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Program
Június 12. (szerda)
12.00 – 17.30

Regisztráció: Old Lake Golf Hotel

14.00 – 14.15

Kirándulás felvezető előadás – Dankó Zsolt (Geoszféra Kft.)

14.15 – 18.00
Kirándulás Tata városában a karsztvíz visszatérése miatt
elvizesedő területekre – Kirándulásvezető: Dankó Zsolt (A bejárni kívánt útvonal
térképe a Program végén található)
18.30

Vacsora és Baráti találkozó

Június 13. (csütörtök)

08.00 –

Regisztráció: Old Lake Golf Hotel

09.00 – 09.30

Köszöntők, megnyitó
Michl József polgármester, Tata Város Polgármesteri Hivatal
Tóth Ferenc dandártábornok, Polgári védelmi főfelügyelő,
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hoffmann Imre Foglalkoztatáspolitikai helyettes-államtitkár,
Belügyminisztérium

09.30 – 09.50
városa

Michl József (Tata Város Polgármesteri Hivatal): Tata - A vizek

09.50 – 10.10
Gondárné Sőregi Katalin - Gondár Károly - Tahy Ágnes: A
Dunántúli- középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek
állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése – projektbemutató
10.10 – 10.30
Jocháné Edelényi Emőke: Miért veszélyforrás a földtani felépítés
figyelmen kívül hagyása? A Dunántúli-középhegység karsztvízkészletéből végzett
vízkiemelések példáján.
10.30 – 11.00 Kávé szünet
11.00 – 11.20
Maller Márton (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság): A Dunántúliközéphegység karsztos víztartójának regionális változásai, kapcsolódó jelenségek
Tata városában
11.20 – 11.40
Dankó Zsolt (Geoszféra Kft.): A karsztvízszintemelkedés
geotechnikai következményei, javaslatok ezek elhárítására

2

11.40 – 12.00
Tamás Csaba (BékésDrén Kft.): Tata belterületén jelentkező,
karsztforrások okozta károk elhárítása érdekében alkalmazott mélyszivárgó és egyéb
vízépítési technológia bemutatása
12.00 – 12.30

Beszélgetés az előadások által felvetett kérdésekről

12.30 – 13.30

Ebéd

13.30 – 14.30

Poszter bemutatók

14.30 – 14.50
Madaras Attila (Belügyminisztérium): Beszámoló a Pince- parfalés földcsuszamlás veszély-elhárítási bizottság elmúlt kétévi tevékenyégéről
14.50 – 15.10
Szalai János (SYCONS Kft.) - Schrick István (Rácalmás Város
Polgármesteri Hivatal): Rácalmás Ófalu tragédiája és a településrészt szétszakító
földcsuszamlás rehabilitálása, stabilizálása irányított fúrásos technológiával
15.10 – 15.30
Kárpáti László (Viacon Kft.): Belterületi patakok elvezetése Viacon
hullámacél szerkezetekkel.
15.30 – 15.50

Kávészünet

15.50 – 16.10
Kovács Attila (MBFSz): A tatai visszatérő források földtanihidrogeológiai vizsgálata
16.10 – 16.30
Kaszás Ferenc (Trilobita Bt.): Földtani (hidrogeológiai)
vizsgálatokra épülő technológiai tanulmányterv kidolgozása Kozármisleny városi
lakótelep vízelvezetési problémájának megoldására
16.30 – 16.50
Ágnes Elam-Saághy (Metropolitán Egyetem): A magyarországi
víziközlekedés turisztikai szempontú bemutatása*
16.50 – 17.00

Beszélgetés az előadások által felvetett kérdésekről

Fakultatív kirándulás a Tatai Kálvári-domb Természetvédelmi Terület és Szabadtéri
Geológiai Múzeum területére. – Kérjük, hogy a kiránduláson való részvételi
szándékát a regisztrációnál jelezze!

19.00

Fogadás

*Az előadás angol nyelvű szövege a kötet végén olvasható (pp. 35-45.)
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Június 14. Péntek

09.00 – 09.20
Prakfalvi Péter (MBFSz): Pincék, partfalak, földcsuszamlások.
Esettanulmányok a Pince- és partfalveszély-elhárítási szakértői bizottság közelmúlti
tevékenységéből
09.20 – 09.40
Kenesei József (GeoTeszt Kft.): Pinceszakadást, földcsuszamlást
okozó geotermikus energiahasznosító vízkutak Pakson
9.40 – 10.00
Bozsó Tamás: Felszín alatti vizek okozta veszélyforrások és
katasztrófa helyzetek földalatti létesítmények építésénél.
10.00 – 10.20
Kecskés Gábor (SZIE YMÉK): A csapadék - és tisztított
szennyvizek szikkasztásának geotechnikai kockázatai
10.20 – 10.40 Kávészünet
10.40 – 11.00
Várhegyiné Kiss Zsuzsa, Bárányné Frucht Éva, Szegvári
Gabriella (Bányavagyon Hasznosító): Bezárt uránércbánya vízfeltelési folyamata és
monitoringja
11.00 – 11.20
Török Ákos - Bögöly Gyula - Vásárhelyi Balázs (BME
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék): Rézsűcsúszás lehetséges okai,
esettanulmány Budapest területéről
11.20 – 11.40
Varga Lajos (Habbeton Kft.): Salgótarjáni Bányamúzeum Földalatti
Kiállítóhely Frontfejtés rekonstrukciója
11.40 – 12.00
Oszvald Tamás – Kenesei József – Dankó Zsolt – Szőke
András: A Dunaszentmiklósi földcsuszamlás története, rehabilitációja és tanulságai –
kirándulás ismertető

12.00 – 13.30 Ebéd

13.30 – 17.00 Kirándulás a Dunaszentmiklósban 2010-ben történt tanulságos
földcsuszamláshoz, utána részben vezetett kirándulás a Fényes Forrás
Tanösvényhez – saját gépkocsikkal.
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Dunaszentmiklós (2010 június)

Tata ISMÉT a vizek városa
Hidrogeológiai szakmai kirándulás a városban az elmúlt 10-15-évben újraéledő
karsztforrások megtekintésével és az ebből származó problémák ismertetésével

Indulás 14.10 órakor a konferencia helyszínétől, az Old Lake Golf Hotelből
saját gépkocsival, a 2km távolságban lévő Tatai Kálvári-domb, Szabadtéri Geológiai
Múzeum parkolójába. Onnan a Kismosó patak mentés sétálunk végig, majd a további
utunkat Dottóval, a városnéző kisvasúttal tesszük meg.

①

Tatai Kálvária domb Szabadtéri Geológiai Múzeum

Az egykori kőbánya falán felszíni kibúvásként megjelenő mezozoós
alaphegység megtekintése, melyek a városban jelentkező karsztvizek víztároló
kőzete
② A Kismosó-patak tektonikus völgyének mederrekonstrukciós munkáinak
eredményeként rehabilitált terület megtekintése
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Vetővonalra települt források, drénezés és mederrekonstrukció révén
víztelenített környezet, forrásfoglalás, sportcsarnok és lakópark építése
közvetlenül a vízfakadásokkal érintett környezetben)
③

Tata, Május 1 út -

a városba bevezető 4 sávos főúton fakadt forrás felszámolásának ismertetése
④ Karsztvízjelenségek a bányák aktív vízvédelmének időszakában beépített
Kazincbarcikai úti lakótelep
Forrásfakadások 4 emeletes társasházak lépcsőházában, illetve az épületek
alatt)
⑤

Tata, Fürdő utca – Lo Presti forrás

Már a rómaiak által használt, lassan pozitívvá váló karsztforrás kürtőjének
megtekintése, apácafürdő medencéje, vízimalom a város kiemelt területén,
útközben elhaladunk az a Török fürdő ugyancsak forrásokkal érintett épülete
mellett
⑥

Tatai vár 60 perc pihenővel

Esterházy kastély forrásai, Platán „forrás”, várfal alatti nagy forrá a Ferrandó és
a Rosenberg bástya között, várkút megcsapolása, forrásfakadás a várudvaron,
középkori vízi malom a vár falainbelül
⑦

Tata, Angol park

A mesterséges kialakítású Cseke tó, Tükör forrás és forrástava, Pokol forrás, a
forrásvizekre települt malomsor a Jenő malommal, műromok
⑧

Tata, Piac tér –

Az Által-ér teraszán beépülő központi terület alapozási problémái a tőzeges
altalaj és a pozitív nyomású rétegvizek által meghatározott geotechnikai
körülmények között
⑨
Az Öreg-tó Ny-i partján korábbi föltörténeti korokban jelentkező
forrástevékenység során keletkezett édesvízi mésztufa falak megtekintése
⑩

Visszatérés a konferencia helyszínére kb. 18 óra után
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ARANY FOKÚ TÁMOGATÓK

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK

SZAKMAI PARTNEREK

 Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
 Magyarhoni Földtani Társulat
 Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdasági
Egyetem
 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettan-Geokémia Tanszék, Vulkanológiai
Csoport
 Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet
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SYCONS Kft.

•

BEMUTATKOZÁS

A 1990-ben alapított, magyar tulajdonú vállalkozás.

Fő tevékenységi köreink:
• felszínmozgások komplex stabilizálása
• nagy mélységű fúrt szivárgórendszerek kiépítése irányított fúrással
• munkagödrök, partfalak szegezéses/horgonyzásos megtámasztása
• alapok utólagos megerősítése mikrocölöpökkel
• fúrt vasbeton cölöpök készítése
• kis- és nagyátmérőjű irányított csősajtolás
• közműépítés és csatornafelújítás.
Folyamatosan keressük az innovatív megoldási módszereket a mélyépítés területén a régi, jól bevált
technológiákra alapozva. Az így kialakított gépparkunk és a kidolgozott, hosszú évek során megbízhatóan
alkalmazott technológiáink képessé tesznek bennünket olyan speciális felszín alatti munkák kivitelezésére,
melyekre méltán lehetünk büszkék mind itthon, mind külföldön.

Felszínmozgások stabilizálása
Saját szabadalmunk a talajvíz megemelkedésével,
áramlásával
kapcsolatba hozható felszínmozgások esetében
alkalmazható
nagymélységű, komplex fúrt szivárgórendszerek építési
technológiájának kifejlesztése. 2001 óta számos esetben
tudtunk ezzel megoldást nyújtani nagyobb kiterjedésű,
már leszakadt, megmozdult, vagy erősen
omlásveszélyes partfalak stabilizálására, valamint több
hasonló jellegű káreset kialakulásának megelőzésére.

Földfalak, meredek rézsűfelületek
megfogása
Építési munkagödrök, meredek rézsűfelületek
kialakításakor, nem
kellően teherbíró, vagy esetleg már megmozdult
támfalak, szádfalak, résfalak kiváltására, vagy
teherbírásának, biztonságának növelésére jelenthetnek
gyors és gazdaságos megoldást az általunk kivitelezett
fúrt-injektált talajhorgonyok. A merev acélbetétes
horgonyokat akár falazott kő, tégla, monolit beton,
vasbeton szerkezeteket is átfúrva, szükség esetén 24
órán belül terhelhető kivitelben el tudjuk készíteni
ideiglenes, vagy – a feladat céljától függően – végleges
jelleggel.

Alapmegerősítések
Egyre gyakrabban merül fel az igény értékes
lakóingatlanok, nagy
alapterületű áruházak, csarnokok megsüllyedt,
tönkrement, esetleg a kedvezőtlen altalaji adottságok
miatt nem megfelelő teherbírásúnak bizonyult
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alapozásainak utólagos megerősítésére. Ez esetekben,
ahol az elbontás nem jöhet szóba, a problémára
megbízható megoldást kínálunk zárt, szűk helyeken is
kivitelezhető mikrocölöpös alapmegerősítéssel, az
alapozás alatt képződött talajüregek hézagmentes,
habbetonnal történő kiinjektálásával, illetve ezek
együttes alkalmazásával.

Csősajtolás, csatornarekonstrukció
Cégünk a kezdeti, magasépítésben eltöltött eredményes évei után fordította
figyelmét a modern, kitakarás nélküli közműépítési és -felújítási technológiák
alkalmazása felé. Csőbéleléssel, ill. csőroppantással kivitelezett
csatornarekonstrukcióink lehetővé teszik a nem megfelelő szállítóképességű
vagy teherbírású, összetört, körszelvényű vezetékszakaszok felújítását
változatlan nyomvonalon, akár nagyobb átmérővel is - mindezt a felszín
megbontása nélkül. Később tevékenységünk kiegészült a nagy pontosságú,
egyre nagyobb átmérővel (1700 mm-ig) és hosszban( 100 m-ig)
megvalósított csősajtolásokkal, mely az újnyomvonalon létesített közművek –
főként forgalmas utak, ill. vasúti vágányok alatti - keresztezésére jelent
korszerű megoldást.

