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Bevezetés

E tanulmány a Dunai Kormánybiztos Hivatala rendelkezésére álló anyagok áttekintését szolgálja. 
Célja a folyami szállítás víziút-igényének, megvalósítási lehetõségeinek és e lehetõségek 
kialakításával járó társadalmi-gazdasági költségek összeállítása, valamint a tanulmányokban 
fellelhetõ, a folyami szállítás gazdasági vonatkozású megállapításainak összegzése. A Hivatalban 
megtalálható és a tanulmány szempontjából fontos szakértõi anyagokat az 1. függelék 
tartalmazza.

A rendelkezésre álló tanulmányok sajnálatos módon nem tartották szem elõtt a különbözõ 
célok összehangolását kívánó döntések meghozatalához szükséges információs háttér részletes 
ismertetését. A folyami szállítás "optimális" nagyságrendjét meghatározó közgazdasági döntés 
nem kizárólag az e tevékenységben rejlõ lehetõségek egyoldalú maximális kihasználását jelenti. 
A Duna a folyami szállításon kívül számos más tevékenységnek nyújt terepet. Az egyes 
tevékenységek egyre nagyobb volumenû gyakorlása hatással van a többi tevékenység 
folytatásának lehetõségére. Ez a hatás általában negatív. Az egymással így kölcsönhatásban lévõ 
tevékenységek nagyságrendje nem kizárólag a saját területükön meglévõ lehetõségektõl függ, 
hanem attól is, hogy a többi tevékenység fenntartásának biztosítása milyen korlátozó feltételeket 
támaszt. E sokváltozós döntési térben szükség van a fokozatosságra a minden fél számára 
kielégítõ megoldások megtalálásához, és ismerni kell e megoldások megvalósíthatósának 
költégeit is. A rendelkezésre álló tanulmányok nem adtak lehetõséget a fokozatos 
összehasonlításokra. Általában egy állapot elérhetõségét és kialakításának költségeit vizsgálták a 
részszámítások ismertetése nélkül. 

Csupán egy tanulmány-csoport szolgáltatott a kialakítható víziút méretek szerinti 
stratégiákon alapuló hatásvizsgálatot. Ez a holland kormány támogatásával készült Delft-Harris-
Vituki tanulmány, amely1 felmérte a folyó teljes magyar szakaszán a tennivalókat. A Dunát 
három szakaszra bontva vizsgáló anyagok azonban nem illeszthetõ össze teljes mértékben, 
többek között a költségek bontása és az egyes stratégiák hajóút paraméterei térnek el. A bontások 
eltérése vonatkozik a többi szakértõi tanulmányra is, így korlátozott az egyes anyagok gazdasági 
jellegû számításainak összehasonlíthatósága is. 

Nem áll rendelkezésre olyan tanulmány, amely a szûkületek feletti hajózható napok 
fokozatos változásának függvényében tekintené át több problémás szakasz (a magyar alsó és 
felsõ Duna) együttes hajózóút fejlesztési igényét. 

A nemzetközi forgalomban jellemzõ a minimálisan 25 dm-es merülésû hajók használata, 
így a tanulmányok nem tértek ki sem az áteresztõképesség hajóosztályonkénti különbségeire, sem 
az üzemvitelhez kapcsolódó gazdaságossági kérdésekre (pl átlagos vízviszonyok mellett mekkora 
a maximális átersztõképesség, mekkora ennek a kihasználtsága. 

A magyar hajózás ellehetetlenült helyzete lehet az indoka annak is, hogy az egyes 
hajózóút mélységek mellett rendelkezésre álló napok üzemviteli-gazdaságossági hatását a 
tanulmányok nem próbálták meg elõre jelezni.

1. Általános áttekintés

1 A Delft-Harris Vituki által készített -A Duna környezeti és hajózási projekt C szakasz címû (Budapest-Mohács) - 
tanulmányból csak a végsõ változat elõzetese van meg. A végsõ változat a Külügyminisztérium Bõs-Nagymaros 
Titkárságának gyûjteményében sem szerepel.
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A Duna magyarországi felsõ szakaszán kialakult - a hajózás szempontjából problematikus- 
helyzet oka a folyó medrének süllyedése. A jelenség elõidézõjeként két hatást kell elsõsorban 
megemlíteni: a folyó felsõ szakaszán épült duzzasztások és a folyó teljes magyar szakaszára 
jellemzõ nagyarányú és túlzott mértékû kotrási tevékenység. A duzzasztások miatt az érkezõ víz 
tisztább, így gyorsabb, ami a meder könnyebb hordalékának elmozdulását eredményezi. 
Korábban a Szigetköz szakaszára a "nettó" hordalék lerakás, a többi szakaszra a hordalék 
egyensúlya volt jellemzõ, ez az állapot megkönnyítette a hajózóút fenntartás kivitelezhetõségét. 
Mára a helyzet megváltozott, a hordalék elhordása vált általános jellemzõvé. Ezt a negatív 
tendenciát erõsítette fel a meder kavicstartalmának ipari célú kitermelése.

A mindezen folyamatok hatására fellépõ medermélyülés több kérdést is felvet. A hajózás 
szempontjából legnagyobb problémát a süllyedõ mederbõl kiemelkedõ kemény sziklás 
mederfenék okozza, ami nehezen kiiktatható szûkületeket, gázlókat eredményez. E sziklás gázlók 
a fenékgátakhoz hasonlóan elõsegítik a vízszint megtartását. A kiiktatásuk erõsíti a 
medermélyülés folyamatát. A medermélyülés, a vízszint parthoz viszonyított süllyedése miatt, 
károsan hat a folyóra települt más tevékenységekre is. Az árterekhez kapcsolódó mezõgazdasági, 
turisztikai, és környezeti konzervációs funkciók mellett azonban a legfontosabb a parti szûrésû 
kutak által kiaknázott ivóvíz-kincs és az árvízvédelem. A vízszint csökkenése ezenkívül gondot 
okoz a partra települt ipari tevékenység vízkivételi mûveinél is. 
A jelenlegi magyar hajózási elõirányzatok az ENSZ EGB VI.b hajóútosztály alsó kritériumának 
számító 25 dm-es merülést tekintik irányadónak. Ettõl eltérõ kiinduló feltételezéseket a 
tanulmányok nem tartalmaznak. Részletes stratégiákkal egyedül a Duna felsõ szakaszával 
foglalkozó holland anyag rendelkezik a 20 dm hajózóút mélység eléréséhez szükséges lépésektõl 
a 27 dm-es mélység kialakításáig.
A szlovák fél által javasolt VI.c hajóútosztály kialakítását, a holland együttmûködéssel készített 
tanulmány szerint, csak a hajózáson kívül más szempontokat figyelembe nem vevõ rendezések 
esetén lehet hagyományos folyamszabályozási eszközökkel elérni.   
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2. A víziútra vonatkozó megállapítások

A folyami szállítás szempontjából a víziút fejlesztésének hatását érdemes az egész magyar (és 
közös magyar-szlovák) szakasz áteresztõképességének függvényében értelmezni. 
A magyar folyamszakasz áteresztõképességét korlátozó gázlók nem csak a magyarországi felsõ 
szakaszon találhatóak, hasonló problémák jelentkeznek a Duna Budapest és Mohács közötti 
szakaszán is. A rendezésre irányuló törekvéseknek a teljes szakasz áteresztõképességének 
növelésére és stabilizálására kell irányulniuk. 

A magyar gazdaság folyami szállítást igénybevevõ export/import  tevékenységének 
szállítási végpontjai döntõ részben ez utóbbi -alsó- szakaszon találhatóak. Nyugat-Európa felé 
irányuló szállítási lehetõségek szûk keresztmetszete jelenleg a felsõ szakaszra esik. Az ipari és 
mezõgazdasági szállítási szükséglet kielégítésének szempontjából az az elõnyös tehát, ha a két 
szakasz rendezése úgy történik, hogy azok áteresztõ képessége azonossá válik. Azaz az alsó 
szakasz átersztõképességénél nagyobb méretû hajózóút létrehozása felesleges kapacitások 
kialakítását jelenti.  

Ugyanez a megállapítás érvényes a tranzitforgalom biztosítására vonatkozó 
vállalásainkhoz szükséges fejlesztésekre is. 

A  szlovák  javaslat  nagyobb  kapacitást  elõirányzó  paramétereinek  az  alsó  szakaszon 
kialakítandó  mederviszonyok  tükrében  van  tehát  relevanciája,  mivel  a  német  és  osztrák 
szakaszokon szintén a 27 dm mélység kialakítására vonatkozó elõírások vannak érvényben, és 
ezek megváltoztatása nem valószínû.  A magyarországi  alsó szakasz ilyen  irányú  fejlesztésére 
azonban kötelezhetõek nem vagyunk, annak jelenlegi állapota ezt nem is teszi lehetõvé.

2.1 A két szakasz állapota

A Duna Budapest és Mohács közötti szakaszára is jellemzõek a Szap és Nagymaros közötti 
problémák. E szakaszra is jellemzõ a medermélyülés, amelyet felerõsített az elõzõ évtizedekben 
folyatott nagyarányú ipari kavicskotrás. Noha a magyarországi alsó szakasz szabályozási 
problémái nincsenek reflektorfényben, a medermélyülés folyamata itt is komoly gond. E 
folyamatnak tudható be a kisvizek szintjének évi átlagos 2 cm-es csökkenése2. Összességében 
1970 óta a legkisebb vízhozamoknál mért vízszintek 6-11 dm-t süllyedtek3. A medermélyülés 
problémát okoz a Paksi Atomerõmû a Százhalombattai Hõerõmû hûtõvíz-kivételi mûveinél és a 
Mohács-Pécs víztávvezeték vízkivételi mûvénél4. Ercsinél tavaly (1998) fejezõdött be a gázló 
rendezése, ennek sürgõsségét az indokolta, hogy kibukkant a mederbe a Százhalombattai 
Olajfinomító egyik olajvezetéke, amelyet a szabványok szerint 2 méter mélyre kellett telepíteni5.

