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BEVEZETŐ
Magyarország, csak az Európai Unió tagjaként, az eddigiekhez képest talán
legnagyobb eséllyel kezdeményezheti, az évszázadokon át elhúzódó infrastrukturális
fejlesztéseinek kidolgozását és gyakorlati megvalósításig juttatását.
A vasúti, közúti és vízi infrastruktúra fejlesztés hosszútávra szóló tervei
körvonalazottak, irányuk, arányuk és mértékük megalapozott, tartamuk konkrét
megvalósításokat tűznek ki célul, melyek megvalósulásának eredménye, azok
közhasználatában jelenik meg.
A munkaerő és a tőke szabad áramlása, a helyváltoztatás szabadsága az országok, a
régiók megtartóerejét, élhetősége mellett termelő tevékenységét, de termelő
képességét is újra értékelteti, akarva – akaratlanul, természetesen számos kihívás
megoldási igényével együtt.
A gazdasági fejlődés megélénkülésének, hosszú távú fenntarthatóságának sok
összetevő eleme van. Ezek között jelentőséggel bír, az átjárhatóság, gyors
megközelíthetőség és a nyújtott szolgáltatások minősége, az értékteremtő termelés
segítése, az életképesség megteremtése és megtartása, a termelő ágazatokban,
valamint a meglévő erőforrásainkkal való észszerű és tervszerű gazdálkodás. Az
erőforrások tekintetében, kiemelten szükséges kezelni, a felületi és az ásványvíz
készletet.
A közúti és a vasúti infrastruktúra fejlesztésének előkészítése, tervezése, valamint
gyakorlati megvalósulása egyazon időben mérhetően jelenik meg.
A vízi közlekedés fejlesztésének európai léptékű rangján kezelése, a hajózási
útvonalak biztosítása, a mederszabályozások, a vízszint tartás műtárgyai, a víztározó
rendszerek kiépítése, a vízgazdálkodás, vízi energiatermelés, öntözéses
mezőgazdasági kultúra kiszélesítése, élővíz védelem, együtt kezelendő elemeinek
számba és figyelembevétele, a fő irányokat eleve adják.
Van mit tenni, a Kárpát – medence nagy folyóinak és vízgyűjtő rendszerének
magyarországi szakaszait illetően. Az évszázados gondolatok és a jelenre, de főleg a
jövőre készülő tervek együttesen kínálják, a fejlesztések kiindulási pontjait, a mai
modern mérnöki létesítményeinek megalkotásához.
A végleges tervek elkészítéséhez, a már eddig kidolgozott elképzelések, mint saját
szellemi erőforrásaink rendelkezésre állnak
A Duna – Tisza Csatorna tervezésének története szőrszálhasogató viták és
személyes sérelmek története is. Sajátos és időszerűen figyelmeztető vonása a
Csatorna történetének, hogy a viták nem a célokról, hanem a műszaki részletekről
zajlottak, sokszor igen hangosan. A Csatorna megvalósítását, a kormányzat többnyire
nem az egyértelműen ellenzők hatására, hanem a támogatók vitáitól
elbizonytalanodva odázta el.
Hazánkban a kereskedelmi hajózás csak a természettől adott vízi utakat veheti
igénybe,
ezért vízi út " hálózatunk" - összekötő elemek híján - lényegében nem
hálózat, míg az EU területén, a folyók alkotta gerinc vonalakat, a számos hajózható
csatorna teszi valóságos hálózattá.
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ELŐZMÉNYEK
"Kéne egy a Tiszát a Dunával öszve kap - tsoló ujj hajókázható Tsatorna" – írta
Dillher báró 1715 – ben, őfelségéhez eljuttatott felterjesztésében.
A Pest és Szolnok közötti víziút megvalósítását három hónapi munkával gondolta
kivitelezni úgy, hogy a területileg érintett 16 vármegye lakossága ásná azt ki,
mindegyike kerek egy mérföldet. A bécsi kamara a tervet további mérnöki
megfontolásra félretette, de ennek ellenére valami vitathatatlanul elkezdődött.
A nagyszabású terv az idő múlásával nem veszített varázsából, bizonyíték erre azok
neve, akiket nem hagyott nyugodni a gondolat. A legismertebbek akik a csatorna
megépítését szorgalmazták Vedres István 1805, Beszédes József 1839, gróf
Széchenyi István 1845, Reiter Ferenc 1866, Zichy Jenő gróf 1868, Türr István 1881, a
Magyar Mérnök – és Építész Egylet 1897 és 1902, a Magyar Királyi
Kereskedelemügyi Minisztérium 1905, a Magyar Köztársaság Földművelésügyi
Minisztériuma 1919.
A tervezők 1931 és 1935 között 11 nyomvonalat vizsgáltak meg. A legkedvezőbbnek
akkor, a soroksári Duna ágból kiinduló délkeleti irányt követő, a Tiszához Csongrádnál
csatlakozó magas vezetésű csatornát tartották A szintkülönbségek áthidalását 11
zsilip biztosította volna, a 110 kilométeres távolságon. A Dunától, 98 méter Adria
feletti magasságról indulva, három zsilip segítségével érhette el, a 122 méteres
magasságot. Onnan nyolc zsilip eresztette volna a vizet vissza 80 méterre a Tisza
szintjéhez. Tervezett szélessége 32 – 33 méter, melyet elegendőnek ítéltek meg az
1000 – 1200 tonnás uszályok közlekedéséhez.
Báró Bánffy Dániel Magyar Királyi Földművelésügyi miniszter aláírásával, 1943 – ban
törvényjavaslat készült, melyben a csatorna megépítését a "magyarság legeredetibb
bölcsőjének, az Alföldnek gazdasági javulását látta". Tildy Zoltán köztársasági elnök a
parlamentben e szavakkal ajánlotta a csatornát képviselőtársai figyelmébe: "Legyen
ennek megvalósítása az egész nemzet ügye. Nagy korszakok így térnek vissza nagy
alkotásokban."
Valóban, 1947 tavaszán megérkezett Tildy Zoltán Taksonyba, az első kapavágás
személyes megtételére és példáját követte több tízezer kubikus, éjjel – nappal
talicskázta a földet, hogy néhány hónap alatt eljussanak a kék Dunától a szőke
Tiszáig.
Három hónap hamar eltelt. A 68 millió köbméter földtömeg, még a könnyen fejthető
kunsági homokból is, hatalmas mennyiségnek bizonyult. Dabas határában megálltak,
a kubikusok és abbahagyták a munkát.
Az elkészült csatorna szakasz hossza 10 kilométer.
Újra napirendre került 2007. évben, a csatorna megépítése, a Homokhátság
vízellátásának, valamint a belvízi hajózás fejlesztése kapcsán. A szakértők egy része
a Csepelt Csongráddal összekötő csatorna megépítését gondolják megoldásnak. Az
építmény jelentőségét a Duna – Tisza köze utóbbi évtizedekben bekövetkezett
mikroklímájának megváltozásából adódó sivatagosodási folyamat megállításában
látják. Nacsa János a gödöllői Szent István Egyetem tanára rámutatott: évente
kevesebb csapadék hullott, mint korábban. A talajvízszint csak az elmúlt 10 évben 6
méterről, 10 méter mélységig húzódott vissza. Megindult a sivatagosodás, aminek
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nyomán bizonytalanná válik a térségben a sok ember egzisztenciáját jelentő
agrártermelés.
A feladat megoldást komplexen kezelve, a felhalmozott tapasztalatokat és a
környezeti adottságokat is figyelembe véve, a több funkciós, a hajózás, a
vízátvezetés, a vízpótlás, az árapasztás és a vízerő – hasznosítás, együttes egy
időbeni vizsgálata és elemzése alapján érdemes csak újra kezdeni.
Az elemzéseknek ki kell térniük, a társadalmi, a gazdasági, a környezeti hatások
részletes bemutatására, ugyan úgy, mint az elérhető eredmények bemutatására és
számbavételére. A meglévő és a teljes körű megvalósításhoz még szükséges
erőforrások felmérése, azok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, a felelős
személyek és szervezetek, Kormány által történő kiválasztása, mind – mind a gondos
előkészítés, egyben a sikeres megvalósítás záloga.
A Kormánynak, a Duna magyarországi szakaszára vonatkozó, egyben a
folyamrendszer egészének funkcióit is befolyásoló koncepcióját 2009 év végére kell
elkészítenie. Ebben a koncepcióban, szükséges szerepeltetni, több más
egyezményekben vállalt, a Dunát érintő feladat megoldása mellett, a Duna – Tisza
Csatorna és vele, a Homokhátság vízügyi rendezését is.
A Kormány döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervéről
A Kormány 2007. július 25 – én döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akció
tervéről, amelyek alapján az elkövetkező hónapokban összesen 2 800 milliárd forint
értékű fejlesztés kezdődik el, részben pályázati úton, részben pedig kiemelt projektek
révén.A Kormány ennek részeként most döntött összesen több mint 500 milliárd forint
támogatási értékben 271 kiemelt projekt támogatásáról is. Ezek közül 191 projekt
esetén hat hónapon belül meg lehet kötni a szerződést. További 80 projekt esetében a
támogatottság megvan ugyan, de átdolgozásra van szükség, ezért újabb döntés
november hóban születhet róluk.
A most eldöntött kiemelt fejlesztések között vannak nemzeti jelentőségű beruházások,
vannak országos humán programok, valamint összesen 123 útépítés megvalósítását
is támogatja a Kormány, 882 km hosszban, 49, 3 milliárd forint előirányzattal.
Az élővizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése, a Duna – völgyében
érinti, a Duna – Tisza közi Homokhátságot, az Alsó – Duna – Völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Bács – Kiskun és Csongrád megye tájegységeit, valamint
területeit. A tervezett tározók és a természet közeli vízrendezési fejlesztések egyaránt
szolgálják a vízhiányos térségek vízkészleteinek megőrzését és az aszályos
időszakok kedvezőtlen hatásának mérséklését. A program egyrészt meglévő
vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukcióját, a mai kor elvárásainak megfelelő
technológiai fejlesztését irányozta elő, másrészt tározók és egyéb vízvisszatartások
feltételeinek megteremtésével, valamint vízpótló létesítmények építését foglalja
magába, amelyek megtartják, illetve növelik a térségek vízkészleteit.
A fejlesztések eredményeként, a létesítmények jobban tudnak alkalmazkodni a
szélsőséges időjárási helyzetekhez. A tervezett három szivattyútelep korszerűsítése,
kapacitásfejlesztést, az energiatakarékosabb és biztonságosabb működést és a
vízminőséget javító uszadék eltávolító beépítését jelenti. A Solti apasztó rendszer
megvalósítása együttesen jelent levezetési és vízpótlási kapacitásbővítést és
vízminőség javító szerepe is van.
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1. STRATÉGIA
1. 1. ORSZÁG STRATÉGIA,
A hajózás pozitív nemzetgazdasági szerepének megvalósulását ezért, egy komplex
intézkedés – csomaggal lehet elősegíteni, amelynek döntő elemei:
A gazdaságos és biztonságos hajózási tevékenységhez szükséges, a Duna
tekintetében, a nemzetközi víziút – státuszból fakadó követelményeknek is
megfelelő, vízi úti feltételek megteremtése és fenntartása,
A Tisza nemzetközi jogi és a kikötői alaphálózatot képviselő országos
közforgalmú kikötők, külső infrastrukturális kapcsolatainak kiépítése illetve
javítása, valamint, a belső infrastruktúra fejlesztésének támogatása,
Kikötői szolgáltatások fejlesztése, pályázati úton megvalósuló céltámogatása,
Szakemberképzés feltételeinek megteremtése, nemzetközi együttműködés
keretében és intézményfejlesztés,
A Duna – Tisza Csatorna megépítése,
A Duna tó megépítése,
A Tisza mentére tervezett tározók megépítése,
1. 1. 1. A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA STRATÉGIAI FŐ IRÁNYAI KÖZÉ BEKERÜLT
A Duna, mint a VII. sz. nemzetközi folyosó VI. osztályú kiépítettség fokának
megteremtése, ami jelenti a 2, 5 m merülési mélységű hajózó út, az év 300
napján való biztosítása,
A Tisza folyó vízi útjának mielőbbi megnyitása, a nemzetközi hajóforgalom
számára, az érintett régiók fejlődésének elősegítése érdekében,
1. 1. 2. A MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA VÍZI KÖZLEKEDÉSÉNEK
STRATÉGIÁJA
Gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű,
biztonságos és a környezetet kevésbé terhelő vízi közlekedés megteremtése,
A logisztikai szolgáltató központok hálózatának megteremtése és a korszerű
kombinált fuvarozási terminálok fejlesztése, melyek lehetővé teszik a
környezetkímélő áruszállítások részarányának növelését;
A magyar Duna szakaszon - nemzetközi összefogással - a megfelelő vízi út és
az országos közforgalmú kikötők alapinfrastruktúrájának fejlesztése.
A közlekedésbiztonság javítása;
A közlekedési tarifák, díjak, kedvezmények és bevétel kiegészítések
korszerűsített, egységes alapokra helyezett, EU. konform rendszere, a
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díjbeszedés, valamint az integrált menetjegy rendszer korszerű telematikai
megoldásának bevezetése,
A környezetszennyezés (üvegházhatást okozó légnemű és szilárd összetevők,
zajterhelés) csökkentése, a természeti és táji értékek védelme a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése és fenntartása során,
1. 1. 3 . A MAGYAR AGRÁRSTRATÉGIA,
Magyarországon, a múltban meghatározó 70 % - os, a mezőgazdaságban
dolgozónépesség 100 év alatt több mint tizedére 5% - ra csökkent.
Az agrárpolitika szerepe azonban felértékelődött és olyan országokban is megnőtt,
amelyek fejlettségüket azzal is igazolni kívánták, hogy mezőgazdaságuk alárendelt
voltát hangsúlyozták.
Romány Pál korszakalkotó kategorizálásának felhasználásával, az agrárpolitika
elméleti lényege négy, a mezőgazdaságot közvetlenül érintő témakörben
határozható meg, nevezetesen:
1. A földdel, az agrártermelés alapjával való gazdálkodás, a földhasználat
kérdése,beleértve a birtokviszonyokat, a bérleti és a gazdálkodási rendszereket.
Ezt nevezte a régi magyaróvári iskola Telektannak, Felszerelés – és
Jószágberendezés – tannak. Az agrárpolitika döntően meghatározó eleme a
földbirtok - politika, amelyen a rendszer egészséges működése is mérhető.
Indikátora a földforgalom, a kataszteri adatsor, valamint a földértékelés rendszere,
amely hazánkban az 1979. évi új kezdeményezés kifulladásával megrekedt, a
Monarchia múlt századbéli, már sehol sem alkalmazott, aranykoronás kereteiben.
2. A földművessel, valamint a földtulajdonos szerepével, jövedelmük, életfeltételeik
összefüggéseivel kapcsolatos tevékenységek. Az agrárpolitika itt érintkezik a
legszélesebb mezőben a szociológiával, a közgazdaságtannal, benne a pénz – és
hitelpolitikával, a jelzálog, a vámpolitika kérdéseivel, a költségvetési transzfer –
rendszerekkel, az agrárgazdaságtannal valamint a marketinggel.
Ez a tartomány az érdekvédelemnek is fontos területe és alapozó elméleti forrása
is egyben, hiszen a konfliktusok napjainkban is e témakörök körül tornyosulnak. A
társulás, a szövetkezés témája szintén itt elemezhető a legmélyebben, illetve a
következő területen.
3. Az agrárpolitika – tan nagy vizsgálati területe a falu, a szó tágabb értelmében, a
falusi – szociológia által elért eredmények, ideértve a tanyavilágot, az egész
agrártársadalmat. A demográfiai folyamatok, a falu migrációjának alakulása, az
agrárnépesség iskolázottsága és több más tényező vizsgálata csak más
diszciplínák művelőinek részvételével végezhető.
Ennek a tényezőcsoportnak az alapos, szakértő vizsgálatán, a szükséges teendők
felismerésén nagymértékben múlik a falusi térségek népesedési viszonyainak
jövője, településeinek térszerkezete, végeredményben a kereső népesség
összetétele. A második pontban említett közgazdasági feltételek függvényében
eldőlhet a terület lakottsága vagy kiürülése, jó példa erre az Alpok vidéke, illetve az
ott maradottak támogatottsága, azaz a népsűrűség kérdése is.
4.

Az agrárpolitikának vizsgálnia kell a foglalkoztatottság, a vidéki
népességmegtartás
lehetőségeit.
Ezt
elsősorban
a
mezőgazdasági
termeléspolitika keretein belül, az ún. belterjes és külterjes üzemmód arányait,
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valamint az agrárpiac lehetőségeit tekintve, de akár ezeken túlmenően is, az
alternatívák tudományos feltárását, kiterjesztve a termelés
és feldolgozás
folyamatain kívül a szolgáltatási, tájvédelmi, és más, újabb keletű témaköröket is,
azaz a multifunkcionális mezőgazdaságra. A
foglalkoztatottság egyrészt
szezonális ügy, másrészt folyamatos feladat, a mezőgazdaság ugyanis munkaerő
kibocsátó ágazat. A „fölösleg” esetében már a területi gazdaságfejlesztés, a
vidékpolitika kerül döntési kényszerbe.
A fentiekből kitűnik, hogy az agrárpolitika igen sokrétű, a vidéki életet alapvetően
befolyásoló tudományág. Napjainkban leginkább a piac, a gazdasági
törvényszerűségek érvényesülése szempontjából szoktuk vizsgálni, azonban
egyre több döntéshozó ismeri fel, hogy aki agrárpolitikát csinál, az vidékpolitikát is
művel. Az alkalmazott agrárpiaci szabályozás, mint más gazdaságpolitika is
elsősorban stratégiai – politikai szempontok figyelembevételével alakul ki. Ezért
szükséges áttekinteni a tudományág alkalmazott területeit is
Célok:
Elsődleges cél az agrárpiaci szabályozás kialakításkor, hogy az egyes államok
élelmiszerszükségletüknek a lehető legnagyobb részét maguk állítsák elő, és ne
legyenek kitéve a világpiaci bizonytalanságoknak. Ezt a nemzeti büszkeségen
túlmenően akár egy esetleges háborús helyzet kialakulásának veszélye is
indokolhatja, vagy egyszerűen az, hogy az ország kereskedelmi mérlegének
állapota nem engedi meg, hogy külföldről olyan termékeket vásároljon, melyet
képes maga is előállítani. A mezőgazdasági önellátás foka tehát nemcsak a
háborús veszélyek időszakában fontos mutatószám, hanem minden időben
minősíti az élelmiszer-ellátás biztonságát. A feladat tehát az, hogy a
mezőgazdaság versenyképes áron, garantált mennyiségben és minőségben
szállítson. Az utóbbi időben, az EU. tagjaként, fontossá vált az élelmiszer –
biztonság dimenziója, a származási hitelesség garanciája, valamint a szállító
ellenőrizhetősége – tekintet nélkül a birtokméretre, gazdálkodási formára.
Az agrárpolitika ösztönözheti az agrártermelési kapacitás teljes hasznosítását,
valamint akár más célokra való átállítását. A mezőgazdaság ugyanis nem
kizárólag élelmiszert állít elõ, fontos területe az élelmiszeriparon kívüli más
iparágak számára való termelés is, nevezetesen az energiaiparnak, a fa – textil –
a vegyi – és más iparágak számára. Jelentőssé vált az élvezeti cikkek
fogyasztása, mint szeszesital, dohány, a „luxuscikkek”, virág, dísznövények,
hobbyállat kereslete is. A nem élelmiszer profil támogatása az alacsony
népsűrűségű területeken, vagy éppen az intenzív gazdálkodás mellett –
különösen figyelembe véve a várható élelmiszer előállítási kvótákat – jelentős
teret nyerhet.
A nemzetközi árukereskedelemben minden ország saját komparatív előnyeinek
kihasználására törekszik. Ahol a versenyt nem veszik komolyan, ott a lemaradás
elkerülhetetlenné válik. Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy a
minőség, a specialitás, „hungarikum ” – ok, az agrárkivitel legnagyobb kihívása
mind az EU, mind az azon kívüli piacok tekintetében.
A fejlett országokban az egyik legfontosabb cél a vidéki lakosság helyben
tartása, mert a kormányzatok úgy vélték, hogy a tömeges elvándorlás okozta
problémák megoldása, melyeknek kiváltói a városokba betelepülő „vidékiek”,
jóval költségigényesebb, mint a folyamat megelőzése. Az agrárnépesség
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számának, felkészültségének alakulásában, az agrárcivilizáció színvonalának
emelésében az agrárpolitika szerepe megkérdőjelezhetetlen. A vidéken való
megmaradáshoz, a helyben való társadalmi felemelkedéshez jobb megélhetésre
van szükségük a falusi társadalom szereplőinek.
A termelők jövedelmének növelése, hatékonyabb termelési szerkezet és a
multifunkcionális mezőgazdaság kialakítása. Az ipari munkahelyek kialakítása, a
jövedelem paritás biztosítása, valamint más, regionális gazdaságfejlesztéssel
kombinált intézkedés mind ebbe az irányba hatnak.
A migráció alakulása, az esetleges emigráció mérete, valamint az agrárpolitika
jellege közötti kapcsolat egyértelműen feltárható. A falusi településszerkezet, a
tanyák fennmaradása nem csupán a közigazgatási feltételek alakulásától,
hanem az agrárpolitikától is függ. Elég csak itt az agrárszociológia által
kimutatott demográfiai erózióra gondolnunk.
A környezetvédelem, a táj – és természetvédelmi intézkedések kiterjesztése és
fenntartása az agrárérdekekkel való kooperáció esetén könnyebbé válhat. A
mező, valamint az erdőgazdaság ott is jelen van, ahol a természetvédelmi õr
csak ritkán fordul meg. Az Alpokban azért kap támogatást a hegyvidéki
tehéntartó gazda, hogy ápolja a hegyi legelőket. De elég csak a Hortobágyra
gondolnunk, ahol azért engedélyezték a világörökség részét képező tájegységen
a rideg szarvasmarhatartást, mert a természeti környezet egyensúlya csak így
biztosítható.
A termelésökonómiai lehetőségek kihasználásán túlmenően az agrárpolitikának
társadalompolitikai feladatai is vannak. Meg kell említeni az agrártársadalomban
az erõs családi kötődést, továbbá a falusi kulturális örökség, a folklór
megőrzését. Külön kiemelném az agrár – és birtokpolitikai célokkal
összekapcsolt szociálpolitikát, nyugdíjrendszert és örökösödési jogot.
Az egyházak mellett, az agrárpolitikának is szerepe volt abban, hogy a falvak
közösségi élete, öntevékenysége fennmaradt, illetve újjáéledt. A helyi
összefogást, a szövetkezeteket preferáló agrárpolitika kedvezményekkel is
támogatta. Az agrárpolitika segíthet abban, hogy a kollektivizmus rossz emlékeit
feledtetve, a civil kohéziós forrásokat segítse és a haladás szolgálatába állítsa.
Az EU. tagsággal párosuló változások befogadását nem lehet elvárni kellő
előkészületek és felkészítés nélkül.
A multifunkcionális gazdálkodás elveit szem előtt tartva korunk agrárpolitikája
nyit a szabadidős tevékenységek, a turizmus, a rekreáció irányába is. Az erdők,
kisvizek, szórvány települések, erdész és vadászházak, a falusi vendéglátás
egyre nagyobb üdülési és sportolási igényt elégít ki. A jól értelmezett
agrárturizmus nem csupán időszakos bevételt jelent a gazdálkodónak, hanem
alkalmat is arra, hogy a mezőgazdasági élet sokféleségét, kockázatait is
bemutatva megismertesse a vendéget a természetelvű gazdálkodással. A
bemutató gazdaságok nem csak a szaktanácsadás bázisait jelentik, hanem az
oktatásét is.
A polgárosodás és a vagyonbiztonság két összetartozó fogalom. A hazai
agrártársadalomban csak akkor voltak jelen a polgárosodás elemei, amikor az
anyagi és nem anyagi felhalmozást, vagyoni gyarapodást elismerte, sőt
elősegítette a hatalom. Amikor ez megszakad, akkor visszaesés következik. Az
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alapokat pedig a mezőgazdaságban a biológiai ciklusokból adódóan mindig
sokkal nehezebb, mint más ágazatokban. Az agrárpolitikának tehát egyik
különösen hangsúlyos kérdése, hogy a polgárosodás alapját képező elemekben
viszonylag nagy állandóság érvényesüljön, hogy az ingatlan se szó szerint, sem
átvitt értelemben ne inogjon.
Az ország
nemzetközi
kapcsolataiban,
a
diplomáciában,
sőt
a
világkereskedelemben is nagy szerepet játszik az agrárpolitika. Magyarország
geopolitikai helyzetéből adódóan elsőrangú kérdés a szomszéd országokkal való
agrárkapcsolat. Az állat – és növény egészségügyi együttműködés, csak az
egyik dimenzió. Legalább ilyen fontosnak tekinthető a vízügyi együttműködés is,
hiszen az ország felszíni vizeinek 90% - a külföldi eredetű
Magyarország felszíni édesvízkészletének megtartása, a befogadó kapacitás
bővítése a Duna – Tisza közi Homokhátságon, az EU vízgazdálkodási
programjába illesztve. A Duna programba beépítve a Duna – Tisza Csatorna és
a Homokhátság vízellátásának, öntözési rendszerének kialakítása.
A kitűzött célok eléréséhez az agrárpolitikának alapvetően három nagyobb
eszközcsoport áll rendelkezésére:
1. A struktúrapolitika, amelynek célja, hogy a termelő gazdaságok nagyságában és
a gazdálkodás méretében végbemenő szükségesnek tartott változásokat
ösztönözze, egyben a változás okozta nehézségeken enyhítsen. A
termelékenység és a jövedelemnövelés, azaz az általános agrárpolitikai célok
eszközei között mind a földterület nagyságára, mind a technológiai
előrehaladásra inspiráló intézkedések megtalálhatók. Nyugat – Európában a
struktúrapolitika főbb tevékenységei az alábbiak szerint csoportosíthatók:
Farmstruktúra, azaz termelési méret kialakítás a hatékonyság javítása
érdekében;
Szociális és környezeti hatások, makroszintű kompenzálása;
Regionális problémák megoldása.
2. A farmstruktúrába való beavatkozásnak 3 fő eszköze:
Az örökösödési törvény, egy örökös kijelölése a földterület elaprózódásának
elkerülésére,
A konszolidációs programok, amelyek a földosztások korrekciós programja és
jelentős költségvetési terheket felvállalva igyekszik a szétaprózott
földterületeket egyesíteni,
Az egyesítési politika, ami a farmméret növelését célzó intézkedés: az állam
által felvásárolt földterületet csak a szomszéd terület birtokosa vásárolhatja
meg.
Ezen intézkedések nem minden országban figyelhetők meg, hiszen az ilyen komoly
költségvetési terheket okozó állami beavatkozásokat csak ott indokolt bevezetni, ahol
feltétlenül szükségesek. Egyes országokban (pl. Anglia), az adott időszak gazdasági
körülményei önmagukban, állami beavatkozás nélkül is létrehozták a megfelelő
hatékonyságú gazdasági méretet. Napjainkban azonban a vidéki lakosság ipari
centrumokba áramlása olyan súlyos problémákat vet fel, mint a munkanélküliség
növekedése, a túlduzzadt városi agglomerációk további erősödése.
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Az állami szabályozásnak, melynek során a vidéki lakosság jövedelmének akár
közvetlen támogatások általi szinten tartása árán is meg kell akadályozni a lakosság
eláramlását. Ide kapcsolódik a regionális problémák megoldása is, melynek során az
állam különböző terület- és településfejlesztési programokkal igyekszik a nem
homogén vidék helyzetét befolyásolni a városok elszívó hatását mérsékelni.
Törvényekkel kell elősegíteni az egy tulajdonban lévő földterületek elhelyezkedésének
racionalizálását, vagyis területcserék sokaságát kell végrehajtani állami segédlettel,
hazánkban a Nemzeti Földalap keretében.
1. Hasonló céllal, törvényekkel kell rendezni az elhagyott területek tulajdonjogát
éppúgy, mint az örökösödés okozta problémákat. Mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a területek további aprózódását elkerüljük, ugyanakkor a
struktúra és az árpolitika összekötésével általában sikeresen akadályozzák meg
a túlzott földterület-koncentrációt is. Bizonyos nagyság fölött ugyanis a termelő
nem jogosult a különböző támogatásokra.
2. A piacpolitika, mely alapján meghozott intézkedésekkel, a gazdaságirányítás az
agrárium egészére jellemző bonyolult, sokszereplős piaci kapcsolatokat szeretné
befolyásolni, méghozzá úgy, hogy minél nagyobb védelmet nyújtson az
egyébként igen gyenge alkupozícióval rendelkező termelőnek. Teheti ezt úgy,
hogy jól működő, a termelő és a vásárló számára is elfogadható piaci
intézményeket hoz létre, azaz nagybani piacokat, tőzsdéket, aukciókat. Teheti
ezt úgy is, hogy a piaci szereplők közül néhányat kiválaszt, s azokat valamilyen
preferált helyzetbe hozza. Az alkalmazott eszközökkel el tudja érni, hogy a
verseny magas szintű legyen. Lehetővé teszi az ágazatba való szabad be- és
kilépést, az új belépőket segíti a piacra-jutásban, a kisebb volumenű termelők
közös értékesítését támogatja.
3. Az árpolitika, mely szerint elsősorban a termelő által elért, valamint a vertikális
lánc egyes pontjain kialakuló árra összpontosít. Az elérni kívánt konkrét célok
lehetnek különbözőek, mint árstabilizálás, a termelők jövedelmének növelése,
vagy a kereskedelmi árak csökkentése annak érdekében, hogy a fogyasztók
könnyebben juthassanak a termékhez. Az árstabilizálásra való törekvés azt
jelenti, hogy a mezőgazdasági termelésre jellemző árfluktuáció nagyságát a
lehetõ legkisebbre kívánják csökkenteni. Árfluktuáció az évenként eltérő termés
hatására is bekövetkezik.
Mindhárom eszközrendszer egyes elemei a mezőgazdasági termelő jövedelmét
módosítják annak érdekében, hogy a kitűzött céloknak megfelelő irányban
következzenek be változások az ágazaton belül. Az agrárpolitikai eszközök számát
tekintve az eszközök legtöbbje az árpolitikai beavatkozások közé sorolható.
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1. 1. 4. STRATÉGIAI ELEMEK,

Kitörési pontok

Lehetőség – gyengeség stratégiák

A transz – európai folyosó szerepnek
megfelelő közlekedési és logisztikai
hálózatok kiépítése
Duna – Tisza Csatorna építés
A táji és kulturális adottságokra épülő
turisztikai arculat és infrastruktúra
fejlesztése
Stratégiai vízkészletek megőrzését
szolgáló fejlesztések
Duna menti integráció helyi bázisainak
kialakítása
Tudásigényes iparágak fejlesztése
Differenciált, egyedi arculatú agrárium
kialakítása
Térségen átnyúló Natúrparkok
kialakítása

Veszély – erősség stratégiák

Természeti és ökológiai rendszerek
állapotának javítása, megőrzése
A Homokhátság vízellátásának
biztosítása
Az európai követelményeknek
megfelelő hajózóút biztosítása
A Duna összekötő, összefűző
szerepének erősítése
A mezőgazdaság ökológiai alapon és a
termelési kultúra bázisán,
piacorientáltan való fejlesztése
Életminőséget javító infrastruktúrák
fejlesztése (víziközmű, belvíz)
A Duna és a Tisza közötti hajózás
Magyarországon belüli megoldása

Válságmenedzsmentet igénylő területek

A dunai hajózás feltételeinek
társadalmi – gazdasági – környezeti
szempontokkal összehangolt
megteremtése és biztosítása,
tekintettel, a Gönyű – i és Dömös - i
gázlókra is.
A táji értékeken alapuló, vízparthoz
kötődő turizmus környezeti
feltételeinek megteremtése
(vízminőség, tájdegradáció)
A mikro – és mezoklimatikus feltételek
javítása területhasználat – váltással
(erdősítés, vizes élőhelyek, gyepek)
A fejlesztési gócpontokra nehezedő
terhek csökkentése térségi
munkamegosztással (a feladatok és
szerepek decentralizációja)
Helyi identitástudat és értékvédelem
érvényesítése a fejlesztések során
A vízjárás fokozódó szélsőségeihez
alkalmazkodó árvízvédelmi rendszer
fejlesztése
Komplex vízgazdálkodás

A környezeti hatásvizsgálatok
hatékonyságának növelése a
fejlesztéseket megelőzően
A Duna –Tisza köze és a Homokhátság
Gazdasági tevékenységek
környezetszennyező hatásának
csökkentése
Tradíciókon alapuló magas helyi
multiplikációjú gazdaság megteremtése
Az anyag és energia körforgást
elősegítő térségi rendszerek kialakítása
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1. 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS
1. 2. 1. VÍZHÁZTARTÁSI VÁLTOZÁSOK ÉS VÍZGAZDÁLOKDÁS,
A DUNA – TISZA KÖZÉN
A Duna – Tisza köze, hazánk legszárazabb vidéke közé tartozik. A csapadék és a
lehetséges párolgás különbségeként értelmezett éghajlati vízhiány itt és a
szomszédos tiszántúli területeken a legnagyobb, mintegy 300 – 350 mm. A két folyó
közötti területen belül különleges helyet foglal el a kb. 8000 km 2 kiterjedésű, nagyrészt
homoktalajokkal borított Homokhátság, mely 30 – 50 méterre kiemelkedik
környezetéből. A Duna –Tisza közi Homokhátság csak egészen kicsiny részen
érintkezik nálánál magasabb fekvésű területtel, nevezetesen északról, a Gödöllői –
Monori dombsággal.
Ezen elszigeteltség miatt a Homokhátságnak, a vízbevételek szempontjából önálló
vízháztartása van, ami hosszú, többéves száraz időjárási periódusokban a
vízkészletek nagyfokú csökkenéséhez vezet. Ez jellemzően a kisvízfolyások
elapadásában, a tavak kiszáradásában, a talajvízszint süllyedésében, a
mezőgazdasági és erdőgazdasági hozamok csökkenésében, az élővilág
elszegényesedésében stb. nyilvánul meg. Ezek a káros jelenségek, a régmúlt időkben
is előfordultak, (pl. az 1790 – es, az 1860 – as, az 1930 – as és az 1940/50 – es
években). Különös élességgel, csak az 1980 – as évektől kezdve léptek föl, ugyanis
ekkor már, az elhúzódó szárazság mellett, különféle emberi tevékenységek, mint a
vízhasználat növekedése, a földhasználat átalakulása, vízrendezés is észrevehetően
hozzájárultak a kedvezőtlen vízháztartási helyzet kialakulásához. Legújabb
vizsgálatok szerint a beszivárgás, illetve a nedvesség felhalmozódás szempontjából
döntő október – májusi időszak csapadékösszeg 1931 – 2003 közötti trendje
határozott csökkenést mutat. A csökkenő trendet két 30 éves átlag összevetése is
igazolja: Az október - májusi összeg 1941 –1970 közötti átlaga 349 mm, az 1971 –
2000 közötti átlag 306 mm.
Az eltérés (43 mm) 12% - os, ami igen figyelemreméltó, jelentős változásnak
tekinthető. A júniustól szeptemberig tartó négyhavi időszakban a csapadék
mennyiségének csekély növekedési trendje mutatható ki. Ugyanez mondható a
hőmérsékleti értékekről is. Az 1990 – es évtized második felének csapadékosabb évei
csak átmeneti és mérsékelt javulást hoztak a Homokhátság vízháztartásában.
Napjainkban a talajvíz a Duna –Tisza közi Homokhátság több észlelő kútjában minden
korábbinál alacsonyabb szinten van! A 2004. szeptemberi középvízállás a
Homokhátság nagy részén 2 – 3 méterrel, helyenként 4 – 5 méterrel van alatta, az
1956 – 60 közötti törzsidőszak átlagának.
A kedvezőtlen vízháztartási helyzet enyhítése érdekében foganatosítandó teendők a
következő négy fő csoportba sorolhatók:
1. A szárazgazdálkodás lehetőségeinek maximális kihasználása, azaz szárazságtűrő
növényfajok és fajták szélesebb körű alkalmazása, a nedvességmegőrző
agrotechnikai módszerek elterjesztésével,.
2. A helyi vízkészletek, belvizek visszatartása és tárolása belvízcsatornákba épített
zsilipek és tározók segítségével,
3. A különféle használt vizek újrafelhasználása, megfelelő tisztítás után elsősorban,
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a lakossági szennyvizek mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosításával,.
4. Vízpótlás külső vízforrásból, a Dunából és/vagy a Tiszából, nyílt csatornák,
esésnövelő szivattyútelepek és nyomócsővezetékek kombinált hálózataként
megvalósítható, vízszállító rendszerek útján.
1. 2. 2. A KLIMAVÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS,
A tagadhatatlanul folyamatban lévő klímaváltozás, súlyos nemzetközi konfliktusokat,
sőt háborúkat is megindíthat, amiknek már előjelei is vannak. Itt csak néhány kirívó
példa kerül megemlítésre, természetesen a pánik keltés szándéka nélkül:
A klímaváltozás következtében, az északi pólus övezetében várható, nagymértékű
hőmérséklet emelkedés, mely annyira lecsökkentheti, sőt helyenként meg is
szüntetheti a ma még meglévő hó – és jégtakarót, hogy ott a felszíni, vagy a földalatti
nagymennyiségű fosszilis energiahordozó, a szén, az olaj, a gáz, gazdaságos
kitermelésére megnyílik, lehetőség. A konfliktusok előjelei máris tapasztalhatók a
területileg érintett országok (Kanada, USA, Dánia, Norvégia, Oroszország és
Grönland) között. Az északi pólus környékének kihasználására még nincs nemzetközi
egyezmény, szemben a déli pólussal, amire már vannak nemzetközi megállapodások.
Egy másik súlyos feszültséget okozó és még háborúkat is előidézni képes probléma,
a folyók vízkészletének megosztása. Ilyen konfliktusok már eddig is voltak (Euphrates,
Jordán), de még sok helyen másutt is felmerülhet, éspedig nemcsak a vízhasználatok
megosztása, hanem az árvízveszélyek és a hordalék terhelések megnövekedése
miatt, mint a Ganges és a Duna vízrendszerében.
Fenyegető globális katasztrófa veszélyt vetít előre, az óceánok és tengerek
felmelegedése, ez által a kontinensek tengerparti, mélyen fekvő területeinek elöntése.
Ez az életteret befolyásoló és korlátozó körülmény, a korábbi kontinentális és
interkontinentális népvándorlásokkal szemben, egy globális népvándorlás
lehetőségével fenyegeti, az egész emberiséget és vele együtt az élő környezetet. A
hőmérséklet növekedés nagyságrendjétől függően, egyes tengerparti országok
területének jelentékeny részét, mások teljes egészét fenyegeti az elöntés veszélye,
továbbá az óceánok és tengerek, egyes szigetei teljesen víz alá kerülhet, a Csendes –
óceán számos természeti paradicsoma. Ezt a globális népvándorlást, nemcsak
maguknak a tengerparti országoknak kell majd felfogniuk, hanem a kontinensek
partoktól távoli országai és azok népei sem lesznek mentesek, ennek hatásától.
Az előzőekben felsorolt és nagy valószínűséggel prognosztizálható mértékű
katasztrófák elkerülése, vagy legalábbis lényeges enyhítése csak úgy lehetséges:
1. Ha világszerte megtörténik, a felmelegedést okozó káros emisszió kibocsátás
mértékének alapos csökkentése. Bár Kiotóban, majd legutóbb Nairobiban tartott
nemzetközi értekezletek, a kitűzött célokat távolról sem érték el. Az atmoszférát
legjobban terhelő országok, eddig alig, vagy egyáltalán nem vállaltak semmilyen
kötelezettséget, illetve korlátozást.
2