SYCONS Kft.
2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép. +36-23-385-911 • sycons@sycons.hu • www.sycons.hu •
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GeoTeszt Kft - Mérnöki tervezés és szakértés
Cégünk, a GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. 1993-ban
alakult. Fő profilunk az építőmérnöki tervezés és szakértés. A megalakulás óta több
mint kétszáz önkormányzattal, számos kivitelező céggel és magánszeméllyel
alakítottunk ki partneri viszonyt, bizalommal fordulnak hozzánk a felmerülő mérnöki
problémákra megoldást keresve. 1976-tól cégünk munkatársai folyamatosan
közreműködtek az Országos Pince és Partfal Program tervezési munkáiban.
Felkészülten alkalmazzuk mind a hagyományos, mind a számítógéppel segített tervezés
eszközeit. A tervek elkészítésében munkatársaink az építőmérnöki szoftverek (CAD,
FEM) legfrissebb verzióit használják.
Fő tevékenységeink:














Pályázati műszaki dokumentációk készítése (EU, vis maior)
Geotechnikai szakértői tevékenység
Talajrétegződés feltárása, elemzése – talajvizsgálati jelentés készítése
Üregkutatási dokumentációk összeállítása
Geotechnikai tervek készítése
• Partfal stabilizációs tervek
• Különböző szerkezetű megtámasztó szerkezetek tervezése
• Pinceveszély-elhárítási tervek (feltárás, kutatás, tömedékelés,
megerősítés)
• Pince megerősítési és építési (vájási) tervek löszben, tufában
• Alapozási tervek (sík- és mélyalapok)
• Sziklafalak állékonyságának biztosítása, pergésvédelmi tervek
• Munkatérhatárolási tervek
• Víztelenítési tervek (munkatérben, felszínmozgásos területeken)
Árvízvédelmi létesítmények tervezése (töltések, mobil gátak, műtárgyak)
Vízrendezési tervek készítése (bel- és külterületen egyaránt)
Altalaj eredetű épületkárosodások felülvizsgálata, szakértése
Alsóbbrendű közutak, meliorációs utak tervezése
Várfal és városfal rekonstrukciós tervek
A tervezési feladatokhoz kapcsolódó geodéziai mérések elvégzése
Cégünk által készített kiviteli tervek tervezői művezetése

A GeoTeszt Kft rendelkezik korszerű dokumentációs eszközparkkal, mellyel igyekszünk
a felmerülő megrendelői igényeknek eleget tenni.
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A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek
állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése – projektbemutató
Gondárné Sőregi Katalin1-Gondár Károly1-Tahy Ágnes2
A Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolója a bányászati célú karsztvízszint süllyesztés időszaka
után (1960-1989) az 1990-es évek eleje óta regenerálódik, a karsztvízszint és a forráshozamok
folyamatosan emelkednek. A karsztvízszint emelkedésével a rétegvizek és talajvizek felé vízátadás
történik, így nemcsak a főkarszvíztároló területén, hanem a szomszédos területeken is jelentkezik a
feltöltődés hatása.
A főkarsztvíztároló regenerációja a túlzott kitermelés időszaka után önmagában tekintve kívánatos
jelenség, ugyanakkor az emelkedési folyamat problémákat is okoz. Ezek közül néhány jelentősebb:


A hegységperemi helyzetben lévő nagyhozamú karsztforrások, forráscsoportok fokozatosan
megszólaltak, vízhozamuk egyre nőtt és mára lakott területeket veszélyeztetnek (pl. Tata,
Bodajk, Fehérvárcsurgó, Csór, Várpalota, Inota, Öskü, Pápa-Tapolcafő). Vizüket a kisebb
vízfolyások, árkok és az azokat összegyűjtő nagyobb csatornák nem képesek károk nélkül
elvezetni.
 A természetes vízfolyások ökoszisztémájának állapota megváltozhat.
 A felhagyott mélyműveléses bányák, leművelt, felszakadozott térségeinek víz alá kerülése
másod- és harmadlagos felszínmozgásokat indíthatnak el (pl. Dudar, Várpalota, Nyirád).
 A hidegvízű karsztvíztároló nyomásállapotának változása a kevert vizű források esetében
(pl. Hévíz) a keveredési arány megváltozásához, így a hőmérséklet csökkenéséhez vezethet.
 A karsztvízszint emelkedése a térségi vízbázisok és a felszín alatti víz hosszú távú
vízminőség romlását is előidézheti. Kockázatot jelentenek a lesüllyesztett karsztvízszint
fölé elhelyezett hulladékok, veszélyes anyagok, az egykori mélyművelésű bányák (pl.
Veszprém, Kincsesbánya).
A negatív folyamatok vizsgálatára és előrejelzésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
2019-ben projektet indított (KEHOP-1.1.0-15-2017-00010). A projekt célkitűzéseit a Kvassay Jenő
Terv (Nemzeti Vízstratégia) külön is nevesíti.
A projekt egyik legfontosabb feladata a Dunántúli-középhegység állapotának felmérése. Az
állapotfelmérés során új, a jelenlegi állapotokat rögzítő forráskataszter készül. Megtörténik a
források és kisvízfolyások vízhozamának mérése, a fenti potenciális veszélyt jelentő hidrogeológiai
jelenségek feltérképezése. Archív adatbázis és az állapotfelmérés új adataira támaszkodva a projekt
során regionális és lokális vízháztartási és áramlási modell fog készülni. A modellezések célja, hogy
prognózisok készüljenek a további várható vízszintemelkedésről, és az ezáltal veszélyeztetett
térségekről. A beszivárgás mennyiségének éghajlat okozta változása mintaterületi vizsgálatok
segítségével kerül pontosításra. Így nemcsak a vízszint emelkedést, de a csapadékszegény
időszakokban a várható csökkenést is prognosztizálni lehet, ami a vízellátás szempontjából
kiemelkedő fontosságú kérdés.
Az állapotfelmérés és a modellezés eredményeinek tükrében a szakemberek a projekt végén
vízkészlet-gazdálkodási célkitűzéseket és feladatokat fogalmaznak meg, javaslatot tesznek műszaki
megoldásokra és esetleges új beruházásokra.
A projekt kivitelezését a Smaragd-GSH Kft. végzi szoros szakmai együttműködéssel az OVF-vel,
az érintett vízügyi igazgatóságokkal és a projekt koordinátor VIZITERV ENVIRON Kft.-vel. A
projekt várható befejezése 2021 július.
1
2

SMARAGD-GSH Kft. (1114 Budapest Villányi út 9.)
Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D).
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MIÉRT VESZÉLYFORRÁS A FÖLDTANI FELÉPÍTÉS FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSA
A DUNÁNTÚLI KOZÉPHEGYSÉG KARSZTVÍZKÉSZLETÉBŐL VÉGZETT
VÍZKIVÉTELEK PÉLDÁJÁN
Jocháné Edelényi Emőke

A víz létfeltételeink közé tartozik, az egészséges ivóvíz minden ország egyik legfontosab
bértéke. Hazánkban a felszíni vízek szennyezettsége miatt ivóvizünk több mint 90 %-át
felszínalatti vízekből nyerjük.
A Dunántúli-középhegység karbonátos képződményeiben tárolt karsztvíz nagyfontosságú, de
igen sérülékeny ivóvízbázisaink egyike. A múlt század második felének évtizedeiben a
karsztvízszint alatt települt bauxit- és kőszénelőfordulások bányászata nagyméretű aktív
vizvédelmet, vízkiemelést igényelt, melynek igen káros hatásai közismertté váltak.
A térségben sokldalú kutatás folyt, eélsősorban a Vízügyi Tudományos Kutató Intézetben A
több tíz méteres vizszintsüllyesztés és a források elapadása,a kutak kiszáradása, valamint a
Hévizi-tó hozam- és hőmérséklet csökkenése közötti kapcsolat többé-kevésbé elfogadott volt,
de eltérő vélemények voltak az utánpótlódási útvonalak, a felszín alatti áramlási pályák
kérdésében.
Az 1990-es évek elején befejeződött a nagyméretű vízkiemelés, s megindulhatott a térség
hosszú ideig tartó rehabilitációja. Ennek pozitív eredményei jelentkeztek de újabb problémák
is prognosztizálhatóak voltak, mint az alacsony vízszintü időszakban kiszáradt, s
hulladéklerakónak használt kutak ismét víz alá kerülése, s a korábbi mocsaras, de kiszáradt s
építkezésre használt mocsaras területek újra magasabb vízszintü területté válása.
Mindezek alapján került sor a Magyar Állami Földtani Intézetben a folyamat vizsgálatára, a
rendelkezésre álló földtani ismeretanyag összefoglalására és célirányos rendezésére a
karsztvízföldtani problémák megoldása érdekében. A kialakultt depresszió, majd a meginduló
rehabilitáció – térben és időben egyedülálló alkalmat kínáltak a karsztvízkészlet alakulását, a
vízáramlásokat megszabó geológiai tényezők elemzésére.
Az elemzést a nagyszámú földtani adaton túlmenően az a tény tette lehetővé, hogy - elsősorban
a bányavállaltaoknak, valamint a VITUKInak, a Magyar Állami Földtani Intézetnek
köszönhetően - sűrű és hosszú idősorú vízmegfigyelő hálózati adat állt rendelkezésre.
A vizsgálatok tisztázták és megérthetővé tették a geológiai tényezők szerepét a karsztvízszint
alakulásában és a felszínalatti áramlásban.
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A Dunántúli-középhegység karsztos víztartójának regionális változásai,
kapcsolódó jelenségek Tata városában
Maller Márton
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
A Dunántúli-középhegység területén az 1950-es években kezdődött egyre fokozódó hozamú
bányászati vízkitermelések hatására a karsztos víztartóban gyökeres változások következtek be.
A több tíz, helyenként akár száz métert is meghaladó leszívás, majd a visszapótlódási folyamat
alapvetően hatással volt a térség felszín alatti vízkészletére, befolyásolta az ivóvíz ellátást, a
felszíni vízgazdálkodást és a településfejlesztési, területrendezési döntéseket is.
A rendelkezésre álló adatok, és hidrológiai statisztikai elemzések segítségével a három
legnagyobb hozamú kitermelést vizsgálom részletesen (Nyirád, Tatabánya-Dorog,
Kincsesbánya-Várpalota). Összehasonlítom a három terület jellemző karsztvízszint idősorainak
alakulását, illetve összevetem azokat a kitermelt vízhozamok idősorával. Vizsgálom a leszívási
időszak és a bányák bezárása utáni visszatöltődési időszak jellemzőit, és részletesen elemzem
a mesterséges leszívás utáni természetes vízkészlet-visszapótlódási folyamat ütemét a három
térségben.
A Dunántúli-középhegység teljes területén bekövetkezett karsztvízszint változások értékelésén
túl bemutatom a szűkebb vizsgálati területen, Tata városában észlelt jelenségeket. A források
visszatérése és a karsztvíz egyes helyeken való váratlan megjelenése tudományos szempontból
soha vissza nem térő lehetőséget ad a folyamatok tanulmányozására, azonban komoly
megoldandó problémát is jelent a helyben élők és a vízkárok enyhítését vagy megakadályozását
végző szakemberek részére.
Kitérek az elmúlt években a tatai forrásokon végzett terepi mérések, a feltörő forrásvizek
mennyiségi és minőségi vizsgálatának jelentőségére. Elemzem a forráshozamok alakulását és
azok összefüggését a térségi karsztvízszintek változásával, bemutatom az alkalmazott
vízhozam mérési módszereket, és a Fényes forrásokon feltörő összes vízhozam
meghatározására irányuló méréssorozatunkat.
Ismertetem a Tata Város Önkormányzatával való együttműködésben 2013-2018 között végzett
rendszeres vízkémiai vizsgálatok legfontosabb eredményeit. Ezek alapján azonosítottuk a
tisztán karsztos, közös vízadóból fakadó forrásokat, és a kevert vizű jelenségeket, valamint
kimutattuk a forrásvizek tisztulási folyamatát is.
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A karsztvízszintemelkedés geotechnikai következményei, javaslatok
ezek elhárítására
Dankó Zsolt

Geoszféra Kft. (2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/A)

