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1 Elıszó 

 

A Dunai Zöld Hajózási Stratégia mintegy három éves folyamat gyümölcseként jött létre. A Bős-

Nagymarosi Tárcaközi Bizottság megrendelésére elkészült a „Hajóút-paraméterek javítása a Duna 

1811-1708 folyamkilométer szakaszán a folyamszabályozási munkák minimalizálására törekedve” 

című tanulmány, amelyet a VITUKI által készített tanulmány alternatívájaként a Bős-Nagymarosi 

Tárcaközi Bizottság további vizsgálatokra érdemesnek találta. Bár a tanulmány nem terjedt ki az a 

javasolt megoldás gazdasági vizsgálatára, és a Tárcaközi Bizottság által folytatott munka során sem 

készült ilyen tárgyú elemzés – ugyanakkor a Bizottság által felkért szakértők közül többen úgy 

gondolták, hogy az addig elért eredmények alapján mindenképpen érdemes a tanulmányban 

lefektetett új megközelítést tovább vizsgálni. Ennek eredményeképpen született meg a REKK 

gondozásában a „HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS” című munka, amely a korábban említett 

tanulmány eredményei alapján felépített két fejlesztési alternatíva költség-haszon vizsgálatát 

hasonlítja össze a VITUKI elképzelésével. 

Jelen vázlat az elmúlt három évben összegyűlt tudást hasznosítva igyekszik a hajózást oly módon és 

oly mértékben felemelni, hogy az minden vízhasználati szempontból elfogadható és fenntartható 

legyen. 
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2 A Duna hajózhatóságának alakulása és a jelenlegi helyzet 
értékelése 

2.1 Az elmúlt két év változásai és azok magyarázata  

 

2.1.1 A gázlómélységek és a szakasz kritikus szőkületének változásai 
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1. ábra 

 

Az 1. ábrán a magyar Duna szakasz mélységhiányos helyeinek dm-ben kifejezett mélységhiányai 

lettek ábrázolva. Ez a mélységhiány a Duna Bizottság által elfogadott LKHV vízállás (legkisebb hajózási 

vízszint) esetén áll fenn. Az AGN egyezmény által megkövetelt tartóssághoz tartozó hivatalos 

kisvízszint nincs meghatározva, ezért a hozzá tartozó mélységhiányt csak „házilag” lehet kiszámítani; 

ezért hivatalos adatokon alapuló elemzést nem lehet arról készíteni, hogy a magyar Duna szakasz 

gázlói az AGN egyezmény követelményeinek mennyiben nem felelnek meg mélységi szempontból. 

Az ábrán az 1811-1708 fkm szakasz 2009.02.26-i állapotát, az alatta lévő szakasz 2008.01 havi 

állapotát látjuk. 

A szűkületek tekintetében csak az 1797-1794 fkm szakasz (Csicsó és Vének) két, szorosan 

összetartozó szűkületét tárgyaljuk, mivel a magyar szakasz többi szűkülete nem jelent nautikai 

nehézséget. Eze(ke)n a helyeken a meder bevágódása miatt nem lehet gázlót jelenteni, mivel a 

zátonyok oldala oly meredek, hogy képtelenül kis vízmélységet kellene megadni az előírt 120 m 

szélesség esetén.  

A szűkület alsó részén 2008-ban végeztek kotrást, amely következtében a szűkület az LKHV melletti 

70 m-ről 90m-re növekedett (a minimálisan elégségesnek nyilvánított szélesség 80m). A 2010 végi 

újabb kotrási munkák elteltéig a felső szűkület természetes folyamatoknak köszönhetően 

szélesedett, míg az alsó újra töltődött. A nemrég befejezett munkák során a kotrás mellett végre az 

1795,3 fkm bal parti sarkantyút is lerövidítették, mivel az jelentősen rontotta a hajóút 

vonalvezetését. A 2004-2005 években 103 859 m3, 2008-ban 194 512 m3 mederanyagot távolítottak 

el a szakaszról. A 2010 évi kikotort mennyiség nem ismert. A Duna becsült évi hordalékmennyisége 

ezen a szakaszon 2-300 000 m3. Az eltávolított nagy mennyiségű mederanyag nem került vissza a 

mederbe a bősi erőmű alvízi csatornájának torkolatánál mederanyag-utánpótlásként. A 2008 évi 

kotrások anyaga az E.ON gönyűi erőművének árvízszint feletti feltöltésébe került bele. 