Az egyes tanulmányok eltérõ részletességgel tárgyalják a gázlóviszonyokat6, de 
összességében elmondható, hogy a teljes magyar szakaszon7 található szûk keresztmetszetek fele8 

2 Delft C
3 Delft C
4 Delft C
5 Interjú Valkár I.
6 Szinte mindegyik javaslattevõ anyag részletesen tárgyalja a felsõ-szakasz szûkületeit, az alsó szakasz 
szabályozásának kérdésével a Delft C (részletesen) és a Duna Drop foglakozik
7 Szap-Nagyaros, Nagymaros-Budapest, Budapest-Mohács
8 Delft B1 3.5.1. táblázat szûkületek jellemzõi a magyar Duna-szakaszon
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esik a Szap-Nagymarosi szakaszra. A szûkületek a felsõ szakaszon súlyosabbak. Az 1995-ös 
állapotfelmérés alapján a szûkületek teljes hosszát tekintve, a Budapest-Mohács szakaszon 
található szûkületeknek nagyobb az összhosszúságuk (itt azonban nem szikla a gázló anyaga). Az 
alsó szakasz problémáinak súlyosságát növeli a folyami ártér kritikus, folyamatosan romló 
állapota is. 

A legkisebb, rendelkezésre álló mélység (Least Available Depth - LAD) alapján felállított 
sorrend, azonban rávilágít arra is, hogy ha a teljes magyar szakasz áteresztõképességének 
növelése a cél, csak az alsó és a felsõ szakasz összehangolt rendezése nyomán nem lesznek 
feleslegesen kialakított kapacitások.  A két szakasz átersztõképessége közötti különbséget 
illusztráló táblázat T9 a 2. függelékben található.

T1. A DUNA GÁZLÓI

Szûkületek száma Szap-Ipoly 
torok

Ipoly 
torok- 
Budapest

Budapest-
Mohács

Összesen

LRHM 15 dm < 1 3 1 5
LRHM 16-20 dm 3 5 8
LRHM 21-25 6 1 7
Összesen 10 3 7 20

Szûkületek 
hossza (m)

Szap-Ipoly 
torok

Ipoly 
torok- 
Budapest

Budapest-
Mohács

Összesen

LRHM 15 dm < 1.000 1.900 1.000  3.900
LRHM 16-20 dm 1.200 4.200  5.400
LRHM 21-25 2.300 1.000  3.300
Összesen 4.500 1.900 6.200 12.600
LRHM - Legkisebb rendelkezésre álló hajózási mélység (LAD)

2.2 A Duna teljes hosszának hajózhatósága

Noha jelenleg a legsúlyosabb problémák a magyarországi felsõ szakaszon találhatóak, a Duna 
hajózhatósága teljes hosszában korlátozott.

A Duna Bizottság 1996-os évre vonatkozó statisztikai adatai a Duna teljes hosszán 49 
jelentõsebb szûkületet tartanak számon. A német és az osztrák szakaszon található 6, Szap és 
Budapest között 16, továbi 9 Budapest és a Vaskapu szoros között, amibõl 6 esik a magyar 
szakaszra, az Al-Dunán 18 szûkületet tartanak számon. A szûkületek száma 1995-ben 70 volt, 
amibõl az Al-Dunára esõ 34-bõl 17-et szûntettek meg, a középsõ szakaszra esõ 25-bõl 6-ot.

Az elõirányzott rendelkezésre álló minimális merülés 25 dm. Kivétel ezalól a Kelheim-
Passau (17,5dm) és a Passau-Linz szakasz (20 dm). A német szakaszon szûk keresztmetszetet 
okozó rész 25 évvel ezelõtt esett át folyamszabályozási munkálatokon, mely munkák hatása 
mostanra enyészett el. Az egyes szakaszokon elõforduló legkisebb szûk keresztmetszeteket a T2 
táblázat mutatja be.

A szûkületek hajózást korlátozó hatását a T3 táblázat mutatja be. Ebbõl kitûnik, hogy a 
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szakaszok többségén 1996-ban nem érvényesült a víziút besorolási elõírása (310 nap 25 dm-es 
merülési mélységgel). Az osztrák szakaszon e feltétel 147 nap nem teljesült, a közös szlovák-
magyar szakaszon 157 napon, a magyar szakaszon (Dömös-Mohács) 152 napon, az ex-jugoszláv 
szakaszon 194 nap, a román-bolgár szakaszon 112 nap, míg a román szakaszon 70 nap. Noha a 
kiesõ napok száma a magyarországi szakaszon a legmagasabb, az elõírásoknak megfelelõ 
kiépítettség a folyam teljes áteresztõképességét, a többi szakasz miatt nem változtatná meg 
jelentõsen. 

T2. AZ ELÕÍRT LEGKISEBB RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MERÜLÉSI ÉRTÉKEK ÉS AZ ADOTT SZAKASZ MINIMÁLIS VÍZSZINTJE (DM)
Szakasz 
megnevezése

folyamkm 
tól-ig

Elõírt minimális 
merülés (dm)

Minimális szint 
(dm)

Kelheim - Passau 2414 - 2226 17,5 15
Passau - Linz 2226 - 2135 20 -
Linz - Bécs 2135 - 1929 25 17
Bécs - Gönyû 1929 - 1791 25 15
Gönyû - Budapest 1791 - 1647 25 13
Budapest - 
M.Veche

1647 - 1048 25 17

M.Veche 
-T.Severin

1048 -  931 25 -

T.Severin - Braila  931 -  170 25 11
Duna Bizottság Statisztikai Évkönyve 1996

T3. SZÛKÜLETEK SZÁMA

Szakasz 
megnevezése

folyamkm 
tól-ig

Szûkületek száma 
1995-ben

Szûkületek száma 
1996-ban

Kelheim - Passau 2414 - 2226 2 2
Passau - Linz 2226 - 2135 - -
Linz - Bécs 2135 - 1929 1 1
Bécs - Gönyû 1929 - 1791 8 9
Gönyû - Budapest 1791 - 1647 12 10
Budapest - 
M.Veche

1647 - 1048 13 9

M.Veche 
-T.Severin

1048 -  931 - -

T.Severin - Braila  931 -  170 30 13
A táblázat nem tartalmazza a tengeri szektornak minõsített torkolati szakaszt.
Duna Bizottság Statisztikai Évkönyve 1996

T4. A SZÛKÜLETEK OKOZTA KORLÁTOZÁSOK 1995 ÁPRILIS ÉS 1996 MÁRCIUS KÖZÖTT (NAP)
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A merülés 
kisebb, 
mint (dm)

Né-
met 
sza-
kasz

Oszt-
rák 
sza-
kasz

Magyar
-
szlovák 
szakasz

Magya
r 
szakasz

Ex-
jugoszlá
v 
szakasz

Román-
bolgár 
szakasz

Román 
szakasz

25 147 157 152 194 112 70
24 140 153 148 80 105 67
23 133 142 134 55 98 65
22 119 133 110 43 84 60
21 104 115 92 36 76 55
20 88 100 70 16 65 48
19 45 66 90 35 9 45 37
18 39 49 79 18 5 28 27
17 24 30 60 4 2 20 15
16 7 17 45 7 10
15 1 7 28 3 6
14 13 2
13 6
Duna Bizottság Statisztikai Évkönyve 1996

Szûk keresztmetszetek a Dunán 

A felsõ-dunai folyamszakaszon (Németország, Ausztria) alkalmazott duzzasztási, folyam 
szabályozási megoldások mellett is maradtak nehezen, vagy nem elégséges merüléssel hajózható 
szakaszok. Korábban ezeket további duzzasztások beépítésével küszöbölték ki. A német 
folyószakaszra esõ utolsó problémás szakasz a Straubing és Vilshofennél lévõ duzzasztások 
közötti (2324 fmk- 2245 fmk) terület volt9. Ezen a 72 km hosszú szakaszon 17 dm a kisvízi 
hajózási mélység10. A straubingi duzzasztás alatt a szabad folyású szakaszon hordalék 
hiánykeletkezett, megkezdõdött a kisvízi meder mélyülése, eróziós helyek alakultak ki és 
megváltozott a hordalék elhelyezkedése. E folyamatok elõre vetítették a víz út szélességének és 
mélységének a csökkenését11. Az e problémákra korábban alkalmazott duzzasztásos megoldások 
helyett a környezeti és a folyószakasz turisztikai értékei miatt  más megoldások alkalmazása 
mellett döntöttek. A 18 különbözõ lehetõséget dolgoztak ki a tervezés idõszakában. A fenék 
megerõsítéssel kombinált szabályozási eszközök alkalmazását, mivel hatásossága még nem 
bizonyított, elvetették. Az elfogadott tervek kisebb, az eredeti partéleket megõrzõ duzzasztásokat, 
hajózó csatornák kialakítását, az eredeti meder kiváltását tartalmazták.
A 25 dm-es merülést korlátozó gázlókat jeleznek az osztrák szakaszon Wachau térségében.
Bécs és Pozsony között a kisvízi hajózási mélység 22,5 dm. 

