Vác, 2010. december

A Dunai Hajózás Javítása Céljából Igényoldali Felmérés és Módosítási Javaslat, 1.708 fkm – 1.651,5 fkm

ALSÓ SZAKASZ (Sződliget – Árpád-híd)
Az érintett szakaszon kisebb beavatkozásokkal a főmeder, a mellékágak és a
hullámterek
keresztgátak,

állapota

természetközelibbé

sarkantyúk

tehető:

megszüntetésével,

medertakarítással,

lerövidítésével

és

tisztító-kotrással,

átvágásával,

illetve

átalakításával, a folyam természeti folyamatit erősítő, természetszerű vízterelőművek – i.e.
zátonyok és szigetek – építésével, a parti kövezés folyami hordalékkal történő betakarásával,
természetszerű partvédelemmel.

Az evezős sportok és a lakosság számára a legfontosabb, hogy a part mentén egy
nyugodt sáv jöjjön létre, hogy a folyam természetes formáció fennmaradjanak, azokon valódi
folyami természet telepedhessen meg és, hogy ezek háttérvizei nyugodt, sokféle használatra
alkalmas vízfelszínekké alakuljanak, ahol az áthaladó hajók nem zavarják szabadidős, sport és
más jellegű parthasználatokat, tevékenységeket.

A jelenlegi hajóút vonalvezetésének kialakításában fontos szempontként szerepelt a
vízbázisok tisztán tartása és az iparilag szennyezett részek tisztítása. Ez befolyásolta, hogy
egyes szakaszokon esetleg kanyarulatot alakítottak ki a hajóútban, hogy egyik, vagy másik
parthoz közelebb kerüljön a sodorvonal. Mára a vizsgált folyószakasz majdnem teljes
hosszában vízbázis terület, vagy ipari vagy települési terület, emiatt a nyomvonal vezetését ez
ma nem befolyásolja. Emellett a szennyezések megelőzésére és kezelésére számos jogszabályi
előírás lépett életbe a jelenlegi hajóút kijelölése óta, amelyek nem teszi lehetővé, hogy az az
ártérre vagy élővízbe jusson. Az ún. „nagy befogadó elve” amely sohasem volt hivatalos
szabály mára teljesen „törvényen kívülivé” vált.

Másik szempont volt a vonalvezetés alakításában, hogy a gyengébb hajók nagy teherrel
könnyebben feljussanak a folyón, ne kelljen segédvontatót alkalmazni. A mai hajószabványok
szerint erre már nincs szükség.

A fenti okok miatt a hajóút tekintetében az egyszerű, konfliktusmentes vonalvezetés, a
nagyobb útvonal stabilitás, a kisebb fenntartási költségek az irányadók.

Ennek értelmében a következő javaslatokat tesszük folyószakaszra:
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Alapvető javaslat a hajóút keskenyebb – a biztonságos hajózhatósághoz szükséges
lehető legkisebb – kialakítása, azaz 150 m szélességben történő vezetése. Gazdasági oldalát
tekintve kisebb a fenntartandó terület, ökológiai oldalról nézve keskenyebb a bolygatott sáv.
A hajóút szélessége a fő paraméter, amellyel a káros környezeti hatások egyértelműen
csökkenthetők.
A 150 m szélességű hajóútban egyes kritikus helyeken 120 m szélességű szűkületeket
szükséges beiktatni az ökológiai egyensúly és a biztonságos part és evezős vízhasználat
érdekében, ezen helyek alatt és felett veszteglőhely kerül kijelölésre.
A szűkületeknél, kanyaroknál szükséges mesterséges mederszűkítéseket, sodorvonal
terelőket természetközeli módon javasolt átalakítani: Ökológiai szempontból kiemelkedő
fontosságú a folyó természetes, vagy természetszerű mederalakító tevékenységének érvényre
jutása, érvényesülésének visszaállítása.

Javasoljuk a megépült mederszűkítések jelentős átalakítását, részben megszüntetését,
azaz a sarkantyúk elbontását vagy lerövidítését és átvágását a part menti oldalon legalább 30
méter szélességben, egyes helyeken helyettük természetes jellegű szigetek, zátonyok
kialakítását.

A mesterséges szigetek, zátonyok a hajóútból kitermelt mederanyag lerakóhelyei,
szintén ökológiai szempontból jelentős, hogy a kitermelt anyag a folyó medréből ne kerüljön
ki, mivel a kavicsanyag utánpótlása nagyon csekély, természetes útja erősen gátolt.

A felvizi országokban megépített tározóterek, duzzasztóművek és zsiliprendszerek
minimálisra csökkentik a folyami hordalék, Magyarországot megillető, korlátozottan
megújuló ásványvagyon utánpótlását.

A természetközeli mederviszonyok visszaalakítása, a vízi és vízközeli ökoszisztéma
védelme érdekében a területen lévő kevés mellékág lehetőségek szerinti helyreállítását
javasoljuk:
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A mellékágakat elzáró keresztgátakat át kell vágni, hogy a mellékágban szabadon
áramolhasson a víz, megakadályozva ezzel annak feliszapolódását és gyors ütemű
eutrofizációját, feltöltődését. A mellékágak megnyitásakor szükséges az ágakban kismértékű
medertakarítást, revitalizáló kotrást, és rendszeres, kisléptékű fenntartó munkálatokat végezni,
az évtizedek óta felhalmozódott iszap és egyéb hordalék eltávolítása érdekében.

A nagyobb mértékű kotrás, illetve hidromechanizáció azonban kerülendő a sekélyebb
medrű, iszapos területeket kedvelő fajok élőhelyének védelme érdekében és ivóvízbázisok
védelme miatt.

A folyó partján ma számos települési belterület helyezkedik el, lakói életének szerves
részét képezi a folyó, illetve folyópart. A part és víz használata számukra azonban sok esetben
veszélyes a hajóút túl közeli volta és a hajók nagy sebessége miatt.

Ennek megszűntetése érdekében a belterületekkel, illetve intenzív parthasználattal
érintett területeken a parttól számított 50 m-es védelmi sáv kijelölése javasolt evezős sport
és egyéb motor nélküli szabadidős tevékenységek számára. A hajóút nyomvonal ezen a zónán
kívül vezetendő, valamint az érintett szakaszokon sebességkorlátozás életbe léptetése
szükséges mindennemű motoros vízi járműre vonatkoztatva.

Az intenzív parthasználattal érintett részek több helyen egybeesnek a művi
partbiztosításokkal, támfallal, kőszórással ellátott területekkel. Ezek nagymértékben
korlátozzák a part használhatóságát, különös tekintettel, hogy lejáró csak elvétve található
rajtuk.

Ezen partszakaszok részletes vizsgálata szükséges, és a megfelelő helyeken a vízhez
való lejutás biztosítása, kiépítése. A folyóval való közvetlen kapcsolat elvesztése a legtöbb
lakossági panasz oka. Ezt követi a használatok veszélyes volta, jelentős mértékben a hajó
okozta hullámverés miatt. Csak ez után jön a folyó felé tartó települési hulladékok kérdése és
a szemetelés általában. Mindez alapvetően települési feladat, de előfeltétele a hajóút
módosítása, a veszélyes folyószakaszok megszüntetése. A szemetelés kulturális kérdés. A
tapasztalatok szerint a nem szemetelő országok lakosai sem azért nem szemetelnek odahaza,
mert olyan műveltek és tudatosak, hanem azért, mert a hatóságok keményen betartatják a
környezethasználat szabályait.
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Igényoldali hajóút módosítási javaslatok folyószakaszonként
V = vízvédelem, T = természetvédelem, H = hajózás, A = agrárium, S = sport, L = lakosság

A káros környezeti hatások csökkentése, elsődlegesen a medermélyülés iramának
lasssítása céljából általában 150 méter széles hajóutat javaslunk, a kritikus helyeken 120
méter széles szűkítéssel.

A hajóút átvonalazását csak olyan helyeken javasoljuk, ahol a tényleges hajóúthasználat
határán túlmegy a javasolt, a jelenleg fenntartottnál keskenyebb hajóút.

Természetvédelmi és vízvédelmi szempontból a frissvizi táj a mosott part és
mederviszonyok helyreállítását, a hullámtéri élővilág vízellátásának általános javítását,
revitalizációját javasoljuk.

A medermélyülés megelőzése céljából a folyami hordalék és a kotrott meder kivételének
általános tilalmát javasoljuk.
a. Szob - Pilismarót: 1.701,0-1.708,0 fkm (Ipoly-torkolat – 1.701 fkm őrház)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természet- és tájvédelmi szempontból
egyszerűbb hajóútvonal-vezetés; hajózási szempontból veszteglőhely kijelölése Szob
hajóállomásnál;

valamint

lakossági

és

önkormányzati

szempontok

alapján

természetszerű partvédelem a balpart felső szakaszán.
b. Dömösi-szűkület és gázló: 1.697,0-1.701,0 fkm (1.701 fkm őrház – Lepence)

A káros környezeti hatások minimalizálása céljából, és az érintett vízbázisok védelme
érdekében 120 méter széles hajóútszűkület; a csúcsgázló kiváltása céljából a hajóút
áthelyezése a puhább mederaljzatú jobbpart irányába, a hajóút középről 130 – 270 m-el

jobbra tér, majd ismét középre, valamint meder- és partvédelem; természet- és
tájvédelmi szempontból egyszerűbb hajóútvonal-vezetés és a frissvizi élőhelyek
védelme.
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c. Nagymaros: 1.695,0-1.697,0 fkm (Lepence – Apátkúti-patak)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázis fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természet- és tájvédelmi szempontból
egyszerűbb hajóútvonal-vezetés; hajózási szempontból veszteglőhely kijelölése a

Nagymarosi hajóállomásnál; valamint tájrehabilitációs, lakossági és önkormányzati
szempontok alapján a Visegrádi öblök partvédelme.
d. Visegrádi-szűkület: 1.694,5-1.695,0 fkm (Apátkúti-patak – Nagymarosi hajóállomás)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázis fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természet- és tájvédelmi szempontból
egyszerűbb hajóútvonal-vezetés, a sodorvonaltól jobbra 40 m-rel halad; valamint

lakossági és önkormányzati szempontok alapján a Visegrádi öblök természetszerű
partvédelme jobbparton.

e. Nagy-kör: 1.689,5-1.694,5 fkm (Nagymarosi hajóállomás – Kismarosi rév)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése, a medersüllyedés ellentételezése céljából zátony és szigetépítés folyami
hordalékból, természet- és tájvédelmi, valamint halászati és rekreációs szempontból a
hajóút átvonalazása, a hajóút jobbról középre tér, majd attól balra halad, valamint
összetett hullámtéri revitalizáció, a teljes mellékágrendszer összenyitása és a szigetek
helyreállítása; hajózási szempontból és az összes érintett, valamint az összes szakterület
érdekében a Szigetcsúcs vízmegosztó szerepének stabilizálása mederbiztosítás és
természetszerű partvédelem.
f. Verőcei-sziget - Kőgeszteri-sziget: 1.686,5-1.689,5 fkm (Kismarosi rév – Római őrtorony)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természet- és tájvédelmi, valamint
halászati szempontból egyszerűbb hajóútvonal-vezetés, a hajóút a sodorvonaltól balra
60 m-el halad, majd középre tér, valamint összetett hullámtéri revitalizáció, a
mellékágak összenyitása teljes hosszon és a szigetek helyreállítása; hajózási

szempontból veszteglőhely kijelölése a Verőcei hajóállomásnál.
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g. Kompkötő-sziget - Buki-sziget (Váci I. szűkület): 1.682,5-1.686,5 fkm (Róm.őrt. – Buki)

A káros környezeti hatások minimalizálása céljából, és az érintett vízbázisok védelme
érdekében 120 méter széles hajóútszűkület; a káros környezeti hatások megelőzése, a
medersüllyedés ellentételezése céljából zátonyépítés, sarkantyúbontás és szigetépítés
folyami hordalékból és bontott sarkantyúanyagból, természet- és tájvédelmi, valamint
halászati és rekreációs szempontból a hajóút lényeges egyszerűsítése, átvonalazása, a
hajóút a sodorvonaltól 10-25 m-el jobbra halad, majd enyhén balra vált, valamint
összetett hullámtéri revitalizáció, a mellékágak és a szigetek teljes helyreállítása,
valamint pataktorkolat-rendezés.
h. Tordák (Váci II. szűkület): 1.679,0-1.682,5 fkm (Buki – Váci rév)