Haladéktalanul megindulnak, illetve hatékonyabban folytatódnak azok a
tudományos vizsgálatok, amelyek szükségesek a védekezési programok
elkészítéséhez. A vállalt követelmények teljesítése érdekében, számos országban
megkezdődött, egy intenzívebb távlati kutatás és tervezés.
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3. Egyúttal azonnal elkezdődik a meglévő védelmi létesítmények felülvizsgálata,
szükséges megerősítés, vagy új építmények terveinek kidolgozása, valamint, azok
megvalósítása, több változós forgatókönyv figyelembevételével. A védelem
összefogását és koordinálását a nemzetközi szervezetek, az ENSZ, az Európai
Unió irányítása alatt lenne célszerű végrehajtani.
1. 2. 3. A KLIMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ HATÁSA MAGYARORSZÁGON,
Magyarországra is érvényesek azok a meteorológiai és hidrológiai változások,
amelyek kompetens szakértők véleménye szerint, Földünk egészére várható. Tehát,
a csapadékoknak és a folyók vízszállításának a megoszlása szélsőségesebb lesz,
vagyis az árvízhozamok megnövekednek és a kisvízhozamok lecsökkennek; a talajvíz
készletek rohamosan fogyni fognak, a talajvízszintek lesüllyednek.
Hazánk sajátos helyzetének következményeként a Kárpát – medence teknőjében
előfordulhat majd, hogy a Körösök időnként csaknem kiapadnak, a Tisza a kisvizek,
sőt még a középvizek időszakában sem tudja majd a Körös – völgyet táplálni. A Duna
kisvizei és kisebb középvizei idején, egyáltalán nem lesz hajózható, a Bős – i csatorna
torkolatától egészen a magyar – szerb határ alatti vízlépcső duzzasztott teréig.
Magyarország fizikai – topográfiai, geológiai, hidrológiai – helyzete folytán várható két
súlyos következményű körülményre kell rámutatni.
Az egyik, a vízlefolyás nagymértékű megváltozása, a Dunán várható az első félév
alatt. Az Alpokban a felmelegedés következtében a téli és tavaszi csapadék nem
fog hó alakjában felhalmozódni, hanem késő tavaszi esőkkel párosulva fog
lefolyni, és így nem fogja a rendszerint kora-nyári, száraz időszak kisvizeit a
jelenlegi hóolvadásból származó vízzel gazdagítani. Ez a változás nyilvánvalóan
nagy árvizeket és súlyos aszályokat okozhat.
A másik, feltehető, hogy a „felvízi országok” (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna,
Románia) – vízkészleteik hatásosabb kihasználása és árvizeik csökkentése
érdekében – minden víztárolási lehetőséget ki fognak használni. Ezek az új
hegyvidéki tározók hasznos és káros hatással lehetnek számunkra, üzemeltetésük
módja szerint. Ezeket a terveket, meg kell ismernünk, meg kell vizsgálnunk és a
számunkra esetleg kedvezőtlen elképzeléseket meg kell tárgyalnunk. El kell
érnünk, hogy számunkra elfogadható megoldások jöjjenek létre az Európai Unió
szakértőinek segítségével.
1. 2. 4. SZÜKSÉGES FELKÉSZÜLÉS A KLIMAVÁLTOZÁSRA,
A vízgazdálkodás aktív és passzív ágazatainak részletes vizsgálatával, nem
foglalkozunk, hanem csak azokkal a nagy vízépítési művekkel, amelyeknek a
létesítését feltétlenül szükségesnek ítéljük meg, a klímaváltozás miatt várható
árvízkatasztrófák elkerülése, a vízellátás, öntözés, ivó valamint ipari vízszolgáltatás és
a biztonságos hajózás, továbbá a vízi energia hasznosítása érdekében.
Ezeknek a vízépítési műveknek az előkészítő tervezését mielőbb el kell kezdeni azért,
mert a részletes kiviteli tervek kidolgozása hosszú időt, több évet, egyben széleskörű
kutatást is igényel.
Ezen felül ezek a létesítmények igen költségesek; ezért a gazdasági, szociális és
környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb terv – változatot kell kiválasztani és a
részletes kiviteli tervezésre és építésre elkészíteni.
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A klímaváltozásnak már az előbb felvázolt hidrológiai következményeiből nyilvánvaló,
hogy viszonylag rövid időn belül, tehát 20 – 30 év múlva, talán még korábban is létre
kell jönnie a Duna és a Tisza – völgy összeköttetésének Magyarországon belül. Tehát
a Duna – Tisza Csatorna tervezését, a szóba jöhető változatok összehasonlítását
azonnal meg kell kezdeni, hogy röviddel ezután megindulhasson a kiviteli tervek
elkészítése. A tervezésnek ez az előrelátó módja, egyben maga a távlati tervezés.
A Duna – Tisza Csatorna létesítésének célja:
Tisza – völgy, a Körös – völgy, valamint a Duna –Tisza közi Homokhátság, felszíni
vízellátása és talajvizeinek dúsítása,
A mezőgazdaság, ivó – és ipari vízellátás,
Az egészségügy és környezetvédelem,
Arborétumok és természetes élőhelyek táplálása,
A Duna és Tisza közötti hajózás, országon belüli megoldása,
Továbbá a vízi energiatermelés előtérbe helyezése, más környezetre káros
energiahordozókkal szemben,
Hangsúlyozni kell, hogy a Homokhátság talajvizeinek szabályozását a Duna –Tisza
Csatorna semmiféle változatával sem lehet közvetlenül elérni; ezt a célt csak
valamilyen felszíni tárolt víz odavezetésével lehet megvalósítani. Ezt a funkciót a
Duna – tó tudja betölteni,
Ezért a Homokhátság vízellátására szivattyútelepeket kell építeni. Ezeknek a helye és
vízszállítása (m3/s), egyfelől a vízigények helyétől és nagyságától, másfelől a Duna –
Tisza Csatorna vonalvezetésétől nagymértékben függ. A szivattyútelepek teljesítmény
igényét (kW) pedig az szabja meg, hogy a vízkivételek közvetlenül a Dunából, vagy a
Csatornából, esetleg mindkettőből, illetve a Duna – tóból történnek.
1. 2. 5. AZ ALFÖLD, A DUNA – MENTE, A TISZA – MENTE ÉS A DUNA – TISZA
KÖZI HOMOKHÁTSÁG JELENE ÉS JÖVŐJE,
Magyarország Közép – Európában, illetve a Kárpát – medencében elfoglalt központi
fekvése, földrajzi – természeti – kulturális adottságai közül kiemelkedő jelentőségű a
Duna – és a Tisza – völgye, amelyeknek lehetőségeit sajnálatos módon évtizedek óta
nem használjuk ki.
Hol vannak azoknak az államférfiaknak, tudósoknak, mérnököknek azok az utódai,
akik a XIX. század óta, és a XX. század közepéig nemcsak megtervezték, (első
Országos Vízgazdálkodási Keretterv / OVK – Mosonyi Emil), hanem meg is
valósították terveiket? Biztosították a Duna és a Tisza hajózhatóságát ezen belül a
Vaskapu, Kazán – szoros, Széchenyi út, Tisza – szabályozást, Tiszalök,
Békésszentandrás vízlépcsőit, megteremtve egyben, az Alföld mezőgazdasági
területeinek öntözési lehetőségét. A kérdés most is aktuális, hol vannak a méltó
utódok? Mi lesz a „Kék Dunával”, és a „Szőke Tiszával” és a „Magyar Alfölddel”, a
„Magyar Pusztával”, az „Alföldi Tanyavilággal?
Gróf Széchenyi Istvántól, Vásárhelyi Pálon át, egészen a napokban, 99 éves korában
elhunyt Mosonyi Emil professzorig sorolhatnánk a neveket, de érdemes elidőzni a
nevezett hazafiak korszakalkotó munkássága és kísértetiesen hasonló, tragikus sorsa
felett. (Széchenyi a Döblingi Gyógyintézetben fejezte be életét, Vásárhelyi a Tiszavölgyi Társulat ülésén, tervének védése közben, 1846. 04. 08 – án halt meg.
Életművük beteljesedését egyikük sem érte meg. Mosonyi Emil – a vízépítés
nemzetközi hírű professzora külhonban, hazája által többször megtagadva és
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megalázva halt meg. Csak halála után, „szép csendben”, a Magyar Tudományos
Akadémia, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem halottjaként eltemetve, nyugszik ismét hazai földben,
amelyet annyira szeretett, és amiért önzetlenül, annyit tett! A hivatalos médiák közben
mélyen hallgattak, és még most is hallgatnak.
Az évszázadokon átgörgetett témák ma időszerűbbek, mint valaha. Az Európai Unió
éppen a 2011. évi Magyar EU elnökség idején akarja napirendjére venni és
megtárgyalni, a kidolgozandó Duna Stratégiát. Sem az EU – nak, sem
Magyarországnak nem volt, és ma sincs Duna stratégiája! A Duna – menti országok
többségének, viszont van saját nemzeti érdekeiknek megfelelő stratégiája, mely
részben meg is valósult! A németek megvalósították, Mosonyi Emil professzor, és a
Karlsruhei Egyetem javaslatára, a Frank – Jura hegységen átvezető, Duna – Majna
csatornát.
Az osztrákok 10 vízlépcsőt építettek a Duna felső szakaszán, az utolsót Bécs alatt,
Freudenaunál. A szerbek és románok megépítették a Vaskapu I – II. Vízlépcsőt. Mi
magyarok felbontottuk az 1977. évi, csehszlovák – magyar államközi szerződést.
Elbontottuk az építés alatt lévő Nagymarosi Vízlépcsőt, amelyért jelentős kártérítést
fizettünk és fizetünk ma is, és nem részesülünk a szlovákok által, nélkülünk befejezett
Bős – i és Dunacsúny – i Vízerőműben megtermelt elektromos áramból sem.
A Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete, a felek által feltett kérdések vonatkozásában,
ténylegesen 7:1 arányban hazánkat marasztalta el, a hazai média által magyar
sikerként elkönyvelt ítélettel szemben!
Ideje lenne szembe nézni a valósággal, a tényekkel, a világban időközben végbement
folyamatokkal, és a várható változásokkal, az éghajlat, klímaváltozás, vízhiány,
energiahiány, élelmiszerhiány, árvíz, belvíz, talajvíz, aszály, okozta kihívásokkal.
Mindezekre Mosonyi Emil professzor hosszú évek óta, rendszeresen felhívta a
figyelmet. Halála előtt nem sokkal, még egy nyílt levelet is intézett a témában érintett,
és az általa kedvelt Békés megyeiknek. A Duna – és a Tisza – mentén, valamint a
Duna –Tisza – közi Homokhátságon élők már „testközelből” érzik a professzor úr által
megjósolt problémákat, miközben a pártok, a mindenkori Kormányok változatlanul, a
radikálisan és egyoldalúan, a vízlépcső ellenes álláspontot képviselő „Duna Kör”, a
„Duna Charta”, és a „Védegylet” béklyójában vannak.
Ideje lenne „tiszta vizet” önteni a pohárba, és végre neki kezdeni a bonyolultan
összetett probléma halmaz szakmai alapokon történő megoldásához, az integrált
tervezés és a komplex fejlesztés gyakorlati megvalósítása alapján. A szemlélet – és
paradigma – váltás elkerülhetetlen!
A vízvisszatartás, a duzzasztás, a vízlépcsőépítés, a környezetbarát közlekedési
módok között a hajózás, ezzel a vízi személy – és árú szállítás, a kombinált RO – RO,
és RO – LA, a kerékpáros közlekedés, a megújuló energiák között a vízenergia
szerepének és jelentőségének átértékelése elkerülhetetlen. Minél hamarabb tudjuk
ezt megtenni, annál jobb és annál kisebb nemzetközi presztízs veszteséggel kell
számolnunk.
A fiatalabb generáció talán már nem is emlékszik az Országgyűlés által, törvényekben
elfogadott, majd „elegánsan” elfeledett „Alföld Programra”, (MTA RKK – ATI / dr.
Csatári Bálint, Kecskemét. 12 kötet dokumentáció!), a „Tisza Tervre”, az eredeti
Vásárhelyi Tervre”. A „Továbbfejlesztett Vásárhelyi Terv, (VTT), a VTT I. ütemében
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2004 – 2007. között megvalósítani tervezett 6 árvízi árapasztó tározó megvalósítása
mára nézve késedelemben van.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv / ÚMFT 2007 – 2013. kiemelt komplex
programjai között jóváhagyott Duna Komplex Program, Tisza Komplex Program,
Termál Komplex Program, az Európai Területi Együttműködési Operatív Program /
ETEOP előkészítéséről és megvalósításáról konkrét információk nem kerültek
közreadásra. A Duna hajózhatósági tanulmányterve, duzzasztás és vízlépcső nélküli
megoldásokra fókuszál. A Csongrádi Vízlépcső tanulmányterve, a megvalósítására
vonatkozó Csongrád Megyei Közgyűlési határozat, az ezzel kapcsolatos
országgyűlési –, és EP képviselői előterjesztések döntésre várnak.
TEENDŐK:
A vízvisszatartás, duzzasztás leggazdaságosabb módja a többcélú
vízlépcsőrendszerek kiépítése. Ezért az elkezdett belépcsőzést folytatni kell!.
A megújuló energiák között, a vízenergia hasznosítása a legoptimálisabb.
A környezetbarát közlekedési szállítási módok között a kombinált közlekedés,
vízi személy – és árú szállítás, RO – RO, RO – LA, a választás lehetőségét
erősítik,
A vízi távolsági és a part menti hajózás, a kerékpáros közlekedés és turizmus,
infrastruktúrájának
fejlesztése,
az
eddigi
kedvező
tapasztalatok
felhasználásával, az állami támogatás ütemes biztosításával. lenne indokolt!
Ennek megfelelően:
1. A Duna, különösen a Duna – Majna Európa Csatorna, az 1992. szeptember 25 –
én ünnepélyes üzembe helyezése óta, a Rajna – Majna – Duna, egységes európai
belvízi hajózóút rendszer részeként jelentősen felértékelődött, mert az Északi –
tengert a Fekete – tengerrel összekötő, 11 országot érintő „nemzetközi
víziút”,„Kék Duna”, Nemzetközi Duna Túrák, Euro Velo® Európai Kerékpáros
Vándorút, Hálózat 6. sz. Duna – menti útvonala, a Duna – menti Limes, a
Komáromi Erődrendszer, mint az UNESCO Világörökség várományosai.
Magyarország többek között, 1948. 08. 16. óta, a Belgrádi Egyezmény aláírásától
a nemzetközi Duna Bizottság, és 2004. 05. 01 – től, az Európai Unió tagja. Mint a
DB tagja elfogadta a Duna, mint nemzetközi víziút kialakítására vonatkozó
előírásokat
A Duna hajózhatóságára vonatkozóan, vállalt kötelezettségeinek viszont az óta
elenyészően kis részben tett eleget! Ez a tény összefügg a Bős – Nagymarosi
Vízlépcsőrendszer megvalósítására vonatkozó 1977. évi államközi szerződés
egyoldalú, és indokolatlan, mely mára már bebizonyosodott, felmondásával is. Az
eredeti tervekben szereplő, Adony, és Fajsz települések térségében Vízlépcső
beruházás előkészítése áll!
2. A Duna – Tisza – közi Homokhátság vízpótlása a Duna – Tisza csatorna, a
Csongrádi Vízlépcső, valamint, a Duna – menti víztározó beruházás
megvalósítása nélkül, nem oldható meg.
3. A Tisza hajózhatóságát, nemzetközi víziúttá nyilvánítását, árvíz, belvíz, talajvíz
védelmét, a mezőgazdasági területek öntözési lehetőségét minél előbb biztosítani
szükséges, az ott élő, közel 1, 5 millió honfitársunk biztonsága, megélhetése,
felzárkóztatása érdekében is. A térség turizmusba való intenzívebb
bekapcsolódását a Nemzetközi Tisza Túrák / NTT, az EuroVelo® Európai
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Kerékpáros Vándorút Hálózat 11. sz. Zemplén – Bodrog – Tisza – menti
útvonalának állami szerepvállalással történő kiépítése segítheti elő.
Különösen ajánljuk azoknak a „környezetvédő” barátaimnak, akik eddig még nem
jártak a Duna felső szakaszain, Bécsnél a Donauinselnél, az Altmühl völgy védett
természeti területén átvezetett, Duna – Majna „Európa” csatorna mentén, vízen,
kerékpáron, lovon, vagy gyalogosan szerezzenek saját tapasztalatokat
véleménynyilvánítás előtt.
1. 2. 6. A DUNA – TISZA – KÖZI HOMOKHÁTSÁG VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK
FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE,
A Duna – Tisza közi Homokhátság vízháztartási helyzete az utóbbi négy évtizedben
folyamatosan romlik, a több ezer négyzetkilométerre kiterjedő területen a fokozódó
szárazság súlyos veszteségeket okoz, illetve egyes részeit kifejezetten a
sivatagosodás veszélye fenyegeti.
A vízvisszatartás lehetőségei kimerülőben vannak, a vízhiány mértéke olyan, hogy
pusztán vízvisszatartással nem lehet az aszályosodást megállítani, még kevésbé
visszafordítani. Csak vízpótlással lehet a kedvezőtlen folyamatot megváltoztatni,
illetve a térség vízháztartását elfogadható szinten tartani. Ezt támasztja alá a „Duna –
Tisza közi Homokhátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak
mérsékléséről” szóló 2095/2004. (IV. 27.) Kormányhatározat is, amely mellékletében
többek között „vízpótló rendszer létesítésének lehetőségvizsgálatát” írta elő. A
témában már ezt megelőzően, és azóta is sok tanulmány született.
Az eddigi elképzelések szerint a vízpótlás praktikusan a Duna vízkészletére
támaszkodva, a Homokhátság nyugati lábánál futó Duna – völgyi – főcsatornán
(DVCS) keresztül oldható meg, ahol a vízszint magassága 90, 0 mBf – i szint körül
található.
A mintegy 120 – 130 km. hosszúságú, észak – dél irányú hátság gerince, ettől
átlagosan 30 – 40 km - el keletre, és mintegy 40 – 50 m – rel magasabban húzódik.
Érthető, hogy a szivattyús vízpótlás kérdése csak nehezen, végső megoldásként
merül fel, az üzemeltetés magas energiaköltsége miatt. Ráadásul ökológiailag sem
lenne egyensúlyban a rendszer, mert a jelentős nagyságú energia megtermelése csak
jelentős környezeti teher által lenne lehetséges, tehát ezzel a megoldással inkább
csak a környezetkárosodás áthelyezéséről beszélhetünk, nem pedig fenntartható
fejlesztésről.
A fenntartható fejlesztés kifejezés feltételezi, hogy jelentősebb környezetkárosodás
nélkül, a több mint 8 000 km2 kiterjedésű terület vízháztartási helyzete elfogadható
szinten stabilizálható.
Több tanulmány is készült, melyek a vízpótlást és a vízháztartást, a vízi energia hasznosítást és a hajózást, valamint a Duna – Tisza Csatornát komplex módon
tartalmazza. A megoldási módok és javaslatok egy – egy feladatkörben közel esnek
egymáshoz. Természetesen van olyan is mely a vízpótlást a Sajóból, csatornán
keresztül biztosítaná.
A vízpótlás szempontjából külön kell kezelni a hátság északi, felső felét a déli részét
alkotó, Illancs dombságtól. Az előbbi súlypontja Albertirsa, Lajosmizse települések
környéke (130 – 140 mBf.), az utóbbi súlypontja Kéleshalom, Borota, Rém környékére
(140 – 150 mBf.) tehető. A két terület között, Akasztó – Kiskunfélegyháza vonalában
egy néhány 10 m – rel mélyebben fekvő völgynyereg található, ahol a maximális
terepszint 110 mBf. körül van, és ami domborzatilag elválasztja egymástól a két
magaslatot. Minkét terület vízpótlása külön energia bevitel nélkül megoldható, mely
kielégíti a fenntarthatóság követelményét. A vízhiány pótlását folyamatos
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vízvezetéssel és a területen történő beszivárogtatással lehet megoldani, amely a
területen található fő – és mellékcsatorna rendszerrel, illetve annak szükség szerinti
kiegészítésével, célszerűen megvalósítható. A folyamatos vízpótlás nyomán a
talajvízszint süllyedés visszafordítható, és belátható idő belül az 1960. körüli állapot
állna elő. A korábbi tavakban, semlyékekben megjelennének újra a felszíni vizek, a
száradásos folyamat következtében degradálódott területek vízháztartási helyzete
helyreállna. A vízhiány kiegyenlítését követően vízpótlás csak közvetlen öntözési,
vagy egyéb vízhasznosítási cél kielégítése érdekében történik.
Az így kialakuló vízháztartási környezetben az 1960 - as évekig jellemző
mezőgazdasági termelés biztonságosan folytatható lenne, szemben a mai,
folyamatosan romló állapottal, amikor már a gyümölcsfák is jószerével csak
öntözéssel tarthatók meg.
Vízszükséglet meghatározása
A vízszükséglet meghatározásánál a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
KHT által 2005-ben készített, „A Duna – Tisza köze hidrológiai – környezeti
állapotértékelése” c. zárójelentés adataira lehet és célszerű is támaszkodni.
A vizsgálat szempontjából szükséges még figyelembe venni, a referenciának tekintett
1956 - 60 – as évekhez hasonló hosszúságú időszakot, mely az ADUKÖVÍZIG
területére jellemző néhány észlelőkút felhasználásával került összegezésre. A 2003 –
2007 évig terjedő időszak adatai, a vizsgált kutak esetében, a mért eltérések átlaga
mindössze +21 cm volt, vagyis az öt év átlagára vonatkozó talajvízszint süllyedés
ennyivel kisebb volt, mint a 2003 évhez viszonyított süllyedés, de ez a minimális
eltérés a biztonság javára elhanyagolható.
A hiányzó víztömeg meghatározásánál feltételezhető, hogy a 95, 0 mBf-i szintnél
alacsonyabban fekvő területeken a hiányzó talajvíz a Ráckeve – Soroksári – Duna
(RSD) duzzasztott vízszintjéből pótolható.
A tényleges Homokhátságnak, az ezen magasság fölötti terület tekintő.
Ennek megfelelően a Homokhátság ként lehatárolt, 95, 0 mBf – i szintnél
magasabban fekvő terület kiterjedése 8 100 km2. A VITUKI térkép segítségével arra a
területre kiszámítható a hiányzó víztömeg, a homoktalajra átlagosan jellemző 30 % os hézagtérfogat figyelembe vételével.
A fenti feltételezésekből kiindulva az egyes süllyedés – vonalakhoz tartozó területek
és a hézagtérfogat alapján meghatározható, a hiányzó talajvíz mennyiség. Ennek
nagysága az északi területen 1 950 millió m3 – re, a déli területen 2 050 millió m3 – re
adódott. A terület vízgazdálkodásának fenntartható fejlesztése egyrészt feltételezi a
hiányzó vízmennyiség visszapótlását, másrészt a globális klímaváltozás
következtében előálló vízhiány folyamatos pótlását.
Homokhátság északi felének vízpótlása,
A Homokhátság északi fele, a Gödöllői dombságon keresztül szervesen csatlakozik
az Északi – középhegységhez. Ebből adódóan következik, hogy megvizsgálásra
kerüljön még, az Északi – középhegység, mint lehetséges vízgyűjtő, amely
geodéziailag uralja a hátsági területet, hogy milyen módon lehetne onnan
vízátvezetést megvalósítani az alacsonyabban fekvő Homokhátságra.
A hátság szempontjából értékes vízszint 140 mBf. szint körül alakul. Az ilyen szinten
érkező víz a terület legnagyobb részére gravitációsan eljuttatható. Ez egyben azt is
jelenti, hogy az Északi – középhegységnek csak a 140 mBf – i szintnél magasabban
fekvő területe jöhet vízgyűjtőként számításba, tehát az onnan levezető vízfolyásokat
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csak e szint fölött érdemes vizsgálni, figyelembe véve természetesen a gravitációs
átvezetéshez szükséges magasságveszteséget is.
Albertirsától kiindulva – az ág vonal kiegyenlítő vonala egyenesen északra tart –
keresztezve a Homokhátság északi szélének tekinthető – a 140 m – es réteg, a
Gödöllői – dombságról, illetve a Cserhátról lefutó vízfolyásokat – egészen Pásztóig, és
Pásztó alatt keresztezi az első jelentősebb vízfolyást, a Zagyvát. Itt a rétegvonal
visszafordul, és Dél irányba visszafut, majd Hatvan belterülete fölött Keletre,
Gyöngyös felé fordul. Gyöngyöstől már a 150 m – es rétegvonal követhető, de a
meredek lejtés miatt vízszintes értelemben alig van különbség a két magasság között.
Gyöngyös belterületét a 150 m – es rétegvonal déli oldalán érinti, és tovább fut a
Mátra talpvonalán Mezőkövesd felé. Közben a Tarna völgyében Északra egészen
Sirokig felfutva, keresztezi a Tarnát, majd a vízfolyás bal partján visszajön a keletre
tartó fővonalhoz, és már a Bükk talpvonalán tovább futva Mezőkövesd belterületét
északról kerüli el. Ezt követően a Bükköt keletről fokozatosan bekerítve
Nyékládházánál északra fordul Miskolc irányába, majd a várost keresztezve kitalál a
Sajó völgyére. Onnan a folyóval párhuzamosan halad Sajószentpétert, Kazincbarcikát
és Sajónémetit érintve egészen az országhatárig, Sajópüspökiig, ahol a 150 m – es
rétegvonal keresztezi a Sajót.
Ez az első jelentősebb folyó, aminek meghízható vízkészlete van. Az eddig
keresztezett folyók, vízfolyások vízgyűjtője az országhatáron belül marad, de a Sajó
vízgyűjtője már kiterjed az Alacsony –Tátra déli lejtőjére is. A Sajó vízhozam adatai
Sajópüspökinél, a MAHAB rendszer adatbázisa alapján kerültek értékelésre.
A Sajó vízkészlete:
A MAHAB adatbázisban napi vízhozam értékek találhatók, a Sajó, Sajópüspóki
szelvényére vonatkozóan. Az adatsor 1990. 01. 01 – tól, 1994. 12. 31 – ig folyamatos,
1995 – 1997 – ig viszont nincs adat. Ezt követően 1998. 01. 01 – től 1999. 12. 31 – ig
újra folyamatosan van adat. Egyáltalán nincs adat, 2000 és 2001 évekre vonatkozóan.
A 2002 évben közre adott adatok nagyon hiányosak. Az adat sor 2003 évtől viszont
egybefüggőnek mondható és rendelkezésre áll napjainkig. Vízkészlet vizsgálat
szempontjából ezt az időszak tekinthető mértékadónak.
A szelvényben rendelkezésre álló vízkészlet nagyságrendjét érzékeltetésen, az alábbi
táblázat mutatja be, a 2003 – 2007. éves időszakra vonatkozó havi átlagos
vízhozamokat.
(m3/s)
Jan. Febr. Márc.
13, 05 11, 07 27, 57

Ápr.
35, 24

Máj.
Jún.
24, 91 25, 69

Júl.
12, 09

Aug.
10, 15

Szept. Okt.
7, 89
7, 57

Nov.
7, 14

Ha 1990 évtől lennének figyelembe véve, a vízhozam adatok, akkor 2 – 3 % - al
nagyobb vízhozam értékek adódnának. Ennek ellenére mértékadónak továbbra is a
2003 – 2007. időszak adatai tekintendők, mint időben közelebb esőek. A vízgyűjtő
jellegéből adódóan a folyó vízjárása gyors, egy – egy hónapon belül is nagy
ingadozásokat mutat, ezért a vízkészlet meghatározása, a napi vízhozam adatok
vizsgálatával végezhetők, 2003 – 2007. időszakra vonatkozóan, feltételezve, hogy a
mért vízhozam az adott nap 24 órájára végig érvényes. Az évente lefolyó
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Dec.
11, 93

vízmennyiség a vizsgált szelvényben és öt év átlagában 511 millió m3. Ennyi vízből
lehet „gazdálkodni”, vagyis a hátsági területekre vizet átvezetni úgy, hogy a folyó
alsóbb szakaszán sem ökológiai, sem gazdasági hátrány ne keletkezzen.
Az átvezethető vízkészlet meghatározásánál kikötés, hogy a Sajó mindenkori
vízhozamának legalább 20% - a megmarad a mederben, az alsóbb szakaszok
vízszükségletének kielégítésére. Ha bizonyos vízhasználatokhoz ez nem mindig lenne
elegendő, akkor az esetleges vízhiány, egy kellően nagy tározóval, vagy tározó
rendszerrel, a szeszélyes vízjárású Sajó nagyvizeiből jól kiegyenlíthető.
A fenti feltételezésből kiindulva jó megközelítéssel számítható, hogy 2 - 12 m3/s
vízszállítások között, az egyes tápcsatorna kapacitásokhoz mekkora éves levezetés
tartozik.
Az eredményt az alábbi grafikon ábrázolja:

Levezethető éves víztömeg alakulása a tápcsatorna kapacitás függvényében
Éves víztömeg (milló m3)
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A tápcsatorna kapacitása (m3/s)

Az ábráról leolvasható, amint az várható is volt, hogy a tápcsatorna kapacitásának
növekedésével a levezetett éves mennyiség növekedése fokozatosan csökken. Jó
becsléssel egy 8 m3/s körüli kapacitás kiépítése látszik gazdaságosnak, bár egy
költséges alépítmény illetve nyomvonal előkészítés (csatorna viadukt, mély csatorna
bevágás) jelentősen eltolhatja a költségarányokat.
A kapacitás meghatározásánál másik szempont az igény oldal, vagyis évente annyi
vizet kell átvezetni, hogy az érzékelhető változást hozzon a vízellátással érintett
területen. A hátság északi felének vízpótlása gravitációsan megoldható, illetve az így
odavezetett víz a 110 m magas völgynyeregben, a Bácskai – tápcsatornán keresztül
átvezethető a déli részre, és ott a Majsai – tápcsatorna segítségével a bácskai
löszhátat körbeölelve, a 95,0 – 110 m közötti területek vízszükségletét szintén
gravitációsan ki lehet elégíteni. A déli rész e fölötti területeinek vízpótlása viszont
csak szivattyúsan oldható meg.
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Ennek megfelelően az 50 év alatt kialakult térségi vízhiány a következőképpen
pótolható:
Pótolható vízmennyiség

területen km2

millió m3

Gravitációsan

5 000

2 350

Szivattyúzással

3 100

1 650

Szükséglet összesen

8 100

4 000

A tervezett beavatkozástól elvárható, hogy 15 – 20 év alatt hozzon eredményt, vagyis
pótolja az 50 éves talajvíz veszteségeket, illetve biztosítson kapacitást a térség
vízgazdálkodási fejlesztéséhez. Ennek alapján, a 8 m3/s – os kapacitás látszik
megfelelőnek, a grafikon szerint hozzá tartozó 207 millió m 3/év vízátvezetéssel, mivel
ekkora kapacitás – 6, 5% - os párolgási veszteséggel számolva, elvileg nem egészen
21 év alatt pótolná a hiányzó talajvíz készletet. Ettől sokkal kisebb kapacitású
csatorna kialakítását, a sok bizonytalansági tényező miatt, – melyben az egyik
legbizonytalanabb elem a globális felmelegedés hosszú távú hatása a Sajó
vízjárására és a Duna – Tisza közi Homokhátság vízháztartására, nem látszik
célszerűnek.
A Sajóból átvezethető vízkészletbe nem került beszámításra, a tápcsatorna által
keresztezett főbb vízfolyások, illetve a magának a tápcsatornának a közvetlen
vízgyűjtője, melyek együttes nagysága 4 500 km2. Az innen átvezethető vízmennyiség
nagysága, szükség szerint, külön vizsgálat keretében határozható meg, figyelemmel
arra, hogy a vízgyűjtőre jelenleg támaszkodó területek vízellátása kárt ne szenvedjen.
Általánosságban megállapítható, hogy az itt nyerhető vízkészletek felhasználásával
valamennyivel csökkenthető lenne a Sajó vízkészletének igénybevétele, illetve a
tápcsatorna felsőbb szakaszának keresztmetszete.
A Zagyva folyó pásztói szelvényében az elmúlt 20 év átlagában levezetett víztömeg
27 millió m3/év volt. (MAHAB adatbázis.) Ebből a vízkészletből – a Sajónál számított
arányok szerint – kb. 11 millió m3/év víz lenne átvezethető a Homokhátságra. Az
építendő csatorna hossza 80 – 110 km lenne, attól függően, hogy mennyire követi a
domborzatot. Ez a vízmennyiség 5 – 6 ezer ha terület öntözésére volna elegendő, és
nem oldaná meg a hátság vízháztartási gondját, ezért nem tekinthető a probléma
kezelés lehetséges alternatívájának. A Homokhátság vízhelyzetének romlását, illetve
hosszú távon sivatagosodását, mint lehetséges változat, a Sajó vízkészletére
támaszkodva lehet megakadályozni.
Vízátvezetés létesítményei:
A vízátvezetés fő létesítménye a 8 m3/s kapacitású Homokhátsági – tápcsatorna. Az
indulás egy a Sajón, Sajópüspöki és Sajónémeti között, a Hangony vízfolyás fölötti
területen kialakítandó kb. 2 millió m3 térfogatú tározóból, 151,0 mBf - i szintről
történhet. Érkezés a Pilis – Albertirsa és a Lajosmizse – Nagykőrös között
kialakítandó Homokháti tóba, 140, 0 mBf – i szinten. A csatorna hossza, anyaga és
esése többféleképpen is kialakítható.

24

1. 3. ELEMZÉS, SÚLYOZOTT SWOT ELEMZÉS,

Erősségek
Európa legjelentősebb víziútja,
egyben transz – európai VII.
közlekedési folyosó
Transzkontinentális
térségszervező tényező
(potenciális integráló tényező,
amely stratégiai
érdekazonosságot jelent)
Jelentős gazdasági potenciál,
gazdasági szuburbanizáció, az
ország legértékesebb
mezőgazdasági területeit érinti
Magyarország legnagyobb
stratégiai ivóvízbázis készlete
A Duna – Tisza Csatorna megléte
logisztikailag és öntözés
technikailag jelentősen emeli
Magyarország térségbeli
gazdasági pozícióját,
Sajátos tradicionális értékek
Kiterjedt védett természeti értékek
Kiépült árvízvédelmi rendszer és
gyűjtő főcsatorna hálózat
megléte,
Vonzó táji – kulturális térség,
jelentős turisztikai attrakciókkal,
rekreációs lehetőségekkel

Pontérték
(1 – 1 0)
10

9

8

10

10

6
7
9

8

Gyengeségek
Emberi beavatkozások miatt
felborult ökológiai rendszer
komplex kezelésének hiánya,
A Duna által egész szakasza
mentén nyújtott gazdasági és
társadalmi kínálat
kihasználatlanul hagyása,
duzzasztók, erőművek, kikötők.
Hajózást akadályozó tényezők
felszámolásának elodázása, a
szükséges, átfogó koncepció
Kidolgozásának elhúzódása,
Belső határfolyó – jelleg,
átkelési lehetőségek hiánya,
Gazdasági mutatók romlása
nyugatról kelet, északról délfelé
haladva, a Homok – hátság
vízellátásának elhúzódó
megoldása,
Felborult vízháztartás
egyensúly
Hiányos települési infrastruktúra
Önfenntartó rendszerek hiánya
az anyag- és energiakörforgásban
Környezeti kockázatot jelentő
ipar

Lehetőségek
Nemzetközi együttműködések,
hazai hálózatok a folyóhoz
kötődően, a Duna – Tisza
Csatorna megépítésével,
Víz Keret Irányelv kidolgozása az
érintett országokkal közösen
Környezeti, természeti adottságok
felértékelődése és védelmének
értéken kezelése,
EU agrárpolitikájának új
lehetőségei
Helyi sajátosságok és tradíciók
felértékelődése
EU bővüléssel erősödő központi
szerep
Civil társadalom erősödése

Pontérték
(1-10)
9

7

8
9

4

8
6
5
7

Veszélyek
10

10

8

8
6
7
5

Klímaváltozás okozta
szélsőségek gyakorivá válása,
az aszály káros hatása,
Környezetszennyező és
tájdegradáló tevékenységek
növekedése
Távlatos, komplex szemlélet
hiánya a fejlesztésekben
Társadalmi, gazdasági és
környezeti összefüggések
figyelmen kívül hagyása
Agglomerációs térségek
fejlesztési kényszerpályája
A Duna – Tisza köz víz
biztosításának elmaradása
Az aszályos térség fokozatos
elnéptelenedése,
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Az elemzés alapján összességében megállapítható, hogy

1. Az erősségekben meghatározó elemként felsoroltak, Magyarország előnyös
helyzetet igazolják.
A kiegyensúlyozott területi agrár, ipari és kereskedelmi fejlődés középtávú területi
célkitűzéseit
figyelembe véve, a regionális fejlődési tengelyek fejlesztési
lehetőségeit, továbbá kapcsolódva a természeti erőforrások és környezeti értékek
védelméhez és fenntartható hasznosításához a környezet stratégiai láncon belül,
lehetővé teszik a program megvalósításával (rekreáció, életminőség javítása) a
térség lakóinak egészségi állapotának javítását, a beruházások megvalósítása
pedig növeli a foglalkoztatottság, erősítve a gazdasági jövedelemtermelő – és
versenyképességet.
Meg van a kormányzati szándék, az infrastruktúra fejlesztésére.
2. A lehetőségek meglévőek, nagyok és jelenleg még kiaknázatlanok. Az eurázsiai új
piacok
megszerzése,
a
partnerkapcsolatok
kiépítésével,
jelentős
munkamegosztást eredményezhet. Az alternatív közlekedési folyosók, közút és
víziút kapcsolatok megépítése, javítja a logisztikai szolgáltatások mennyiségi és
minőségi kínálatát. Ez egyben magában hordozza, az Európai Unió logisztikai
szolgáltatójává válásának esélyét is. A létrehozandó EU. konform vállalkozási
struktúra olyan kell, hogy legyen, amely a versenyképesség mellett, a tartós
működést és működtetést hosszabb távra is garantálja.
3. A gyengeségek jelentős része a türelmetlenségre, a hozzá nem értésre és az
értékteremtő tevékenység alulértékelésére, a logisztika cél és nem eszköz
felfogású kezelésére vezethetők vissza. Hatásuk nagyon rövid idő alatt
megmutatkozott, mert a lengyel és szlovák logisztikai szolgáltatók, de a hazai
térségi vállalkozók is részben átvették Záhony üzleti partnereit.
4. A veszélyek és az ellehetetlenülés elkerülése, csak az átgondoltan és
konszenzusos alapon tervezett komplex fejlesztések megvalósításával érhető el,
az állam, az önkormányzatok, a vállalkozók és a logisztikai szolgáltatók
harmonizált együttműködése mellett.
Összefoglalva:
Az európai, ázsiai és magyar igényeket is maradéktalanul kiszolgáló
logisztikai, agrár - és ipari szolgáltató kapacitás, a valós dokumentált
szerződésekre alapozottan építhető ki, a meglévő használható eszközök és
az új igényekhez igazodó létesítményekkel együtt.
A létrehozott minőségi szolgáltatásokra képes és alkalmas kapacitások
bővülése, az ország, a régiók a kistérségek és a térségek gazdasági és
társadalmi céljainak megvalósulását kell, hogy eredményezze.
A Homokhátság vízellátásának rendezése nemzeti ügy kell, hogy legyen.
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1. 4. KIHÍVÁSOK,
1. A DUNA MAGYAR SZAKASZAIN,
1. 1. A Duna Budapestig terjedő szakasza
Az emberi beavatkozások által megváltozott ökológiai viszonyok jellemzik. A károk
megelőzésére tett erőfeszítések ellenére állandósultak a problémák:
Dunakiliti térségében a duzzasztómű megépítésének újra gondolása és
környezetének, a tározótérnek komplett rendezésére van szükség, a távlati
hasznosíthatóság szempontjai szerint.
A Szigetközben a jelenlegi vízpótló rendszer hosszú távon nem képes
fenntartani az ökológiai állapot romlása nélkül a védendő természeti egységek
továbbélését és biztosítani az édesvíz készletek minőségi és mennyiségi
paramétereit. A térség vízellátásának javítása nem csak az élővilág
szempontjából fontos, hanem segíti a gazdálkodást (erdészet, halászat), és a
turizmus lehetőségeinek bővítésével bevételhez juttathatja a szigetközi
településeket, ami kompenzálná az eddigi veszteségeiket.
A Szap – Budapest közötti szakaszon az utóbbi évtizedekben a
medersüllyedés (intenzív kavicskotrás, ill. a felső szakaszokon épített
vízlépcsők hordalékmegfogó hatása) következtében előállott hajózási és
talajvízproblémák jelentenek súlyos gondot. Emellett a márga, vagy vulkanikus
eredetű gázlószakaszok sem teszik lehetővé a nemzetközileg elvárt hajózóút
paraméterek biztosítását. A vízszint emelése érdekében megvalósított
részleges, illetve teljes sziget mellékág-lezárások a szigetközi hullámtér
nagyságával megegyező ökológiai degradációt eredményeztek.
Az 1990 – es évek gazdasági folyamatainak és a turisztikai szerepkör
felértékelődésének köszönhetően szűkült a csökkenő lélekszámú települések köre, az
erőteljes (munkavállalási, egzisztenciateremtési célú) bevándorlás és (települési,
gazdasági) szuburbanizáció következtében.
A kapcsolódó kistérségek közül az egy főre eső GDP tekintetében mindössze a Tatai
és a Szentendrei kistérség található a kistérségi rangsorok középső harmadában, a
Szobi pedig az utolsó harmadban, az összes többi mutatói alapján az élmezőnyhöz
tartozik.
A jövedelmi helyzetet tekintve jobb a helyzet: a Szobi kistérségen kívül, amely
középszinten helyezkedik el, minden kistérség a felső egyharmadhoz tartozik.
1. 2. A Ráckevei – Soroksári – Duna szakasz,
Vízkészlet – gazdálkodási célú szabályozásának következtében folyamatos emberi
beavatkozást, fenntartást igényel, aminek hiányában a természeti folyamatok
feliszapolódáshoz vezetnek. A sérülékeny hasznosítható vízkészletek – egymással
érdekellentétben álló – különböző igények kielégítését szolgálják:
a felső szakaszon döntően ipari, az alsó szakaszon döntően mezőgazdasági
vízigények,
ökológiai vízhasználat, a kialakult, állóvizekre jellemző gazdag vegetáció
fenntartása,
a turizmus vízhez kapcsolódó formáinak kielégítése,
szennyezőanyag-lebontó képesség, vagyis szűrő szerep.
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Az utóbbi években a térség jelentős lépéseket tett szennyvíztisztítás terén, és ma már
az állandó népesség 80%-ának van lehetősége a működő és épülő közműre
csatlakozni. A támogatási rendszer azonban nem kezeli az üdülőnépesség
problémáját, amely tartós időszakokra megduplázza a jelenlévő népesség számát a
sérülékeny területeken.
A területet lefedő Ráckevei kistérség az egy főre eső GDP mutatója alapján az ország
középső harmadában, jövedelmi helyzetét tekintve pedig a legjobbak között szerepel.
1. 3. Az Alsó – Duna – szakasz,
Kevésbé terhelt az antropogén beavatkozásokkal, de itt is kulcskérdés a turizmust
befolyásoló Duna vízminőség, illetve a Mohács szigeti vízbázis védelme, végül a
folyó menti iparok környezetbiztonsági feltételeinek biztosítása. A Gemenci ártér
erdeiben, vad- és halállományában értékes, újratermelhető vagyon rejlik. E térség
rendelkezik az ország legértékesebb mezőgazdasági területeivel, ennek ellenére a
magas agrárfoglalkoztatottság (8-18%) mellett a gazdasági, jövedelmi mutatók itt
rosszabbak az iparosodottabb felső szakaszéhoz képest.
Az egy főre eső GDP adatok alapján, a bal parton fekvő kistérségek Budapest alatt
az ország kistérségeinek középső egyharmadába rangsorolhatók, a jobb partiak
mutatói Paks alatt csökkennek le erre a szintre. A lakosság jövedelmi helyzetét
tekintve e folyószakasz mentén csupán a Kunszentmiklósi, Kalocsai, Bajai és
Mohácsi kistérségek tartoznak a középső harmadba, a fennmaradók az ország
kistérségeinek legjobb pozícióival rendelkeznek.
1. 4. A Duna – Tisza közi Homokhátság,
Ezen a nagy
területen az elmúlt évtizedek emberi beavatkozásainak és a
klimatikus tényezők változásának együttes hatásaként mára ökológiai degradáció
következményeire (talajvízszint-süllyedés, elsivatagosodás, homokviharok stb.)
kell megoldásokat keresni.
Az érintett kistérségek agrár – meghatározottságának „megfelelően” az egy főre
eső GDP a Kecskeméti és Kiskunhalasi kistérségekben éri el az élmezőny szintjét,
4 kistérség található az utolsó egyharmadban. A jövedelmi helyzetet vizsgálva a
fővároshoz közeli gyáli és dabasi, valamint a megyeszékhely Kecskeméti
kistérségek emelkednek ki.
2. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT KIEMELŐ FŐBB JOGSZABÁLYOK,
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 35/1998.(III. 20.) OGY határozattal
érvényben lévő Országos Területfejlesztési Koncepciót felváltó új OTK
A 2004. évi LXXV. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről
és területrendezésről,
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv törvény,
A 18/1998.(VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és
a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről,
ICPDR. Ország jelentés, 2005. március 18.
A Duna védelméről szóló 1994. 06. 29 – i szófiai Egyezmény (Szófiai Konvenció)
Víz Keret Irányelv 2000/60.(X. 23)
1022/2003 ( III. 27.) Kormány határozat – Vásárhelyi terv tovább fejlesztése,
( Duna és Tisza árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól
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Bős – Nagymaroshoz kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 1139/2004
( XII.11.) Kormány határozat
A Duna – Tisza közi Homokhátság területén bekövetkezett kedvezőtlen
változások hatásainak mérsékléséről szóló 2095/2004.( IV.27 ) Korány.
Határozat
3.

A DUNA NEMZETKÖZI SZEREPÉBŐL ADÓDÓ FELADATOK, EU – S
ELVÁRÁSOK,
EU Víz Keret Irányelvéből (VKI) adódó kötelezettségek:
o környezeti célok megfogalmazása a Duna mentén és a víztestekben,
o vízgyűjtő tervek elkészítése 2008 – 2 009 években,
Az EU Natura 2000 természetvédelmi hálózata beavatkozási korlátai az
európai szinten védett természeti területek kapcsán.
Az árvízvédelmi célállapot meghatározásához, az európai és a Duna vízgyűjtő
szintű kezdeményezések és ajánlások figyelembe vétele, beleértve a várható
klímaváltozások kedvezőtlen hatásaira való felkészülést is
Az EU Trans European Network Duna rendezésre vonatkozó előirányzatai
alapján a hazai Duna rendezési koncepció kialakítása
A Duna alkotja a VII. nagy transz – európai közlekedési folyosót ,ezért fontos
az EU Közlekedés – hálózat Fejlesztési programjához, ( EU Trans European
Network, fejlesztési koncepció) való csatlakozás,
Duna – Majna – Rajna vízi út Európa potenciális szállítási tengelye délnyugatdélkeleti irányban. A Duna által alkotott transz-európai víziút teljes hosszában
egységes hajóútméretek biztosításának kötelezettsége, a Duna menti
természetes ökorendszerek eddigiekben javarészt megoldatlan javítására,
helyreállítására tekintettel.
Az Európai Unió egyéb, közlekedési, energetikai, regionális, vidékfejlesztési,
agrár stb. politikái közötti kapcsolatok figyelembe vétele

4. SZOMSZÉDAINK ÉS A DUNA,
Románia cselekvési programja „Alsó Duna zöld folyosó program” 2004-től,
Közös szlovák – magyar feladat, a Duna 1992 – es elterelése okozta környezeti
károk enyhítése a Szigetközben,
Árvízlevezető képesség közös felülvizsgálata, Magyar – Szlovák Határvízi
Bizottság tevékenységi körében,
5. A DUNA PROGRAM INTEGRÁLÁSA,
Illeszkedése az OFK – ba és az, OTK területfejlesztési politikájához és területi
céljaihoz
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6. KOCKÁZAT PROGRAMTÁBLA,
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összefüggések
figyelmen kívül hagyása,
népesség csökkenés,
Távlatos, komplex szemlélet
és együtt gondolkodás hiánya
a fejlesztésekben,
Ágazatok és térségek közötti
feszültségek, együttműködés
hiánya,
Centrum – vezérelt, globális
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fejlesztések
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és
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1. 5. JÖVŐKÉP
„MOTTÓ”
„ A JÖVŐKÉP TETTEK NÉLKÜL PUSZTA ÁLMODOZÁS,
A CSELEKVÉS JÖVŐKÉP NÉLKÜL, HASZONTALAN
IDŐPAZARLÁS, AZ ÉRTÉKET A JÖVŐKÉP ÉS A
CSELEKVÉS EGYÜTT HOZZÁK LÉTRE”

A DUNA, AZ ORSZÁG DINAMIZÁLÓ TENGELYE
 A Duna
komplex fejlesztése, a természetes logisztikai választás, mert
Magyarország integráló centrum szerepet tölthet be.
 A gazdasági stabilizációt, a logisztikai profit bevételei segítik,
 Az ágazatok, ágazat centrikus rendszer – technológiával, a kelet – nyugat, és az
észak – dél szállítási tengelyek mentén, a Rajna – Majna – Duna – Tisza vízi úttal
a közlekedési folyosók összekapcsolhatók, a gépipar az autóipar és a
mezőgazdaság integrációs rendszereivel,

 A kelet – nyugat szállítási tengely mellett, az észak – dél tengely kibontakozása és
megerősödése várható, vízi úton és vasúton, Magyarországon keresztül,

 Integrált piaci és kapcsolati menedzsment, logisztikai kutatások integrációs
platformja,
 A Duna – Tisza Csatorna megépítése,
 A Homokhátság vízellátásának megoldása, az életminőség javítása és a népesség
megtartása,
 A logisztikai infrastruktúra fejlesztése, a Kormány kiemelt célkitűzéseinek
megfelelően,
 A Tisza nemzetközi hajóúttá nyilvánítása,
 Piacorientált logisztikai klaszter szervezetek támogatása,
 A vízgazdálkodás és víz visszatartásának megvalósítása, a Duna – tó, valamint a
Tisza menti víztározók megépítésével,
 Az agrártermelés hatékonyságát növelő fejlesztések megvalósítása,
 A közép – és felsőfokú képzés fejlesztése, a rendszerek működtetéséhez
szükséges szakember ellátás biztosítása érdekében,
 A vámtechnológia korszerűsítése, a határforgalom meggyorsítására,
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 Az alacsony vállalkozói aktivitás ösztönzése, komplex markating program
kidolgozásával, figyelembe véve a kis vállalkozók számára vonzó tevékenységi
területeket,
 A szabályozások kiterjesztésével, a meglévő kikötők és logisztikai központok
beillesztése, az országos katasztrófavédelmi rendszerbe,
 Az erőforrások koncentrálása
megvalósítására,

a

nagy

horderejű

beruházások

ütemezett

 Konszenzusos alapon, a mindenkori Kormány felelőssége kell, hogy legyen a
Magyarországon átvezető folyamrendszerek fejlesztése, az Európai Unió közel és
– távlati terveihez igazodóan és funkciókészségének folyamatos biztosítása.
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Ukrajna felé
Lvov, Kijev,
Oroszország és Ázsia felé

Németország felé
Drezda, Nürnberg.

KORRIDOR IV.

KORRIDOR V.

Németország felől
Duna
Fekete - tenger felé

KORRIDOR VII.

KORRIDOR VII.
KORRIDOR X.

Fekete - tenger felé
Isztambul, Konstanca

Németország felől

KORRIDOR IV.

KORRIDOR V.

Égei - tenger felé
Adriai kikötők felé
Koper, Rijeka, Ploce.

KORRIDOR X.