Szûk keresztmetszetek a Rajna hajózási rendszerében

A Rajnán és a rajnai vízi utat a Dunával összekötõ Majnán a hajózóút elõirányzott mélysége 27 

9 Juhász József: Az európai folyók csatornázása, a víziút-rendszerek kialakulása
10 Duna Drop 20. oldal
11 Juhász József: Az európai folyók csatornázása, a víziút-rendszerek kialakulása

8



dm (ez 25 dm-es merülést tesz lehetõvé)12. A Rotterdam és Würzburg között is találhatóak 
korlátozások. 
Köln és Iffezheim között (686 fkm - 334 fkm) a legkisebb elérhetõ merülés 21 dm13.
E szakaszon belül az 557 fkm - 508 fkm között, a Majna torkolata alatt a köves meder miatt ez a 
keresztmetszet, csak 19 dm-nyi merülésre ad lehetõséget. Vízlépcsõ építését ennek ellenére nem 
tervezik. (Nem áll rendelkezére információ, hogy e szûkületetek a forgalom milyen kiesésével, 
korlátozásával, járnak.) 
A Majnán a hajózási kisvízszint Würzburg alatt egyes szakaszokon a 25-23 dm között mozog. 
Würzburg fölött a folyó szélessége csupán 45 m (36 m széles hajózóút)14.
A Duna-Majna-Rajna csatorna szélessége 45 m.

A hagyományos folyamszabályozási eszközökkel kialakítható mederviszonyokról a T5 táblázat 
ad áttekintést.

2.3 A vízi útra vonatkozó általános megállapítások

A szakértõi anyagok álláspontja megegyezik abban, hogy a jelenlegi állapot nem felel meg a 
nemzetközi szerzõdésekben vállalt minimális követelményeknek sem, ezeket a legkedvezõbb 
években sem érték el. Ez az állapot azonban nem egyedülálló a Duna hajózhatóságának 
fenntartását magukra vállaló országok között.. A hagyományos folyamszabályozási eszközök 
alkalmazásával elérhetõ a 27 dm mély hajózóút, bár ez megközelíti az ezen eszközökkel elérhetõ 
lehetõségek határát. E paraméterek csak korlátozásokkal lesznek fenntarthatóak és 10-15 
évenként megújításra szorulnak15. E tények kényszerítõ erejével és következményeivel a 
tanulmányok részletesen nem foglalkoznak, a vélemények csupán retorikájukban tértek el.

"A közös érdekû szlovák-magyar folyószakasz két részre osztható: a Gönyû alatti viszonylag 
kisebb esésû és az e fölötti nagyobb esésû szakaszra. Mindkettô erôsen mélyülô tendenciát mutat, 
ezért a jelenlegi gázlók megszûntetése, a hajóút folyamatos biztosítása, a mellékágak 
rehabilitációja állandó, mûszaki és pénzügyi szempontból idôben egyre össztettebb és nagyobb 
költségigénnyel járó feladat, miközben a folyószabályozási célok teljeskörûen nem valósíthatóak 
meg"16

A legegyértelmûbben a Duna Környezeti és hajózási projekt C szakaszának17 összefoglaló 
elemzése fogalmazott (a Budapest-Mohács szakasz problémái kapcsán), a fejlesztési stratégiák 
tárgyalása elõtt kifejtett általános megállapításokban:  (az alkalmazott hagyományos 
folyamszabályozási eszközök hatására)  "…A meder és a vízszintek tovább süllyednek, amit csak 
duzzasztással lehet megállítani vagy visszafordítani, ez a megoldás azonban ki van zárva a 
vizsgálatból. A kívánt vízmélység további oldalsarkanytúk, párhuzammûvek segítségével a 
meder szûkítése által elérhetõ, de csak további fenékküszöbök, fenéksarkantyúk beépítésével 
lehet megelõzni a meder mélyülését. (...)A medermélyülés csökkentésének érdekében a kotrások 

12 Juhász József: Az európai folyók csatornázása, a víziút-rendszerek kialakulása
13 Duna Drop 20. oldal
14 Duna Drop 20. oldal
15 A Tanácsadó testület információigényének kielégítése Vituki 1998 
16 Térterv 1998. TT-376
17 Budapest-Mohács
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anyagát megfelelõ helyen vissza kell üríteni a mederbe."

A hagyományos mederszabályozás lehetõségeit vizsgáló tanulmányok nem tartalmaznak 
“forgatókönyveket” a meder különbözõ méretû hajózóút kiépítettségének lehetõségeirõl, 
költségeirõl. Az egyes, kialakítható mélység és szélesség szerint megfogalmazott stratégiák 
egyedül a holland kormány támogatásával készült anyagokban találhatóak. A magyar Duna-
szakaszokról készült három elemzés sajnos nem teljes mértékben fedi egymást, így a vizsgálatok 
nem adnak egyértelmûen alkalmazható teljes áttekintést. 

A költségek összevetését nehezíti, hogy a szükséges munkálatok bontása az egyes tanulmányok 
között nem összevethetõ, és nem mindegyik tartalmazza a fenntartáshoz szükséges várható évi 
kotrási mennyiségeket.

A tanulmányokban rendelkezésre álló költségadatokat a 2. Függelék tartalmazza.
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3.A mederviszonyok és a folyamra épülõ tevékenységek kapcsolata

Amint arról már a bevezetõben említést tettünk, a vízi út kialakításához és stabilizálásához 
szükséges fejlesztések hatása nem egyértelmû a folyót eltérõ módon hasznosító tevékenységek 
számára. A hagyományos folyamszabályozási eszközök alkalmazása hosszabb távon 
(véglegesen) nem szûnteti meg, a probléma kiváltó okát: a meder mélyülését, és csak idõlegesen 
kezeli a negatív jelenségeket. A meder szûkítése oldal-, párhuzammûvek és sarkantyúk 
beépítésével ugyanis megemeli a vízszintet, de az ezzel járó folyamsebesség-növekedés - 
hosszabb távon - a meder tovább mélyülését fogja eredményezni, ugyan ez a hatása a hajózást 
akadályozó sziklazátonyok elbontásának is. 

A hajózási tevékenység szükségletei alapvetõen abban térnek el a többi tevékenység által 
igényelt folyam-paraméterektõl, hogy míg ez utóbbiak a vízszint parthoz viszonyított 
magasságának megtartásától függenek, addig a hajózás szükségletei a meder  “relatív” 
mélységéhez kötõdnek. Mivel az adott vízszint mellett a hajózás szükségleteit (hagyományos 
eszközök alkalmazása esetén) csak a meder mélyülésének folyamatát erõsítõ beavatkozásokkal 
lehet fenntartani, így a hajózóút paramétereinek növelése hosszabb távon a medermélyülési 
folyamat erõsödését eredményezi, ami az ártér talajvízszintjének süllyedésén keresztül okoz 
negatív hatásokat a többi tevékenység számára. A fenékgátak alkalmazása a hajózás lehetõségeit 
csökkenti és még nem bizonyított, hogy kezelné a problémát18. 

A többi érintett tevékenyég közül legfontosabb a folyamhoz kapcsolódó vízbázisokra települt 
parti szûrésû kutak vízkivétele. A vízkivétel és a folyam vízszintje közötti összefüggést a mutatja 
a Delft-Harris-Vituki jelentés a Budapest feletti szakaszokra (a fõ irányokat az T6 táblázat 
foglalja össze). A vízkivétel elõtt további lehetõségeket nyithat meg az árterek revitalizálása19. A 
hagyományos folyamszabályozási eszközök alkalmazásának a parti szûrésû kutak vízminõségére 
gyakorolt hatása igen összetett. A víz sebességének növekedése és a mûvek okozta lerakódások 
hatása nehezen általánosítható. A növekvô vízszintbôl adódó kapacitásnövekedést leronthatják a 
különbözô lerakódások, az emiatti vízminôségromlás pedig növeli az utólagos tisztítás költségeit.

T6. A DUNA VÍZSZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS A PARTI SZÛRÉSÛ KUTAK VÍZHOZAMA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS20 
Duna vízszint 
1cm-nyi változása
emelkedik csökken

áramlás sebessége növekszik +0,20% -0,10%
csökken +0,10% -0,25%

a helyi adottságok ezt részben változtathatják

 
Az ártér vízrendszereinek fenntartása és rehabilitációja az alapja a mezõgazdasági, erdészeti, hal- 
és vadgazdálkodási, rekreációs tevékenységeknek, amelyek jelenleg leépülnek az árterek 
vízrendszereinek pusztulása miatt. Ez a hatás erõteljesebben jelentkezik az alsó szakaszon, ahol 

18Juhász József: Az európai folyók csatornázása, a víziút-rendszerek kialakulása
19 Delft A, 4. fejezet
20 Delft A, 4-3.2. táblázat
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nincsen a szigetközi vízpótlását jelenleg tápláló fenékgáthoz hasonló megoldásra lehetõség21.
E tevékenységek szintén az árterület ágrendszerének vízellátásával és a talajvízszint 

alakulásával vannak összefüggésben. Az ártér vízrendszerszerének utánpótlásához szükséges 
vízszintemelés a hajózást akadályozhatja.  
Az árvízvédelem, különösen az alsó szakaszon a jeges árak elleni védelem, szempontjai az 
elemzések szeint alapvetõen nincsenek konfliktusban a hajózást elõsegítõ fejlesztésekkel. 

21 Delft C 1. és 2. táblázat. Nincs olyan, az alsó szakaszra vonatkozó fejlesztési stratégia, ami megakadályozná az 
ártéri erdõk kiszáradását.
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4. A gazdasági környezetre vonatkozó megállapítások

A belvízi hajózás gazdasági kérdéseit két fõbb megközelítés jellemzi. Egyrészrõl a folyami 
szállítás létjogosultságát alátámasztó, e szállítási módra jellemzõ kedvezõ költségstruktúrát 
megvilágító elemzések. Másrészt e társadalmi szinten megjeleníthetõ hasznok kiaknázásához 
szükséges, a piaci mûködést befolyásoló eszközök használatát szorgalmazó javaslatok, az egyes 
országok gyakorlatának és eredményeinek összehasonlítása.