A káros környezeti hatások minimalizálása céljából, és az érintett vízbázisok védelme
érdekében 120 méter széles hajóútszűkület; a káros környezeti hatások megelőzése, a
medersüllyedés ellentételezése céljából sarkantyúbontás és szigetépítés folyami
hordalékból és bontott sarkantyúanyagból, valamint sarkantyú rövidítés és átvágás,
természet- és tájvédelmi, valamint halászati és rekreációs szempontból a hajóút lényeges
egyszerűsítése, átvonalazása, a hajóút a sodorvonaltól balra 40-re halad, majd átvált
jobbra, és veszteglőhely kijelölése a Cementkikötőnél; valamint összetett hullámtéri
revitalizáció, a mellékágak rekonstrukciója teljes hosszon és összenyitása, átereszépítés,
a szigetek természetvédelmi célú élőhely-átalakítása; önkormányzati szempontok
alapján természetszerű partvédelem a balparton a középső és az alsó szakaszon.
i. Váci-feltöltés – Égető sziget: 1.676,0-1679,0 fkm (Váci rév – Égető-sziget)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése,

a

medersüllyedés

ellentételezése

céljából

zátonytépítés

folyami

hordalékból; természet- és tájvédelmi, valamint halászati és rekreációs szempontból a
hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól jobbra 60 m-ről középre tér, és
veszteglőhely kijelölése a váci Régi, vagy másnéven Kofa-kikötőnél; valamint összetett

hullámtéri revitalizáció, a mellékágak rekonstrukciója teljes hosszon, morotvák
összenyitása és átereszépítés; önkormányzati szempontok alapján természetszerű
partvédelem a balparti feltöltésen.
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ii. Váci III. (Sződligeti) szűkület: 1.674,5-1676,0 fkm (Égető-sziget – Vác Déli-vízbázis)

A káros környezeti hatások minimalizálása céljából, és az érintett vízbázisok védelme
érdekében 120 méter széles hajóútszűkület; a káros környezeti hatások megelőzése, a
medersüllyedés ellentételezése céljából sarkantyúbontás és szigetépítés folyami
hordalékból és bontott sarkantyúanyagból; természetvédelmi és halászati szempontból a
hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól balra 20 – 60 m-el halad; valamint
önkormányzati szempontok alapján természetszerű partvédelem a balparton.
iii. Sződliget – Felsőgödi-vízbázis: 1.672,5-1.674,5 fkm (közig.határ – Felsőgödi-vízbázis)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése, a medersüllyedés ellentételezése céljából sarkantyúbontás és szigetépítés
folyami hordalékból és bontott sarkantyúanyagból; természet- és tájvédelmi, valamint
halászati és rekreációs szempontból a hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól
jobbra 20 – 40 m-el halad, és veszteglőhely kijelölése a Jachtkikötőnél.
iv. Felsőgödi-dunapart – Ilka-patak: 1.670,0-1.672,5 fkm (Felsőgödi-vízbázis – Ilka-patak)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése, a medersüllyedés ellentételezése céljából sarkantyú-visszabontás és
zátonyépítés folyami hordalékból és bontott sarkantyúanyagból; természet- és

tájvédelmi, valamint halászati és rekreációs szempontból a hajóút egyszerűsítése, a
hajóút a sodorvonaltól jobbra 40 m-től balra 20 m-re vált.

v. Gödi-sziget: 1.668,5-1.670,0 fkm (Ilka-patak – Duna Kutató)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése, a medersüllyedés ellentételezése céljából sarkantyúbontás a szigeten,
természet- és tájvédelmi, valamint halászati és rekreációs szempontból a hajóút lényeges
egyszerűsítése, átvonalazása, a hajóút a sodorvonalon, attól enyhén balra halad,
valamint önkormányzati és lakossági igény alapján a mellékág rekonstrukciója a teljes
hosszon.
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vi. Gödi-gázló: 1.666,5-1.668,5 fkm (Duna Kutató – Szürkő-sziget)

A káros környezeti hatások minimalizálása céljából, és az érintett vízbázisok védelme
érdekében 120 méter széles hajóútszűkület; a káros környezeti hatások megelőzése, a
medersüllyedés ellentételezése céljából zátonyépítés, természet- és tájvédelmi, valamint
halászati és rekreációs szempontból a hajóút lényeges egyszerűsítése, átvonalazása, a
hajóút a sodorvonaltól 20 – 30 m-el balra halad.

vii. Dunakeszi: 1.660,5-1.666,5 fkm (Szürkő-sziget – közig.határ)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; a káros környezeti hatások
megelőzése, a medersüllyedés ellentételezése céljából zátonyépítés folyami hordalékból
és bontott sarkantyúanyagból; természetvédelmi és halászati szempontból a hajóút
egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonalon, majd attól jobbra 30 m-ig kitér, majd enyhén

balra vált, valamint veszteglőhely kijelölése a Dunakeszi Rév-dűlőnél parti szakaszon.
viii. Székes-dűlő – Lídó: 1.657,0-1.660,5 fkm (közig.határ – Lídó)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természetvédelmi és halászati
szempontból a hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól enyhén balra 30 m-ig,
majd a sodorvonalon halad.

ix. Óbuda-Újpest-Angyalföld: 1.653,0-1.657,0 fkm (Lídó – Népsziget)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természetvédelmi és halászati
szempontból a hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól enyhén balra halad, majd
jobbra vált 50 m-es kitérésig.

x. Árpád-hídi gázló: 1.651,5-1.653,0 fkm (Népsziget – Margitsziget)

A káros környezeti hatások csökkentése céljából, és az érintett vízbázisok fokozott
védelme érdekében 150 méteres hajóútszélesség; természetvédelmi és halászati
szempontból a hajóút egyszerűsítése, a hajóút a sodorvonaltól 70 – 80 m-el jobbra
halad, majd a Margitszigetnél kettéválik.
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8. Mellékletek
02 Vizsgálat felső szakasz
03 Vizsgálat alsó szakasz
04 Kérdőív Esztergom evezős
05 Kérdőív Nagymaros evezős
06 Kérdőív Vác evezős
07 Kérdőív Göd evezős
08 Kérdőív Göd horgász
09 Kérdőív Dunakeszi evezős
10 Kérdőív Aszód evezős
11 Kérdőív Római evezős
12 Nyilatkozat Pap Zoltán kirendeltség vezető
13 Vizsgálat értékes halfajok
14 Vizsgálat térkép felső szakasz 50e 210x594
15 Vizsgálat térkép alsó szakasz 50e 210x594
16 Javaslat kulcsszó tőmondat
17 Javaslat szöveges
18 Javaslat táblázatos
19 Javaslat térképi felső szakasz 50e 210x594
20 Javaslat térképi alsó szakasz 50e 210x594
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Helyszín
Jacht-kikötő
Partanyag / mederanyag
Szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474342

2Gps x
190755

2 Gps y
474400

190804

100%

Parti vegetáció
gyér
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
jacht-kikötő, vízi benzinkút

Általános leírás

Fotók száma

1p

Helyszín
Vízmű védterület
Partanyag / mederanyag
Szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474400

2Gps x
190804

2 Gps y
474444

190808

100%

Parti vegetáció
keskeny ártéri erdősáv, néhány kisebb fehér nyár folttal
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
degradált partszaksz ellenére, értékes facsoportokkal színesített rész. Közeli bicikli út akadályozza a szélesebb, változatosabb ártér kialakulását, plusz a vízmű is
módosítja (inkább így, mint máshogy) a tájat

Fotók száma

2p

Helyszín

Égető-sziget

Dátum

1Gps x

2010.12.07

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

1Gps y
474444

2Gps x
190808

2 Gps y
474521

190804

100%

Parti vegetáció
értékes ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
értékes ártéri élőhely, kiváló madárvilággal, hal ívó és ivadék nevelkedő terület.

Fotók száma

3p

Helyszín

sziget (Sződligettel szemközt)
Partanyag / mederanyag
iszapos homok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474349

2Gps x
190735

2 Gps y
474524

190733

100%

Parti vegetáció
változó szélességű ártéri erdő, sok tájidegen fajjal
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
sarkantyú 2db
Veszélyforrás

Általános leírás
változó szélességű ártéri erdő, sok tájidegen fajjal, szigetképződéssel a sarkantyúk alatt

Fotók száma

4p

Helyszín

Liget
Partanyag / mederanyag
iszapos homok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474521

2Gps x
190804

2 Gps y
474559

190753

100%

Parti vegetáció
értékes ártéri erő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
jelentős emberi jelennlét

Általános leírás

Liget: értékes ártéri élőhely változatos növény- és állatvilággal, sok költő énekesmadár, megfelelő vízállásnál kiváló ívóhely. Időszakonként jelentős
emberi jelenlét.

Fotók száma

5p

Helyszín

"sittes"
Partanyag / mederanyag
szikla, sitt

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474559

2Gps x
190753

2 Gps y
474620

190740

100%

Parti vegetáció
foltokban ártéri és tájidegen növények
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
jelentős emberi jelennlét

Általános leírás

sittel, sziklával, kővel borított partszakasz, mellyen a növényzet már megjelent

Fotók száma

6p

Helyszín

váci városi szakasz

Dátum

1Gps x

2010.12.07

Partanyag / mederanyag
szikla

1Gps y
474620

2Gps x
190740

2 Gps y
474703

190707

100%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
jelentős emberi jelennlét, hajók, kompátkelő, parti ingatlanok, vendéglátó egységek

Általános leírás

teljesen művi kialakítású, szinte növényvilág nélküli szakasz

Fotók száma

7p

Helyszín

kisvác
Partanyag / mederanyag
kavics
szikla

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474703

2Gps x
190707

2 Gps y
474741

190621

80%
20%

Parti vegetáció
Gyér ártéri növényzet, néhány idősebb fűzzel, sok tájidegen növénnyel
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
jelentős emberi jelennlét, sóderrakodó

Általános leírás

erősen degradált élőhely, nagyrészt természetes partanyag, gyér, fás növényzet, kajak-kenu telep

Fotók száma

8p

Helyszín

alsó-legelő
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474454

2Gps x
190744

2 Gps y
474606

190727

100%

Parti vegetáció
szinte teljes fás növzet hiány
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
strandolók

Általános leírás

természetes, sodrott partszakasz, reofil halfajok szaporodó és ívóhelye, egy-egy fás növénnyel

Fotók száma

9p

Helyszín

Dátum

pokol csárda
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474606

2Gps x
190727

2 Gps y
474632

190711

50%
50%

Parti vegetáció
foltokban értékes ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
kompátkelő
Veszélyforrás
strandolók

Általános leírás

foltokban megmaradt értékes ártéri növényzet, jelenleg szálloda épül

Fotók száma

10p

Helyszín

Tordák
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474632

2Gps x
190711

2 Gps y
474733

190556

50%
50%

Parti vegetáció
Ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
sarkantyúk, zárások
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

értékes ártéri növényzet, kisebb tájidegen erdőfolttal, szigetképződéssel, ívó- és ivadéknevelkedő hely

Fotók száma

11p

Helyszín

Buki-sziget alatt
Partanyag / mederanyag
kavics
szikla

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474741

2Gps x
190621

2 Gps y
474733

190556

50%
50%

Parti vegetáció
gyér bokorfűzes
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

Erősen degradált élőhely, kevés növény, kavicsrakodó és depó

Fotók száma

12p

Helyszín

Buki-sziget
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474733

2Gps x
190556

2 Gps y
474760

190546

100%

Parti vegetáció
Ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
zárások
Építmény
Veszélyforrás
horgászjelenlétből adódó szemetelés, zavarás

Általános leírás

természetes ártéri növényzet

Fotók száma

13p

Helyszín

Dátum

Kompkötő-sziget
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474760

2Gps x
190546

2 Gps y
474834

190434

50%
50%

Parti vegetáció
Ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
zárás a mellékágban
Építmény
Veszélyforrás
feliszapolódás-mellékág megszünése a zárás miatt, horgászjelenlétből adódó szemetelés, zavarás

Általános leírás

természetes part, ívó- és ivadéknevelkedő hely, kiemelt halászhely

Fotók száma

14p

Helyszín

"Szék-hegy"

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474821

2Gps x
190521

2 Gps y
474853

190417

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
Ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
zárás a mellékágban
Építmény
Veszélyforrás
feliszapolódás-mellékág megszünése a zárás miatt, horgászjelenlétből adódó szemetelés, zavarás

Általános leírás

közel természetes partszakasz, sok értékes növénnyel, jelentős horgászjelenlét, házi állattartás, jelenleg kalandpark kialakítás

Fotók száma

15p

Helyszín

"lanszelott"

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474853

2Gps x
190417

2 Gps y
474856

190409

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
Ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
Parti szálloda

Általános leírás

Natura 2000 védelem alatt álló területbe ékelődött szálloda és a hozzá kapcsolódó problémák

Fotók száma

16p

Helyszín

"lanszelott"-fölött
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474856

2Gps x
190409

2 Gps y
474902

190327

75%
25%

Parti vegetáció
gyér, szűk ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
12-es út közelsége

