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 Előadó: Szél Tamás
 Előadás címe: A dunamenti löszpartok, a dunaújvárosi partszakasz 

stabilizálása, víztelenítése
 Szekció: 6. vízépítési
 A pleisztocén lösz ~ 30%-ban fedi hazánk területét, néhány helyen pedig 

jellegzetes magaspartként jelenik meg (pl. Balatonnál, Duna mentén). 

 Az egyik híres és hírhedt hely a dunaújvárosi magaspart, mely az 1964-es 
nagy csúszással hívta fel magára a figyelmet.

 A korábbi időkben is voltak partcsúszások a területen, de ezek kevésbé voltak 
zavaróak, mert ritkán lakott volt a terület és a lakosság megtanult együtt élni 
a parttal.

 Az 1964-es partcsúszás következményeit fel kellett számolni, és védőművet 
volt szükséges építeni (fokozatos bővítéssel a későbbiekben): víztelenítő kutak 
és aknák megépítésével, víztelenítő horhosok kialakításával (a vízzáró rétegek 
megfelelő átvágásával), a talaj szempontjából fontos és nagyon hasznos 
növényzet telepítésével és megerősítésével.

 Az előadásban bemutatjuk a csúszás okait, geotechnikai és hidrogeológiai 
jellemzőit, és a felállított víztelenítő rendszer műszaki jellemzőit. A víztelenítő 
rendszer aktív és passzív elemeket is tartalmaz.

 A víztelenítő rendszer működését megépítése óta talajvíz, rétegvíz és mozgás 
megfigyelőrendszer ellenőrzi, amelyet részletesen bemutatunk. A víztelenítő 
és megfigyelő rendszereket működtetését a nagy csúszás után felállított 
Partvédelmi Vállalat végzi, amely az egyetlen ilyen jellegű vállalat az 
országban.
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1. A lösz tulajdonságai, 
megjelenése

A lösz geotechnikai 
tulajdonságai:
fin. homokos iszap, iszap
(iszapos homokliszt) talaj 
(sárga, sárgásbarna)
• plaszt. index Ip=8-12%
• hézagtény. e=0,8-1,1
• nedves sűrűség, 1,5-1,8 g/cm3

Tulajdonságai:
•Magyarország 30 %-t fedi
• vízérzékeny, roskadásra 
hajlamos
• 20-40 % karbonát tartalom
• függőleges falakban is megáll
• vízáteresztő-képesség más 
függőlegesen, mint vízszintesen



1. A lösz tulajdonságai, 
megjelenése



2. A Dunai Vasmű és Dunaújváros 
létesítése
„Ami pedig a telepítés helyét illeti, 
egy emelkedőn levő országban a 
Duna partjain igazán kétlem, hogy 
bármi előnyösebb lehetne, mint jó 
vasművek” – írta Széchenyi (1842)
(Pécs-Csetnek 1845)
Győr 1938,1943
Mohács 1944, 1949
Dunapentele,
Dunaújváros 1950





A magaspart állékonyságát 
alapvetően a következő tényezők 
befolyásolják (az anyagjellemzőkön 
kívül):
 a part magassága

 a törmeléklejtő helyzete

 a talajvíz, rétegvíz helyzete

 lábmegtámasztás léte

 az eróziós hatás a lejtő lábánál

3. Előzmények, előjelek



3. Előzmények, előjelek



3. Előzmények, előjelek

A partfal hátrálása, 
(castrum)

I. sz. szivattyútelep:
10 év alatt 2 m mozdult
el a Duna felé, a 
nyomócsöveket gyakran 
kellett toldani!

Kikötő kotrása, 1951



4. Az 1964. évi nagy csúszás Csúszó tömeg: 
1300 m hosszú szakasz,
300 m széles, 
~2,5 millió m3 földBonta József 

szemtanú 
beszámolója
Bankó Károly 
naplója 
(Csongor György 
feldolgozásában)



Deák Gyula et al
megfogalmazása:

„De a múlt akkor is ott táncol,
Vigyorog vállamon,
Valahol én rontottam el, „  

5. Kiváltó okok

A talajvízszint emelkedése, 1950-1964



6. A partfal stabilizálása, partvédelmi 
rendszer kialakulása

Víztelenítés, terhelő tömeg csökkentése, lábmegtámasztás, biológiai 
védelem, megfigyelő rendszer 

Dunaújvárosi  Partvédelmi Vállalat

170 hektár terület (zöldfelület), 7500 m hosszú partszakasz, tereprendezés-
felszíni vízelvezetés,  8 db nagyátmérőjű víztelenítő akna, tárók-ejtőkutak, 
horhosok, források,  225 + 10 + 45 db megfigyelő kút, drének, mozgás 
megfigyelő, geodéziai ellenőrző rendszer





Tulajdonságai, megjelenése

6. A partfal stabilizálása, partvédelmi 
rendszer kialakulása



7. A partvédelem ma és a „löszrutin”



7. A partvédelem ma és a „löszrutin”
Táborállási csúszás, 2010



7. A partvédelem ma és a „löszrutin”
Városüzemeltetők, a lakosság és a döntéshozók !



Védendő értékek, anyagi lehetőségek,
műszaki lehetőségek

Köszönöm a figyelmet!

Minden eset egyedi a löszpartok esetében!

Átfogó tervek


