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A Szigetközi térség a Duna elterelése előtt és után 

• Szigetköz-Csallóköz egyedülálló természeti képződmény az 1850-1811 fkm 
szelvények között – a Duna „középső deltája” 

• Az intenzív folyamszabályozás és az egységes árvízvédelmi rendszer 
kiépítése erősen módosította a természetes állapotokat a 20. sz. elején 

• Főmeder süllyedés – csökkenő kis-és középvízi szintek  megszakad a 
mellékágak és a főmeder kapcsolata 

• Hullámtéri feltöltődés – intenzív erdőgazdálkodás  növekvő árvízszintek 



A Szigetközi térség a Duna elterelése előtt és után 

• 1992 októberében a Szlovák fél egyoldalúan üzembe helyezte a Bősi 
vízlépcsőrendszert az ún. „C” variáns megépítésével 

• A főmeder vízhozama, és vízszintje erőteljesen lecsökkent 

• A mellékágrendszerekből a főmeder felé kiszaladt a víz, a 
mellékágrendszerek kiszáradtak 

• A mentett oldali csatornákban és holtágakban is megszűnt a víz utánpótlása 

Duna folyam főmeder, Ásványráró 



A Szigetközi térség a Duna elterelése előtt és után 

Tejfalui ágrendszer 

Cikolaszigeti mellékágrendszer 



Felső-szigetközi vízpótlás 

• A vízszint tartására megépül a dunakiliti fenékküszöb - 1995 

• A dunakiliti duzzasztómű nyílásainak segítségével részleges szabályozásra 
nyílik lehetőség 



Felső-szigetközi vízpótlás 

• A felső mellékágak vízpótlása töltőbukók 
segítségével történik – fix küszöbű kőművek 



Felső-szigetközi vízpótlás 

• „előtte/utána” képek 



Felső-szigetközi vízpótlás 

• „előtte/utána” képek 



Felső-szigetközi vízpótlás 

• „előtte/utána” képek 



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

• A korábbi beavatkozások a hullámtéren csak az Ásványi ágrendszer felső 
végéig terjedtek 

• A vízpótlásból kimaradt 

• az Ásványi ágrendszer alsó szakasza, 

• a Bagaméri ágrendszer és 

• a Patkányosi ágrendszer 

• Az 1811 fkm szelvény alatti szakaszon jelentős medersüllyedések 
következtek be, amelyek hatására a kapcsolódó mellékágak vízellátásának 
fokozatos romlása, a mellékágak kiszáradása következett be.  



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

Alsó-szigetközi hullámtéri 
vízpótló rendszer 

Kiépítés előtti állapot 
 



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

Ásványi mellékág alsó szakasz 

Ásványi torkolati fenékküszöb 
építése 

Béka-éri tápcsatorna kotrása 



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

Bagaméri mellékág 

A meglévő zárások 
átalakítása 

Ágak kotrása, rendezése 

Bagaméri torkolati 
fenékküszöb építése 



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

Patkányosi mellékág 

Ágak, tápcsatornák kotrása 

Fenékküszöbök építése 

Árvízlevezető képesség 
javítása a Medvei hídnál 
 



A szigetközi folyó és táj rehabilitáció befejezése - 2015 

Mentett oldali vízpótlás 
biztosítása 

Vízkivételi lehetőségek 
megteremtése a mentett 
oldal irányába 
• Béka-éri szivornya 
• Patkányosi szivornya 
• Nagybajcsi szivornya 



További teendők  a Szigetközben 

• A Felső-szigetközi hullámtéri mellékág-rendszer vízpótlásának kiépítése 
1992-1995 között, ideiglenes jelleggel történt meg. A gyors beavatkozási 
kényszer miatt, az egyes elemek ideiglenes jelleggel épültek ki, több helyen 
rontják az árvízlevezetés feltételeit. 

• A kiépült rendszer elégtelen biztonsága miatt az átvonuló árvizek jelentős 
károkat okoznak, magas helyreállítási költséggel. 

• A rendszerben a műtárgyakat (különösen a Duna és a mellékágrendszer 
között) nagy vízszintkülönbségek terhelik, így árvízmentes időszakban is 
fennáll a veszélye a műtárgyak tönkremenetelének. 

• A fenti jelenségek elkerülésére olyan átfogó vízpótlási tervezés, és 
megvalósítás szükséges a térségben, amelyek a teljes szigetközi hullámtéri 
vízrendszer stabil működését biztosítják. 

• A fejlesztés I. üteme a 2014-2020 közötti projekt ciklusban fog 
megvalósulni KEHOP konstrukció keretében: 

Felső-dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem 



További teendők  a Szigetközben 

• Elkészült a Dunakiliti fenékküszöb és mellékág-rendszer vízpótlása, de 
fennálló súlyos probléma a főmeder helyzete 

• Vízszintsüllyedés – kavicspadok állandósulnak, megjelenik rajtuk a fás szárú 
növényzet, meder szűkül  árvízlevezetés feltételei romlanak 

• Meghatározó árvízlevezető keresztmetszet a főmeder 



További teendők  a Szigetközben 

• Szükséges a meder és hullámtér hozamátbocsátó képességének növelése: 

• A parti zátonyok megfelelő visszabontása a vízborítás gyakoriságának 
növelése érdekében 

• Hullámtéri erdőborítottság csökkentése, nagyvízi levezetési irányú gyepes 
sávok kialakítása (művelési ág váltás) 

• Mellékágak létesítményeinek átalakítása 

• NMT intézkedések végrehajtása 

• Mindkét oldali hullámtéren beavatkozások szükségesek, magyar-szlovák 
közös megoldásokban kell gondolkodni 

 



További teendők  a Szigetközben 

• Hosszú távon megnyugtató megoldást a Duna folyam főmeder 1943 -1811 
fkm szelvények közötti szakaszának az ökológiai célú rehabilitációja nyújtana 

• Ezt a főmederbe megfelelő szelvényekbe épített, árvizek levezetését is 
segítő, szabályozható nyílásokkal ellátott fenékküszöbökkel lehet megoldani. 

 
• Térségben a fennálló 

problémákat, az árvízvédelmi 
biztonság kérdését és az 
ökológiai célokat csak 
egyenrangú célkitűzésként 
lehet kezelni, és komplex 
intézkedéssel megoldani  



Köszönöm a figyelmet! 
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