Általános leírás

Fotók száma

17p

Helyszín

Széles-mező
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474732

2Gps x
190553

2 Gps y
474748

190526

100%

Parti vegetáció
gyér, degradált ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

degradált élőhely, tájidegen növényekkel

Fotók száma

18p

Helyszín

Széles-mező
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474748

2Gps x
190526

2 Gps y
474841

190350

100%

Parti vegetáció
Ártéri erdő, rét
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

változatos ártéri élőhely, sok értékes növénnyel, réttel

Fotók száma

19p

Helyszín

Martuska-sziget
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474841

2Gps x
190350

2 Gps y
474905

190100

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
vízi túrázók, kempingelők

Általános leírás

változatos korú, fajú értékes ártéri növényvilág

Fotók száma

20p

Helyszín

Verőce 1.
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474902

2Gps x
190327

2 Gps y
474912

190234

100%

Parti vegetáció
növényzet hiánya
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

természetes, sodrott partszakasz, reofil halfajok szaporodó és ívóhelye, egy-egy fás növénnyel

Fotók száma

21p

Helyszín

Verőce 2.
Partanyag / mederanyag
kavics

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474912

2Gps x
190234

2 Gps y
474915

190213

100%

Parti vegetáció
kevés öreg fűzfa
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
strandolók, kocsma

Általános leírás

degradált partszakasz, stranddal, vendéglátó egységgel, néhány öregebb fűzzel

Fotók száma

22p

Helyszín

Verőce 3.
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474915

2Gps x
190213

2 Gps y
474919

190130

80%
20%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
parti ingatlanok, strandolók

Általános leírás

természetes, de szűk partszakasz, csónakházzal, fás növények nélkül, parti ingatlanokkal (medencevíz befolyóval)

Fotók száma

23p

Helyszín

Morgó-torok

Dátum

1Gps x

2010.12.07

Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok
kő
Parti vegetáció
Ártéri erdő

1Gps y
474919

2Gps x
190130

2 Gps y
474917

190102

10%
80%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

természetes ártéri élőhely értékes, védett növényekkel, patak torkolattal

Fotók száma

24p

Helyszín

Kismaros

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474917

2Gps x
190102

2 Gps y
474917

190040

Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kő
Parti vegetáció
néhány puhafa

70%
30%

Vizi vegetáció

Műtárgy
kikötő pontomok
Építmény
Veszélyforrás
parti ingatlanok, jacht kikötő, strand

Általános leírás

erősen módosított élőhely, parti ingatlanok, kevés facsoport

Fotók száma

25p

Helyszín

Kismarosi-sziget 1.

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474917

2Gps x
190040

2 Gps y
474813

185831

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
Ártéri puhafás
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
horgászok

Általános leírás

közel természetes szakasz, sok értékes növénnyel, de nemes nyarasok is vannak a területen

Fotók száma

26p

Helyszín

Kismarosi-sziget 2.

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474917

2Gps x
190041

2 Gps y
474904

185931

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
Ártéri puhafás
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
zárás
Veszélyforrás
horgászok, korcsolyázók

Általános leírás

mellékági környezet, kimagasló madárvilággal, megfelelő vízállásnál jó ívó- és ivadéknevelő hely

Fotók száma

27p

Helyszín

Szigetcsúcs

Dátum

1Gps x

2010.12.07

1Gps y
474904

2Gps x
190140

2 Gps y
474820

185902

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
Ártéri puhafás
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
zárás
Veszélyforrás
vízi túrázók, horgászok, kempingelők, strandolók

Általános leírás

természetes szakasz, nyáron sok emberrel. Reofil halfajok élő és ívóhelye

Fotók száma

28p

Helyszín
Sólyom-sziget 1.

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474813

2Gps x
185831

2 Gps y
474749

185759

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
gyér ártéri facsoportok
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
parti ingatlanok

Általános leírás

bolygatott élőhely, parti ingatlanokkal, néhány öreg fával

Fotók száma

29p

Helyszín
Sólyom-sziget 2.

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
471813

2Gps x
185821

2 Gps y
474753

185801

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
füzerdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

fiatal fűzfaerdő, értékes állatvilággal (vidra, hód stb.)

Fotók száma

30p

Helyszín
Nagymaros 1.
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474753

2Gps x
185801

2 Gps y
474721

185743

50%
50%

Parti vegetáció
kevés növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom
Építmény
Veszélyforrás
hajókikötő, csónakház, strand, vendéglátó egységek, parti ingatlanok

Általános leírás

természetes mederanyag-part, nagyon kevés fával, hajókikötővel, csónakházzal, stranddal, vendéglátó egységekkel, parti ingatlanokkal

Fotók száma

31p

Helyszín
Kisvillám alatt
Partanyag / mederanyag
kő
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474812

2Gps x
185906

2 Gps y
474805

185854

50%
50%

Parti vegetáció
ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

közel természetes partszakasz, sok értékes növénnyel

Fotók száma

32p

Helyszín
Visegrád 1.
Partanyag / mederanyag
kő
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474805

2Gps x
185854

2 Gps y
474748

185833

50%
50%

Parti vegetáció
gyér növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

erősen bolygatott szakasz, degradált élőhely

Fotók száma

33p

Helyszín
Visegrád 2.

Dátum
1Gps x
2010.12.07

Partanyag / mederanyag
beton
iszapos homok

1Gps y
474748

2Gps x
185833

2 Gps y
474712

185760

50%
50%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok
Építmény
Veszélyforrás
hajók, parti ingatlanok, jelentős emberi jelenlét

Általános leírás

művi szakasz, hajóállomással, parti építményekkel, növényzet nélkül

Fotók száma

34p

Helyszín
Nagymaros 2.
Partanyag / mederanyag
beton
szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474721

2Gps x
185743

2 Gps y
474660

185732

50%
50%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok
Építmény
Veszélyforrás
hajók, parti ingatlanok, jelentős emberi jelenlét

Általános leírás

művi kialakítású szakasz, lényegében teljesen növénytelen, kompkikötővel, étteremmel, hajóállomással

Fotók száma

35p

Helyszín
Nagymaros 3.
Partanyag / mederanyag
beton
kő
kavics
iszapos homok
Parti vegetáció

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474660

2Gps x
185732

2 Gps y
474605

185615

50%
10%
30%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

degradált élőhely, változatos mederanyaggal. Sziklától az iszapos-homokig minden megtalálható, ezért változatos hal élőhelyet biztosít. Ellenben a
parti vegetáció gyér, sok tájidegen növénnyel, parti ingatlanokkal. Több (3-4) sólya is található itt.

Fotók száma

36p

Helyszín
Visegrád 3.
Partanyag / mederanyag
szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474712

2Gps x
185760

2 Gps y
474606

185753

100%

Parti vegetáció
gyér ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

kövezett partszakasz, gyér növényzettel, hajóállomással

Fotók száma

37p

Helyszín
Visegrád 4.
Partanyag / mederanyag
kő
kavics

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474606

2Gps x
185753

2 Gps y
474654

185757

70%
30%

Parti vegetáció
gyér ártéri növényzet
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

degradált élőhely, tájidegen növényekkel

Fotók száma

38p

Helyszín
Visegrád 5.
Partanyag / mederanyag
szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474654

2Gps x
185757

2 Gps y
474603

185702

100%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás

kövezett, művi part, növények nélkül, az öből a telelő madaraknak pihenő terület

Fotók száma

39p

Helyszín
Lepence
Partanyag / mederanyag
szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474603

2Gps x
185702

2 Gps y
474546

185629

100%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
hő szennyezés a szállodából

Általános leírás

degradált élőhely, viszonylag dús növényzettel, invázívokkal, közeli wellness szállóval, mely többek között hő szennyezi (kifolyó medence víz) a
Lepence-patakot és a Dunát

Fotók száma

40p

Helyszín
Dömösi-szoros 1.
Partanyag / mederanyag
szikla

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474605

2Gps x
185615

2 Gps y
474701

185439

100%

Parti vegetáció

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
pontom
Veszélyforrás

Általános leírás

Művi, kövezett szakasz, nagyon kevés fával

Fotók száma

41p

Helyszín
Dömösi-szoros 2.

Dátum
1Gps x
2010.12.07

Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics

1Gps y
474701

2Gps x
185439

2 Gps y
474733

185430

70%
30%

Parti vegetáció
ártéri facsoportok
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
parti ingatlanok

Általános leírás

bolygatott, degradált élőhely, kisebb, értékes facsoportokkal, üdülőkkel

Fotók száma

42p

Helyszín
Dömösi-szoros 3.
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
kő

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474546

2Gps x
185629

2 Gps y
474601

185460

20%
70%
10%

Parti vegetáció
ártéri facsoportok
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
hajóállomás

Általános leírás

bolygatott, degradált élőhely, kisebb, értékes facsoportokkal, hajóállomással

Fotók száma

43p

Helyszín
Dömösi-szoros 4.
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
kő

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474758

2Gps x
185424

2 Gps y
474814

185413

20%
50%
30%

Parti vegetáció
ártéri erdősáv
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
hajóállomás

Általános leírás

Közel természetes szakasz, kisebb bolygatott foltokkal, sok értékes, öreg facsoporttal

Fotók száma

44p

Helyszín
Zebegény
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
kő

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474733

2Gps x
185430

2 Gps y
474904

185058

20%
50%
30%

Parti vegetáció
ártéri erdősáv
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
hajóállomás

Általános leírás

Degradált, bolygatott élőhely, kisebb öregebb, értékes facsoportokkal, tájidegen növényekkel, parti ingatlanokkal

Fotók száma

45p

Helyszín
Zebegényi-sziget

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474758

2Gps x
185424

2 Gps y
474814

185413

Partanyag / mederanyag
kavics

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
strandolók, horgászok, vízitúrázók

Általános leírás

értékes természeti terület, nyáron vízitúrázók, strandolók és horgászok, nyugalmas időben madár pihenő hely

Fotók száma

46p

Helyszín
Marót 1.
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
kő

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474728

2Gps x
185409

2 Gps y
474817

185333

20%
50%
30%

Parti vegetáció
kevéss ártéri fa
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
strandolók, horgászok, vízitúrázók

Általános leírás

közel természetes partszakasz, alapvetően növények nélkül, kiv. kisebb facsoportok

Fotók száma

47p

Helyszín
Pilismaróti-öböl
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
kő
szikla
Parti vegetáció
kevéss ártéri fa

Dátum
1Gps x
2010.12.07

1Gps y
474817

2Gps x
185333

2 Gps y
474841

185054

20%
50%
15%
15%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
horgászok
kompkikötő,büfé
Általános leírás

jelentős horgász tömeg, ennek ellenére télen (jégig) fontos vízimadár pihenő hely

Fotók száma

48p

Helyszín
Gödi-sziget, főág
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
homok
szikla
Parti vegetáció
tipikus ártéri puhafa erdő

Dátum

1Gps x

2010.08.25

45%
40%
10%

656079

1Gps y

261005
kavics

2Gps x

2 Gps y
655856

259912

5%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás

2

strandolók
Általános leírás
Fás vegetáció borítás, sok invázív növény fajjal. Halak szempontjából homogén élőhely, csak a két sarkantyú teszi változatossá.
A területen szabadstrand található.

Fotók száma
2936-40

1g

Helyszín

1Gps x
1Gps y
2Gps x
2 Gps y
656152
261021
655908
259812
2010.08.25

Dátum

Gödi-sziget, mellékág
Partanyag / mederanyag
iszapos homok (partanyag)

100%

Parti vegetáció
tipikus ártéri puhafa erdő
Vizi vegetáció
kevés gyökeres hínár
Műtárgy
Építmény
keresztgát
Veszélyforrás

2

feliszapolódás,
partközeli ingatlanok
Általános leírás
Megfelelő vízállásnál, jó ívó és ivadéknevelő hely.
Sok bedőlt, vízre boruló fa.
A kereszttöltés (zárás), és a nagy ági sarkantyúk fokozzák a feltöltődést

Fotók száma
2941-47

2g

Helyszín
Alógödi kikötő
Partanyag / mederanyag
iszapos homok (partanyag)
kavics
szikla
Parti vegetáció
kevés nyövény, javarészt lágyszárúak, lissebb részt fűzfák

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655907

2Gps x
259762

2 Gps y
655780

259290

15%
80%
5%

Vizi vegetáció

Műtárgy
több kikötő pontom
Építmény
Veszélyforrás
nagy emberi jelenlét, csónakház, csárdák, kishajó forgalom
partközeli ingatlanok
Általános leírás
jelentős vízsebesség és a mederanyagnak köszönhetően a kavicsra ívó reofil halfajok kiváló élő- és szaporodó helye

Fotók száma
2948-53

3g

Helyszín
Alógödi 1.

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655780

2Gps x
259290

2 Gps y
655598

258670

Partanyag / mederanyag
kavics
szikla
Parti vegetáció
Bokorfűzek és kevés puhafák

90%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
partközeli ingatlanok
Általános leírás
homogén élőhely, a kavicsra ívó reofil halfajok élő- és szaporodó helye

Fotók száma
2959-62

4g

Helyszín
Alógödi 2.