4.1 A költségekrõl

A belvízi szállítási mód a fuvarozási lehetõségek közül a legkisebb környezeti terheléssel jár. 
Különbözõ elemzések eltérõ szempontok alapján mutatják be ezt a szállítási módok közötti 
különbséget. A nyugat-európai vízi közlekedési statisztikák alapján az Európai Közlekedési 
Miniszterek Konferenciája - CEMT számára készített összesítõ alapján22: 
“a hajózással 100 km-re elszállított egy tonna áru, amelyet egyébként közúton szállítanának, az 
érintett nemzetgazdaságoknak a pályaköltségektõl függetlenül is 7,2 DM, vasúti fuvarok esetén 
2,2 DM fedezetlen külsõ externális költség-megtakarítást jelent”
“az átlag szállítási önköltségek tonnakilométerenként a közúton 24,4 Pfennig, vasúton 12,8 
Pfennig, belvízi hajózással 3,9 Pfennig.”
Más megközelítés alapján egy tonna áru 100 km-re szállításához szükséges üzemanyaggal ugyan 
ezen árut vasúton 300 km-re, belvízi hajózással 370 km-re lehet eljuttatni.
A rajnai vízrendszer hajózásainak üzemeltetési  adatai alapján számolt merülési mélységgel 
összefüggõ hatékonysági mutatók a Duna-Rajna távolságú fuvarokra alkalmazva: a hajó 
terhelhetõségébõl származó megtakarítások a következõképpen alakulnak a merülés 
növekedésének függvényében: 3 dm merülés növekedés 0,005 USD tonnakilométerenként, 6 dm 
merülés növekedés 0,007 USD tonnakilométerenként. A hagyományos dunai szállítási 
viszonylatok esetében ezek az értékek alacsonyabbak: 0,002 és 0,003 USD tonnakilométernként23.
Ugyanitt található összehasonlítás alapján a közúti szállításhoz képest a környezeti kár 0,02 USD-
vel kevesebb  tonnakilométerenként.

A fenti megállapítások rámutatnak arra, hogy a folyami szállításnak tulajdonított elõnyök a többi 
szállítási módhoz viszonyítottan jelentkezhetnek, alapvetõen technológiai jellegûek, így a 
technológiai színvonaltól mind regionálisan, mind idõben függnek. A mai nyugat-európai 
gyakorlat két legfontosabb összetevõje a termelési folyamat kiszolgáló maga színvonalú szállítási 
hálózatok és a belvízi kereskedelmi hajózás gazdasági kereteit meghatározó összetett 
eszközrendszer. Mint az a következõkben részletesen kifejtésre kerül a belvízi hajózásban rejlõ 
lehetõségek kiaknázására Nyugat-és Közép-Európa helyzete a kiinduló feltételeket tekintve 
alapvetõen más. 

4.2 A termelést kiszolgáló szállítási rendszerek

Amíg a vasút nem jelentett konkurenciát, nagytömegû árú csak hajón volt szállítható. Ezeket a 
mennyiségeket a vasúti kapacitások növekedése egyszerûen túllépte. A hajózás 

22 Elõterjesztés
23 Delft A szakasz 1993 december
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versenyképességének fenntartását a folyamcsatornázási munkák nagymérvû elterjedése és az 
ennek hatására megnövelhetõ szállítmányméretek tették lehetõvé. Ez a folyamat együtt járt a 
nagyobb európai folyók energiakincsének a kiaknázásával. A Felsõ-Duna hajózhatóvá tételére 
1921-ben nyílt lehetõség amikor a Bajor Állam és a RMD AG között aláírt szerzõdés a 2050-ig 
cég számára biztosította  -a hajózás feltételeinek megteremtésével- több bajor folyón nyerhetõ 
villamosenergia értékesítésének lehetõségét. 

A vasút térbeli és szállítás szervezési rugalmasságával azonban a belvízi szállítás nem 
tudja felvenni a versenyt. Különösen nem a közép-európai régióban, ahol elenyészõ volt a 
csatornahálózat, és a hajózó út építési tevékenység. 

A fent említett abszolút költségelõnyt,  a nagytömegû nyersanyag és késztermék 
fuvarozásakor használható ki. A nyugat-európai példák azt mutatják, hogy ezt az elõnyt olyan 
esetekben lehet kiaknázni, amikor a termelési tevékenységen belüli anyagmozgatás nagysága már 
önmagában elegendõ a folyami szállításban rejlõ elõnyök kiaknázására. (pl autógyárak szerelõ 
egységei közötti kapcsolat), valamint nagy távolságokban lévõ logisztikai központok közötti 
áruszállítás esetén, ahol a szükséges nagy mennyiségek rendszeres összeállítását, a szállítás 
technológiájának fejlõdése a moduláris technológia és a magas fokú információs hálózatok 
nyújtotta szállítmányszervezés biztosíthatja. Bécs és Rotterdam között jelenleg hetente kétszer 
van járat kapcsolat. Ebben a tekintetben a belvízi szállítás a szállítási infrastruktúra csúcsán 
helyezkedik el. Hazánkban csatornahálózat hiányában feltehetõen ez utóbbi kapcsolódási mód 
megteremtésének van létjogosultsága. Mûködéséhez a gazdaság összehangolt és hatékony 
logisztikai rendszereinek kiépülése szükséges. A belvízi szállítás kombinált szállítási láncok 
részeként csak biztos menetteljesítményekkel képzelhetõ el. A jelenlegi állapot ennek nem felel 
meg. A kiépítettség lehetséges mértékeirõl, valamint az ezekhez kapcsolható szállítási 
megoldások, azok gazdasági vonatkozásairól nem állt rendelkezésre tanulmány. 

E rendszerek elemei jelenleg hazánkban csak nyomokban találhatóak meg. Kiépülésük a 
gazdasági verseny kikényszerítette technológiai változások összességébõl állhat össze. 
Kibontakozását jelentõsen nehezíti, hogy a magyar ipar kiépülésekor a szállítási infrastruktúra 
hatékony kihasználása nem volt elsõrendû cél. A Rajna mentén az ipari fejlõdés eleve erre a 
logikára épült. 

A belvízi szállítási módnak gazdaságilag is alátámasztható szerepe van az információs 
hálózatok és a moduláris szállítás technológiai fejlõdésének következtében, azonban a magyar 
gazdaság belsõ szervezettségi szintje még nem termelte ki azokat a kapcsolat-rendszereket, 
amelyre ez a tevékenység ráépülhetne.

4.3 A folyami kereskedelmi hajózás piaci mûködését meghatározó keretek

A korábban tapasztalt stagnáló, csökkenõ jelentõségével szemben Európában jelenleg a belvízi 
szállítási mód felértékelõdése figyelhetõ meg. E stratégiai folyamat elõrehaladása átfogó 
gazdaságszabályozó intézkedések meghozatalának köszönhetõ. 
  
A folyami kereskedelmi hajózás helyzetérõl átfogó képet ad a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi 
Miniszternek, a Kormány részére készített 559.621/1995-ös elõterjesztése. A Hajózási önálló 
osztály jelenleg dolgozik az új elõterjesztésen, amely várhatóan március végére lesz kész.

Az elõterjesztés 4. sz melléklete idézi az ENSZ EGB belvízi szállítási munkacsoport 
1995. április 26-28-i ülésének anyagát, amely értékeli a belvízi szállítás átfogó folyamatait 
Európában. A belvízi szállítás által szállított árumennyiség növekedése az 1980-1990 közötti 
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idõszakra lelassult, és 1,3 Mrd tonna körül stagnál. Ugyanez a jelenség figyelhetõ meg a belvízi 
hajózás forgalmi adatai alapján, ami 1980-ban 350 Mrd tonnakilométert, míg 1990-ben 339 Mrd 
tonnakilométert ért el. A folyamat mögött meghúzódó legfontosabb okok, az anyag szerint:

“az általános gazdasági fejlõdés keretében eltolódás történt a különbözõ gazdaságok 
szerkezetén belül, ahol az elsõdleges fontosságú iparok alapanyagai és végtermékei, a belvízi 
hajózás által szállított árumennyiség - mely iparok nagy mennyiségû nyersanyagot fogyasztanak 
és nagy mennyiségû árut termelnek - stagnált vagy épp csökkent;

a gazdasági együttmûködés és integráció egyre erõsebb folyamata hozzájárult olyan 
árutermelõ/elosztó központok láncának létrejöttéhez és fejlõdéséhez, melyek nagy régiókat 
fednek le, és melyeket igen megfelelõen szolgál ki a közúti közlekedés;

a közúti közlekedés Európa uralkodó közlekedési módjává vált alapvetõ elõnyeinek és 
rugalmasságának, a könnyû be és kivitelnek, a kis tõkeigénynek, valamint a háztól-házig való 
szállítás elõnyeinek köszönhetõen;

a legkifizetõdõbb piacokon a vasúttal való éles verseny, mely a belvízi hajózás számára 
gyakran hátrányt jelent az olyan vízi utak mentén, ahol a vasút nagyobb megbízhatóságot és 
rendkívül rugalmas árakat kínál;

sok európai kormány közlekedéspolitikájában olyan irányzat jelent meg, hogy korlátozzák 
a belvízi közlekedési infrastruktúra fejlesztésében és fenntartásában való részvételt. 
Eredményként, a belvízi közlekedési infrastruktúra fejlesztésében igen jelentõs alulfinanszírozás 
lett jellemzõ egész Európában.”24

Elsõsorban a közlekedésbõl - az egész kontinensre jellemzõ nagyfokú motorizációból-   adódó 
környezeti terhelés csökkentésének érdekében határozta el az Európai Unió a belvízi szállítás 
részarányának növelését. Az uniós törekvésekkel párhuzamos a legjelentõsebb európai vízi út 
hálózat, a Rajna kereskedelmi hajózását szabályozó Rajnai Hajózási Központi Bizottság 
erõfeszítése is.(E szervezet elõírásai a meghatározóak a Rajna hajózási rendszerében.). Jelenleg 
az Európai Unió tagországainak tonnakilométerben mért szállítási teljesítményének 12-15%-a 
zajlik vízi úton25.

