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1. Elızmények 
 
A magyar-szerb közös érdekeltségő Duna-szakasz Solt-déli országhatár közötti, 127 km 
hosszú szakaszán az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(ADUKÖVÍZIG) felelıs Duna szabályozásáért, a víziút biztosításáért és a balparti 
árvédelemért. A rendszeres megfigyelések kimutatták, hogy a folyó egyes szakaszain a meder 
kedvezıtlen irányba fejlıdik, aminek eredményeképpen kanyargós, zátonyos mederszakaszok 
alakultak ki. E szakaszokon a kanyargósság és a morfológiai adottságok megnövelik a jeges 
árvíz kialakulásának veszélyét és károsak a hajózás szempontjából. 

Az említett kockázati tényezık miatt a folyó folyamatos gondoskodást, megfigyelést 
igényel, amit az ADUKÖVÍZIG vízrajzi monitoring szolgálatán keresztül lát el. Ebbe 
beletartozik a Dunán és környezetében zajló hidrometriai események észlelése, mérése, 
értékelése, továbbá a folyómederben zajló morfológiai változások követése. 

A fentieket szem elıtt tartva az 
ADUKÖVÍZIG az Interreg III.-A. 
együttmőködési programban megpályázta – és 
elnyerte – a „Veszélyes Duna-szakaszok 
hidrodinamikai modellezése folyószabályozás 
tervezéshez” megnevezéső projektjének anyagi 
támogatását.  

 A projekt keretében a Duna közös 
érdekeltségő szakaszán két mederszakaszt 
jelöltünk ki, amelyek veszélyesek lehetnek az 
árvíz és jég levonulásának szempontjából. Ezek 
az 1431-1438 fkm szakasz Mohács alatt (Bédai 
hajóút szőkület) és az 1552-1561 fkm szakasz 
(Solti gázlók). A kijelölt helyszíneket az 1. ábra 
mutatja. 

E mederszakaszokra hidrodinamikai 
modellezés segítségével terveztük meg az 
optimális folyószabályozási beavatkozásokat. A 
modellezés célja a mederben zajló morfológiai 
folyamatok (kimélyülés, feltöltıdés, 
hordalékmozgás) leírása volt, továbbá a 
beavatkozások várható hatásának elırejelzése. 
Az adott folyószakaszra érvényes modell 
összeállítása és kalibrálása a helyszíni 
méréseket igényelt. A mérések kiterjedtek a 
medermorfológiára, az áramlási viszonyok, 
továbbá a hordalék- és mederanyag mérésekre.  

 
 
 

1. ábra. A projekt célterületei

Bédai szőkület 

Solti gázlók 
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A projektet 4 munkaszakaszban valósítottuk meg: 
 
1. A projekt elıkészítése (2006. 06. – 2006. 11.) 
 
2. A hidrodinamikai modell kidolgozása (2006. 12. – 2007. 05.) 
 
- a hidrodinamikai modell felépítéséhez szükséges 1. terepi méréssorozat 
- a modell megkonstruálása és kalibrációja  
 
3. Optimum keresés  (2007. 06. – 2007. 11.) 
 
- 2. terepi méréssorozat 
- a modell ellenırzése 
- javaslat-alternatívák a folyószabályozási beavatkozásokra                                    
- a modell lefuttatása az  alternatívákra                                                                      
- a javasolt beavatkozások morfológiai hatásának vizsgálata                                    
- a javasolt beavatkozások gazdasági és környezeti hatásának vizsgálata               
 
4. Konklúziók levonása, zárójelentés (2007. 12. – 2008. 05.) 
 
- Javaslat az optimális megoldásra                                                                             
- A zárójelentés elkészítése                                                                                        
 
Az ADUKÖVÍZIG önállóan vállalkozott a projekt lebonyolítására az alábbi intézmények 
(anyagi támogatásban nem részesülı partnerek) jóváhagyó egyetértésével:  
 
- Vode Vojvodine, (Vajdasági-Vizek Vízgazdálkodási Vállalat), Újvidék 
- Zombor város Önkormányzata 
- Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 

 
A projekt fı paraméterei:  

 
− a projekt jellege:  különálló 
− felhasználható keretösszeg: 83 500 eFt. (kb. 334 000 EUR) 
− kezdés: 2007. 06. 01.  befejezés: 2008. 05. 31. 

 
 

 
2. A projekt lebonyolítása 
 
A projektet a tervezett négy, egyenként fél év hosszúságú munkacsomagban valósítottuk meg. 