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655538

2Gps x
258670

2 Gps y
655594

258415

Partanyag / mederanyag
beton
szikla
Parti vegetáció
pár bokorfűz

100%

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom
Építmény

1

Veszélyforrás
parti ingatlanok, kiírtott parti növényzet
Általános leírás
teljesen mesterséges part

Fotók száma
2954-56

5g

Helyszín
Dunakesz-felső
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655594

2Gps x
258415

2 Gps y
655328

255742

95%
5%

Parti vegetáció
ritka, ligetesedett puhafaerdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
kompkikötő
Építmény

1

Veszélyforrás
parti ingatlanok
csatorna bevezetés, talán csapadékgyűjtő
Általános leírás
intenzív emberi jelenlét

Fotók száma
2963-71

6g

Helyszín
Dunakesz alsó
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655328

2Gps x
255742

2 Gps y
653673

251501

95%
5%

Parti vegetáció
puhafa erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
horgászok

Általános leírás
VÍZMŰ védterület
Vizi kavicsraodó: 654247 252318

Fotók száma
2972-79

7g

Helyszín
Megyeri-híd
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
653626

2Gps x
251448

2 Gps y
652831

250350

80%
20%

Parti vegetáció
puhafa erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
VÍZMŰ vízkivevő
Építmény
Veszélyforrás
Szilas-patak torok

Általános leírás
Jó állapotú, természeteshez közeli szakasz

Fotók száma
2987-89

8g

Helyszín
Szilas-patak
Partanyag / mederanyag
kavics
Szikla - betontömbök

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
652814

2Gps x
250324

2 Gps y
652565

249931

70%
30%

Parti vegetáció
ritka fűz-nyár facsoportok
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
Szilas-patak torok

Általános leírás
Sittel feltöltött partszakasz

Fotók száma
2990-94

9g

Helyszín
Flottilla-öböl
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
Szikla - beton

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
652575

2Gps x

2 Gps y

249917

40%
60%

Parti vegetáció
javarészt kiírtva, kb 60% betonozott, a többi helyen fűz-nyár erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok, kikötők, hajó vízrebocsájtó hely
Építmény
Veszélyforrás
Honvédségi kikötő

Általános leírás

Fotók száma
2996-97

10g

Helyszín
Újpesti csónakházak

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
652471

2Gps x
249893

2 Gps y
652082

249049

Partanyag / mederanyag
Szikla - beton

100%

Parti vegetáció
néhány fűz-nyár
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok
Építmény
Veszélyforrás
Hajókról szennyezés

Általános leírás
Vízisportlétesítmények a vízen ls a parton is

Fotók száma
2999-3004

11g

Helyszín
Újpest
Partanyag / mederanyag
kavics
Szikla - beton
iszapos homok
Parti vegetáció
fűz-nyár ligeterdő

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
652082

2Gps x
249049

2 Gps y
651844

248083

20%
70%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
Gyenge partvédő kövezésen kialakult puhafaborítás

Fotók száma
08-09

12g

Helyszín
Palotai-sziget

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651840

2Gps x
248020

2 Gps y
651717

247080

Partanyag / mederanyag
Szikla - beton

100%

Parti vegetáció
gyér fűz-nyár
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
csatornatorok, valószínű csapadékgyűjtőé

Általános leírás
homogén élőhely

Fotók száma
10-15

13g

Helyszín
Népsziget, főág
Partanyag / mederanyag
kavics
Szikla - beton
iszapos homok
Parti vegetáció
fűz-nyár erdő

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651717

2Gps x
247080

2 Gps y
651732

246563

40%
20%
40%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
természeteshez közeli partszakasz

Fotók száma
16-18

14g

Helyszín
Népszigeti-holtág

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651800

2Gps x
246579

2 Gps y
651995

246939

Partanyag / mederanyag

iszapos homok
Parti vegetáció
lágyszárúak, kevés puhafa

100%

Vizi vegetáció
kevés gyökerező hínár
Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
erős horgászjelenlét

Általános leírás
part bolygatott, az öböl fele kotorva, a kitermelt anyag egy része a közvetlen a parton
változatos medertulajdonságú öblözet, így a halak számára alkalmas lehet ivadék nevelőnek
csak nagyobb vízállás esetén van élő kapcsolata a Dunával

Fotók száma
19-25

15g

Helyszín
Északi-összekötő-híd

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651772

2Gps x
246552

2 Gps y
651285

245108

Partanyag / mederanyag

beton
Parti vegetáció
néhány fűzbokor

100%

Vizi vegetáció

Műtárgy
kikötők
Építmény
Veszélyforrás
sok nagyméretű hajó

Általános leírás
művi partszakasz

Fotók száma
026-32

16g

Helyszín
Újpesti-öböl

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651652

2Gps x

2 Gps y

245084

Partanyag / mederanyag
iszapos homok
beton
Parti vegetáció
kis szakaszokon puhafacsoportok

10%
90%

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok, kikötők
Építmény
Veszélyforrás
sok nagyméretű hajó, ipari létesítmény

Általános leírás
a part jelentős része művi, beton

Fotók száma
036-46

17g

Helyszín
Árpád-hídi lakótelep

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651310

2Gps x
245018

2 Gps y
651055

244363

Partanyag / mederanyag

beton, szikla
Parti vegetáció
néhány fűzbokor

100%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
lakótelep, csatorna torok, talán csapadékgyűjtő

Általános leírás
művi partszakasz, teljesen sivár

Fotók száma
047-51

18g

Helyszín
Rákos-patak fölötti új öböl

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651058

2Gps x
244363

2 Gps y
651324

244482

Partanyag / mederanyag

beton, szikla
Parti vegetáció
néhány fűzbokor

100%

Vizi vegetáció

Műtárgy
épülő yacht-kikötő
Építmény
Veszélyforrás
lakótelep, megnövekvő hajóforgalom

Általános leírás
művi partszakasz, teljesen sivár

Fotók száma
052-58

19g

Helyszín
Rákos-patak

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
650976

2Gps x
244255

2 Gps y
650775

243710

Partanyag / mederanyag

beton, szikla
Parti vegetáció

100%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
lakótelep, csatorna torok, talán csapadékgyűjtő

Általános leírás
művi partszakasz, teljesen sivár

Fotók száma
059-66

20g

Helyszín
Hajógyári-sziget

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
650485

2Gps x
244288

2 Gps y
65100

246243

Partanyag / mederanyag
kavics
beton, szikla
Parti vegetáció
ártéri erdő

15%
85%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
néhány helyen betontörmelék lerakás

Általános leírás
partvédő kövezésen kialakult ártéri növénytakaró, sok inváziv fajjal

Fotók száma
067-72

21g

Helyszín
Római-part

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651268

2Gps x
246716

2 Gps y
651659

249671

Partanyag / mederanyag
kavics
beton, szikla
Parti vegetáció
ritka fűz-nyár facsoportok

90%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontomok, kikötők
Építmény
Veszélyforrás
parti ingatlanok
patak torkolat
Általános leírás
intenzíven használt partszakasz, elsősorban sport és idegenforgalmi létesítmények

Fotók száma
073-82

22g

Helyszín
Szigetcsúcstól

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
651949

2Gps x
249674

2 Gps y
654924

255723

Partanyag / mederanyag
kavics

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő, fehérnyárral, parti szőlővel
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás
vízi sprotolásra kijelölt szakasz, Megyeri-híd

Általános leírás
természeteshez közeli, VÍZMŰ védterület

Fotók száma
085-104

23g

Helyszín
Horány1

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
654924

2Gps x
255713

2 Gps y
654961

257352

Partanyag / mederanyag
kavics

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő,sok inváziv fajjal
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom, VÍZMŰ járműveknek
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
enyhén bolygatott szakasz
parton VÍZMŰ épületek

Fotók száma
105-115

24g

Helyszín
Horányi-sziget

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
654961

2Gps x
257352

2 Gps y
655113

258164

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő,sok inváziv fajjal
Vizi vegetáció

Műtárgy
kisebb stégek, kikötők
Építmény
Veszélyforrás
sok ingatlan

Általános leírás
erősen bolygatott
sok kis ház a szigeten
beton lépcsők

Fotók száma
124-137

25g

Helyszín
Horányi komp fölött
Partanyag / mederanyag
szikla
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
654960

2Gps x
257352

2 Gps y
655052

258384

25%
75%

Parti vegetáció
ártéri erdő,nem nyarakkal
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
Sok bedőlt fa teszi változatosabbá a szakaszt

Fotók száma
128

26g

Helyszín
Horány 2
Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.25

1Gps y
655052

2Gps x
258384

2 Gps y
655448

259537

50%
50%

Parti vegetáció
ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom
Építmény

1

Veszélyforrás

Általános leírás
közepes vízállásnál már sok fa áll a vízben, így a gyökérrendszerük kiváló búvóhelye az ivadékoknak

Fotók száma
140-146

27g

Helyszín
Horányi-rév

Dátum
1Gps x
2010.08.25

Partanyag / mederanyag
kavics
szikla

1Gps y
655448

2Gps x
259537

2 Gps y
655589

260267

90%
10%

Parti vegetáció
nyílt terület néhány fűzzel, facsoporttal
Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom, állóhajó
Építmény

1-1

Veszélyforrás
strand, állóhajó

Általános leírás
tipikus szabadstrand

Fotók száma
147-150

28g

Helyszín
Horányi kövezés

Dátum
1Gps x
2010.08.26

1Gps y
655549

2Gps x
260262

2 Gps y
655686

260916

Partanyag / mederanyag
szikla

100%

Parti vegetáció
öreg fűzek
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
partvédő kövezés
Veszélyforrás

Általános leírás
kövezéssel levágták a mellékágat, amiben csak magas vízállás esetén van víz
a kövezésen másodlagos öreg fűzes

Fotók száma
151

29g

Helyszín
Horányi kövezés fölött

Dátum
1Gps x
2010.08.26

1Gps y
655686

2Gps x
260976

2 Gps y
655688

261334

Partanyag / mederanyag
iszapos homok
kavics
Parti vegetáció
ártéri erdő

80%
20%

Vizi vegetáció
1-1 gyökerező hínár
Műtárgy
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás

1

Általános leírás
sok bedölt fa
minimális áramlás

Fotók száma
152-160

30g

Helyszín
Gödi párhuzamművel szemben 1.
Partanyag / mederanyag
szikla
iszapos homok
kavics
Parti vegetáció
keskeny sávban ártéri erdő

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
655688

2Gps x
261334

2 Gps y
655730

262020

30%
30%
40%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás
pl. motormosó…
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Általános leírás
régi partvédő kövezés nyomai
sarkantyúk között változatos mederviszonyok

Fotók száma
224-238

31g

Helyszín
Gödi párhuzamművel szemben 2.

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
655730

2Gps x
262020

2 Gps y
655609

262977

Partanyag / mederanyag
iszapos homok
homok
Parti vegetáció
keskeny sávban ártéri erdő
a szigeteken bokorfűzes
Vizi vegetáció

60%
40%

Műtárgy
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás
strand

2

Általános leírás
szigetképződés
a szakasz végén népszerű strand

Fotók száma
241-247

32g

Helyszín
Surány 1.

Dátum
1Gps x
2010.08.27

Partanyag / mederanyag
kavics
iszapos homok
homok
Parti vegetáció
puhafa ligeterdő

1Gps y
655609

2Gps x
262977

2 Gps y
655756

264211

80%
10%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
pontom (surányi rév)
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás

1
2

Általános leírás
emberi hatásra ligeresedett erdő
közeli közút, partközeli ingatlanok

Fotók száma
249-254

33g

Helyszín
Surány 2.
Partanyag / mederanyag
kavics
szikla

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
655756

2Gps x
264211

2 Gps y
655754

264768

40%
60%

Parti vegetáció
puhafa erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
régi partvédő kövezés, részben feltöltődve

Fotók száma
257-258

34g

Helyszín
Sződligettel szemben
Partanyag / mederanyag
iszapos homok

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
655754

2Gps x
264768

2 Gps y
656022

265672

100%

Parti vegetáció
ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

Általános leírás
kavicssziget kialakulás, azokon bokorfüzesek
kis víznél ezek félszigetek

Fotók száma
258-260

35g

Helyszín
Sződligeti kikötő
Partanyag / mederanyag
iszapos homok
szikla
kavics
Parti vegetáció
gyér fűzes, sok invázívval

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
656513

2Gps x
265419

2 Gps y
656439

265044

20%
20%
60%

Vizi vegetáció

Műtárgy
hajókikötők
Építmény
beton hajó vízrebocsájtó
Veszélyforrás
vízi benzinkút
jelentős horgász jelenlét
Általános leírás
bolygatott, mesterséges élőhely

Fotók száma
262-265

36g

Helyszín
Sződrákosi-patak torkolat fölött

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
656412

2Gps x
265269

2 Gps y
656390

264948

Partanyag / mederanyag
szikla
kavics
Parti vegetáció
gyér fűz-nyár, sok invázívval

90%
10%

Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
Veszélyforrás

jelentős horgász jelenlét
Általános leírás
bolygatott, mesterséges élőhely

Fotók száma
266-269

37g

Helyszín
Sződrákosi-aptak torkolat alatt

Dátum
1Gps x
2010.08.27

1Gps y
656390

2Gps x
264948

2 Gps y
656145

263496

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

100%

Parti vegetáció
bokorfűzes, ártéri erdő
Vizi vegetáció

Műtárgy
Építmény
sarkantyú
Veszélyforrás
pataktorok

2

Általános leírás
a patak alsó szakasza kiváló ívó és ivadéknevelő hely.
a sarkantyúk szigetkialakulást okoznak

Fotók száma
270-278

38g

Helyszín
Felsőgöd 1.