Az 1796fkm szelvényben a jobb part újra töltődik. Az 1797-1794 fkm közötti szakasz erősen 

szabályozott, a szabályozás során lezárták a Véneki mellékág felső végét. A szabályozás során 

kialakított vonalvezetés kedvezőtlen, azonban a magyar-szlovák államhatár miatt nem 

érvényesülhettek a folyamszabályozási megfontolások (a határ is változna a sodorvonallal). A szakasz 

hajózhatóságának rendezésére a szabályozási vonal kedvező megváltoztatása lenne a megfelelő 

megoldás a kotrások helyett. 

 

2.1.2 A hajóút paraméterek változásainak magyarázata 
 

• 1808 Patkósziget (diagramon nem szerepel, mert a jelentéssel szemben nem minősül gázlónak) 

Az ÉDUKÖVIZIG gázlót jelent, de a megadott paraméterek szerint nem minősül gázlónak, mert a 

medvei vízmércén mért HKV esetén legalább 27 dm a vízmélység. Az illetékesek informális 

megkeresése során kiderült, hogy nem, ill. rosszul tudják, mennyi a medvei vízmércén az LHKV, és 

ezért került be a gázlójelentésbe. Ennek az oka, hogy az illetékes igazgatóság az idei évtől jelenti a 
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Gönyű feletti gázlókat erre a szlovák vízmércére, amelynek a nulla pontjának helyét nemrég 

megváltoztatták. A medvei mérce használatára azért került sor, mert a gázlóhoz közelebbi vízmérce 

használata esetén a gázlójelentés hibája csökken (részletes magyarázatát ld. [1]).  

• Gönyű I (1792) 

A Bős alatt fokozottan erodálódó meder anyaga részben itt rakódik le, 2007-ben és 2005-ben is 

kotorták (össz. 162 302 m3). A norma romlása arra utal, hogy az elmúlt időszakban a jobb parti zátony 

töltődik. 

• Komárom (1764) Almásfüzitő (1757) Karva (1741) 

Ezek et a gázlókat is együtt érdemes tárgyalni. Az 1 dm mélységhiány azáltal szűnt meg, hogy az 

illetékes vízügyi igazgatóság idén tavasztól ezeket a gázlókat a közelebb eső Révkomáromi (szlovák) 

vízmércére jelenti (azért erre, mert ez távjelzett, ellentétben a magyarral). (A jelenség részletes 

magyarázatát ld. [1].) 

• Istenhegy (1722) 

Az Istenhegyi gázló 2010-ben kotrásra került. 

• Garamkövesd (1714) 

A garamkövesdi gázló mélységhiánya nem változott ugyan, de az [1] tanulmány alapján az 

ÉDUKÖVIZIG felvállalta a hajóút vonalazásának megváltoztatását a Duna albizottságban is. Ennek 

eredményeképpen a korábbi szűkület – és találkozási tilalom – megszűnt, bár a gázló mélységhiánya 

nem változott. A meder jelenlegi állapota mellett lehetőség van 90m szélességű egyirányú hajóút 

kitűzésére, amelyben nincs mélységi korlátozás, ennek azonban nincs értelme amíg a többi nála 

rosszabb gázló rendezésre nem kerül. 

• Dömös I (1701) 

A gázló jelentését beavatkozások végzése nélkül a KDVKÖVIZIG (Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság) megszüntette a 2007 évi VITUKI Kht. által elkészített mederfelmérések 

alapján. 

• Budafok (1638) 

A Budafoki gázló területén idén fennakadt hajó leszabadulási kísérletei közben környezetében 

megváltoztatta a medret. A változás miatt 1dm-t kellett rontani a gázló normáján. A KDVKÖVIZIG 

idén télen megbízást adott a gázló kotrására, azonban a megtalált második világháborús 

repülőbombák miatt a munkákat félbehagyták. 

• Dunafüred (1618), Ercsi (1615), Kulcs (1590) 

A KDVKÖVIZIG folyamszabályozási osztályvezetőjének tájékoztatása szerint ezeken a helyeken a 

VITUKI 2007-es felméréséből származó adatok alapján úgy találták, hogy a hajóút mélységi és 

szélességi előírásai megfelelnek az előírásoknak, gázló jelentésére nincs szükség. 

• Kisapostag (1567) 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány 

A gázló normája romlott. 

• Dunaföldvár I (1561) 

A gázlóban 2008 kisvizes időszakában több hajó is zátonyra futott, melynek következtében a gázlót 

átkotorták. A kotrás eredményeképpen a gázló normája 4 dm-t javult. 

