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• Az 1838. évi árvíz előtti szabályozások-árvízvédelmi töltések építése 

(az 1775. évi árvizet követően; Váci gát, Soroksári gát, stb.) 

• Az 1838. évi árvizet követően a töltések kijavítása, új kereszt-és 

hossztöltések létesítése (Tüköry gát, stb.) 

• Lechner József terve 1840. 

• 1843. Törvényjavaslat a Duna és egyéb folyók szabályozása tárgyában 

• 1847. A tervek átdolgozása - gróf Széchenyi István, Pietro Paleocapa 

(szabályozási szélesség 380 m) 

• 1839-1849. az első partfal megépítése 

• 1853. első rakpart a Lánchíd pesti hídfőjénél 

• A Kiegyezést követően elkészülnek a szabályozási tervek (Hieronymi 

Károly) Lényege: Soroksári ág elzárása, Kopaszi zátony felszámolása, 

árvízvédelmi művek építése, rakodók, partfalak építése, Margit-sziget 

felső végén osztómű 

A BUDAPESTI DUNA-SZAKASZ 

SZABÁLYOZÁSA  



A DUNA-ÁG RÖVID TÖRTÉNETE 

• 1838. Jeges árvíz a Dunán 

• 1873. A Gubacsi gát megépítése 

• 1910-1926. Kvassay hajó- és beeresztő zsilip, Tassi vízlépcső építése 

• 1956. Jeges árvíz - a Tassi vízlépcső részleges tönkremenetele 

• 1958-1961. Kvassay vízierőtelep építése 

• 1979-1985. Mederszabályozás a legfelső szakaszon 

• 1998. Phare kutatási jelentés  

• 2001-2004. Mederszabályozás Szigetszentmiklós-Dunaharaszti 
térségében (43+500-47+500 fkm)  

• 2005. A Kormány a 2004-ben készített RSD projektet a brüsszeli 
támogatásra számot tartó nagyprojektek közé sorolta 

• 2007. Az EU projekt előkészítése elkezdődik 

• 2010. A projekt előkészítése és a BKSZT megvalósítása befejeződik 

• 2013-2015. A projektelemek (Kvassay és Tassi zsilipek, monitoring) 
megvalósítása 

• 2016-2017. Az Új Tassi vízleeresztő műtárgy megvalósításának 

előkészületei (309/2017. (X. 27.) Korm. Rendelet) 



A SOROKSÁRI-ÁG SZABÁLYOZÁSA  

A Gubacsi-gát építése 1871-1873. 



A KVASSAY VÍZLÉPCSŐ 



A TASSI VÍZLÉPCSŐ 



A TASSI ESEMÉNYEK I. 1956. 03.10. 

10.40 

1004 cm 



A TASSI ESEMÉNYEK II. 1956. 03.10. 

 

13.30 14.20 

15.15 16.00 



AZ RSD JELENLEGI HASZNOSÍTÁSA 

• Mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás + 
nagytérségi vízleadás (Homokhátság felé a 
jövőben!) 

• Ipari víz szolgáltatás 

• Belvízelvezetés 

• Tisztított szennyvizek befogadása 

• Rekreáció 

• Horgászat 

• Természetvédelem 



AZ RSD VÍZMINŐSÉGI, 

VÍZGAZDÁLKODÁSI GONDJAI 

• A bevezetett tápvíz minőségi és mennyiségi korlátai 

• A tápvízzel együtt beérkező állandó hordalékterhelés − a 

meder számottevő feliszapolódottsága (évente 30-50 

ezer m³ külső terhelés) 

• A Délpesti tisztított szennyvízterhelés (1 m3/s) 

• Jelentős volumenű tisztítatlan szennyvízterhelés a Duna-

ág teljes hosszán 

• A Tassi zsilip vízleeresztési korlátai 

• A meglévő nagyműtárgyak nem kellő üzembiztonsága 

 