A szállítási módok közötti arányok megváltoztatását a belvízi szállítás technológiai 
fejlesztésére irányuló törekvésekkel indították el. Németországban a technológiai váltás 
megindítását jóval a jelzett stagnálási idõszak elõtt megkezdték. A hajótér-selejtezési akció 
eredményeképpen 1991-ig összesen 2.525.292 tonna hordképességû hajót selejteztek ki és 
cseréltek részben új, korszerû hajókra. Az akciót 1989-ban kiterjesztették valamennyi rajnai 
országra és Belgiumra. A megvalósítás érdekében alapítványt hoztak létre, amelyet az aláíró 
államok finanszíroztak. Németországban a hajóselejtezési akcióra 1995-ben 60 millió márkát 
fordítottak, közvetlen anyagi támogatásra mintegy 100 millió márkát26.

A Rajnai Hajózási Központi Bizottság a hajózás rendjének megszabásával elsõsorban 
piacvédelmi célokat lát el. E terület hajózását más eszközökkel is védik a külsõ versenytõl. A 
selejtezési akció mellett az “újért-régi” szabályozási eljárás is érvényben van, amely elrendeli, 
hogy új hajót csak azonos méretû réginek, forgalomból való kivonásával lehet építeni, vagy a 
selejtezési prémiumnak megfelelõ összeget kell befizetni az alapítványnak. Ez utóbbi rendelkezés 
az üzemben lévõ hajók számát hivatott korlátozni. További kedvezmény, hogy az üzemanyag és a 
hajózás által felhasznált egyéb anyagok mentesek a fogyasztói adó alól. A nemzetközi 
forgalomban közlekedõ hajók további kedvezményekben részesülnek.

24 ENSZ EGB belvízi szállítási munkacsoport 1995. április 26-28-i ülésének anyaga,  
25 Nádas Péter Belvízi Hajózás európai tükör - mûhelytanulmányok/32
26 KHVM elõterjesztés 5sz.melléklet 4. oldal.
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A technológiai váltás nyújtotta új piaci lehetõségeket növelte a Duna-Majna-Rajna csatorna 
1992-es megnyitása is. A Rajnai Hajózási KB tagjai a Mannheimi Akták II.kiegészítõ 
rendelkezései alapján a Rajnán és mellékfolyóin fenntartják a tagállamok fuvarozóinak a 
fuvarhoz jutás jogát (ha nem állna rendelkezésre megfelelõ kapacitás, akkor a tagokon kívüli más 
EU ország hajói következnek, ha ez a feltétel sem teljesül, akkor folyamodhatnak külsõ ország 
fuvarozói). A rendelkezés megszegõit 10 ezer márkás büntetéssel sújthatják27. Ezzel az 
intézkedéssel az RHKB tagjai még a Rajna-Duna vízi út megnyitása elõtt elzárták e fuvarozási 
piacot az EU-n kívüli dunai országok elõl, miközben a Rajnán alkalmazott megoldásokhoz 
hasonló rendelkezések a Dunán nem korlátozzák a fuvarozási tevékenységet.

A hazai piacon a korábbi egyeduralkodó Mahartnál nem történt meg a technológiai váltás. Ez 
egyrészt nem volt piaci kényszer, másrészt a szükséges forrásokat elõteremtését a folyami 
szállításban érvényes árak és az állami támogatás ezt nem is tette lehetõvé. Az 1990-es években 
azután szétzilálódtak a korábbi - fõleg al-dunai- nagy volumenû szállítási kapcsolatok, ezek 
megszûntek, vagy a szállítmányok a dél-szláv háború miatt vasútra terelõdtek. A fennmaradt 
piacon, a többi volt-szocialista ország államilag továbbra is támogatott cégeivel, a Mahart nem 
tudta felvenni a versenyt. A rajnai hajózás cégeivel -a nyugati viszonylatokban- a technológiai 
lemaradás miatt sem tud lépést tartani. A rajnai rendszerben általános kedvezmények hiányában, 
piacok nélkül a cég privatizációja sem lehet eredményes. Az újonnan megjelent folyami 
kereskedelmi hajózást folytató cégek egyelõre jóval kisebb súllyal szerepelnek. 
A statisztikai adatszolgáltatás anomáliái miatt jelenleg nincs pontos kép a valós fuvarozási 
teljesítményekrõl.

4.4 Hazai lehetõségek

A belvízi szállítás társadalmi szintû gazdaságosságának kiaknázását célzó vizsgálatok során 
érdemes megkülönböztetni ezen elõnyök megjelenéséhez szükséges feltételek kialakítását, és azt, 
hogy a realizált elõnyök, hol csapódnak le.

A folyami szállítás egy  jól körülhatárolható ismérvekkel rendelkezõ áru kör esetében 
megfelelõen nagy mennyiség és szállítandó távolság felett versenyképes alternatívája az egyéb 
szállítási módoknak. Ugyanazon okok miatt, amelyek e versenyképességet lehetõvé teszik, a 
szállítási tevékenységnél tágabb körben tapasztalható elõnyös hatásokkal is lehet számolni. Ezek 
a pozitív externáliák, amelyek ezen áru csoport folyami szállítása esetén, a többi szállítási módnál 
kisebb környezetterhelésbõl adódnak a társadalom egésze számára. Ennek a társadalom számára 
elõnyös megoldásnak a kialakítása, több módon lehetséges. Ezek célszerûségérõl és 
hatásosságáról eltérõek a vélemények. 

Az egyik megközelítés szerint a megoldás a hajózási tevékenység gazdasági kereteinek 
javítása, azzal a mögöttes feltételezéssel, hogy a körülmények javítása folytán, a kedvezõbb 
árakkal módosítható a szállítatók piaci magatartása. A másik megközelítés a szállítási 
infrastruktúra kiszolgáló létesítményeinek fejlesztését tartja fontosabbnak, így teremtve meg 
azokat a feltételeket, amelyek már lehetõvé teszik a folyami szállítás igénybevételét. Ez a 
megközelítés alapvetõen a piaci szereplõkre bízza az íly módon rendelkezésre álló áruk 
elszállításának számukra elõnyös módjának a mûködtetését. 

Természetesen, általában e két megközelítés együttesen valósul meg, a különbség a 

27 KHVM elõterjesztés 5sz.melléklet 3. oldal.

16



fejlesztési források felhasználásának megoszlásában van. Mindazonáltal különbség van abban, 
hogy a hajózás feltételeinek -állami forrásból való- támogatása e tevékenység fenntartásába 
forgatja vissza e társadalmi szintû megtakarításokat, míg a logisztikai infrastruktúra fejlesztése a 
szállítási folyamatok összehangolási lehetõségének a megteremtésével ezen pozitív extern 
hatások újratermelõdésének feltételeit teremtheti meg. Ezért e lehetõség kiaknázásának mértéke 
nem független a fejlesztési célok kijelölésétõl és a gazdálkodási környezetet befolyásoló 
gazdaságpolitikai eszközök megválasztásától.  

Mind a hazai hajózás, mind a hajózóút, mind a szállítást kiszolgáló infrastruktúra állapota 
indoka lehet a fejlesztéseknek. A korlátozottan rendelkezésre álló források azonban 
mindenképpen kiegyensúlyozott megoldást támasztanának alá. A jelenlegi helyzet mélyebb 
elemzése szükséges ahhoz, hogy e három terület egymásra hatásának ismeretében meg lehessen 
határozni a fejlesztések mértékét és ütemezését.

A Duna szállítási kapacitásnak jobb kihasználását célzó fejlesztéseknek nem csak a kiszolgáló 
infrastruktúra fejlesztései szabnak keretet. A folyami szállítás érzékeny, összetett természeti 
környezetben valósul meg. A Duna hajózhatóságából fakadó általános környezetkímélõ hatások 
konfliktusban vannak a megvalósítás lokális hatásaival. A közvetett elõnyök figyelembevételének 
lehetõsége tehát korlátokba ütközik. 

4.5 A dunai forgalom elõrejelzései

A Duna hajózóútjának rendezésébõl származó hasznok felméréshez elengedhetetlenül fontos 
lenne a fejlesztések hatására várható forgalombõvülésre megfelelõ becslésekkel rendelkezni. E 
forgalmi elõrejelzésre két "külsõ" folyamat lehet meghatározó hatással. Elsõsorban a szállítási 
tevékenység gazdasági növekedéssel összefüggõ bõvülése28, másrészrõl a vízi szállítás, az összes 
szállítási tevékenységen belüli részarányának a növekedése. Ez jelenleg 5-6%. Ez utóbbi 
folyamat alapvetõen a gazdálkodási környezet központi befolyásolásától függ így bevonása a 
számításokba valószínűleg nem lehetséges. 

A rendelkezésre álló statisztikák azonban több problémát is felvetnek. A Duna szállítási 
tevékenységében résztvevõk által gyûjtött adatok csak részben teszik lehetõvé, a fõbb 
kereskedelmi irányok szerinti forgalmak megkülönböztetését. További probléma, hogy a KSH 
vízi szállításra vonatkozó statisztikái a téma szempontjából releváns kereskedelmi hajózáson 
kívül más tevékenységeket is magukba foglalnak és pontos elkülönítésük is kérdéses. Ennek 
illusztrálására szolgál, hogy a magyarországi összforgalom kilencvenes évtized eleji drasztikus 
csökkenésének okaként, az embargó és a korábbi piacok összeomlása mellett, legnagyobb súllyal 
a dunai kavicskotrás beszüntetését kell figyelembe venni. 