Dátum
1Gps x
2010.08.27

Partanyag / mederanyag
beton-szikla
kavics

1Gps y
656145

2Gps x
263496

2 Gps y
656060

262482

80%
20%

Parti vegetáció
néhány fűz és öreg nyárfa
Vizi vegetáció

Műtárgy
rév kikötő
Építmény

1

Veszélyforrás
művi part, strand

Általános leírás
kopár, sivár mesterséges part

Fotók száma
285-286

39g

Helyszín
Felsőgödi párhuzammű

Dátum
1Gps x
2010.08.27

Partanyag / mederanyag
szikla

1Gps y
656060

2Gps x
262482

2 Gps y
656175

261392

100%

Parti vegetáció
gyér fűz és nyársor
Vizi vegetáció

Műtárgy
1
Építmény
párhuzammű
Veszélyforrás

Általános leírás
mesterséges kövezés, változatos áramlási viszonyokkal

Fotók száma
287-288

40g

Helyszín
Ilka-patak

Dátum
1Gps x
2010.08.27

Partanyag / mederanyag
iszapos homok

1Gps y
656175

2Gps x
261392

2 Gps y
656195

261071

100%

Parti vegetáció
nemes nyaras, néhány fűzfa
Vizi vegetáció

Műtárgy
1
Építmény
Veszélyforrás
patak torkolat

Általános leírás

Fotók száma
289-290

41g

Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. IV. negyedév
Név:___Köles István
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése ______Esztergomi Hajós Egylet 1907
___________________________________________________________________
________
Címe:___2500 Esztergom Gesztenye Fa sor 12_______
Beosztás:______Elnök._________________________________________________
_____
Tevékenység megnevezése, rövid leírása:_______Vizi sportok és azon belül is a
kajak-kenu oktatás szbadidös foglalkozás. vízi túrázás.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
_________________Esztergom
__________________________________________________
Az év mely szakában használja a Dunát?
__________________Március - Október
_________________________________________________
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
_______________Mindegyiket.__________________________________________
___________________________________________________________________
__________
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
________Esztergom Duna szakasz meglehetősen széles medervonalú ezért lassabb
sodrás és nyugodt vízfelületű.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
__________Kajak Kenu oktatásra ill. vízi túrázásra alkalmas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
____________A vízpart megtisztítása. ill. több vízi Turázásra alkalmas
kikötőhelyeket kellene létrehozni
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
_Humán Erőforrás
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
___Általában igen.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
________nem._______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2

___________________________________________________________________
____
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
___________Közös megbeszéléseken a külömbőző érdekcsoportok képviselői
részvételével.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________
2010. December 17.….., ………………
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. IV. negyedév
Név:_______Nieberl Károly___________________________________________
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése:________Nagymarosi S.E. Kajak-kenu_
Címe:____2626 Nagymaros, Váci út 49.________________________________
Beosztás:__Edző,

dunai polgárőr_______________________________

Tevékenység megnevezése, rövid leírása:___Versenyszerű kajakedzések________
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
_____Szentendre-Nagymaros (Kis-Duna);
Vác-Esztergom_________________
Az év mely szakában használja a Dunát?
_______márciustól novemberig________________________________________
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
____A folyó valamennyi szakaszát, főként a partközeli részeket._______________
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
__Az 1692-es fkm-nél a parttól kb 20-50m-re hatalmas köveket szórtak a folyóba,
ami már közepes vízállásnál is veszélyes az arra haladó vízi járművek számára.
Ezek a kövek a meghiúsult vízi erőmű területéről kerültek oda, ugyanis a mederben
lévő sziklákat robbantották föl az 1696-os fkm-nél. (Érdemes lenne fölkutatni, hogy ki
adott engedélyt erre az őrültségre.) Érdekes, hogy pont itt van kihelyezve egy kék
sport feliratú (vízisíelő) tábla. Az 1694-es fkm-es táblánál 9-10 db motorcsónak
kikötésére alkalmas stég van bezsúfolva, kb 200-250m-es szakaszon. Ezek közül 3-4
a vízállástól és a nagy hullámveréstől szanaszét, ferdén, kifordulva, igen
balesetveszélyesen állnak. Esztétikailag sem elfogadható a látványuk. Sok szemetet
észlelek a folyóban, főleg boros-, sörösüvegeket és műanyag-flakonokat. A parton is
gyakran található szemetes környék, ami egynéhány horgász számlájára
írható!____________________________________________________________
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
_Az erős hajóforgalom miatt a Duna vize ezen a szakaszon ritkán van nyugalomban!
Hetente kb. 3 alkalommal a hajnali, kora reggeli órákban lehet sima vízen hatékony
edzésmunkát végezni. Nyáron lehetetlen versenysportot űzni a Dunán, talán
márciustól májusig (tavasszal) és szeptember közepétől novemberig (ősszel) lehet
evezni, de akkor is csak hosszabb iramevezésekről lehet szó. Nyáron, ha a vízállás
elég magas, akkor a zátonyok mögötti kis, rövid holtágakban tudunk aránylag
hatékonyabban edzeni. Sajnos már több nagy teljesítményű yacht is bemerészkedik
oda.________________________________________________________________
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
___A yachtok, motorcsónakok kikötésére alkalmas stégeket megszüntetném az
egész folyón, azok csak az öblökben parkolhatnának (akár a Rajna folyón). Lakott
területen lényegesen korlátoznám a sebességüket (az utasszállító luxushajóknak is).
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A természetes úton kialakult szigetek mögötti kis öblökben megtiltanám a motorral
hajtott vízi járművek behajtását, kivétel csak a kajakos vagy evezős csoportokat
kísérő motoros
lehet._______________________________________________________________
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
__Segíteném az illetékeseket a látókörömben fellelhető hibák feltárásában.
Ha nem is a változáshoz, de mint vízi polgárőr próbálok a rend betartásában
szerepet
vállalni!_____________________________________________________________
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
__Véleményem szerint a kirándulóhajók és a yachtok nagy része ritkán csökkentik
sebességüket a lakott területeken. A vízen dolgozó rendőröket láttam már ellenőrizni,
biztosan sok munkájuk akad! Én már tapasztaltam azt, hogy vezetés közben
sörösüveg volt a vezető kezében, majd mikor kiürült az üveg, az nagy ívben repült a
Dunába._____________________________________________________________
Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
___Edzés alkalmával 10-12 éves kajakos gyermekek fölfelé haladtak a part mellett 56m-re lemaradva egymástól. Éppen egy öböl bejáratánál haladtak, amikor egy
motorcsónakos nagy sebességgel közéjük hajtott (az öbölbe akart behajtani).
Nagyon megijedtek a gyerekek, itt csak egyikük borult fel. Másik eset; Zebegényből
eveztünk vissza Nagymarosra, amikor hátulról, egészen közel, kb. 8-10 m-re húzott
el mellettünk nagy sebességgel egy nagy yacht. Itt ketten borultak fel, mivel a
gyerekeknek nem volt idejük szembefordulni a nagy, tarajos
hullámokkal._________________________________________________________
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
___Szigorúbb képzéssel, vizsgával, és mint a közúton, gyakoribb
ellenőrzésekkel._______________________________________________________
2010. szeptember ….., ………………
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
(kivonat az eredetíből)
Név: Rapcsák Károly
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése: Vác Városi Evezős Club
Címe: 2600 Vác, Horváth M. u. 2.
Beosztás: Vezető edző
Tevékenység megnevezése, rövid leírása: evezős oktatás és gyakorlás, versenyekre
felkészítés
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
Nagymaros-Sződliget
Az év mely szakában használja a Dunát?
Márciustól-novemberig
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
Jobb és bal part, nyíltvíz, hajóút, Vácon kompkötői öblök
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
A sarkantyúk túlzottan átnyomják a vizet a túlpartra, így azt rongálja. A nagy hajók
közel jönnek és túlzott sebességgel haladnak, a hullámaik tovább nehezítik
tevékenységünket.
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
A fentiek alapján nem. A hullámzás nagysága és iránya kiszámíthatatlan.
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
A sarkantyúk rövidítése, megszüntetése jó lenne. A nagy hajók lakott területen
csökkentsék sebességüket!
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
Társadalmi munkában, a jelenlegi helyzetre felkészíteni az evezősöket.
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
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Az adott területet csak azok használják, akiknek engedélyük van (pl. yet ski).
Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
A hivatalos szervek részéről nagyobb a nagyobb ellenőrzéssel és a megfelelő
büntetéssel.
2010. szeptember 20, ………………
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
Név:_Gödi Sportegyesület Kajak Szakosztály /SIMI/
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése: Szakosztály
Címe: 2131, Göd, Sporttelep
Beosztás: Edző
Tevékenység: Gödi SE - egészséges életmódra való nevelés, vízi
közlekedésszabályainak elsajátítása, a kajak-kenu megismertetése,tehetségek
gondozása.
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
Budapest-Szob ,1653fk.-1706fk.-ig Szentendrei ág végig.
Az év mely szakában használja a Dunát?
Időjárásfüggő, általában március elejétől novemberig.
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
Teljes vertikumában.
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
A szakosztály által napi rendszerességgel használt vízfelületen gondot jelent a Gödi
mellékág eliszaposodása, és így az bizonyos vízállásnál használhatatlan. A
partszakaszon található folyamszabályozáshoz vagy partvédelemhez felhasznált
kövek, törmelékek,komoly veszélyt jelentenek verseny hajóinkra, a fürdőzőkre, és
nem is a környezetbe illők. További komoly gond a természetvédelmi területek
BARBÁR használata. Itt komoly jogszabályváltozásra lenne szükség és persze arra
hogy _a szabályokat betartassák. Mert ami most van, az nudli! /Motorcsónakok
kikötése, jetski használat - bár most már a legjava kisgéphajó, ugye?Persze
könnyített felszereléssel!!! A nagyhajók közlekedése : Legalább lakot területen
lassíthatnának. A mindent a biznisznek szemlélet felülvizsgálata.
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
A kajakosok sok mindenhez alkalmazkodnak, de a XXI. századtól messze elmarad
lehetőségeit tekintve .Csináljuk amíg tudjuk, de vizisportot űzni egyre veszélyesebb.
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
Szükséges lenne a Gödi holtág kotrása. /Nem üzleti alapon, hanem okosan,1-1.5m
kotorni/.Egy-egy település , kis közösségek minimális befektetéssel eltávolíthatnák a
veszélyes és fölösleges beton és kőkupacokat. Jogszabályokat változtatnék meg
hogy az biztosítsa rendet ,nyugalmat és a jövőnket.
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
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A sport finanszírozást tekintve anyagi oldalról nem valószínű, mert minden ilyen kis
közösség az életéért küzd. Rengeteg társadalmi munka/a kajakos részről eddig sem
hiányzott Pl:szemétszedés, fa ültetés, fórumokon való aktív részvétel/Dunai
vizisportok jövője/ Közös célokért összefogni más civil szervezetekkel és együtt
alakítani a közösen használni kívánt területet
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
Nem. A HSZ. teljes felülvizsgálata szükséges. Nincs visszatartó erő, nincs
ellenőrzés. Miről beszélünk, ha a Vízi Rendészetnek nincs pénze a szolgálati hajó
üzemeltetésére? Joghézagok vannak bizonyos kérdésekben pld: kötelező
gondosság./gumiparagrafus/
Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
Motorcsónak, jetski, szállodahajó .Vízi sporteszközt használók közül szinte mindenki
találkozott a”jó fej” motoros vizisporteszközt vezető emberekkel, akik sportot űznek
abból ,hogy minél közelebb haladjanak el kézimunkázó kollégák mellett./megtehetik
mert rendőr sehol/ Szállodahajók úgy mennek lakot területeken ,hogy a stégen sem
lehet állva maradni, nem hogy egy kezdő gyereket kajak-kenura oktatni.
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
Szabályok újragondolásával , nagyobb kontroll lehetőségének megteremtésével /
viziközlekedésben résztvevők számának növekedésével arányosan csökkent az
ellenőrzés lehetősége /Minden olyan szervezete,t mely az értékek megóvására, vagy
a közrend fenntartására szakosodott megerősíteném /Vizírendészet, Duna-Ipoly
Nemzetipark, Közterületfelügyelet/ Iskoláknál pedig a környezettudatos nevelést
szervezném át.