Az elmúlt 60-70 évben Tata közvetlen térségében a karsztvízszint először 40-50 m-t
csökkent, majd az 1990-es évektől napjainkig ez a folyamat megfordult, a vízszintek már
csaknem az induló állapotra álltak vissza. A hidrogeológiai helyzet ezen drasztikus változása
közvetlen és hatással voltak az építésföldtani adottságokra is. Míg a vízszintsüllyedés
időszakában ez a hatás kimondottan kedvező volt, korábban vizenyős területek beépíthetőkké
váltak, illetve a beépítés lényegesen olcsóbbá vált, addíg az utóbbi 20-25 évben ezen területeken
a vízszint ismétet megemelkedésével számos probléma jelentkezett. A víz közvetlen
megjelenésén és a vízelvezetési kényszeren kívül felmerül a kérdés a vízmentes időszakban
megépített épületek állkonyságával kapcsolatban, melyek problematikája máig sincs
megnyugtatóan tisztázva.
Az új építések esetében a város veszélyeztetett zónáiban szintén van, vagy lehet a
megemelekedett vízszintnek jelentős hatása. Még 10-15 évvel ezelőtt víztelenítési igény nélkül
gond nélkül beépíthető területeken napjainkra már gyakorlatilag a terepszintig ér a karsztvíz
átfejtődése révén felduzzasztott talajvíz szintje jelentősen befolyásolva a beépítés módját és
költségét. A megemelkedett talajvíz emellett a víztelenítési problémákon kívöl a tehertbírási
viszonyokat is befolyásolja.
A központi, kereskedelmi szempontból kedvező fekvésű, de rossz talajadottságú
területek felértékelődtek az utóbbi időszakban. A beépítés jellegéből és kedvezőtlen
talajadottságokból adódóan ezen területeken előszerettel alkalmazzák a mélyalapozást,
elsősorban valamilyen cölöpalapozést. Kellő helyismeret nélkül azonban ez jelentős
vízfakasztásokkal járhat, amire már több konkrét példa volt a közelmúltban. Emiatt még azokon
a területeken is, ahol a kellő vastagságú agyagos védőréteg van a vízadó réteg fölött, komoly
vízproblémák jelentkezhetnek a mélyalapozás módjának helyteleen megválasztása esetén.
Előadásomban ezen építésföldtani és hidrogeológiai szituációkat, összefüggéseket és
tapasztalatokat ismeretetem, felhívom a figyelmet az ezekből származó veszélyhelyzetekre és
javaslatot teszek ezek elkerülésére.
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Tata belterületén jelentkező, karsztforrások okozta károk elhárítása
érdekében alkalmazott mélyszivárgó és egyéb vízépítési technológia
bemutatása
Tamás Csaba
(BékésDrén Kft. 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 20.)
Tata belterületén a karsztforrások vízszintjének emelkedése okozta károk elhárítása érdekében
2018. év második felében a Békés Drén Kft. kettő, egymástól pár száz méter távolságra lévő és
a XIX században még be nem épített helyszínek közelében végzett eredményes vízkárelhárítási
feladatokat.

Helyszín a Második Katonai Felmérés térképen; 50-50 % átlátszósággal a XIX század végi és
a jelenlegi beépítés; a jelenlegi beépítés (balról jobbra haladva)
Tata Május 1. úton a 2x2 sávos közúton a Komáromi út kereszteződés közelében folyós
homokban ún. folyamatos ároknyitású drénezési technológiával kiépített ~ 4,0 méter mély
szivárgóval és erre direkt módon csatlakozó több száz liter/perc hozamú forrás foglalással
elértük, hogy 2018. őszétől a közút többéves szünet után újból teljes szélességben folyamatosan
használható.

Mélyszivárgó építés; forrás foglalás; karsztvíz és talajvíz gravitációs bevezetés az aknába
(balról jobbra haladva)
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Nyugalmi vízszintek alakulása természetes eredetű vízhozam terhelés illetve csökkenés
hatására a közelben lévő monitoring kutakban.
A közeli másik helyszínen a Kismosó patak régi medrében ahol több kisebb és nagyobb
vízhozamú karsztforrás tört a felszínre, 130 m hosszon és 4,0 méter értékkel csökkentettük az
eredeti terepszinthez képest kifejezetten nehéz felszíni és felszín alatti körülmények mellett a
vízszintet. A víztelenítés egy aknából történt, a mélyszivárgó direkt dréncső csatlakozását ipari
búvár segítségével építettük ki, az új kőszórással biztosított meder kialakításához teljesen
akadálymentes munkaterületet biztosítottunk.

Mélyszivárgó építés célgéppel és direkt dréncső bekötés az aknába ipari búvárral (balról
jobbra haladva)

Víztelenített akadálymentes munkaterület és az elkészült meder (balról jobbra haladva)
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Beszámoló a Pince- és parfalveszély-elháritási Szakértői Bizottság
tevékenyégéről
Madaras Attila
Belügyminisztérium, Pince-, partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottság

Az előadó utoljára 2015-ben vett részt a földtani veszélyhelyzetekkel kapcsolatos konferencián,
ezért az azóta eltelt – és lezárt – időszakról ad tájékoztatást (2016-18.).

Előadása elején ismerteti a felszínmozgások okozta veszélyhelyzetekkel szembeni kormányzati
intézkedéseket, azok formáit. A legelső intézkedések még 1976-ban Pécs és Eger alápincézett
történelmi belvárosainak megmentését célozták, közvetlen pénzátcsoportosítás formájában.
Később bővült a települések köre, majd 1990-től a BM vette át a feladatot, és megkezdődött a
veszélyhelyzetek megelőző jellegű, tervszerű felszámolása. Utóbb kiegészült a program a
partfalak és a földcsuszamlások jelentette veszélyhelyzetek elleni küzdelemmel, majd uniós
forrásokat is sikerült bevonni.
Jelenleg a vis maior keret biztosít támogatást a kárt szenvedett önkormányzatok részére.

Diák révén bemutatásra kerülnek az utóbbi 3 év néhány jellemző, felszínmozgásos
káreseménye. Köztük „hagyományosnak” mondható településekkel, mint pl. Eger, Pécs,
Miskolc, Dunaföldvár, Tállya, Erdőbénye, illetve teljesen újakkal, mint Kisújszállás,
Gyomaendrőd.
A Bizottság feladatköre jelenleg a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján, az ebr42 rendszerben rögzített, 3/B mellékleteket
is tartalmazó igénybejelentések szerinti vis maior szakvéleményezésekre, illetve egyedi
megkeresések esetén állásfoglalás kialakítására terjed ki. Az ország egészéből érkező
igénybejelentések helyszínelésére a jogszabály 20 napot biztosít.
Az érintett helyszínek száma hektikusan változik: az évi százat sem elérőtől, egészen 640-ig.
Kb. 120-150-ig mondható átlagosnak, az utóbbi években rendszeresen több volt. A Bizottság
átlagosan évi 50 napot fordít helyszíni bejárásokra, igyekszik egy nap minél több helyszínt
felkeresni.
A feladatkörükbe tartozó káresemények helyreállítására felhasznált vis maior keret az utóbbi
években kb. 1,1 és 1,6 Md Ft körül alakult.
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Rácalmás Ófalu tragédiája és a településrészt szétszakító földcsuszamlás
rehabilitálása, stabilizálása irányított fúrásos technológiával
Szalai János1 - Schrick István2 - Kazsoki Sándor2
Jelen előadás egy rövid bemutatás keretében ismerteti Rácalmás ősi városrészének
partfalmozgásából eredő problémáit és annak megoldására alkalmazott magyar szadalmat a
csápos ejtőkutas víztelenítő rendszert a vele együtt megépített egyéb kiegészítő műszaki
megoldásokkal.
A vizsgált terület a település régi beépítésű, történelmi lakóterületének része, ahol részben régi,
hagyományos vert falú és újabb ('70-es években épült) családi házak, felújított nyaralók
egyaránt találhatók. E Duna-parti rész korábbi nagyméretű rogyások-, illetve súvadások
viszonylag nyugalomba került földtömegein épült, aktív mozgásos zónán helyezkedik el.
A 2000 évek környékén megtörtént mozgások kiváltó oka a természeti tényezők, a nagy
csapadékokkal párosuló tartósan magas vízállás-. ill. a hirtelen apadás hatásaként aktivizálódó
felszínmozgás. A terület mind földtani, mind hidrogeológiai szempontból kedvez a
földcsuszamlások kialakulásának. A csúszólapok a felszín-közeli iszapos-homoklisztes
összletben-, ill. a homokliszt alatti kemény agyag felületén alakultak ki. A csőszólapokat a
hóolvadásból és az intenzív esőkből, a gyakori csőtörésekből származó többletvíz is terhelte,
elősegítette az aktivizálódásukat. A felszínmozgást tehát a talajvíz áramlása és áramlási
nyomása okozta. A víz megcsapolása és a talajösszlet kiszárítása a stabilizáció kulcsa volt.
Helyreállító, stabilizációs munkálatok 2003-2004-ben és 2009-2014-ig öt ütemben zajlottak le.
Minden területen a mozgások kiváltó okai ugyanazok, azonban az egyes területek egyedi
sajátságokat mutatnak, a mozgások kiterjedése, lefolyása különböző, így a stabilizálásra
kidolgozott megoldások is némileg eltérnek.
A mentesítés ezközei:
A háttérvizek összegyűjtését és elvezetését a csápos ejtőkutas gravitációs víztelenítő
rendszerrel kivitelezte a SYCONS Kft. A kavicsoszlopokből létrehozott víztelenítő függöny
gyűjti össze a mélységi rétegből a talajvizet. Az ejtőkutakat összekötő és külön is megfúrt
szivárgórendszer gyűjtőcsápjai a 10-12 m mély, előregyártott süllyeszthető aknaelemekből
épített vasbeton aknába kerültek bekötésre. Ebből az aknából irányított fúrással elvezető
csövek/csápok épültek be, melyek a háttérből összegyűjtőtt vizet a Dunába vezették.
Amennyiben a területi adottság megkövetelte vasbeton cölöpfalas, horgonyos valamint gabion
támfalas megerősítések is készültek. A rézsű alső részének megtámasztása kőbordák
beépítésével történt.
Az egyes vízvezető rétegekbe talajvízszint figyelő kutak kerültek telepítésre, melyek részleges
szűrőzése lehetővé tette csak az adott talajrétegben lévő víz monitorozását. A mozgások korai
fázisában egyes területeken mozgásvizsgálati pontok kerültek telepítésre, melyekkel nyomon
követhető volt a megmozdult földtömeg további mozgásának nagysága, üteme és iránya.
Az egyes területek kivitelezése során (ejtő kutak, aknák, kőbordák) további adatok gyűltek
össze a talajrétegződés, rétegek víztartalma és esetleges talajban lévő anomáliák (pl. vetők)
vonatkozásában. Ezen adatok alapján a beavatkozás terveit, műszaki megoldásait a kivitelezés
közben is kellett változtatni és pontosítani a legoptimálisabb megoldás érdekében.
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A projekt utolsó ütemében a Rác templom megerősítse is megtörtént, valamint a pojektek
keretében közel 7500 m2 burkolat is helyreállításra került.
Az öt projekt számokban:
Kavicsoszlop/ejtőkút Összekötődrén Elvezetőcső
(m)
/szivárgó (m)
(m)

5488

5794

1227

Akna (m)

290

Horgony
(m)

128

Vasbeton cölöp,
mikrocölöp (m)

3201

Kőborda
(m3)

Gabionfal
(m3)

2477

1616

Burkolat
helyreállítás
(m2)

Tv kút (db)

7350

43

A helyreállítási munkálatokat követően az Önkormányzat több bejelentést nem kapott a
mozgások miatt, ahogy az a Farkas profeszor is írta:
„Olajos a Duna hala.
Stabil Rácalmás partfala.
Csodálják majd ifjak s vének
Mit tudnak a SYCONS drének!”
A területen beépítésre került talajvízfigyelő kutak adatait folyamatosan ellenőrzi a SYCONS
Kft. Az adatsorokből is jól látható, hogy folyamatos a vízutánpótlás. A rendszerek tehát a
megfelelő helyen a többletvizet kiveszik a veszélyeztetett terület előtt és a Dunába vezetik.
Hasonló rendszerk kerültek beépítésre sikeresen Kulcson, Dunaújvárosban, Dunaszekcsőn.