A dunai szállítás kiszolgálta kereskedelmi viszonylatok, amelyek a nyolcvanas évek 
végéig meghatározóak voltak, a piaci viszonyok átalakulása miatt alapvetõen megváltoztak, így a 
rájuk épülõ szállítási adatok nem alkalmasak a jövõbeni folyamatok elõrejelzésére. A Jugoszlávia 
elleni ENSZ embargó a kilencvenes évek elsõ felének forgalmi adatait teszik elõrejelzésre 
alkalmatlanná. Alapvetõ változást jelent a Duna-Majna-Rajna csatorna 1992-es megnyitása, az 
azóta eltelt idõ rövidsége és az érintett régió általános gazdasági környezetének jelentõs és 
folyamatos változása szintén az elõrejelezhetõség ellen hat. A vízi út fejlesztés gazdaságossági 

28A folyami szállítási tevékenység a GDP növekedésének 1,4-szeresével növekszik. Delft-Harris-Vituki Ipoly torok- 
Budapest
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hatásai, a nyugat-európai tapasztalatokon alapulnak ezek érvényessége azonban, ezeket igazoló 
vagy elvetõ számítások hiányában, legalább is fenntartással kezelendõek. Mindezen nehézségek 
ellenére elõrejelzések több tanulmányban szerepelnek.   

Az elõrejelzések a forgalmat alapvetõen két elkülöníthetõ csoportra osztják a 
"hagyományos" dunai forgalomra és az "új" a Duna-Majna-Rajna csatorna megnyitására épülõ 
forgalomra. A forgalom változását a hajózási lehetõségek fejlesztésétõl és a gazdasági növekedés 
általános jellemzõitõl teszik függõvé. Az egyes tanulmányok azonban  e kettõbõl csak az egyik 
lehetõséget veszik figyelembe29. Az egyes elõrejelzések lényegesen nem térnek el egymástól. A 
Delft-Harris-Vituki tanulmányok elsõ és második üteme között (1993, ill. 1994) az forgalom 
növekedési elõrejelzések némileg csökkentek, nagy valószínûséggel a 1992-es adatok napvilágra 
kerülésének hatására. A forgalom csökkenése miatt a növekedési, kilátások 2005-re vetítve, 
mérséklõdtek, mintegy 20%-kal; ezen belül a tranzit forgalom igen kis mértékben veszített 
súlyából a hazai export import forgalommal szemben. A hagyományos forgalom szerkezete a 
hajózóút fejlesztések hatására az elõrejelzések szerint nem változna.

A Duna-Majna-Rajna csatorna 1992-es megnyitásának hatásaként 2000-re (1,6  és 2,4 
millió t), 2005-re (2,5 és 4,5 millió t) forgalmat becsültek a hajózási lehetõségek fejlesztésének 
függvényében. Megjegyzendõ, hogy a két elõrejelzés között az új forgalom volumenének 
megítélésében nem volt különbség, e mögött azonban az a finom változtatás áll, mely szerint a 
késõbb készült jelentésben növekedett a csatornát - hajózóút fejlesztés nélkül - közvetlenül 
használó forgalom, szemben a csatorna megnyitás által generált, közvetett forgalomra, amely 
nem változott. És csökkent a hajózási lehetõségek fejlesztésének tulajdonított hatás is. A hajózási 
viszonyok javításából származó forgalomnövekedésre vonatkozó becsléseket az T7. táblázat 
tartalmazza.

T7 TÁBLÁZAT A VÁRHATÓ FORGALOM A DELFT-HARRIS-VITUKI 1994-ES ELÕREJELZÉSE ALAPJÁN. (MILLIÓ TONNA)
Becsült forgalom a hajózási viszonyok javítása nélkül. (millió tonna)
Megnevezés 1992 1995 2000 2005
hagyományos 
forgalom

11,1 11,6 12,9 14,9

új forgalom 0,6 0,8 1,6 2,5
összesen 11,7 12,4 14,5 17,4
Becsült forgalom növekedés a hajózási viszonyok javításának hatására (millió tonna)
Megnevezés 1992 1995 2000 2005
hagyományos 
forgalom

0,0 0,0 0,9 3,6

új forgalom 0,0 0,0 0,8 2,0
összesen 0,0 0,0 1,7 5,6

A Tanácsadó testület számára információ igényének kielégítésére készített 1998-as Vituki 
tanulmány elõrejelzésében egy 1993-as tanulmányra támaszkodik30. Az anyag a gazdasági 
növekedéshez köti a forgalom középtávú növekedését. 
A "pesszimista" szcenárió 10,5 millió tonna/év forgalommal,
a "bázis" változat 13,9 millió tonna/év forgalommal,
az "optimista" változat 16,3 millió tonna/év forgalommal számol.

29A Delft-Harris-Vituki tanulmányok a hajózóút változtatásánk lehetõségét veszik figyelembe,  a Vituki a 
Tanácsadó testület számára készített anyagában a gazdasági növekedés optimista és pesszimista verziójával számolt. 
30 Folyami kikötõk és folyami szállítás fejlesztése DHV/MERC/VIZITERV, 1993
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(A bázis megegyezik a Delft-Harris-Vituki tanulmányok 1993-as becsléseivel.)
Sajnos késõbbi idõpontban készült becslések nem állnak rendelkezésre, a Tanácsadó testület 
számára készített anyag mellékletében található, a magyar Duna-szakasz összesített 
teherforgalmáról készített tábla tanulsága szerint a forgalom egy, a becsültnél alacsonyabb 
szintrõl indult újra növekedésnek (a mélypont 1993, 7,7 millió tonna, majd 1995-ben 9,6 millió 
tonna). Noha a becslések adatainak összevetése, mint azt a fejezet elején már kifejtettük az 
adatok értelmezhetõsége miatt korlátozott. A forgalmi adatok alakulása alatta marad a 
becslésekben vázoltaknak.
Továbbá az évtized második felének forgalmi adatai habár növekvõ tendenciát mutatnak, 
abszolút értékükben az 50%-át teszik ki a az 1980-1989-es idõszak ugyan ezen adatbázison 
alapuló adatainak. 
A becslések az összforgalomra vonatkoznak, amelyben azonban a belföldi forgalom, igen tág 
tevékenységi kört magában foglaló adatai is szerepelnek. Az összforgalommal szemben stabilabb 
képet mutat a tranzit és a magyar külkereskedelmi forgalom, melynek kisebb arányú visszaesése 
elsõsorban a tranzit forgalom csökkenésébõl adódik.  
A meglévõ forgalmi becslések alkalmazása tehát nagy valószínûséggel a kalkulálandó hasznok és 
költségek felülbecslését fogja eredményezni.
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5. Összegzés

A belvízi hajózás fejlesztése Nyugat- és Közép-Európában más döntési környezetben jelenik 
meg. Nyugat Európában a belvízi hajózás szempontjából számításba vehetõ szállítási 
tevékenység a már meglévõ, nagy szállítási igényû gazdasági tevékenységeket folytató régiók 
között zajlik, a belvízi szállítás részarányának növelése.a már meglévõ, kiépült, sûrû szállítási 
hálózatok kiegyensúlyozottabb használatának kérdéseként merül fel. Magyarországon ezzel 
szemben a kérdés a nem-kielégítõ szállítási hálózatok (vasút, közút, vízi út) fejlesztése körül 
forog. A korlátosan rendelkezésre álló források felhasználásában az összes szállítási kapacitás 
növelésének kérdése játszik - egyelõre- elsõdleges szerepet. A gazdasági régiók és a közöttük 
kialakult szállítási kapcsolatok nincsenek még olyan fejlettségi és kialakultsági szinten, hogy a 
leendõ logisztikai központjaik közötti forgalom tervezhetõ lenne.

5.1. A duzzasztás és a hagyományos eszközök alkalmazásának hatása a folyam 
hajózhatóságára.

Megépített nagymarosi duzzasztás esetén 
megoldott problémák: 

• a felsõ szakaszon a jelenlegi elõírásoknak megfelelõ hajózási paraméterek 
biztosíthatóak, VI.b. hajózóút osztály, és teljesül a folyón máshol nem rendelkezésre álló VI.c 
hajózóút is. 
• a külkereskedelmi szempontból jelentõs hazai folyami szállítási központokban 
javul a folyón szállítás lehetõsége,(a szûk keresztmetszetek az alsó szakaszra kerülnek)

nem megoldott problémák: 
• a magyar Duna szakaszon az elõírásoknak megfelelõ áteresztõképességû tranzit 
útvonal nem alakul ki, a VI.b osztályú hajózóút sem. 

kialakuló, súlyosbodó problémák: 
• az alsó szakasz, jelenleg sem probléma mentes állapota tovább romlik, 
• a felsõ szakasz kezelésével elért javulás hatása elenyészhet az alsó szakaszon 
elõálló helyzet miatt. 

kapcsolódó fõbb problémák: 
• a jelenleg a duzzasztott szakaszba kerülõ szennyvíz megszûntetése- teljes 
csatornázás és tisztító kapacitás kiépítése az érintett szakaszon, 
• víz kivételi lehetõségek változása (a víz lassulásának negatív hatásai), a 
partélek változásából adódó ökológiai problémák 
• az árterek ökológiai problémái az alsó szakaszon fokozódnak
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Hagyományos folyam-szabályozási eszközök alkalmazása esetén, a hajózóút kialakításának 
mértékétõl függõen.  