AZ RSD PROJEKT 



A Kvassay zsilip rekonstrukciója 

dióhéjban: 
3,2×3,3 m nyílású zsilip elzáró tábláinak cseréje  

gerebtisztító gép 5 tm tehernyomatékkal 

(acélszerkezet 28 tonna gerebtisztító tartószerkezet 

10 tonna) 

bejáróút építése 

A Tassi zsilip rekonstrukciója 

dióhéjban: 
alsőfő térségében injektálás 

támkapu mozgató szerkezet felújítás 

új írányítástechnika 

tiltók felújítása 

gépészeti felújítás 

acélszerkezetek korrózióvédelme 

A MEGLÉVŐ MŰTÁRGYAK 

REKONSTRUKCIÓJA 2013-2014. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kisdunainagyhajok.hu/kis-dunai_zsilipek/tassi-zsilip.php&ei=l0BtVfviOYHWUfGKgPgC&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNFkOLtAyPk9q1N-jw80VYn4M5_Sgg&ust=1433309627698172
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kdvkovizig.hu/rsd_kvassay_zsilip.htm&ei=00BtVZ3ZA8zbU5jggtAI&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNFkOLtAyPk9q1N-jw80VYn4M5_Sgg&ust=1433309627698172


A tervezési szakasszal együtt az egyeztetések 

befejeződtek, majd a megvalósítás is megtörtént. 

A cél  az RSD vízminőségének és vízháztartásának 

pontos nyomon követhetősége. 
 

Rendszerszoftver, 8 mérőállomás és üzemirányítási 

központ, 5 meglévő TV észlelő kút, 4 újonnan 

telepítésre kerülő észlelőkút és adatmérő) 
 
 
 
                                       
 
 

 

A MONITORING RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE 



Az RSD 100-300 m szélességű parti sávjaiban és a 

szigeteken keletkező, kommunális vízhasználatból 

származó vízszennyező anyagok kivezetése a parti 

sávból és ezzel a víztest szennyezőanyagokkal 

történő és mikrobiológiai terheltségének 

csökkentése. 

Az RSD szennyezettsége és a szennyvízszikkasztás 

következményének tekinthető mikrobiológiai 

terheltség már régóta nem teszi lehetővé a középső 

és a felső szakaszokon, hogy azok egyes részeit 

természetes fürdőhelyként lehessen kijelölni.   

Műszaki tartalma: 

 A Duna-ágat közvetlenül terhelő, a parti sávban és a 

szigeteken található üdülőtelkek (közel 8.500 telek) 

csatornázását a területi adottságok 

figyelembevételével a szóba jöhető műszaki 

megoldások kombinációinak összeállításával 

valósították meg. 

A PARTI SÁV CSATORNÁZÁSA 



Vízátvezetés az RSD-ből a Dunába: 

Vízleeresztési üzemmód 

- Gravitációs vízleeresztés terhelés nélküli  

üresjáratban (ΔH<1,20 m, Q< 20m3/s) 

- Szivattyús vízátemelés (árvíz 

okú belvíz veszélyeztetettség) 

A TASSI TÖBBFUNKCIÓJÚ VÍZLEERESZTŐ 

MŰTÁRGY – A JÖVŐ 

- Gravitációs vízleeresztés a vízenergia 

potenciál kihasználásával (ΔH>1,20 m) 

Vízátvezetés a Dunából az 

RSD-be 

Vízpótlási üzemmód 

- Szivattyús vízbeemelés 

Vízátemelési üzemmód 



AZ RSD VÉDEKEZÉS 2018. 07. 
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"jó" állapot határérték: 0,06 mg/l 
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A FELSŐ VÍZBETÁPLÁLÁS (KVASSAY VÍZLÉPCSŐ) 

ÜZEMBIZTONSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE   



Kvassay hajózsilip rekonstrukció megkezdődött, 2019-ban befejeződik 

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvíz átvezetés! 

Parti sávok szabaddá tétele – közösségi jelleg erősítése 

Partvonal meghatározás - megkezdődött 

Meder rekonstrukció – kotrás (fő és mellékágak) 

Többlet vízigény biztosítása! 

TENNIVALÓK A JÖVŐBEN 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dunaiszigetek.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&ei=l0BtVfviOYHWUfGKgPgC&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNFkOLtAyPk9q1N-jw80VYn4M5_Sgg&ust=1433309627698172


KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 