• Solt (1558) 

A gázló normája romlott. 

• Kéményesi-Duna (1555) 

Újonnan keletkezett gázló. 

 

2.2 A beavatkozások értékelése 

A magyar Duna szakaszon 2008-2010 között végzett hajóút-fenntartási kotrások: 

 
ÉDUKÖVIZIG 1811-

1708 

KDVKÖVIZIG 

1708-1561 

ADUKÖVIZIG 

1561-1433 

2010 Istenhegy (1722) - - 

 Vének I (1796)   

 Csicsó (1797)   

2009 Gönyű III (1789) - - 

 Istenhegy (1722)   

2008 Vének II (1794) - 
Dunaföldvár I 

(1561) 

 Gönyű II(1791)   

 Gönyű III (1789)   

 Ebed (1726)   

 

1.táblázat 

 

Istenhegy (1722) 

Az Istenhegyi gázló normája jobb, mint a felette lévő Nyergesi (1734) és alatta lévő Helembai 

(1711). Másrészt a gázló hossza alig 100m, meghajózása nem okoz nautikai problémát. A 
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szűkület levárási problémákat nem okoz. Ezért kotrása indokolatlannak tűnik a nála 

kedvezőtlenebb Nyergesi és Helembai gázlók rendezése nélkül. 

 

A Csicsói és Véneki szűkület  (1797-1794) 

szélesítése ideiglenesen javítja a hajózási feltételeket, azonban a szakaszon áthaladni képes 

kötelék méretét érdemben nem lehet növelni ilyen módon. Másrészt a kikotort mederanyag 

jelentős mennyisége miatt is célszerű lenne a problémát másképp megoldani. Örvendetes, 

hogy a bal parti sarkantyú rövidítése megtörtént. 

 

Gönyű III (1789) 

A Gönyű III gázló kotrása a rendelkezésre álló adatok alapján szintén indokolatlan látszik, 

több okból is. Egyrészt a 2009.02.27-én érvényes gázlójelentési táblázatban nem szerepel, a 

vízállásadatok alapján az év egyetlen napján sem volt jelentve gázlónak. Ettől még 

elméletileg a meder változása miatt lehetett gázló, ha a vízmércén mért LKHV vízszintre 

redukált mélység kisebb volt 27 deciméternél. Másrészt a gázló rendezése során a 

szabályozási szélesség 150 m, mivel a hajóút előírt szélessége Gönyűnél (1791fkm) növekszik 

120 méterről 150 méterre, míg a karavánméretek csak Bánkeszinél (1785 fkm) növekednek a 

Közlekedési Hatóság előírása szerint. Így alakult ki az a helyzet, hogy a gázlóban a csak 

Bánkeszi feletti szakaszra engedélyezett nagyobb hajók számára meghatározott nagyobb 

szélességű hajóúton kisebb hajók közlekednek. A gázlót 2006-2009 időszakban háromszor 

kotorták, összesen 168 038 m3 mederanyagot kitermelve. 

 

Gönyű II (1791) 

A Gönyű II gázló kotrása a rendelkezésre álló adatok alapján szintén indokolatlan látszik a 

magyar szakasz többi gázlójának rendezése nélkül. 

 

Ebed (1726) 

Az Istenhegyi gázló normája jobb, mint a felette lévő Nyergesi (1734) és alatta lévő Helembai 

(1711). Másrészt a gázló hossza alig 100m, sem meghajózása, sem a levárás nem okoz 

nautikai nehézséget. Ezért kotrása teljességgel indokolatlannak látszik a környéki gázlók 

rendezése nélkül. 

 

Dunaföldvár(1561) 

A kotrásra azért került sor, mert egy kisvizes időszakban rövid idő alatt számos hajó akadt 

fenn a gázló területén. A mélységhiányt 4 deciméterrel sikerült csökkenteni, amely elég volt 

ahhoz, hogy a szakasz többi gázlójához hasonló legyen (ld. 1.ábra). 
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2.3 Következtetések 

 

A szakasz két csúcsgázlójának rendezésére évtizedek óta nem került sor, holott ezek korlátozzák 

legnagyobb mértékben az elérhető legnagyobb merülést. A gázlók rendezése során nem érvényesül 

semmilyen országos koncepció, az egyes beavatkozások a fent leírtak szerint a helyi viszonyok 

javításával alig, vagy egyáltalán nem javítják az egész magyar szakasz hajózhatóságát. 