2010. szeptember 16.
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
Név: Benyó János
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése: Horgász
Címe: 2132 Felsőgöd, Ezerjó u. 5.
Beosztás: versenyhorgász
Tevékenység megnevezése, rövid leírása: horgászat, verseny, utánpótlás nevelés
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
Sződliget
Az év mely szakában használja a Dunát?
Egész évben
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
Jobb és bal part, nyíltvíz.
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
Jórészt eliszapolódott, gondozatlan. Horgász szempontból halszegény.
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
A fentiek alapján nem.
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
Sarkantyúk, kövezések megszüntetése, hajóforgalom mérséklése, HSz
betartatásának javítása.
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
Szemléletformálás, társadalmi munka.
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
Nem. A nagy hajók sebesség korlátozását be kell tartatni.
A sportcélú hajók száguldozását meg kell szüntetni.
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Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
Igen. A motorcsónakok, provokatív módon a horgászhelyekhez közel száguldanak el.
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
Több fórumot kell létrehozni a jobb információáramlásért.
2010. szeptember 19, Sződliget.
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
Név: Rasztotcky János
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése: Kajak Egyesület, Dunakeszi
Címe: 2120 Dunakeszi, Dunasor 32.
Beosztás: ÜV Elnök
Tevékenység megnevezése, rövid leírása: kajak-kenu oktatás, versenyekre
felkészítés
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
Göd-Újpest
Az év mely szakában használja a Dunát?
Márciustól-október
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
Jobb és bal part, nyíltvíz, hajóút.
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
A kiépítettségével és természeti állapotával elégedettek vagyunk.
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
Igen, csendes, nyugodt.
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
Csökkenteném a hajóforgalmat. Szabályoznám a yet ski és motorcsónak forgalmat.
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
Támogatnám a kezdeményezőket.
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
A nagy hajók sebesség korlátozását feltétlen módosítani kell.
A kis hajók nagy része szabálytalanul közlekedik.
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Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
A sebesség korlátok be nem tartása által, a hullámverés sokszor életveszélyes
helyzetet teremt.
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
Interneten weboldal kialakításával, levelezőlista kialakításával a jobb információ
áramlás érdekében.
2010. szeptember 15, Dunakeszi
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
Név:
DR. JÓLESZ JÓZSEF
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése:
MAGYAR AMATŐR KAJAK-KENU EGYESÜLET
Címe:
2170 ASZÓD, ARANY J. U. 3.
Beosztás:
ELNÖK
Tevékenység megnevezése, rövid leírása:
VERSENYZÉSBŐL „KIÖREGEDETT” KAJAK-KENUSOK EGÉSZSÉGES
SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSE, MASTER VERSENYRENDSZER FENNTARTÁSA
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
RÉSZBEN AZ DUNAKESZI –PÜNKÖSDFÜRDŐ KÖZTI NAGY-ÁGAT, RÉSZBEN A
SZENTENDRE-PÜNKÖSDFÜRDŐ KÖZTI KIS-ÁGAT, RÉSZBEN A SOROKSÁRI
DUNAÁG 40-57 FOLYAMKILOMÉTER KÖZTI SZAKASZÁT
Az év mely szakában használja a Dunát?
MÁRCIUSTÓL OKTÓBER
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja? A SOROKSÁRI ÁGBAN
EZ MINDEGY, A MÁSIK KÉT SZAKASZON FELFELÉ SZOROSAN A PART
MELLETT, LEFELÉ A PARTTÓL TÁVOLABB…
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
A YACHT-FORGALOM AZ EMBERI ERŐVEL HAJTOTT VIZIJÁRMŰVEK
SZÁMÁRA LASSAL ELVISELHETETLEN KÖRÜLMÉNYEKET TEREMT – EGYRE
INKÁBB A SOROKSÁRI ÁGBAN IS. AZ APROBLÉMA, HOGY A
MOTORCSÓNAKOK ÉS YACHTOK OLYAN SEBESSÉGGEL KÖZLEKEDNEK,
HOGY VEZETŐIK NEM IS ÉRZÉKEL(HET)IK, HOGY MILYEN GONDOKAT
OKOZNAK A KAJAKOS-KENUS-EVEZŐS CSÓNAKOKBAN ÜLŐKNEK, MERT A
KÉRDÉSES MOTOROS MÁR ALIG LÁTSZIK, MIKOR A KEMÉNY, RÖVID
HULLÁMAI ODAÉRKEZNEK HOZZÁNK.
Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
EGYRE KEVÉSBÉ, RÁADÁSUL A MOTOROSOK-YACHTOK SZÁMA
FOLYAMATOSAN NŐ.
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
A SOROKSÁRI ÁGBAN SZIGORÚAN BETARTATNÁM A
SEBESSÉGKORLÁTOZÁST (DE OTT – IS – CSAK ELVÉTVE JELENIK MEG
VIZIRENDŐR, ÉS AZŐ JÁRMŰVEIK ALIGHA ALKALMASAK ARRA, HOGY
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UTOLÉRJÉK A SZABÁLYTALANKODÓKAT) A FÖNTI RÉSZEN A SZENTENDREIÁGBAN PÜNKÖSDFÜRDŐ ÉS SZENTENDRE KÖZÖTT, A NAGY-ÁGBAN
PÜNKÖSDFÜRDŐ ÉS HORÁNY KÖZÖTT A MOTORCSÓNAKOK ÉS YACHTOK
SZÁMÁRA SEBBESSÉGKORLÁTOZÁST ÍRNÉK EL – ÉS BE IS TARTATNÁM.
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
NEM TUDOK MIVEL HOZZÁJÁRULNI.
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
MINTHA ILYENEK NEM IS LENNÉNEK.
Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
LÁSD A FÖNTIEKET, DE KIRÍVÓ PÉLDA A „FLOTTILLÁS” ÖBÖLBŐL IDŐNKÉNT
TELJES SEBESSÉGGEL – NEM MENTÉSI FELADATTAL – KIHAJÓZÓ TŰZOLTÓ
HAJÓ, AMELYNEK VEZETŐJE SOHA NINCS TEKINTETTEL A DUNÁN
KÖZLEKEDŐ EMBERI ERŐVEL HAJTOTT VIZIJÁRMŰVEKRE: SEM A
TÁVOLSÁGOT, SEM A SEBESSÉGET NEM PRÓBÁLJA MEG AZOKHOZ
IGAZÍTANI.
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
A HAJÓVEZETŐI TANFOLYAM KERETÉBEN ELŐÍRNÁM, HOGY 8x1 ÓRÁT
KAJAKBAN, VAGY KENUBAN TÖLTSENEK EL A JELZETT FOLYÓSZAKASZON.
2010. szeptember ….., …21.
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Kérdőív DUNA folyam használói felé 2010. III. negyedév
Név:____Vaskuti
István____________________________________________________________
Társadalmi- / érdek- / csoport megnevezése:________Magyar Kajak-Kenu
Szövetség___________________________________________________________
________________________________________________________
Címe:____1139 Bp. Latorca
u.2_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Beosztás:____sportoló és
alelnök________________________________________________________
Tevékenység megnevezése, rövid leírása:___sportok a Dunán és tevékenykedem a
kajak-kenu sport
érdekében___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________
A Duna melyik szakaszát (Sződliget-Újpest) használja?
Hajógyári sziget és Dunakeszi
között______________________________________________________________
Az év mely szakában használja a Dunát?
_márciustólnovemberig__________________________________________________________
________
A Duna mely részeit (part, nyíltvíz, hajóút stb.) használja?
Minden
részét_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Kérem, véleményezze pár mondatban, a Duna adott szakaszának állapotát!
A part sok helyen nem oda való anyagokkal van szennyezve. A parton önkényesen
építenek semmilyen szabályozás nem látszik
érvényesülni._________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
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Alkalmasnak tartja-e a jelenlegi állapotokat, az Ön és tevékenysége számára?
Kérem, válaszát indokolja is!
___Nem_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi állapoton?
___A gyors vízi járművek használatának a helyszíneit korlátoznám. A parton történő
__beavatkozásokat kizárólag egységes koncepció lapján engedélyezném
létrehozni.___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Mivel járulna hozzá a változáshoz?
______ A közel 50 éves tapasztalatom alapján el tudom magyarázni a
véleményemet._______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
Elégedett-e a dunai közlekedés szabályaival, azok betartásával, betartatásával?
Kérem, részletezze!
___A gyors vízi járművek vezetői közül sajnos sokan semmilyen tekintettel nincsenek
senkire.__Veszélyeztetik a sporthajóban
evezőket.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
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Okozott-e már problémát Önnek más folyamhasználó, ha igen kérem, hozzon erre
példát!
___Nem egyszer előfordult, hogy nem figyelt a gyors jármű vezetője előre és
kérdéses volt , hogy időben észrevesz, eddig sikerült megúsznom, de volt aki nem
volt ilyen
szerencsés.__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
Hogyan javítana a folyamhasználók közti problémákon?
_A Szentendrei és a Ráckevei ágból teljesen kitiltanám a gyors vízi járműveket.
___________________________________________________________________
__A gyors vízi járművek használói egyértelműen a tehetősek közül kerülnek ki,
akiknek a jelenlegi pénzbüntetéseket kifizetni nem jelent gondot. Komolyabb
szankciókra van szükség elsősorban a visszaesőkkel
szemben.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
2010. szeptember ….., ………………
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KDV-Vizig
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hajózási kirendeltsége

Pap Zoltán kirendeltségvezető
1) Folyógazdálkodás céljának fő fontossági sorrendje
Elsődleges fontosság
•

Árvízi vízhozamok biztonságos levezetése

•

Jeges árvíz biztonságos levezetése

•

Megfelelő minőségű ivó, ipari, mezőgazdasági víz, illetve távlati vízkészlet biztosítása

•

Vízi közlekedés

Másodlagos fontosság
•

Ökológiai szempontok szerinti biodiverzitás biztosítása

•

Villamos energiatermelés

•

Vízbefogadás (pl. tisztított szennyvíz stb.)

•

Horgászat, halászat

•

Turisztika

•

Vízi sportok

•

Üdülési területek, rekreáció, kulturális örökség védelem stb.

2) A kotrási beavatkozás módjai
•

Intenzív, nagyarányú – medersüllyedést okoz, ami már így is előrehaladott a Dunán.

•

Kisebb kaliberű – rendszeres (öt évenkénti) ismétlést igényelnek.

3) A kotort anyag folyamban tartása támogatható, akár zátony, vagy szigetépítéssel
egybekötve, de figyelembe véve a csápos kutak elhelyezkedését.
4) Mivel a sarkantyúk elsődleges feladata a jeges árvizek megakadályozása, így azok
elmaradásával – Bős után – a sarkantyúk szerepe is erősen csökkent, tehát a
megbontásuk, megfelelő körültekintéssel elfogadható.
5) A hajóút fenntartásának költségei közül kiemelkednek a készletekben esett károk.
Ennek táblázatos kimutatása alább. Tehát a lehető legkevesebb bója használata
lenne az ideális.
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Károk

Tutaj

Tutaj test

700 000

világító bója test

Világító bója

Kis bója

200 000

kis bója test

150 000

Akkumulátor

30 000

30 000

Villanó

90 000

90 000

Horgony

90 000

90 000

90 000

Drótkötél

16 000

16 000

16 000

összesítés ár/ db
Átlagosan tönkremegy
15 - 20% (db)

926 000

426 000

256 000
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12

12

Éves kár

5 556 000

5 112 000

3 072 000

Összesen:

13 740 000

6) Hosszabb távú terveik
•

Parti jeleket kitisztítás után GPS koordinátával bemérni, és digitális formában
megjeleníteni

•

A jelentős eltéréseket korrigálni, áthelyezni

•

Az úszó jelek kihelyezésének az ésszerűsítése

•

A hajópark és a háttér-infrastruktúra fejlesztés folytatása

Pap Zoltán kirendeltségvezető

Jelentősebb természeti értéket képviselő, dunai kőrszájú- és halfajok
Dunai ingola – Eudontomyzon mariae – (Nat. 2000. II., Fok.véd)
Folyóvizek homokos, iszapos-homokos mederrészein szaporodik márciustól májusig. A
szülők ívás után elpusztulnak. A lárvák és az ivarérett egyedek is a fenti élőhelyeket
preferálják.
Kecsege – Acipenser ruthenus – (Nat. 2000. V., méret és időszaki fogási tilalom)
A folyók mélyebb, kavicsos esetleg homokos szakaszain, áprilistól júniusig, szakaszosan ívik.
Leánykoncér – Rutilus virgo – (Nat. 2000. II., V., Véd.)
Tavaszi áradás idején, az ártéri növényzetre ívnak.
Balin – Aspius aspius – (Nat. 2000. II., V., méret és időszaki fogási tilalom)
Márciustól júniusig ívhat. Ikráit sodrott kavicsra, kőre, sziklára, esetleg gyökérzetre rakja.
Szilvaorrú keszeg – Vimba vimba – (időszaki fogási tilalommal védett)
Májustól júliusig ívhat, kavicsos, sodrott szakaszokon.
Paduc – Chondrostoma nasus – (időszaki fogási tilalommal védett)
Szaporodási időszaka áprilistól májusig tart. Sodrott kavicsos szakaszokon ívik.
Márna – Barbus barbus – (Nat. 2000. V., méret és időszaki fogási tilalom)
Szaporodási időszaka májustól júniusig tart. Sodrott kavicsos szakaszokon ívik.
Halványfoltú küllő – Gobio albipinnatus – (Nat. 2000. II., Véd.)
Szaporodási időszaka májustól júniusig tart. Homokos, kavicsos szakaszokon ívik.
Széles durbincs – Gymnocephalus baloni – (Nat. 2000. II., IV., Véd.)
Nem teljesen ismert, de valószínűsíthető, hogy sodrott kavicson ívik.
Selymes durbincs – Gymnocephalus schraetser –(Nat. 2000. II., V., Véd.)
Áprilistól májusig ívik. Sodrott kavicsos szakaszokon szórja ikráit.
Kősüllő – Sander volgensis – (méret és időszaki fogási tilalom)
Márciustól júniusig ívhat. Elöntött ártéri növényzetre ívik.
Magyar bucó – Zingel zigel – (Nat. 2000. II., V., Fok.véd.)
Áprilistól májusig tarthat a szaporodási időszaka. Sodrott kavicszátonyokon ikrázik.
Német bucó – Zingel streber – (Nat. 2000. II., Fok.véd.)
A meder sodrott kavicsos szakaszain ívik, március és május között.

kulcsszavak JAVASLATOK tőmondatok
Á1: (VKI +) A VKI és a csatlakozó jogszabályok együttes teljesítése.