MAGYARORSZÁGON ÁTVEZETŐ KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK

A DUNA – TISZA FOLYAMRENDSZER

MAGYARORSZÁGI VÍZIUTAK
ÉS FONTOSABB KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK

Komoró
Tiszaújváros
Győr-Gönyű
Budapest-Csepel
Szolnok
Dunaújváros
Csongrád
Szeged – Tápé
Baja

zsilip
meglévő és tervezett kikötő

Magyarországi víziutak és fontosabb közforgalmú kikötők,
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Pályarehabilitáció ISPA forrásból, 2001 – 2007.
Pályarehabilitáció EIB hitelből, 1999 – 2005.
Tervezett pályarehabilitáció EU Kohéziós alapból
1. Ütem, 2004 – 2007,
2. Ütem, 2007 – 2015,
3. Ütem, 2015 – után,
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KISKUNHALAS
DOMBÓVÁR
KELEBIA

BIHARKERESZTES

MEZŐTÚR

ORADEA

120

KISKUNFÉLEGYHÁ
ZA

40

Szlovénia

ÚJSZÁSZ

100 A

DEBRECEN

PÜSPÖKLADÁNY

BÉKÉSCSABA

Románia

LÖKÖSHÁZA

155

SZEGED

E 56
BUCURESTI

PÉCS PÉCSBÁNYARENDEZŐ

E 71

E 85
ATHINIA

Horvátország

Szerbia és Montenegro
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Vasútfejlesztés,

UA

Közútfejlesztés,
SK
A

RO

SLO

MŰKÖDŐ
ELKÉSZÜLT 2006 ÉVBEN,

SCG

ELKÉSZÜLT 2007 ÉVBEN,
ELKÉSZÜL AZ M3 2015 ÉVBEN,

AUTÓPÁLYA ÉS AUTÓÚT
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1. 6. ERŐFORRÁSOK,
A komplex beruházás ütemezett és
eszközökre, javakra és készletekre
mobilizálhatók, közös alapba tehetők.

maradéktalan megvalósításához, olyan
van szükség, amelyek adott időben

A nagy projektek megvalósítási költségei, különféle vagyonelemek koncentrálásával
megteremthetők. A nemzetközi és hazai gyakorlat is az, hogy egy – egy
nagyberuházás erőforrás igényét, a megvalósításban érdekelt befektetők, saját
meglévő készleteik, javaik, elérhető eszközeik közös alapra helyezésével teremtik
meg,
A közös alap kezelésének egyik lehetősége, a konzorcium, másik a részvénytársaság.
A befektetők köre dönt arról, hogy melyik lehetőséget választja. Magyarországon mind
a két társasági forma elfogadott., Duna – Tisza Csatorna esetében, a
részvénytársasági formát tartjuk kedvezőbbnek és célravezetőbbnek is. A lehetséges
és figyelembe vehető társasági tagok, a jelenleg működő iparvállalatok, az
önkormányzat, az állam, a bankok, valamint a magánbefektetők, amelyek a komplex
beruházás megvalósítására, meghatározott időre és feladatkörre alapíthatják meg a
társaságot. A társaság természetesen hosszabb időtartamra is alapítható kibővített
feladat és hatáskörrel. A társaság, a működtetés és a tartós üzemeltetés, a
karbantartás, szervízelés és nagyjavítás feladat köreit is, saját irányítási körében
tarthatja, közös megegyezés szerint. A társaság dönti el ebben az esetben, hogy
milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, a beruházás üzembe helyezését követően,
valamint mely cégekkel, kisvállalkozásokkal köt meg beszállítói szerződéseket,
A társaságnak, tagjai által több olyan lehetősége is megteremtődik egyszerre, hogy
Szerteágazó termelési tapasztalatokkal rendelkező szervezetek állnak egy
időben rendelkezésére,
Kölcsönösen használhat gépeket, berendezéseket, műszereket és
kidolgozott termelési, irányítási módszereket, gyártástechnológiákat, közös
megegyezés alapján,
A külön – külön végzett ipari logisztikai tevékenység szolgáltathatja az alapot,
a magasabb szintű logisztika közös megszervezéséhez,
A korábban egyedenként végzett feladatok párhuzamosan megjelenő elemei,
közös tevékenység keretében végezhető,
Jelentős mobilizálható szellemi kapacitás jelenik meg,
A kutatásra és fejlesztése fordítható pénzügyi lehetőségek, közös célok
megvalósítására koncentrálhatók,
Kölcsönösségi alapon, a piaci pozíciók, a kereskedelem és az ellátó
rendszerek felé, előnyös helyzetet teremthetnek,
A napi üzemeltetéshez szükséges, anyagok, alkatrészek, energiahordozók
egy része közösen szerezhető be,
Az adminisztráció, az ügyvitel párhuzamosan futú részei intézményesíthetők,
a közös feladatokat érintő területeken,
A szakember ellátás és igény jól koordinálható, a hiányszakmákban a képzés
közösen szervezhető. Ugyan ez vonatkozik a tovább képzésre és átképzésre,
betanításos oktatásra is,
A közös feladatok ellátásához szükséges információk kezelése, továbbítása,
vagy átadása, az adatvédelmi kritériumok betartása mellett összekapcsolt
számítógépes
hálózati
rendszeren
keresztül
történhet.
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ERŐFORRÁSOK

SAJÁT FORRÁSOK

FIZIKAI FORRÁSOK
GÉPEK,
ESZKÖZÖK,
KÉSZLETEK,
INGATLAN,
IMMATERIÁLIS JAVAK,
SZELLEMI TERMÉKEK,
PÉNZ,
FÖLDHASZNÁLATI JOG
TARTÓS BÉRLET,

HUMÁN FORRÁSOK
CÉGVEZETÉS,
MŰSZAKI VEZETÉS,
MUNKAERŐ,
IRODAI SZEMÉLYZET,
NYELV ISMERET,
GYAKORLOTTSÁG,
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI
TAPASZTALATOK,

EGYÉBB FORRÁSOK

VÁLLALATI FORRÁS
MŰKÖDŐ SZERVEZET,
TERMELŐ ÜZEM
SZAKMAI VÁLLALKOZÁS
KUTATÁS – FEJLESZTÉS
MÉRNÖK IRODA,
TERVEZŐ IRODA,
TANÁCSADÁS,
SZOLGÁLTATÁSOK,
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ÉRTÉKESÍTÉS, PIAC

PÁLYÁZATOK

TERMÉK,
VERSENYKÉPESSÉG,
VÁLASZTHATÓSÁG,
KERESETT JAVAK,
MOBILIZÁLHATÓ TŐKE,
KAPCSOLATOK,
ELFOGADOTTSÁG,
VISSZLÍZING,
VÉTEL, ELADÁS,

KÖLTSÉGVETÉS,
KORMÁNYZATI KIEMELT
CÉLPROGRAMOS,
BANKOK,
LÍZING,
EURÓPAI UNIÓ,
BEFEKTETŐI TŐKE,
KONZORCIUM,
PPP.

1. 7. CÉLOK
1. 7. 1. ÁLTALÁNOS CÉLOK:
 A magyar gazdaság versenyképességének javítása, a gazdaság nagyobb belső
rugalmasságával, a tranzakciós költségek csökkentésével, magasabb vevő
kiszolgálási színvonalon,
 A gazdasági növekedés elősegítése, a szolgáltatások körének kiszélesítésével, a
hazai és a nemzetközi piacokon, valamint a hazai logisztikai szolgáltatók
versenyképességének növelésével,
 A környezet és a közlekedési infrastruktúra védelme, az intermodális
szolgáltatások eszközeivel,
 A közlekedési infrastruktúra ágazatokra bontott fejlesztése, a logisztikai
szolgáltatások eszközrendszer szemléletű megteremtéséhez,
 A logisztikai üzleti környezetelemek, a gazdasági diplomácia, ország marketing,
személyszállítás, áruszállítás, túrizmus, vám, adó, oktatás, kommunikáció, közös
állam - vállalkozó és társadalmi párbeszéd javítása,
CÉLTERÜLETEK:
ipar
mezőgazdaság,
közlekedési infrastruktúra és logisztika,
környezetvédelem,
informatika,
régiók, kistérségek, települések,
idegenforgalom, túrizmus,

 Határokon átnyúló együttműködés újragondolása és
partnerkapcsolatok megteremtése,
 Az erőforrások megteremtése és koncentrált felhasználása,

új

alapokon,

a

KONKRÉT CÉLOK:
Új technológiákra alapozott gyáripar, szerelő és feldolgozó ipartelepítés
feltételeinek megteremtésével és az üzemek megvalósításával az ipari
dolgozók foglalkoztatásának számszerű növelése,
Hatékonyabb mezőgazdasági termelésösztönzés, az EU. kvóták keretein
belül,
A megkezdett
vasúti közlekedési folyosók korszerűsítésének ütemes
folytatása és befejezése,
Az autópályák
végpontokig.

és többsávos autó utak megvalósítása,a tervezett

Záhony és térsége komplex fejlesztésére
PROGRAM maradéktalan megvalósítása,

elindított

ZÁSZLÓSHAJÓ

A Duna hajózhatóságának biztosítása, legalább az év 300 napján,
A Duna – tó és a Duna – Tisza Csatorna megépítése, a Homokhátság
vízellátásának biztosításához és a vízi közlekedés kiterjesztéséhez,
A Tisza nemzetközi hajózhatóságának rendezése,
A közforgalmú kikötők korszerűsítése és a tervezett kikötők megépítése,
A termőterületek belvíz elleni védelmére, a vésztározók és a csatorna
rendszerek kiépítése, az átemelő szivattyú telepek korszerűsítésével,
szükség szerint újak építésével,
Az öntözési lehetőségekkel, a zöldség félék, a gyümölcs és virágtermesztés
ösztönzése,
ELÉRHETŐ CÉLOK:
o A gazdasági növekedéshez, az infrastruktúra fejlesztése nagyobb mértékben
járulhat hozzá, az ágazatok tevékenységének nagyobb hatásfokú
harmonizálásával és munkamegosztásával,
o Magyarország integráló logisztikai centrum pozíciója, a Tisza
hajózhatóságával és a Duna – Tisza Csatornával jelentősen erősödik,
o A Tisza víztározóinak megépítésével biztosítható, a közel állandóan
szabályozott vízállás, valamint az árvízvédelem,
o A Duna – Tisza Csatorna megépítése, országon belüli csatlakozást teremt a
nemzetközi vízi utakhoz,
o A szállítási és logisztikai kínálat bővülésével növekszik Magyarország
versenyképessége,
o Új munkahelyek jönnek létre, ezáltal javul a foglalkoztatottság, csökken a
munkanélküliség,
o A külföldi és hazai befektetők számára, az ország, a régiók, a kistérségek
vonzereje megnő,
o Az életkörülmények javulásával várható, a szakképzett munkaerő
megtartásának esélye,
o Fejlett települési infrastruktúra szolgáltatások valósulhatnak meg,
o A határok mentén meglévő normál nyomtávolságú vasútvonalak felújításával
és újra üzembe állításával, Záhonyon keresztül realizálható, a kishatár menti
személy – és áruszállításban, a kelet – nyugat irány mellett, az észak – dél
irányú szállítási lánc kapacitásának jobb kihasználása,
o A magyar nyomtávváltós vasúti személykocsik rendszerbe állításával
minőségi változás érhető el, a nagytávolságú személyszállításban,
o Esély nyílik a kis – és középvállalkozások megerősödésére,
o A gyűjtő, tároló és elosztó logisztikai raktárbázisok generálhatják, a
hozzáadott értékű munkavégzést,
o Biztosítható az oktatás minden területén, a megfelelő eszközrendszerrel
rendelkező háttér,
o Az ország repülőterei, nagyobb távlatokat nyithatnak meg a személy – és
áruszállításban,
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FELADATOK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ IGAZODÓAN:
A Kormány az elsődleges feladatokat a fejlesztési programok teljes körű
megvalósítását illetően Határozataiban megfogalmazta, nevezetesen:
FEJLESZTÉSI CÉLT ÉS TERÜLETET,
MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZETET,
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁS KOORDINÁTORÁT,
KEZDÉS ÉS BEFEJEZÉS HATÁRIDEJÉT,
FEJLESZTÉSI FORRÁST,
MŰSZAKI TARTAM FŐ ELEMEIT ÉS ÖSSZETEVŐIT,
ÉPÍTÉSI TERÜLET MEGSZERZÉSÉT,
A MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET HIVATOTT, A TOVÁBBI
FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁRA, NEVEZETESEN:
A programok, projektek előkészítése,
Pályázatok kiírása,
Erőforrások hozzárendelése,
Elkészült pályázatok elbírálási módjának meghatározása, annak bizottságokban
történő elfogadása,
Lebonyolító Mérnök pályázatos kiválasztása,
Tervező Irodák pályáztatása,
Hatósági engedélyek megszerzése,
Fővállalkozók, generálkivitelezők, önálló vállalkozók közbeszerzéses
kiválasztása
Szerződések megkötése,
Szakértők felkérése és foglalkoztatása,
A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB FELADATOKAT, MINT:
A kiindulási adatok megszerzése,
A kedvezményezettek körének meghatározása,
A befektetői szándék, igény és elvárás összefogása,
Környezetvédelem,
Régiók, térségek és települési önkormányzatokkal való kapcsolat felvétel,
bevonásuk az előkészítés és a megvalósítás folyamataiba,
Szakértői vélemények kikérése,
Társadalmi vélemények beszerzése,
A Kormány a szakminisztériumok és a megvalósításért felelős szervezet
hivatalait jelölheti meg, a speciális feladtok ellátására,
A külön elhatárolt feladatokkal, a Pénzügy Minisztérium foglakozhat,
A KOMPLEX MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES:
A közlekedés diplomácia hatékony működése,
A Rajna – Majna – Duna – Tisza nemzetközi hajózási útvonal belföldi eléréséhez,
a Duna – Tisza Csatorna megépítése,
A víztározók és a Duna – tó kialakítása,
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A Homokhátság vízellátásához, a nyomott és a gravitációs rendszerek
elkészítése,
Az agrár termelés felkészítése, az új lehetőségek gyakorlatban történő
alkalmazására,
A Projekt célcsoport bemutatását hangsúlyosabban, a közvetlen és közvetett
haszonélvezők csoportokba sorolásával célszerű újragondoltan elvégezni a víziút,
vasút és a közút együttes figyelembe vételével, az alábbiak szerint:
KÖZVETLEN CÉLCSOPORT;
Azok a helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi logisztikai vállalkozások, vállalatok
és szervezetek, amelyek a víziutat, vasutat, közutat és légi közlekedést személy
és áruszállítás céljaira használják,

KÖZVETETT CÉLCSOPORTOK;
o

Elsődleges célcsoport
A víziutakat, vasutakat, közutakat jelenleg és a jövőben is használók, akik a
hálózatokkal érintett területek, települések lakói,

o

Másodlagos célcsoport
A nemzetközi, interregionális, regionális és helyi viszonylatokban, üzleti,
intézménybe jutási, illetve kirándulási, turisztikai céllal utaznak víziúton,
vasúton, vagy közúton,

o

Harmadlagos célcsoport
A víziutak, vasutak és közutak mellett élők, de azt nem használók, a
vonalakat, hálózatokat azonban, szintben, vagy külön szintű
kereszteződéseken,
gyalogosan,
kerékpárral,
vagy
munkagéppel
keresztezik.
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1. 7. 2. CÉLHIERARCHIA
Átfogó cél
A DUNA MENTE SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE ÉRTÉKALAPÚ, FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSSEL
Stratégiai célok
I. A Duna transz – európai integráló
szerepének erősítése

II. Fenntartható gazdasági szerkezet
kialakítása

III. Természeti erőforrások
megóvása és fejlesztése

II.1. Táj konform turizmusformák
fejlesztése

III.1. Komplex vízgazdálkodási
rendszer kialakítása

Prioritások
I.1. Transz – európai és bel interregionális
kapcsolatok hálózatának környezetkímélő
fejlesztése és a Duna Tisza Csatorna
megépítése
Intézkedések
I.1.1. A transz-európai folyosó szerepnek
megfelelő közlekedési és logisztikai
hálózatok kiépítése

II.1.1. A táji értékeken alapuló, vízparthoz
kötődő turizmus környezeti
feltételeinek megteremtése

III.1.1. Stratégiai vízkészletek
megőrzését szolgáló
fejlesztések

I.1.2. A Duna összekötő, összefűző
szerepének erősítése,a Duna – Tisza
Csatorna megépítésével,

II.1.2. A táji és kulturális adottságokra
épülő turisztikai arculat és
infrastruktúra fejlesztése

III.1.2. A vízjárás fokozódó
szélsőségeihez
alkalmazkodó árvízvédelmi
rendszer fejlesztése

I.1.3. A dunai hajózás feltételeinek
társadalmi – gazdasági –
környezeti szempontokkal
összehangolt megteremtése
I.1.4. Az európai követelményeknek
megfelelő hajózóút biztosítása

Prioritások
I.2. A térség szerepének
megerősítése a nemzetközi
munkamegosztásban

II.2. Az ipar dinamizáló feltételeinek
környezettudatos bővítése

III.2. Tudatos ökológiai
környezetfejlesztés és
fenntartás

Intézkedések
I.2.1. Duna menti integráció helyi
bázisainak kialakítása

II.2.1. Tudásigényes iparágak fejlesztése

III.2.1. Térségen átnyúló
Natúrparkok kialakítása

I.2.2. A fejlesztési gócpontokra
nehezedő terhek csökkentése
térségi munkamegosztással

II.2.2. Gazdasági tevékenységek
környezetszennyező hatásának
csökkentése

III.2.2. Természeti és ökológiai
rendszerek állapotának
javítása, megőrzése

I.2.3. Helyi identitástudat és
értékvédelem érvényesítése a
fejlesztések során

II.2.3. Tradíciókon alapuló magas helyi
multiplikációjú gazdaság
megteremtése

Prioritások
II.3. Az adottságokra építő, tájfejlesztő
piacképes agrárium kialakítása

III.3. Környezeti terhelések
csökkentése

Intézkedések
II.3.1. Differenciált, egyedi arculatú
agrárium kialakítása

III.3.1. Életminőséget javító
infrastruktúrák fejlesztése

II.3.2. A mezőgazdaság ökológiai alapon
és a termelési kultúra bázisán,
piacorientáltan való fejlesztése

III.3.2. Az anyag és energia
körforgást elősegítő térségi
rendszerek kialakítása

II.3.3. A mikro- és mezoklimatikus
feltételek javítása területhasználatváltással

III.3.3. A környezeti hatásvizsgálatok
hatékonyságának növelése a
fejlesztéseket megelőzően
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1. 8. KÖZÖS FUNKCIÓK,
1. 8. 1. Modalitás
A szó latin eredetű,maga több jelentésű. A közhasználatban módozatot,körülményt
jelentően értelmezett.
A filozófiában, az ítéletnek szükségességet, lehetőséget, vagy véletlent kifejező
jellemzője.
A logisztika fogalomkörében, a meglévő áruk, a rendelkezésre álló eszközökkel való
mozgásba hozatalával, azok működési funkcionális területeinek összekapcsolását, a
teljesítés és teljesíthetőség módját jelenti. A megrendelő keresletével, a kínálattal
rendelkező, vagy a kínálattal kapcsolatban álló szakosodott vállalkozásokhoz fordul ,
mint szolgáltatást igénybevevő. Az igény és az általa generált tevékenységek egy
központú teljes körű kiszolgálását, annak körülményeit magába foglalóan, optimálisan
a logisztikai alapokon működő vállalkozás képes kielégíteni. A tevékenységek
összekapcsolása, törtéhet, a belföldi és külföldi szállítások lebonyolításában egyaránt.
Megközelíthető úgy is mint kereslet kínálati lehetőség találkozása. A teljesítés lehet
véletlen alapú eseti, vagy egyszeri. Lehet azonban a jól alakult első partner kapcsolat
alapján, többszörösen megismétlődő, majd tartós.
A mód, lehetőség megválasztása, az adott körülmények között,a megrendelő
mindenkori szükségszerű igénye. Ezt az igényt centrális, illetve centrum szereppel a
logisztikai központok tudják kielégíteni, országhatárokat átlépő kapcsolati
rendszerével.
A legalább három ágazat szállítási együttműködésére alapozott logisztikai
tevékenységben, a kikötő és ez által a víziút, a meghatározó. A nagy logisztikai
szállítási rendszerek működése is ezt igazolja.
Duna országai, mint meghatározó egységekre felkészíthető, a komplett logisztikai
szolgáltatások kielégítésére, eszközrendszerével és az azt mozgásba hozni,
működtetni tudó szellemi kapacitás biztosításával.
1. 8. 2. Új intermodális logisztikai központok és kikötők,
A logisztikai szolgáltatások piaca az átlagos gazdaságnövekedési ütem
többszörösével bővül és munka intenzív tevékenységei, az előállított hozzáadott érték
révén jelentős gazdasági eredményt nyújtanak. Ugyanakkor a hazánkban logisztikai
céllal „megállított” áruáramlatokból származó forgalomnövekmény – racionális
szervezettség híján – a környezetre káros hatásokat is gyakorolhat. Ezért az
intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai fejlesztések átfogó célja
egy olyan szállítási-logisztikai rendszer kialakítása Magyarországon, amely az ország
kedvező geopolitikai helyzetére építve képes a Kelet- és Dél - Európába irányuló,
gyűjtő, kezelő elosztó központi funkciók hatékony és egyúttal környezetkímélő (vasúti
és vízi árutovábbítást preferáló) ellátására. Az intermodális szállítás és logisztika
témáját, mind az EU, mind pedig a magyar közlekedéspolitika kiemelten kezeli, de a
logisztika a megújuló hazai gazdaságstratégia egyik pillére is egyben.
Hazánkban – állami támogatással – már több mint egy évtizede megindult a kombinált
áruszállítás és az ezt kiszolgáló alapinfrastruktúra (terminál -, illetve logisztikai központ
hálózat) fejlődése. A vasúton továbbított kamionok száma, (2004 – ben 79 ezer db),az
elmúlt években, gyorsuló ütemben esik vissza, főként az EU csatlakozásból adódó
nemzetközi közúti árufuvarozási liberalizációnak köszönhetően. A nem kísért vasúti és
közúti kombinált forgalom teljesítménye, (5, 1 millió tonna 303, 4 ezer egységben),
ezzel szemben, az utóbbi években mérsékelten növekvő trendet mutat, míg a vízi

kombinált forgalom részaránya, (20, 8 ezer egység), egyelőre alacsony. A nemzetközi
tendenciák hosszabb távon a kíséretlen kombinált szállítási megoldások előretörését
vetítik előre, így a fejlesztéseket is e mód ösztönzésére célszerű összpontosítani.
Az intermodális (vagy az 1998-ban elfogadott koncepció elnevezése alapján ún.
országos jelentőségű) logisztikai központok közül a csepeli, továbbá a győri és a bajai
központ trimodális (vasút – közút – víziút), a többi bimodális (vasút - közút)
kiépítettségű. Az üzletileg leginkább prosperáló országos logisztikai központok a
budapesti (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK), Csepeli Szabad kikötő,
Harbor Park), valamint a debreceni, székesfehérvári és soproni logisztikai
térségekben működnek. A többi kijelölt központban is megindult a fejlődés: Győr Gönyűn újabb létesítményeket adnak át, s Szegeden és Szolnokon is elkezdték a
nagy volumenű beruházásokat. Nagykanizsán és Miskolcon egyelőre kevésbé
jelentkeznek az igények, csakúgy, mint a kiépítettségét tekintve mezőgazdasági
centrum szerepet betölthető Baján. Záhonyban számottevő kapacitású, de egyúttal
leromlott állagú infrastruktúra vár korszerűsítésre. Az egyéb logisztikai létesítmények
többnyire magánkezdeményezések mentén fejlődnek, ám néhány regionális logisztikai
központ intermodalitása révén teljesítheti az országos szintű követelményeket is. Ezek
közé zárkózhat fel Dunaújváros, az új közforgalmú kikötő megépítésével és kijelölt
ipari parkjai benépesítésével.
A további fejlesztésekhez szükséges kormányzati szerepvállalás meghatározásakor
alapelvként kell értelmezni, hogy az állam elsősorban az olyan feltételek
biztosításában működjön közre, amit a piac önmagában nem tud megoldani,
ugyanakkor meglétük elengedhetetlen a környezetkímélő logisztikai szolgáltatások
elvégzéséhez. Ennek megfelelően az alábbi szolgáltatásnyújtási keretfeltételek
kialakítása, jobbítása támogatandó az intermodális áruszállítás és logisztika terén:
1. Külső logisztikai infrastruktúra fejlesztése, intermodális logisztikai központok
elérhetőségének javítása;
2. Belső logisztikai infrastruktúra fejlesztése: átrakó terminálok, valamint a logisztikai
szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközpark létrehozása, korszerűsítése;
3. Intermodális áruszállító járműpark fejlesztése: kombinált áruszállításhoz
alkalmazható speciális szállítóeszközök beszerzése, korszerűsítése.
A logisztikai fejlesztések egy része inkább a közlekedésfejlesztés (logisztikai
központok elérhetőségének javítása, intermodális átrakók, gyűjtők fogadók, kezelők,
elosztók kialakítása és korszerűsítése, intermodális járműpark rendelkezésre állítása,
más részük viszont, a logisztikai vállalkozások versenyképességének javítása
(logisztikai központokon belüli szolgáltatási feltételek kialakítása, jobbítása)
témakörébe tartozik. Ennek megfelelően, a logisztika az NFT II - ben és az Új
Magyarország Tervben több operatív programban (OP) kap helyet, az infrastruktúra
OP- ben és a versenyképességi OP- ben. Az előbbi előzetes projekt kiválasztási
(illetve az igényektől függően még esetleg pályázati), utóbbi pályázati rendszerben
működik. A projektszelekció, illetve a pályázati feltételek kialakítása a támogatásokat
potenciálisan igénybevevő piaci szereplők kialakítása a támogatásokat potenciálisan
igénybevevő piaci szereplők és szakmai szervezeteik bevonásával történik.
Az intermodális logisztikában közlekedési szempontból fejlesztendő területek,
beavatkozási pontok közlekedési ágazatonként az alábbiakban foglalhatók össze:
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A közlekedési vonatkozású – döntően Új Magyarország Fejlesztési Tervben
megfogalmazott – logisztikai fejlesztéspolitika a közlekedéspolitikába illeszkedő,
azaz intermodális szállítási – logisztikai megoldásokat igazolhatóan előmozdító, de
egyúttal üzletileg is hatékony piaci indíttatású kezdeményezések infrastrukturális
és járműparkbeli kiegészítő támogatását jelenti.
Az állami / EU támogatásból, vagy annak hozzájárulásával épülnek meg, kerülnek
korszerűsítésre az alapvető infrastrukturális elemek, vagy kerülnek beszerzésre az
intermodális szállítójárművek abban az esetben, ha az intermodális – vagy a
fejlesztések
révén
azzá
váló
–
logisztikai
létesítmény/szolgáltatás
üzemeltetője/befektetője számon kérhetően elkötelezi magát az ezek bázisán vagy
ezekkel kialakított szolgáltatásrendszer hosszú távú, fenntartható biztosítására.
Ezen belül hangsúlyosan kezelendők a térszerkezetileg kiemelt logisztikai
régiókban megvalósítandó projektek. Ez utóbbiak a tartós EU határ menti,
általában elmaradottabb infrastruktúrájú, nemzetgazdasági és üzleti szempontból
is perspektivikus, de egyúttal a fejlesztések időbeli elcsúszásából adódó
nemzetközi pozícióvesztéssel fenyegetett logisztikai régiók, központok. Fő
Céljuk az, hogy a hazánkat elérő áruáramlatok az itteni intermodális
transzformációs pontokon minél nagyobb arányban a környezetet kevésbé terhelő
szállítási módok felé kerüljenek átterelésre. Ezt az a tényi s támogathatja, hogy az
EU – nem EU határátmeneteken a verseny még korlátozottabban jelentkezik, így
adott a lehetőség a beavatkozásra, szemben az EU belüli határátmenetek
kiélezett versenyhelyzetével.
Az NFT II. intermodális logisztikai és infrastrukturális fejlesztések projektjeivel
(logisztikai központok elérhetőségének javításával, intermodális átrakók
kialakításával), szemben támasztott specifikus kiválasztási kritérium, hogy az
összköltségnek el kell érnie az 500 millió Ft – ot. Minden támogatásként kapott 1
millió Ft-tal szemben évente átlagban 700 tonna vasútra és/vagy belvízi hajózásra
irányuló teljesítménynövekményt kell a kezdeményezőnek vállalnia a beruházás
aktiválásától kezdve 5 éven keresztül (indikatív érték az EU Marco Polo II.
programja alapján).
A logisztika, mint rendszer, magában hordja, az anyagáramlást, a hozzákapcsolódó
információ, érték, energia és munkaerő áramlást. Rendszerén keresztül egyszeri vagy
tartós partnerkapcsolatokat hoz létre, a piaci kereslet – kínálat alapján. Mindezek
mellett, a működő rendszerek összekapcsolását, mint együttműködési módozatot,
vagy annak körülményeit is felöleli.
Kiemelt elemei:
Anyagáramlás technikája, tecnológiája,
Az informatika,
A közlekedés technikája, technológiája,
Szolgáltatástechnikája, technológiája,
Kommunikációs technika,
Rendszertechnika,
Marketing,
Partnerek,
Tevékenységek különböző szintű összekapcsolása,
Disztribúció.
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Duna Logisztikai Szolgáltató Központjának kialakításához, az EU – ban, a mértékadó
és meghatározó szempontokat, az alábbiakban foglaltuk össze.
1. Intermodális szolgáltató központok,
Amely rendelkezni fog vasúti, közúti, vízi és légi kiszolgálásra alkalmas
telephelyekkel,
Alap telephelye, az új építésű országos közforgalmú kikötő területe, mely alkalmas
lessz, kombinált szállítmányok fogadására, tárolására és feladására, technikai,
technológiai berendezéseivel,
RO – RO és RO – LA terminál készül,
Területe egy helyen meghaladja, a 15 ha. Nagyságot,
Fedett raktározási kapacitása meghaladja, a 10 000 m2 nagyságrendet,
Biztosított a Vámudvar – I. szolgáltatás,
Egyéb szolgáltatók betelepülésésének lehetőségét biztosítja,
Közforgalom számára nyitott,
Nemzetközi forgalom kiszolgálására képes.
2. Fö feladatai:

M

E

G

SZOLGÁLTATÁSOK

ALAPSZOLGÁLTATÁS

N

E

V

FELTÉTLENŰL
SZÜKSÉGES
SZÁLLÍTÁS
RAKODÁS
TÁROLÁS
ELŐKÉSZÍTÉS
INFORMATIKA

Z

ESETENKÉNT
SZÜKSÉGES

É

S

NEM
SZÜKSÉGES

BEFEJEZŐ
MŰVELETEK,
SZERELÉS,
CSOMAGOLÁS,
CÍMKÉZÉS,
ÁRAZÁS

ANYAGMOZGATÓ
GÉPEK, ESZKÖZÖK
KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁS

E

MEGLÉTE,
BÉRLETE,
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA,
TISZTÍTÁSA,

TANÁCSADÁS,
SZEVÍZ,
KÖZÚTI JÁRMŰ,
HAJÓ,
ÜZEMANYAG

OKTATÁS,
BIZTOSÍTÁS,

VÁMKEZELÉS,
NÖVÉNY EÜ.
ÁLLAT EÜ.
BIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT,
EGYÉB
SZOLGÁLTATÁS

VAGYONVÉDELEM
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SZÁLLODA,
ÉTTEREM,
BANK,
POSTA,
PIACKUTATÁS,
PIACSZERVEZÉS

NYOMDA,
REKLÁM,
RENDEZVÉNY
SZERVEZÉS,
KONFERENCIA,
KIÁLLÍTÁS,

ÉRTÉKESÍTÉS,
CSOMAGKÜLDÉS

3. Funkció:
Az új kikötő logisztikai komplex szolgáltatás nyújtására épül, a piaci igényeknek és a
már működő termelő szektorok igényeihez igazodóan.
Fő funkciója,az ipari parkok, áruforgalmi terminálok, átrakó csomópontok,
kombináltfuvarozási terminálok, áruforgalmi, kereskedelmi logisztikai szolgáltató
központok, disztribúciós telephelyek, regionális, országos és nemzetközi kiszolgálása.
Mint Integrált Logisztikai Szolgáltató Központ, rendszerekhez tartozóan, amelyen belül
a piaci kereslet – kínálat eleve megfogja határozni helyét és szerepét, képes
együttműködni partnereivel. Egyénileg is meg van azonban a szerepe, a logisztikai
szolgáltatások területén.
4. Működés:
A fö feladatokban összefoglalt tevékenységek, maradéktalan ellátásával, biztosítani
tudja, a hatékony árú begyűjtést, kezelést, elosztást és minden szolgáltatást, a
legmagasabb technikai, technológiai és minőségi szinten, valamint a felhasznált
erőforrások optimalizálását.
5. A víziút járhatóságának biztosítása,
A folyó, vízgyűjtő tó, vagy csatorna meder és a hullámtér célszerű szabályozása,
a víziút folyamatos fenntartásához,
A mederből és a hullámtérből mindazoknak az akadályoknak következetes
eltávolítása, amelyek az árvízlefolyást csökkentik.
Duzzasztóművek építése, a vízszint megemelése és ez által a gázlók
megszüntetése céljából,
A hajózási feltételek javítása,
Ökológiai rehabilitáció
végrehajtása,

(környezet

–

és

természetvédelmi

intézkedések)

A rekreáció és a turizmus legcélszerűbb fejlesztése,
A parti szűrésű vízkészletek, valamint a vízkivételek védelme,
A hajóút folyamatos üzemeltetésének biztosítása,
A hajóút kitűzése,
A jéglevonulás szabályozása,
Az üzemeltetés intézményi (jogi, gazdasági és szervezeti) feltételeinek
megteremtése,
Állami felügyelet és ütemezett költségvetési támogatás megteremtése állami
vállalkozás esetében,
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1. 9. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK
Kivonat a szakértői véleményekből és állásfoglalásokból,
1. AZ UNIÓS SZEREPVÁLLALÁS,
A Duna – Tisza köze, a 27 országból álló Európai Unió egyetlen olyan térsége,
amit az Isten is öntözéses kertészkedésre teremtett, mert
Ideális az éghajlat. A jó minőségű zöldség, gyümölcs, virág termesztéséhez sok
napsütés, száraz levegő szükséges, azaz kontinentális éghajlat. Ilyen csak
Magyarországon van.
Bőven van olcsón elérhető vize. A Duna vízhozamának néhány százaléka
lehetővé teszi, a térség öntözését. Végre felismerhetnénk, hogy a mi
adottságunk, a kertészkedésre alkalmas munkaerő, kedvező éghajlat és az
olcsó víz,
Az öntözéses kertészkedés csúcs, Kalifornia és Izrael, ahol a fejlett
infrastruktúra mellett, homokos talajon és sok napsütés mellett kertészkednek,
annak ellenére, hogy kevés, illetve nagyon kevés és nagyon drága a vizük,
Ennek a térségnek a lakossága, vállalkozásra termett. Ez a képesség minden
természeti adottságnál is fontosabb feltétele a sikernek. Tudományos
igényességgel Erdei Ferenc tárta fel, majd a szocialista évtizedek tették
nyilvánvalóvá, hogy az itt élő lakosság vállalkozásra termett.
2. NAGY ADOTTSÁGUNK,
Hetven éve vagyok az Alföld öntözésének megszállottja. Az idő egyre inkább
engem igazol. Európában a legnagyobb kertészeti adottság, a magyar Alföld,
mindenek előtt pedig a Duna – Tisza köze. Ehhez ideálisak a gazdaságföldrajzi
adottságai, mert:
A Duna és a Tisza tízszer annyi vizet hordoz, mint ami elegendő a térség
minden öntözési adottságának kihasználásához,
Az EU leginkább kontinentális térsége, ahol a meleg és a napsütéses tavasz,
nyár és ősz garantálja, a jóízű termést,
A laza talaja ideális az öntözéses gazdálkodáshoz. Gyorsan feltárja a
műtrágyát, mert sok benne az oxigén. A talaja eső után is járható, a művelés és
a szállítás során nem károsodik,
Az öntözhető terület jelentős hányada, az öntözés nélkül, értéktelen és alig
használható terület,
Bőven van hozzá munkaerő és annak már a szakmai iskolázottsága és
ismeretei sem hiányzik.
3. A DUNA – TISZA CSATORNA,
Azt csak mérnökhallgató koromban tudtam meg, hogy a két háború között
elkezdték, a Duna – Tisza Csatorna építését, amit aztán abba is hagytak.