megoldott problémák: 
• a folyó felsõ szakaszának jelenlegi hajózhatósága javul oly mértékben, hogy 
nem, vagy nem lényegesen tér el más (bel- és külföldi) szakaszok jelenlegi állapotától, 
• a magyar külkereskedelem szempontjából jelentõs folyami szállítási 
központokban javul a folyón szállítás lehetõsége, (a szûk keresztmetszetek megoszlanak a 
felsõ és az alsó szakasz között)

nem megoldott problémák: 
• az elõírásoknak (VI.b) nem megfelelõ hajózóút, sem az alsó sem a felsõ 
szakaszon, 
• a tranzitforgalom biztosítására vonatkozó kötelezettségeinknek teljes 
mértékben nem teszünk eleget.
• a meder mélyülése folytatódik a felsõ és az alsó szakaszon is

fokozódó problémák: 
• a meder mélyülése a szabályozás nagyságától függõen  hajózási és ökológiai 
szempontból egyaránt gondokat fog okozni a Duna teljes magyarországi szakaszán

kapcsolódó fõbb problémák: 
• süllyedõ talajvízszint hatása (vízkivétel, az árterek ökológiai állapota)
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Hozzáfûzött vélemény31

A Duna magyar szakaszának és környezetének állapota jelenleg kritikus, és ennek egyenes 
következményeként kritikus helyzetben vannak a folyóra támaszkodó foglakozások, gazdasági és 
gazdaságon kívüli humán tevékenységek is. 

E kritikus helyzet kialakulásának alapvetõ oka rajtunk (Magyar Köztársaság) kívülálló, 
szerepünk a negatív folyamatok felgyorsításában és elmélyítésében azonban már számottevõ volt. 
A folyó társadalmi célú felhasználása és természetes folyamatai között olyan konfliktus állt elõ, 
amelyet a célok újraértelmezése és a rendelkezésre álló eszközök eddigi használatának 
felülvizsgálata nélkül nem lehet megoldani. 

A medermélyülés egyenes következménye az elmúlt közel száz év duzzasztással 
szabályozó gyakorlatának és annak a törekvésnek, hogy a rendelkezésre álló vízmennyiségbõl 
minél többet lehessen egy stabil mederben tartani a növekvõ méretû szállítási és energiatermelési 
igények kielégítésére. Ezt a folyamatot támogatta a közben mentesített területek használatba 
vehetõsége is.

Mostanáig a probléma exportálása folyt lefelé a folyón, újabb és újabb duzzasztások 
létrehozásával. A Dunán felettünk 41 vízlépcsõ mûködik. Ez a folyamat mostanra érte el 
hazánkat. Szap alatt már tapasztalhatóak azok a jelenségek, amelyek majd mindegyik duzzasztás 
alvízénél tapasztalhatóak voltak. Ezt a folyamatot a folyó mai formájának fenntartása mellett 
befolyásolni lehet, de megállítani nem32.  

Az e tárgyban más országokban és korábban meghozott döntésekhez képest a 
legfontosabb eltérések, amelyik indokul szolgálhatnak az eddig alkalmazott gyakorlat 
felülvizsgálatára:

(1) A folyó magyar szakaszának síkvidéki jellege, ami azt jelenti, hogy az érintett 
területek nagyobbak, azon a kapcsolódó környezeti és társadalmi tevékenységek száma nagyobb 
így bármilyen beavatkozás itthoni környezeti és társadalmi hatása is nagyobb, mint egy hasonló 
döntésé volt a folyó felsõ szakaszán. 

(2) A folyam biztosította környezeti-erõforrások társadalmi célú felhasználásának 
preferenciái megváltoztak.  

Az eredeti 1977-es elképzelések az alapproblémára olyan választ adtak, amelyek e két 
szempontot nem vették figyelembe, a “hagyományos folyamszabályozási eszközök” alkalmazása 
viszont nem eredményez fenntartható megoldást. Ezért a hagyományos folyam-szabályozás vagy 
nagymarosi alsó duzzasztás dichotómiában a kérdésre nem lehet társadalmi szempontból 
kielégítõ választ adni33. Különösen, hogy nemcsak nem foglalkozik az alsó szakasz hasonló 

31Az alábbi fejezetet a tételesen nem összegezhetõ, a vizsgált kérdés kapcsán elõkerült információk 
szintetizálásának igénye hozta létre, alapvetõen az összeállítást készítõ közgazdász véleményét tükrözi. Célja, hogy a 
továbbiakban a megoldás felé mutató kérdéseket lehessen feltenni a Duna sorsát rendezni kívánó döntések 
megalapozását elõkészítõ szerteágazó témájú tanulmányok tervezésekor.
32 Ez az oka annak a szakmai oldalról lakónikusan és nem hivatalos formában rendszeresen hallható érvnek, hogy 
elõbb vagy utóbb ezt a békát le kell nyelnünk. 
33 Fenntartható állapot kialakítására az utóbbi idõben vannak próbálkozások (pl Németországban), egyértelmû 
megoldásokról hosszú távú tapasztalatok még nincsenek. A törekvések a folyó természetes jellegének fenntartását és 
a társadalmi igények kielégítését egyaránt kezelõ szükséges minimális beavatkozásokon alapulnak.Az alkalmazott 
megoldások között az eredeti medret tehermentesítõ, elkerülõ hajózó csatorna, több, az eredeti partéleket megõrzõ, 
kisebb mértékû duzzasztás, zsilipek stb… összehangolt, mind a megmaradt természeti értékeket megõrzõ, mind egy 
stabil hajózás lehetõségét biztosítva  
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problémáival, hanem súlyosbítja is azokat.
Az egész problémakör átpolitizáltsága és a társadalmi érdekérvényesítõ intézmények 

korábbi hiánya nem teszi lehetõvé, hogy akár ma, akár a közeljövõben egy ilyen komplexitású, 
-regionálisan és ágazati érdekekben szerteágazó- kérdés stratégiai kidolgozását el lehetne 
végezni. (A Szentendrei sziget komplex rendezésének tervezete két éves folyamat 
eredményeképpen alakult ki, itthon még nem, vagy csak részben mûködõ, az eltérõ érdekek 
összehangolását lehetõvé tevõ társadalmi egyeztetõ mechanizmusok életre hívásával és 
alkalmazásával34).

Elfogadva, hogy jelenleg egy fenntartható állapotot eredményezõ megoldásnak sem technológiai 
sem társadalmi szempontból nem vagyunk a birtokában, a korlátozott források felhasználásának 
arra kell irányulnia, hogy a lehetõ legnagyobb döntési teret biztosító állapotokat eredményezzen a 
ma és a közeljövõben halaszthatatlan beavatkozások elavulásának idejére. A jelenlegi tervekben 
szereplõ alsó duzzasztásra vonatkozó elképzelések nem felelnek meg ezeknek az elveknek. A 
Duna magyarországi felsõ (Szap alatti) szakaszának középtávú rendezési kérdése tehát valójában 
az, hogy mikorra lehet egy -a teljes magyar szakaszra vonatkozó- fenntartható állapot 
megvalósításának technológiai, társadalmi és pénzügyi feltételeit megteremteni. E teljeskörû 
jövõbeni rendezésnek az eredményeképpen mikorra tehetõ a jelenlegi nemzetközi víziutakra 
vonatkozó elõírások minimális teljesítése, és ennek a jövõbeni állapotnak a fényében mi az a 
minimális fejlesztési szükséglet, ami a köztes idõszakban kielégítõ módon javít a jelenlegi 
hajózási állapotokon, úgy hogy megállítja vagy lehetõség szerint visszafordítja a természeti 
környezet pusztulását. 

Magyarország stratégiai lehetõségei vannak a határait és intenzív kereskedelmi kapcsolatait 
kiterjesztõ Európai Unió leendõ belvízi szállítási forgalmának kiszolgálásában és bonyolításában. 
Ez a piac, prognosztizált intenzív formájában jelenleg még nem mûködik. E lehetõség 
kiaknázását jelenleg úgy lehet elõsegíteni, ha a jelen és a közeljövõ szükségleteit kielégíteni 
hivatott fejlesztések nem tekintettel vannak erre és a megfelelõ idõben lehetõvé teszik az igények 
szerinti gyors alkalmazkodást. Ez a stratégia semmi esetre sem indokolja a hajózóút túlzott 
fejlesztését, amíg a kiszolgáló infrastruktúra és az azt kihasználni képes szállítási-kereslet sem 
létezik. Kérdés továbbá, hogy egy átalakuló kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezõ gazdaság 
szállítási igényét melyik szállítási mód tudja kellõ rugalmassággal követni. 

A kereskedelmi kapcsolatok táplálta szállítási kereslet folyami úton való kielégítésének 
legnagyobb akadálya az áruk továbbításának bizonytalan tervezhetõsége. A Szap-Budapest 
szakasz jelenlegi állapotához képest elõrelépés lenne bármely, a 20 dm merülést meghaladó 
állapot tartós, tervezhetõ merülésû biztosítása.  

A rajnai és a dunai hajózás összekapcsolódása a rajnai hajózások nyomasztó erõfölénye 
miatt számos, a kereskedelmi érdekeinket érintõ kérdést vet fel, amelyek feltárásával és 
lehetséges válaszok megfogalmazásával a magyar állam még adós. A rendelkezésre álló pénzügyi 
források, a megfelelõ válasz stratégiák kialakítása nélkül, hajózóút fejlesztésbe fektetése, 
azonban, stratégiailag nem tekinthetõ megfelelõ válasznak.