H17 (150/120 m) 17/2002 KöViM Æ150m széles, 120m-es szűkítésekkel.

Á2. (TÁRSADALMI INDOK) Össztársadalmi igény legyen a fejlesztés.

H18 (egyszerűsítés) Hajóútfenntartó igénye az egyszerűbb vonalvezetés.

Á3. (KEVESEBB PANGÓVÍZ) Pangóvizek arányának csökkentése.

H19 (25 dm) A hajózás igénye a 25 + 2-4 dm a merülési mélység.

Á4. (MEDERSÜLLYEDÉS MEGÁLLÍTÁSA) Okokat kell meg szüntetni.

H20 (270 nap) Új gazdasági számítások 270 nap/év értékre normálva.

Á5. (TÖBB TERMÉSZET) Sok természeti terület helyreállítása.

H21 (hordalékdíj) Hordalékhiányért díjat szedni a felvizi országoktól.

V1 (költségcsökkentés) Hajóút fenntartási költségeinek csökkentése.

S22 (nyugodt víz) Evezősök számára nyugodt edző- és versenypályák.

V2 (STOP kavicseladás) Folyami hordalékok értékesítésére moratórium.

S23 (motoros pályák) A motorosok számára nincs elég hely kijelölve.

V3 (mosott vízbázis) Mosott vizi környezet, egyeztetett beavatkozások.

S24 (életveszély) Evezősök, parthasználók esetén gyakori az életveszély.

T4 (sodrott élőhelyek) Kavicsos és kavicsos-sziklás élőhelyek létesítése.

L25 (sebességkorlátozás) Sok helyen sporteszközök és hajók számára !

T5 (hordalék helyben) A mederanyag elszállításának megszüntetése.

L26 (hatósági jelenlét) Több ellenőrzés vizen, önkormányzati részvétel.

T6 (természetes part) Természetes partszakaszok védelme, helyreállítása.

L27 (balesetveszély) Gyors járművek miatt sok balesetveszélyes helyzet.

T7 (több víz a hullámtérbe) Élőhely-rekonstrukció, hullámtéri vízellátás.

É28 (építőanyagot bányákból) Homok és kavics külszíni bányákból.

T8 (kidagadás csökkentése) A hullámtéri középszint-emelkedés lassítása.

Ö1. Hajóút: 150/120 m széles, hajóútvonal-egyszerűsítés, sarkantyú-

A9 (talajok vízellátása) Vízellátás javítása, a medersüllyedés megállítása.
A10 (halbőség) A változatos viziélőhelyek helyreállítása és fenntartása !
A11 (frissvizi táj) Változatos frissvizi táj megőrzése és javítása.
A12 (szabad mozgás) A víz- és a vizi szervezetek akadálymentes mozgása.
A13 (hullámverés csökkentése) A hullámverési károk jelentős csökkentése.

bontás, zátony- és szigetépítés, hordalékelvitel STOP, 270 nap/év.
Ö2. Hullámtér: Vízellátás, term. szakaszok védelme, élőhely-fejlesztés,
kisléptékű munkák, term. iszapeltávolítás, hordalékelvitel STOP.
Ö3. Csatlakozó feladatok: bevételkiesés pótlása, hordalékdíj bevezetése,
rész-vízgyűjtő gazdálkodás, viziközlekedés új szabályai.

A14 (természetszerű terelőművek) Sarkantyúbontás, zátony és szigetépítés.

Ö4. Folyami nullszabály: Az inert mederanyag a mederben marad !

A15 (természetszerű partvédelem) Kövezés takarása foly. hordalékkal !

Ö5. Hullámtéri nullszabály: A folyami hordalék a hullámtérben marad.

A16 (mederanyag felhasználás a mederben) Természetszerű beépítés.

(összesen 38 db) e. o. f.

Duna Hajózhatóságának Javítása „Igényoldali Javaslat”

Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2010. december, Vác

Igényoldali HAJÓÚT módosítási javaslat
Duna 1651,5 fkm - 1.708 fkm
szöveges jegyzék
a. "Szob - Pilismarót" [ A vonalvezetés folyásirányban haladva kerül leírásra ! ]
1. Földrajzilag: Az Ipoly-folyó torkolatától az 1.701 fkm őrházig.
2. fkm tól-ig: 1.701,0 – 1.708,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól erősen balra halad, majd jobbra, végül kissé balra tér.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: Szob hajóállomás
7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: balpart felső szakaszán
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: --b. „Dömösi-szűkület és gázló”
1. Földrajzilag: Az 1.701 fkm őrháztól a lepencei szociális otthonig.
2. fkm tól-ig: 1.697,0 – 1.701,0 fkm
3. Szélesség: 120 m [ !!! SZŰKÜLET !!! ]
4. Vonalvezetés: Középről erősen,130 – 270 m-el jobbra tér, majd ismét középre. A kanyar
bővítése a feltöltődéses jobbparti területeken történik. [ !!! ÁTHELYEZÉS !!! ]
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: jobbparton
10. Mederbiztosítás: a kanyarbővítés bal oldalán
11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

c. "Nagymaros"
1. Földrajzilag: A lepencei szociális otthontól Apátkúti-patak torkolatáig.
2. fkm tól-ig: 1.695,0 – 1.697,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól jobbra 10 – 30 m-el halad.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: Nagymaros dél
7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: Visegrád dél
10. Mederbiztosítás:--11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

d. "Visegrádi-szűkület"
1. Földrajzilag: Az Apátkúti-patak torkolatától a Nagymarosi hajóállomásig.
2. fkm tól-ig: 1.694,5 – 1.695,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól jobbra 40 m-rel halad.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: jobbparton
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

e. "Nagy-kör (Berman-sziget mellékága - Kismarosi-holtág) "
1. Földrajzilag: A Nagymarosi hajóállomástól a volt Kismarosi-révállomásig.
2. fkm tól-ig: 1.689,5 - 1.694,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: Jobbról középre tér, majd attól balra halad. [ !!! ÁTVONALAZÁS !!! ]
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: A szigetcsúcs meghosszabbításában, kizárólag folyami hordalékból.
8. Szigetépítés: A Berman-sziget előtti ún. Vízjáró-zátony érintetlenül hagyása,
fejlődésének szükség szerinti tűrése, segítése.
9. Partvédelem: szigetcsúcs
10. Mederbiztosítás: szigetcsúcs
11. Keresztgát-bontás: A szigetekre menő utak kőszórásainak felbontása 15 m-es szakaszon.
12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: A felbontott útszakaszokon gyaloghíd építése javasolt.
14. Iszapeltávolítás: A Berman-sziget mellékágában és a Kismarosi-holtágban helyi,
rendszeres fenntartó munka megtervezése szükséges.
15. Kiegészítő-kotrás: A Berman-sziget mellékágszakaszainak összenyitása, a Sólyom-sziget
és a Kismarosi-sziget közti mellékág, valamint a Kismarosi-holtág alsó végének
megnyitása szükséges.
f. "Verőcei-sziget - Kőgeszteri-sziget"
1. Földrajzilag: A volt Kismarosi-révállomástól a Verőce Római őrtoronyig.
2. fkm tól-ig: 1.686,5 - 1.689,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól balra 60 m-el halad, majd középre tér.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: Verőcei kikötő
7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: A Verőcei-sziget és Kőgeszteli-sziget kőszórásának bontása 15 m
szélességben, a bontás helyére trapézszelvényű, kétszintes nyitott áteresz építése javasolt.
12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: A Verőcei-szigetre gyaloghíd építése javasolt, egyéb forrásból.
14. Iszapeltávolítás: A mellékágakban helyi rendszeres fenntartó munkával iszapmozgatás,
és/vagy oxigéndúsítás szükséges.
15. Kiegészítő-kotrás: A Verőcei-sziget mellékága felső végének megnyitása szükséges.

g. "Kompkötő-sziget - Buki-sziget (Váci I. szűkület)"
1. Földrajzilag: Verőce Római őrtoronytól
a balparton a Buki-sziget alsó csúcsáig, a jobbparton a 1.682,5 fkm-ig.
2. fkm tól-ig: 1.682,5 – 1.686,5 fkm
3. Szélesség: 120 m [ !!! SZŰKÜLET !!! ]
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól enyhén 10 – 25 m-el jobbra halad, majd enyhén balra vált.
[ !!! ÁTVONALAZÁS !!! ]
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: A Kompkötő-sziget fölött, annak meghosszabbításában található hordalékpadon, kizárólag folyami hordalék felhasználásával.
8. Szigetépítés: A Tordák fölött található feliszapolódáson a bontásra kerülő sarkantyú
anyagából és kotort mederanyagokból sziget továbbépítése javasolt.
9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: A Kompkötő-sziget széles mellékágának keresztgátján 3 db 15 m
széles bontás, a bontások helyén trapézszelvényű, kétszintes, nyitott áteresz készül.
12. Átereszépítés: Buki-mellékág élővé tétele teljes hosszában, keresztgátak megnyitása,
szabad átfolyás biztosítása mindenütt.
13. Bürü-építés: A Kompkötő-sziget megnyitott keresztgátján 3 db gyaloghíd készítése
javasolt külön forrásokból.
14. Iszapeltávolítás: Torlaszátvágás és szemételtávolítás a Kompkötő-sziget holtágának alsó
és felső végén, majd rendszeres, helyi, fenntartó munkák. Megtervezendők a megnyitott és
ez által összenyitott Buki-holtág fenntartási munkái, különös tekintettel a horgászatra.
15. Kiegészítő-kotrás: A Buki-mellékág megnyitása felül és alul egyaránt. Felső Gombáspatak torkolatának kotrására és tereprendezésére városi pályázat javasolt.

h. "Tordák (Váci II. szűkület)”
1. Földrajzilag: A balparton a Buki-sziget alsó csúcsától a Váci-révig,
a jobbparton a 1.682,5 fkm-től a Pokol csárdáig.
2. fkm tól-ig: 1.679,0 – 1.682,5 fkm
3. Szélesség: 120 m [ !!! SZŰKÜLET !!! ]
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól balra 40-re halad, majd átvált jobbra.
[ !!! ÁTVONALAZÁS !!! ]
5. Sarkantyúk: A 1.682 fkm-nél a jobboldalon lévő sarkantyú bontása. A Tordákon található
két sarkantyú 30%-al történő visszabontása.
6. Veszteglőhely: Cementkikötő

7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: A Tordák fölött található feliszapolódáson a bontásra kerülő sarkantyú
anyagából és kotort mederanyagokból sziget továbbépítése. (Azonos a „g”-ben
javasolttal.)
9. Partvédelem: balparton a középső és az alsó szakaszon
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: Mindhárom keresztgát teljes elbontása.
12. Átereszépítés: A Váci-rév útja alatt jól karbantartható áteresz építése, a Pokol-sziget
morotvájának vízellátása céljából.
13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: A Tordák mellékágaiban helyi rendszeres fenntartó munkával
iszapmozgatás, és/vagy oxigéndúsítás szükséges.
15. Kiegészítő-kotrás: A Tordák mellékága felső részének megnyitása. A Révész-sziget
mellékága felső végének megnyitása szükséges. (Valamint ld. még fent a balparton a
Felső Gombás-patak torkolatának rendezését !)