Amiről nem tudtam, azt most Ormos Mária tanulmányában olvastam, hogy 1927
évben, Bethlen Párizsban kilincselt hitelekért és itt említi meg az Alföld öntözési
tervét. A Rothschild bankház, fantáziát látott az elgondolásban és 500 millió
dolláros, mai értéken 250 milliárd eurós tervet dolgozott ki. Ennek nagyságát akkor
tudjuk felmérni, ha figyelembe vesszük, hogy Bethlen akkor 70 millió dolláros
konszolidációs hitelért kilincselt. Azonban, az antiszemita magyar kormány, a zsdó
fiatalok egyetemi tanulását korlátozó törvényének visszavonása nélkül, nem
számíthatott, a zsidó bankház hitelére.
A Duna – Tisza közének öntözhetővé tétele, történelmi mértékű tett, ami az EU
számára is lehetővé teszi, a jobb zöldség – és gyümölcsellátását. Ezért Brüsszelre
is lehet és kell is támaszkodni. Ajánlatos, hogy a hollandokat fogadjuk be az
előkészítő munkába. Ők ennek a szakmának legsikeresebb és legtapasztaltabb
ismerői.. EU pénz és holland tapasztalat nélkül sokkal lassabban és drágábban
valósítható meg a terv.
A mintaüzemek létesítésére fel kell kérni egy – egy kaliforniai és izraeli, elismerten
sikeres vállalatot. A Duna – Tisza közének öntözése, az EU zöldség – és
gyümölcs ellátásának, legjobb és legolcsóbb megoldása.
4. CSATORNA, VAGY CSŐVEZETÉK,
A Duna – Tisza Csatorna gondolata,a belvízi szállítás megoldását is szolgálta.
Annak idején, ennek nem csak országos, de üzemgazdasági jelentősége is volt.
Évezredek óta az üzemen belüli és a belföldi szállítás leghatékonyabb, legolcsóbb
formája, a vízen való szállítás volt.
Fokozatosan vonatkozott ez az öntözővíz mozgatására is.
Közben azonban, az öntözéses kertészetben, technikai és gazdasági fordulat állt
be, az öntözővíz szállításában és a termékek mozgatásában.
A víz nagyon megdrágúlt, azzal takarékoskodni kell. Különösen érvényes ez a
száraz éghajlatú, homokos talajú térségekben. Az egyes üzemek fogyasztását
mérni kell.
Csővezetékek építése és üzemeltetése lényegesebben olcsóbbá vált.
Ugyanakkor megszünteti az elszivárgási és párolgási veszteségeket.
Az idő nagyon megdrágult. A minél gyorsabb piacra jutás, elsődleges
gazdasági feladattá vált. Ezért szinte minden szállítási feladatot, közúti
járművekkel kell megoldani.
5. AZ ÖNTÖZŐVIZET CSŐVEZETÉKEK HÁLÓZATÁVAL KELL ELOSZTANI,
Olcsóbb és gyorsabb a kiépítés és karbantartás. A jelenlegi technikai
adottságok mellett, az öntözőárkok kiásása ugyan olcsó és gyors, de a
szigetelésük és állandó karbantartásuk költséges.
Nincs párolgási és elszivárgási veszteség. A nyílt csatornákon nagy az
elszivárgási és párolgási veszteség. A modern öntözéses termelés egyik
kulcsa, a vízzel való takarékosság.
Áthidalásokhoz nem kellenek műtárgyak. A talajba süllyesztett csövek felett
nem kellenek műtárgyak. Ezek kiépítése drága, a hiányuk pedig költségnövelő.
Ellenőrizni lehet a vízfelhasználást. Nagyon fontos, hogy a víz használata
ellenőrizhető és mérhető legyen.
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Akadálytalan az anyag, gép és árumozgatás. Az öntözéses gazdálkodásban a
csökkenthető gép, anyag és árumozgatásnál is fontosabb jövedelmezőségi
tényező, az idő.
VÖRÖS KÁROLY
A Duna –Tisza – csatorna tervek,
A Duna folyásának 2860 km – nyi hosszából 997 km, több mint egyharmad rész, a
teljes Közép-Duna szakasz a Kárpát-medencére jut. A vízrendszernek ez az egysége
– mely lehetővé teszi, hogy az egész Kárpát-medencén belül vízi úton egymástól igen
távol eső pontok is közvetlen kapcsolatba kerüljenek egymással – gazdasági
szempontból rendkívül előnyös. Még inkább az volt a gőzhajózás és a vasút
megjelenését közvetlenül megelőző, illetve az ezek térhódításának kezdetét jelentő
korszakban: a 18. század végétől a 19. század közepéig terjedő mintegy hat
évtizedben. Ezenkívül a kereskedelmi forgalom kifejlődését rendkívül megkönnyítette,
hogy ebben a korban a Kárpát-medence egészét egyetlen állami keret fogta össze.
A tőkefelhalmozás nehézségei
Magyarország, a kor Kárpát-medencéjének állami kerete, döntően agrár ország volt. A
polgárosodáshoz alapvetően szükséges tőkefelhalmozást így elsősorban a
mezőgazdaságnak, gyakorlatilag a terménykereskedelemnek kellett volna
megteremtenie. Ezen belül is elsősorban a különböző gabonafélékből tudott a
lakosság viszonylag széles rétege – még az elmaradott agrotechnika mellett is – némi
felesleget termelni. A Habsburg Birodalom örökös tartományai, a magyarországi
terményexport kínálkozó felvevői azonban agrártermékekben a 18. század
legnagyobb részén át még maguk is önellátóak voltak. Így Magyarországon a
tőkefelhalmozásnak a társadalom szélesebb rétegei számára kínálkozó útja a 18.
században erősen korlátozott maradt. Nem sokat javított ezen a belső piac sem. A
medencét körülvevő hatalmas hegyvidékek gabonaszükségletét döntően nem
kereskedelmi hálózaton át, hanem paraszti cserekereskedelem útján vagy munkabér
fejében szerezték be, a városok igényeit pedig szűkebb környékük is ki tudta elégíteni.
A gyakorta alacsony árak a piacra termelés értelmét tették kérdésessé.
A szállítás ilyen költséges voltának egyik következménye: igen nagy volt a különbség
a terményárak között az ország különböző területein. A 19. század elején pl. a Tisza–
Maros közén pozsonyi mérőnként 2 forintért felvásárolt gabona a szállítási költséggel
Pesten már 3,50 forintra drágult anélkül, hogy a kereskedő nyeresége ezzel
arányosan nőtt volna. Egyre sürgetőbbé vált tehát a szállítás költségeinek
csökkentése.
Csatornatervek
A megoldás kézenfekvőnek tűnt: a két folyót egymáshoz legközelebbi pontjukon (s
ilyennek kezdettől fogva a Dunán Pest és a Tiszán Szolnok kínálkozott) csatornával
kell összekötni. Állítólag e terv már IV. László (1272 – 1290) királyt és később Mátyást
(1458 – 1490) is foglalkoztatta. A 18. század legelején, 1715-ben Franz Dillherr
tábornok, Szolnok várának parancsnoka az uralkodó elé is felterjesztett tervezetében
a csatornát az országban lévő katonaság munkaerejének, valamint a környékbeli 16
megye közmunkájának felhasználásával mindössze három hónap alatt kiáshatónak
látta. Ez a terv elsősorban csak a Szolnokból Pesten át és innen a Kárpát-medence
nyugati részei felé irányuló nagyméretű kincstári só szállítást akarta olcsóbbá tenni.
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Az 1723. évi magyar országgyűlés rendjei a CXXII. törvénycikkben a kereskedés
megkönnyítése végett az újonnan felállított központi kormányszervnek, a
Helytartótanácsnak, feladatává tették az ország hajózható vizeinek csatornákkal az
ország különböző részeibe való elvezetését. A tervek a következő években állítólag el
is készültek. Kettő valósította volna meg a Duna és a Tisza összekötését. Egyik egy
Vác vagy Pest kiindulással Monoron át, majd a Tápió és Zagyva folyását felhasználva
Szolnokig vezető csatornával. A másik egy Kalocsától kiinduló, Zombor felé tartó,
Szabadkán át a Tiszához, Szeged környékén kiérő csatornát javasolt. A Habsburg
Birodalom területi munkamegosztása és az ezt meghatározó gazdaságpolitika
azonban a 18. században nem igényelte a Magyarországból az örökös tartományokba
történő rendszeres nagyobb szabású terményimportot. Így a pénzszűkében szenvedő
Magyarország nem válhatott az örökös tartományok iparának vagy kereskedelmének
jelentősebb exportpiacává sem. A szükségképpen szerény magyarországi
kereskedelem tehát nem ígért olyan jövedelmet, amely a csatornák építésével járó s
elsősorban az államot terhelő hatalmas költségeket kifizetődővé tette volna.
Kedvezőbb fogadtatásra találtak a csatornatervek a 18. század végén. Ekkor ugyanis
megnövekedett Bécs és az örökös tartományok igénye a gabonaimport iránt. II.
József török háborúja ismét rámutatott a hadiszállítások jelentőségére, és a
meginduló francia háborúk további lehetőségekkel kecsegtettek. A Dunának mint vízi
útnak jelentősége így a gabonaellátásban gyorsan növekedni kezdett. Általa azonban
elsősorban még mindig csak az egykori Temesi Bánság és a Dél-Alföld könnyen
szállíthatóvá lett gabonája került be a birodalom gabonakereskedelmének sodrába.
Részint (az állam részéről) a hadseregellátás növekvő igénye, részint (az érdekelt
birtokosok részéről) az érthető törekvés jövedelmeik fokozására így most vetette fel az
ország más gabonatermő körzeteinek, mindenekelőtt a Duna – Tisza közének és a
Tiszántúlnak bekapcsolását a terménykereskedelembe. Ennek azonban elsődleges
feltétele volt a Duna és a Tisza csatornával való összekötése.
Az 1790 – 91. évi országgyűlés által kiküldött gazdasági bizottság külön kiemelte egy
Duna – Tisza Csatorna fontosságát. Megépítése a munkálat szerint is nagyot
lendíthetne a tiszai és a magyarországi dunai kereskedelmen, bár kérdésesnek
érezték (és nem alaptalanul), hogy a Duna és a Tisza teljes szabályozása előtt
egyáltalán érdemes-e ekkora vállalkozásba belekezdeni. A tervek ismét csak tervek
maradtak.
A gőzhajózás hatása
Az 1830 – as évek elején (mikor már megindult a Dunán a gőzhajózás is) a szállítási
feltételek megjavítása ismét döntő kérdéssé vált.
Az 1832 – 36. évi magyar országgyűlés XXV. törvénycikke mindazon egyéni vagy
társas vállalkozások számára, melyek a törvényben meghatározott kereskedelmileg
legfontosabb 13 útirányban vasutak, csatornák és ezekkel kapcsolatos hidak
építésére szerveződnek, nagy kedvezményeket biztosított. Ha tőkések nem is, de a
megfelelő műszaki szakemberek csakhamar jelentkeztek. Nyilván az új törvény
nyitotta perspektívák hatására 1837. május 25-én Pest megye alispánjához tervezet
érkezett Beszédes József vízmérnöktől, aki néhány évvel ezelőtt a Vaskapu
szabályozásának megkezdésében Széchenyi műszaki szakértője volt. Beszédes –
józanul felismerve, hogy a Pest–Szolnok-csatorna a vízválasztó áthidalhatatlansága
folytán nem kivitelezhető – egy Pest–Csongrád-, illetve Szeged-csatorna
megépítésére tett javaslatot. Az udvari építészeti igazgatóság szakemberei is
áttanulmányozták Beszédes terveit, és azokat hidraulikai szempontból megfelelőknek
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és kivitelezhetőknek találták. Már ekkor fölmerült a gondolat, hogy a csatorna
építéséhez (hasonlóan a Ferenc-csatorna példájához) részvénytársaságot kell
alakítani. Mivel azonban nem találtak hozzá tőkeerős vállalkozó bankot, ez a csatorna
is csak terv maradt.
Az 1839 – 40. évi országgyűlés egyes tagjai, Beszédes könyv alakban is
megjelentetett tervéből, józanul először a Tisza és a Duna közötti nagy hajózó
csatorna megépítését minősítették a legsürgősebbnek. Ennek megépítésére most újra
csak részvénytársaság létrehozását tartották a legcélszerűbbnek. 1839
novemberében ült össze a részvénytársaság első ülése. Tagjai között ott voltak a
nagybirtokos arisztokraták, de a nemesi ellenzék olyan vezetői is, mint Deák Ferenc,
Klauzál Gábor vagy Batthyány Lajos gróf, sőt jelentős pesti kereskedőtőkések:
Wodiáner Sámuel és Boskovitz is. A magyarországi befektetések iránt mindig
érdeklődő bankár, Sina György báró vállalta, hogy minden, Magyarországon el nem
adott részvényt megvásárol. 1840. január 12 – én a társulat Beszédessel megkötötte
a szerződést, és megkapta tőle a terveket. Beszédes pedig kötelezte magát, hogy
ellátja a vállalkozás műszaki irányítását.
Talán megvalósul?
A pénz azonban – úgy látszik – nehezen jött össze, és a tervek jóváhagyása is
elhúzódott. A felkért hazai és külföldi szakértők ugyanis úgy vélték, hogy a csatornát
pusztán a vezérárok kiásása után az áramló víz erejével nem lehet kialakítani. A
magasabb területeken ezért vagy mély bevágású szakaszok építését javasolták, vagy
lépcsőzetes víztartó csatornaszakaszokét, melyekhez a vizet fel kell szivattyúzni. A
javaslatok különbözőségének megfelelően a szakértők teljesen eltérő összegekben
jelölték meg a csatorna kiépítésének költségeit is. A holland szakértő 18 millió forintot,
a bajor 50 milliót jelölt meg; Clark 26 millióra, Vásárhelyi 86 millióra, az építési
igazgatóság 37 millióra becsülte a költségeket. Beszédes maga 12 millió 686 ezer
ezüstforintot számolt.
De volt még egy veszélyes rivális: a vasút. Hogy a vízi útnak és a vasútnak a
szállításban egymást kiegészítő funkcióját Magyarországon – Angliától és
Franciaországtól eltérően – nem ismerték fel, ennek oka nem a tudatlanságban,
hanem alapvetően a tőkehiányban keresendő. Mint gyakorlatilag be is bizonyosodott,
a vasutak építése sokkal gyorsabb és sokkal kevésbé költséges volt, mint a csatornák
építése.
A vasútforgalom független volt az időjárástól és a vízállástól, fenntartása kisebb
összegekbe került, és ami a leglényegesebb: a befektetett tőkének sokkal gyorsabb
megtérülését biztosította, mint a csatornaépítés. Az 1850 utáni évtizedek
magyarországi vasútépítésének adatai mutatják, hogy a vasútnak ez az előnye
hosszú ideig megmaradt, ami a csatornatervek újraéledését évtizedeken keresztül
gátolta.
A tervezetek – immár a modern technika alkalmazásával számolva – a 20. század
elején indultak meg, és az 1940 – es évek végére készültek el konkrét formában:
részben Beszédest igazolva, nagyjából az általa megjelölt nyomvonalon, Pest és
Csongrád között.
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ORLÓCI ISTVÁN
A TISZÁT A DUNÁVAL ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA
Gondolatébresztés,
A hazai gabonatermés piacra szállításának ismétlődő gondja és a közúti közlekedés
kárai igazolják Vedres István két évszázada közreadott intését:
„Ami,Jó és Hasznos, ha ma el nem végzed,
Hidd el annak kárát holnap mindjárt érzed”
A hajózást és a Duna – Tisza Csatorna megvalósítást sürgető intést, azzal az
optimista feltételezéssel idézzük, hogy a víziutak fejlesztésének gazdaságot és a
szállítási ágazatot erősítő hatása itthon, éppúgy érvényesült volna, mint a világ más
részein.
Természetesen nem a kellő hosszúságú víziút hálózatunk hiányosságainak
következménye az, hogy jelenleg nem a hajók hanem a kamionok, az áruszállítás
főbb eszközei. A vízi szállítást elsorvasztó és a környezeti veszélyeket hibásan
mérlegelő gazdaságpolitika káros következményei nap, mint nap jelentkeznek.. A
hajózás, a gondok egyik lehetséges, de csak „holnap” alkalmazható megoldása
Figyelmet érdemlő, az 1997 évben kiadott Országos Területfejlesztési Koncepció, a
növekvő teherfuvarozás miatt, kiemelt fontosságúnak ítéli a Kelet – Nyugat irányú
gyorsforgalmi úthálózat, valamint a dunai és tiszai víziutak fejlesztését, de utalást sem
tesz, a Duna – Tisza Csatornára. Íratlan megállapodásként a mai napig, azt a
nyílfelszínű csatornát nevezik Duna – Tisza Csatornának, amelyik kielégíti, a hajózás
feltételeit.
A két folyó összekötése,a belvízi hajózás fejlesztésének, bár nem elégséges, de
szükséges feltétele. A víziút hálózat ugyanis, csak akkor hatékony eleme a
közlekedési rendszernek, ha minél jobban illeszkedik, az áruforgalmi hálózathoz. Ez a
feltétel teljesíthető, egy megfelelő helyen épített csatornával, ami a Tisza
vízrendszerének keleti irányultságát összeköti, a Duna nyugati hatásterületével.
Hangsúlyozom azonban, hogy bár a csatorna rendszeralkotó elem, de a víziút
hálózatunk hasznosításához, még több teljesítményt rontó hiányosságot meg kell
szüntetni.
A fejlesztés gazdasági hatékonyságát növelhetik, a csatorna más egyéb
hasznosításai, de a hosszabbtávú társadalmi hatékonyságnak fontos tényezője, a
közvetett és regionális hatókörű környezetvédelmi, valamint a közvetlen tájfejlesztési
szerepe.
Tapasztalatok és főbb indítékok,
A csatornák „értékei” korszakos, időbeli változók.
A hasznosulás és a hatásmechanizmus többnyire lassú folyamat. A megvalósítás
halasztgatásával ezért lehetett elvetni, a korábban kidolgozott terv változatokat. Más
csatornák jelenkori tapasztalatai is igazolják, hogy a létrehozott kapacitások
hasznosításának elősegítése, nagymértékben növeli a beruházás hatékonyságát.
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Ebből következik, hogy a csatornát már a tervezés időszakában be kell helyezni a
funkcióinak megfelelő ágazati rendszerekbe és a beillesztésre tett intézkedéseket, a
csatorna megvalósítására vonatkozó részének kell tekinteni. A Duna – Tisza Csatorna
eddigi történetében alig ismerhető fel, ilyen irányú törekvés. A csatornát általában
egyedi beruházási érveléssel és nem a teljes rendszer hasznosításában várható
szerepének értékelésével kívánták „eladni”.
A Duna – Tisza Csatorna területi és gazdasági kapcsolatait tekintve három hatás –
illetve érdekkört indokolt elkülöníteni:
1. Az érintett Homokhátság területeit, a közvetlen hasznosítási lehetőségekkel,
valamint környezeti hatásokkal,
2. A Tiszába átvezetett víz használati, hasznosítási körzetei,
3. A kapcsolódó víziút hálózat áruforgalmi övezete.
A csatornának legközvetlenebb fizikai kapcsolata természetesen a nyomvonalával
érintett vizekkel és élőhelyekkel van. Ez utóbbiak közé, (amelyekkel csak
meghatározott nyomvonalat illetően lehet érdemben foglalkozni), tartoznak a
mezőgazdaságilag művelt területek, a lakóhelyek, tanyák és a természetvédelmi
területek. Minden lehetséges nyomvonal változat érinthet védett területet, ami a
várható vitákon kívül bonyolult, új feladatokat jelent a tervezők számára.
A Duna – Tisza közi Homokhátság, az ország napsütéses, de kevés csapadékú
területei közé tartozik. A Csatorna az ország legritkább vízhálózatú területén vezet
keresztül és a sivatagosodásra hajlamos táj életre keltésének vízforrása lehet.
Érdemlegesen növelné a biodiverzitást, fokozná az életképességet és jelentős
lehetőséget kínálna, az ott élők életminőségének javítására. A víztelen vidéken, az
üdülési, sportolási és idegenforgalmi lehetőségnek nem csak szociális jelentősége
nagy, de gazdasági haszna is számottevő lehet. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a
terület vízellátottságának növelése, nem csak a Duna – Tisza Csatornával, hanem a
Dunából és a Tiszából történő helyi, egyedi vízpótlásokkal és kisebb – nagyobb
csatornákkal is megoldható.
A Duna – Tisza Csatorna nyomvonala, nagyobb részben homokos, löszös területen
halad és közvetlenül érintkezik a talajvízzel. Ez a kapcsolat, a csatorna műszaki
kialakításának és környezeti hatásainak egyik súlyos és nem kellően feltárt
problémája. Ha a vízszint, a talajvízszintjét meghaladja, akkor a csatorna táplálni és
emelni fogja azt. Alacsonyabb vízszintű csatorna pedig drénezni fogja a környezetet,
ami tovább fokozza a terület kiszáradását. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a
csatornával nem lehet megoldani, a Homokhátság talajvíz szabályozását, a szivárgás
hatásának csak igen korlátozott lenne, a területi kiterjedése. A talajvízszint
süllyedésének korlátozására elfogadott program, inkább a helyi – egyedi vízpótlások
és nem a Duna – Tisza Csatorna megvalósítása felé mutat. Állítható, hogy a
talajvízháztartást, csak nagy kiterjedésű beszivárogtatással, jelesül öntözéssel lehet
szabályozni.
Az időszerű talajvíz probléma és a Duna – Tisza Csatorna jól példázza a többcélú
vízgazdálkodási létesítmények hasznosulásában, illetve indokolásában rejlő
bizonytalanságokat. Ha ma lenne, a Duna – Tisza Csatorna, akkor determinált lenne,
a talajvíz dúsításának, szintemelésének a vízforrása sőt feltételezhetően
korlátozottabb mértékben süllyedt volna a talajvíz. Bizonyos azonban,hogy a
megvalósításra vonatkozó döntésben, (amit 20 – 30 évvel ezelőtt kellet volna
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megtenni), nem lett volna érdemleges érv, az estleg bekövetkezhető
talajvízsüllyedésnek. A dolog bonyolultságát jelzi az is, hogy egy mai döntéssel, a
folyamatot leggyorsabb végrehajtás esetén is, csak 8 – 10 év múlva lehet
befolyásolni.
A Duna és a Tisza összekötésének egyik indoka – és egyben a hatásterületén
közvetlenül betölthető szerepe – az öntözési célú vízszolgáltatás. A 70 – es években
egyfelől megtervezték, a csatorna hatásterületének öntözőrendszereit, másfelől a
csatornát, a Tiszába történő számottevő vízmennyiség átvezetésére méretezték
többnyire szivattyús átemeléssel. A közvetlen hatásterületen, változatonként 50 – 100
ezer hektár öntözéssel, a Tiszába pedig 50 – 100 m3/sec vízátvezetéssel számoltak.
Ez utóbbi nagyságrendileg megegyezik, a Tisza kisvízi hozamával. Ahhoz, hogy a
dunai víz hasznosítható legyen a csatornának, vagy a Kiskörei Vízlépcső bőgéjébe
kell torkolnia, vagy pedig meg kell építeni a Csongrádi Vízlépcsőt.
Annak ellenére, hogy az öntözés alkalmazásának évtizedes tapasztalatai óvatosságra
intenek állítható, hogy az Alföldön az intenzív növénytermesztés vállalható
kockázatának helyettesíthetetlen feltétele, az öntözés. Egyértelműen igaz ez, az
értékes kultúrák (zöldség, gyümölcs) termesztésére, amit a Duna – Tisza közi
tapasztalatok is igazolnak. Az Alföldön jelenleg nem a vízkészlet hiánya, hanem a
kapacitások kihasználatlansága okoz gondot. A mezőgazdaság körülményeit és a
gazdálkodás tendenciáit figyelembe véve, az öntözés újabb, a mai lehetőségeket
kihasználó fejlődése, egy évtizednél korábban nem várható. Ez körül – belül a Tiszába
történő vízátvezetés indokoltságának is a legkorábbi időpontja, mert a külföldi
vízgyűjtőkön sem valósítható gyorsabb ütemű, a Tisza vízkészletét csökkentő
fejlődés. Ettől eltérő a Duna – Tisza közének helyzete. Ott ugyanis, ahogy előbb már
utalás történt rá, a talajvízszint csökkenésének ellensúlyozására felgyorsulhat, az
öntözés terjedése. Alapvető kérdés azonban, hogy megvalósítható – e olyan
gazdálkodás, amely megtéríti a vízpótlás, öntözés igen magas beruházási és
üzemköltségeit? Állítható, hogy ez szántóföldi kultúrákkal nem teljesíthető, de állítható
az is, hogy ha a vízpótlás vállalkozási módon valósul meg, akkor a gazdák öntözővíz
igénye igen alacsony lesz.
A jelenlegi gazdasági feltételekből kiindulva, lényegében hasonló következtetésre
lehet jutni, a csatorna legtágabb hatáskörű szerepét, a víziútként történő
hasznosítását illetően is. Egyéni és esetleges vállalkozásoktól nem lehet várni, hogy
az adott szállítási alternatívákkal versengve megteremtsék, a víziút fejlesztés
fedezetét. A Tisza és mellékfolyói, (Bodrog, Szamos, Kőrösök, Maros,) egy
országhatárokon túlnyúló területeket lefedő, jelentős áruforgalmi csomópontokat
érintő, vízi – közlekedési hálózat vázát alkotják. Sajnálatos azonban, hogy a hálózat
hajózási feltételei igen hiányosak.
A tiszai hajózás fejlesztésére belföldi és külföldi kezdeményezések egyaránt
jelentkeztek. Mindezek előtt azonban célszerű lenne a vízi szállításról
gazdaságpolitikai döntést hozni. Abba kellene hagyni, a „tyúk és a tojás” vitatkozást,
jelesül azt, hogy az egyik oldalról, a víziutak hiányával magyarázzák tehetetlenségét,
míg a másik oldal azért nem javasolja a víziutakat, mert nincs hajózás. A vízi szállítás
minden tényezője elhanyagolt. A hazai áruszállítást illetően már volt közúti
járműprogram, útjaink meg is teltek. A vasutat rendszeresen támogatja az állam. Ideje
lenne végre egy „komplex áruszállítási programot” is meghírdetni, amelyben minden
ágazat társadalmi értékének megfelelő helyet kap.
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A Duna – Tisza Csatorna hajózási hasznosítását nem az alapján kell javasolgatni,
hogy milyen forgalom terelendő rá, akár közgazdasági és
adminisztratív
intézkedésekkel.
A Duna – Tisza Csatorna időszerűsége,
A Csatorna megvalósításának, amint azt az előzőekben áttekintettük, többféle indoka
időszerű:
A dunai és a tiszai vízi utak hajózási rendeltetésű összekötése mellett
szolgálhatja a vízhasznosítás több ágát,
Kielégíthet ökológiai és jóléti igényeket.
Az elmúl hatvan évben, több mint egy tucat tervváltozatot dolgoztak ki,
összehasonlításra és mérlegelésre alkalmas mélységig. A különböző időszakokban
(1947, 1974, 1984, 1997.) végzett részleges értékeléseket összegezve
megállapítható, hogy nincs olyan változat, amelyik a célokat egyaránt optimálisan
kielégítené.
A Csatorna tervezése során és a változatok értékelésével felhalmozott ismeretek ma
is segítséget adhatnak az újabb vizsgálatokhoz A javaslandó változat kiválasztásánál
azonban nem csak a preferenciák változását, mint környezetvédelmi és tájvédelmi
szempontok erősödését, hanem a körülmények, a határfeltételek, technológiák és a
költségösszetevők, lényeges módosulását is figyelembe kell venni.
A jelenlegi körülményeket tekintve, a két folyó összekötésének földrajzi feltételei
közül, a Duna és a Tisza magassági helyzete, a Duna – Tisza közének domborzata és
a csatorna környezeti kapcsolataiban is fontos szerepet játszó talajtani, a talajvizet is
magába foglaló adottságok változatlanok. Lényegesen bővültek azonban a
közlekedési és az energetikai hálózatok, valamint változott a földhasználati struktúra.
Korábban éles vitát váltott ki, a folyókhoz való csatlakozási hely megválasztása. A
nagy többség megegyezett abban, hogy a dunai csatlakozás Budapest közelében
legyen, forgalmi csomópont, meglévő kikötő, állandó vízszintű Soroksári Duna ág, de
éles ellentétek alakultak ki a tiszai csatlakozás helyét illetően. Az eltérő álláspontok
érvei között szerepeltek, áruforgalmi, közlekedési meggondolások, de elég erősek
voltak a helyi, Szolnok és Csongrád, városfejlesztési érdekei is. A korabeli
vitaanyagokból kitűnik, hogy a helyi érdekvédők között alig van nyoma a Duna – Tisza
közieknek, szemben a jelenlegi helyzettel, amikor a Tisza mentiek hangja gyenge.
A Csatorna tervezése során, már korábban felvetődött, a dunai csatlakozás
felülvizsgálatának igénye. Ez azonban elmaradt és minden 1947 év óta javasolt
nyomvonalat, az 1948 évben épített és a Dunaharasztinál kiágazó szakaszhoz
csatlakoztatták. A Soroksári – Duna ág, mind a két végén vízlépcsőkkel lezárt,
duzzasztott mellékága a Dunának. Üdülési hasznosítása és környezetvédelmi
jelentősége már is nagy és növekvő. A két műtárgy nevezetesen a Kvassay és a
Tassi Zsilipek, műszakilag elavultak és víz, valamint hajó átbocsátási képességük
igen korlátozott. A zsilipek jelenleg kezdeményezett felújítási és fejlesztési munkák
tervezésénél indokolt lenne, a Duna – Tisza Csatorna kapcsolatot is vizsgálni. A
kitorkolás természetesen áthelyezhető közvetlenül a Dunára. Ez azonban tetemes
beruházási és üzemelési költségnövekedéssel jár. Egy ilyen megoldásnál ugyanis, a
Soroksári – Duna ág állandó vízszintje helyett, a Duna folyam, 8 méteres
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intervallumban változó vízellátásával kell számolni. Figyelembe kell venni azt is, hogy
az érintett szakaszon, a Duna meder mélyül és vízszintje süllyed.
A Duna – Tisza Csatorna kérdése sokrétű és számos változó tényezőtől függő
probléma. Helyi, regionális és nemzetközi feltételek, illetve ágazati ás ágazatközi
összefüggések határozzák meg érdemleges szerepét, megvalósításának
indokoltságát.
Ma nincs olyan elemzés, amelyik tárgyszerűen mérlegelné, a Duna – Tisza Csatorna
bármely változatának helyét, szerepét az áruszállítás rendszerében, vagy a vízkészlet
gazdálkodás hosszú távú fejlesztésében és nem található ilyen, az érintett térség
rendezési, fejlesztési elgondolásaiban sem. A Homokhátság példája is mutatja, hogy
nemcsak az elmaradt fejlesztés, hanem az időszerű tervek hiánya is kárt okoz,
kapkodáshoz vezet. A szélsőséges vízhiány bekövetkezésekor, intézkedési terv híján,
a bizottságok és döntéshozók, csak az élettér pusztulását tudják regisztrálni.
Sarkosan fogalmazva, nem
a csatorna építése, hanem a lehetőség olyan
mérlegelése az időszerű, amely tárgyszerű választ ad, az ismételten jelentkező
társadalmi érdeklődésre is.
PÉTERI LÁSZLÓ
Országos Vízgyűjtő – gazdálkodási Terv / OVGT és háttéranyagainak
véleményezése
1. Általános, elvi jellegű észrevételek
Mindjárt a bevezetőben illett volna utalni arra a tényre, hogy az első Országos
Vízgazdálkodási Keretterv 1942 évben, a közelmúltban elhunyt Mosonyi Emil
professzor kezdeményezésére, és irányításával készült, amely komplexitását tekintve
ma is mintaként szolgálhatna! Talán tartozunk ennyivel – legalább utólag – a
hazájából elüldözött világhírű tudós, akadémikus emlékének és munkásságának!
A fenti tárgyú terv készítése során, szakítva az eddigi gyakorlattal, szükséges lenne a
Világban végbement folyamatok elemzése és a jövőbeli, várható trendek ismeretében,
egy alapvető szemlélet – és paradigmaváltásra, az elmúlt években elkészült
különböző, egymással is ellentmondásban lévő stratégiák felülvizsgálatával és
kiegészítésével, mint a:
Nemzeti Éghajlat változási Stratégia / NÉS,
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia / NFFS,
Energia Stratégia,
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia / NTS,
Országos Egészségturizmus Stratégia / OES,
Új Magyarország Fejlesztési Terv / ÚMFT, 2007 – 2013. és kiemelt Komplex
programjai – Duna, Tisza, Termál, Balaton Komplex Program,
Az egyes Régiók Operatív Programjai / ROP - k,
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése / VTT I. ütem,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program / ÚMVP, 2007 – 2013.,
Európai Területi Együttműködési Operatív Programok / ETEOP,
Kerékpáros Magyarország Program,
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A Stratégiai Környezeti Vizsgálat / SKV, és összhangba hozásával.
Kiindulásként a klímaváltozás, a globális felmelegedés, az energia-válság, az
élelmiszerhiány, a vízkészletek alakulásának részletesebb – Kárpát-medencére, és
ezen belül Magyarországra, a Duna és a Tisza, valamint a Dráva vízgyűjtőjére
vonatkozó – elemzését kellene elvégezni, majd mindezekből a szükséges
következtetéseket levonni.
A tervezés módszertanát ennek megfelelően szükséges lenne módosítani, ill.
kiegészíteni, amelynek keretében, fontossági – és időrendi sorrendben, először:
A Duna vízgyűjtőjének:
o nemzetközi, hálózati helyzetéből,
o nemzetközi víziút jellegéből, Rajna – Majna – Duna transzkontinentális víziút,
o a Duna – Majna „Európa” csatorna 1992. szeptember 25 – i üzembe helyezése
óta,
o a különböző nemzetközi kötelezettségeink teljesítéséből,
o Duna Bizottság – Duna hajózhatóságának biztosítása, előírt paraméterek
o Európai Unió – VII. Helsinki folyosó,
teljesítéséből kellene kiindulni, az összes érintett és érdekelt fél bevonásával,
figyelembe véve a 2010-ig kidolgozandó, és a 2011. évi Magyar EU Elnökség
idején megtárgyalandó Duna Stratégiát is.
Megemlítjük, hogy Mosonyi Emil professzor az 1950 – es évektől a dunai
vízlépcsőrendszer tervezésének vezetője; a magyar – csehszlovák
vízlépcsőrendszer tárgyalások műszaki irányítója volt. 1964. után, Németországi
emigrációja idején, a Karlsruhei Egyetem tanszékvezető professzoraként, és a
Theodor Rehbock Laboratórium igazgatójaként, az ő javaslatára, és koncepciója
alapján épült a Duna - Majna „Európa” csatorna is!
A témához szorosan kellene kapcsolódnia a Duna – Tisza – csatorna és a Sió –
csatorna megvalósításának, hajózhatóvá tételének, többcélú hasznosításának
kidolgozását is.
A Tisza vízgyűjtőjének:
o nemzetközi, határokon átnyúló hálózati kapcsolataiból (Megemlítjük, hogy
Mosonyi Emil professzor Békésszentandrási duzzasztómű építésének fő
szakértője, a Tiszalöki vízlépcső felelős fő tervezője, majd az építés
létesítményi főmérnöke volt. Ezen tervek megvalósítása mentette meg a Tiszavölgyet és a Körösök vidékét a kiszáradás miatt várhatóan bekövetkező
természeti katasztrófától!
o A Tiszalöki-, majd 1973-tól a Kiskörei Vízlépcső üzembe helyezése és a Tiszató létrejötte tette lehetővé a 2000. évi cián-, és nehézfém-szennyezés okozta
károk jelentős enyhítését, a tervszerű vízkormányzás útján! Ennek hiányában
teljesen ki lettünk volna szolgáltatva a természeti katasztrófának!
o A Tisza-tó – a részben folyó (7%), részben tó (93%), mint mesterséges
képződmény – azóta az „öko-turizmus szigeté”-vé vált, bár erről a radikális
természetvédők szeretnek elfelejtkezni!).
o A témához szorosan kapcsolódik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése / VTT
felülvizsgálata és kiegészítése,
o a Csongrádi Vízlépcső beruházás
o a Tiszaalpári tározó befejezése,
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o a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánítása,
o a Tiszai Vízi Turizmus fejlesztési Programjának / TVTFP felülvizsgálata,
szükségessé váló kiegészítése és megvalósítása.
A Dráva vízgyűjtőjének
o nemzetközi, határokon átnyúló hálózati kapcsolataiból, az „Ős – Dráva
Program” – mal összehangolt, komplex fejlesztési és többcélú, hajózás, vízi-,
vízparti, öko-, horgász, kemping, kerékpáros hasznosításának,
o három folyó, Mura – Dráva – Duna kerékpárút,
o falusi - kulturális - örökség – turizmus, biztosításából
kellett volna kiindulni, mielőtt az egyes részvízgyűjtők, alegységek szerinti „részproblémák” – kal kezdtünk volna, jól – rosszul foglalkozni.
A tervezési folyamat keretében, az előkészítéstől, a munkaközi-, szakmai
egyeztetések, és iteratív fokozatos megközelítés során – szakítva az eddigi, egyoldalú
ágazati szemlélettel, és okulva a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének eddigi
kudarcaiból – az integrált ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi tervezés, és a
komplex, többcélú hasznosítást biztosító fejlesztések gyakorlatára lenne szükség
mielőbb áttérni! (KvVM – VKKI, FVM, NFGM, KHEM, ÖM, stb. közötti szoros
koordináció a Kormány / Kabinet szakmai irányításával, az MTA és a témában érintett
és érdekelt szakmai szervezetek bevonásával, ill. az EU-források - Kohéziós Alap /
KA, Strukturális Alapok / SA – ERFA, ESZA, stb., az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap / EMVA, koordinált felhasználásának biztosítása, stb. miniszteri
hovatartozástól függetlenül!).
Az OVGT, ill. az egyes részvízgyűjtőkre, alegységekre vonatkozóan – az eddig
lefolytatott egyeztetések jegyzőkönyveinek lényegesebb megállapításait is figyelembe
véve – az alábbiak állapíthatók meg:
A tervezés választott módszertana, az országos, nemzetközi összefüggések
ismertetésének hiánya,
A tervezői és szervezői kapacitások és a szükséges idő hiánya,
A tervezői döntés előkészítői felelősség időbeli és térbeli megosztása,
Az alapfogalmak részbeni tisztázatlansága,
Az alapadatok részbeni hiánya,
A társtárcák előzetes szakmai bevonásának hiánya,
Az előzetes egyeztetéseken elhangzott, vagy leírt észrevételek részbeni hiánya,
jelentős mértékben megnehezítették az egyes részvízgyűjtőkre, ill. azok
alegységeire vonatkozó érdemi észrevételezés lehetőségét is.
Változatlanul probléma, hogy a tervezés – politikai nyomás és befolyásolás miatt –
változatlanul a problémák valódi megoldását szolgáló, duzzasztást, vízlépcső-építést
eleve kizáró kiinduló feltételek mellett folyik, figyelmen kívül hagyva a több-évtizedes
nemzetközi gyakorlatot és eredményeket! (Lásd. Mosonyi Emil professzor egész
életművét is!
A természet-, és környezetvédelem szempontjai, az EU Víz Keretirányelve / VKI, és a
Natura 2000 területek, a WWF és az ICPDR figyelembe vétele mellett – azokkal
egyenrangú feltétel-, és követelmény-rendszerként szükséges figyelembe venni
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A hajózással – mint környezetbarát közlekedési és szállítási móddal,
A vízenergia-termeléssel – mint megújuló és a legtisztább energia-forrással
A terület – és vidékfejlesztéssel,
A falusi – tanyasi – a kulturális – és örökség – turizmussal,
A vízi-, vízparti-, horgász-, vadász-, lovas-, kemping-, kerékpáros-turizmussal,
kapcsolatos fejlesztési igényeket is! Ezek természetesen csak az érintett
társtárcákkal közösen, konszenzus keretében oldhatók csak meg, ez nem lehet
kizárólag a KvVM feladata és felelőssége!!!
2. Konkrét észrevételek, javaslatok:
Duna vízgyűjtő / nemzetközi-, országos integrált ágazati-, területi-, hálózati-,
intézményi tervezése, komplex, többcélú hasznosítást biztosító fejlesztése
összhangban az EU Duna Stratégiájával, Víz Keretirányelvével/VKI, a Duna
Bizottság/DB dunai hajózásra vonatkozó előírásaival, a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánításával, hajózhatóságának, árvízvédelmének biztosításával, Tiszai
Vízi Turizmus Fejlesztési Programja/TVTFP, stb.
3. Részvízgyűjtők, 17 tervezési részegység, 42 tervezési alegység
3. 1. Duna
Bős-Nagymarosi Vízlépcső felülvizsgálatával, korszerűsített formában történő
megvalósításával, az Adonyi-, Fajszi-, esetleg Mohácsi Vízlépcső beruházás
előkészítése, a Sió-csatorna hajózhatóságának biztosítása, EuroVelo® EV-6.
sz.,
3. 2. Tisza
A Duna-Tisza-csatorna, a Csongrádi Vízlépcső, a Tiszaalpári víztározó
beruházás befejezése, a Vásárhelyi Terv felülvizsgálata, korszerűsítése, Tisza
nemzetközi vízi-úttá nyilvánítása, hajózhatóságának, árvízvédelmének
biztosítása, Rahó-Rakamaz, stb
.
3. 3. Dráva
A Dráva hajózhatóságának biztosítása, az „Ős-Dráva Program” megvalósítás
3. 4. Balaton
A vitorláskikötő-hálózat,
kompjárat megvalósítása,

a

Balaton-körüli

kerékpárút-hálózat,

a

második

GLATZ FERENC, CSER LÁSZLÓ,
(MTA Társadalomkutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem)
I. VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT – MEDENCÉBEN: A DUNA ÉS A TÉRSÉGI
VERSENYKÉPESSÉG,
A Duna az ország gazdaságának és versenyképességének fontos tényezője. A Duna
mint az európai gazdasági tér VII. számú folyosója kiemelt jelentőségű a nemzeti és a
transznacionális területfejlesztési programokban, logisztikai lehetőséget jelent az
átrendeződő európai szállítási rendszerben. A versenyképesség azonban a Duna
esetében jelentősmértékben függ az igazgatási-szabályozási környezettől, az Unió és
a nemzetállamok,valamint a különböző hajózási jogrendek összehangoltságától,
illetve ellentmondásaitól.
63

A Duna térség gazdasági elemzésében azonban a logisztikai szempont a vizsgálandó
tényezők között az egyik, s a Duna sorsának rendezése nem kizárólag a hajózás
érdeke.
A Duna felgyorsult mederváltozásai, különösen a meder süllyedése, fokozódó veszélyt
jelentenek a vízépítési műtárgyak állékonyságára, s a talajvíz szintjének süllyedésére,
így befolyásolva a környék gazdaságát és településeinek életét.
A kérdés elválaszthatatlana környezetvédelmi/környezetgazdasági szempontoktól,
valamint a terület regionális kérdéseitől. A projekt kidolgozásában az érintett
szakterületek képviselői nyilvános workshopokon és munkaértekezleteken ütköztették
a véleményeket és a szakmai állásfoglalásokat.
Így, összefoglalva az egymástól esetleg eltérő alapállású véleményeket a további
kutatások megalapozásaként született ez a közlemény.
A „Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében” c. projekt keretében a Miniszterelnöki
Hivatal és az MTA közötti szerződés (MEH – V.5/2007.) alprogramjaként azt tűzte ki
célul, hogy::
1. Biztosítja a meglévő számos vízgazdálkodási részprogram koordinációját,
2. Rendszerszintre emeli folyóink vízgyűjtő területének szakmai adminisztrációjával
az eddig meglévő kapcsolatokat,
3. Előkészíti a Kárpát – medence egészét felölelő kooperációs vízgazdálkodási
program kialakítását,
4. Vizsgálja a dunai és Duna menti szállítmányozás gazdasági értékelését, logisztikai
Szempontokat, az EU várható külső és belső áruforgalmának figyelembevételével
és a vidékpolitikai vetületek és kölcsönhatások kérdését.
Előzménye a „A Duna mint gazdasági tényező és erőforrás” c. kutatás (Cser László
2007) amely elsősorban a szállítási/logisztikai vonatkozásokat elemezte, s felhívta a
figyelmet a távol-keletről az EU felé irányuló szállítások rohamos növekedésére
ésennek várható hazai hatásaira. Kimutatta, hogy a nyugat-európai nagy tengeri
kikötők kapacitásuk határához érkeztek és a szűk keresztmetszetet az áru
továbbszállítása okozza.
Kimutatta, hogy az újonnan nagy ütemben fejlesztett kelet – európai kikötők
forgalmának egy része Magyarországon is áthalad, s a dunai szállítás kedvező lehet a
multimodális logisztikai központok bekapcsolásával. Az elmúlt évben folyó, „A Duna
mint gazdasági tényező és erőforrás” c. projekt által felvetett alapkérdések egyike volt:
„El kell dönteni, hogy a Duna elsődleges funkciója ökológiai vagy kereskedelmi”.
A vízkészlet és az élelmiszer-termelés a fejlődés és a nemzetek egymáshoz való
viszonyában döntő tényező lesz. „Jelenleg úgy tűnik, mintha a víz ügyeivel foglalkozók
abban lennének érdekeltek, hogy a Magyarországra érkező édesvízkészlet 98% - a a
Fekete – tengerbe érkezzen néhány napon belül. Ha az édesvízkészlettel való
gazdálkodás is lényeges lenne, akkor ezt a néhány napos időtartamot néhány hétre is
ki lehetne tolni, vagy a 98% - ot le lehetne csökkenteni 80% - ra. A Duna ökológiai
helyzete abban az esetben is kutatható, ha a vízvisszatartás mértéke nagyobb és
akkor is, ha kisebb.
A Dunán hajózni természetesen mindkét esetben lehetséges. Ha a Kárpát –
medencében gondolkodunk és nem csupán egy vízelvezető csatornában, még ha ezt
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Dunának nevezik is, akkor célszerű az egészet nézni, hisz az eredményezhet tartós
megoldást” (Nacsa 2008).
Mindenekelőtt a Dunával kapcsolatos jövőképet kell tisztázni: mit jelent távlatban az
országnak és különösen a mellette élőknek? (Ez persze bővíthető a Duna – medence
egészére, de azért a mi dolgunk a hazai szempontok érvényesítése, esetleg éppen
válaszként a nemzetközi kezdeményezésekre). Ehhez kapcsolódva a fenntartható
vízgazdálkodás prioritási sorrendje az alábbiakban foglalható össze:
Árvízvédelmi biztonság.
A vízbázisok védelme és a Duna VKI szerinti jó ökológiai állapotának vagy jó
ökológiai potenciáljának elérése és fenntartása.
Az emberi igények kielégítésének biztosítása (idetartozik a hajózás, az
energiatermelés és a vízátvezetések, illetve az ezek miatt szükséges
duzzasztás, valamint a rekreációt szolgáló beavatkozások)
A prioritási sorrend lényege, hogy az ökológiai állapotot veszélyeztető emberi
tevékenység nem tartható fenn.
1. Alapvetések, amelyeket mindig szem előtt kell tartani:
A Kárpát – medencében a szélsőséges időjárási helyzetek, a klímaváltozás előre
haladtával, egyre inkább rendszeressé és gyakorivá válnak,
A területi vízgazdálkodási feladatok alapvetően a mezőgazdasághoz és a
tájhasználathoz kötődnek, végrehajtásuk a mezőgazdasági termelőket,
gazdálkodókat és az önkormányzatokat érinti, a lakhatáson túl a mezőgazdasági
termelés és tájgazdálkodás infrastrukturális feltételeit határozzák meg.
A területi vízgazdálkodást és a teljes belvízgazdálkodást tehát a tájhasználathoz
kapcsolódóan kell és lehet csak eredményesen megoldani és költséghatékony
módon végezni, összhangban az EU mezőgazdasági, vidékfejlesztési és VKI
politikáival.
A vízbiztonságot csak szakszerűen kidolgozott,
szakértelemmel megvalósított rendszertől várhatjuk el.

egymásra

épülő

és

A jövő térségi működtetési rendszereiben döntő és fokozódó szerep jut az
érdekeltek (benne az állam is) közösségén alapuló szerveződéseknek,
szabályozási, igazgatási környezetnek. A vidékfejlesztési, tájgazdálkodási
rendszerek működtetői is ugyanezen érdekelteket tömörítő szervezetek lesznek.
2. Kulcsszavak (jelen vannak, hivatkozunk rájuk, de nem mindenki számára
azonos tartalmúak):
A klímaváltozás vízgazdálkodási hatásai: szélsőséges ár- és belvizek, vízbőség,
vízhiány, szárazság, aszály, változó vízkészlet.
A terület – és tájhasználat: termelési szerkezetváltás, agrotechnika, birtokpolitika,
birtokszerkezet, élelmiszertermelés, táj használatváltás, ill. az adottságoknak,
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megfelelő területhasználat.
Kármegelőzés, kárelhárítás, kárenyhítés
Közfeladat, közcél, érdekeltség, finanszírozhatóság.
A megelőzés (prevenció) és a vizes konfliktusok feloldása a jó vízgazdálkodás.
3. Koncepcionális elemek:
A megoldásokat nem csupán a forrásvidéken és a folyóvölgyben, hanem a teljes
„lefolyási” területen, azaz a teljes vízgyűjtőn kell keresni.
A prioritások helyes meghatározása döntő,
o
o

„Háborúban” is: mentés, védekezés, helyreállítás,
„Béke idején” is: megelőzés, felkészülés, kiépítés.

Az infrastruktúra kiépítése korának tulajdonviszonyait és struktúráját, használati
viszonyait, műszaki fejlettségi színvonalát, politikai, szakmai, társadalmi
döntéseit és azok mechanizmusát, szervezeti rendszereit tükrözi.
A
nagytérségi
programok
visszafordíthatatlanul hatnak.

és

beavatkozások

hosszú

távon

és

Meghatározó, hogy az egyes időszakokban milyen a politikai, gazdasági,
társadalmi kommunikáció, a felelős szervezetek viszonya.
4. Kérdések, konfliktusos elemek:
Mi az állam, a helyi közösségek, az egyén vízgazdálkodási feladata, felelőssége,
szerepe?
Meg tudja – e fogalmazni a gazdaság és a társadalom a saját maga és
környezete változásához kapcsolódó vízszolgáltatási és védelmi igényét?
Változik – e a vízvédelmi stratégia, milyen védelmi igényeket kell kielégítenünk a
jövőben? Mit és hogyan kell védenünk a jövőben? Milyen módon kell a jövőben
biztosítanunk a vízügyi és ezen belül a védelmi szolgáltatásokat?
Mi lesz a finanszírozás jövőbeni rendszere, mit tekintünk majd közfeladatnak és
mi lesz a helyi érdekeltek, tulajdonosok kötelezettsége?
Hogyan, milyen struktúrában lehet megteremteni a biztonságos finanszírozás
hátterét?
Teljes körű vagy csak gazdasági célú elemzések alapján döntünk?
Tartós megoldásokat keresünk, vagy csak a pillanatnyi problémákat kezeljük?
A területi vízprobléma alapvetően a mezőgazdaság és a települések ügye?
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Igaz – e, hogy a tájhasználatot a vízhez való hozzájutás természetes változása
pozitívan befolyásolja, a mesterséges beavatkozások pedig egy irányba terelik,
vagy korlátozzák? (Természet – víz – élővilág egyensúlya.)
Igaz – e, hogy már nincsenek lokális megoldások csak együttes kezelési
lehetőségek? (Térben, időben, szakmában.)
4. Konszenzusos elemek (amiben meg kell egyeznünk politikai – társadalmi
szakmai szinten):
Helyes vízpolitika, vízgazdálkodási stratégia és cselekvési programok kialakítása
a vízbiztonság eléréséhez.
Új közmegegyezés a közcélú feladatellátáshoz; a birtokszerkezet és tulajdoni
szerkezet átalakulását, a természeti és környezeti adottságokat és hatásokat is
figyelembe vevő, költséghatékony vízbiztonsági rendszer kidolgozása,
A földdel kapcsolatos ügyek rendezése (tulajdon-, birtokszerkezet, művelési
ágak).
A tulajdonosok számára a kényszerű, de szükségszerű, lehetőleg veszteség
nélküli, gazdasági váltási lehetőségek megteremtése (terület- és tájhasználatok
újragondolása, kiszámítható és biztonságos termelés)
. A költségmegtérülés és költséghasznosulás (költséghatékonyság) elveinek
gyakorlati érvényesítése,
Környezet -, víz -, és költséghasználat szempontjából is hatékony belvíz
gazdálkodási rendszer kialakítása a teljes vízgazdálkodás részeként.
Vízgazdálkodási Tervezési Rendszer kidolgozása.
A finanszírozás újragondolása, például a védekezés költségeinek biztosításához
az érdekeltség arányainak megfelelő, kötelezően feltöltendő Vízgazdálkodási
Alap létrehozása és működtetése, mert a fenntartás, üzemeltetés és a
védekezés forrása a nemzeti költségvetés.
A vízgazdálkodásról
korszerűsítése.

szóló

törvény

és

a

hozzá

kapcsolódó

joganyag

A társadalom bevonása (párbeszéd): a tájékoztatás, közlés, tervismertetés nem a
társadalom bevonása, az érintettek vegyenek részt a döntésekben!
6. Munkamódszer.
6. 1. Teljesítmény és elvárások vizsgálata,
A stratégia kialakításának előfeltétele a részletes és több szempontú
helyzetfelmérés (multidiszciplináris elemzés), a témához kapcsolódóan többek
között a rendelkezésre álló erőforrások, képességek, az érintettek érdekei,
elvárásai, a képviselt értékek, célként megjelölhető teljesítmény elvárások
vizsgálata.
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6. 2. Teljesítmény prizma,
Ehhez adhatnak keretet a következő elemzések, például a Porter – féle
gyémántmodell (Neely 2004), a PESTEL – elemzés, a SWOT – elemzés, az
érintett – kapcsolatok elemzése és a teljesítményprizma – megközelítés.

Michael Porter, a teljesítmény prizmában négy tényezőcsoportot határoz meg,
hogy egy gazdaságban mely iparágak, illetve mely szektorok vállalatai lesznek
nemzetközileg sikeresek: a termelési vagy inputtényezők, a kereslet, a
kapcsolódó és támogató szektorok, valamint a vállalati stratégiák és a verseny
(Czakó, Gáspár 2007).
5. 3. A Duna és a Tisza hasznosítása kapcsán érintettek:
Közvetlenül érintettek:
Helyi lakosság, a Duna és a Tisza menti valamint a környéki
lakossága.

települések

Természeti környezet, a Duna és a Duna menti, a Tisza és a Tisza menti területek
élővilága.
Tágabb társadalmi környezet, a Duna és a Duna menti, valamint a Tisza és Tisza
menti környéki területek potenciális látogatói,
Üzleti vállalkozások (és tulajdonosaik, menedzsereik, munkavállalóik).
Jelenlegi és potenciális szolgáltató és termelő cégek, például kikötők
üzemeltetői, hajózási társaságok.
Duna és a Tisza menti
idegenforgalmi szolgáltatók, szálláshelyek,
vendéglátóhelyek, természeti és idegenforgalmi látványosságok üzemeltetői.
A Duna mellett és környékén telephellyel rendelkező vállalkozások, ezek
beszállítói, kapcsolódó beruházások szervezői stb.
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Közvetve érintettek:
Az előbbi szolgáltatók számára jelenlegi és potenciális keresletet jelentő
vállalkozások, szervezetek, egyének, például hajózási, szállítási, idegenforgalmi
szolgáltatások igénybe vevői.
Állam, szabályozó hatóságok.
Helyi önkormányzatok.
Szakmai szervezetek, civil szervezetek.
De megállapítható, hogy amennyiben figyelembe vesszük az energia, a természet és
környezet, valamint a versenyképesség vonatkozásait, érintetté válik az egész ország.
6. 4. A Poter – féle gyémánt modell,
Ez a megközelítés segíthet feloldani a külső és belső tényezők (logisztika,
turizmus, természeti és társadalmi tényezők, EU vonatkozások stb.) bonyolult
összefüggéseit, amelyeket „A Duna mint gazdasági tényező és erőforrás” (Cser
László. 2007) vetett fel

NEMZETI
STRATÉGIÁK

STRATÉGIÁK ÉS
VERSENY

TERMELÉSI TÉNYEZŐK

KERESLETEK

KAPCSOLÓDÓ ÉS TÁMOGATŐ
SZEKTOROK

ESÉLYEK
LEHETŐSÉGEK
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7. A belvízi hajózásról,
A szárazföld belsejében a folyók menti áruvontatás valaha a legfontosabb távolsági
szállítási mód volt. A part menti hosszanti közlekedés biztosítása volt ennek a
közlekedésnek a legfontosabb „infrastruktúrája”.
A XIX. század elején a gőzhajó megjelenésével a vízi szállítás szerepe még
kiemelkedőbbé vált, és egyeduralkodását csak a század közepétől rendítette meg a
vasutak kiépülése. A XX. század második felében az áruszállítás a vasútról tovább
tolódott az egyre nagyobb részarányt átvevő közúti közlekedés irányába, a hajózás
szerepe néhány százalékra korlátozódik a teljes áruszállítási piacon belül. Mint látni
fogjuk, kivételt az a néhány, tengerparttal, folyótorkolattal és nagy hajózási
hagyománnyal rendelkező ország jelent, ahol a belvízi hajózás aránya számottevő
tényező maradt.
A Duna teljes vízgyűjtője a 2857 km – es folyó mentén 817 ezer négyzetkilométer.
Teljes egészében Magyarországot és Romániát foglalja magában, emellett Ausztria és
a volt jugoszláv területek nagyobb részét, Csehország és Szlovákia közel felét,
Bulgária harmadát, továbbá jelentős német, ukrán és moldáviai területeket is
(Environmental Programme 1092).
Az érintett államok között ma is létezik együttműködés, ennek rögzített formája
az1985 – ben aláírt ún. Bukaresti Deklaráció (együttműködés a Duna vizével való
gazdálkodásra, különös tekintettel a folyó vízszennyezés elleni védelmére). 1991-ben
elhatározás született az ajánlás továbbfejlesztésére a vízgyűjtő egészére kiterjedő
ökológiai egyezménnyé.
A legáltalánosabb közös problémát a kommunális, ipari és mezőgazdasági
szennyezés következtében a víz minősége jelenti. A helyzetet jól jellemzi, hogy a
globális szennyezési koncentráció a Dunán körülbelül megegyezik a Rajnán mérhető
szinttel, miközben a Duna víztömege mintegy háromszorosa a Rajnáénak. Ezen belül
az olajféleségek és a nehézfémek jelenléte a Dunában sokkal magasabb, ami
közegészségügyi problémát is jelent. A mellékfolyókon a helyzet még kedvezőtlenebb,
a szennyeződés sok esetben nagymértékben túllépi az előírásokat. Egészét és a
Fekete – tengert érintően is gondot jelent a tevékenység és a következmények
aszimmetriája a „felvízi” (upstream) és az „alvízi” (downstream) térségek között.
8. A Duna töréspont kelet és nyugat határán,
A Duna teljes hosszát tekintve a vízminőségi, szabályozási és hajózhatósági
kérdéseket illetően eltérő kezelést igényelnek a felső szakasz jellegű, meredek esésű
Duna – szakaszok, illetve a lassúbb folyású alsóbb szakaszok.
A Duna esésviszonyaiban épp a magyar–szlovák szakaszra esik a kettő közötti
átmenet (Valkár). Egyértelmű ugyanis Bécstől nyugatra a felső szakaszjelleg. A sok
és kisméretű tározóval való szabályozás itt meg is történt. Egyértelmű a helyzet a
Pilistől keletre/délre is, ahol a Duna szigeteket épít, hordalékot rak le, és alsó szakasz
jellegű folyó. Bizonytalan viszont a Bécs – Visegrád szakasz helyzete, részben ezt
tükrözi a vízlépcsőkérdés vitatott műszaki megítélése, valamint a hajózhatóvá – tétel
érdekében teendő lépések megválasztása is.
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A szakmai álláspontok attól különböznek egymástól értékítéleteikben, hogy vannak,
akik indokoltnak tartják itt is a felső szakaszmodellt alkalmazni, vagyis e Duna –
szakasz azonosítását az osztrák szakasz jellemzőivel, és ezzel egy olyan példa
másolását, ami nem felel meg a helyi körülményeknek. Más elemzők az alsó
szakaszmodellt tekintik itt mértékadónak, ami együtt jár a vízlépcsőlánc
megszakításával, és azzal, hogy a hajózás számára már itt is más módon – nem
duzzasztással – kell a lehetőségeket biztosítani.
Egy kicsit megismétlődik tehát ebben a kérdéskörben is a Közép – Európa – dilemma
egésze: nevezetesen az, hogy nehéz eldönteni, vajon hova is tartozik inkább ez a
térség, Kelethez vagy Nyugathoz. Sejthetően a válasz is hasonló lesz: sem a nyugati,
sem a keleti módszereket nem lehet szolgaian másolni, speciális helyi megoldásra
van szükség.
A Duna vízminősége és a folyó esésének, illetve szabályozásának a víz sebességére
gyakorolt hatása szorosan összefügg. Egy viszonylag gyorsabb folyószakaszon az
öntisztuló képességre jobban lehet hagyatkozni, míg a lassúbb szakaszokon
hamarabb kialakulhatnak kritikus terhelések. A Pozsony alatti szakaszon, a főmedret
közvetlenül vagy a mellékfolyókból érő terhelések megváltoztatása nélkül került sor
olyan szabályozásra, ami a vízáramlást jelentősen lassítja. Még a vonatkozó korábbi
szerződés is előírta és feltételül szabta a beömlő vizek tisztítását, ez azonban nem
történt meg, és az előrelépés igen lassú.
9. Vízi közlekedés: kihasználatlan lehetőségek vagy visszatérő illúziók?
A középkori Európa számos más régiójához hasonlóan Közép-Európa e térségében is
a rendelkezésre álló folyam, azaz itt a Duna vízrendszere jelentette a tömegáruszállítás egyetlen lehetőségét. A hajózási forgalom közvetlenül is fellendített, várossá
tett néhány folyóparti települést, és másodlagos hatásként ide vonzott egy szerény
feldolgozó tevékenységet is.
A fellendülés kisebb megtorpanásokkal a XIX. század első harmadáig tart. Ekkor sem
a hajózással van a baj, hanem a drágán termelt és itt szállított gabonát szorítja ki a
nyugati piacokról a tengeri szállításban érkező amerikai és ukrajnai gabona.
Még ebben a vasút előtti korszakban lendül föl először a csatornaépítés is, célja kis
bárkák lóvontatással történő mozgatása. E csatornák legtöbbje már a gőzhajók
közlekedésére is alkalmatlannak bizonyult. A század második felében pedig a vasút
elterjedése még inkább átformálja a vízi utak szerepét (Gróf Széchenyi 1848).
A második világháborút követő negyven évben a Duna nemzetközi forgalmának
jelentős lökést ad a Szovjetunió és a kelet-európai államok közötti jelentős tömegáruforgalom, részben még az NSZK – ba irányuló szovjet export is. A széles hajózóúton
kialakul a hatos uszálykötegeket kezelő tolóhajózás. A Dunán ezt a hajózási módot
veszik alapul a hajózóút paramétereinek kialakításakor is: ilyen tolatmányokkal kell
egymás mellett elférni. Ezzel szemben a rajnai hajózásban kisebb az igénybe vehető
szélesség, a hajók viszont – a Rajna adottságait kihasználva – mélyebb merülésűek
és önjárók. Ilyen, „Európa” – típusú hajóparkhoz épült ki a Rajna – Majna – Duna
Csatorna. A Dunán „gazdaságtalan” hajózás alatt most is azt kell érteni, hogy e rajnai
típusú hajópark teljes kiterhelését a dunai mederviszonyok az év egy részében nem
teszik lehetővé.
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Ahhoz, hogy a vízi közlekedés legalább azokon a területeken, ahol gazdaságilag is
kimutatható előnyökkel kell rendelkeznie – tehát tömegáruk nagyobb távolságra
szállítása a vízi út menti telephelyek között –, visszanyerje versenyképességét, fontos
feltétel a vízi utak, kiemelten a Duna nemzetközileg szabványos paramétereinek
biztosítása. Magyarországon a fejlesztésben irányadó, hogy nem a meglévő osztályok
növelése, hanem az adott víziút-osztályhoz tartozó minimális paraméterek biztosítása
a feladat. Teljesen értelmetlen a Rajna–Majna csatlakozásra való hivatkozással egy
korábbi elképzelés szerinti 180 méteres hajózószélesség kimélyítését erőltetni akkor,
amikor a csatornában eleve csak a 80 méter széles hajózási szélesség van biztosítva.
Itt tehát a nemzetközi kapcsolatok korrekt, ám racionális biztosítása a korábbi
szabványok átértékelését igényli.
10. Vízi közlekedés: mitől lenne gazdaságos?
A vízi közlekedéssel kapcsolatos illúziók közé tartozik, hogy az olcsó és energia
takarékos. Természetesen nem vitatható, hogy a repülőhöz vagy a közúti
fuvarozáshoz képest a hajózás olcsó is és energiatakarékos is – mégsem olyan
egyértelmű, hogy mit is jelent a vízi szállítás olcsósága. A legtöbbször arra a fi zikai
tényre szokás hivatkozni, miszerint egy tonna áru egy kilométerre való továbbítása
mennyivel olcsóbb vízen úsztatva, mint gördítve. Ez a megközelítés azonban
kizárólag a vízen úszó árura koncentrál: azaz hallgatólagosan előfeltételezi, hogy
adott a folyómeder, a kikötő, a hajó, a személyzet, és persze, az áru, aminek a
szállításáról szó van.
Az utóbbi évek hazai vitái viszont arról szólnak, hogy ezeknek az összetevőknek
szinte mindegyike hiányzik, és az erőfeszítések éppen arra irányulnak, hogy az
„olcsó szállítás” érdekében közpénzből teremtsük meg valamennyi feltételt. Ráadásul,
abban a pillanatban, amikor a költségekbe kezdené valaki beleszámolni azokat a
ráfordításokat, amelyeket e feltételek megteremtése igényel, hirtelen mindig kiderül,
hogy nem is a hajózás érdekében kell e körülményeket rendezni, arra (és csakis arra)
úgyis szükség van.
Ami a medret illeti, fentebb láttuk, hogy a dunai és a rajnai meder-profil mennyire
eltérő. Még általánosabban azt mondhatjuk, hogy Nyugat-Európa hajózható folyóit a
mélyen bevágódott keskeny meder jellemzi, továbbá mély tölcsértorkolat, ahová
jelentős tengeri hajókkal is be lehet hajózni, annyira, hogy a legnagyobb kikötők
többsége is ilyen folyótorkolatban épült meg. Emellett a hajózás hőskorában
elkészültek a folyókat összekötő, tengerparttal párhuzamos csatornák is, ezért Európa
észak – nyugat partvonala közelében szinte hálózatot alkotnak a vízi utak
Ezzel szemben, kelet felé nemcsak a szárazföld szélesedik ki, de ehhez idomultak
Kelet – Európa síkvidéki folyói is: kis mélységűek, szélesek; emellett a torkolatvidékük
szétágazó deltatorkolat, ahová nagyobb tengeri hajók nem tudnak behajózni.
Természetszerűleg az eltérő mederprofi lhoz idomultak azok a hajóflották is, amelyek
az adott folyókon közlekedtek (mert régebben ez volt a természetes, csak most
próbálnák a hajókhoz igazíttatni velünk a folyókat). Ennek megfelelően, aki kiépítette a
Rajna – Majna – Duna Csatornát, a saját hajóflottájához igazította, azaz a rajnai
típusú hajók tudnak rajta közlekedni. Ez értelemszerűen azzal járt, hogy kezdetben
egyáltalán nem rendelkeztünk az áruink nyugati exportálására alkalmas folyami
eszközökkel, és ez az állapot csak lassan változik.
Úgy gondolhatnánk, hogy az áru egyáltalán nem probléma: ott a sok áru, csak éppen
nem hajóval, hanem vasúton és közúton szállítják. Ezzel szemben az a helyzet, hogy
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erősen megcsappantak azok az ömlesztett tömegáruk, amelyek jól tűrték a kikötői
rakodás és a lassú megérkezés körülményeit. Minél drágább fajlagosan az áru, annál
nehezebben viseli a termelő, ha túl nagy készletet kell úton tartania, azaz a sebesség
gazdasági kalkulációs kérdéssé válik. Hazai viszonylatban azt mondhatjuk, az az áru,
ami a leírt körülményeket jól bírja, részben ma is hajón utazik – ez az a négy százalék
–, de ha mégsem, akkor vasúton. Utóbbi árukkal kapcsolatban viszont – amellett,
hogy megemlítjük, mennyivel gazdaságosabbnak tartjuk, ha vízen utazik – azt is
hozzá kell kalkulálni, hogy egyúttal rontottuk a vasúti fuvarozás gazdaságosságát,
mivel onnan elvontuk az árut (Fleischer 1999).
A személyzet, illetve a kikötő kérdéskörével részletesen nem foglalkozunk, csak
jelezzük, hogy ezeknél a tényezőknél is elmondható, hogy ha piaci alapon nem
teremtődik meg a szükséges kapacitás, akkor a kiépítés költségeit számításba kell
venni, mielőtt az „olcsó szállításról” beszélünk.
11. Vízi közlekedés: „bezzeg Nyugat – Európa”?
Ezzel a kérdéssel részben már foglalkoztunk fentebb, megemlítve azokat a természeti
és történelmi adottságokat, amelyek nyomán néhány tengerparti országban
fennmaradt a belvízi szállítás magasabb aránya. De vajon, hogy néz ez ki
számokban:
Az 1. táblázat alapján elmondhatjuk, hogy sem az EU – 15 összességére (6,5%), sem
az EU – 27 összességére (5,6%) nem áll, hogy jelentősen magasabb lenne a belvízi
hajózás részaránya, mint Magyarországon (4,5%; valamennyi adat 2006 – ra
vonatkozik,
1. táblázat.
A BELVÍZI SZÁLLÍTÁS RÉSZARÁNYA

ORSZÁG
EU – 27
EU – 15
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Finnország
Forrás: Eurostat 2007.

BELVÍZI HAJÓZÁS

ORSZÁG
Franciaország
Magyarország
Hollandia
Lengyelország
Románia
Szlovákia
Németország

5, 6 %
6. 5 %
3, 0 %
14, 7 %
3, 0 %
0, 1 %
0, 2 %

BELVÍZI HAJÓZÁS
3, 4 %
4, 5 %
32, 3 %
0, 2 %
10, 0 %
0, 3 %
12, 8 %

Az adott ország összes szállítása mindig 100%, tonnakm %.
A mégis meglévő többletet három speciális helyzetben lévő ország okozza: Hollandia
(32,3%), Belgium (14,7%) és Németország (12,8%); ezek azok az országok, amelyek
területén a bemutatott (3. ábra) sűrű csatornahálózat még a vasút időszaka előtt
kiépült. Ezen kívül a táblázatban egyedül Románia hajózási részaránya haladja meg
Magyarországét, a többi pedig alatta marad.
II. HAJÓZÁS ÉS AZ ORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGE
Az elmúlt évtizedek beavatkozásai, elsősorban a felsőbb Duna-szakaszon kiépült
duzzasztók megváltoztatták a folyó lefolyási viszonyait, megbontották a korábban
kialakult hordalék szállítási egyensúlyt. A Duna sorsának rendezése nem kizárólag a
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hajózás érdeke. A Duna felgyorsult mederváltozásai különösen a meder süllyedése,
fokozódó veszélyt jelent a vízépítési műtárgyak állékonyságára. Az Érdtől induló –
amúgy is rogyásra hajlamos – jobb parti löszfal állékonyságára, a parti szűrésű kutak
biztonságos üzemeltetésére, a mezőgazdasági célú víznyerésre, a talajvízszint
megtartására a Duna – Tisza közén (1954 – től 1995 – ig egyes térségekben a
talajvízszint – süllyedés elérte a 6 métert, 1995 – 2005 között már a 11 métert. Reális
megítélés szerint is gyorsuló ütemről van szó (Beszédes Terv 2004).
Természetesen a hajózásnak is sokat árt a meder romlása, de társadalmi
szempontból nem ez a legégetőbb probléma, azaz a Dunát nem elsősorban a hajózás
érdekei miatt kell rendezni. Az, hogy egy megemelt és megtartott átlagos vízfelszín
következtében a vízi áruszállítás jelentős mennyiségű árut tudna alacsonyabb
költségekkel és társadalmi kiadásokkal továbbítani (mint például a közúti fuvarozás)
csak az egyik pozitív következmény lenne a sok közül
Ha egy ország összes szállítási teljesítményeiben nő a legolcsóbb és leginkább
környezetkímélő áruszállítási mód részaránya, az végső soron az egész ország
gazdasági versenyképességét erősíti. De erősítené az ország versenyképességét a
többi pozitív hatás is, például a magasabb szintű árvízvédelem, a megújuló energia
termelése, a turizmus és rekreációs lehetőségek fejlődése stb.
A hajózás nem követel prioritást magának, azonban arra is tekintettel kell lenni, hogy
a magyar Duna-szakasz az Európát átszelő, egységesített vízi út része, éppen annak
középső szakasza. A transzkontinentális vízi út mellett fekvő országok – Ukrajna és
Szerbia kivételével – az EU tagjai.

1 HAJÓ = 38 VASÚTI KOCSI = 50 KAMION,
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Az Északi – tengert a Fekete – tengerrel összekötő transzkontinentális vízi úton
különösen a Duna magyarországi szakaszának (évtizedek óta késlekedő) kiépítése
játszana döntő szerepet. Merjük kijelenteni: a 3 500 km hosszú egyesített vízi úton a
magyar szakasz van a legrosszabb állapotban.
1. A vízi áruszállításban Magyarország osztja ketté Európát,
Ezt jól szemlélteti az a tény, hogy tőlünk északnyugatra és délkeletre is nagyobb a
belvízi áruszállítás részaránya a tengerparttal rendelkező országok összes szállítási
teljesítményeiben, mint hazánkban
A DMR által elérhető nyugati országok (Ausztria, Németország, Benelux államok,
Franciaország) részesedése Magyarország külkereskedelméből a legnagyobb;
fajlagosan nekünk van a legszorosabb kereskedelmi kapcsolatunk a nyugattal a többi
keletközép – európai országgal szemben. Közlekedés földrajzi fekvése ellenére éppen
Magyarország tett a legkevesebbet a DMR adta lehetőségek kihasználása érdekében.
Magyarország nemcsak az elég mély medret, de a megfelelő hajókat sem tudja
egyelőre biztosítani az európai szintű hajózáshoz.
Ma a MAHART (ill. a jogutódok) hajóinak részesedése a dunai nemzetközi
forgalomban nem éri el a 10% - ot. A magyar hajózás orientációja már régóta
meglehetősen nyugati irányú (például a regensburgi kikötő forgalmának 16 – 18% - a
magyar hajókra jut). Ennek ellenére a MAHART az utóbbi évtizedekben elsősorban a
széles folyóvizeken történő, egyszerre több bárkát, uszályt mozgató tolóhajózásra
rendezkedett be, és kevés a csatornán való közlekedésre és a keskeny zsilipeken
való átjutásra használható önjáró teherhajója. Amíg a járműparkot nem sikerül a
csatornahajózás követelményeihez igazítani, addig csak a Regensburgig, illetve
Kelheimig történő szállítást vállalhatja a magyar hajózás. Kérdés, hogy ha más
országok hajói átrakás nélkül vállalják a folyami szállítást a csatornán keresztül is,
nem szorul – e ki a magyar hajózás a DMR - Csatornán át realizálható szállítási
piacról?
A megoldás kulcsa (a végletekig leegyszerűsítve), hogy a Duna hazai szakaszán a
jelenlegi átlagos vízfelszínt meg kell emelni és meg kell tartani. Ehhez pedig ki kell
törnünk a vízlépcsőkérdés okozta társadalmi csapdából. Ki kell mondani, hogy a
magyar Duna – szakaszon vészesen felgyorsult medersüllyedéseket (ennek velejárója
a vízfelszín süllyedése is) csak koncentrált duzzasztóművekkel lehet megállítani.
Lehet ezt a kérdést halogatni, de ez minden nap további – anyagilag súlyos – károkat
okoz az országnak.
A társadalom legtöbb tagja csak közvetve érzékeli a Duna problémáját, illetve
irányított híradásokból értesül arról. A hajósok és kikötő üzemeltetők, saját bőrükön
tapasztalják.
Az ország legnagyobb kikötője, a Csepeli Szabadkikötő éppen a dunai hajóút kritikus
állapota miatt szigetelődik el a többi európai kikötőtől. Az elmúlt évek kisvizes
időszakaiban több olyan hajó, amelyik budapesti célállomással indult Rotterdamból
vagy Constanţáról, a győr – gönyüi rosszabb esetben a pozsonyi) vagy a bajai
kikötőben lettek kényszerből kirakva. Ezt követően az áruk teherautón tettek meg
hosszabb utat, mivel a hajók nem tudtak eljutni Budapestig a dömösi vagy a
dunaföldvári gázlók miatt. (Egy világviszonylatban is jelentős szakmai pályázó a
Szabad kikötő privatizációs eljárása során megkérdezte, hogy miért árulja az
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objektumot „kikötőként” a magyar állam, amikor az gazdaságos merülésű hajóval
gyakran meg sem közelíthető?!)
Tudomásul kell venni, hogy a Duna nem csak a miénk, és a Duna menti államok,
betartva a korábbi, nemzetközi szinten kialakított fejlesztési koncepciót – sorra
megépítették a legfontosabb vízlépcsőket. Ez természetesen jelentős hatást gyakorol
a magyar szakaszra is, és ettől nem tudjuk függetleníteni a mi 417 kilométerünket.
Egyébként a Duna hajózható felső szakaszán 16 vízlépcső üzemel, ami eleve kijelöli
számunkra a dunai szabályozás célszerű útját. Mielőtt bárki felháborodna: ezek a
vízlépcsők az összes dunai országgal, így velünk is egyeztetett módon épültek meg.
Ezek a vízlépcsők a folyó által a felső szakaszon kitermelt görgetett hordalékot
megfogják.
Amikor a Duna Bős alatt újra szabadfolyásúvá válik, nem tudja a potenciálját lekötni a
görgetett hordalék továbbításával, ezért nem tud mást tenni, mint a saját medrét
bontja és mélyíti. A magyar szakasz mederanyagában jelentős összetevő a kavics, a
homokos kavics és a homok. Ezek a folyó által könnyen kimosható anyagok, így
„ideális” lehetőséget biztosítanak számára a gyors medermélyítéshez.
Az említett 16 jelentős dunai vízlépcsőn kívül, ha például Duisburgig kívánunk hajózni,
a Majna – Duna Csatornán szintén 16, a Majnán pedig további 34 vízlépcsővel
találkozhatunk. Ez összesen 66 vízlépcsőt jelent, tehát a laikusok egyetlen hajóúton is
sok tapasztalatot szerezhetnének arra vonatkozóan, hogy miként működik, az integrált
folyószabályozás, Európa fejlettebb felén.
A multimodális logisztikai központok hálózatáról csak beszéltünk, de kiépülésüket–
néhány hangzatos című konferencián kívül – érdemben semmivel sem ösztönöztük.
Így aztán hiába akartunk Európa logisztikai központja lenni, helyette Európa átjáró
háza lettünk. Ha tanultunk volna a német példából, ahol a kikötőkre fejlesztett
trimodális logisztikai központok sorozata épült ki az 1960 – as évektől kezdve,
kihasználhattuk volna előnyös földrajzi pozíciónkat.
2. Szállítás magyar lobogó alatt,
Talán még most sem késő: a KSH adatai szerint hosszú idő óta éppen az elmúlt év
második felében tudott a hajózás árualapot bővíteni (sajnos nem elsősorban a
közúttól,hanem inkább a vasúti áruszállítástól elvéve) és ez a folyamat 2008 első
felében is egyértelműen folytatódni látszik. Segíti persze mindezt a hosszú ideje tartó
ideális vízállás.
A várt rekord gabonatermés pedig tovább erősítheti a folyami áruszállítás szerepét.
Például havi 350 ezer tonna gabona – ami reális exportmennyiség – a Duna – Majna
– Rajna Csatorna felé 100 db ún. kettős kötelékkel, míg Constanţa irányban 45,
illetőleg nagyobb vízmélységek esetén még kevesebb hajókaravánnal lenne
elszállítható. (Vasúti szállítás esetén erre 50 tonnás vagonokból 7000 darabra lenne
szükség, a közúti szállításról itt ne is beszéljünk).
De nemcsak a mezőgazdasági termékek szállítása, hanem a konténerfuvarozás is a
folyami hajózás nagy lehetőségét jelenti. A konténerizált áruk mennyisége világszerte
rohamosan nő, a távol-keleti importáruk szinte kizárólag konténerekben érkeznek
Európába.
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A tengeri kikötőkből az áruk hátországba juttatása folyamatos közúti dugókat okoz, de
a vasúti szállításban is kaotikus a helyzet. A Rajnán ma már évente több mint 2 millió
TEU konténert szállítanak (1TEU = húsz lábas konténer egység – Twenty – feet
Equivalent Unit).
Az erre a célra fejlesztett legnagyobb folyami hajók mintegy 500 TEU konténert
szállítanak, így egy hajó 250 – 300 (!) kamiont vált ki a közúti forgalomból .
Elgondolkodtató azonban az is, hogy ki használja a magyarországi Duna – szakaszt
áruszállításra. A dunai forgalom fejlődésének általános trendjei az évezred elején arra
mutatnak, hogy a piac bővülése nem képes „felszívni” az ukrán, román és bolgár
hajózás által generált hajótérfelesleget.

2. táblázat.

VÍZI JÁRMŰ

HORDKÉPESSÉG

Hagyományos folyami tolt bárka
Tipikus folyami önjáró
Speciális konténerszállító önjáró
„JOWI” osztályú konténerszállító

72 TEU
108 TEU
208 TEU
500 TEU = 250 kamion

Az érintett dunai országok által közösen kidolgozott és egyeztetetten megvalósított
kínálat-leépítő intézkedések hiányában kiteljesedhet az a – gyakorlatilag már
elkezdődött – folyamat, amely a „hagyományos” dunai flották tönkremenetelén
keresztül megnyitja az utat a dunai fuvarpiac monopolizálása előtt. Ha megnézzük a
rakodások számát és a rakodások tömegét feladó és fogadó országok szerint
valamint a hajók illetősége szerint látható, hogy a szerény hazai belvízi szállítási
piacot is uralják a szomszédos országok hajói. Mintegy 40 hazai vállalkozás
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rendelkezik hajóval, ebből mindössze 4 foglalkozik – nemzetközi szinten – vízi
áruszállítással
Emellett azt is érdemes átgondolni, hogy ha a Magyarországra érkező és a
Magyarországról induló áruk 9:1 arányban viszonyulnak egymáshoz (akár a
rakodások számát, akár az árutömeget tekintve), akkor nem indokolt azt állítani, hogy
a mederproblémák okozzák, hogy ilyen kicsi a tőlünk hajón exportált áruk
mennyisége.
A folyami áruszállítás fejlődése tehát csökkentené a közutak terhelését (bár egyelőre
inkább a vasúti szállítást csökkentette), kímélné a környezetet, kisebb költségekkel
járna,különösen a mezőgazdaság, az ipari alapanyag, az üzemanyag – és a konténer
szállítás területén. Egyúttal azonban versenyképesebbé teszi az importált külföldi árut
Magyarországon.
A magyar termelő valóban olcsóbban jut a külföldi piacra, de a külföldi termelő is
olcsóbban jut ide. Egyelőre közel kilencszer akkora a Magyarországra érkező folyami
árubehozatal, mint az innen induló. Jó okkal feltételezhető, hogy a körülmények
megjavítása is kb. ebben az arányban fogja versenyképesebbé tenni a külföldi, illetve
a hazai termelőket.
Mindez elegendő érv ahhoz, hogy a közlekedési szakigazgatás végre felismerje a vízi
áruszállításban rejlő, az ország versenyképességét erősítő lehetőségeket, annak
bonyolult összefüggésében.

Magyar lobogó alatt,
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3. Megoldási javaslat a mederállapot javítására. A folyamszabályozási módszerű
megvalósítás lehetséges alternatíváinak kidolgozása,
A VITUKI – ban az elmúlt években kidolgoztak egy komplex elképzelést, amelynek
célja:
A hajózást akadályozó gázlók és szűkületek megszüntetése,
o az ENSZ EGB előírásai szerint a Duna 1811 – 1641 fkm szakaszán, a VI/B és
o az 1641–1433 fkm szakaszán a VI/C hajóútnak megfelelő mértékben.
A hajóút folyamatos üzemeltetésének biztosítása,
o folyamatos monitoring (mérő, ellenőrző és hírközlő) rendszer megvalósítása,
o a hajóút kitűzése,
o a jéglevonulás szabályozása,
o az üzemeltetés intézményi (jogi, gazdasági és szervezeti) feltételeinek
megteremtése.
A hajózási feltételek javításával összefüggően,
o ökológiai rehabilitáció (környezet – és természetvédelmi intézkedések)
végrehajtása,
o a rekreáció és a turizmus legcélszerűbb fejlesztése,
o a parti szűrésű vízkészletek, valamint a vízkivételek védelme,
A Duna teljes hazai szakaszára vonatkozó integrált folyógazdálkodási terv
kidolgozása.
Ennek a tanulmánynak a célja, a mederállapot javítása, a folyamszabályozási
módszerű megvalósítás lehetséges alternatíváinak kidolgozása volt, melynek
keretében:
Elkészült a hajózás szempontjából kedvezőtlen gázlók (21 db), hajóútszűkületek
(28 db) és jégmegállásra hajlamos helyek (6 db) katasztere.
Bemutatták és elemezték a korábban készült szabályozási tervváltozatokat és
mérlegelték aktualitásukat.
Elkészítették a kritikus szakaszokra a szabályozási változatokat és azok leírását.
Összefoglalták a mellékág – rehabilitációs célokat, megállapították az élőhely –
rehabilitáció peremfeltételeit, összefoglalták a tervezési szempontokat
jéglevezetési viszonyokra és a mellékágak feltöltődési viszonyaira vonatkozóan.
A tanulmány igazolta, hogy létezik több olyan megoldási lehetőség is, amelyek
segítségével tisztán folyamszabályozási eszközökkel megoldható a Duna
hajózhatósága és mederbiztosítása.
A becsült költségelőirányzattal készített két változat a gázlók és hajóútszűkületek
eltérő szabályozását tartalmazza a vizsgálatok rögzített céljának megfelelően.
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Látható, hogy a költségek itt is jelentősek Ezek a költségek a hajózás
fenntarthatóságát szolgálnák, de nem hordozzák a hosszabb távú megoldást. (Az
ország energiaellátottságának hosszabb távú, ezzel kapcsolatos kérdései itt nem
vetődtek fel.)
3. táblázat.

MEGNEVEZÉS
Mederkotrás (m3 ),
Szabályozási mű (m3 ),
Mederanyag visszapótlás (m3 ),
Beruházás
Fenntartás 25 év
Összesen

1. VÁLTOZAT
mFt
1 217 100
224 900
–

27 335
27 335
1 496 670

2. VÁLTOZAT
mFt
752 100
664 400
200 000
22 677
14 754
1 653 931

Hasonló gondolkodás és tervezés máshol is folyik. Például a Közép – magyarországi
Regionális Innovációs Ügynökség irányításával kidolgozásra került egy elképzelés,
amelynek keretében célul tűzték ki a Tisza hajózhatóvá tételét is belátható időn belül
Záhonyig (Beszédes Terv 2004). Ez az elképzelés a Záhony térségében tervezett
kohászati és energetikai beruházások fényében különleges jelentőséggel bír.
Felvetődik az a gondolat is, hogy a széles nyomtávú csatlakozási pontot Ukrajnával
nem lenne-e célszerű a Nyugat – Európát összekötő hajóúttal összekapcsolni magyar
területen.
Ideje lenne „komolyan venni” a GKM javaslatait is. A GKM hosszú távú elképzelései
között szerepel a vízi utak 2020 – ig történő fejlesztése is (A vízi közlekedés 2006). Ez
a dokumentum a vízi utak fejlesztésével kapcsolatban megismétli a TEN-T projektben
megfogalmazottakat. Ennek értelmében a dunai nemzetközi vízi út hazai és magyar–
szlovák közös szakaszán Budapest felett az ENSZ EGB VI.b osztályú, Budapest alatt
az ENSZ EGB VI.c osztályú vízi út kialakítása a cél úgy, hogy a 2, 5 m merülésű hajók
az év 300 napjában merülési korlátozás nélkül közlekedhessenek. A prioritással
ütemezett hajózhatóság javítására irányuló projekt végrehajtását – a teljes magyar
szakasz átjárhatóságának javítására –, az uniós ütemezés szerint 2010 – ig meg kell
kezdeni és légkésőbb 2014 tavaszára be kell fejezni.
4. A hazai kikötők fejlesztését, az alábbi célkitűzések szerint kell
megvalósítani:
Az országos közforgalmú kikötők fejlesztése során az állami beruházásokat az
érintett kikötőkön belül megvalósuló vállalkozói terminálfejlesztésekkel
összehangoltan kell ütemezni és végrehajtani. A fejlesztési intézkedéseket
projektszemléletben kell előkészíteni és megvalósítani.
A győr – gönyüi kikötőnél az intermodalitás biztosítása érdekében a teljes értékű
vízi úti kapcsolat, a vasúti kapcsolat és az M1 – es autópálya kapcsolat kiépítése
(ezen belül legsürgetőbb az 1-es és a 19-es főút közötti kapcsolat kiépítése); a
kombinált terminál építése, a kikötő medencéssé alakítása a Mosoni – Duna
torkolatának elzárásával.
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A csepeli Nemzeti- és Szabad kikötőnél a vasúti kapcsolat korszerűsítése, illetve
az M0 – hoz való kijutást biztosító közúti kapcsolat (csepeli gerincút) kiépítése
úgy, hogy azok összhangban legyenek a csepeli és budapesti városrendezési és
fejlesztési tervekkel. A Szabad kikötő belső áruforgalmának racionalizálása belső
infrastrukturális fejlesztésekkel. Továbbá a Szabad kikötő termináljaként az M0
körgyűrű és a HARBOR Park logisztikai és raktárbázis mellett konténer – és
darabáru – kikötő építése Nagytétényben a BILK terminál potenciális
bekapcsolásával az intermodalitás biztosítása érdekében.
A dunaújvárosi kikötőnél a városrendezési és fejlesztési tervvel összhangban
álló, a vasmű anyagmozgatási technológiai rendszeréhez jobban illeszkedő
kikötői
termináltelepítés
(áttelepítés)
alapinfrastruktúrájának
kiépítése
(legjelentősebb költsége a közúti vasúti kapcsolat megteremtése).
A bajai kikötőnél és intermodális logisztikai központnál az elsődleges cél a
városrendezési és fejlesztési tervekkel összhangban lévő közúti kapcsolat
javítása (51 – es és 55 – ös főút közötti körforgalom megteremtése és az 51 – es
főút északról várost elkerülő kikötői, illetve dunai hídra történő bevezetése).
Ezzel összhangban a hídtól északra a medencés kikötő fejlesztése és körülötte a
logisztikai, raktározási funkciók fejlesztése, kiépítése.
Mohácson a határkikötő mellett délre három hajóállás fejlesztése konténer- és
darabáru-, illetve szervizkikötő céljára, továbbá északra szintén darabáru céljára.
Itt az ideje tehát összehangoltabban gondolkodni politikusainknak,
mérnökeinknek
és
környezetvédőinknek.
Mert
nagyszámú,
kiváló
folyamszabályozási szakemberünk, vízépítő mérnökünk volt az elmúlt
évszázadokban, és van ma is, továbbá Európa élvonalához tartoztunk, azonban
a Duna és a Tisza kritikus szakaszainak, csatornáinknak és egyéb vizeinknek
szabályozásával mára igencsak lecsúsztunk a ma elvárt európai szakmai
követelményekhez viszonyítva.
III. A DUNA ÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁG, A TELJES GAZDASÁGI ÉRTÉK
FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE,
A természeti erőforrások és az azokban bekövetkező változások pénzbeli
értékelésére egyre nagyobb igény merülhet fel a gazdasági élet legkülönbözőbb
területein. A környezeti javakkal kapcsolatos értékeléskor az egyik fő problémát az
jelenti, hogy általában nincs olyan piacuk, ahol áruk kialakulhatna. A piacot
helyettesítő módszerek egy része a jószággal kapcsolatos keresleti görbéből becsüli a
bekövetkező változások értékét.
Ezek a módszerek azon a feltételezésen alapulnak, hogy a környezeti változások
hatnak az emberek mint fogyasztók jólétére, és ezt a jólétváltozást a fi zetési vagy
elfogadási hajlandóságon keresztül képesek megragadni. A módszerek másik nagy
csoportja a bekövetkező változás elhárításának, helyreállításának költségeit becsüli.
Például a (Marjainé 2005; Kerekes, Szlávik 1996). tanulmányokban bemutatott teljes
gazdasági érték minél átfogóbb becslésére azok a módszerek alkalmasak a
leginkább, melyek a keresleti görbe szerinti megközelítésre épülnek.
A másik fontos kérdés, hogy a teljes gazdasági értéken belül a döntés során mely
értékkomponensek fontosak. Ha a használati értékek becslése elegendő, akkor a
kinyilvánított preferenciamódszerek megfelelők lehetnek. Amennyiben az értékelt
jószág teljes gazdasági értékében a használattól független részek a meghatározók,
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azokat a módszereket célszerű segítségül hívni, amelyek képesek ezen értékek
becslésére, nevezetesen: a feltárt preferencián alapuló módszerek valamelyikét. Ezen
belül a feltételes értékelés viszonylag hosszabb múltra tekint vissza, eredményeinek
elfogadása azonban a világnak csak bizonyos területein jellemző (például az Amerikai
Egyesült Államokban). A jövőben még nagyobb szerepet kaphat a feltárt preferencián
alapuló módszerek másik két képviselője, a feltételes választás és a feltételes
rangsorolás (Marjainé 2005).
1. Környezetgazdasági szempontok a Duna versenyképességének
megítélésében
A természetes és természet közeli vízfolyások hasznosításának lehetőségei közül
főként a közvetlen hasznosítás kap nagy hangsúlyt. Ugyanakkor nem feledkezhetünk
meg arról, hogy ezek a vízfolyások és közvetlen környezetük a maguk változatos
élővilágával, tájaival gyakran még fontosabbak a bioszféra zökkenőmentes működése
szempontjából. Környezet-gazdaságtani szempontból éppen ezeket az értékeket kell
kiemelni.
Általánosságban tekintve a témát, fontos annak elemzése, hogy a természeti
környezetmegőrzése, netán helyreállítása, fejlesztése milyen hasznot jelent a
társadalom tagjai számára. Ennek alapján csak akkor kaphatunk teljes képet a Duna
versenyképességéről, ha a közvetlen hasznosítási lehetőségek mellett a biodiverzitás
értékeit is számba vesszük. Ehhez az ún. teljes gazdasági érték (TGÉ) (Marjainé
2005; Kerekes, Szlávik 1996) koncepciója alkalmazható.
A személyes használattal összefüggő értékrészek közgazdasági becslésére számos
lehetőség van, például a hajózási lehetőségek kiaknázásával összefüggő költségek/
hasznok becslésével. A biodiverzitás megőrzése, helyreállítása a turizmuson keresztül
tartozhat a személyes használattal kapcsolatos értékekhez, azonban az ettől
függetlenek már sokkal kevésbé hangsúlyosak, illetve számos olyan funkciót tölt be,
amelyről vagy nem veszünk tudomást, vagy csak egyszerűen nem jelenik meg a
mindennapjainkban, ezért az értékük is nehezen mérhető. Közgazdasági szemmel
nézve ezek kimaradnak azokból a piaci folyamatokból, amelyekkel az értéket mérni
szoktuk.
A személyes használattól független értékeket jóval nehezebb mérni, a rendelkezésre
álló eljárások száma kisebb, elfogadottságuk pedig nem olyan erős, mint a piac
értékképző szerepe. A lehetséges módszerek a hiányzó piacot hivatottak pótolni.
Azok az eljárások, amelyekkel a használattól független értékrészek becsülhetők, mind
az emberek fi zetési hajlandóságát (WTP, willingness to pay) vizsgálják. Jellemző,
hogy hipotetikusak, ami azt jelenti, hogy a fizetés csak feltételes, illetve a
biodiverzitásban bekövetkező változások is vizsgálhatók mint be nem következett
változások (feltételezünk egy, a valóságos fejlesztési projektek által megvalósítható
helyzetet, és a változás mértékét a jelenlegi állapothoz viszonyítjuk).
Három elsődleges módszer létezik: a feltételes értékelés, a feltételes választás és a
feltételes rangsorolás (feltárt preferencia-eljárások), illetve a haszonátvitel, mint
másodlagos eljárás is a környezetgazdászok rendelkezésére áll. Az alábbiakban csak
a feltételes értékelés és feltételes választás módszereit ismertetjük röviden, abból az
okból hogy a Dunával összefüggésben jelenleg is folyik egy kutatás (AquaMoney7),
amely ezt a két módszert alkalmazza.
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A feltételes értékelés azt vizsgálta, hogy egy adott változást hozó programmal
kapcsolatban mekkora a társadalom érintett tagjainak fizetési hajlandósága. Ezek
összegzése adja meg a változás értékét. A feltételes választás során nemcsak egy
programtársadalmi/gazdasági hatása mint egész vizsgálható, hanem az értékelés
tárgyának egyes jellemzőivel összefüggő társadalmi fizetési hajlandóság
(áldozatvállalás mértéke) is. Ez utóbbi módszer tehát kifejezetten előnyösebb olyan
változások vizsgálatánál, ahol egymással ellentétes várható hatások feltételezhetők
(például javul a biodiverzitás helyzete, ugyanakkor a mezőgazdasági termelés
korlátozottá válik; ebből a példából is látható, hogy a módszer lényegében
megmutatja, az emberek milyen átváltást tesznek például a biodiverzitás állapotának
javulása és a mezőgazdasági hasznosíthatóság mint egy másik hasznosítási és
értékteremtő lehetőség között).
A feltételes értékelést hazánkban néhány alkalommal már használták vízzel
kapcsolatban a kilencvenes évek közepén (Mourat et al. 1997 a Balaton vízminőség
javításával kapcsolatban; Marjainé, Nemcsicsné 2007 pedig a Túr és a Kállay –
főfolyás ökológiai állapotának javulásával kapcsolatban) A feltételes választásnak az
AquaMoney kutatás az első példája itthon.
Az AquaMoney – projekt keretében három ország, Ausztria, Románia és
Magyarország részvételével az ökológiai állapotok természet közelivé tételének
közgazdasági értékét kerestük. A hazai vizsgálati területet az Által – ér, mint a Duna
egyik kisebb vízgyűjtő területe jelentette (mivel a kutatás elsősorban módszertani
jellegű, ezért az értékelés konkrét tárgya itt kevésbé fontos; jól körülhatárolhatók a
közvetlenül érintett lakosság tagjai; a probléma is könnyebben körülírható, s a
módszer később sokkal nagyobb területre – például a Duna hazai szakaszára – is
átvihető).
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A kutatásban használt kérdőív négy fő része a válaszadók vízminőséggel és árvízi
helyzettel kapcsolatos tapasztalatait, érzeteit, a megkérdezettek társadalmi-gazdasági
jellemzőit, az Által-ér használatára vonatkozó információkat vizsgálta, illetve magát a
közgazdasági értékelés kérdéseit tartalmazta. A feltételes értékelés arra kereste a
választ, mekkora fi zetési hajlandósággal rendelkeznek a vízgyűjtőn élők azokkal a
programokkal kapcsolatban, amelyekben a jelenleg 25% - ot kitevő természet közeli
területi arányt 50, illetve 90% - ra növelnénk. A feltételes választás két jellemzővel, a
vízminőség javulásával és az árvíz gyakoriságának csökkenésével kapcsolatos WTP-t
kereste.
A megkérdezésben 470 helyi lakos vett részt, akiket személyesen kérdeztünk meg 12
településen 2007 novembere és 2008 januárja között.
Az eredmények kiértékelése alapján látható, hogy a vízgyűjtő területen élők
jövedelmükből egy jelentős összeget ajánlottak fel a természet közeli állapot
visszaállítására (a feltételes értékelés alapján, kb. 6200 Ft/év/háztartás).
A feltételes választás eredményeiből kiderül, hogy a lakosok a vízminőség javításáért
egy nagyobb összeget, kb. 17 ezer Ft-ot fizetnének, míg az árvízi gyakoriság
csökkentéséért nincs fi zetési hajlandóság.
Az ehhez hasonló kutatások nagyban elősegíthetik az egymással versengő
hasznosítási lehetőségek, fejlesztési célok megfelelő arányú, súlypontú kialakítását és
megvalósítását, s összekötő kapcsot jelentenek a természeti, műszaki, gazdasági és
társadalmi kérdések között.
2. Regionális és kulturális vonatkozások,
A Duna térségére, amely a forrástól a torkolatig tart, 448 ezer km2 és 51 millió ember
életterét foglalja magában. A fejlesztési együttműködések kezdetei a kilencvenes évek
elejére nyúlnak vissza. Elsőként a település – település, megye – régió
vonatkozásában jöttek létre szervezett együttműködési keretek, így a Duna menti
Tartományok Munkaközössége (1990), majd több, döntően egy – egy nagycentrum
szerveződésében megindult fejlesztési kezdeményezések, amelyek érintik a Dunát is
(például Bécs, Centrope 2004). A regionális együttműködések formája az eurórégiók,
amelyekből a teljes szakaszon jelenleg 10 működik, változó intenzitással. A
kapcsolatok iránya a vízi közlekedés közös adottságainak hasznosítása, a Dunatérség érdekeinek érvényesítése a nemzetközi fórumokon, vagy európai tervek
megvalósításában való részvétel (közlekedés, vízi út, környezetfejlesztés és
természetvédelem).
Speciális Dunára irányuló kutatási programok léteznek, amelyek eddig az Interreg III B
Közösségi Kezdeményezésen belül CADSES I, II. programban futottak. A programok
a következő területeket ölelték fel: környezetvédelem, szennyezés csökkentése,
vízvédelem, információs rendszerek kiépítése, gazdasági kapcsolatok feltérképezése,
migráció feltérképezése, hálózatépítés (városok). Más nemzetközi szervezetek is
támogattak
Dunát érintő, alapvetően a környezeti hatásokat elemző programokat (UNDP, UNIDO,
Világbank, tartományok, illetve a munkaközösségek).
Kiemelhető, hogy az európai regionális politikában megjelent a Duna – probléma,
kiemelten a környezeti vonatkozásban, kisebb mértékben a közlekedési kapcsolatok
fejlesztésében és csak provizórikusan a területfejlesztés, a településhálózat alakítása
vonatkozásában.
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A 2007–2013 közötti időszakban a Délkelet-európai Programtérség – mint a korábbi
CADSES II. program folytatása – a koncepció- és programkészítés szakaszában van.
Ebben nagyobb szerepet szánnak a Dunának, de nem konkrétan, hanem az egyes
célkitűzéseken belül, mint például a környezetfejlesztés, a kulturális örökség védelme,
a közlekedési együttműködések.
A magyar regionális politikában a Duna és annak térsége önállóan nem jelent meg
eddig. Az Országos Területfejlesztési Koncepció 2005 – ben elfogadott új változatába
azonban beépítették a Duna Komplex Programot. Kidolgozását és elfogadását
ösztönözte, hogy a három hazai Duna-szakasz más és más fejlesztési kérdéseket vet
fel, s azok nem választhatók el egymástól. Az Európai Unió figyelme (főleg környezeti
vonatkozásban) nagyobb erővel fordul a Duna irányába, így nemzetközi
kötelezettségek is ösztönzik az önálló komplex program kidolgozását.
3. A Duna Komplex Program,
Abból indul ki, hogy a Duna az ország dinamizáló tengelye. A fejlesztés célja: a
térségi komparatív előnyök társadalmi – gazdasági – környezeti szempontokkal
összehangolt kiaknázása. A stratégiai célok az alábbiak (Rechnitzer 2007):
Hálózat alapú társadalomfejlesztés: társadalmi tőke fejlesztése, a térségi
együttműködések és hálózatok szervezése.
Fenntartható gazdasági szerkezet feltételeinek javítása: fejlesztési programok
hatékonyságának növelése, gazdasági alkalmazkodóképesség javítása,
közlekedési kapcsolatok, elérhetőségek fejlesztése.
A térség kiemelkedő természeti potenciáljának megőrzése, fenntartható
használata:
ökológiai
rendszerek
megóvása,
fejlesztése,
komplex
vízgazdálkodási rendszerek kialakítása, környezetfejlesztés.
A program pénzügyi alapjai a regionális operatív és az ágazati operatív programokban
kerülnek meghatározásra, így biztosítani szükséges a program állandó felügyeletét
(ÖTM). A Duna-kutatás területfejlesztést érintő vonatkozásait a jövőben a
következőben látjuk:
Az EU – csatlakozás megköveteli a nagytérségi kitekintést és szemléletet a
területfejlesztésben és a regionális politikában.
A Duna – völgye, a Duna – térség meghatározó európai fejlesztési tengely már
ma, s a jövőben felértékelődik.
A fejlesztésekben kiemelten kell kezelni a multiregionális, határon átnyúló
együttműködéseket, amelyeknek meghatározó tengelye, szervező, alakító ereje
a Duna.
A határ menti együttműködések alapvető területfejlesztési szemléletváltozást
követelnek meg: intézményi, finanszírozási átalakítást, valamint az európai uniós
források aktív igénybevételét.
Alapvető infrastrukturális fejlesztések a Duna – tengely térségeinek
összekapcsolására (például a közlekedés biztonsága, hidak, úthálózat).
Meghatározó a környezeti értékek megóvása, az árvízvédelem.
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Célirányos Duna – kutatások szervezése, információk a térségről: egy Duna-kutató
központ felállítása, nemcsak környezeti, hanem társadalmi, gazdasági,
területfejlesztési adatbázisokra, elemzésekre.
Bővülnek a lehetőségek a CADSES – térség megosztásával, a Délkelet – európai
Program Térségfejlesztésének koordinálásával, melynek Magyarország az
irányító központja, illetve új multiregionális program kidolgozására van lehetőség
a Duna – országok részvételével.
A Duna Komplex Program támogatása, megjelenítése az ágazati OP – ben és a
ROP – okban, a programkoordináció biztosítása.
5. A magyar részvétel lehetőségei a regionális politikában
Magyarország szerepvállalása a jövőben jelentősen növekedhet a Balkán térséget
érintő európai regionális politikában. Egyértelmű, hogy az ország kulturális, történelmi
kötődései erősek a balkáni országokhoz, ami kedvező alapot jelenthet a nagyobb
szerepvállalásra.
Ugyanakkor már napjainkban is működnek határ menti területfejlesztési
együttműködések, részben a kiterjesztett PHARE-program keretében, részben pedig
bilaterális viszonylatban.
Működik – bár nem jelentős forrással – az Ukrajna Szomszédsági Program, a
Magyarország – Románia, Magyarország – Szerbia – Montenegró Határ Menti
Együttműködési
Program, a Szlovénia – Magyarország – Horvátország Szomszédsági Program.
A programok lehetséges keretet adnak a területfejlesztési együttműködéseknek,
irányuk a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a környezetvédelem, illetve a területi
tervezés, mely a fejlesztési elképzelések összehangolását, a jövőbeli lehetőségek
számbavételét jelenti.
A határ menti együttműködési programok jól illeszkednek az eurorégiók hálózatába,
amelyek már a teljes magyar határszakaszt lefedik. Az eurorégiók olyan
multiregionális együttműködési rendszerek, amelyek intézményi keretek között,
döntően a területi állami szervezetek dimenziójában széles skálán kísérelik meg
összehangolni a határ menti térségek fejlesztéseit. Változó intenzitással működnek
ezek az eurorégiók, hiszen eltérőek az országok, s azokon belül eltér az egyes
középszintű területi egységek lehetősége, kompetenciája, finanszírozási módjai, de
maguknak a politikai szereplőknek az aktivitása, kapcsolatalakító és megtartó
képessége is. Igazolható – éppen a 15 éves osztrák – magyar határ menti
együttműködések alapján –, hogy rendkívül sok tapasztalatot, fejlesztési gondolatot és
azok megvalósítását lehet átadni ezekben az együttműködésekben.
Magyarország a közel 10 éve működő intézmény- és eszközrendszere révén a
területfejlesztési tapasztalatok egész tárházát tudja megosztani a szomszéd
országokkal, s azokon keresztül az egész balkáni térséggel.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) jövőbeli fejlesztési irányai közé emeli
a Kárpát – medence szintű fejlesztési együttműködést, melynek egyik eleme a határ
menti kapcsolatok fejlesztése, másik dimenziója a multiregionális és transznacionális
együttműködésekben való részvétel.
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A kettébontott CADSES – térségek mindegyikében jelen van Magyarország, így
erősíthető a közép – e urópai kapcsolatrendszer, de a tervek szerint jelen leszünk a
délkelet – európai programtérségben is, sőt az elképzelések szerint hazánkban lenne
ezen utóbbi nagyrégió programjai gyakorlati szervezésének egyik központja.
Adottak tehát a feltétek arra, hogy Magyarország a következő tervezési időszakban a
vélhetően két részre bomló CADSES – t érségben az egyik vezető pozíciót – a
másikra Ausztria pályázik – megszerezze. Mindez azzal járna, hogy a kialakítandó
programok szervezésében, lebonyolításában és ellenőrzésében a magyar
szakemberek szerepe fokozódna, az ország lehetne azoknak az információknak a
gyűjtője és feldolgozója, amelyek a tervezett térségeket érintő fejlesztéseket,
együttműködési aktivitásokat rendszerezik.
Továbbá nagyobb lehetőségeket kapnának a magyar fejlesztési intézmények, a
területi és települési önkormányzatok, civil szervezetek, de a gazdasági vállalkozások
és nem utolsó sorban a kutató és elemző intézmények a Balkán-térség
megismeréséhez, valamint a magyar jelenlét – bizonyos vonatkozásokban befolyás –
érvényesítésére.
6.

Urbanisztikai szempontok, kérdések, amelyekkel a versenyképesség
értékelésekor okvetlenül foglalkozni kell: elmondható – e Budapestről, hogy
a Duna királynője?

Dimenzióit és adottságait tekintve mindenképpen. A tízmilliós ország kétmilliós
fővárosa Közép - Európa leghosszabb folyójának, a Dunának két partján terül el 527
km2 területen. A folyó a várost észak–déli irányban, 30 km-es hosszon osztja ketté. A
Duna egyben az Európát észak – déli irányban átmetsző 7 – es számú főközlekedési
vízi út, amelynek jelentősége 1992-től, a Duna – Rajna – Majna Csatorna
megnyitásától kezdődően, még tovább növekedett. Szintén Budapesten metszi át a
Dunát az európai kelet – nyugat irányú 5. számú tranzit főútvonal. Ezen erővonalak
által kimetszett helye európai léptékű szerep lehetőségét kínálja Budapestnek a
kereskedelemben, a gazdasági és kulturális életben, kelet és nyugat határán.
A város fekvése – a Dunánál egymásnak feszülő keleti síkvidék és a nyugati dombos,
hegyes táj határán méltóságteljesen hömpölygő, néhol egy kilométer széles folyóval –
a maga nemében páratlan. Az enyhén kanyarodó, néhol összeszűkülő folyó, a
rendkívül változatos domborzati viszonyok, és a budai oldalon még mindig
meghatározó erdős területek kiváló klimatikus viszonyokat és kivételesen gazdag téri
világot teremtenek Budapest számára. Hogy nemzetközi viszonylatban is egyedülálló
természeti és építészeti érték, jelzi, hogy 1987-ben a Duna partot a Várheggyel együtt
UNESCO világörökségi területté nyilvánították.
A víz az ember éltető eleme biológiai és fi zikai értelemben egyaránt. Ezért
természetes, hogy élete, történelme során keresi annak közelségét, ha teheti,
közvetlen közelében telepedik le, közösségeit, településeit természetes vizek partján
alakítja ki. Az állóvíz végtelen távlatainak, és a folyóvíz állandó változásának a
látványa életre szóló emocionális kötődést jelent azok számára, aki víz mellett nőnek
fel.
A város kialakulásában jelentős szerepe volt annak a ténynek, hogy nagy távolságban
itt voltak a legkedvezőbbek a Dunán való átkelés lehetőségei. A mai Erzsébet – híd
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helyén már a római korban dunai átkelő volt, mivel a budai oldalon a geomorfológiai
adottságok itt a legalkalmasabbak a híd megközelítésére. A római Aquincum és
Contra Aquincum (nevükben az aqua ’víz’ jelentésű szót hordozzák) fallal védett
városai a Dunától nyugatra eső Pannóniát és a túloldali Barbaricumot összekötő,
dunai átkelőhelyeket ellenőrző castrumok voltak. Ma összesen tíz hídja van
Budapestnek, amelyek közül a Lágymányosi épült meg utoljára 1995-ben. Az időben
és térben egymást követő hidak a város mai karakterének markáns elemei.
Ám Budapest története úgy is leírható, mint folyó és város folyamatos küzdelmének
története. A tavaszi jeges ár és az augusztusi zöldár a XVIII. század közepétől folyó
árvízvédelmi munkálatokig, de még a XIX. század közepén megkezdett és a
századfordulóra – angol minta alapján – kiépült rakpart és partvédőmű megépültéig is
állandó fenyegetettséget jelentett a város számára. A küzdelem, amelynek során a
város egyre jobban közelített a folyóhoz, annak egyre szűkebb mozgásteret adva, a
XIX. Század végére a város javára dőlt el. Viharos történelme során kialakult a
bizonyos szempontból rendezett, konszolidált, de élettelen és feszültségekkel terhelt
kapcsolat város és folyó között, ami több megválaszolásra váró kérdést is felvet (Pálfy
2004).
IV. KÉRDÉSEK, FELADATOK,
1. Kiindulás,
Miért nem lehet változtatni azon a szerencsétlen helyzeten, hogy az országos
vasutak és főutak hálózata változatlanul őrzi XIX. századi koncepcióját, hogy
valamennyi fővonalnak érintenie kellett az ország akkori súlypontjában fekvő
fővárost?
Budapest, mint az emberi testben a szív, az országos érhálózat központjaként és
a leggyakoribb infarktusok helyszíneként jelenik meg Magyarország közlekedési
térképén. Biztonságossá tett partjai között a megszelídített Duna vízszintje a
nagy szélsőségek között ingadozik. A helyenként 250 – 300 méterre leszűkülő
folyó 8 méteres szintváltoztatásra is képes Budapestnél. Az áradások évente
több alkalommal is elöntik az alsó rakpartokat, ami szétzilálja folyó és város
kapcsolatát, különösen a rakparti forgalom kényszerű szüneteltetése miatt. Ezt a
forgalmat a város egyéb útjai nem képesek átvállalni, ezért mindig eltelik néhány
nap a rakpart lezárása után, míg az autósok rájönnek, hogy érdemesebb ilyen
időszakban villamossal járni. Jelenleg nincsenek Budapesten technikailag és
esztétikailag színvonalas parti létesítmények, amelyek képesek lennének követni
a város és folyó időben változó, dinamikus kapcsolatát.
Hogyan lehetne megteremteni a város és a folyó között a történelmük során
kialakult adottságokhoz, valamint a Duna megnövekedett szerepéhez méltó, a
meglévő értékeket tiszteletben tartó, élettel teli, intenzív kapcsolatot?
A szabályozott partok egymáshoz való közeledésével a Dunával párhuzamos
közlekedési lehetőségek egyre jobban beszűkültek. A rendezett alsó rakpartok
kiépülésének köszönhette a város, hogy az észak – déli fő közlekedési utakat
közvetlenül a Duna partján lehetett vezetni. Az alsó rakparti utak a legrövidebb,
és különösen a budai hegyes oldalon, szinte az egyetlen működő kapcsolatot
jelentik a főváros északi és déli része között, ám fizikailag és vizuálisan
szerencsétlenül elvágják a várost a Dunától. A Duna parton ma zajló
autóforgalom önmagában véve is lehetetlenné teszi a város és a folyó működő,
intenzív kapcsolatát. A kétoldali rakparti utak áthelyezése, vagy akár
lesüllyesztése és befedése az ország mai gazdasági helyzetét tekintve irreálisan
nagy közfeladat, de európai segítséggel talán megoldható lenne. A világörökségi
terület mindenesetre megérdemelnél.
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De a Duna nemcsak összeköti, hanem meg is osztja a két parti települést. A
közlekedési viszonyok javításának másik fontos eszköze a két part közötti
kapcsolat erősítése további hidak építésével. Budapest átmenő forgalomtól való
tehermentesítése szempontjából különösen a városon kívüli hidak építése lenne
nagyon fontos a hozzájuk kapcsolódó, a várost elkerülő közutak gyűrűjével (az
M0 – ás épülő északi hídja ennek pozitív példája)
.Miért nem kezeli a főváros ezt a kérdést a fontosságának megfelelő súllyal, és
miért nem koncentrálnak nagyobb anyagi erőket az új hidak építésére?
Miért nincs a Duna, mint lehetséges budapesti közlekedési főútvonal
kihasználva? A rajta folyó teherforgalom töredéke a lehetségesnek, a városnéző
járatok esetlegesek, a két part közötti kis hajóforgalom (például vízitaxi) pedig
egyetlen járatra korlátozódik.
Az időjárástól erősen függő, és ezért nagyon vérszegény a dunai hajósélet
Budapesten. Ha valaki a vízen érkezik a városba, az szeretne lehetőleg a
Belvárosban partra, aki pedig a szárazföldön, az ugyanott vízre szállni. Külföldről
érkezve kikötni jelenleg csak a – Dunát forduláskor keresztben eltorlaszoló –
hajóóriások tudnak.
A teherforgalomban is óriási tartalékok vannak a Dunán. 2005 – ben a Hajós
Alfréd uszoda bővítésének kivitelezésekor a Margitsziget forgalmának
tehermentesítésére, illetve a 4 – es metró építése kapcsán merült fel a föld vízi
úton való elszállításának a lehetősége.
A szűklátókörű elutasítás mindkét esetben anyagi szempontokra hivatkozott,a
város érdekeinek figyelmen kívül hagyásával.
Az ivóvíz, a fürdőváros és a zöldfelületek kérdése A főváros az ivóvizét
elsősorban a tőle északra fekvő, part menti kutakból nyeri. Vízellátási gondjai –
különösen a lassan égbeszökő vízdíjak miatt – Budapestnek nincsenek. Ellenben
katasztrofális a helyzet a szennyvizek kezelése terén, amelynek több mint 75% a még ma is tisztítatlanul kerül közvetlenül a Dunába. A legrégibb, és ma is így
működő szennyvízbevetés az Ördögároké, amely a budai oldal jelentős részének
szennyvizeit gyűjti és ontja a Dunába, éppen a történelmi Belvárossal szemközti
oldalon.
Kétes értékű pozitívuma a mai helyzetnek, hogy a lakossági szennyvíz a
vízfogyasztás csökkenése miatt, az ipari szennyvíz pedig a termelés leépülése
miatt évről évre csökken. A Központi Szennyvíztisztító Telep megépítésének
aktualitása ennek ellenére nem csökkent.
Budapest fürdőváros. A Duna közelében található bővizű forrásoknak
köszönhetően, a török időkben számos, ma is működő fedett fürdő épült. Sok
külföldi emiatt a különleges adottsága miatt keresi fel elsősorban fővárosunkat.
Miért nincs a városnak egységes, jóváhagyott fejlesztési koncepciója a
„fürdőváros imázs” erősítésére, amihez bizonyosan lehetne külföldi
pénzforrásokat is mozgósítani?
A zöldfelületek szerepe a korábbiakban sokkal meghatározóbb volt a Duna –
parti látványban, a Dunára nyíló városi közterek, a felső rakparti utak fásítása
miatt. Mára igazán jelentős zöldfelületek csak a szigeteken jelennek meg üdítő
foltokként a sűrűn beépített nagyvárosi környezetben. A XIX. század második
felének és a XX. Század elejének markáns lenyomatai a város szerkezetében a
vízpartra települt, a vizet mint szállítási lehetőséget és technológiai adottságot
kihasználó ipartelepek. Van, ahol még ma is működő üzemeket látunk, de van,
ahol már letarolt, gazzal benőtt, fejlesztésre váró területek kínálják magukat.
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Vízgazdálkodás a Kárpát – medencében: A Duna és a térségi versenyképesség
váró felületként jelennek meg ezek a területek a Duna-part látványában. Miért
nem lehetnek éppen a hiányzó közparkok pótlásának vagy egyéb, közérdekeket
szolgáló beruházásoknak a helyszínei ezek a felhagyott iparterületek?
Az utóbbi években rendkívül bonyolulttá váltak nálunk a tulajdonviszonyok.
Például a Duna 30 km-es budapesti szakaszának a tulajdonosa a Magyar Állam,
kezelője a Fővárosi Önkormányzat. A rakpartok és a főutak (általában ahol
tömegközlekedési eszközök járnak) fővárosi önkormányzati, míg a mellékutak –
és általában véve a közterek – kerületi önkormányzati tulajdonban vannak.
Elképzelhető, hogy egy ilyen bonyolult helyzetben milyen lehetetlen feladatot
jelent egy Duna – parti beruházásnak, például egy Dunán úszó szállodának vagy
étteremnek az engedélyezése. Vajon kiknek kedveznek a jelenlegi, nehezen
áttekinthető tulajdonviszonyok? Az áttekinthetetlenség és a jogi bizonytalanság
jellemzi napjainkban a parthasználat és a vízhasználat szabályozását (illetve
szabályozatlanságát) is. Nincsenek egyértelműen szabályozva az engedélyezési
eljárások, ami a jó szándékú változtatni akarást is megbénítja, illetve a törvények
kijátszására sarkall. Legalábbis a Duna – part mai állapota ezt igazolja. A Dunán
látható állóhajók abban az értelemben spontán elemei a városképnek, hogy
engedélyezésük egyedi elbírálás alapján, az egész fővárosi Duna – partot átfogó
terv nélkül történik. A parton megjelenő állóhajók többségéről, azok esztétikai
színvonaláról kijelenthető, hogy minimális szakmai hozzáértés és számon
kérhető felelősség birtokában nem adhattak volna ki rájuk engedélyt. Kiknek
érdeke az áttekinthetetlen és bizonytalan állapot a part – és vízhasználat, és az
engedélyezési eljárások tekintetében?
Ugyanígy a Duna – parti reklámok kihelyezése sem megfelelően szabályozott,
még a világörökség területén sem. A műemlékileg védett házsorok tetején, vagy
a közterületeken megjelenő, nagyméretű reklámok többsége az anyagi
gondokkal küszködő önkormányzatok megélhetésének egyre szűkülő bevételi
forrása. Miért nem szabályozható egységesen, fővárosi szinten a reklámok
elhelyezése a Duna-parton?
A Fővárosi Önkormányzat korábban a Duna – parton várható fejlesztések
kézben tartására, a Dunával kapcsolatos fejlesztési elképzelések és tervek
engedélyeztetésének, megvalósításának koordinálására független, megfelelő
önállósággal és jogosítvánnyal rendelkező szervezet, a Duna – biztosi Iroda
felállítását tervezte még 1997-ben. Vajon mi akadályozhatja a főváros Duna –
parti – mint a főváros szempontjából kiemelt jelentőségű – zónájában az
áttekinthetetlen tulajdon – és engedélyezési viszonyok rendezését?
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1. 10. TÁRSADALMI VÉLEMÉNY
A Duna vízlépcsőrendszereinek története a 20. század harmincas éveiben kezdődött,
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 határozatot hozott a Duna Pozsonytól a Fekete – tengerig
tartó szakaszának úgynevezett 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.
A Duna szabályozás, a vízgazdálkodás, az árvízvédelem, a környezetvédelem, a
vízerő hasznosítás, nem utolsó sorban a hajózhatóság, az érintett országok
társadalmait, társadalmi rétegeit egymástól merőben eltérő érdekek mentén osztották
meg. Egy lényeges alapkérdésben azonban, nevezetesen a Duna vízrendszerének
szabályozásában, az általa kínált lehetőségek társadalmat érintő hasznosításában a
közös útkeresés teret nyert. A megoldások keresése, majd tervezése és azt követően
a megvalósítás mikéntjében sajátos megoldásokat követett Németország és Ausztria.
A széles körű társadalmi viták, amelyeket ezek az országok következetesen
lefolytattak, meghozták azt a bizalmat, a szabályozást és hasznosítást valamilyen
módon ellenzők vélemény nyilvánítása mellet is a kormányok számára, hogy az
elképzeléseket konkrét megvalósításig vigyék.
A KGST határozata alapján1963. április 20 – án a Magyar Népköztársaság és a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánybizottságai megállapodást kötöttek
arról, hogy közösen beruházási programot dolgoznak ki a Bős – Nagymarosi
Vízlépcsőrendszer megépítésére.
A beruházás célkitűzései között az áramtermelés, a hajózóút mélységének növelése
és az árvízvédelem fejlesztése kapott prioritást. A megállapodás szerint Pozsony alatt,
Dunakilitinél gát és egy 60 négyzetkilométer nagyságú tározótó létesül, innen kiágazik
egy újonnan épített, 30 kilométer hosszú mesterséges csatorna a csehszlovák
területre. A mesterséges csatornán Bősnél csúcserőmű épül, amin keresztül naponta
két alkalommal átengedik a vizet áramtermelés céljából. melynek következménye,
hogy a Duna magyar – szlovák határszakaszán 4 – 5 méteres árhullám jön létre. A
létrejövő árhullám csillapítására 120 km – rel lejjebb, Nagymarosnál egy másik
duzzasztótó létesül, másodlagosan, az itt elhelyezett erőmű is képes lesz, igaz
minimális mértékű áramtermelésre. A Duna vízmegosztása Dunakilitinél: 2 százalék a
Duna eredeti medrében, 98 százalék a mesterséges csatornába. Az így kialakuló
erőmű-rendszer a két ország energiaigényének 2 – 3% - át fedezte volna. A két
ország kormánya az így kialakult elképzelést 1974. február 14 – én jóváhagyta, a
megvalósítás érdekében Közös Egyezményes Terv kidolgozásába kezdtek, melyet
1976. május 6 – án kormányközi egyezmény rangjára emeltek.
A bős – nagymarosi vízlépcsőrendszer közös megépítéséről és annak
üzemeltetéséről szóló szerződéskötésre, 1977.szeptember 16 – án került sor,
Magyarország és Csehszlovákia között. A szerződést a magyar fél az 1978. évi 17.
számú törvényerejű rendeletben iktatta jogrendjébe. A szerződéssel együtt került
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aláírásra az a megállapodás is, hogy az építés során a felek kölcsönös segítséget
nyújtanak egymásnak, a megállapodás részletezi a megtermelt árammennyiség
egymás közötti megosztását 1989 – ig, valamint a megvalósítás ütemtervét, az
egymástól átvállalt munkákat. A felek kötelezettséget vállaltak arra is, hogy az
energiatermelő berendezéseket 1986 és 1990 között üzembe helyezik.
A
beruházások haszonélvezőinek és a környezetben élők bizalma, a kormányt illetően,
a mérnöki létesítmények megvalósítása tekintetében szinte változatlanul maradt meg.
Az építkezés azonban nem kezdődött el, a mindkét országban jelentkező gazdasági
nehézségek miatt, ezért a felek 1981. szeptember 21 – én tárgyalásba kezdtek a
beruházás átütemezéséről. A magyar fél részéről ezeken a tárgyalásokon merült fel
először a környezeti hatások tudományos igényű vizsgálatának szükségessége. A
felek az 1977 – es államközi szerződésben rögzített határidők öt évvel történő
eltolásában állapodtak meg, melyet 1983. október 10 – én Prágában írtak alá.
Időközben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága felkérte a Magyar
Tudományos Akadémiát a beruházás komplex vizsgálatára.
Az Akadémia 1983. december 20 – án állásfoglalásában a várható környezeti és
gazdasági károk miatt az építkezés jelentős időbeli elhalasztását javasolta, de komoly
megfontolásra javasolta az építkezés leállítását is. Az 1983. október 10 – én aláírt
szerződésmódosítást az Elnöki Tanács 1984. február 7 – én, az 1984/6. törvényerejű
rendeletében hirdette ki.
Az építkezést Magyarországon állami nagyberuházásként kezdték el, a költségeket a
központi költségvetésből, illetve a központi költségvetést terhelő hitelekből fizették. A
hitelek nem terhelték közvetlenül a költségvetést; azokat az erőművekben termelt
árammal kívánták törleszteni
Magyarországon 1984. augusztus 1 – jén megalakult a Duna Kör civil szervezet,
amely a vízlépcsőrendszer ellen küzdött, szamizdat hírlevelekben, nyilvános vitákban,
tiltakozó akciókkal, céljuk az emberek felvilágosítása volt a fenyegető környezeti
károkról. A Duna Kör 1985 decemberében alternatív Nobel-díjat kapott
tevékenységéért.
A magyar „Környezetvédő Szervezetek” követelésére és gazdasági nehézségekre
hivatkozva, 1985 – ben, a nagymarosi építkezést átmenetileg felfüggesztették.
A beruházó a Vízügyi Tudományos Kutatóintézettel elkészíttette a vízlépcsőrendszer
hatástanulmányát.
A fővállalkozó kivitelező, az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat és a Magyar Villamos
Művek Tröszt 1986 május 28 – án, több magánszerződést kötött osztrák vállalatokkal.
Az egyik szerződés 5,7 milliárd Schilling értékben a Donaukraftwerkét bízta meg a
nagymarosi vízerőmű teljes tervezésével és kivitelezésével, a másikban pedig
megállapodtak, hogy a nagymarosi erőmű beindulása után 20 éven keresztül exportált
elektromos árammal törlesztjük a beruházás költségeit az osztrákoknak. A pénzügyi
feltételeket az MNB és a Creditanstalt vezetésével létrehozott osztrák
bankkonzorcium biztosította. Ennek a megállapodásnak a végrehajtására a
pénzügyminiszter 197/1987(XII.31.) rendeletével létrehozta a GNV Építési Alapot,
melynek keretében az MNB a bős – nagymarosi vízlépcsőrendszer állami
nagyberuházás megépítésére 37 milliárd forint, refinanszírozási hitelt nyújtott a
költségvetésnek.
92

Az események hatására az építkezés ellen tiltakozó akciók jöttek létre, 1988. április
24 – én a környezetvédők tiltakozó felvonulást tartottak a Duna – parton, Visegrád és
Esztergom között.
A Duna Kör kezdeményezésére 1988. szeptember 2 – 4- között létrejött Duna
Konferencia fogalmazta meg az első, tudományosan megalapozottként hirdetett, a
közvélemény számára is elérhető kritikáját, a vízlépcsőrendszerről. Majd szeptember
12 – én az Országház előtt tízezrek tüntettek az építkezés ellen. Több civil szervezet
tiltakozása ellenére, 1988. október 6 – 7. között, az Országgyűlés 317 igen
szavazattal úgy döntött, hogy az építkezést folytatni kell. Ennek megfelelően 1989.
február 6 – án került sor, a kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás
módosítására, Budapesten. Az építési munkák befejezésének határidejét 1994 – ben
állapították meg, a korábban rögzített 1995 év helyett.
Sorozatos ellenzéki tiltakozások, valamint népszavazási kezdeményezések
után,1989. május 13 – án, Németh Miklós miniszterelnök javaslatára, a Kormány
felfüggesztette, a nagymarosi építkezést. Ezt a döntést, május 24 – én a
miniszterelnök személyes találkozón közölt Ladislav Adamec csehszlovák
miniszterelnökkel. Majd közös felülvizsgálatot javasolt a csehszlovák félnek. A május
13-i kormánydöntést az Országgyűlés 1989. június 2 – án hagyta jóvá, egyben
felhatalmazta a kormányt a további tárgyalások folytatására.
A két ország szakértői közötti tárgyalások 1989. július 15. és július 19. között
Budapesten folytatódtak le, ezeken a tárgyalásokon a magyar fél átadta a
csehszlovák szakértőknek a vízlépcsőrendszer működtetésének kockázatairól készült
dokumentációt. A miniszterelnöki találkozó is Budapesten zajlott le 1989. július 20-án,
ahol Németh Miklós bejelentette, hogy a magyar kormány nemcsak a nagymarosi, de
a dunakiliti építkezést is felfüggeszti.
A szakértők több csoportja vizsgálta a terveket, 1989, május és október között.
Tanulmányt állított össze, a massachusettsi egyetem Ökológia csoportja, a
Természetvédelmi Világalap szakértőinek csoportja, valamint az MTA ad hoc
bizottsága is. Elkészült a képviselők tájékoztatására alakított független bizottság
jelentése (az ún. Hardi – jelentés) is. Időközben, 1989,augusztus 31 – én, a
csehszlovák miniszterelnök levélben rögzítette országa álláspontját: mely alapján a
magyar építési munkák azonnali folytatását kéri. Ellenkező esetre kilátásba helyezte a
bősi erőmű üzembe helyezéséhez szükséges munkák csak csehszlovák területen
történő megvalósítását. Az 1989. október 26 – i, miniszterelnöki találkozón, bár a
magyar fél a közös felülvizsgálat mellett érvelt – a cseh fél bejelentette, hogy
megkezdték a C változat (egyoldalú üzembe helyezés) terveinek készítését.
Az Országgyűlés 1989. október 31 – én a Hardi – jelentés alapján úgy döntött, hogy
Magyarország véglegesen felhagy a nagymarosi duzzasztó és erőmű építésével, a
dunakiliti építkezés folytatását pedig új államközi szerződéshez kötötte. Az
országgyűlési javaslat előírta, hogy a szerződésbe ökológiai garanciákat építsenek
be. November 30-án a magyar fél képviselői átadták a csehszlovák félnek a
megvalósítási szerződés országgyűlési határozatának megfelelően módosító
javaslatát. Csehszlovákia erre nem válaszolt, ellenlépésként kilátásba helyezte, hogy
ha a Dunakiliti építkezést Magyarország nem folytatja, a bősi erőművet, a Dunát
elterelve, kisebb tározóval (ez volt az úgynevezett C változat) akkor is üzembe
helyezi.
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A magyar miniszterelnök1990. január 6 – án levélben összegezte, az ország
álláspontját: közös felülvizsgálatot szorgalmazott, melynek eredményei alapján a
választások utáni új kormányok szerződésmódosításban megállapodást köthetnek.
Németh Miklós levelében üdvözölte, hogy a csehországi bársonyos forradalom után
megalakult új kormány 1989 decemberében azonnali hatállyal leállította az egyoldalú
üzembe-helyezés munkálatait. A munkálatok ellen nemcsak Magyarországon
tiltakoztak, hanem 1990. február 3 – án Pozsony és Bős között magyar, szlovák és
osztrák környezetvédők részvételével tiltakozó élőlánccal demonstráltak az
építkezések ellen.
Az 1990. március 25 – én Magyarországon megtartott, a rendszerváltás utáni első
szabad választás első fordulója alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az új
országgyűlésben a vízlépcsők építését egyértelműen elutasító pártok kerülnek nagy
többségbe. A csehszlovák szövetségi kormány1990. május 21 – én a szlovák
kormányt bízta meg a magyar–csehszlovák vízlépcsővita rendezésével.
Az Antall – kormány képviselője 1990 október 15 – én elfogadta, hogy a nagymarosi
erőmű osztrák kivitelezőjének 2, 881 milliárd schillinget fizessen Magyarország
kártérítésként a leállítás miatt. Keresztes K. Sándor környezetvédelmi miniszter pedig
1990, november 14 - én aláírta a nagymarosi beruházás osztrák részvételét
megszüntető megállapodást, ebben 2,65 milliárd schilling kártérítés fizetését vállalta
Magyarország..
A vízlépcsőrendszer történetében következő jelentősebb lépés 1991. január 17-én
történt, amikor a csehszlovák kormány úgy döntött, hogy megépítik a C változatot.
1991. április 22 – én kormányközi tárgyalás volt Budapesten, melyen a
vízlépcsőrendszer kedvezőtlen környezeti hatásait már a csehszlovák fél sem vitatta,
álláspontja szerint azonban ezek műszaki pótintézkedésekkel elháríthatók voltak. A
cseh delegáció nem adott érdemi választ a magyar közös felülvizsgálati javaslatra,
vélhetően azért, mert a szlovák delegáció vezetője az utolsó hivatali napjait töltötte
ezekben az időkben. A tárgyalás eredménytelenül zárult.

Az 1977 – es államközi szerződés felbontásának következménye, a hágai
per.
Az 1991. április 23 – án hozott, 26/1991.(IV.23.) OGY határozat felhatalmazta a
kormányt, hogy tárgyaljon az 1977. évi államközi szerződés közös megszüntetéséről,
a következmények rendezéséről és készítsen elő új államközi szerződést, melyben
már az elsődleges prioritást a környezeti – ökológiai értékek közös védelme kellett,
hogy kapja.
A vízlépcsőrendszer elhagyását a magyar Országgyűlés 1992. június 9 – én, az 1992.
évi XL. törvényben törvényesítette, hatályon kívül helyezve az 1977. évi államközi
szerződést becikkelyező törvényerejű rendeleteket.
A csehszlovákok 1992. szeptember 3 – án beindították a bősi erőmű turbináit, a
próbaüzem kisebb problémák mellett sikeres volt. Ennek eredményeképp 1992.
október 23-án folytatták a C variáns megvalósítását, és megkezdték a meder
áttöltését és a Duna elterelését.
A csehszlovák lépésre adott magyar válasz ugyanezen a napon megtörtént: az Antallkormány keresetlevelet nyújtott be a hágai Nemzetközi Bírósághoz a Duna várható
egyoldalú elterelése miatt. A Duna elterelése 1992. október 25 – én történt meg. A
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csehszlovák építők Dunacsúnynál, a Duna 1851,75 folyamkilométerénél, mintegy 40
kilométer hosszúságban csehszlovák területre terelték a Dunát
Az EU Bizottságának bevonásával folytatott egyezető tárgyaláson1992 október 27 –
én a két fél aláírta az ún. londoni jegyzőkönyvet. Ez három lépcsős rendezési eljárást
rögzít: a felek vállalták, hogy az országok közti jogvitát közösen a hágai Nemzetközi
Bíróság elé terjesztik, a bíróság ítéletéig tartó időszakra átmeneti vízmegosztást
alkalmaznak, a csehszlovák fél ígéretet tett, hogy a mederelzárástól függetlenül, még
a határszelvény előtt, a Duna vizének legalább 95%-át az eredeti mederbe engedik.
Utóbbit a csehszlovák fél nem teljesítette.
Az 1992 novemberében bekövetkezett szokatlanul erős esőzés árvízveszélyt okozott
a C változat munkagödrében, elsodorta az építkezés egy részét, leszakított egy
zsilipkaput.
Csehszlovákia, 1993 január elsején szétvált Csehországra és Szlovákiára. Szlovákia
a bősi vízlépcső örökösének és az 1977. évi államközi szerződés jogutódjának
nyilvánította magát.
A magyar és a szlovák kormányok képviselői 1993. április 7 – én a magyar és a
szlovák kormányok képviselői aláírták a hágai Nemzetközi Bíróság elé terjesztendő
ún. Külön Megállapodást. A Külön Megállapodást mindkét ország parlamentje
megerősítette (Magyarországon a 29/1993(V.4.) OGY határozattal).
Az EU Bizottságának képviselője 1993. december 22 – én, javaslatot tett a magyar és
a szlovák kormánynak a Duna ideiglenes vízmegosztásáról. A teljes vízmennyiség
40% - át kellene a közös mederbe juttatni. Az ajánlatot csak a magyar fél fogadta el
azonnal, a szlovák fél azonban elhalasztotta a választ műszaki teljesítésekre való
hivatkozással.
A vízmegosztásról szóló külön-megállapodást 1995. április 19 – én sikerült tető alá
hozni Budapesten, a két kormány meghatalmazottjai aláírták a a Szigetköz ideiglenes
vízpótlása érdekében elvégzendő műszaki beavatkozásokról szóló szerződést. Ennek
értelmében a hágai ítéletig tartó időszakban a szlovák fél éves átlagban
másodpercenként 400 köbméter vizet biztosít a közös mederszakaszba, ugyanakkor a
Horn-kormány vállata, hogy fenékküszöböt létesít Dunakilitinél a szigetközi ágak
vízpótlása érdekében. A szerződéskötéssel egy időben a szlovák fél befejezte a
különböző műszaki problémák elhárítását, és a dunacsúni tározóban a duzzasztást
maximálisra emelte.
A hágai Nemzetközi Bíróság 1996 december 5 – én közleményben tudatta, hogy
befejezte a beterjesztett írásbeli anyagok tanulmányozását, valamint kitűzte a három
hetes szóbeli meghallgatás első napját 1997. március 3-ára.
A hágai bírák 1997 április 1 – jén helyszíni szemlét tartottak, négy napon keresztül
megtekintették a bősi vízlépcsőt, bejárták a csallóközi és szigetközi hatásterületet,
tájékozódtak a nagymarosi építkezéssel érintett vízbázisokról.
A hágai Nemzetközi Bíróság 1997 szeptember 25 – én ítéletet hirdetett a bős–
nagymarosi ügyben folyó peres eljárásban. Az ítélet mindkét felet elmarasztalta
különféle jogsértésekért. Az ítélet szerint Magyarország jogtalanul szüntette meg az
1977. évi vízlépcsőszerződést. Szlovákia jogtalanul helyezte üzembe a bősi erőművet.
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Az ítélet a végrehajtást illetően részletes iránymutatással szolgált, melyek között a
környezetvédelmi szempontokra és az elszámolás (kártérítés) módozataira is kitért.