A fentiek alapján, a kutatásnak ebben a feltátró szakaszában azt az állítást lehet megfogalmazni, 
hogy rövidtávon az alsó duzzasztás megépítése nem indokolható a hajózás igényeivel, 
hosszútávon azonban, olyan megoldások kidolgozására van szükség, amely fenntartható 
34 A Göncöl Alapítvány-KNNV-SWB: Integrált területhasználat tervezés és fenntartható fejlesztés a Szentendrei-
szigeten
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állapotokat hoz létre, a hagyományos folyamszabályozási eszközök és más megoldások (pl 
duzzasztás) kombinált alkalmazásával. E terv kidolgozására, és a megvalósíthatóság feltételeinek 
megteremtésére rendelkezésre álló idõt, a köztes idõszak hagyományos eszközökkel kialakítható 
folyamszabályozási megoldásainak amortizációja határozza meg. A közeljövõben 
megvalósítandó, a hajózóút méretét is érintõ mederrendezésnek ezzel az amortizációs ciklussal 
kell összhangban lennie.
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1. Függelék - Az átteintett tanulmányok listája

A tanulmány elkészítéséhez áttekintett, a hajózási tevékenység szempontját felvetõ anyagok 
listája

Kormánytájékoztató jan 8.  - (d) ez egy teljes dosszié
A hajózás javítási lehetôségeiről - Hajózás 1.
OGY Körny. Biz. Lotz K. elôterjesztése - Hajózás 2.
Részanyagok , kommentárok, vélemények -(d)
Alternatív kikötôfejlesztés területi hatásai (Dunaujváros) -(t)
Szükséges csatornázás és szennyvítiztítás -fejlesztés naturális, pénzügyi- beruházási vonatkozásai 
- Vituki, Dp/20-511/98
Az Öreg-Duna vízrendezésének változatai -(t)
BNV Különbözô adhoc bizottságok BNV-vel kapcsolatos állásfoglalásainak összefoglalása Bp 
1998 jan Dp/20-4/97
A Szigetköz térség természeti-tôke értékváltozása, Bp 1998 április, Dp/20-13/98 - (t)
A vízlépcsô rendszerrel érintett Felsô-Dunaszakasz területrendezése, Tanulmányterv, 
Dp/20/16/1/98
A Szap-Budpest folyószakasz.... Térterv 1998. TT-376 Mikolics Sándor vezetô tervezô Hat/3 .
A Duna környezeti és hajózási projektje
Végsô jelentés B1 Szakasz Szap-Ipolytorok, 1994. október - Delft Hydraulics, Frederic R. Harris, 
Vituki 
Folyószabályozási koncepciótervkésítése a Duna Szap Bp, Vituki Hidraulikai Intézet , 1995 
témaszám 721/2/3265 (Hat/3)
Tanácsadó testület információigényének kielégítése, Vituki 1998 721/5/42031
Duna Környezeti és Hajózási Projekt C szakasz összefoglalása, 1996 március
Közlekedési és Hírközlési és Vízügyi Miniszter - Elõterjesztés a Kormány részére a folyami 
kereskedelmi hajózás nemzetgazdasági szerepérõl és mûködõképességének feltételeirõl. 
Budapest 1995. november.  559.621/1995

Tanulmányok amelyek a Külügyminisztérium Bõs-Nagymaros Titkárságán összeállított 
"Scientific Database" könyvtárban szerepelnek

Emlékeztetô a Szigetköz Duna Monitoring, 97 
április

Éduvizig, MTA, .... 9709a

Protocol for an Econ analysis of env. impacts of 
the Danube diversion

Farkas Andor 9704C

Fourtheenth Int. Symp. of Theory and Practice in 
Transport Econ. 1997

Ruppert, L 9703B

Lehetôségek a magyar Duna és hajózásának 
fejlesztésére

Delft-Harris-Vituki 9600C

Econ. Evaluation of Danube floodplains WWF 9503L
Restrictions of navigation along the international 
fairway Danube River

9502L

A szigetközi halászat gazdasági veszteségei... Guti Gábor 9410S
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Koneption der Rhein-Main-Donau AG Donau-
Ausban Straubing-Vilshofen

RMD AG 9410I

Az európai folyók csatornázása, viziút-rendszerek 
kialakulása

Juhász J 9409Z

Functioning of floodplin ecosystems: review of 
the upper Rhine...

Lösing J 9409K

Expert appraisal of the Damage claim submitted 
by the Slovak party

Valkár 9408L

Traditional solutions to navigational problems in 
the Szigetköz strech of the Danube

Laczay 9408F

Danube Enviromental and Navigational Projekt 
"B1" szakasz

Delft -Harris-Vituki 9405A

Magyar javaslat az európai víziutakra kialakított 
ENSZ EGB osztályozás Dunán történô 
alkalmazására

Valkár 9307B
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2. Függelék - A meder kialakításának költségei

A meder kialakításának költségei a különbözõ tanulmányok alapján

A Térterv anyaga elérendõ célként a következõ mederparamétereket sorolta fel:
szélességre vonatkozóan: 
• Gönyû felett a hajózóút szélessége 120 m, alatta 150 m, Szob alatt maximum 
180 m, de minimum 80 m,
mélységre vonatkozóan: 
• általában 27 dm, márga és szikla fenék esetén 29 dm,
kanyarulat:
• minimális kanyarulati sugár 1000 m.

A kitûzött célok Szap és Budapest közötti megvalósításához 1997-es áron 35 Mrd Ft-ot tartottak 
szükségesnek. Ez az összeg tartalmazza a hajózóút biztosításának és a mellékágak 
rehabilitációjának munkálatait, de nem tartalmazza a fenntartás költségeit. Magában foglalja 
45 db új sarkantyú építését, 73 db átalakítását, 14 db vezetõmû (14.300 fm hosszban) kiépítést és 
13 db (2.000 m hosszban) átalakítását.
A beruházás költségvetése nem számol a települések árvízvédelmi és tájrehabilitációs munkáival.

A tanulmány még egy megvalósítási lehetõséget vizsgál. A WWF által javasolt meder-
betöltés lehetõségét a teljes szakaszra a vízszint 2m-es emelésére. A munkálatok becsléseik 
szerint 16 évig tartanának, számításaik szerint 504 Mrd Ft-ba kerülnének, de nem látják 
megoldottnak betöltéshez szükséges anyag biztosíthatóságát. E becsléseket azonban fenntartással 
érdemes kezelni, mivel nem a javaslattevõk számításai és mint ellenpélda került bemutatásra.

A Vituki Hidraulikai Intézet témavitája alapján a Térterv tanulmánnyal megegyezõ paraméterek 
kialakítását tartották kívánatosnak. Számításaik a mederkotrás, kõmûvek kialakítása a 
rehabilitáció költségeivel számoltak. (T8. táblázat).

T8. TÁBLÁZAT A SZABÁLYOZÁS KÖLTSÉGEI

eFt (1995-ös áron Áfával) Szap - 
Gönyû

Gönyû - 
Szob

mederkotrás: 875.000 839.000
kõmûvek kialakítása: 3.360.000 5.775.000
revitalizáció: 629.000 5.362.000
egyéb költségek: 800.000 920.000
összesen: 5.664.000 12.896.000
A teljes szakaszra összesen: 18.560.000

A legrészletesebb költségszámítások a holland kormány támogatásával készült Duna környezeti 
és hajózási projekt (Delft-Harris-Vituki) keretein belül készültek. A táblázatok az egyes 
lehetségesen kialakítható meder-paraméterek szerint mutatják be a szükséges munkálatokat és 
azok költségét. Ezek a számítások nem tartalmaznak külön a kõmûvekkel kapcsolatos 
költségeket. A táblázatok tartalmazzák továbbá az ugyanezen program keretében készített 
számításokat, amelyek a Duna Budapestig tartó (A tanulmány) és a magyarországi alsó (C 
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tanulmány) szakaszára vonatkoznak. Míg Szaptól Budapestig a vizsgált mederméretek 20, 22, 24, 
27 dm, addig a Budapest - Mohács szakaszon 22, 27 és 32 dm, így a lehetõségek fokzatos 
összehasonlítása e programon belül sem lehetséges. A lehetséges és vizsgált stratégiák közül a 
megrendelõ kérésére maradt ki az egyes folyószakaszok problémáit duzzasztással megoldó 
lehetõségek vizsgálata. 

A mellékelt T5 táblázatok a Duna szakaszai, a hajózóút paraméterei és az egyes 
tanulmányok alapján mutatja be a szükséges tevékenységekre és költségeikre vonatkozó adatokat. 
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T5.  HAJÓZÓÚT PARAMÉTEREK ÉS KIALAKÍTÁSUK KÖLTSÉGEI AZ EGYES TANULMÁNYOK ALAPJÁN
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T9. A DUNA MAGYARORSZÁGI FELSÕ ÉS ALSÓ SZAKASZÁNAK HAJÓZHATÓSÁGA
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3. Függelék - Táblázatok listája

T1. A Duna gázlói..................................................................................................................
T2. Az elõírt legkisebb rendelkezésre álló merülési értékek és az adott szakasz minimális 

vízszintje (dm).................................................................................................................
T3. Szûkületek száma............................................................................................................
T4. A szûkületek okozta korlátozások 1995 április és 1996 március között (nap)................
T6. A Duna vízszintjének változása és a parti szûrésû kutak vízhozama közötti összefüggés
T7 Táblázat a várható forgalom a Delft-Harris-Vituki 1994-es elõrejelzése alapján. (millió tonna)
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T8. Táblázat A szabályozás költségei....................................................................................
T5.  Hajózóút paraméterek és kialakításuk költségei az egyes tanulmányok alapján...........
T9. A Duna magyarországi felsõ és alsó szakaszának hajózhatósága...................................
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