
Vízi sport kerekasztal
a fővárosi Duna-szakasz fejlesztéséről!

2010. január 18-án, a Nemzeti Duna konferenciát1. megelőző hétfő délután a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség telepén beszélgetést folytattak a vízi sportszövetségek, klubok 
és a nemzeti tömegsport képviselői a fejlesztési elképzelésekről Beleznay Éva főépí-
tésszel, Z. Halmágyi Judit fővárosi képviselővel és a rendezési terveket készítő dr. 
Nagy Bélával. Jelen volt a Nemzeti Sportszövetség főtitkára, a vízi rendőrség és a fő-
város Sportügyosztályának képviselője is. A klubok képviselői azt kérték, hogy a még 
megmaradt sporttelepek, csónakházak védelmet élvezzenek, és a rendezési  tervek 
biztosítsák a partok, szigetek közösségi célú további fejlesztését a jövőben. 

Kaotikus állapotok uralkodnak a motoros és kézi hajtású vízi járművek közlekedésé-
ben. A jelenlevők szorgalmazták a nem hivatásos motoros járművekkel és a szaporo-
dó jachtkikötőkkel kapcsolatos szabályozás átláthatóvá tételét, és megfelelő előzetes 
egyeztetéseket, konszenzus kialakítását a többi érdekelttel. 

A Magyar Evezős Szövetséget képviselő dr. Kokas Péter elmondta, hogy évtizedek óta 
„álmodnak” egy olyan rekreációs és vízi sportbázis létrehozásáról a fővárosban illetve 
közvetlen szomszédságában, amely nemzetközi versenyek megtartását is lehetővé te-
szi. Több alkalmas helyszínt az elmúlt időszakban privatizáltak vagy más célra elépí-
tettek,  de  még most  sem lenne késő,  elsősorban Csepel-Ráckeve térségében egy 
megfelelő terület kijelölésére, és a megvalósítás mielőbbi előkészítésére.

Parti Zoltán testnevelő tanár egy 12 osztályos vízi sportiskola tervéről beszélt, ame-
lyet a Népszigeten lehetne megvalósítani. 

Tavaly a Levegő Munkacsoport is beadott egy projektnek nem, legfeljebb figyelemfel-
keltő óhajnak nevezhető anyagot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium őszi 
projektgyűjtési felhívására. Épüljön ki első ütemben a fővárosi térségben (Esztergom-
tól Dunaújvárosig), majd az egész hazai Duna-szakaszon, végül pedig a teljes Dunán 
a szelíd (kézi hajtású) vízi sportok tömeges űzéséhez szükséges egységes infrastruk-
túra. Ez elsősorban megfelelő kikötési helyeket, csónakházakat, a hajók, csónakok át-
haladását lehetővé tevő zsiliprendszereket, a biztonságos sportolási, túrázási feltétele-
ket jelenti. Hogy ez mennyire sokakat érint – a sportolni, túrázni vágyókat, a sportolá-
si lehetőségek drasztikus csökkenése miatt aggódó szülőket, a szakosztályokat, mint 
haszonélvezőket, valamint a sportból, turizmusból, vendéglátásból megélni vágyó kis- 
és középvállalkozásokat – azt nem kell magyarázni. Ahhoz, hogy a szélesen értelme-
zett  vízisport-infrastruktúra  kiépülhessen,  előzetesen  szabályozásra,  az  elépítések 
megakadályozására van szükség. A Balaton törvényhez hasonlóan meg kell állapodni 
a  parthasználatban,  a  közös  feltételekben,  amelyeket  a  parttal  rendelkező  önkor-
mányzatoknak érvényesíteniük kell a fejlesztéseiknél. Jelenleg az eljárásrend, például 
a stégek, kikötők engedélyeztetési eljárása is ellentmondásos.
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A Levegő Munkacsoport kezdeményezi, hogy a Duna medrével és partjaival kapcsola-
tos nagyprojektekre fordított összegek egy százalékát a vízi tömegsport fejlesztésére 
különítsék el. Nem ismeretlen ez a fejlesztések gyakorlatában. Elég, ha az autópályák 
építésénél a régészeti ásatások finanszírozására, vagy – az előző rendszerben – a köz-
intézmények építési költségeiből képzőművészeti alkotásokra fordított egy százalékra 
gondolunk.
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