1
2

SYCONS Kft. 2461 Tárnok Ötház puszta 1. A. ép.
Rácalmási Polgármesteri Hivatal 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.
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Földtani (hidrogeológiai) vizsgálatokra épülő technológiai tanulmányterv
kidolgozása Kozármisleny városi lakótelep vízelvezetési problémájának
megoldására.
dr. Kaszás Ferenc
geológus, mérnöktanár, Pécs (Trilobita Bt.)
A Mecsek hegység déli előterében, Kozármisleny város északnyugati részén az ezredforduló
után épült családiházas lakópark egyes épületeinek pincéiben és a mélyebb fekvésű telkeken
nagyobb esőzések után megjelent a víz, nedvesedtek a falak és az utakra is kiöntött az áradat.
Így a Viola és a Kamilla utcában 127-ből 65 házban jelentkeztek vizesedések.
2005-2006. évtől kezdték el építeni Kozármislenyben az északi lakótelepet, mely Pécs városától
és a Mecsek hegység kiemelt vonulatától csak néhány kilométer távolságra található. A
vizsgálatra kijelölt, kb. 65 ha építési terület olyan lösszel borított dombság, melyet a nyugati
oldalán egy észak-déli tengelyirányú eróziós völgy határol és a terület keleti oldala 8-10o-os
térszíni lejtést mutat. Az eróziós völgy két oldalán, a terület legmélyebb pontján található a
Viola és a Kamilla utca vizsgált területe, ahol az ideköltözők már 2010-től panaszkodtak az
első vizesedési károsodások miatt. Itt ugyanis, e völgytalp közelében magas a talajvízszint,
valamint erre a területrészre folyik le e városrész más területéről is összegyűlt csapadékvíz.
A fenti probléma megoldása, illetve a nagyobb károk megelőzése érdekében indokolttá vált
egy mérnökgeológiai- hidrogeológiai és geotechnikai tanulmány elkészítése a vizesedések
okainak feltárására és a lehetséges műszaki megoldás kidolgozására. Ennek érdekében
feltérképeztük a terület vízrajzát, a talaj- és a csapadékvíz hatásait. A kutató munka nyolc
hónapig tartott, aminek eredményéről jelentésben számoltunk be.
Megállapítást nyert, hogy a veszélyeztetett zónában lévő házak megfelelő szigeteléssel,
alapozással épültek és így a magas talajvízzel szemben is tökéletes védelmet nyújtanak. A bajok
forrása tehát egyértelműen az időnként jelentkező túl nagy mennyiségű csapadékvíz, illetve
annak nem megfelelő elvezetése, a rendszer túltelítettsége, a karbantartás hiányossága és a
vízelvezető utak menti oldalárkok méretezett kapacitásának a leszűkítése a gépkocsi behajtók
alá beépített 40 cm átmérőjű betoncsövek által.
A szakértői tanulmány javaslatai szerint:


A magas talajvíz részbeni elvezetésére, szinten-tartására a Kamilla utca keleti oldalárka
alá árokszivárgó építése, mely az összegyűlő vizek gravitációs elvezetését biztosítja.



A csapadékvíznek a keleti vízgyűjtő területről lefolyó mennyiségét teljes mértékben a
Viola utca vízgyűjtő rendszerének kell elvezetni gravitációsan a befogadóig új,
méretezett nyitott és zárt csatornaépítéssel, melyet szaktervezővel kiviteli szinten kell
megtervezni.



A gépkocsi behajtók alatti árok-szűkítéseket meg kell szüntetni vasbeton lemez
áthidalók építésével.

A javasolt munkák előkészítése és kivitelezése két év alatt elvégezhető. Megvalósítása nagy
mértékben járul hozzá Kozármisleny város épített környezetének megóvásához.
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A vízi turizmus lehetőségei a jelentősebb folyóinkon.*
Ágnes Elam-Saághy
(Metropolitán Egyetem):

Erdősi Ferenc professzor műve, az Európa közlekedése és a regionális fejlődés (CampusDialog, Pécs-Budapest, 2004) keltette fel figyelmemet a hazai vízi turizmus lehetőségeire.
Erdősi professzor kötetében gazdag példákkal mutatta be a vízi utak kialakulását,
térmeghatározó szerepét. A mű áttekintő, integrált módon fogja át a közlekedés egésze
szakterületét, így megbízható forrása a hazai közlekedésfejlesztési lehetőségeknek is.
A kommunikációs fejezetek, de egyébként a többi fejezetben is a közlekedési kapcsolatokban
meghatározó cél-jelleg mindenütt fellelhető. Nincs közlekedés mobilizáció, migráció, turizmus,
stb. célok nélkül, amelyekhez az eljutás a közlekedés – esetünkben a víz - strukturáin keresztül
valósulhat meg. Gondolatébresztő és a munkában a vízi közlekedés több esetére kitérő
megállapításaira alapozva, néhány gondolattal az európai vízi utak/turizmus kérdésével majd a
Duna/Tisza/Rába és Dráva foglalkozom a terjedelemi korlátokra tekintve csak vázlatosan.

*Az előadás teljes terjedelmű, angol nyelvű változata a kötet végén található.
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Pincék, partfalak, földcsuszamlások.
Esettanulmányok a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság
közelmúlt tevékenységéből.
Prakfalvi Péter geológus mérnök
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Ásványvagyon-nyilvántartási Osztály

Az előadás összefoglalja a Bizottság elmúlt két évének tevékenységét, bemutatja a vis
maior események jellemző eseteit és azok hatásait a környezetükre (pl. közművekre, utakra,
épületekre stb.). Az előadás kiemeli a meglévő pincetérképek hatékonyabb alkalmazásának
lehetőségét és szükségességét. A pincetérképet (amelyek az Önkormányzatoknál meg kell,
hogy legyenek) célszerű használni, mert a rajta lévő információk (leginkább az üregek
meglétének ténye) befolyásolhatják a távlati terveket, ugyanakkor megoldást is nyújthatnak az
olyan süllyedéses lyukak keletkezésénél, ahol azok váratlanul, előjel nélkül (pl. már rég
elfeledték, hogy egykoron itt pince húzódott) következtek be. Ezzel összefüggésben bemutatja
még a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál készülő adatbázist is, ami tartalmazza
pincék koordinátahelyes elhelyezkedését. Ez a rendszer biztosítja, hogy már a tervezésnél
figyelembe lehessen venni az üregeket, ugyanis a használaton kívüli vájatok gyakran
okozhatnak katasztrofális helyzeteket. Végül kitér olyan helyszínekre, ahol már megépültek a
vis maior keretből támogatott kárelhárító létesítmények.
A konferencia alaptémájához kapcsolódva egy esettanulmányon keresztül vizsgálja a
fehérvárcsurgói Óvoda károsodását. A pontos ok-okozati összefüggést egyelőre biztosan nem
lehet megállapítani, de nagy valószínűséggel állítható, hogy ebben szerepe lehetett a
karsztvízszint emelkedésének is.
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Pinceszakadást, földcsuszamlást okozó geotermikus energiahasznosító
vízkutak Pakson
Kenesei József, (GEOTESZT Kft. 1112 Budapest Kérő utca 20. 4/28.
Bár az előadás címe előre vetíti egy átgondolatlan geotermikus energia hasznosítás lehetséges
következményeit, súlyosabb káresemények még szerencsére nem következtek be. Az
előadásban arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagy mélységbe lefúrt geotermikus kutak
milyen felszíni problémákat tudnak okozni, ha a megvalósításuk és a tervezésük nem eléggé
körültekintően történik.
Pakson a Gárdonyi kilátó mellett (Deák F. u. 28-42. mögött) Uniós forrásból egy közel 30 m
magas löszmagaspart stabilizációja történt 2011- 2012-ben : vasbeton körömfal (támfal) felett
lerézsűzéssel kombinált horgonyzott vasbeton gerenda-rácsos mechanikai és biológiai
rézsűvédelemmel.
2015. októberében jelezte az Önkormányzat felé a Deák F. u. 34. ingatlan tulajdonosa, hogy a
vb. támfalból induló régi tégla bélelésű pincéből állandó intenzitású vízszivárgást tapasztal.
Később a telken lévő mélyebb talpszintű pince 60 cm mélységgel vízzel töltődött fel.
A szivárgás okát megvizsgáltuk: mely nem csapadékból-, nem talajvízből-, nem szennyvízszivárgásból és nem ivóvíz -szivárgásból származott és kizárólag csak egyetlen ingatlan közel
20 m széles sávjában (két pincében) jelentkezett. A szomszédos ingatlanok pincéiben a
vizesedésnek nyoma sem volt.
Ekkor kezdett gyanússá válni a partélen az az új építésű „High Tech” lakóépület, mely éppen
a szivárgási sáv felett helyezkedett el. Kiderült, hogy négy darab-, egyenként kb. 100 m-es
geotermikus kúttal (talpszintjük: 26-27 m.Bf.) biztosítják az épület fűtését. Ezekkel a kutakkal
fúrásuk során áttörték a fedett alsó vízadó réteg agyag- zárását . A Paksi VÍZMŰ ugyanebből
a mélységi fedett vízbázisból nyeri a Város vízellátásához a vizet. Adataik szerint a
piezometrikus nyomásszint (101,00 m.Bf.) a Deák F. utcai pincetalpak (99,30-99,70 m.Bf.)
közelében van. Ennek a jelentős piezometrikus nyomásszintű mélységi talajvíznek a furatpalástok mentén történő „felszivárgása”, feltörése okozta a közel állandó vízszivárgást a
partfal körömvonalából induló két pincénél. A szivárgás hatására a hosszabbik pince
korábban beomlott hátsó szakasza a terepszintig felszakadt, elérve a vb. gerendarács
szerkezetét.
Az Önkormányzat tartva a szivárgás miatt a támfal alaplemeze alatt esetlegesen bekövetkező
talaj- romlástól, illetve a támfal és a gerendarács elcsúszásától-, ideiglenes műszaki megoldást
kért a szivárgó víz elleni védelemre a támfal alaplemeze környezetében. Az előadásban a
támfal alapozásának védelmében végzett víztelenítési munkát -, illetve annak eredményeit
ismertetem.
A „lokális” víztelenítés elkészült, jelenleg annak hatásait vizsgáljuk. Még nem végleges, hogy
a beavatkozás megszüntette-e a problémát, illetve idővel máshol, valamelyik másik
szomszédos pincében fog a szivárgási jelenség felbukkanni. Sajnos a szivárgás okainak
megszüntetésére (a 100 m-nyi furatpalástok kiinjektálására) véglegesnek tekinthető műszaki
megoldás nincsen, illetve csak a geotermikus kutak megszüntetésével óriási költségekkel
végezhető el a furatok eltömítése.
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Felszín alatti vizek okozta veszélyforrások és katasztrófa helyzetek
földalatti létesítmények építésénél
Bozsó Tamás
építőmérnök, geotechnikai, bányaipari szakértő
Motto: véletlenek nincsenek, csak meglévő fizikai törvényszerűségek egybeesése emberi mulasztással.
(kivéve: földrengés, cunami, vulkánkitörés, vihar, )

A föld alatti létesítmények, alagutak építésénél a legnagyobb kockázatot jelentenek a talajvizek,
rétegvizek, karsztvizek jelenléte, melyek növelik a veszélyeket. A viszonylagosan magas
építési költségek miatt föld alatti létesítményeket ott szükséges építeni, már más megoldás
nincsen. Ezért egyes föld alatti létesítmények, alagutak vonalvezetését a kényszerűség
határozza meg, és a geológiai, és hidrogeológiai viszonyok prioritása, több más szempontot is
figyelembe véve csak másodlagos is lehet. A jogszabályok előírják a tervezés és kivitelezés
előtt a szükséges és megfelelő feltárásokat és vizsgálatokat, a biztonságos építési technológiák
meghatározására, az épített és a természeti környezet kockázatainak megismerésére.
Kimondhatjuk, hogy 100 százalékos biztonság nincsen. A legnagyobb gondossággal végzett
feltárások, tervezések, kivitelezések során is előfordulhatnak hiányosságok és hibák.
Talajvízszint alatt, élő vízfolyás alatt épített nagymélységű, nagy geometriájú alagutak,
műtárgyak, építési ideje hosszú, és a hosszan elnyúló kivitelezés folyamán feszültség
átrendezésekből a hidrosztatikai nyomás változásából, is a fizikai a törvényszerűségből
fakadóan előfordulhatnak nem várt, váratlan események, amelyek katasztrófa helyzethez
vezethetnek. A projektek megvalósítását végző szakembereknek fel kell előre készülni minden
előfordulható események kockázatainak elhárítására. Kockázat elemzést kell végezni, Risk
menedzsment-et kell felállítani, a tervező, a beruházó, és a kivitelezők megfelelő, föld alatti
műtárgyak, alagútépítésben gyakorlott, az építéstechnológiában jártas szakemberek
részvételével. Rendszeresen, az építés ütemének megfelelő időközönként, általában hetente
Kockázat kiértékelő értekezletet kell tartani egy gyakorlott, geológus, geotechnikus
részvételével. A kockázat kiértékelő értekezleten kell a megelőző időszak építési tapasztalatai,
és a várható geológiai, hidrogeológiai helyzet alapján az elkövetkező időszakra várható
veszélyforrásokat, kockázatokat elemezni, és felkészülni tervekkel, technológiával, építési
anyaggal, humán erőforrással az esetleges számításba vehető, vagy váratlan
katasztrófahelyzetek elhárítására.
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Rövidtávon ható kockázatok, amelyek a felszín alatti létesítmények kivitelezése idején lépnek
fel.
Hosszútávon ható kockázatok, melyek, az üzembe helyezés, forgalomba helyezés idején
léphetnek fel, az épített szerkezetek tönkremenetelével végződhetnek. A hosszú távon ható
kockázatokra most nem térek ki.
Közvetlen veszélyforrások, melyeknek következtében az építés közben okoznak
katasztrófahelyzetet, pl. a vízbetörések, kimosódás okozta felszakadások, vagy a vizek finom
részecskét szállít a talajból, a vízelvezető drén rendszer eltömődik, nem tervezett hidrosztatikus
nyomás növekedés lép fel, vagy a kimosódás miatt üreg képződik a föld alatti műtárgy
közvetlen közelében megtámasztási problémát okoz.
Közvetett veszélyforrások melyek a környezetre hatnak, pl. az alagút, vagy föld alatti műtárgy,
mint egy óriási drén működik, lecsökkentheti a környezetében a talajvíz szintjét az alagút körül,
ami a talajok konszolidációját és süllyedését okozhatja, ez pedig hatással lehet a környezetében
lévő szerkezetekre, vízadó bázisra, a termelő kutak, források, ásott kutak vize csökken, vagy
szélső esetben alapad,
Arany szabály: a befolyó, beszivárgó vizek mennyisége nincsen arányban a keletkezett
károkkal.
Példák az előadásban: nem elégséges feltárásból fakadó építéstechnológia megválasztása,
szakszerűtlen kivitelezés, feltárás utómunkáinak hiánya, változó hidrogeológiai körülmények
figyelembevételének elmulasztása, kockázat kiértékelő értekezlet utasításainak nem betartása.
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Az egyedi házi biológiai szennyvíztisztító kisberendezések tisztított
szennyvizeinek szikkasztásával összefüggő geotechnikai kockázatok
Kecskés Gábor (Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki
Intézet, Geotechnika Szakcsoport)
Hazánkban az elmúlt évtizedben számos településen kormányzati támogatással létesültek
településszintű szennyvízkezelési megoldásként a lakóingatlanokra telepített egyedi biológiai
házi kisberendezések és kislétesítmények, amelyek jó tisztítási hatásfokkal, környezetkímélő
technológiával biztosítják a kommunális szennyvizeink tisztítását.
E berendezésekkel az EU Víz Keret Irányelvben megfogalmazottak szerint a 2000
lakosegyenérték (LEÉ) alatti településeken lehet optimális költséghatákonyságú tisztítási
alternatívát ajánlani.
Ez azt jelenti, hogy hazánk jelentős részén a vezetékes szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
és központi szennyvíztisztítók építése nem indokolt a magas ráfordítás és üzemeltetési
költségek miatt. Ugyanakkor a tisztított szennyvizek elhelyezése is gondot okoz(hat) a
koncentráltan megjelenő vízmennyiség miatt.
Az egyedi tisztítást követően a tisztított szennyvizek elhelyezése szikkasztással történik az adott
ingatlanon. Ez azonban minden esetben a helyi talajviszonyok vizsgálatát igényli, és nemcsak
az adott ingatlanra, hanem annak közvetlen környezeti kapcsolatára kiterjedően is.
A talajviszonyok függvényében a rétegződési és szivárgási tulajdonságok határozzák meg a
vizek környezetre gyakorolt káros hatásait, amelyek a lejtős területeken a lokális lejtőmozgások
kialakulásához vezethetnek, a települési szintű, ingatlanonkénti szikkasztások nagyobb
területek lassú mozgásának beindulását eredményezhetik, és épületek nedvesedéséhez, egyes
épületrészek használhatatlanságához vezethetnek.
Ezeknek a geotechnikai kockázatoknak sem az egyes ingatlanokra, sem a település egyes
szűkebb morfológiai egységeire gyakorolt hatásait nem szokták elemezni a tervezés során.
Kívánatos lenne legalább a településszintű, vagy az egyes településrészeket érintő ilyen jellegű
beruházásoknál a komplex környezeti hatások geotechnikai szempontú mérlegelése.
E cél elérésének eszköze ez az előadás is, amely a hallgatóság soraiban ülő szakemberek,
tervezők, kivitelezők, önkormányzati, szakhatósági, jogszabály előkészítői feladatokat is végző
kollégák figyelmét hívja fel a kérdéskör által felvetett műszaki kockázatokra.
Az előadás áttekinti a lakossági vízhasználati szokásokat, a keletkező szennyvizek
anyagmérlegeit, a jogszabályi környezetet, a tisztítás és szikkasztás technológia megoldásait.
Néhány példán keresztül bemutatja a szikkasztás miatt bekövetkezett felszínmozgás okozta
károkat, veszélyeket. Kitér a csapadékvizek koncentrált szikkasztásában rejlő geotechnikai
problémákra is, felhívja a figyelmet a talajok víztartalom változásával együtt járó nyírási és
alakváltozási jellemzők megváltozására, amelyek lejtő- és rézsűfelületek valamint az egyéb
épületek és mélyépítési létesítmények stabilitásvesztését, egyenlőtlen süllyedését, beázását és
ezekkel összefüggő károsodását okozhatják.
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Bezárt uránércbánya vízfeltelési folyamata és monitoringja
Várhegyiné Kiss Zsuzsa, Bárányné Fruch Éva, Szegvári Gabriella
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft, Pécs

A Nyugat-mecseki uránércbányászat négy évtizede alatt 5 mélyművelésű bányaüzem létesült
és működése során közel 18 millió m3 földalatti térséget képeztek ki. A bányászati célú
vízemelés leállítását követően a III. üzemben 1994-ben, az északi bányaüzemekben (II., IV., V.
üzem) 1999-ben, kezdődött meg az üregek vízzel való feltöltődése.
A földalatti bányatérségek felhagyására kidolgozott koncepció szerint az Északi- és a Keletitáró (szállító vágat) igen hosszú időn keresztül meg fogja őrizni vízelvezető funkcióját, ezáltal
a vízzel feltelő üregrendszernek mindig lesz megcsapolása 219-240 mBf szinten. A
bányaüregek környezetében az eredeti hidraulikai állapot nem fog visszaállni. A bányavíz egy
ponton, az Északi-tárón jelenik meg a külszínen. A táró elgátlódása vízvisszatorlódáshoz,
illetve nem kiépített helyen történő vízkilépésekhez vezethet, ezért a potenciálszintek
folyamatos ellenőrzése szükséges.
A III. üzem csak a felső tárószinten csatlakozik a II-IV-V. üzemi üregrendszerrel, feltelése a
többi üzemtől külön zajlott. A III. üzemi öregségi víz a bányabeli átbukási szintet 2015. március
végén érte el. Az északi üzemek vizének megjelenését 2020-2024 között várjuk.
Az 1973-ban bezárt, teljesen különálló I. üzem déli előterében lévő Pécsi-medence pannon
rétegeit csapolják meg a Tortyogói- és a Pellérdi ivóvízbázisok kútjai, melyek védelme
érdekében kármentesítő beavatkozás keretében az aknából folyamatosan vízkitermelés és
uránmentesítés zajlik.
A bányaüregek környezetében az érckutató fúrások közül számos fúrást alakítottak át
vízmegfigyelés céljára, a különböző földtani képződményekre jellemző potenciálszintek és
vízminőség vizsgálatára. A feltelés ütemének az ellenőrzése céljából minden üzemegység
üregrendszerére monitoring fúrás mélyült, ezekben havi gyakorisággal mérik a vízszintet, és
jelenleg 3 db fúrásban vízszintregisztráló üzemel. A bányabeli víz minőségét mélységi
vízmintavétellel, vízkémiai és radionuklid specifikus mérésekkel vizsgáljuk.
A bányászat által érintett teljes hatásterületen 2017. évben vízföldtani reambuláció zajlott, a
felszíni és a felszín alatti vizek kapcsolatának a felmérésére. A havária helyzetre való
felkészülés a következő évek feladata.
varhegyi.zsuzsa@bvh.hu;

frucht.eva@bvh.hu; szegvari.gabriella@bvh.hu;
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Rézsűcsúszás lehetséges okai: esettanulmány Budapest területéről
Török Ákos1 - Bögöly Gyula1 - Vásárhelyi Balázs1
1

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnika és Mérnökgeológia
Tanszék (torokakos@mail.bme.hu)

2018 decemberében, Budapesten, a budai oldalon rézsűcsúszás következett be. A leszakadt
talajtömeg károsította a rézsű feletti útszakaszt is. Az előadás kitér a terület földtani felépítésére,
a rézsűcsúszás kiváltó okaira és a bekövetkezett káresemény lehetséges elhárítási módjaira. A
mozgás elemzésekor helyszíni méréseket végeztünk, illetve laboratóriumi körülmények között
meghatároztuk a begyűjtött talaj- és kőzetminták fizikai paramétereit. A rézsű geometria és a
talajparaméterek alapján az eredeti rézsű állékonyságát modelleztük a Rocscience
programcsalád Slide 2018 szoftverével. A területen az alapkőzet a miocén durva mészkő, amely
felett a mozgásban aktívan részvevő homokos agyagos iszap, iszap és sovány agyag található.
A megcsúszott rézsű a mérések alapján 6,5-7,0 méter magas, eredeti formájában enyhén
domború alakú volt. A mozgó tömegben a talaj alatti felső réteget alkotó mészkő darabokat
tartalmazó homokos iszap mellett uralkodóan a homok tartalmú agyagos iszap volt
azonosítható. A terület lassú mozgására utalnak a lejtőn látható kissé görbült fák, amelyek egy
kisebb mértékű mozgást igazolnak. A végeselemes szoftverrel végzett számításaink és
modellezés eredményei azt mutatják, hogy a csapadékos időjárás hatására lokális mozgások
keletkezhettek.
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A Salgótarjáni Bányamúzeum Földalatti Kiállítóhely Frontfejtés
rekonstrukciója
Varga Lajos ügyvezető
Habbeton Kft.

Jelen konferencia a földtani veszélyforrásokkal foglalkozik, de Tatán a vizek városában, nagy
bányászati múlttal rendelkező területen kerül megrendezésre, ezért úgy gondolom hogy jelen
előadásomnak van létjogosultsága ezen a találkozón. A Salgótarjáni Bányamúzeum
frontfejtésében 2018-19 évben végrehajtott rekonstrukciós munkálatok elvégzésének elsődleges
oka ugyanis a víz által, az acél biztosítóberendezésekben (támok, süveggerendák) okozott
nagyméretű korróziós károsodás volt.
A József lejtősakna Salgótarján központjához közel helyezkedik el. A széntermelés 1951-évi
megszűnése után 1979.-ig bányamentő gyakorló táróként használták. Ebben az időben kezdték
meg a nyitvamaradt bányatérségek bemutatási célú kialakítását látogatók számára, ami a
Salgótarjáni Földalatti Bányamúzeum 1965-ös megalapításához vezetett. A Nógrádi Szénbányák
fa. felszámolása során a bányamúzeum a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága kezelésébe
került.
2018. évben egy jelentős állagmegóvási és felújítási program megvalósítására nyílt lehetőség az
önkormányzat által elnyert állami támogatásból és a Dornyay Béla múzeum saját erős keretéből
Az állagmegóvási és felújítási program az alábbi feladatokat foglalta magában:
- A táróban, ereszkében és szállítóvágatban sínpár felújítása, vitlakötél fordító korong
beépítése forgatólemezek elhelyezése
- A frontfejtésben a biztosító szerkezetek, (támok, süvegek) felújítása, konzerválása,
szükség esetén pótlása. A fejtés teljes hosszában lőttbetonos hátsó támfal megépítése,
kőzetcsavarokkal biztosított lőttbeton födémszerkezet elkészítése, főteutánvéttel.
Szállítóvágati csatlakozás átbiztosítása úgy, hogy a csille biztonságosan áttolható
legyen.
Jelen előadás keretében a frontfejtésben elvégzett kivitelezési munkákkal, azok speciális
szakértelmet igénylő kivitelezésével és a földalatti munkavégzés nehézségeit, szigorú biztonsági
követelményeit kívánom bemutatni.
A kivitelezési munka során a nagy figyelmet kellett fordítani a dolgozók folyamatos oktatására,
állandó felügyelet biztosítására, mivel a bányabeli körülmények nagymértékben eltérnek a
megszokott kivitelezési helyszínektől még akkor is ha a dolgozók egyébként vis-maior
eseményekkel kapcsolatos kárelhárítási munkálatok során rendszeresen végeznek pincékben
kivitelezési munkákat.
Az acél támszerkezeteket és süveggerendákat a bányából ki kellett szállítani mivel azok
rozsdátlanítását és festését a szakkivitelező kecskeméti telehelyén végezték el. A ki és beszállítás
folyamán a szállítás dízel üzemű motoros talicska igénybevételével lett megoldva. Ugyanezen
eszköz felhasználásával került a bányából kihordásra a jövesztett kőzetanyag is.
A frontfejtésben az acél biztosítószerkezetek kiépítése közben, az azokat kiváltó ideiglenes
faácsolat került beépítésre. Az ideiglenes ácsolat beépítése és a betonfödém helyéhez szükséges
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főteutánvét elkészítése szakaszosan történt. Az ideiglenes biztosítás elkészítése után az tervek
szerint beépítésre kerültek a kőzetcsavarok, melyeket 2 komponensű ragasztópatronnal
rögzítettünk a furatokba.
A frontfejtés teljes hosszában új beton hátfal (omlási oldalon) és kőzetcsavarokkal biztosított
födémlemez (főte) került beépítésre. A betonszerkezetek elkészítése lőttbeton technológia
alkalmazásával történ. (Száraz technológia, főtében gyorskötővel adalékolt zsákos anyaggal) A
betonlövő berendezés a táróban lévő gépfülkében helyeztük el, a lővőtömlő az ereszkében került
a frontfejtésbe bevezetésre. A technológia alkalmazása miatt a szellőztetési teljesítményt pót
csőventilátorok beépítésével meg kellett növelni.
A korrózióvédett biztosítószerkezetek frontfejtésbe történő visszaépítésénél különos nehézséget
jelentett, hogy az egykoron összecsúszó acéltámokat nem lehetett a konzerválás során
működőképes állapotba hozni (költségvetési keretet magasan meghaladó költségek miatt), így a
visszaépítés nagy nehézségeket okozott.
Az előadás végén fontosnak tartom hogy kitérjek az ezen munkánál fokozottan megmutatkozó
speciálisan képzett munkaerő hiányára, és az ebből a jövőben fokozottan jelentkező problémákra
is. Fontos lenne belátni hogy az egykoron megbecsült, mára már szinte kihalt szakmák, mint
például a vájár, nem csak a bányabeli körülmények, hanem pld, földtani veszélyek elhárításával
kapcsolatos munkálatoknál, alagút és metró építéseknél, valamint speciális műtárgyak
kivitelezésénél is olyan tudást és tapasztalatot hordoznak amelyekre a társadalomnak mindig
szüksége volt, van és lesz is.
Végezetül köszönetemet fejezem ki Kolláth Zoltán tervezőnek (Theta-JK Kft,), Salgótarján Város
Önkormányzatának, a Dornyay Béla Múzeum munkatásainak és a Fémtiszta Kft.-nek
(korróziómentesítés és festés), valamint a Habbeton Kft. dolgozóinak a sikeresen megvalósított
projektben való együttműködésükért.

Kulcsszavak: bánya, frontfejtés, korrózió, nehéz körülmények, lőttbeton, kőzethorgony, vájár,
szakképzés
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Dunaszentmiklós, Tatai úti földcsuszamlás története és rehabilitációja
Dankó Zsolt1 – Kenesei József2 - Oszvald Tamás3

2010 május-június hónapokban két mediterrán ciklon érte el a Kárpát medencét és hozott
nagyon bőséges csapadékot, ami egyes körzetekben 500 – 800 mm-t is meghaladta. Az éves
maximum is szinte mindenhol megdőlt, meghaladva az 1000 mm-t, ahogy az országos
maximum is 1440 mm-rel a Bükk hegységben.
Természetesen a nagy mennyiségű csapadék a dombsági, hegységperemi területeken rendkívül
sok omlást, földcsuszamlást okozott A belterületi földcsuszamlások száma meghaladta a 130at, de a nem teljes körűen ismertté vált külterületi földcsuszamlások száma is több volt mint 20.
Egy átlagos csapadékjárású évben 15-20 földcsuszamlás történik.
Dunaszentmiklós Tatától 8 km-ra északra található és hivatalosan zsák település, hiszen az
észak felé a 10-es útra kivezető inkább csak egy nyomsávos út, egy üzemi út. A május elején a
településre bevezető Tatai úton 120 m szélességben bekövetkezett földcsuszamlás törésvonala
a Tatai út lejt felőli peremén rajzolódott ki maximum 1,5 m elvetési magassággal, itt-ott
beleharapva a burkolatba is. A lapos kb. 6-7° dőlésű lejtőn egy jellegzetes kis mélységű,
rétegcsúszás minden jellegzetessége jól tanulmányozható volt.
Természetesen, ami egy földtudományi szakembernek iskolapélda, az ott élők részére tragédia.
A törmeléklejtőn lévő három épületet, köztük két lakóházat el kellett hagyni, a településre
bevezető közműveket ki kellett váltani és a településre bevezető fő út forgalmát is át kellett
terelni.
Az előadásban térképekkel, szelvényekkel, képekkel mutatjuk be mi történt akkor, illetve, hogy
az azt követő években milyen stabilizációval lehetett biztosítani a település életét. Az előadást
és az ebédet követően megtekintjük a rehabilitált területet.

1

Geoszféra Kft. (2800 Tatabánya Alkotmány u. 68/A)

2

Geoteszt Kft. (1112 Budapest Kérő utca 20. 4/28.)

3

Dotax Bt. (1112 Budapest Botfalu u. 24.)
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Interaction between waterway tourism and location development on
Hungarian rivers, with special regard to the future of Tiszabura, a
municipality located along the river Tisza
Ágnes Elam-Saághy
University lecturer
Metropolitan University
Budapest (Hungary)

The study was prepared as part of a PhD research project.
It was Professor Ferenc Erdősi’s book “European transportation and regional development”
(Campus-Dialog, Pécs-Budapest, 2004) that turned my attention to the prospects of domestic
waterway tourism. In his volume, Professor Erdősi described the formation of waterways and
their role in spatial determination with a wide array of examples. His book is a comprehensive
and integrated presentation of transportation as a whole and accordingly, it is a reliable source
for identifying the opportunities of domestic transportation development as well. The chapters
on communication in particular (e.g.: The general features of European communication, or
Chapter 11.3), but even the rest of the chapters in general, touch upon the theme of destination
as a determinant.
There is no transportation mobilisation, migration, tourism, etc. without a destination, and
these destinations can be accessed via transportation structures, in our case, via water. Relying
on his thought-provoking statements covering multiple cases of waterway transportation, in
this study I wish to contribute with a few thoughts on waterways and tourism before, due to
the limited space available, presenting a brief overview of the Danube/Tisza/Raba and Drava
rivers.
Main motivations for waterway tourism globally and in Hungary:
According to a survey by BVWW(2008), in Germany – as one of the market leaders in this
area – 500,000 boats are owned privately, of which 390,000 – i.e. 78% of the stock – are
located in the territory of the country. The most popular destinations according to a survey by
ADAC (316 sailors) include Mecklenburg (4.7%), Boden (4.4%), Rhine (3.8%), BerlinBrandenburg (3.5%), the Netherlands (2.8%), Elbe (2.5%), Chiemsee (1.9%), France,
Ammersee, Lake Garda, Lake Mosel (1.6%), other Germany (13.3%), and other (6.4%). Out
of preferred marine waters, the frontrunner was the Baltic Sea with 9.8% followed by the
Mediterranean Sea with 6%, the North Sea with 4,.4%, Croatia with 3.5%, Turkey with 2.5%,
the Atlantic Ocean with 2.2%, Greece with 2.2%, Spain with 1.9%, Italy with 1.6%, the
Netherlands with 1.6% and other with 6%. Of the respondent sailors only 28% reported not
planning on taking a boat trip in 2008. An interesting fact about the survey is that two thirds
of the respondents will take part in a domestic or foreign boat trip. Regarding inland and
maritime recreational activities, the respondents unanimously preferred German territories. A
tradition has been established in Germany for recreational inland waterway transportation,
which is a well exploited possibility to this day. In the case of maritime passenger transport as
well, the waters of native coasts are preferred.
Among both domestic and foreign tourists, the most popular destinations in Hungary are
connected to the Danube, such as the Budapest-Szentendre-Visegrád stretch, or some other
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variations of these targeting a visit to the Danube Bend. Obviously, this is also explained by
the close proximity to Budapest; indeed, it is very easy to reach these sights from the capital
city. However, looking ahead there is growing interest in the Visegrád castle games, or
viewing the Budapest-Mohács and Budapest-Solt-Révbér Puszta stretches.
Waterway transportation as an asset of tourism
According to European Road Statistics 2010, in 2008 the passenger-kilometre of waterway
passenger transport was 41 trillion kilometres in Europe, accounting for 0.63% of the total
passenger-kilometres of transportation. This figure demonstrates that the branch of tourism
linked to waterway transportation is less dominant, and it is rather luxurious in nature. The
waterway passenger transportation of European Union Member States is outstanding even by
international standards.
The magnitude of inland waterway navigation in Western Europe is the most outstanding in
the world. One of the reasons for this is that the waterways of Western Europe connect
numerous countries that play a prominent role not only in Europe but also in world trade.
Across the globe there are many prominent and determinant waterway systems, including the
Danube-Main-Rhine route, the Mississippi-Great Lakes-Saint Louis river route system, the
Amazon in South America, the Parana-Paraguay rivers, the African Nile, or the Grand Canal
and Yangtze located in China.
In Europe the length of navigable inland waterways reaches 35,000 kilometres, a quarter of
which is located in one of the continental hubs of the industry, the territory of Germany. The
attraction of the country’s waterway industry is bolstered by 23,000 square kilometres of lake
surfaces. The European Union has a coastline of 35,000 kilometres, which offers further
opportunities.
The Danube is the second longest river in Europe; its river basin covers 1/10th of the
continent. The territory of Hungary is a part of this area. The Danube has an important role in
the transport policy of the European Union: as part of Pan-European transport corridor VII, it
performs a crucial task. TEN-T Priority Project 18, which aims to achieve the constant
navigability of the bottleneck areas of the Danube is paramount for domestic inland transit
traffic (the Danube-Main-Rhine waterway system). The Western European tourism-oriented
waterway transport is built on the well-developed infrastructures put in place through
traditional economic relations and trade cooperation.
Ensuring the navigability of the critical river sections of the Danube would facilitate a
dynamic increase in merchandise trade between European Union Member States and the
Balkan region. The “Navigability of the Danube” development proposal primarily covers
the design of the waterway parameters approved by international agreements and the
modernisation of operations under the TEN-T Priority Project 18 (Danube-Main-Rhine
waterway system development). This designated corridor is one of the longest in the TransEuropean Transport Network; it extends diagonally through Europe from the North See in
Rotterdam to the Black Sea in Romania 1.

1

http://www.dunahajozhatosag.hu/index.php?menu=ten_t-20.02.2016.
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Passenger services and waterway transport on Hungarian rivers
The total flow of Hungary’s waterways is around 100,000 kilometres, which is two and a half
times the length of the equator; therefore, as regards quantity they have considerable potential.
In terms of quality, however, they lag behind significantly. Half of the network of routes is
part of the Danube river, while the other half is part of the Tisza river basin. The Danube is
the most international river in the world: it collects waters from 19 different countries. The
length of the Hungarian main distributary is 417 kilometres. In Hungary there is a total of
1,638 kilometres of navigable waterway, accounting for 4% of the total European capacity.
The area of the Tisza river’s catchment basin is 157,000 square kilometres, 30% of which is
located in Hungarian territory. Moreover, of all tributaries, the Tisza is the most extensive in
terms of catchment basin area, and with its length of 946 kilometres (domestic stretch: 600
kilometres) it is the longest as well, it is preceded by the Száva only with respect to discharge.
Prominent Hungarian ports include: Komárom, ports in the Budapest region, Mohács and
Szeged.
The Danube is navigable over its entire Hungarian length. On the Tisza, larger boats can
travel only as far as Kisköre-Tiszabura, while smaller ones can navigate up to Tokaj or
possibly Vásárosnamény. The Bodrog is navigable from the border up to the Tokaj estuary,
the Kőrös up to Kőröstarcsa, while the eastern main canal is navigable between Tiszalök and
Balmazújváros. The Sió canal is a regularly used waterway between Siófok and Bogyiszló.
The Hungarian stretch of the Dráva is navigable only periodically.
The drawback of the Hungarian waterway system is that the two main rivers, the Danube and
the Tisza flow through the country in parallel with each other, from northwest and northeast
on a southbound course, and the two rivers are not connected by a passable canal. The Tisza
river, considering its present infrastructural features is not suitable for international large boat
traffic. On the other hand, numerous cities and municipalities are affected by cruise boat
traffic, depending on weather conditions and the number of visitors. Passenger services on
Hungarian rivers are mostly restricted to vacation and tourism traffic (with the focal points
being Lake Balaton, Lake Velence, Danube Bend, Tiszafüred, Lake Tisza).
For the most part of the year, water depth accommodates the draft threshold of 2.5 metres
required by the European Union across a dominant section of the Hungarian stretch of the
European river transportation corridor. In relation to the Danube, the European Union planned
to set up an independent Danube Region in its budget from 2013, and with that in mind, it
requested Hungary to formulate and submit a strategy for the development of the Danube by
no later than 2010.
According to a communication by the European Commission in 2010, the strategic themes for
the Danube Region were the following:
1. Connecting the Danube Region with the rest of the regions,
2. Protecting the environment in the Danube Region,
3. Building prosperity in the Danube Region,
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3. Strengthening the Danube Region,
4. Implementation and governance,
5. Links with EU policies.
The spread of environmentally friendly transport modes could be facilitated by a crosscountry speed boat tourist transport system. Putting in place the infrastructural resources
required for this would entail the replacement of the entire Danubian fleet (with boats of a
minimum capacity of 60 persons). A link should be created between Budapest and the
connecting agglomeration system via a public boat transport route on the Danube (on the
Tahi-Budapest-Százhalombatta route, with boat capacities of at least 180 persons).This would
drastically reduce workday traffic from the agglomeration for those commuting to Budapest,
cut the number of personal vehicles used, and ease transportation congestion as well as
environmental pollution.
Passenger services on the Hungarian section of the Danube – waterway transportation
The flow of the Danube slows when it reaches Rajka in Hungary, creating islands and
building up alluvial fans. Located in the Little Hungarian Plane is Szigetköz – a sub-region
bordered by the Mosoni-Danube and the Old Danube – and its Slovakian twin Csallóköz,
bordered by the Old Danube and the Little Danube.
The conditions for river passenger transportation are greatly influenced by the fact that in
1992 the river was diverted near the municipality Dunacsúny – then part of Czechoslovakia –
to the drainage canal of the planned Bős-Nagymaros dam implemented in Bős. The diverted
section of the river connects back to its original river bed at Szap, a township Northwest of
Vámosszabadi. It took three years for Hungary’s northern neighbour to re-channel one fifth of
the original discharge as per the agreement into the main channel. Even with that, the water
level decreased by 4 metres in the main channel compared to the original state. The Szigetköz
tributary system partly regenerated itself; life slowly returned to the dried up channels, but the
situation did not resolve completely.
The navigable stretch of the Danube in Szigetköz is 58 kilometres in length between the
townships of Dunakiliti and Vének. The Mosoni-Danube/Danube branch network represents
outstanding tourism potential in this geographical micro-region. Flowing through
Mosonmagyaróvár, the Lajta is directly connected to the Mosoni-Danube. Similarly to road
traffic, Szigetköz, as the upper section of this aquatic paradise is a point of entry, i.e. a
gateway. However, the basic infrastructural conditions for receiving boat traffic are not in
place here, or the area was unable to keep up with the developments on the Slovakian side. As
such, the touristic potential of the first domestic section of the Danube as an international
waterway has been left unexploited.
Based on the assessments of infrastructural “reception conditions” for inland navigation, only
4 out of the 26 municipalities of the Mosonmagyaróvár sub-region – Halászi, Rajka,
Dunaremete, Mosonmagyaróvár – have a port. Docks, rest areas, campsites, lodging, the
hospitality business, and the signposting system have undergone major improvements in the
last 10 years with a view to serving inland waterway tourism (kayak, canoe and water sport
traffic) in this micro-region. The local government of Jánossomorja formulated the need to
utilise the Hanság main canal for waterway tourism.
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For the time being, in many settlements the Hungarian Szigetköz water tourism only exists as
a plan for the future. There is a need to build additional boat docks and campsites.
(Máriakálnok, Dunakiliti, Dunasziget, Dunaremete, Ásványráró). The future effectiveness of
the developments is an important regional indicator of local waterway tourism.
A lock operates in Dunakiliti designed for large boats that cannot pass through the Szigetköz
tributary system because of channel conditions, dams and closures. The navigability of the
Dunakiliti Dam on the Danube by small vessels is not resolved. Plans to construct additional
locks have been drawn up for Rajka and Ásványráró. Compared to the opportunities and local
needs, the level of development is still lacking. Boat passes and ports in the region should be
built with a view to ensuring uninterrupted interoperability for small vessels and yachts.
The water traffic arriving from Slovakia can be stimulated by the construction of a small
vessel lock and boat ramp at a structure complex in Dunacsúny just across the water from
Rajka and Dunakiliti. For arriving yacht traffic, however, it becomes impossible to travel the
further sections of the Mosoni-Danube and the remaining Danube distributaries because these
boats are very difficult to lift. There are a number of obstacles to yacht traffic travelling
towards the Mosoni-Danube: the lock gate in Rajka, the Vígh lock gate, the
Mosonmagyaróvár dam; moreover, a further obstacle may be posed by the potential
construction of a structure at the mouth of the river in Győr if it is not accompanied by the
construction of a lock gate as well. The implementation of yacht traffic on the MosoniDanube requires the construction of additional lock gates at these structures.
The conditions, as well as basic tourism potentials are in place in the area, but the supply and
the related services are in need of improvement. In Europe the development trends of
waterway transportation point to the protection of the natural heritage of waterways and the
rehabilitation thereof in parallel with establishing the conditions for sustainable tourism. It is
up to the municipalities of the Mosonmagyaróvár micro-region to make use of the
opportunities offered by the European Union and to make an effort to implement the regional
and international alliance required for this.
In Szigetköz the flood control dykes were not built directly next or parallel to the river, which
allowed for the conservation of a variable width of river band and the river’s unique stream
system. Owing to the diversion of the Danube, the water of the tributary system must be
substituted artificially from the main distributary with the help of a bottom dike, but by doing
so, the situation along this stretch of the river was stabilised. There are plans to create a
national park in Szigetköz, although the framework conditions are not completely in place for
the time being. The unregulated number of waterway tourists, the proliferation of tourists and
campsites in protected areas, illegal trash dumps, high-performance speed boats and jet skis
represent the biggest threats to the natural assets.
It is a large step in the right direction that the order of transportation has been established on
the Hungarian side of the tributaries floodplain. The fundamental principle is to introduce the
Szigetköz tributary system to tourists while also protecting the undisturbed natural wildlife
habitat in the area. Previously permitted jet ski traffic has been banned, and the performance
of permitted motor boats has been restricted to 10 kW or less.
The Public Foundation for Tourism in Mosonmagyaróvár released a route map of the
Szigetköz flood plain for boat trips, which details and marks the designated routes for tours,
brings attention to dangerous sections, indicates the attributes of waterway currents and the
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designated camp sites, and includes other important and useful advice for water tourists.
Attention is drawn to sightseeing destinations alongside the more important stops. There are
multiple organisations engaged in boat tours and offering guides. These enterprises are
familiar with each other, they have good rapport; when the need arises they rent boats from
one another and also broker new guests amongst themselves. The competition represented by
tours organised by agencies in Budapest poses a problem in the area. They bring their own
tour guides depriving locals of the opportunities; they tend not to pay attention to their
surroundings, they litter, and they also disturb wildlife by being loud and obnoxious. Based
on previous experience non-local tour guides should not be allowed to take people on trips in
Szigetköz (see for example the Danube-Drava national park).
The 120 km stretch of the Mosoni-Danube is very popular among waterway tourists. The
infrastructure of the campsites located next to the water improves year by year, but there is
still room for quality improvement. Another problem is caused by the fact that civilised
options for mooring are rather far from one another.
On the stretch of the inserted drainage canal on the Little Hungarian Plains and subsequently,
on the big Danube section, large boat traffic is nearly constant. At Dunacsúny only large boats
and yachts (boats heavier than 350 kg) can navigate through the lock and on the drainage
canal up until Szap on the Slovakian side of the river, and then from here they can continue at
Gönyü on the Old Danube. Owing to the specificities of the infrastructure Komárom is the
closest destination that can receive arriving large boat passenger transport. The closest ports
are in Bratislava and Vienna. The Győr-Gönyü port is only able to receive cargo transport, but
with the new governmental funding granted in 2015, its prospects have expanded. In spite of
the artificially substituted water in the Little Plain section of the Old Danube (original
channel) and the Mosoni-Danube gateway lost the opportunity of receiving international large
boat traffic. People arriving with smaller vessels and longboats from Austria must lift their
watercraft at Dunacsúny towards Dunakiliti to be able to pass through. The attributes of the
curving middle section of the Mosoni-Danube render these sections suitable for boat tours.
Additional boat tour centres include Dunasziget and Halászi. Boaters are awaited by moors
and campsites at the settlements. From Mosonmagyaróvár one can travel by motor boat, and
from Győr also by smaller vessels equipped with engine.
The ecological position of Szigetköz and tourism in the area are unresolved. The artificial
substitution of water on the Old Danube is insufficient, the process of filling up is in progress.
The infrastructure needed to travel between each shore of the river is not in place. Stepping up
the amount of artificially substituted water, redesigning the Dunakiliti lock and opening up
the tributaries of the Slovakian and Hungarian could offer a solution. Under the decision of
the International Court of Justice in the Hague, dismantling the drainage canal is ruled out.
The hearings (January 2016) and the resumption of the Hungarian Academy of Sciences’
committee work foreshadowed the comprehensive settling of the situation.
The next navigable section is between Vének (where the Mosoni-Danube from Győr flows
into the big Danube) and Dunaalmás with a length of 42 kilometres across the KomáromEsztergom plain, running from the West to the East. The passenger port at Komárom is not a
frequent stop for cruises, and trips to the area are not envisaged in the plans of domestic
tourism. The port is between the 1,761.7 and 1,761.6 river kilometres on the right side of the
Danube at the border of Komárom and Szőny. In total it can receive only one large-sized
passenger ship.
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The next navigable stretch is between Dunaalmás and Esztergom; it flows through the AlmásTáti-Danube valley with a length of 33 kilometres.
This is followed in the main river bed by the internationally acclaimed Visegrád-Danube
Bend section and then the 39 km section of the Vác-Pest-Danube valley between Esztergom
and Vác (Ráckeve-Danube branch) and the 31.5 km Szentendre-Danube branch West of
Visegrád. The Little Danube branch borders Szentendre island from the West side, and it is
the main axis for cruise ship traffic where recreational watercraft can only travel on a
designated course. On the Ráckeve-Danube branch section is forbidden for ships with a
cylinder volume exceeding 250 cubic centimetres and a performance of more than 10 kW.
Small vessels and motorboats can only travel on a designated course at a speed of maximum
20 km/h.
The water level is regulated by the southern Kvassay and the northern Tassi locks. Ferry
crossing locations: Visegrád-Nagymaros, Kisoroszi-Dunabogdány, Szob-Pilismarót. The
Mária Valéria bridge connects Esztergom to Slovakia. In this district six different settlements
feature a passenger port. The port of Szentendre is suitable to receive around 50 engine-driven
boats at once. It offers an opportunity to fuel up and store trailers, and it also has a shower and
bathroom facility. In addition to Szentendre, MAHART – the Hungarian Passenger Shipping
Company – has docks located along the joint section in Esztergom (2), Visegrád (3) and
Nagymaros, on the Szentendre-Danube branch in Leányfalu, and on the Ráckeve-Danube
branch in Vác and Horány.
Further across the Vác-Pest-Danube valley the 40 kilometre stretch of the Ráckeve-Danube
between Vác and Budapest is navigable. From Szentendre the navigable section covers 30
kilometres. Ferry crossings can be found in Vác-Tahitótfalu and between SzentendreSzigetmonostor-Göd. In the metropolitan area of the capital city, ships can travel downhill in
the Buda-side branch and uphill in the Pest-side branch. The Danube has also built islands on
this stretch: from North to South the aforementioned Szentendre island, followed by
Hajógyári island and Margaret island.
MAHART Hungarian Passenger Shipping LLC. operates the following docks in the region:
The Dráva I.II, Garam I.II.III and Szent István park I.II docks are located across from
Margaret island on the Ráckeve-Danube section (the middle part of the island) on the left side
(Pest side), listed from North to South. The Parliament and the Academy docks are between
Margit híd and Széchenyi Lánchíd also on the Pest side. This is the band where the three ports
of the capital city are located alongside the Buda side lower embankment: Bem square I.II and
Batthyány square. The hub of the MAHART International Passenger Port is located between
Lánchíd and Erzsébet híd on the Belgrade embankment, while the MAHART international
landing stage is at the foot of Erzsébet híd on the Pest side. At the foot of Lánchíd is the dock
of Vigadó I, the docks of Vigadó II/A, Vigadó II and Vigadó III are around Eötvös square,
and the docks of Vigadó III/A and Vigadó IV, V and VI are at Vigadó square. The
international ports I-V are situated between Erzsébet híd and Szabadság híd, and there are
four additional international ports between Szabadság híd and Petőfi híd. After having opened
up Várkert Bazár (2014) for tourists, a new dock system is being built for easier access to the
docks and the Buda castle.
When travelling between Óbudai island and the Southern Rail Bridge with kayaks, canoes and
skiffs, the only option to dock is at recreation-purpose floats.
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The next, 57 km section surrounds Csepel island, which extends from the Danube’s Soroksár
tributary and stretches South to Rácalmás. The Western branch is the Danube, and the Eastern
branch is the Ráckevei-Danube. Along this stretch there is a port in Ercsi. The ferry crossings
are the following: Tököl-Százhalombatta, Szigetújfalu-Ercsi, Adony-Lórév. The island can be
actually navigated around by kayak and canoe using the recreational floats.
On the Solti plain the Danube flows 37 kilometres North to South from Rácalmás to Bölcske.
From North-East the area borders the city of Dunaújváros, which belongs to the loessial soils
of the Middle-Mezőföld micro-region. The uninhabited islands of the region, the loess walls
towering above the shore, the alluvial fans and the backwaters can be very attractive for
waterway tourists. Near the town they hold international motorboat races as well. At the
municipality of Solt and further to the West at Felsőrévbér there is a port awaiting tourists;
with the boom of Danubian travel there are good opportunities for its expansion.
The route continues further from North to South for 74 kilometres between Bölcske (Harta)
and Baja – through the city of Paks – in the Kalocsai-Sárköz micro-region and, as regards the
right shore, across the Tolnai-Sárköz micro-region (a 67 km section between Paks and Báta).
At the Southern rim, the Duna-valley main channel connects to the left shore of the Danube,
while on the right side the Paks-Fadd main channel connects to the 19 km section of the Sió
estuary (tour-link to Lake Balaton with periodical navigability). Ferry crossings are found at
the following locations: Madocsa-Harta, Ordas-Paks, Foktő-Gerjen, and between Fajsz and
Fadd. MAHART operates a port on the Meszesi-Danube in Kalocsa; in addition, a local
government-owned dock also belongs to the region. The tour on the Hungarian Danube ends
with the 54 km stretch between Baja and Mohács (Homorúd), which is part of the Mohács
island micro-region. There are 14 backwaters in the region, including the Szeremlei-HoltDanube that offers many touristic opportunities on an area of 70 acres. The Ferenc channel –
and further North the Sugovica river – connects to the river on the right shore. The ferry
crossings located here are the following: Új-Mohács-Mohács and Dunafalva-Dunaszekcső.
MAHART receives tourists with a port built in Mohács.

The navigability and touristic attributes of the Hungarian section of the river Tisza
The Tisza is Hungary’s second longest river, with a length of 600 kilometres within the
country’s borders. Contrary to the Danube, large ships and busy barge traffic are not a usual
sight on the Tisza; therefore, waterway tourists and water sport lovers can peacefully enjoy a
great deal of recreational activities.
The Tisza enters Hungary in the Upper-Tisza region on the Beregi plain with a length of 120
kilometres between Szatmárcseke and Zsúr. Its waterways have been classified as category I.
With shallow waters, tight canals and sharp turns the river is only periodically navigable. In
the Rétköz section (40 kilometres) after the South-Western bend, thanks to waterbed
regulations the waterway quality has been classified as category II, and the river is suitable
even for receiving barges between Komoró and Dombrád.
Bodrogköz is a 92 km section located between Zsurk and Tokaj. The 50 kilometre long
Bodrog river is navigable for 22 kilometres between Tokaj and Olaszliszka. Since the shore at
this section of the Tisza has not been built up, boaters can row the category IV route in a very
natural environment. Waterway tourists can freely walk along the dams. Tourists can make a
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stop for health reasons or for hygienic purposes at docks spread along the shoreline at about
every 30 kilometres.
The Taktaköz section between Tokaj and the Sajó estuary is 54 kilometres long (category III
between Tokaj and Tiszalök), followed by the 62 km section of the Borsod floodplain that
stretches to Tiszafüred. The river is less clear up until the mid-section of the Tiszakeszi
micro-region due to pollution from the tributaries; nonetheless, it is still navigable in its full
length. Tiszaújváros, Tiszacsege (ferry crossing option) and Tiszabábolna each has a riverside
port.
The Heves floodplain is a category IV tour destination with a 48 km navigable stretch
between Tiszafüred and Tiszasüly. Besides rowing, it is also possible to travel this stretch
both up and downriver with motorboat. This is the location of the Tisza Lake reservoir near
the township of Kisköre, which also has a port (the tiered section is classified category IV.)
Water traffic is permitted for sailboats and boats alike in the reservoirs. There are also guided
boat tours on the Tisza lake.
The Szolnok floodplain is also a section of navigable water between Tiszasüly and Tiszajenő
with a length of 88 kilometres. The namesake settlement of the micro-region has a riverside
port as well. The ferry crossings between Tiszasüly and Tiszaroff, Nagykörű and Fegyvernek
and Vezseny and Martfű supplement the selection offered by the area. In consideration of
these ferry crossings, waterway tourists should proceed cautiously; it is advised to stay close
to shore where the water level is higher up until the roped off zone. This section is only a
category II; it is fairly shallow and there are diving restrictions because of the fords. When the
water level is low during the summer this section is not navigable at all. Similar problems are
posed by freezing temperatures in the winter.
The Tiszazug micro-region is the 56 kilometre long curvy floodplain section of the river
supplemented by the Hármas-Kőrös estuary, where the rivers’ water quality is classified as
category II and waterway traffic is negligible. The final section of the Hungarian stretch of the
Tisza is the South-Tisza valley micro-region, which extends from Tiszajenő to the border in
Nagyrév with a total length of 140 kilometres. In terms of water purity, the Tisza river and the
Kőrös rivers are classified as category II, while the Maros and the canals are category III. This
area is the most equipped with passenger transport docks, located in Tiszakürt, Tiszazug,
Csongrád, Szentes, Csanytelek, Mindszent, Algyő and Szeged. Ferry crossings improve the
travel experience and transfer options between Tiszainoka-Tiszakécske, Mindszent-Baks and
Tápé-Újszeged. The complete section of the river between the Tiszazug micro-region and the
border is navigable even for vehicles weighing 1,000-1,500 tons. As regards water sport
activities, the whole stretch of the Hungarian Tisza can be paddled in the span of 18-20 days
with at least 3-5 rest days.

Water transport on the Rába river
The second main river that is suitable for passenger transportation in Western Transdanubia is
the Rába, with a length of 211 kilometres. It is unsuitable for large-sized ships, but it can be a
significant challenge for tourists to navigate. Besides the sharp bends, hectically fluctuating
flow speed, crumbling shore walls and uprooted trees, it poses a further challenge that water
levels can rise several metres in the span of a single day. Water levels prominently hinge upon
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the amount of precipitation at its source, the Alps, and upon the ebb and flow of the MosoniDanube estuary at Győr.
The river covers a single, drawn-out micro-region stretching in the South-Western and NorthEastern direction, the Rába valley. Water sports are not permitted between Alsószölnök and
Szentgotthárd. Dwarf hoisting structures have been constructed in Szentgotthárd, Ikervár and
Nicke, the locations where boats need to be lifted. Cut up by twisting bends, the river widens
north of Sárvár from an influx of water supplied by the Gyöngyös stream.

Water transport on the Hungarian stretch of the Dráva river
As a border river, the rapidly flowing and vortex-filled Dráva enters Hungary in the area
of the Middle-Dráva valley, and features an 87 km long internationally navigable section
between Őrtilos and Drávatamási. Eight backwaters and four natural standing waters render
this landscape even more rugged with 21 lakes of varying size in total.
The river continues on the Dráva plain flowing West to East alongside the border of Hungary
and Croatia. Between Drávatamási (Drávagárdony) and Drávapalkony there is a navigable
section of 75 kilometres that has sadly been classified only as a category I. With the creation
of the Danube-Dráva national park (1996), a new chapter began in the life of the river: a
priority of the park is the preservation and conservation of the area’s unparalleled botanical
and zoological assets. Another goal of the national park is the restoration of aquatic habitats
and the development of domestic and international ecotourism.
Alongside the Dráva
After the recession of the Pannonian inland sea of geological history, the Ancient Dráva bed
was formed on the Western rim of the Slavonian lake, and developed continuously from the
various periods of the Pleistocene era to date. The truly enormous transformation of the river
began in the 19th century, and that period has ushered in a multitude of river regulations that
last practically to this day.
On the Somogy stretch of the river there are no apparent signs of any river regulation; the
most important phenomena of the constructive and destructive effect of the river are
perceivable to this day. On this section of the river pebbled and rocky riverbeds, the incessant
re-creation and transition of reefs and a crumbling high shoreline are still prevalent.
Hungary’s cleanest and least regulated river is curving along 150 kilometres in the SouthTransdanubian region, sometimes completely on the Hungarian side, and for other stretches of
various lengths it adventures to the Croatian side of the border. We start viewing the region
alongside the Dráva on the border of Somogy and Zala county at the foot of the ZákányŐrtilos hillside. The plants of the area are part of the West-Balkan flora and are completely
unique among the indigenous domestic plants. The most important representatives of the plant
cover include a rare affiliation of the Illyrian oak-hornbeam that only grows in this particular
spot, a new species of the Illyrian beech and, in the valleys, a special species of alder and ash
trees.
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In the case of protected plant species one can admire the 3-leaf anemone or the mountainous
doronicum. You can run into eagles, gaze at blue pigeons, and listen to the beautiful and
unique songs of rare birds on a night tour in May.
Pebbles and gravel reefs in the river serve as a nest for the small plover and the common
sandpiper. The open surfaced pebble and gravel reefs grow rarer and rarer as the swift growth
of the forest consumes them; therefore, these areas are particularly protected.
Following Zákány a longer stretch of the river leaves the country; therefore, we can continue
our trip turning away from the Drava shore in the Lankóci forest. The forest is composed of
thick shrubs, and a grove of oak and ash trees and elms overgrown with vine, which gain their
unique atmosphere from the fact that for the better part of the year the water levels extend to
the middle part of the tree trunks.
During our trek through the forest we can observe black woodpeckers and black storks, and
we can run into marsh bullfrogs whose male specimens wear a blue wedding dress during
mating season.
The river shows a different aspect of itself when curving back into the country at Vizvár. The
steep shoreline is continuously eroded by the sharp bends of the river, while on the internal
arches of the bend water builds the shore by depositing alluvium. On the higher shores
thousands of sand martins nest; their largest sanctuary can be found on the border of the
township of Heresznye.
The crumbling shore walls serve as nesting ground for the colourful bee-eater and the
common kingfisher. The Dráva backwaters and by-waters accompanying the river are filled
with splendid vegetation such as the nymphoides peltata, the water lily, salvinia natans, the
water chestnut and willow groves, the combination of which comprise a truly unique habitat.
The now swampy tributaries, sedge meadows and gravel quarry lakes abandoned for decades
are sites to spot small grebes, moorhen nests as well as feeding herons and storks. The
softwoods that accompany the river boast a rich avifauna: typical nesting birds include the
small woodpecker, song thrushes and blackbirds, and besides eagles, hawks, grey-headed
woodpeckers and collared flycatchers are also indigenous to the area. One of the most
common breeding birds in the softwoods is the starling.
There are wooded pastures with scattered trees and hayfields lush with clumps of trees for
which the best example is the Drávaszentes pasture, where the protected breeding bird species
are the hobby and the kestrel. Some of the rarer nesting bird species also include the hoopoe
and the woodcock with a habitat in damp hollows.
After Barcs the area of the national park widens, giving home to the Barcs junipers, where the
sandy lawns emerging on sour soils serve to protect the rich flora and fauna. During our trek
we can also observe the pulsatilla pratensis plant as well as the peucedanum arenarium. As
regards animals, antlions and acrida ungarica grasshoppers can catch our eye.
Crossing over the Baranya and Somogy county lines, the river shows another side of itself.
The Baranya Dráva stretch gives the impression of a regulated river: it flows in a straight line,
and it is mainly characterised by the distributary. On this stretch open river reefs are nowhere
to be found; they are completely consumed by forest, thus the reef nesting species are not
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indigenous to the area. Of the more important wood-banks the willow groves, willow-popple
groves and hardwood groves should be mentioned. Common herb species in the area include
the yellow iris, the carex stringosa, the spinulose wood fern and the discorea communis.
In the river walls one can see sand martins, on the top level of trees the grey heron and in the
sedge hummocks the nesting grebes and common snipes.
The river’s significance is extremely prominent in respect of water fowl migration; at the end
of winter and in the beginning of spring this stretch is abundant with thousands of water birds.
Besides the most common mallard, two species of diving birds, four species of grebes, and 12
species of teals exist in the area2.
With adequate water levels, additional river sections suitable for touring in Hungary include
the countryside surrounding the Kőrös rivers, the Maros, the Répce, the Sió canal (sailing
depends on the amount of water supply from Lake Balaton) and the Bodrog.
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