 

A gázlók jelentett paraméterei és azok változásai a Patkószigeti, Komáromi, Almásfüzitői, Karvai, 

Dömösi I, Kulcsi, Dunafüredi és Ercsii gázlók esetében rávilágítanak a jelenlegi rendszerben rejlő 

esetlegességekre és hibalehetőségekre, amelyek hajózhatóság megítélése során rosszabb képet 

adnak a valóságos helyzetnél, ez pedig hibás ítéletekhez, rossz döntésekhez vezethet. 

 

3 Zöld hajózás 

 

3.1 Dunai Zöld Hajózási Stratégia 

 

3.1.1 Elvégzendı beavatkozások 
 

A bevezetőben említett tanulmányok eredményei és az elmúl három év jelen anyagban bemutatott 

történései alapján egyértelmű, hogy a magyar szakasz két csúcsgázlójának rendezése nélkül a többi 

gázló rendezése nem hoz semmilyen javulást a tranzit hajózásban elérhető legnagyobb merülésen. 

Ugyanakkor csupán ennek a két gázlónak a rendezése jelentősen javítaná a kihasználható merülés 

nagyságát [2]. Épp ezért ezekkel a gázlókkal kell kezdeni a beavatkozásokat. Szintén ezt támasztja alá 

az is, hogy ezekben a gázlókban a mederanyag márga ill. andezit, amely hagyományos kotrási 

technológiákkal nem kotorható. A várható technológiai nehézségek miatt is célszerű a többi, kisebb 

mélységhiányú gázló rendezését csak az elért eredményeket figyelembe véve folytatni. Ami a 

kialakítandó hajóút szélességét illeti, nemzetközi kötelezettségeinket tekintve is elégséges lenne az 

egyirányú forgalmat lehetővé tévő 100 m szélességű hajóút kialakítása (150 m helyett), amely 

egyrészt mérsékelné a költségeket, másrészt kisebb mértékben csökkentené ezeknek a sziklás 

küszöböknek visszaduzzasztó hatását (ld. 2. ábra). A visszaduzzasztás mértékének csökkenésével a 

vízfelszín gázló feletti süllyedése miatt akár mélységhiányos szakaszok is kialakulhatnának. 

Természetesen a rendkívüli események (hajó fennakadás) és a természetes mederátrendeződés által 

kialakított extrém hajóút szűkületek soron kívüli rendezését el kell végezni. 
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A következő ábrán a Nyergeújfalui gázlóban célszerűen kialakítandó 100m-es, és a hatályos 

ellentmondásos előírások által megkövetelt 150m szélességű hajóút kialakításhoz szükséges 

beavatkozások mértéke közötti különbséget igyekszik érzékeltetni. 
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A hajóút kialakítása során a 100 m névleges szélességű, egyirányú hajóúthoz a zöld vonalak között, - a 150 m szélességű, kétirányú hajóúthoz a vörös vonalig 

- kellene a zöld szín bármely árnyalatával jelölt területen kotrást végrehajtani. A Dömösi gázlóról nem áll rendelkezésre ugyanezen mérési kampány során 

készült felvétel.
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3.1.2 Szükséges fejlesztések, vizsgálatok 
 

Az (1.) tanulmányban foglalt új hajóút-kitűzéssel és gázlójelentéssel kapcsolatos szemlélet egyes 

elemeit az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság átvette, és a gyakorlatban is 

megvalósította a 2.1.2 pontban leírtak szerint a Medvei és Révkomáromi vízmércék használatával és 

a Garamkövesdi gázló kitűzésének módosítása révén. Az elért eredmények alapján célszerűnek tűnik 

a magyar Duna szakasz Szob alatti részén is érvényesíteni ezeket az elveket. 

A távjelzett vízmércék megjelenésével és egyre olcsóbbá válásával, valamint a vízfelszín számítógépes 

modellezésével megnyíló lehetőségeket a gázlójelentésben is ki kellene használni, azonban jelenleg 

erre nincs kialakult eljárás, metodika. Ezért szükség van a lehetőségek felmérésére és vizsgálatára, 

szükség esetén további távjelzett vízmércék kiépítésére – akár egy-egy fontosabb gázlónál is. Mivel a 

Gönyű feletti szakaszra a bősi erőmű üzeme nagy hatással van, ezért az előrejelzések, pontos 

felszínmodellek készítéséhez szükség van a bősi erőmű üzemrendjének ismeretére. 

Az ECDIS térképek előállítására szolgáló mederfelmérések módszertanát össze kell hangolni a 

gázlójelentések rendszerével. Ebben a rendszerben továbbra is fontos szerepet kell kapjon a 

kitűzőhajó vezetője, aki a kitűzőhajó – a szintén jövőben elkészülő - ECDIS térképe és navigációs 

eszközei alapján a megfelelő méréstechnikai fejlesztéseket követően meg tudja ítélni [1], hogy az 

utolsó ellenőrzés óta történt-e jelentős mértékű meder átrendeződés. Tarthatatlan az a jelenlegi 

állapot, hogy a gázlók paramétereit a kitűzőhajók vezetői külső ellenőrzés és dokumentált mérések 

nélkül határozzák meg. 

Mindeközben folytatni kell a kitűzési rendszer eszközeinek korszerűsítését és a jelenlegi kitűzési 

gyakorlat felülvizsgálatát és adaptálását az új RIS szolgáltatások által biztosított környezethet. A ma 

használatos kitűzési gyakorlat a hajózás több évtizeddel korábbi viszonyainak figyelembevételével 

jött létre. Az ECDIS térképekhez szükséges mederfelmérések végrehajtása jelenleg pénzügyi okok 

miatt legtöbbször esetleges, több szervezet végzi, eltérő módszerekkel. Várhatóan a 

mederfelmérések pénzügyi és szervezeti hátterének kérdése is rendeződni fog. 

 

3.1.3 Szervezetrendszer, koordináció 
 

A dunai víziúttal kapcsolatos teendőket jelenleg több államigazgatási szerv végzi: 

• vízügyek: 

o kitűzési és kotrási (hajóút fenntartási) terv készítése 

o hajóút paraméterek felmérése gázlókban, szűkületekben 

o gázlójelentések készítése és továbbadása más szervezetek számára 

o hajóút fenntartási munkák elvégzése 

• hatósági feladatok: 

o karavánméretek, hajóút-paraméterek, hajó-meder távolság szabályozása 

o kitűzési terv jóváhagyása 
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o hajózási zárlat elrendelése 

o vízi munkavégzési engedélyek kiadása 

o ellenőrzési tevékenység végzése, szankcionálás 

o RIS rendszer fejlesztése és üzemeltetése 

• rendőrség 

o közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, jogszabálykövető magatartás 

kikényszerítése, szankcionálás 

• környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 

o környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentések vizsgálata, a medret érintő beavatkozások, 

kotrások, építési tevékenység ellenőrzése, jogkövetés kikényszerítése szankciókkal 

A jelenlegi rendszerben a dunai hajózással kapcsolatos összetartozó feladatok nagymértékben szét 

vannak szórva. Ezt a helyzetet csak a szervek között létrehozott szoros és élő együttműködéssel 

lehetne kompenzálni. Azonban a szervezetek forráshiányos működésük miatt csak a kötelező 

feladataikat (vagy azokat sem) képesek ellátni. Ezen a helyzeten csak a szorosan összetartozó 

feladatok egy szervezetbe való telepítésével lehetne segíteni, dunai révkapitányságok létrehozásával, 

amelyek a hatósági ellenőrzési és engedélyezési feladatok mellett átvennék a hajóút kitűzésével, 

kitűzési tervek készítésével és a RIS rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat, a vízügyi feladatok kettős ellátása nélkül, hiszen a vízügy az alapfeladataként előállított 

térkép alapján a révkapitányság elkészítheti a kitűzési tervet. A révkapitányságok fő feladatai 

lennének: 

o hajóút kijelölése, kitűzése és fenntartása (Vgt. III. fejezet 7. §), 

o hajózást irányító és kitűző jelzések üzemeltetése, 

o a hajóút jellemzőinek mérése, adatrögzítése 

o víziút hajózhatóságának javítását elősegítő kutatás és technikai fejlesztés 

o a RIS üzemeltetése és fejlesztése 

o karavánméretek, hajóút-paraméterek, hajó-meder távolság szabályozása 

o hajózási zárlat elrendelése 

o ellenőrzési tevékenység végzése, szankcionálás 

A szervezetet fel kell ruházni olyan jogosítványokkal, amelyekkel a dunai hajózásban résztvevő idegen 

lobogójú hajók ellenőrzése és szabálysértéseik szankcionálása biztosan és könnyen elvégezhető. 

Ebben a felállásban a hajók mederben okozott kárainak megtéríttetése is elérhető lenne. További 

fontos feladat az olajos fenékvizek és más hulladékok leadására alkalmas helyek, vagy hajók 

kialakítása és ezzel párhuzamosan az olajos fenékvizek ill. más szennyező anyagok vízbe juttatásának 

szigorú büntetése. 
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3.1.4 Hogyan tovább 
 

A 3.1.2 pontban leírt folyamatok eredményeit folyamatosan és összehangoltan kell bevezetni a 

gyakorlatba. Különösen igaz ez a gázlójelentési rendszerre és az előrejelzésekre, amelyek tesztje akár 

egy éven át is húzódhat, mire az esetleges hibák javítását követően megbízható adatok 

szolgáltatására lesz alkalmas. 

Az új gázlójelentési rendszer működéséből származó hajóúti vízmélység-adatok feldolgozása alapján 

kell eldönteni, hogy a hajózás további javítása indokolt-e, s ha igen, akkor hol és milyen mértékben 

kell újabb beavatkozásokat végezni. 

A magyarországi Duna-szakasz alapvető problémáit - a bősi erőmű alatti szakasz bevágódása, a 

fentről érkező hordalék hiánya miatt az alsóbb szakaszon bekövetkező erózió, a mellékágak 

lefűződése - nem lehet elválasztani a hajózási viszonyok javítására tett intézkedésektől. A hajóút 

fejlesztés új szemléletének bevezetésével sem lehet mindennemű kotrástól eltekinteni, ezért fenn 

vázolt folyamat megállítására ill. lassítására, a hordalék pótlására megfelelő eljárásokat kell 

kidolgozni és a gyakorlatba átültetni, a rajnai vízlépcsők több évtizedes tapasztalatai alapján. 

A csúcsgázlók rendezését követően a továbbfejlesztett gázlójelentési rendszer (új vízmércék, új 

metodika, számítógépes modellek) kísérleti és éles üzeme során felgyűlt mérési eredmények 

kiértékelésével a mostaninál jóval pontosabb képet fogunk kapni a magyar szakasz hajózhatóságáról, 

mélységviszonyairól és forgalmáról. A hajózás feltételeit javító további intézkedések 

szükségszerűségét és a fejlesztés irányát az összegyűlt adatok tanulmányozásával sokkal jobban meg 

lehet ítélni a mostani állapothoz képest, amelyre a hiányos,hiányzó sokszor deklaráltan hibás adatok 

megléte a jellemző. 

A feleslegesen végrehajtott, túlzó mértékű, vagy más módon kárt okozó munkák elkerülésére, a 

források felesleges elpazarolásának megakadályozására mindenképpen fontosnak tartjuk a fenn 

felvázolt folyamat betartását, és nem a meder ész nélküli kotorgatásával javítani a hajózhatóságot. 

 

3.2 Ombudsmani javaslatok elemzése 

 

3.2.1 Navigáció és informatika 
 

Tervezet: 

„a magyar Duna-szakasz lesz a dunai víziút legjobban kitűzött, elektronikus navigációs támogatással 

legjobban ellátott, legbiztonságosabban hajózható szakasza. Intézkedések: 

- hidrológiai monitoring és előrejelzés korszerűsítése és sűrítése térben és időben (közel-
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folyamatossá tétel) 

- a hajózóút kitűzés korszerűsítése, pontosítása és gyakorítása (közel-folyamatossá tétel) 

- a magyar Duna-szakaszon járó hajók fedélzetén, magyar területen, a korszerű navigációs eszközök 

és személyzet előírása, illetve szükség szerint szolgáltatásként való biztosítása 

- a hajózóút vonalvezetésének legjobb igazítása a mederviszonyokhoz a gázlóknál.” 

 

Tervezet javasolt módosításokkal: 

Magyarország a RIS keretében fejlesztés alatt álló szolgáltatásokat lehető leghamarabb bevezeti a 

magyar Duna-szakaszon, ennek keretében: 

• biztosítja a folyamatosan aktualizált jó minőségű ECDIS térképeket, és kötelezővé teszi a 

kereskedelmi hajózásban a használatukat 

• továbbfejleszti gázlójelentési rendszerét, kutatásokat végez annak érdekében, hogy azok 

megbízhatósága és pontossága feleslegesen nagy biztonsági tartalék képzése nélkül, 

lehetőség szerint előrejelzéseket készít a hajóút várható mélységviszonyaira 

• korszerűsíti hajóút-kitűzési eszközrendszerét és kitűzési gyakorlatát 

• a hajóút vonalvezetését a mederviszonyokhoz igazítja a gázlókban 

• olyan szervezetrendszert hoz létre, amelyben a Dunai hajózással kapcsolatosan telepített 

feladatok hatékony ellátását nem akadályozza meg a túlzott tagoltság. 

Magyarázat: 

Magyarországon folyamatban vannak az EU-s RIS (River Information Services) szolgáltatásokat 

fejlesztő, bevezető projektek. Egyes szolgáltatások már most is működnek (pl. NAVINFO 

rádióállomás, AIS mikrohullámú gerinchálózat, AIS-t használó hajók nyomkövetése). Mások bevezetés 

alatt vannak (pl. idény nyártól kötelező lesz minden nagyhajót AIS adó-vevő készülékkel ellátni). Más 

szolgáltatások elvileg már működnek, azonban a projektek magyarországi megvalósításának egyik 

gyakori jelenségeként csak a projekt lezárulásával adódik valami eredmény, míg a tevékenység 

folytatása több szempontból sem megoldott. Ilyen pl. az ECDIS térképek és a PANNONRIS oldal 

üzemeltetésének ügye. A térképkészítés feladatát a Vízügyi Minisztérium továbbadta a VITUKI Kht.-

nak, aki továbbadta egy vállalkozónak. Ebből rengeteg nehézség adódott, a térképek készítésének és 

frissítésének rendszere sem financiális, sem szervezeti oldalról nem biztosított. Jelenleg több 

szervezet is harcol a feladat megszerzéséért, miközben csak a korábban készült elavult térkép áll 

rendelkezésre. A személyzeti előírásokat Magyarország legfeljebb saját hajóin tudná szigorítani. 

Ebben az esetben is igaz az, hogy a szabályozás szigorításánál sokkal inkább a személyzeti feltételek 

ellenőrzése (létszám mennyiségi és minőségi meglétének ellenőrzése, pihenőidők betartásának 

ellenőrzése) segíthet abban, hogy létszámhiány, fáradtság, bódult állapotban folytatott munkavégzés 

következtében ne történjenek balesetek. Jelenleg az ellenőrzési tevékenység, szankciók kiszabását a 

jogszabályi háttér rendezetlensége mellett az is nagymértékben akadályozza, hogy az egyes, 

egymással szoros kapcsolatban álló hatáskörök különböző szervezetekhez vannak telepítve, amelyek 

között az együttműködés a legritkább esetben felel meg a kívánalmaknak. 
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3.2.2 Hajók mőszaki elıírásai és víziközlekedési szabályok 
 

Tervezet: 

„Mo szigorítja a vízi közlekedés szabályait a jobb környezetvédelmi megfeleltetés érdekében.” 

„Mo szigorítja a hajók műszaki előírásait a jobb környezetvédelmi megfeleltetés érdekében.” 

Tervezet javasolt módosításokkal: 

Magyarország fokozottan kívánja ellenőrizni a magyar szakaszon közlekedő hajókat. Ez az ellenőrzés 

kiterjed a hajók műszaki állapotára, az általuk elkövetett környezetszennyezésekre (olajos fenékvíz, 

kommunális hulladék, szennyvíz vízbe juttatása) és közlekedési szabályok betartására (gázló 

normasértések, mederérintések, menetidők betartása stb.). Magyarország olyan jogszabályi 

környezetet és végrehajtó szervezeteket rendel ezekhez a feladatokhoz, amelyek segítségével a 

szabályellenes tevékenységek nem maradnak felderítetlenül, visszatartó erejű szankcionálásuk 

folyamatosan megvalósul. 

Magyarázat: 

A jelenlegi jogszabályok sok esetben túlzott szigorúsággal szabályozzák az új építésű hajók műszaki 

követelményeit. Számos esetben választják inkább egy régi hajó átépítését, motorjainak felújítását 

annak érdekében, hogy a szigorú előírások miatti magas költségszintű új építést és motorcserét 

elkerüljék. Másrészt az idegen lobogó alatt Magyarországon közlekedő hajók műszaki előírásait 

magyar jogszabályokkal nem lehet befolyásolni. 

A víziközlekedési szabályok a magyar jogrendben miniszteri rendeletként kerültek kiadásra, azonban 

ennek a jogszabálynak az első része a dunai államok mindegyikében ki lett hirdetve (Duna Bizottság 

LX. Ülésszakán a DC(SES-60/47 határozattal elfogadott „A dunai hajózás alapvető rendszabályai”-nak 

megfelelően); ezért ennek szigorítása csak a Duna Bizottságon keresztül lenne lehetséges, viszont 

szakmailag nem indokolt. A jogszabály második része a magyar belvizeken történő víziközlekedés 

általános és különös szabályozását tartalmazza, amelyet az első rész nem fed le. Szakmai 

szempontból ez a rész is megfelelő. A problémát sokkal inkább a jogkövető magatartás hiánya 

okozza. A jogkövető magatartás oka a kereskedelmi célú hajózásban az, hogy a rendőri szervek a 

nyelvtudás és a szakmai felkészültség hiánya miatt nem szankcionálják a szabálysértéseket. 

Nehézséget okoz az is, hogy a szűkös költségkeret miatt dunai viszonylatban elégtelen a vízen való 

jelenlétük, hasonlóan a hajózási hatósághoz. A szankcióként kiszabható büntetések mértéke sok 

esetben nem visszatartó erejű, általános gyakorlat, hogy pl. gázlónorma sértéseket a hajók azért 

követnek el, mert pontosan tudják mikor, hol, milyen feltételek mellett tudnak egy gázlón a 

gázlójelentésben meghatározott merülésnél nagyobb merüléssel átmenni és bőségesen megéri nekik 

a nyert idő a kis mértékű büntetés megfizetését. A rendőrségnél még rosszabb helyzetben van a 

hajózási hatóság, amely dunai viszonylatban szinte egyáltalán nem tartózkodik a vízen. E mellett 

jogszabályi hiányosságok és hibák miatt a hatóság nem képes hatékonyan szankcionálni a 

szabálysértéseket. Mindezek alapján nem a szabályok szigorításával, hanem a megfelelő jogszabályi 

környezet kialakításával, a hatáskörök és feladatok megfelelő elosztásával, felkészült szakemberek 
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munkába állításával kell és lehet a szabályok betartását biztosítani, szigorúbb szabályok hozatala 

önmagában nem jelent megoldást, csak a jogkövető, becsületes polgárok életét nehezíti tovább. 

3.2.3 Kotrások szabályozása 
 

Tervezet: 

„Mo fenntartja a Dunából és árteréről származó kavics és mederanyag bányászati és eladási tilalmát, 

ideértve a hajózóút fenntartó kotrások anyagát.  

(Utóbbit a mederbe kell, karbantartási szempontok és a hordalékpótlás kívánalmai szerint, 

vissszahelyezni.).” 

Tervezet javasolt módosításokkal: 

Magyarország a Duna vonatkozásában felelős hordalék-gazdálkodást vezet be, amelyet a vízügyi 

ágazatnak kell folytatnia és hordalék-gazdálkodási terven kell alapulnia. A hordalék-gazdálkodási terv 

szabályozza a hajóutat nem érintő valamint a mellékágakban és ártereken végzett kotrási 

tevékenységet is. A felső szakasz további medereróziójának mérséklésére kidolgozza a hordalék 

visszapótlás megfelelő és hatékony módszerét, és megvalósítja azt. A hajózást javító beavatkozások 

mértékét, illetve hajóút paramétereket a hordalék-gazdálkodási terv nyújtotta lehetőségek alapján 

határozza meg. A vízügyi ágazattól független szervnek kell felügyelnie és ellenőriznie a Duna medrét 

és árterét érintő kotrási tevékenységet. 

Magyarázat: 

A Rajnán már több évtizedes gyakorlata van a hordalék-gazdálkodásnak és a hordalék-pótlásnak. 

Több nagyszabású kísérletet és kutatást végeztek ebben a tárgyban, amely során jelentős 

mennyiségű tapasztalat és tudás halmozódott fel. Ezt a tudást kell adekvát módon alkalmazni a 

Dunára is, azzal együtt, hogy szükség esetén saját vizsgálatokat is kellhet végezni. Fontos, hogy a 

kotrási tevékenységek érdekmentes, független és szakszerű ellenőrzés mellett valósuljanak meg. A 

hordalék-visszapótlás és a hordalék-gazdálkodás „drága mulatság”, melynek fedezetét lehetőleg 

külső forrásból kell megteremteni. 

 

3.2.4 Monitoring 
 

Tervezet: 

Fenti intézkedéseket követőn Mo figyelemmel kíséri a hajózási szállítási volumen, és a hajóforgalom 

változását, a hajózóút telítődésének mértékét, a jövőbeli tervezés megalapozása érdekében. 

 

Nincs módosítási javaslat. 
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