i. "Váci-feltöltés – Égető sziget"
1. Földrajzilag: A Váci-révtől az Égető-sziget alsó csúcsáig.
2. fkm tól-ig: 1.676,0 – 1679,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: Folyásirányban haladva a sodorvonaltól jobbra 60 m-ről középre tér.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: Régi-kikötő
7. Zátonyépítés: Az Égető-szigettel szemben a jobbparti oldalon.
8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: Balparti feltöltésen.
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: Égető-sziget mellékágában, 15 m szélességben, a bontás helyére
nyitott, áteresz építése javasolt kétszintű trapézprofillal.
12. Átereszépítés: A szennyvíztisztító sodorvonali bevezetése alatt áteresz, valamint az ártéri
erdőt lecsapoló csatornára fenékküszöb építése.
13. Bürü-építés: A keresztgát megnyitására gyaloghíd építése javasolt, külön forrásból.
14. Iszapeltávolítás: Az Égető-sziget felső végében torlaszátvágás, hulladékeltávolítás, majd
helyi rendszeres fenntartó munkával iszapmozgatás és oxigéndúsítás szükséges.
15. Kiegészítő-kotrás: Az Alsó Sintér-ágban (sodorvonali bevezetés alatti szakasz) és az
Égető-sziget mellékágának felső szakaszán vezetőág készítendő, majd helyi rendszeres
fenntartó munkával az invaziv és emerz vegetáció gyérítése, iszapmozgatás és
oxigéndúsítás szükséges.

ii. „Váci III. (Sződligeti) szűkület”
1. Földrajzilag: Az Égető-sziget alsó csúcsától a Vác Déli-vízbázis déli határáig.
2. fkm tól-ig: 1.674,5 – 1676,0 fkm
3. Szélesség: 120 m [ !!! SZŰKÜLET !!! ]
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól balra 20 – 60 m-el halad.
5. Sarkantyúk: bontás 2 db a jobbparton
6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: A sarkantyúk anyagából és más inert, természetes kotort mederanyagból.
9. Partvédelem: balparton
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

iii. "Sződliget – Felsőgödi-vízbázis"
1. Földrajzilag: Vác és Sződliget közigazgatási határától a Felsőgödi-vízbázis déli határáig.
2. fkm tól-ig: 1.672,5 – 1.674,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól jobbra 20 – 40 m-el halad.
5. Sarkantyúk: bontás 2 db Felsőgödnél a balparton
6. Veszteglőhely: Jachtkikötő
7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: A sarkantyúk anyagából és más inert, természetes kotort mederanyagból.
9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás:--11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

iv. "Felsőgödi-dunapart – Ilka-patak torkolat"
1. Földrajzilag: A Felsőgödi-vízbázis déli határától az Ilka-patak torkolatáig.
2. fkm tól-ig: 1.670,0 – 1.672,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól jobbra 40 m-től balra 20 m-re vált.
5. Sarkantyúk: visszabontás, 30%-s a jobbparton a Surányi-szigetnél
6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: Felsőgödi-rév fölött a balpartnál, a meglévő hordalékpadon, kizárólag
folyami hordalék felhasználásával.
8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: --v. "Gödi-sziget"
1. Földrajzilag: Az Ilka-patak torkolatától az 1.668,5 fkm-ig.
2. fkm tól-ig: 1.668,5 - 1.670,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: Majdnem a sodorvonalban, attól enyhén balra halad.
[ !!! ÁTVONALAZÁS !!! ]
5. Sarkantyúk: bontás 2 db a Gödi-szigetnél a balparton
6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: Gödi sziget mellékágában, 15 m szélességben, a bontás helyére nyitott,
áteresz építése javasolt kétszintű trapézprofillal.
12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: A keresztgát megnyitására gyaloghíd építése javasolt, külön forrásból.
14. Iszapeltávolítás: A mellékág alsó felében helyi rendszeres fenntartó munkával
iszapmozgatás szükséges.
15. Kiegészítő-kotrás: ---

vi. "Gödi-gázló"
1. Földrajzilag: Az 1.668,5 fkm-től a Szürkő-sziget felső csúcsáig.
2. fkm tól-ig: 1.666,5 - 1.668,5 fkm
3. Szélesség: 120 m [ !!! SZŰKÜLET !!! ]
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól 20 – 30 m-el balra halad. [ !!! ÁTVONALAZÁS !!! ]
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: Szürkő-sziget felső csúcsának meghosszabbodására kizárólag folyami
hordalék felhasználásával.
8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: --vii. "Dunakeszi"
1. Földrajzilag: A Szürkő-sziget felső csúcsától az 1.660,5 fkm (városhatár)-ig.
2. fkm tól-ig: 1.660,5 – 1.666,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonalon, majd attól jobbra 30 m-ig kitér, majd enyhén balra vált.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: Dunakeszi Rév-dűlőnél lévő parti szakaszon
7. Zátonyépítés: Dunakeszi oldalon a Rév-dűlő fölött a balpartnál, a meglévő hordalékpadon,
kizárólag folyami hordalék felhasználásával.
8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

viii. "Székes-dűlő – Lídó”
1. Földrajzilag: A városhatártól (1.660,5 fkm) a Lídó déli határáig (1.657,0 fkm).
2. fkm tól-ig: 1.657,0 – 1.660,5 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól enyhén balra 30-ig, majd a sodorvonalon halad.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

ix. "Óbuda-Újpest-Angyalföld"
1. Földrajzilag: A Lídó déli határától a Népsziget alsó csúcsáig.
2. fkm tól-ig: 1.653,0 – 1.657,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól enyhén balra halad, majd jobbra vált 50 m-es kitérésig.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: --10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: ---

x. "Árpád-hídi gázló"
1. Földrajzilag: A Népsziget alsó csúcsától a Margitsziget felső egyharmadáig.
2. fkm tól-ig: 1.651,5 – 1.653,0 fkm
3. Szélesség: 150 m
4. Vonalvezetés: A sodorvonaltól 70 – 80 m-el jobbra halad, majd a szigetnél kettéválik.
5. Sarkantyúk: --6. Veszteglőhely: --7. Zátonyépítés: --8. Szigetépítés: --9. Partvédelem: jobbparton
10. Mederbiztosítás: --11. Keresztgát-bontás: --12. Átereszépítés: --13. Bürü-építés: --14. Iszapeltávolítás: --15. Kiegészítő-kotrás: --2010. december, Vác

HAJÓÚT javítása 1651,5 fkm-től 1708,0 fkm-ig a DUNÁN
IGÉNYOLDALI JAVASLATOK
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partvédelem

120 j270

1 697,0
1 696,0

szigetépítés

0
baloldal

120
4km

1 698,5

0

120 b30
V, T, A, S, L

1 699,0

Dömösi-szükület és gázló

150 j30

1 699,5

zátonyépítés

150 j40

1 703,0

1 700,0

veszteglőhely

150 j60

jobbpart

1 703,5

150 j30

jobbpart

1 704,0

0

Nagymaros
dél

1 704,5

150
7 km

1 705,0

balpart

150 b130

MELLÉKÁGI munkák

LERAKÁS

Szob há.

1 707,5

V, T, S, L

150 b220

Szob - Pilismarót

1 708,0

sarkantyú

vonalvezetés

szélesség

KOTRÁS

hossz

IGÉNYOLDAL
FŐÁG
Mellékág

földrajzi név

folyam km

beavatkozások a FŐMEDER-ben

150 b60
150 b60
150 b60

1 677,0
1 676,5
1 676,0
1 675,5
1 675,0
1 674,5
1 674,0
1 673,5
1 673,0

szigetcsúcs

Kompkötő
folytatása

V, T, H, A, S, L

4 km

120 b40
120 j10

Tordák
folytatása

Cementkikötő

balpart

3,5 km

120 b40

150 j30
0

150

0

150

0

120 b30
120 b60
120 b20
150 j20
150 j30
150 j40

O
!!!
!!!

jobbpart

150 j60
150 j60

!!!

2T
T

120 j60

150

H
!!!

H, O

!!!
!!!
R10

balpart

1 677,5

Váci III.

1 678,0

Sződliget (Sződligeti)
gödi vízbázis szűkület

1 678,5

Váci feltöltés, Ártérierdő és Égető-sziget

1 679,0

120 b40

3 db
!!!

Égetővel
szemben

1 679,5

120 b40

3 km

1 680,0

O

R3x15

120 b40

1,5 km

1 680,5

H

120 j20
120 j20

2 km

1 681,0

120 j25

120 b10

T, H, A, S, L

1 681,5

120 j30

120 j20

T, A, S, L

Tordák (Váci II. szűkület)

1 682,0

1 db

R15

120 j20

V, A, S

1 682,5

R15
Verőceikikötő

3 km

150 b60

V, T, A, S

1 683,0

Kompkötő-sziget - Buki-sziget
(Váci I. szűkület)

1 683,5

szigetcsúcs

!!!

120 j10

1 684,0

Vízjárózátony

150 b60

1 686,0

1 684,5

O
!!!

150 b20

1 685,0

1db

150 b60

1 686,5
1 685,5

H
!!!

R15

régi
kikötő

1 687,0

1db

150 b60

V, T, A

1 687,5

Verőcei-sziget Kőgeszteri-sziget

1 688,0

R15

150 b60

1 689,0
1 688,5

Szúnyogzátony

150 b50

yacht
kikötő

1 689,5

150 b30

1.682fkm B, 2db V30%

1 690,0

150 b10

2db B

1 690,5

0

elsőgöd 2B

1 691,0

150
5 km

1 691,5

V, T, A, S, L

Î 1 692,0

Nagy-kör (Berman-sziget m
Kismarosi-holtág

1 692,5

1 db

H

1 667,0
1 666,5

0

150 b10

V, A, S

2,5 km

120 b20

1 665,0

150 j10

1 664,5

150 j20

1 664,0

150 j30
6 km

0

V, T, A

150

Dunakeszi

1 665,5

1 662,5

150 j30
150 j20
150 j20
150 j10

1 661,0

150

1 660,5

150 b10

1 660,0

150 b20

1 659,5

150 b30

1 658,5
1 658,0
1 657,5

3,5 km

1 661,5

V, S, L

150 j10

Székes-dűlő - Lídó

1 662,0

1 659,0

1 655,0
1 654,5
1 654,0
1 653,5
1 653,0

150 b20
150 b10
150

0

150

0

150

0

150 b20
150 b20
4 km

1 655,5

0

150 b10

V, S, L

1 656,0

Óbuda - Újpest - Anygalföldi
szakasz

1 657,0

Î 1 656,5

Rév fölött

120 b30
0

1 663,0

Fe

120 b30

150

150 b10
150

0

150 j20
150 j40
150 j50

1 db

H

120 b30

1 666,0

1 663,5

Surány 2V30%

V

150

R15

Szürkő
fölött

1 667,5

150 b10

Dunakeszi
oldalon

1 668,0

150 b20

Dunakeszi
Rév-dűlő

1 668,5

150 b20

2db B

1 669,0

1,5 km

1 669,5

150 j30

150 b20

2 km

1 670,0

150 j40

T, A, L

1 670,5

150 j40

V, H, A, S

1 671,0

S
Felsőgödi dunapart,
Ilka-patak torkolat F.gö

1 671,5

Gödisziget

1 672,0

Gödi-gázló

1 672,5

150 j70
150 j80
…

…

fobbpart

1.5 km

1 651,5

V, S, L

1 652,0

Árpád-hidi
gázló

1 652,5

Legenda :
Folyamkilométer: A vonal fölötti szám jelzi a vonal "képzeletbeli" helyét folyamkilométerben !!!!
Igényoldal: Az érdekelt szakterületek jelei. V=vízgazd, T=term.véd, H=hajózás, A=agrárium, S=sport, L=lakosság
Főág és Mellékág oszlop: a sötétebb szín a jelentősebb, a világosabb kisebb beavatkozási igényt jelent
Hossz [km], szélesség [m]
Vonalvezetés: A javasolt hajóúttengely eltérése a sodorvonaltól, "j" jobb, "b" bal [m]. Átvonalazási javaslat
Sarkantyú: B=bontás, V=visszabontás [%] valamint a part felőli sarkantyúvég 30 m szélességben történő átvágása
Veszteglőhely: tól-ig [fkm]
Zátony- és szigetépítés: tól-ig [fkm], minden zátony és sziget part felőli oldalán szabad átfolyású mellékág készül.
Partvédelem, mederbiztosítás: tól-ig [fkm]
Keresztgátbontás: T=teljes, R=részleges [m], helymegadás: a főmederre merőlegesen vetítve fkm-ben
Átereszépítés: A szennyvíztisztító sodorvonali bevezetése alatt zárt, a Buki "híd" alatt nyitott áteresz javasolt.
Bürü (gyalogos függőhíd) építés: helyi pályázat javasolt az adott érdekcsoportok részéről
Iszap eltávolítás: H = helyi mechanikai, O = oxigéndúsítás, B = biológiai módszer (?)
Kiegészítő kortás és lerakóhely: tól-ig [fkm]
2010. december, Vác, Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete

