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A Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer  
osztályozásának és rehabilitációjának 

ökológiai alapjai (1999, 2003)
A folyóvízi rendszer egy három-dimenziós időben folyamatosan változó rendszer és
vizsgálatát is ebben a környezetben kell végezni. Ellenkező esetben a kiragadott
események, hatások, az általánosítások helytelen következtetések levonásához
vezethetnek.

hossz-menti átjárhatóság
keresztirányú átjárhatóság

függőleges dimenzió
időtényező

A folyóvízi rendszerek tanulmányozásának interdiszciplináris megközelítése
magába foglalja a folyó geomorfológiáját, a hidrológiát, hidrobiológiát, az
ökológiát, az emberi beavatkozásokat, a történelmi eseményeket,
természetföldrajzi változásokat.



Az ökológiai szempontú rehabilitáció feladatai az alábbiakban 
foglalhatók össze

− Ki kell alakítani a hullámtéren az élővilág sokféleségét biztosító változatos víztereket.
− Helyre kell állítani a jobb- és baloldali mellékágrendszer, valamint a főmeder
kapcsolatát, biztosítani kell a biológiai átjárhatóságot.
− A Duna pozsonyi vízhozamának megfelelő vízszinteket kell kialakítani a hullámtéri
ágakban, biztosítani kell az évente kétszeri árvízi elöntést.
− A talajvízszintek 50-es évekre jellemző értékekre emelése.
− A dunakili  tározótér ma még száraz vagy rossz vízellátású ágainak rehabilitálása, a 
területen lejátszódó spontán szukcessziós folyamat lehetőségének a további 
biztosítása
− Olyan műszaki megoldást kell keresni, amely a legkisebb zavarással jár, és a lehető
leggyorsabban kivitelezhető.
− Össze kell kapcsolni a mellékágakat, ki kell alakítani a szabályozás elő  állapotokra
hasonlító fonatos ágrendszert, ami nem akadályozza az állatok mozgását.



A megoldással szembeni elvárások

• A természetes vízjárás, vízdinamika megvalósítása, elárasztási 
lehetőség (ez már az ad-hoc bizottság keretein belül 
meghatározásra került: vízszintek, vízjáték, sebességek, a 
projekt keretén belül ennek már csak helyenkénti 
pontosítására volt szükség) 

• Árvizek biztonságos levezetése
• Három vízrendszer átjárhatóságának megoldása (bal és jobb 

parti hullámtér, főmeder)
• Hordalékkérdések kezelése
• Talajvízállapotok rendezése (öntözés!)
• Idegenforgalmi igények kielégítése
• A legkisebb zavarás a területen a kivitelezés folyamán



Főmeder

Kisvizes időszakban a főágban és a mellékágakban 
kialakult vízszintek különbsége 3 – 4 m. A mellékágak 

vízszinttartását a korábbi torkolatok helyén most 
keresztgátak biztosítják, így a főág-mellékág természetes 

kapcsolata nem állítható helyre.



A zátonyokon 
megtelepedett 

növényzet jelentősen 
rontja a főmeder 

vízszállító képességét.
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SZITE javaslat
Három gát

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (SZITE) javaslata szerint a főmederi vízszintek 
emelését a Dunakilitinél már meglévő fenékküszöbbel és további három, hallépcsővel és 
hajózsilippel is ellátott fenékküszöbbel célszerű megoldani. A fenékküszöbök által elérhető 
főmederi vízszint-emelkedés lehetővé teszi a főmeder és a mellékágak összekapcsolását.

Hajózsilip
Lehetővé teszi a jacht és egyéb turisztikai célú vízi forgalom biztonságos átjutását a 
fenékküszöbnél kialakuló vízszintkülönbségen. Részt vesz az árvízlevezetésben.

Szabályozó mű
Lehetővé teszi a kisebb vízhozam esetén is a szükséges vízszintek kialakulását. Jelentős 
szerepe van az árvízlevezetésben.

Hallépcső
A mellékágrendszerek mellett a főmederben is lehetővé teszi az élőlények számára a 
hosszirányú átjárhatóságot.

Zátonyok letisztítása, árvízlevezetést biztosító sávok kialakítása
A Duna elterelése óta a meder zátonyaira erdők nőttek, melyek komoly problémát 

jelentenek az árvízlevezetésben. A főmeder vízszintjeinek megemelésével a növényzet 
nagyobb része víz alá kerülne, ami kedvezőtlen vízminőségi folyamatok elindulásához 
vezetne. Ezért indokolt a növényzet eltávolítása, illetve az árvízi levonulást akadályozó 

zátonyok részleges elbontása.
Az árvízlevezető képesség növelése érdekében a kritikus hullámtéri sávokban gyep- és 

legelőgazdálkodás folyna.



SZITE javaslat

VKI HMWB mérsékelt

Árvízi biztonság  
Vízszintemelés             
Hossz-és keresztirányú 
átjárhatóság                 
Kishajó forgalom 
Hagyományos legeltető 
gazdálkodás

Helyi tapasztalatok 
és vizsgálatok 

egyesítése,             
a működő rendszer 
továbbfejlesztése, 

integrálása



A kialakuló vízszintek közelítik az ökológiai vízigényt 
és a főág mellékág kapcsolat helyreáll

A vizsgálatok szerint 3 küszöb szükséges a megfelelő 
vízszintek és  az árvízi biztonság megőrzése érdekében

1814,9 fkm.
Bagamér

2834,2 fkm.
Dunasziget

1826,2 fkm.
Dunaremete

1843 fkm.
Dunakiliti

SZITE j a v a s l a t



A három fenékküszöb a fizikai modellben

Fenékküszöb az 1815 fkm 
szelvényben (Bagamér)

Dunasziget

Dunaremete



Magyar hullámtér beavatkozások
1.Mellékági bukók alatt a kimosódás megakadályozására ki kell alakítani a megfelelő
biztonságú utófeneket
2.A mellékági bukók alatt a szigeteket az akadálytalan árvízi lefolyás miatt el kell
távolítani:
Gombócosi zárás alatt , Halrekesztői híd alatt, Farkaslyuki zárás alatt, Gatyai híd és
fenékgát környezetében, Öntési sziget kifolyással szemben
3.Az ásványi kikötő további parteróziójának megakadályozása.
4.Az Ásványi rét végén árvízi levezetősáv kialakítása a Bagaméri mellékág felé
5.Árvaizárás lesüllyesztése 111.0 mBf. szintre, a közlekedés biztosításával. A híd
koronaszintje a tervnek megfelelően 115,05 mBf., mellette árapasztó bukó kialakítása
6.Bagaméri mellékág kotrása 40 m szélességben 110,0 mBf. szintre.
7.Aprókövesizárás kialakítása 113,4 mBf. szintre, 20 m-es beszűkítés 110,0 mBf. szintre
8.Bagaméri Dunaág torkolati fenékküszöbjének kialakítása 15 m szélességben 111,0
mBf. szintre, jp.felé 90, bal part felé160 m szélességben 112,8 mBf. szinten
bukókorona, partok mellett bp113,8 mBf., jobb part 115,0 mBf. szintre kialakítva.
9.Patkányosi ágrendszer főágainak kotrása 110,0 mBf. szintre 6 m szélességben , a
végén 111,0 mBf. szintű bukó kialakítása
10.Pulai és Kalacsi mellékág összekötése 109,5 mBf. szinten a főmederrel
párhuzamosan
11.A Gyalapirét végén a laposban meder kialakítás 6 m fenékszélességgel 109.5 mBf.
szinten bekötve a Pulai ágba



Szlovák hullámtéri beavatkozások
1.Az 1818 fkm. szelvényben mellékág kotrása 30m szélességben 111,0 mBf. szintre
2.Átkotrás az Ispánki-dunaág felé30 m szélességben 110,5 mBf. szinten
3.Ha kell az Ispánki ágban 30 m széles 110,0 mBf. szintűkotrás
4.Tovább kotrás a főmeder felé 110,0 mBf. szinten 20 m szélességben
5.Töltőbukó kialakítása 112.5 mBf.(téli kisvíz -0.2 m) szintre, alatta a zárások sorban:
Első zárás 12 m széles 111,0 mBf. szinten és 115,0 mBf. maga a zárás koronaszint
(árasztási szint)
Második nyílás egyezik az előzővel, de a zárás koronaszint 114,6 mBf
Harmadik 12 m széles, de küszöbszintje 110,5 mBf, koronaszint 114,3 mBf
Negyedik egyezik az előzővel (az alvízcsatorna felébukjon)
Zárás : egyezik a Bagaméri ággal, csak 60 cm-el feljebb van. (fenékbiztosítás, bukónál
1:10 rézsű) Hallépcsőszint 111.6 mBf, árvízi bukó113,4 mBf. és bezár a partélbe 6.200
m széles bukókialakítása az alvíz csatorna felé114.3 mBf. szintre (árasztási szint a
légvonalban lévő1515 fkm. szelvényben +0,5 m)
7.Foki zárás lesüllyesztése 112.5 mBf, a zárás alatti feltöltődés eltávolítása
8.Foki meder kotrása 40 m fenékszélesség 110 mBf. szint
9.15 m széles híd beépítése 17 VO szelvény alá110 mBf. fenékszinttel 114,0
koronaszinttel (árasztási szint+0,5 m)
10.Ágvéglezárás készítése 113.4 mBf. koronaszinttel és 15 m-es nyílással 111.5 mBf.
szintre (árasztási szint+0,5 m)
11.Lisickyféle mellékág kotrása 15 m szélességben 111,0 mBf. szintre



Támogatottság

Összességében a VKI előírásainak a SZITE javaslata megfelel.
Tájékoztató az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 

részére
Győr-Moson-Sopron megyei Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési 

Bizottság

A SZITE javaslatát támogatja 

a Szigetköz - Felső-Duna Térségi Fejlesztési Tanács, 
a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, 

Szigetközi Önkormányzatok Szövetsége (SZÖSZ), 
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás, 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési tanács



Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
A Duna szigetközi szakaszának rehabilitációja

1. Csoport: Vízjárás módosítása
2. Csoport: A főfolyómeder módosítása
3-1. Csoport: Gátak építése a fő folyómederbe
3-2. Csoport: Kanyargó csatorna kialakítása az ártéren a fő 
folyómederben épített gátakkal.

A tudomány és kormányzat képviselői vizsgálatra 
érdemesnek találták, és megállapították, „ ahhoz, hogy reálisabb 
képet kapjunk a projekt tervekről részletesebb tervet kell 
kidolgozni:
A mellékág rendszerben tervezett beavatkozások felülnézeti 
képe és azokkal kapcsolatos részletes információk,
Reprezentatív keresztmetszeti kép a fő mellékágakról 
mederátalakítások esetén
Részletes információk a mellékági csatlakozásokkal 
kapcsolatban
A műszaki követelmények ismertetése pl. a vegetáció 
eltávolítása a Duna mederben, hajózsilipek kialakítása
A részletesebb költségkalkuláció a jelenlegi árakkal”



A műszaki beavatkozásoktól mentes, lehetőségeket vizsgálata:
20-30 %, 40-50 % és 60-70 % átadott vízhozam hányadnál. 

A 1000 m3/s, a 2300 m3/s és a 6000 m3/s vízhozamhoz tartozó 
vízszint vizsgálatát végezték el

A vizsgálat összegző következtetése az, hogy a vizsgált 
vízmegosztási arányértékek mellett az Öreg-Duna kívánatos 
vízszintjeinek helyreállítása lehetetlen, ha a mederben nem 

végzünk a vízszintek növelése érdekében műszaki 
beavatkozásokat

Vízmegosztás/több víz
Miniszterelnöki Hivatal

Dunai Kormánybiztos Titkárság
1998



Köszönöm a figyelmet

A SZITE-t támogatom, mert az egyesület tagjai a 
környezetükért felelőséggel tenni akaró szigetközi 

emberek.
A SZITE -t támogatom, mert javaslatukban a táj 

"átszabása" mellett, itt élő emberek véleményét kikérték 
és figyelembe vették.

A SZITE -t támogatom, mert a javaslatuk legkevésbé 
bolygatja meg a környezetet.

Szigetközi lakós véleménye