Történések a hágai per után,
A Horn – kormány 1997. szeptember 30 – án, a 163/1997. (IX.30.) számú
kormányrendeletével szabályozta, a hágai Nemzetközi Bíróság, Dunával kapcsolatos
döntéséből adódó kormányzati feladatok összehangolását. Kormánybiztost neveztek
ki a hágai ítélettel összefüggő teendők ellátására, december 15-én a két fél budapesti
találkozóján a felek meghosszabbították magyar kérésre az 1995. április 19 – i
vízpótlási egyezmény hatályát.
A két fél, 1998. február 27 – én keret – megállapodás tervezetét parafálták
Pozsonyban, a hágai ítélet végrehajtását jelentő teendőkről. Ennek értelmében a
magyar fél vállalta egy dunakanyari gát megépítését, valamint elfogadta a szlovák
vízmegosztási javaslatot, amely a Duna – mederbe átlagosan 7,5% vizet irányoz elő.
(Horn – Mečiar – paktum). A gát ellen február 29 – én, a parlament előtt tüntetés
kezdődött. A mintegy negyvenezer tüntető Göncz Árpád köztársasági elnököt kérte
fel, hogy akadályozza meg a keret – megállapodás érvénybelépését. A tüntetők ekkor
a vízlépcsőt Dunaszaurusznak nevezték el. Az SZDSZ a kormánykoalíció felbontását
helyezte kilátásba. A megállapodás szövegét 1998. március 11 – én a Népszava
közölte. A tiltakozások hatására a március 11 – én a Horn – kormány, az 1026/1998.
(III.11.) számú kormányhatározatával, a keret – megállapodás aláírását elhalasztotta,
illetve újabb szakértői vizsgálatok végzése után készülő hatástanulmány
eredményeitől tette függővé. Az 1998. július 25 – i 139/1998.(VII.25.) számú
kormányrendelet módosította, a kormánybiztosi hatáskörről szóló 163/1997.(IX.30.)
kormányrendeletet, valamint az Orbán – kormány új kormánybiztost nevezett ki. Az új
kormánybiztos feladatául jelölték ki, a magyar – szlovák tárgyalások folytatását az új
tartalommal, nevezetesen az aláírt keret – megállapodás tervezet és a dunakanyari
gát tervének visszavonása, a Dunába juttatott víz – mennyiség növelésének
szorgalmazása.
A szlovák kormány1998 szeptember 3 – án, új beadvánnyal fordult a hágai
Nemzetközi Bírósághoz, melyben az 1997. szeptemberi ítélet értelmezését kérte,
valamint azt, hogy róják meg a magyar felet a keret – megállapodás aláírásának
késlekedése miatt.
A hágai Nemzetközi Bíróság elnöke 1998 október 7 – én konzultációt folytatott az
országok képviselőivel az új szlovák beadvány miatti teendőkről, a magyar
képviselőtől írásbeli álláspontot kért.
A kinevezett kormánybiztos első tárgyalása, 1998. november 27 – én Pozsonyban
zajlott le. Itt a felek megállapodtak, a találkozók időpontjában, amelyek 1999. január
28 és május 14 voltak. A magyar fél, december 4 – én átadta, a hágai Nemzetközi
Bíróságnak az 1998. szeptember 3 – i
szlovák beadvánnyal kapcsolatos
álláspontját, melyben nem javasolta, hogy a szlovák beadvány alapján eljárás
kezdődjék.
Megszületet 1999 január 29 – én a 1009/1999.(I.29.) magyar kormányhatározat a
hágai Nemzetközi Bíróság döntésének végrehajtásával kapcsolatos magyar–szlovák
tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontról és az ezzel összefüggő egyes
teendőkről.
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A budapesti tárgyaláson, 1999. május 14 – én a magyar fél vállalta, hogy minden
kérdésre kiterjedően részletes tervet dolgoz ki, a bősi erőmű működtetésével
kapcsolatos műszaki, környezetvédelmi teendőkről, a dunai vízmegosztás
módozatairól. Ezt a dokumentumot a magyar fél, december 9 – én adta át a szlovák
félnek. A szlovákok a szükséges fordítások elvégzése után, a következő év közepére
ígért választ. Az átadott terv számos elemét, több magyar szakmai szervezet bírálta,
így a tervezett szigetközi gátakat, valamint a vízmegosztási javaslatot.
Bár a szlovákok az átadott tervekre vonatkozó észrevételeket 2000 közepére ígérték,
az csak 2000. december 19 – én érkezett meg Budapestre. Az észrevételek közel
1400 oldalt tettek ki.
A magyar fél diplomáciai úton 2001 április 2 – án tárgyalási javaslatot juttatott el a
szlovák tárgyalódelegációhoz. A dokumentum egy keretszerződés tervezet volt,
"Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a hágai
Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25 – i ítéletének érvényre juttatásáról" címet
viselte.
Újabb tárgyalási forduló zajlott le 2001 június 5 – én Pozsonyban, ahol sem a
dunakanyari vízlépcső, sem a dunai vízmegosztás vitatott kérdéseiről nem született
megállapodás. A tárgyalás 2001. június 29-én folyatódott, ahol a szlovák delegáció
átadta az április 2-i magyar javaslathoz fűzött írásbeli észrevételeit. A magyar
delegáció elfogadta azt a szlovák javaslatot, hogy közös jogi és
műszaki,környezetvédelmi munkacsoportok alakuljanak, akik szakmai kérdésekben
közös megoldásokat dolgoznak majd ki, a kormányközi tárgyalásokat csak a közös
szakmai csoportok munkájának befejezése után folytatják a felek. A szakmai
csoportok feladatait 2001. szeptember 13 – án, Pozsonyban megtartott tárgyalás
határozta meg.
Átadták 2001 október 11 én, az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria hidat,
amely hosszas tárgyalások után új, íves szerkezetet kapott a szlovák fél nyomására,
hogy könnyen hajózható legyen a Duna a vízlépcső esetleges megépülése esetén.
A hágai ítélet végrehajtásáról folytatott kormányközi tárgyalások folytatásáról, a 2003.
december 11 – i Medgyessy – kormány határozata rendelkezett. Ennek szellemében
december 16 – án megtartotta alakuló ülését, a hágai Nemzetközi Bíróság bős–
nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati
feladatokat koordináló tárcaközi bizottság
Pozsonyban 2004 április 13 – án szakértői találkozó zajlott, melyen Dr. Persányi
Miklós és Miklós László, a magyar és szlovák kormány környezetvédelmi miniszterei
jelenlétével demonstrálta a megegyezés szándékát. December 11 – én, a magyar
Gyurcsány – kormány határozatot hozott, a bős – nagymarosi vízlépcsőrendszer
tervének hatáskörzetébe tartozó folyó – és táj rehabilitáció elveiről.
A közös szakértői munkacsoportok mandátumainak jóváhagyására, 2005. március
3 – án. Győrben került sor. Erdey György megbízatása óta először találkozott szlovák
partnerével, Dominik Kocingerrel. A szlovák fél kijelentette, hogy feltétel nélkül
elfogadták a szakértők által összeállított anyagot az egyeztetésekről a hajózhatóság,
az árammegosztás, és az árvízvédelem kérdésköreiről. Április és május hónapban a
munkacsoportok megtartották első közös üléseiket. Megkezdődött szakértői szinten
az érdemi tárgyalás. A szakértői tárgyalások 2006. október 5 – én zárultak le
Pozsonyban, ahol a két fél elismerőleg jóváhagyták, valamint lezárták a 2001 évben
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alakult munkacsoportok jelentéseit. A soron következő találkozójukra 2006
decemberét, Budapestet jelölték ki. 2006. december 19 – én újabb forduló következett
be a magyar szlovák Tárgyalásokban Budapesten, ahol a szlovák küldöttség egy
megállapodás – tervezetet adott át a magyar partnereknek. Ez a megállapodás
tervezet rendelkezne az erőműrendszerre vonatkozó, a két ország közötti
alapszerződés
egyes
kötelezettségeinek
ideiglenes
felfüggesztéséről,
energiatermelési, hajózási, pénzügyi, elszámolási kérdésekről.
Az időközben megváltozott nemzetközi és társadalmi körülmények között már többről
van szó, a megélénkülésről, a versenyben maradásról és egy biztató jövőképről.
Ennek gazdasági és társadalmi hatásait, a kínálat és a hozam haszonélvezői oldaláról
szükséges részletesebben bemutatni.
A Duna magyar és szlovák fejlesztés fogadtatása, az ott élők által átélt,
konszolidációs időszak után, már nem a leegyszerűsítő, önös települési érdekeket
előtérbe helyező, megnyilvánulásokkal, hanem a bizalom, a bizakodás alapján és az
állam konkrét szerepvállalása reményében történt meg. Az természetes, hogy
meglévő munkahelyét mindenki meg akarja tartani, illetve munkát szeretne vállalni,
mert évtizedeken át részese volt, vagy figyelemmel kísérője, a csúcs időszak
teljesítményeinek. Ott szeretne tovább is élni és jól élni, de mivoltához méltó
környezetben, családjával együtt.
A vélemény összegezése.
A Duna szabályozási munkák kivonatos kronológiája mutatja, hogy két
szomszédos ország közös megegyezésével és társadalmi támogatásával
indított beruházása, a vízlépcső rendszer megépítése hová is juthat.
A Duna szabályozására, a víztározókra és vízlépcsőkre nem csak a magyar –
szlovák határon, hanem az alsó szakaszokon is szükség van. A Duna tó
megépítése Solt térségében, a Homokhátság vízellátása mellett, a Duna –
Tisza Csatorna szerves része ként is funkcionálni képes.
A társadalmi rétegek és maga az egész társadalom várja és el is várja a
mindenkori kormánytól, hogy érdemben és rangján kezelje, a Duna fejlesztését
Magyarországon.
A politikai erőpróbák helyett végre, a mérnöki tudásnak, alkotó készségnek kell
előtérbe kerülnie.
A lehetőség a békés bős – nagymarosi rendezésre, a jövőbe mutató komplex
fejlesztési elképzelések kidolgozására, az EU magyar elnöksége időszakában
újra adott. Ezt elmulasztani, az évezred legnagyobb melléfogása lenne.
A magyar Kormány Duna Stratégiájának bemutatása, az EU részére és vitája
hamarosan sorra kerül. Előtte szükséges azonban, a tanulságok levonásával, a
társadalmi vita végig vitelére, amely kapcsán kialakulhatnak elsőolvasatú, vagy
hallású benyomás alapján elmondott vélemények. Ezek már a tapasztalatok alapján
előrelátóbbak és támogatóbbak is lehetnek, mint az első meghirdetett fejlesztések
alkalmával kinyilvánított társadalmi vélemények..
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1. 11. HATÁSVIZSGÁLAT
1. EURÓPAI UNIÓS HATÁSOK:


Az Unió vasút, közút, víziút fejlesztési elképzelései és támogatott elfogadott
programjai, a Duna komplex projektjeit, melyben a Duna – Tisza Csatorna és a
Duna – tó építését, a megvalósíthatóak körébe emelheti



Az ipari, valamint az agrár fejlesztés és együttműködés, új EU konform
kialakítását, egyben szervezeti kereteinek megteremtését segíti elő,



A nemzetközi és belföldi szállítások, a közlekedési folyosókon keresztül
tudnak kapcsolatot teremteni. A kelet – nyugat és észak – dél gazdasági
centrumaival,



Magyarországon Schengen – i határok működnek,

2. NEMZETKÖZI HATÁSOK:


Magyarország, az EU keleti határán helyezkedik el, nemzetközileg is ismert
szállítási útvonalakkal rendelkezik, a fuvarpiac számára alkalmas új
infrastruktúrával fokozatosan készülhet fel, a logisztikai centrum feladatokra,



A távol – keleti és a FÁK. Országok dinamikus fejlődése, a földrészek közötti
kereskedelem növekedését is jelenti és ez által szállítási teljesítmény
igényekkel jelentkeznek, melyek teljesítése, a nagy régiók logisztikai
összekapcsolását eredményezik,



A nemzetközi logisztikai szolgáltatások tervezett módon való megvalósítása,
az érintett országok mindegyikének és nem utolsó sorban, az EU országok
számára gazdasági fejlődést, magasabb foglalkoztatási szintet, valamint
életszínvonalbeli emelkedést jelent,



A termelőerők nemzetközivé válása, nemzetközi méretű
infrastruktúrát igényelnek, melyek alapjai adottak Magyarországon,



A nemzetközi és európai fejlesztések optimumát, mivel ezek többségében, a
jelenlegi államhatárok mentén találkoznak, Záhony Átrakókörzet fejlesztése
jelenti,



Az ipar ágazatainak fejlődése, nem csak a logisztika, hanem a feldolgozó és
háttér ipar valamint a szolgáltatások fejlődése számára is új lehetőséget nyit,

logisztikai

2. MAGYARORSZÁGI HATÁSOK:


Létfontosságú a magyar gazdaság számára, hogy jobban kapcsolódjon a
világhoz, ezen belül Európa, Ázsia, Afrika és India gazdaságához,
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A Duna és a Tisza térségeiben tervezett beruházások megvalósítása
közvetlenül jelentős számú munkahelyet teremt nem csak a fejlesztési munkák
időtartama alatt, hanem a mérnöki létesítmények üzemeltetése kapcsán is,



A program megvalósítási területeire, valamint a szabad és még felhasználható
területekre is olyan iparágak települhetnek le, amelyek nem csak logisztikai
szolgáltatásokat kívánnak nyújtani, vagy igénybe venni, hanem európai
termékeket hoznak létre, a hozzáadott értékű tevékenységeikkel.



Magyarország versenyképessége nő, az Európa kapu funkció tovább erősödik,
a környező országokhoz mérten is egyedülálló adottságok kiteljesülésével,

4. LOKÁLIS HATÁSOK:


A rendszerváltást követően, a régiók és a szomszéd régiók élelmiszer, konzerv
és könnyűipar ellehetetlenült, szinte felszámolódott, piacainak elvesztése
folytán,



A Budapesten és környezetében, főleg a távoli szabolcsi munkaerőre alapozott
vállalatok, gyárak üzemek megszűnése, a hirtelen munkanélkülivé vált
ingázókat, a régióban és az egyes kistérségekben is kialakult hasonló helyzet
miatt, munkahely kínálat alig, vagy egyáltalán nem várta, a kényszerűségből
hazatérőket lakóhelyükön, vagy annak szomszédságában,



Az ország nem élte át zavartalanul, az árufolyam csökkenését és az azt követő
létszámleépítést, annak dacára, hogy a vasútra és a közútra alapozó
gazdasági ágazatoknak logisztikai szolgáltatás kínálatot nyújtottak és nyújtani
is készek voltak, a megváltozott körülmények között, a meglévő
infrastruktúrával,



A jelentkező árukínálat, az ezzel párosuló forgalomnövekedés, több szereplős
szolgáltatás nyújtására ad lehetőséget, a vízi utak bekapcsolásával,
kedvezőbb tarifa feltételekkel, a kelet – nyugat és az észak – dél szállítási
tengelyekhez csatlakozva,



A korszerű infrastruktúra meglétével és működésével javulhat a régiók és a
térségek versenyképessége, erősödik a szállítási láncban betöltött szerepe, ez
által a munkaerő megtartó képessége,



Jól működő vállalatok, vállalkozások nagyobb adóalapot termelnek, az
önkormányzatok helyi adóbevételei is nőhetnek,



A munkahelyek számszerű növekedése és tartóssága, lehetővé teszi a
munkavállalást, ez alapján csökken, a segélyezettek aránya,



A beruházások megvalósulásával, a munkakedv visszatérése remélhető, ezzel
együtt a szolgáltatások minőségének javulását, a komfortosan élhető
települések fokozatos létrejöttét, az utazási körülmények és a vele párosuló
elérhetőségek javulását várják, az országhatáron belül és kívül élők egyaránt,
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A beruházások közvetlen és közvetett haszonélvezői értik, a minőségváltozást
hozó elképzeléseket, innen már a megvalósítás megkezdésére tevődik a
hangsúly,



A Duna – Tisza Csatorna megépítése nem csupán a hajózási lehetőségeket
teremti meg közvetlenül országhatáron belül, hanem az agrárium számára
biztosít kedvező termelési feltételeket,



A Duna – Tisza köze és a Homokhátság vízellátásának és
vízgazdálkodásának rendezésével a klímaváltozás hatásai, a térségeket
érintően kedvezőbben kezelhetők,



A víz mint természeti kincs, Magyarország nemzeti kincsévé is válik és ennek
jelentősége várhatóan fel fog értékelődni,



Az öntözés lehetősége visszahozza a zöldség – és gyümölcstermelési kultúrák
művelhetőségét, mely eladható terméket, a foglalkoztatás növelését és az
életminőség javulását, a térségek megtartóerejét, de vonzó hatását is
együttesen hordják magukban,



A legmagasabb szinten indítható újra a zöldség – és gyümölcsfeldolgozó ipar
új munkahelyek megteremtésével,



Magyarország környezeti adottságaihoz igazodó vízenergia hasznosítás
megvalósításával léphet előre, a jelenlegi igen alacsony fokú kihasználási
kategóriából,



A konszenzuson alapuló kiérlelt elképzelések gyakorlati
következetes
megvalósítása adhatja vissza, a települések és a kistérségek bizalmát a
mindenkori kormányok működését minősítve.
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2. FEJLESZTÉSI PROJEKT
2. 1. FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK,
Belvízi hajóinkkal a Duna – delta, a (Fekete – tenger) és a Rajna torkolat, az (Északi tenger) kikötőibe tudunk szállítmányokat eljuttatni.
A Duna – Majna – Rajna vízi út rendszer teljes hajózható hossza Rotterdamtól
Szulináig 3 505 km. Hazánk kiváló közlekedés – földrajzi helyzetét mi sem bizonyítja
jobban, mint az a tény, hogy ennek a transzkontinentális vízi útnak a földrajzi közepe
Dunaalmásnál, az 1 752, 5 dunai folyamkilométernél van.
Adott az elvi lehetősége annak, hogy a Duna – Majna – Rajna vízi úthoz csatlakozó
folyók, csatornák, az ENSZ EGB 2, 5 m – es merülési norma betartásával
bekapcsolhatók legyenek vízi járműveink közlekedési útvonalába. Európában a
hajózható vízi úthálózat teljes hossza eléri a 25 000 km – t.
Magyarország nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak hossza körülbelül 1600 km.
Ennek 85% - a állandóan, 15% - a időszakosan hajózható. A vízi úthálózat
hosszának 53% - a Duna vízgyűjtő területéhez, 47% - a pedig a Tiszáéhoz tartozik. A
Duna és a Tisza nagyjából párhuzamosak egymással és az ország területén
nincsenek összeköttetésben. Az ország területén kívül is csak jelentős
időveszteséggel lehet az egyik folyórendszerből a másikba átjutni. Ezt a problémát
hívatott megoldani a Duna – Tisza Csatorna tervezése. A csatorna ügye több száz
éve vajúdik. A hét vizsgált csatorna nyomvonalból, három nyomvonalváltozatra
készültek tervek, azonban pénzhiány miatt nem került kivitelezésre a létesítmény.
További hátrányt jelent a hajózás szempontjából, hogy a Duna és a Tisza
vízrendszerén belül a vízi út méretei nem egységesek, valamint az, hogy a két folyó
vonala nem követi az áruáramlás Kelet – Nyugat, az Északi - és a Dunántúli
középhegység iparvidékeit Budapesttel összekötő főirányait, hanem arra merőleges
közlekedést tesznek lehetővé. Előnyösek azonban a természeti tényezők vízi utak
létesítéséhez, mivel vízfolyásainkon nincsenek nagyesésű szakaszok, közöttük nem
jellemzőek nagy orográfiai akadályok.
2. 2. A DUNA – TISZA CSATORNA ALAPVETŐ PARAMÉTEREI,
A Csatorna dunai és tiszai torkolati helyei;
A Csatorna magassági helyzete, magas vezetésű vagy mélybevágású
vezetés,
A Csatorna vízszállítása (m3/s),
A vízszállítás esetleges változtatása, a dunai vízhozamok és más tényezők,
mint az évszakok szerint, vagy a vízigények függvényében,
A vízszállítás megosztása, a Homokhátság számára és a Tisza – Körös
vidék vízpótlására,
A Csatorna keresztszelvénye,
A zsilipek száma és mérete,
A Duna – tó mértékadó vízszint magassága,
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2. 3. A DUNA – TISZA CSATORNA MEGHATÁROZÓ KIINDULÁSI FELTÉTELEI,
A csatorna gravitációs módon való táplálása valószínűleg nem lesz megvalósítható. A
szükséges vízellátást, (m3/s) ugyanazzal a szivattyúteleppel lehet teljesíteni,
amelyikkel a Homokhátságot is el lehet látni. Olyan megoldás is szóba jöhet, hogy a
Homokhátságot külön szivattyúkkal szolgálják ki, amelyek a csatornát egy vagy több
helyen csapolják meg és nyomott földalati csővezetékeken át jut el a víz, a
felhasználó helyekig
A vizsgálatok azt mutatják, hogy a csatornát a Duna és a Tisza közötti hajózás
lebonyolítására is érdemes kiépíteni, ezért a csatorna mindkét végén hajózsilipet kell
létesíteni.
A csatorna alternatív előterveit olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy azok
megbízhatóan összehasonlíthatók lehessenek a beruházási és üzemi költségek,
továbbá a pozitív és negatív szociális és környezeti kihatások tekintetében.
A fent felsorolt változók (paraméterek) sokasága miatt ez a követelmény csak
rendkívül nagy tervezési és kutatási munkával lesz kielégíthető. Igaz ugyan, hogy az
elmúlt három évszázad alatt számos kezdeményezés történt és az utóbbi kerek 70 év
alatt több terv is készült, de a klímaváltozás az eddigi tervezés során nem volt
figyelembe véve. Ezért a csatorna tervezését teljesen új feltételekkel kell elvégezni.
Vitathatatlan, hogy a magyar Duna szakasz hajózhatóságának érdekében
vízlépcsőket kell építeni! Nem szükséges a nagy duzzasztási magasság, hiszen a
hajózás biztosítása a cél, nem a villamos energiatermelés. Hazai és nemzetközi
szakértők egyértelmű véleménye szerint a gázlós szakaszok folyamatos és
biztonságos hajózhatóságát – a Nyugat – európai vízi út hálózatban használatos 1350
tonna teherbírású úgynevezett „Európa Uszályok” számára – a tradicionális
folyamszabályozási eljárásokkal és művekkel (kotrás, sarkantyúk és más
keresztirányú mederszűkítő művek, a vízfolyással párhuzamos kõ – vagy beton
partfalak) nem lehet elérni.
Az egy naiv javaslat (egy gazdasági abszurdum), hogy olyan sekélyjáratú új
uszálytípust kell létesíteni, amely alkalmazkodik a magyar gázlós Duna szakaszokhoz.
Csak nem képzelik azt az ajánlattevők, hogy az osztrák, svájci, német, francia és
holland hajózási vállalatok megsemmisítik több milliárd euró értékû hajóparkjukat
(uszályokat, motoros vontatókat, személyszállító és luxus hajó parkokat), s ezek
helyett egy új hajóparkot építtetnek. S még kevésbé hihető, hogy – a magyarok
kedvéért – Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország, Hollandia és a Balkán
országai 5 – 10 milliárd Euró költséggel átépítik a Duna, a Rajna, a Majna, a MajnaDuna Csatorna, a Neckar, a Mosel, a Rhóne és a Saar folyók összes hajózsilipéit.
Ugyanis az évezredek óta ismert Archimedes törvényből következik, hogy egy
sekélyebb járatú, de változatlan szállítóképességű hajónak, szélesebbnek és/vagy
hosszabbnak kell lennie, mint a mélyebb járatúnak. Tehát becslésünk szerint több
mint 100 olyan hajózsilipet kellene átépíteni, amelyeknek a kamrája nem szélesebb
mint 12 méter. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy számos hajózsilip bővítése
helyszűke miatt egyáltalán nem lehetséges.
Olyan véleményt is lehet hallani, hogy meg kell elégedni, a kisebb szállítóképesség
lehetőségével. A szállítóképesség tonnában mérve, változatlan alapméret, a
hosszúság x szélesség alapján egyenesen arányos, a merüléssel. Ez a javaslat
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például azt jelenti, hogyha a merülést 2, 50 m – rõl 1, 20 m – re csökkentjük, akkor az
uszály 1350 tonna helyett csak 675 tonna súlyú áruval terhelhető. Nyilvánvaló és
számításokkal igazolható, hogy az uszályok terhelhetőségének ilyen nagymértékű
lecsökkentése gazdasági szempontból elfogadhatatlan, a vízi szállítás nem volna
rentábilis.
Magyarország már nem gátolhatja sokáig a vízi forgalmat a 3 500 km hosszú Európai
vízi úton. Ezért helyesebb volna, ha a politikusok és médiák a „gátat nem építünk”
szólam folytonos hangoztatása helyett azzal foglalkoznának, hogy mikor és mennyi
anyagi segítséget kaphatunk az Európai Uniótól dunai vízlépcsők és esetleg még a
Duna – Tisza Csatorna építéséhez. Az idő sürget! Tekintettel a már mérhetően
jelentkező klímaváltozásra, ezeket a műveket meg kell építeni. Minél jobban
késleltetjük a megvalósítást, annál rohamosabban megyünk egy szociális, környezeti
és gazdasági katasztrófa felé. Annál kevesebb reményünk lehet egy EU
hozzájárulásra, mivel az EU nem úgy osztogatja „ajándékait” szegény tagjainak, mint
korábban, s időközben más országok is „felébredhetnek” és kérhetnek EU segítséget
klímaváltozási katasztrófa elleni védelem céljából.
A Budapest feletti és alatti dunai vízlépcsők, helyét és a duzzasztásuk magasságát a
Duna – Tisza Csatorna Duna oldali torkolatának tervével összhangban kell
meghatározni. Egy korábbi, kb. 50 évvel ezelőtt megjelent cikkben Adony és Fajsz
környéke került javaslatba a két Dunai vízlépcső helyéül. Azonban abban az időben
még nem foglalkoztak intenzíven a klímaváltozással. Ezért az akkori javaslatot, felül
kell vizsgálni. A nagymarosi vízlépcső helyének kitűzésével más a helyzet. A
kiszemelt hely geológiai adottságai annyira kedvezőek, hogy valószínűleg minden
további vizsgálat – amitől nem szabad elzárkózni ezt a helykijelölést fogja igazolni
illetve megerősíteni. Ezen felül ismét hangsúlyozni kell, hogy a Budapest feletti gázlós
szakasz megjavítására sürgősen szükség van egy Nagymaros környéki
duzzasztóműre. Minden késlekedés évenként több százmillió euró kárt okoz.
Sajnos a klímaváltozásnak a Tisza völgy és a Körös vidék vízgazdálkodására várható
káros kihatásait csak részben lehet hazánk területén létesítendő művekkel
ellensúlyozni. Ezek a létesítmények: a Duna – Tisza Csatorna, a Tiszán már meglévő
és a még építendő vízlépcsők és a Körösök vízlépcsői. A határainkon kívül épült és
még építhető tározók számunkra kedvezőtlen üzemeltetése viszont, súlyos károkat
okozhat a Tisza – Körös vidékén; megnövelhetik az árvizeket és csökkenthetik a
kisvizeket. Feltételezhető, hogy ezek az országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia)
újabb hegyvidéki tározóik méretezésénél és üzemeltetési programjaik elkészítésénél
figyelembe veszik a klímaváltozás várható kihatásait. Ezért feltétlenül szükség van
egy olyan szoros együttműködés létrehozására, amely lehetővé teszi, hogy magyar
szakértők részt vegyenek azoknak a műveknek a tervezésében, amelyek a Tisza és a
Körös vízjárását károsan befolyásolhatják. Ez a kooperáció esetleg az Európai Unió
keretében, az Unesco Víztudományi Osztályának közreműködésével bonyolítható le.
Ezt az együttműködést, ha még nem létezne, a legsürgősebben kezdeményezni kell!
Az árvédelem, az árvízvédelmi biztonság helyreállítása, sőt fokozása a legfontosabb
feladat, amivel a távlati tervezés során foglalkozni kell. Minden folyónkon, illetve azok
különböző jellegű szakaszain gondosan meg kell állapítani az árvízvédelmi biztonság
jelenlegi állapotát, vagyis azt, hogy mekkora árvízszint, vízhozam, árhullám tartósság
ellen van megvédve a környezet. Továbbá meg kell becsülni a különböző okokból
várható árvízhozam és árvízszint növekedést, mely alapján meg kell vizsgálni, hogy
milyen eljárásokkal és művekkel, vagy azok kombinációjával lehet a
leghatékonyabban elérni az árvédelmi biztonság megnövekedését.
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Ennek a célnak az elérésére, a következő műveletek és művek egyaránt szolgálhatnak:
1. A folyómeder és a hullámtér kotrása.
2. A mederből és a hullámtérből mindazoknak az akadályoknak könyörtelen
eltávolítása, amelyek az árvízlefolyást csökkentik. Véleményünk szerint a
folyómeder, a hullámtér és az árvédelmi töltés kialakítását kizárólag az ártéren
élő emberek életének és otthonának, továbbá az ott lévő javaknak és
infrastruktúrájának védelme szabja meg. Más szempontok, s így a jogos
környezetvédelmi
igények
csupán
az árvédelmi
töltéseken
kívül
érvényesülhetnek.
3. Az árvédelmi töltések magasítása, megerősítése.
4. Oldaltározók létesítése. Ezek kétfélék lehetnek: száraz és vizes tározók. A
száraz tározóban mezőgazdasági művelés folyik, elöntésére csak nagy árvizek
idején kerül sor, az árhullám csúcsának a megcsapolásakor. Mivel így az
elöntésre ritkán van szükség, a gyakorlatban az a szokás alakult ki, hogy az
elöntési években a tározó tulajdonosa, művelője kártalanításban részesül. A
vizes tározót nem művelik meg, állandóan van benne víz.
Az árvízmentes időszakokban különböző mértékű vízelborítást lehet benne
megengedni, de éppen ez a mérték az, ami körül a szakértők között a vita folyik.
Ha azt kívánjuk, hogy az árvízi befogadóképessége hatékony legyen, akkor
csak nagyon kevés vizet szabad tartani benne. Ennek vízminőségi és
közegészségügyi következményei könnyen beláthatóak:. Az aszályos
időszakokban elposványosodhat a víz és rovarok élő helyeivé válhat, sőt még a
maláriát terjesztő anopheles is visszatérhet. Ha viszont magasra töltött tározót
tartunk állandóan, akkor kicsi lesz az árvízi befogadóképessége, s így teljesen
gazdaságtalan lesz az építése és az üzeme egyaránt. Az hogy száraz vagy
vizes tározókat létesítünk folyóink mellett, az nagyon sok helyi mezőgazdasági,
topográfiai, talajtani, gazdasági és más tényezőktől függ és alapos vizsgálatot
igényel.
A vízkészlet gazdálkodási célú tározóknál is szembe kell néznünk ezekkel a
jövőbeni környezeti hatásokkal.
5. A felvízi szomszédos országokkal való kooperáció, amit már részletesebben
elemzésre kerültek.
Jóllehet a vízerő hasznosítás és a hidraulikus energiatárolás nem
vízgazdálkodási, hanem energia gazdálkodási feladat, célszerű, hogy a
„Vízgazdálkodási Távlati Tervezés” (továbbiakban VTT) keretében ezeket is
tárgyaljuk, mert a szükséges művek (vízerőtelep, tározómedencék, stb.)
tervezése és építése vízimérnöki feladat és létesítésük a vízlépcső főművének,
a duzzasztómű tervezésével, építésével és üzemeltetésével szoros
kapcsolatban van.
6. Magyarországnak kicsi a vízerőkészlete, de ezt a keveset is hasznosítani kell az
atmoszféra védelmének érdekében. Ezért minden vízlépcsőnél vízerőtelepet is
kell telepíteni, ahogyan ezt a világ minden országában teszik. A Dunán
valószínűleg legfeljebb csak három nagyteljesítményű, 80 – 100 MW körüli
vízerőtelepet lehet építeni. A többi folyónkon pedig csak kisteljesítményű és
néhány törpe vízerőtelep létesítésével számolhatunk. Még egy közepes
teljesítményű vízierőmű – ami pl. Kínában vagy Brazíliában törpének számít –,
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mint a Tiszalöki mű, 11,5 MW is az évi átlagos 54 millió kWh villamos energia
termelésével rendkívül nagy mennyiségű széndioxid emisszióval csökkenti az
atmoszféra terhelését. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt kerek 50 év alatt mintegy
270 millió kilogrammnál kevesebb széndioxid jutott fel az atmoszférában,
mintha ezt a villamos energia mennyiséget egy barnaszén tüzelésű
hőerőműben termeltük volna. Ehhez a számításhoz azt vettük figyelembe, hogy
1 kWh fosszilis villamos energia termelésénél kerek 1 kilogramm széndioxid
kerül az atmoszférába. A még károsabb metán (CH4) és már káros gázokról
nem is szólva.) A vízerőnek, mint a leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb
megújuló energiaforrásnak a kihasználását most a Világbank, az Európai Unió
és a még józan környezetvédők is szorgalmazzák. A fosszilis energiahordozók
(szén, olaj, gáz) rohamosan fogyóban vannak, velük takarékoskodni kell és a
lehető legkisebb mennyiséget szabad belőlük eltüzelni. A gondosan épített és jó
karban tartott vízerőmű élettartama eléri a 100 évet is, az eredeti beruházási
költségnél jóval kisebb befektetéssel egy „második életre” megújítható,
amelyben tehát a villamos energia sokkal olcsóbban termelhető, mint a mű „első
életében”. Káros hulladékokat nem termel, s így nem merül fel ezek tárolásának
a problémája sem.
A vízépítéssel kapcsolatos másik energiagazdálkodási mód a hidraulikus
szivattyús
energiatárolás.
A
csúcsigények
kielégítésének
ez
a
leggazdaságosabb
és
környezetvédelmi
szempontból
legkedvezőbb
megoldása. Az eredeti célkitűzés a villamos energia fogyasztás
csúcsigényeinek fedezése volt. Később kiderült, hogy a szivattyús tározóművek
a villamos hálózat több más feladatának megoldására is alkalmasak és ezek
közül a hálózati frekvencia tartás leggyorsabb és legbiztonságosabb eszköze.
Külföldi tanulmányutak tapasztalatai alapján már az 1950 – es évek elején
javaslatba került, egy hidraulikus energiatározó építését. Az 1956 év tavaszán
megjelent németnyelvű „Wasserkraftwerke I. Band” című könyvben, egy ábra a
Visegrádi Dunakanyar látképét mutatja, belerajzolva a Nagymarosi vízlépcsőt,
a nyomóvezetéket és a felső tározómedencét. Alsó tározónak a vízlépcső
duzzasztott tere (bögéje) szolgált volna. Később, a VIZITERV néhány más
felső medence, köztük, a most tervezés alatt álló Prédikálószék topográfiai és
geológiai adottságainak a vizsgálatával is foglalkozott. A javaslat, egy
szivattyús tározómű építésére, merev korlátokba ütközve, visszautasításra
került, mert az a hivatalos vélemény, hogy felső medence létesítése nem
megengedhető, annak állítólagos környezeti kárai miatt. Ez az álláspont
érthetetlen és értelmetlen.
A világ számos, a környezetvédelem tekintetében igényes országában, együttesen
már több mint 100 nagyteljesítményű hidraulikus energiatározó épült és van
üzemben, de sehonnan sem lehetett olyan véleményt hallani, hogy a medencéik
káros környezeti hatásokat okoztak volna.
2. 4. A távlati tervezés szervezeti formája
Ebben a kérdésben egy kitűnő hazai példára lehet hivatkozni, nevezetes4en a
Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatal felállítására. Ennek a hivatalnak a sikeres
működése fordulópontot jelentett a hazai vízgazdálkodás – mai kifejezéssel élve
vidékfejlesztés – történetében.
A „passzív” vízgazdálkodás (árvédelem, belvízrendezés, lecsapolás) korából
átléptünk az aktív, a területen élők boldogulását elősegítő vízgazdálkodás (öntözés,
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vízpótlás, ipari és ivóvízellátás) országos és regionális fejlesztésének időszakába.
Hasonlóképpen most is egy fordulópont előtt állunk: a klímaváltozás „fogadására”
kell felkészülnünk.
Ezért azt javaslom, hogy a jelen fordulópont esetében ugyanolyan módon, tehát
ugyanolyan szervezési keretben bonyolítsuk le a távlati vízgazdálkodási tervezést,
ahogyan 1937 évben előkészítették az Öntözésügyi Hivatal felállítását.
A kormány utasítására ugyanis az 1933 nyarán, Békés nagyközségben létrejött
kezdeményezés nyomán (Kőrös völgyi Vízhasznosító Társaság) a Földművelésügyi
Minisztérium Vízügyi Műszaki Főosztályában 1936 évben szerveztek, egy Tervezési
Csoportot. Lampl Hugó vezetésével elkészítették a Tiszántúl öntözési kerettervét. A
csoport által kidolgozott Öntözési Kerettervet a kormány elfogadta, s ez lett az alapja
az öntözőgazdálkodás előmozdításához szükséges intézkedésekről szóló 1937. évi
XX. törvénycikknek, továbbá az Öntözésügyi Hivatal megalapításának.
Mivel a klímaváltozás problémájával idehaza már több intézmény foglalkozik,
lehetséges, hogy alakultak olyan bizottságok is, amelyek a várható káros
következményekkel és azok elhárításával foglalkoznak. Ez feltétlenül hasznos lehet,
de távolról sem elegendő. Bizottságok hozhatnak értékes határozatokat, de
sohasem terveznek. Ha annak idején a kormány csak bizottságokat szervezett
volna, és nem rendelt volna el egy tervezést ténylegesen végrehajtó
munkacsoportot, akkor az „Öntözési Törvény” és az Öntözési Hivatal sohasem
született volna meg, s ma a Tiszán és a Körösön nem léteznének a Kőrös völgy
kiszáradását meggátló vízlépcsők. A vízlépcsők hiányaiból már ez idáig kialakuló
ökológiai katasztrófák felmérhetetlen károkat okozhattak volna az egész Alföldnek.
Ezért, ha egy súlyos szervezési hibát el akarunk kerülni, feltétlenül szükséges, hogy
a kormány – az illetékes minisztérium keretében – sürgősen állítson fel egy
Vízgazdálkodási Távlati Tervezési Csoportot, s az kezdje meg azonnal a munkáját.
2. 5. A Dunát a Tiszával összekötő csatorna,
Két folyó, illetve két vízrendszer összekötésének ötféle indoka jelentkezhet akár
egyszerre is, nevezetesen a hajózás, a vízátvezetés, a vízpótlás, az árapasztás és a
vízerő - hasznosítás.
A sorban első háromra, már a régmúltban is számos példát találunk:
A Tigrist az Eufrátesszel összekötő Király csatorna i.e. 1000 körül, hajózási,
vízátvezetési és vízpótlási céllal,
Nagy Károly Duna – Rajna csatornája, i.sz. 750. Az a merész gondolat, hogy
Európa két legnagyobb folyóját, a Dunát és a Rajnát hajózó csatornával
összekössék, több mint 1000 éves. Nagy Károly elkezdette a csatorna (fossa
Carolina) kiásását, mely a Rajnát a Dunával összekötve, az Atlanti – óceántól, a
Fekete – tengerig vezető vízi összeköttetést teremtett volna. De a háborúk és az
akkor még leküzdhetetlen műszaki nehézségek miatt a munkát csakhamar
félben hagyták.
A legfiatalabb létesítmények egyike, a Duna – Majna – Rajna csatorna már nem
csak folyókat, hanem két tengert köt össze.
Hazánkban:
A Keleti és a Nagykunsági Főcsatornák vízpótlási célból kötik össze a Tiszát, a
Körösökkel,
A Répce – Rába csatorna pedig, árapasztási célt szolgál.
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Közeli példa:
A vízerő hasznosítású összekötésre, a Hernád – Sajó csatorna Szlovákiában.
A Duna – Tisza csatorna tervezése közel három évszázados, ismétlődő
cselekvés.
A Vác – Szolnok és a Dunapataj – Szeged vonalakkal határolt területre, a
korszakosan változó igényekhez és a műszaki feltételekhez igazodóan számos
terv – változatot dolgoztak ki. Az azokból elfogadott nyomvonalon egy
félszelvényű szakasz, 1948 – ban megépült, A soroksári Duna ág és Dabas
A Csatorna tervezésének története szőrszálhasogató viták és személyes
sérelmek története is. Sajátos – és időszerűen figyelmeztető - vonása a csatorna
történetének, hogy a viták nem a célokról, hanem a műszaki részletekről
zajlottak (sokszor igen hangosan), és a csatorna megvalósítását a kormányzat
többnyire nem az egyértelműen ellenzők hatására, hanem a támogatók vitáitól
elbizonytalanodva odázta el.
A csatorna ügyének felélesztésekor az első és legfontosabb feladat: a cél – az
alapvető indíték – megfogalmazása. A Duna – Tisza Csatorna jelenkori szerepei
sorában jelentős értékű az, hogy a víztelen vidéken növeli, a táj diverzitását és
vízparti üdülési, sportolási és idegenforgalmi lehetőséget teremt. Állítható, hogy
az Alföldön, és különösen a Duna –Tisza közén az intenzív növénytermesztés
vállalható kockázatának helyettesíthetetlen feltétele az öntözés. Alapvető kérdés
azonban, hogy megvalósítható-e olyan gazdálkodás, amely megtéríti a
vízpótlás, az öntözés igen magas beruházási és üzemköltségeit? Hasonló a
kérdés a csatorna elsőrendű szerepét, a vízi útként történő hasznosítását
illetően is. Egyéni és esetleges vállalkozásoktól nem lehet várni, hogy az adott
szállítási alternatívákkal versengve megteremtsék a víziút - fejlesztés fedezetét.
A Duna – Tisza Csatorna történetének fontos tanulsága az, hogy
megvalósításának feltételeit és indokait a hatásterület egészére, valamint az
érintett ágazatokra kiterjedően kell megállapítani. Leszűrhető az a tapasztalat is,
hogy a csatornák „értékei” és kárai időbeli (korszakos) változók. A hasznosulás
és a hatásmechanizmus pedig többnyire lassú folyamat. A megvalósítás
halasztgatásával ezért lehetett elvetni a korábban kidolgozott változatot. Más
csatornák jelenkori tapasztalatai is igazolják, hogy a létrehozott „kapacitások”
hasznosításának
elősegítése
nagymértékben
növeli
a
beruházás
hatékonyságát.
A különböző nyomvonalú és többféle célt szolgáló csatornák terv – változatait a
hasznosítási és építési feltételekre, valamint a környezeti hatásokra tekintettel
két nagy részre tagolhatjuk; jelesül a mély bevágású /gravitációs/ (3. sz. ábra),
illetve a magas vezetésű /szivattyús/ (4. sz. ábra) megoldások csoportjára. Az
előbbi változat tervezését a Duna és a Tisza 15 – 20 méteres szintkülönbsége
ösztönözte. A magas vezetésű megoldásoknál pedig a folyó szintje fölé 40 – 50
méterrel kiemelkedő Hátság domborzatához igazodtak a tervezők.
Korunkban a vizek (folyók, tavak, csatornák stb.) társadalmi szerepének
megítélésében jelentős változás történik. Míg korábban elsősorban az anyagi
szükségletek
kielégítésére
alkalmas
tulajdonságokat
tekintették
értékhordozónak, addig napjainkban egyre jobban felértékelődik a vizek
közvetett, a természeti környezetben betöltött (ökológiai) szerepe. A Duna –
Tisza köze táji feltételeit és életminőségi adottságait tekintve megállapítható,
hogy a Duna –Tisza Csatorna megvalósítását indokolt olyan környezetfejlesztési
és környezetvédelmi beruházásnak tekinteni, amely – az Alföld távolabbi
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területeire is kiható gazdaság-fejlesztő hatása mellett – anyagi szolgáltatásaival
többletforrásokat is teremt.
A Duna – Tisza Csatorna kérdése sokrétű és számos változó tényezőtől függő
probléma. Helyi, regionális és nemzetközi feltételek, illetve ágazati és ágazatközi
összefüggések határozzák meg érdemleges szerepét, megvalósításának
indokoltságát. Ezen sok tényező nagyobb részéről jelenleg legfeljebb vélekedni
lehet. Vitát majd akkor érdemes folytatni, ha összegyűlnek az érvelésre alkalmas
ismeretek. Arra törekedtem, hogy indokoljam a vitára felkészülés időszerűségét.
2. 6. MAGYARORSZÁG VÍZIÚTJAINAK MEGHATÁROZÓ ÉS JELLEMZŐ ADATAI,
Alakítsuk a Dunát, a folyami teherszállító hajók merülési igényeinek megfelelő
mélységűre, vagy inkább építsünk a meglévő vízmélység mellett is üzemképes
folyami flottákat.
Ez az ellentmondás érzékelteti legjobban a hajó lobbi és a környezetvédelmi
szervezetek álláspontjának szembenállását az EU formálódó Duna – Stratégiája
kapcsán. Utóbbiról a múlt héten Budapesten rendeztek nagyszabású politikai
csúcstalálkozót és egyidejűleg a helyi közösségeket, civil szférát megmozgató
ötletbörzét.
A jövő év első felében az EU soros elnökségét ellátó Magyarország egyik kiemelt
témájaként kezelendő stratégia célja nem kevesebb, mint a Duna vízgyűjtő
medencéjének területén fekvő nyolc uniós és hat nem uniós ország
együttműködésével, valamint az Európai Bizottság (EB) koordinálásával egyszerre
javítani a folyó mentén élők életminőségét és maximalizálni a folyóban rejlő gazdasági
lehetőségeket. Mindeközben figyelni a vízgazdálkodásra, javítva a vízminőséget és
megóvva a Duna flóráját, faunáját.
Nem könnyíti a grandiózus feladat nyélbe ütését, hogy az unió úgynevezett makro
térségi kezdeményezéseire jelenleg érvényes szabályok szerint a Duna – Stratégia
sem kaphat külön közösségi pénzügyi szubvenciót a meglévő felzárkóztatási
támogatásokon túl. A részt vevő országok saját költségvetése mellett szakértők
szerint az EU kohéziós és strukturális alapjaiból származó pénzek
átcsoportosításából, így például a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére
szánt pénzekből remélhetők források.
A nem EU államok pedig esetleg az európai szomszédságpolitikai keretekből nekik
juttatott összegek terhére szállhatnak be. A legoptimistábbak a 2014 évben kezdődő
hétéves uniós büdzsé esetében akár a közös agrárpolitikából lefaragott támogatások
egy részének átcsoportosítását is elképzelhetőnek tartják a Duna – Stratégia
finanszírozására, de ez még a jövendő viták függvénye.
Így ha sikerülne is egyebek mellett a meglévő strukturális támogatások
lecsippentésével némi pénzhez juttatni a dunai terveket, azok aligha lennének
elegendőek Európa második leghosszabb folyójának kotrására, nagyobb
szakaszainak hajózhatóvá tételére. Márpedig a fenntarthatóság követelményeinek a
közúti szállításnál sokkal jobban megfelelő folyami árufuvarozás érdekeiért küzdő
szakmai szervezetek állítják, a folyó hajózhatóbbá tételét kellene a stratégia központi
céljaként kezelni. A Magyar Hajózási Országos Szövetségnek a HVG birtokába jutott
előzetes elképzelései szerint a szükséges mederkotrások és duzzasztógátak nélkül a
folyami teherszállítás nem képes érdemben csökkenteni a kamionforgalmat az unió e
nagyrégiójában. Számításai szerint ha Magyarország létrehozná az előírt
hajóútméreteket, azzal 220 kilométer hosszú – mondjuk Budapesttől Debrecenig érő –
kamionoszlop zajától és károsanyag-kibocsátásától lehetne megszabadulni. Ehhez 50
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helyen, összesen 15 kilométer hosszan kellene átlagosan fél méterrel mélyíteni a
folyót, ami 250 ezer köbméter hordalék áthelyezését jelentené. A hajózási szövetség
szerint az ipar évente ennek a többszörösét emeli ki a Dunából.
A WWF globális környezetvédelmi szervezet is megerősíti, hogy a folyami szállítás
nagyságrendekkel zöldebb a közútinál. Irina Lucius szerint a körvonalazódó stratégia
legnagyobb kihívása elérni, hogy a hajózási és az építési lobbi érdekei ne írjanak
mindent felül. A WWF szakértője figyelmeztetett, hogy a kotrással, újabb
duzzasztógátak építésével és egyéb folyószabályozási megoldásokkal veszélybe
kerülhet a vízben és a part mentén élő fajok sokféleségének a megőrzése, valamint a
Duna öntisztító képessége. Pedig a Duna több mint 30 millió európai polgár
ivóvizének a forrása. A WWF által is hatékony megújuló – energia – termelési módnak
tekintett vízerőművek építésénél a szervezet a káros hatások minimalizálására hívja
fel a figyelmet.
Az biztos, hogy az EB – nek nem lesz könnyű rendet teremteni, az egymással
ellentétes szempontok között, ezt nem csak a szakmai érdekszövetségek már
megindult küzdelmei jelzik. Az időközben folytatott egyeztetéseken és találkozón már
a politikai preferenciák is kitapinthatók voltak. Míg a magyarok a Duna – Stratégiában
kiemelt szerepet szánnak az ivóvíz védelmének, a szlovákok azt javasolták, hogy a
Dunát Ulmtól a Fekete – tengerig teljes hosszában hajózhatóvá kellene tenni.
Az persze már nem az EB vagy a többi részt vevő ország baja lesz, ha a magyar EU
elnökség zászlóshajójának tekintett megaprogram ügyében épp a hazai összhang
hiányzik.
A Duna fejlesztési elképzeléseiben, a német – román javaslatoknak megfelelően már
most nagy hangsúlyt kap a hajózhatóság, míg a Magyarországnak különösen fontos
vízminőségi szempontok háttérbe szorulnak.
A konszenzusos megegyezés, a Duna adottságaiból eredő kínálatok célszerű közös
kiválasztását és a hozott döntések alapján, a maradéktalan megvalósítást hordozza
magában. Alapvetően fontos, a környezet, az ivóvíz védelem minden eddigi
eredményének megőrzése, de többről van szó, a Duna komplex fejlesztéséről és arról
a jövőképről, amely ennek eredménye ként az EU számára benne Magyarország
számára is realizálható.
A Duna magyarországi szakaszának szabályozása önmagában sem tűr halasztást
tovább. Saját pénzügyi erőforrásból Magyarország még a minimális elképzeléseit sem
tudja megvalósítani, a szomszédos országokkal történő egyeztetés és együttműködés
nélkül. A külön utas megoldásokkal, mederkotrás, fenék küszöb, a hordalék anyagok
kiemelése, majd visszaszállítása nem jelent, nem is jelenthet hosszú távra megoldást.
A Duna vizének többcélú hasznosítása, korrekt kiérlelt megoldásokat igényel,
amelyhez remélhető az EU támogatása és az érintett országok egyetértő
közreműködése.
Gondolkodásra már sok idő nincs, ezért nem mindegy, hogy Magyarország a
duzzasztásos víziút kialakítása mellett foglal állást, vagy küszködik továbbra is a
vízpótlás valamilyen változatával és a nagyszámú gázlóval, mely a Duna
hajózhatóságát nagyban korlátozza.
Bármelyik változat is részesül előnybe, a hajózásnak és hajózhatóságnak megvannak
a tárgyi feltételei.
A kezelhetőség és az áttekinthetőség megkönnyítéséhez, táblázatos formában
jelenítjük meg azokat a meghatározó és a hajózás szempontjából jellemző adatokat,
melyeket az azonos értelmezéshez szükségesnek ítéltünk meg.
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2. 6. 1. A víziutak osztályba sorolása,

Hosszúság, m

Szélesség, m

Merülés, m

40

5

1,4

200

-

-

-

-

II

57

7,5

1,6

500

-

-

-

-

III

70

8,2

2

650 – 1000

-

-

-

-

85

9,5

2,5

1000 -1500

85

9,5

2,5

1500

95 110

11,4

2,5

1500 - 3000

110

11,4

2,5

1600 – 3000

110

11,4

2,5

1500 - 3000

185

11,4

2,5

3200 – 6000

110

15

2,5

3000 - 3500

110

22,8

2,5

3200 – 6000

140

15

2,5

4000 - 4500

185

22,8

2,5

6400 –12000

275

22,8
2,5

9600 –18000

tonna

Merülés, m

Hordképesség,

Tolt kötelék

Szélesség, m

A víziúton
közlekedtethető hajók,
illetve tolt kötelékek
ábrázolása

Hordképesség,
tonna

Magányos géphajó
Hosszúság, m

A víziút osztálya

A vízi utak osztályba sorolásához alapul szolgáló
hajó, bárka-, illetve tolt kötelékméretek

I

IV
V/A

V/B

VI/A

VI/B

VI/C
140

15

2,5

4000 - 6200
190

34,2

275

34,2

VII
140

15

3,2

111

4000 - 6200

3,2 14500 -27000

2. 6. 2. A víziutak űrszelvényei,

A vízi utak egyes űrszelvényméretei
I
A hajóút legkisebb 4,50
űrszelvénymagassága
6,40
HNV - nél híd, illetve
egyéb térszín feletti
létesítmény alatt, m
A hajóút legkisebb
30
szélessége
egy
-, 18
illetve többnyílásos híd
nyílásában, m
A hajóút legkisebb 16,5
űrszelvénymagassága
HNV-nél
távközlési
vezeték
és
feszültségmentes
kábelek alatt, m
A hajóút legkisebb
15
űrszelvénymagassága
HNV-nél felső vezetésű
komp kötele alatt, m
A hajóút legkisebb
űrszelvénymagassága
HNV-nél elektromos
távvezeték alatt:
110 kV feszültségig, m
19,00
110 kV feszültség
felett, m
19,00
+
mind
en
kV-ra
1 cm
A hajózsilip hasznos
méretei – LxB, m
60x1
0,0
Hajózsilipnél
a 2,5
legkisebb
küszöbmélység - H, m
A
mederanyag
minőségétől
függő
biztonsági távolság, dm
sziklás mederfenék
3
esetén
laza,
illetve
lágy
2
szerkezetű
mederfenék esetén

A víziút osztálya
IV
V/A
V/B
VI/A

II

III

4,50
6,40

5,25
6,40

6,407,00

7,009,50

7,009,50

7,009,50

35
25

44
30

50
35-45

55
40-50

60
45-60

120
80-100

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

15

15

15

Nem
létesíthető

Nem
létesíthető

Nem
létesíthető

19,00

19,00

19,00

Új nem
Új
létesítnem
hető
létesíthető

19,00
19,00
19,00
+
mind
en
kV-ra
1 cm

19,00
19,00
+
mind
en
kV-ra
1 cm

19,00

19,00
19,00 19,00 + 19,00 +
+
minden minden
mind kV-ra
kV-ra
en
1 cm
1 cm
kV-ra
1 cm

19,00 +
minden
kV-ra
1 cm

VI/B

VI/C

7,009,50

7,009,50

180
180
80 -100 80 -100

19,00 + 19,00 +
minden minden
kV-ra
kV-ra
1 cm
1 cm

230x24,0
70x12, 85x12, 90x12, 120x12,0 190x12,
0
0
0
0
3,0
3,0
4,5
4,5
4,5

295x36,0 295x36,0
4,5

4,5

4,5

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2. 6. 3. Magyarországi víziutak,

A magyarországi vízi utak osztályba sorolása

A víziút neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Duna (nemzetközi víziút)
Duna (nemzetközi víziút)
Mosoni – Duna
Mosoni – Duna
Szentendrei – Duna
Ráckevei-Duna
Sió-csatorna #
Sió-csatorna
Dráva
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Bodrog
Sebes-Körös
Kettős-Körös
Hármas-Körös
Balaton
Fertő tó
Velencei-tó
Keleti-főcsatorna
Hortobágy-Berettyó
főcsatorna

A hajózható
szakasz hossza,
(fkm)

A szakasz hossza
(km),
A víziút osztálya
illetve a vízfelület
területe (km2)

1812 – 1641
1641 – 1433
14 – 2
2–0
32 – 0
58 – 0
121 – 23
23 – 0
198 – 70
685 – 612
612 – 544
544 – 403
403 – 254
254 – 160
51 – 0
10 – 0
23 – 0
91 – 0

171
208
12
2
32
58
98
23
128
73
68
141
149
94
51
10
23
91

45 – 0
7–0

45
7

# időszakos
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VI/B
VI/C
III
VI/B
IV
III
IV
IV
II
I
III
III
II
IV
III
II
II
II
IV
II
II
II
II

2. 6. 3. A Tisza víziútja,

A Tisza magyarországi szakaszának osztályba sorolása
A víziút neve

1.
2.
3.
4.
5.

Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza

Folyamszakasz
(fkm)

A szakasz
hossza (km),

Osztálya

685 – 612
612 – 544
544 – 403
403 – 254
254 – 160

73
68
141
149
94

I
III
III
II
IV

Szakaszhatárok a Tiszán

Folyamkilométer

Település

685
612
544
403
254
160

Vásárosnamény
Komoró
Tokaj
Kisköre
Csongrád
Déli országhatár

Vízi utak egyes űrszelvényméretei

I.
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága
hajózási kisvízszintnél (HKV) híd alatt, m
A hajóút legkisebb szélessége egy-, illetve
több nyílásos híd nyílásában, m
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Vízi út osztálya
II.
III.

IV.

4,50
6,40

4,50
6,40

5,25
6,40

6,407,00

30
18

35
25

44
30

50
35-45

II

57

7,5

1,6

500

-

-

-

-

III

70

8,2

2

650 -1000

-

-

-

-

IV

85

9, 5

2, 5

1000 -1500

85

9, 5

2, 5

1500

m

-

Merülés,
-

m

-

Szélesség,

-

m

200

Hosszúság,

1, 4

m

5

Szélesség,

40

m

I

Hosszúság,

Hordképesség,
tonna

Tolt kötelék
Hordképesség,
tonna

Magányos géphajó

A vízi úton közlekedtethető hajók,
illetve tolt kötelékek ábrázolása

Merülés, m

Vízi út osztály

A Tisza vízi útja osztályba sorolásához alapul szolgáló
hajó, bárka, illetve tolt kötelékméretek,

I

IV

85

9, 5

2, 5
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1000 -1500

85

9, 5

2, 5

Hordképesség,
tonna

m

Merülés,

m

Szélesség,

m

Hosszúság,

Tolt kötelék
Hordképesség,
tonna

Merülés, m

m

m

Szélesség,

Magányos géphajó

A vízi úton közlekedtethető hajók,
illetve tolt kötelékek ábrázolása

Hosszúság,

Vízi út osztály

A Duna – Tisza Csatorna víziútja osztályba sorolásához alapul szolgáló,
hajó, illetve tolt kötelékméretek
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2. 7. A térséget érintő már ismert projektek beazonosítása,
Sorszám

A PROJEKT NEVE

1

Ráckevei Duna – ág vízgazdálkodásának, vízminőségének
javítása, mederkotrásos módszerrel, a stratégiai
vízkészletek megóvásával,
Duna – Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése, a
stratégiai vízkészletek megóvásával,
Homokhátság talajvízszint szabályozási feltételeinek
kialakítása, a stratégiai vízkészletek megóvásával,
Szekszárd logisztikai központ,
Szekszárd településközpont rehabilitáció,
Paks, belváros rehabilitáció,
Nemzetközi személyhajó kikötő, Vác,
Motorcsónak és jachtkikötő, Sződ, Nagymaros, Vác,
B + B kapcsolati pontok kialakítása
Vízi sport központok létrehozása, Vác, Verőce, Kismaros
Váci álló hajósor helyreállítása
Duna part rehabilitáció, korzó kialakítása, kapcsolódó
szolgáltatások bővítése
Esztergom, Királyi város, turizmus orientált városfejlesztés
Szentendrei Castrum turisztikai termék
Tata üdülővárosi rangjának helyreállítása az Öreg – tó
rehabilitációja útján
Dunaújváros kikötő és kombi terminál létesítése
Új interregionális kapcsolat, Duna híd:+ KomáromKomarno
Duna projekt (árvízvédelmi művek)
Duna projekt (kerékpárút)
Duna projekt (mellékágak rehabilitációja)
Győr – Mosonmagyaróvár – Sopron hulladékgazdálkodás
Közép-Dunavölgyi hulladékgazdálkodás
Győr és térsége szennyvízcsatornázás
Mosoni-Duna Győri szakaszának rehabilitációja
Duna magyarországi szakasza hajózhatóságának javítása
Mosoni-Duna és Lajta térségi vízrendszer rehabilitációja
Helsinki V/C észak-déli tengely
Az 1.sz. főút, Tatabánya Újváros autópálya csomópont Vértesszőllős, Tata elkerülő út
Öko - turizmus fejlesztése az Alsó – Duna – völgy határon
átnyúló, négy régiót átfogó térségben
Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő építése
M6 autópálya nem PPP konstrukcióban megvalósuló
szakaszainak megépítése
Bajai kikötő és logisztikai központ fejlesztése

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Projekt
fajtája

Kapcsolódó
intézkedés
száma

N+2

III.1.1.

PEA II

II.3.3., III.1.1.

PEA II

III.1.1.

PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II

I.1.1.
II.1.2.
II.1.2.
I.1.4.
II.1.1.
II.1.1.
II.1.1.
II.1.1.
II.1.2.

integrált
PEA II

II.1.2.
II.1.2.
II.1.2.

PEA II
PEA II

I.1.1.
I.1.2.

N+2
N+2
N+2
N+2
N+2
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II
PEA II

III.1.2.
II.1.2.
III.2.2.
III.3.2.
III.3.2.
III.3.1.
III.2.2.
I.1.3.
III.2.2.
I.1.1.
I.1.1.

PEA II

II.1.2.

N+2
N+2

I.1.4.
I.1.1.
I.1.1.

JELMAGYARÁZAT:
 Kiemelt projektek, N+2,
 nagyprojektek, integrált projektek, PEA II,
 Kapcsolódó intézkedés száma,
A Duna transzeurópai integráló szerepének erősítése I,
Fenntartható gazdasági szerkezet II,
Természeti erőforrások megóvása és fejlesztése III.
 Prioritások 1,
 Intézkedések 1. 1. …
2. 8. A Csatorna ajánlott nyomvonala,
Csongrád vízlépcső zsilip – Alpár Víztározó zsilip – Kiskunfélegyháza Akasztó
2. 9. Meghatározó méretei,
2. 9. 1. Csatorna adatok,
Ásott csatorna hossza

125, 0 km,

Legnagyobb bevágás,

25, 7 m,

Mozgatandó földtömeg

67 610 000, 0 m3,

Zsilipek száma:

3, 0 db,

Mértékadó keresztszelvényméret
Szélesség

50, 0 m,

Mélység

6, 0 m,

2. 9. 2 Vízerőtelepnél felhasználható esés,

DUNA VÍZSZINT
Kisvíz

Középvíz

Árvíz

Kisvíz

18, 60

20, 05

21, 27

Középvíz

14, 16

15, 53

16, 75

6, 65

8, 02

9, 24

TISZA VÍZSZINT

Árvíz

A Duna és a Tisza vízszintkülönbségéből levonva, a csatorna 2, 68 m esése!
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2. 10. Duna – Tó:
Völgyzárógát:

DVCS 53 + 000 cskm

Üzemvízszint:

95, 0 mBf.

Felület:

295 km2

Térfogat:

470 millió m3 ~ 1, 6 m átlagos vízmélységet feltételezve,

A Duna – Tó tervezett területe 295 km2. A mélysége a terepszint adottságaihoz
igazodóan, Szabadszállás felett átlagosan 0, 5 – 1, 0 m, sok szigettel tarkítva,
Szabadszállás és Fülöpszállás között már 1, 0 – 1, 5 m, Fülöpszállás alatt 1, 5 – 2, 0
m, az alsó harmadában pedig már 2, 0 – 2, 5 m – es mélység lenne, de kisebb
szigetek, szárazulatok elvétve még itt is előfordulnának.
A Tó kerülete 180 km, ebből 100 km természetes vízszél, 80 km – en pedig töltésezés
szükséges. Az egy méternél kisebb vizet és a 1 – 2, m közötti vízoszlopot tartó
töltésnek, a 2 m – nél magasabb vizet, a völgyzárógátnak kell tartania.
A tározók táplálásához a KÖF felső 12 km – es szakaszát 42 m3/s kapacitásúra
szükséges felbővíteni. Innen közel 5 km – es nyomvonalon – amely jórészt széles
fokmederben halad – a vízhozam nagyobb része Kunszentmiklós alatt bevezethető a
Duna –Tó felső sarkába. A fennmaradó 15 – 20 m3/s pedig – a KÖF kisebb mértékű
rekonstrukcióját követően – tovább vezethető mintegy 27 km – en keresztül, és
Fülöpszállásnál bevezethető a Duna – Tó alsó szakaszába. A KÖF alsó 19 km – es
szakaszát a Tó maga megszűnteti azáltal, hogy magába foglalja. Ugyancsak ilyen
okból megszűnik a Duna – Völgyi – Főcsatorna 35+000 – 100+000 cskm szelvények
közötti szakasza, illetve az I. övcsatorna, V. csatorna, a Csorna – Foktői – csatorna és
a Sárközi – II. csatorna tározókkal érintett szakasza.
A tározók kialakításával egyidejűleg megváltozik a Homokhátságról lefutó csatornák
befogadója is. Ahol természetes vízszéllel csatlakozik a tározó a hátsághoz, ott a
befogadó közvetlenül a Tó lehet, de a töltéssel körülzárt területekről lefolyó víz
valószínűleg csak szivattyúsan emelhető befogadóba. A hátságról lefutó
csatornarendszer befogadóhoz csatlakozó szakaszait át kell alakítani úgy, hogy a
kizárólag szivattyúsan belvíz mentesíthető terület minimális legyen.
A Duna – Tó 94, 0 m feletti víztömegével számolva az erőmű, az RSD ből való
kivezetés nélkül is, több mint. 2 hónapig üzemeltethető lenne. A torkolati vízerőmű és
az Őrjegi – tó közötti 35 km – es jelenleg 16 m3/s kapacitású DVCS szakaszt több
mint duplájára (34 m3/s) kell növelni.
A Duna – Tó egységesen magába foglalhatja az Őriegi – Tavat is az ennek
figyelembevételével készített védőgátak megépítésével.
Az így kialakított vízrendszerrel előállítható potenciális vízenergia a DVCS torkolatánál:
Ep = m * g * h = 34m3 * 1000kg/m3 * 9,81m/s2 * 5,07m = 1,69 MJ
Folyamatos vízsugár mellett, 0,8 hatásfokkal előállítható teljesítmény:
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Pt = 1,69 * 0,8 = 1,35 MJ/s = 1,35 MW
A talajvíz visszapótlását követően ez az elektromos teljesítmény öntözési idényen
kívül teljes mértékben, öntözési idényben pedig részlegesen más célra szabadon
felhasználható, értékesíthető.
2. 11. DTCS vízerőmű:
A mély bevágású csatorna megvalósítása mellett szól az a körülmény, hogy a Tisza
középvízszintje Csongrádnál – a tervezett csatlakozás környezetében –, mintegy 7
méterrel mélyebben van a Duna bajai vízszintjénél, tehát ezzel az átvezetéssel
jelentős energiatermelési többlethez jutunk. Ugyanakkora vízhozamnál, a dunai 1,35
MW teljesítménnyel szemben, a Tiszán 3,25 MW teljesítményt kapunk. Az ehhez
szükséges vízhozam nagyjából ki is meríti egy kis esésű, 50 m széles hajózó csatorna
vízvezető kapacitását.
További lehetőséget jelentene, és esetleg mindkét erőmű megépítését mérlegelni
lehetne, ha a Duna – Tó vízpótlásában nem csak a KÖF – re támaszkodnánk, hanem
kibővítenénk a jelenlegi, 1947 – ben épült Duna – Tisza Csatorna szakasz vízkivételi
lehetőségével is, mely csatornából a víz a DVCS – n keresztül, a Duna – Tóba
vezetethető. Ebben az esetben viszont már felvetődne az RSD átbocsátó
képességének kérdése is.

3. A KOMPLEX PROJEKT FŐLÉTESÍTMÉNYEINEK MEGNEVEZÉSE,
1. A hajózást akadályozó gázlók és szűkületek megszüntetése vízszint
emeléssel,
1. 1. Mederszabályozási művek, gázló 21 db,
1. 2. Hajóút szűkület, 28 db,
1. 3. Jégtorlaszok keletkezésének helye 6 db,
1. 4. Védőgátak megerősítése, magasítása felmérés szerint,
2. Duzzasztóművek,
2. 1. Dunakiliti,
2. 2. Nagymaros,
2. 3. Fajsz,
2. 4. Mohács,
2. 5. Csongrád,
3. Duna – Tó,
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4. Zsilipek,
5. Vízerőművek,
5. 1. Csongrád,,
5. 2. Duna – Tisza – Csatorna Vízerőmű,
6. Duna – Tisza Csatorna építés,
7. A hajóút folyamatos üzemeltetésének biztosítása,
6. 1. Folyamatos monitoring (mérő, ellenőrző és hírközlő) rendszer megvalósítása,
7. 2. A hajóút kitűzése,
7. 3. A jéglevonulás szabályozása,
7. A hajózási feltételek javítása,
8. 1. Ökológiai rehabilitáció (környezet – és természetvédelmi intézkedések)
végrehajtása,
8. 2. A rekreáció és a turizmus legcélszerűbb fejlesztése,
8. 3. A parti szűrésű vízkészletek, valamint a vízkivételek védelme,
8. 4. A Duna teljes hazai szakaszára vonatkozó integrált folyógazdálkodási terv
kidolgozása.
9. A hazai közforgalmú kikötők fejlesztése,
10. Jégtörő flotta beszerzése,
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4. DUNA – TISZA CSATORNA PROJEKT FŐ LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKE

EGYSÉG

S
SZ.

MEGNEVEZÉS
MÉRTÉK
TERÜLET MEGSZERZÉSE
o VÉTELÁR
o TERÜLET KIVONÁSA MŰVELÉS ALÓL
o ILLETÉK ADÓ

ha
ha
10 %

HAJÓZÁST AKADÁLYOZÓK MEGSZÜNTETÉSE
o MEDERSZABÁLYOZÁS
o VÉDŐGÁTAK MEGERŐSÍTÉSE
o MŰTÁRGYAK

km
km
db

3.

DUZZASZTÓMŰVEK

db

4..

DUNA – TÓ

km

5.

ZSILIPEK

db

6.

VÍZERŐMÜVEK

db

1

2.

o CSONGRÁD,
o DUNA – TISZA – CSATORNA VÍZERŐMŰ

ÁR
mFT.

1, 00
15 000
150, 00
120, 00
650, 00
5 000

2

61,69
4 000

MW
MW

1 300
1 300

km

1 420

ELŐIRÁNYZAT
NETTÓ
MENNYISÉG
ÖSSZESEN
mFT.

15 000
0
1

15 000
0
1 500

40, 0
30, 0
17,0

6 000
3 600
11 050

2

10 000

295

18 200

2

8 000

3,25
1,35

4 225
1 755

7.

DUNA – TISZA CSATORNA

8.

ÜZEMELTETÉS ESZKÖZEI

2 000

9.

HAJÓZÁSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

3 000

10.

HAZAI KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK FEJLESZTÉSE

db

3 500

3

10 500

11.

JÉGTÖRŐ FLOTTA BESZERZÉSE

db

2 000

2

4 000

12.

EGYEBEK
o TERVEZÉS
o SZAKÉRTŐI DÍJAK
o KOMMUNIKÁCIÓ
o BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁS

5%
nap
4, 5 %

ÖSSZASEN:

276 330
0, 15
30, 00
290897
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3 000
10

177 500

13 817
450
300
13 090

303 987

TARTALÉK

10 %

MINDÖSSZESEN:

30 399

334 386
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ZÁRSZÓ
A STRATÉGIA meghatározó elemeinek, sorrendiségében végig vitt felmérések,
elemzéses ajánlások, a szakértői és társadalmi véleményekkel együtt, a
létesítmény jegyzékek segítségével azok háttér anyagaival, dokumentumaival
összefogottan mutatja be, a projekt főbb beavatkozási területeinek tervezetét.
Az előkészítő munka, a kijelölt felelős intézmény irányításával megkezdődött.
Kiírásra került, a pályázatok nagyobb része, a pályázók körének nevesítésével, a
tervezési pénzügyi előirányzatok,sarokszám ként való megjelenítéssel.
Az már körvonalazható, hogy az előkészítés elsősorban az ipari parkokra és az
infrastruktúra fejlesztésén belül, a széles nyomtávú vasúti gerinchálózatra
fókuszál.
Az ez ideig közreadott dokumentumok még előkészítési, fontossági sorrendet nem
tartalmaznak, a befejezési véghatáridőket viszont egységesen, 2013 évvégében
jelölik meg.
Az erőforrásokkal való gazdálkodás, mely nem egyszerűsíthető le, a pénz meglétére,
a beruházói gondosságból is fakadóan nem nélkülözheti az ütemességet.
Ezért a megvalósítás egészét átfogó ütemterv elkészítését javasoljuk, folyamatba
tenni, majd elkészültét követően közreadni.
A rendelkezésre álló adatok és információk, részben az utóbbi években kidolgozott
tanulmányokból, ajánlásokból, valamint az idő közben megjelent határozatokból,
rendeletekből merítettek. Ezeket az adatokat információkat, az idő
előrehaladásával, aktualizálni, a változásokat folyamatosan elemezni és kezelni
szükséges.
A szellemi kapacitás, rendelkezésre áll, amely a teljes komplex rendszer
menedzseléséhez szükséges szakemberekkel, akik készek a gondolattól a
kulcsátadásig végig vezetni a teljes folyamatot.
AJÁNLÁSOK:
A Kormány által elvárt, mennyiségi, minőségi, határidőn és költségelőirányzatokon
belüli, a rendeltetés szerinti funkcióra alkalmas üzemfelvételre kész létesítmények
megvalósítása, csak szakmailag átgondolt, egyeztetett és a megvalósítási
szerződésben rögzített ütemterv alapján lehet, melyeket szükséges
elkészíteni, vagy elkészíttetni,
Az áttekinthető és jól megválasztott előkészítési – és megvalósítási fázisok, az
erőforrások hozzárendelését optimálisan teszik lehetővé, melyeket célszerűnek
tartunk alkalmazni,
Az előkészítési munkák során keletkezett időveszteségek, a megvalósítás átfutási
időigényessége, a működő üzemi környezet korlátozó, akadályozó körülményei
közötti behozása még többletköltség vállalása mellett is reménytelen. Ezért van
nagy jelentősége, az ütemterv mellett, a kivitelezés közbeni koordinációnak.
A bonyolultan összetett beruházási és fejlesztési munkák előkészítésére, majd
Megvalósítására is Kormány Biztost célszerű kijelölni,
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1. MELLÉKLETEK

1. Állásfoglalás az Európai Duna Régió Stratégiáról,
2. Az 5/DuM/2007. számú Hajósoknak szóló hirdetmény, a
Kvassay és a Tassi hajózsilipek üzemeltetési szabályairól.
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2. számú melléklet
KÖZPONTI HIVATAL
STRATÉGIAI ÉS MÓDSZERTANI IGAZGATÓSÁG

HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY

5/DuM/2007. számú Hajósoknak szóló hirdetmény
A Kvassay és a Tassi hajózsilipek üzemeltetési szabályairól.
A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56.§ -nak megfelelően, a Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóság Kiemelt Ügyek Hivatala Hajózási Hatósági Főosztálya KU/HF/284/0/2007.
számú engedélye alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
.

Kvassayi – vízlépcső hajózsilipjének és duzzasztóinak használati szabályai a
következők:
Helye:
A műtárgycsoport a Duna 1642,3 fkm szelvényben épült a Ráckevei
(Soroksári) Duna-ág (R/S/D) kiágazásában.
Üzemeltetője: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDVKÖVIZIG) 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel.: +36-1/477-35-00
Üzemben tartója: KDV-KÖVIZIG I. Szakaszmérnöksége
1211 Budapest, Szabadkikötő út 2. Tel.: +36-1/276-99-44
URH hívójele: KVASSAY zsilip: csatorna 10
Telefonszám: +36/276-99-44/287 mellék
Hajózsilip:
A zsilip hasznos hossza:
Szélessége
Minimális vízmélység:
Kapurendszer:

,

72 m
9,2 m
2,30 m
villamos és kézi mozgatású támkapuk

Zsilip küszöb:
92,32 B.f.
Űrszelvény magasság:
9,00 m
A Kvassay – zsilipnél az úszójármű teljes hossza a 72,00 métert, szelessége a 9,20
métert, merülése, pedig a Duna – ági vízmércén leolvasott +150 cm-es leolvasásnál a 23
dm – t nem haladhatja meg. Ennél alacsonyabb vízállásnál a megengedett merülés
arányosan csökkentendő.
A zsilipelések üzemi ideje:
I., II., III., IV., IX., X., XI., XII. hónapokban
8,00 óra, 12,00 óra és 16,00 óra.
V., VI., VII., VIII. hónapokban
7,00 óra, 11,00 óra, 15,00 óra és 19,00 óra.

135

A nyári üzemelési időben az előre meghirdetett üzemrenden kívül azokat a
személyszállító hajókat, amelyek bejelentkeznek, a bejelentést követő 1 órán belül – a
napi zsilipelési intervallumon belül – át kell zsilipelni.
Azokat a személyszállító hajókat, amelyek a meghirdetett zsilipelési időpont előtt min 10
perccel jelentik késésüket, azokat a zsilipeléssel a meghirdetett időpont + max 15 percig
meg kell várni.
Téli időszakban tervezett átzsilipelésük előtt min. 24 órával korábban bejelentkezett
hajók, – a napi zsilipelési időintervallumon belül – a zsilipnyitási időpontokon kívül is
1 órán belül átzsilipelhetnek.
Az átzsilipelés csak nappali fénynél történhet, éjszaka csak akkor, ha a hajózsilip és
környékének világítása tökéletesen működik. Sötétben vagy nagy ködben ha a
látótávolság 100 méter alá csökken az átzsilipelés tilos.
Ha a Duna vízállása eléri a Kvassay zsilipi vízmércére vonatkozó 620 cm – t, vagy
várhatóan 180 cm alá csökken, /Bp. Vigadó téri vízmérce szerint: 605 cm illetve 200
cm/ a zsilipelésre külön engedély illetve rendelkezés szükséges.
Kvassay – zsilipi Hajózási jelzései:
A duzzasztómű nyílásain történő áthajózást hajózási jelzőfények és hajózást irányító
jelek szabályozzák. a bemeneti jelzőlámpák a behaladási irány szerinti jobb oldali
zsilipfőnél oszlopon, a kimeneteli jelzőlámpák ugyanezen az oldalon a kijárati kapu
közelében lévő oszlopon vannak.
Hajózsilip megközelítése várakozás:
A hajózsilipen áthaladni kívánó hajó, illetve hajókötelék a kijelölt al- és felvízi várakozó
helyeken köteles megállni. A zsilipfőtől 100 méter távolságra a jobb parton „Állj meg”
parti jelzőtábla oszlopán. A jelzőtábla oszlopán zsilipelési utasítást tartalmazó tábla
csónakok részére. A csónakok átzsilipelését kérő csengő húzózsinórja az „Állj meg”
parti jelzőtábla alatt a függőleges partfalon van. A hajó, illetve hajókötelék a hajózsilip
elő és utócsatornájában csak átzsilipelés céljából tartózkodhat. A hajózsilip elő és
utócsatornájában horgonyok, kábelek, láncok vonszolása tilos! A zsilip
megközelítésekor a hajózsilip elő és utócsatornájában - a zsilip személyzetének
különleges utasítása kivételével - az előzés tilos!
II.
Tassi – vízlépcső hajózsilipjének és duzzasztóinak használati szabályai a
következők:
Helye:

A Duna 1586,0 fkm térség magassága, az R/S/D 0+300 térsége.

Üzemeltetője: Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(KDV-KÖVIZIG) 1088 Budapest, Rákóczi út 41.Tel.: +36 – 1/477 – 35 – 00
Üzemben tartója: KDV-KÖVIZIG III. Szakaszmérnöksége
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. Tel.: +36 – 24/519 – 215
URH hívójele TASS Csatorna: 10
Telefonszám: +36/276 – 99 – 44/287 mellék
Hajózsilip:
A zsilip hasznos hossza:

85,0 m
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A zsilip szélessége:
Minimális vízmélység:
Kapurendszer:

11,40 m
2,50 m

az alsófői támkapuk villamos és kézi mozgatásúak

Zsilip küszöb:

92,52 B.f.

Űrszelvény magasság: 12 m , a gyaloghíd kiemelése után 19,70 m.
Tassi – zsilipnél, az úszójármú teljes hosszúsága, a 85,00 m – t, szélessége a 11,40
m – t, merülése, pedig a Tassi – zsilip Duna – ági vízmércéjén leolvasott 686 cm – es
vízállásnál a 25 dm – t nem haladhatja meg. A Ráckevei híd feletti szakaszon való
közlekedés esetén a Kvassay – zsilipnél lévő Duna – ági vízállás szabja meg a
megengedett merülést. Az alvízi zsilipfőnél gyaloghíd van, melynek alsó szerkezeti
élmagassága a Tassi zsilipmérce „0” pontja felett 12 m, a gyaloghíd kiemelése után
19,70 m.
A zsilipelések üzemi ideje:
I., II., III., IV., IX., X., XI., XII. hónapokban
8,00 óra, 12,00 óra és 16,00 óra.
V., VI., VII., VIII. hónapokban
7,00 óra, 11,00 óra, 15,00 óra és 19,00 óra.
A nyári üzemelési időben az előre meghirdetett üzemrenden kívül azokat a
személyszállító hajókat, amelyek bejelentkeznek, a bejelentést követő 1 órán belül – a
napi zsilipelési intervallumon belül – át kell zsilipelni.
Azokat a személyszállító hajókat, amelyek a meghirdetett zsilipelési időpont előtt min 10
perccel jelentik késésüket, azokat a zsilipeléssel a meghirdetett időpont + max 15 percig
meg kell várni.
Téli időszakban tervezett átzsilipelésük előtt min. 24 órával korábban bejelentkezett hajók,
– a napi zsilipelési időintervallumon belül – a zsilipnyitási időpontokon kívül is
1 órán belül átzsilipelhetnek.
Az átzsilipelés csak nappali fénynél történhet, éjszaka csak akkor, ha a hajózsilip és
környékének világítása tökéletesen működik. Sötétben vagy nagy ködben ha a
látótávolság 100 méter alá csökken az átzsilipelés tilos.
Ha a Duna vízállása eléri a Kvassay zsilipi vízmércére vonatkozó 620 cm - t, vagy
várhatóan 180 cm alá csökken, /Bp. Vigadó téri vízmérce szerint: 605 cm illetve 200 cm/
a zsilipelésre külön engedély illetve rendelkezés szükséges.
A zsilipkezelők feladatai és jogai – a Tassi – és a Kvassay – zsilipekre egyaránt
vonatkoznak.
A zsilipkezelő jogosult a zsilipelő úszólétesítmények adatainak bekérésére, kezelésére,
okmányainak ellenőrzésére, továbbá a biztonságos zsilipelés érdekében szükséges
műveletekre való felszólításra.
Csoportos átzsilipelésnéi, - a férőhelyek jobb kihasználása érdekében – irányítja a
vízijárművek elhelyezését. Ellenőrizheti a kikötőbakhoz történő rögzítést.
Havaria esetén a kárt okozó, vagy kárt szenvedő hajók az esemény színhelyét a
helyszíni vizsgálat lefolytatásáig nem hagyhatják el.
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A zsilipelés szüneteltetése
A Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV – KÖVIZIG)
vezetője az átzsilipelést szüneteltetheti az alábbi okok miatt:
a./ rendkívüli alacsony vízállás, árvíz, műszaki okok /zsilipjavítás, stb./
A hajózsilip üzemének szüneteltetése esetén a zsilipelés elmaradásából eredő kártérítési
igény nem érvényesíthető. Az itt nem rögzített egyéb kérdésekben a víziközlekedés
rendjéről szóló 39/2003.(VI.13.) GKM rendelet melléklete (Hajózási Szabályzat) és a
49/2002.(XII.28.) GKM rendelet előírásai az irányadók.
A bezsilipelés sorrendje
A zsilipkamrába való bemenet sorrendjét az úszóegységeknek a zsilipterület határára
való érkezési sorrend és a nagyságrend határozza meg. A zsilipkezelőnek azonban
jogában áll ettől eltérően intézkedni, amennyiben a hajóforgalom célszerű, gyors
lebonyolítása azt indokolttá teszi.
Soron kívüli átzsilipeléssel élhetnek az alábbi hatóságok, intézmények, stb. hajói:
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyeleti hatóságok hajói,a hajózási
felügyeleti hatóságok hajói,a vízi rendészeti hatóságok hajói, a Tűzoltóság hajói,
Honvédség, Határőrség úszóegységei,Vám és Pénzügyőrség hajói,mentés céljából
közlekedő személyhajók, valamint a menetrend szerint közlekedő személyhajók.
Zsilipelés magas vízállásnál, a vízállásadatok a budapesti, Vígadó téri vízmércére
vonatkoznak. A 650-720 cm közötti átzsilipelés csak a Kvassay-zsilipen lehetséges, ilyen
vízállásnál az átzsilipeléshez, a KDV-KÖVIZIG vezetőjének előzetes engedélye
szükséges.
Tassi – zsilip hajózási jelzései:
A duzzasztómű nyílásain történő áthajózást hajózási jelzőfények és hajózást irányító
jelek szabályozzák. A bemeneti jelzőlámpák a zsilipfőnél a zsilipkamra feletti, a
betétgerendák kezelésére szolgáló vasszerkezet közepén. A kimeneti jelzőlámpa
berendezés a kijárati kapu közelében, a gépház betonfalán van elhelyezve
Hajózsilip megközelítése várakozás:
A völgymenők részére az alvizen zsilipfőtől 180 m távolságra a bal parton „Állj meg”
parti jelzőtábla. A jelzőtábla oszlopán zsilipelési utasítást tartalmazó tábla csónakok
részére. A zsiliptől 180 m és 380 m távolságra 1-1 „kikötőhely” parti jelzőtábla. A
hegymenők részére a zsilipfőtől 100 méter távolságra a bal- és jobb parton 1 – 1, „Állj
meg” parti jelzőtábla. A jelzőtábla oszlopán zsilipelési utasítást tartalmazó tábla
csónakok részére. A zsiliptől 100 méter és 300 m távolságra 1 – 1 „kikötőhely” parti
jelzőtábla
A hajózsilip jelzések fajtái nappal és éjjel – a Tassi – és a Kvassay – zsilipekbe.
Bemeneti jelzések: a zsilipkamrába való szabad behajózást két vízszintesen egymás
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mellé helyezett állandó fényű zöld lámpa engedélyezi. Ha a zsilipkamrába való
behajózás tilos, ezt két vízszintesen egymás mellé helyezett állandó fényű vörös lámpa
jelzi. Ha a zsilipkamrába való behajózás pillanatnyilag nem szabad, de ezt rövid időn
belül engedélyezni fogják, akkor a hajónak az indulásra való felkészülését az egymás
mellé helyezett két vörös fényű lámpa egyikének leoltása jelzi /egy vörös fényű lámpa/.
Ha a zsilipkamra tartósan nem működik, ennek jele két egymás fölé helyezett állandó
fényű vörös lámpa
Kimeneti jelzések: a zsilipkamrából való kihajózást a zsilipkapun annak közelében
elhelyezett egy állandó zöld fény engedélyezi , ha a zsilipkamrából a kihajózás tilos, ezt
egy állandó fényű vörös lámpa jelzi.
A zsilip használatára és az áthajózásra vonatkozó szabályok – a Tassi – és a
Kvassay – zsilipek térségében.
A zsilip jelzőberendezéseinek üzemképtelensége esetén a zsilipelés a zsilipkezelő
szóbeli utasításai alapján történik.Az elő- illetve utócsatornában a zsilipelésre várakozó
hajók a parthoz csak egymás után köthetnek ki oly módon, hogy a zsilipből távozó hajók
részére szabad utat engedjenek.A zsilip elő- és utócsatornáiban úszóegységek egymás
közötti előzése a zsilipkezelő utasítása nélkül tilos.Gép nélküli úszóegységeknek a
zsilipbe való bevontatása, a partról kézi, vagy gépi erővel kell, hogy történjen, támasztó,
tolórudak használata tilos.. A kikötés befejezését két harangütéssel, vagy szóval a
zsilipkezelőnek jelezni kell. A zsilipelés folyamán a géphajók menetkészen álljanak, és a
szükséges hajószemélyzetnek a fedélzeten kell tartózkodnia.A hajózsilipek elő- és
utócsatornájában az úszóegységek csak zsilipelés céljából tartózkodhatnak.
Különleges rendelkezések csónakok részére – a Tassi – és a Kvassay –
zsilipekben.
A zsilipterület határára érkező csónak köteles az „Állj meg” parti jelzőtábla alatt /a
zsiliptől 100 m távolságra/ a part mellé kikötni és átzsilipelési szándékát a zsilipkezelővel
szóban közölni. A Kvassay-zsilipnél a szóban történő jelentkezést a csónakok
átzsilipelésének kérésére szolgáló csengővel adott jelzés helyettesíti.A zsilipkamrába
csónakkal bemenni csak a jelentkezés után, a zsilipfőn elhelyezett szabad jelzés esetén
lehet.Hajók és csónakok együttes bezsilipelésénél a csónakok csak a hajók után
mehetnek be a zsilipbe, és a hajók mögé kell állniuk.
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág közlekedési
Korm.rendelet részletesen szabályozza.

korlátozásait

a

30/2003.(III.18.)

Jelen Hajósoknak szóló hirdetmény visszavonásig, de legkésőbb 2010.06.28-ig érvényes.
A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben
résztvevők részére a 39/2003.(VI.13.) GKM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I.
részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.
.
Budapest, 2007. 06.28.
Horváth József
mb főosztályvezető
Hajózási Főosztály - Budapest, VI.ker. Andrássy u. 1.; Levelezési cím:
1389. Budapest, Pf. 102 ; Info: Bán ferenc, kpt.
Tel:(36-1) 486-2150; Fax:(36-1)268-0398; http://www.nkh.gov.hu (hajozas) e-mail:
hto@nkh.gov.hu
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2. TERVEK
1. VIZSGÁLT CSATORNA NYOMVONALAK,
2. A VÁLASZTHATÓ LEGKEDVEZŐBB CSATORNA
NYOMVONAL,
3. MÉLYBEVÁGÁSÚ CSATORNA,
4. MAGASVAZATÉSŰ CSATORNA,
5. AZ ÁSOTT CSATORNA FOLYTATÁSÁNAK
NYOMVONALA,
6. MAGASVATATÉSŰ CSATORNA KIALAKÍTÁS,
7. A JAVASOLT MÉLYVEZETÉSŰ CSATORNA
NYOMVONALA,
8. TISZA – KŐRÖS – MAROS VÍZLÉPCSŐK,
9. NAGYMAROS VÍZLÉPCSŐ,
10. CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ TERV,
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VIZSGÁLT CSATORNA NYOMVONALAK
1.
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A VÁLASZTHATÓ LEGKEDVEZŐBB CSATORNA NYOMVONAL
2.

MÉLYBEVÁGÁSÚ CSATORNA
3.

MAGASVEZETÉSŰ CSATORNA
4.

AZ ÁSOTT DUNA – TISZA CSATORNA TERVE
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Az ásott csatorna nyomvonala, Kecskemét
után Újkécske, vagy Csongrád felé vezető
elágazással,
Dunaharasztitól kész 10 km hosszú
szakaszon,

AZ ÁSOTT CSATORNA FOLYTATÁSÁNAK NYOMVONALA

5.

MAGASVEZETÉSŰ CSATORNA KIALAKÍTÁS VÁLTOZAT
6.
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SZOLNOK

HAJÓZSILIP
KUNSZENTMIKLÓS

TASS

KECSKEMÉT

HAJÓZSILIP
KŐRÖS
BÖKÉNY
ALPÁRI TÁROZÓ

VÍZBEERESZTŐ
MŰTÁRGY

CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ

A JAVASOLT MÉLYVEZETÉSŰ CSATORNA NYOMVONALA
7.

TISZA – KŐRÖS – MAROS VÍZLÉPCSŐK
8.

NAGYMAROS VÍZLÉPCSŐ,
9.

CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ,
10.
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3. TÉRKÉPEK
1. RAJNA – MAJNA – DUNA VÍZIÚT RENDSZER,
2. RAJNA – MAJNA – DUNA CSATORNA,
3. A DUNA RÉSZLETES TÉRKÉPE,
4. MAJNA – DUNA CSATORNA SZAKASZ,
5. RAJNA – MAJNA – DUNA CSATORNA FORGALMA,
6. RAJNA – MAJNA – DUNA VÍZIÚT RENDSZER
FONTOSABB KIKÖTŐI,
7. DUNAI VÍZIÚTFEJLESZTÉS ÜTEMEZÉSE,
8. A DUNA ORSZÁGAI,
9. DUNA – TISZA KÖZE,
10. TISZA VÉSZTÁROZÓI,
11 A TISZAI HAJÓUTAK FEJLESZTÉSE,
12. HOMOKHÁTSÁG,
13. HOMOKHÁTI MESTERSÉGES TÓ,
14. A HOMOKHÁTSÁG DOMBORZATA,
15. A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER, A DUNA – TISZA
CSATORNÁVAL,
16. A DUNA VÖLGYI ÚJ CSATORNA RENDSZER,
17. A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER TERÜLETI
ILLESZKEDÉSE,
18. A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER, A JAVASOLT
DUNA – TISZA CSATORNÁVAL
19. TASSI – ZSILIP,
20. KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ,

RAJNA – MAJNA – DUNA VÍZIÚT RENDSZER
1.

RAJNA – MAJNA – DUNA CSATORNA
2.

DUNA RÉSZLETES TÉRKÉP
3.
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MAJNA – DUNA CSATORNA SZAKASZ
4.

RAJNA – MAJNA – DUNA CSATORNA FORGALMA
FORGALMA
5.

Rotterdam – modern tengeri kikötő

Duna
Hajózható hossz: kb. 2400 km
Éves konténerforgalom: kb. 15 e TEU

Duisburg
Frankfurt
Regensburg
Krems
Linz

Bécs

Rajna
Hajózható hossz: kb. 1000 km
Éves konténerforgalom: kb. 2000 e TEU

Pozsony
Győr

Budapest
Dunaújváros
Baja
Belgrád

Constanza
2003-ban új, korszerű
konténerterminált
helyeztek üzembe

RAJNA – MAJNA – DUNA VÍZIÚT RENDSZER FONTOSABB KIKÖTŐI
6.157

A VÍZIÚT FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZETT SZAKASZAI
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TISZA FEJLESZTÉS ELKÉPZELÉSEI

11.
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A HOMOKHÁTSÁG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE

ADATOK
Települések száma: 104,
Népesség: 586 489 fő,
Terület: 791 394 hektár,

HOMOKHÁTSÁG
12.
163

HOMOKHÁTI MESTERSÉGES TÓ

. 13.
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A HOMOKHÁTSÁG DOMBORZATA
14.
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A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER, A DUNA – TISZA CSATORNÁVAL

15.
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A DUNA VÖLGYI ÚJ CSATORNA RENDSZER,

16.
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KUNSZENTMIKLÓS

TASS

SZABADSZÁLLÁS

FÜLÖPSZÁLLÁS

AKASZTÓ

A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER TERÜLETI ILLESZKEDÉSE,
17.

168

A DUNA VÖLGYI TÓRENDSZER, A JAVASOLT DUNA – TISZA
CSATORNÁVAL
18.
169

TASSI - ZSILIP
19.

KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ
20.
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4. KÉPEK
1. ROTTERDAM,
2. DUISBURG,
3. FRANKFURT,
4. A CSATORNA NÜRNBERGNÉL,
5. REGENSBURG,
6. PASSAU, A DUNA ÉS AZ INN TORKOLAT,
7. LINZ,
8. YBBS ÉS PERSEUBEUG,
9.

KREMS,

10. BÉCS,
11. POZSONY,
12. MOSONI DUNA,
13. ÁSVÁNYI – ÁG, ÖNTÉSI TÓ,
14. SZIGETKÖZ,
15. DUNAKILITI,
16. GYŐR,
17. ESZTERGOM,
18. VISEGRÁD,
19. BUDAPEST,
20. CSEPEL – SZABADKIKÖTŐ,
21. KVASSAI – ZSILIP,
22. TASSI - ZSILIP
23. CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ VONALAS LÁTKÉPE,
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GYŐR – GÖNYÜ KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ
185

ESZTERGOM
186

VISEGRÁD
187

NAGYMAROS,
188

BUDAPEST,
189

CSEPEL SZABADKIKÖTŐ,
190

KVASSAY - ZSILIP,
191

TASSI192
- ZSILIP,
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