Az elsı munkacsomag célja a projekt elıkészítése, lényegében a potenciális 
alvállalkozók megkeresése, pályáztatása és kiválasztása volt. Tekintettel arra, hogy a projekt 
mőszaki feladatrészeinek végrehajtása igen speciális ismereteket és tapasztalatokat igényelt 
(háromdimenziós numerikus áramlás- és hordalék modellezés), még az is kérdésként merült 
fel, hogy hazai vagy külföldi szakmai körökben találunk olyan vállalkozót, aki megfelelı 
hozzáértéssel, tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik a feladat végrehajtásához. Ilyen és 
hasonló kérdések miatt az elıkészítés meglehetısen elhúzódott és emiatt a vállalkozó 



 
Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése 

folyószabályozás tervezéshez 
 

 

 4 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást nem sikerült a munkacsomag tervezett 
befejezéséig lezárni. 

A többszöri próbálkozással lebonyolított közbeszerzési eljárásban indított ajánlati 
felhívásra egyetlen ajánlattévı volt, az Aquaprofit-BME-EJF Konzorcium, melynek tagjai: 

 
− Aquaprofit Mőszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.) 
− Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3.) 
− Eötvös József Fıiskola Baja (6500 Baja, Bajcsy-Zs. E. u. 14.), 
 
A konzorcium által tett ajánlatot az ADUKÖVIZIG elfogadta. A szerzıdéskötésre 2007 
áprilisában, azaz a második munkacsomag idıszakában került sor. A konzorcium a következı 
munkamegosztással dolgozott: 
 
− Aquaprofit: koordináció, egyes terepi munkák, folyószabályozási tervezés, 
− BME: numerikus modellezés, 
− EJF: terepi munkák 
  
A vállalkozó tudatában volt a rendelkezésre álló idı szőkösségének, ezért azonnal 
hozzákezdett a terepi mérések elsı fázisának végrehajtásához és a modellezési feladatok 
elıkészítéséhez. A mérések elsı – a modellek kalibrálásához szükséges – elsı sorozatát 2007 
április-májusban sikerült elvégezni. 

A második munkacsomag végére a kezdeti problémákból adódó elmaradásokat sikerült 
pótolni. 

A második munkacsomag idıszakának végén, 2007. május 25-én tartottuk meg a projekt 
elsı konferenciáját. Bár ezt eredetileg nyitókonferenciának szántuk, a megoldandó mőszaki 
problémák ismertetésén túl – a végrehajtott mérések adatainak birtokában – már bizonyos 
eredményekrıl is be tudtunk számolni. A konferenciának az EJF Mőszaki Fakultás adott 
helyet. 

A harmadik munkacsomag végrehajtása már az eredeti terveknek megfelelıen történt. 
Ekkor került sor a dunai mérések második – a modellek visszaellenırzéséhez szükséges – 
méréssorozatra. Míg az elsı méréssorozat a kisvízi állapotot reprezentálta, addig a második 
sorozatban ezt a helyzetet szignifikánsan meghaladó vízjárási állapotot láttak szükségesnek a 
modellezést végzı szakemberek.  

A Dunán 2007. július során kisebb árhullám vonult le, ezt kihasználva a vállalkozó 
elvégezte a második méréssorozatot. Sajnos a mérések vége erısen apadó ágba került a solti 
Duna-szakaszon.  

Szeptember elején viszont jelentıs árhullám vonult le a Dunán, ezért a vállalkozó 
pótméréseket végzett (nem teljes körben), amely a szerzıdéses kötelezettségeken túlterjedt, de 
a modellezéshez feltétlenül szükség volt rá. A kiegészítı mérések végrehajtása 
többletköltséget nem igényelt. 

A terepi mérések befejezése és kiértékelése után sor került a számítógépi modellek 
verifikálására, vagyis visszaellenırzésére. A verifikálás annak vizsgálatát szolgálja, hogy a 
modell eltérı vízjárási körülmények között is alkalmas-e a mederben lejátszódó folyamatok 
szimulációjára.  

A modellek verifikálását követıen kezdıdött meg a tervezési munkafázis. Ennek 
keretében olyan folyószabályozási mőveket illesztettek a modellbe, amelyektıl az várható, 
hogy a Duna kérdéses szakaszain kedvezı irányba indítják el a meder fejlıdését.  
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A negyedik, egyben utolsó munkacsomagban a BME elvégezte a még hiányzó 
modellfuttatásokat, majd az eredmények elemzését. Ezen belül: 
 
- a megbízóval egyeztetve véglegesítette a javaslat-alternatívákat a folyószabályozási 

beavatkozásokra, 
- a modell(ek)et lefuttatta az  alternatívákra,  
- elvégezte a javasolt beavatkozások morfológiai hatásának vizsgálatát, 
- elvégezte a javasolt beavatkozások gazdasági és környezeti hatásának vizsgálatát. 
 
A BME az elvégzett munkát és annak eredményeit kutatási jelentésben foglalta össze. 
 
Az ADUKÖVIZIG a vállalkozók jelentéseit felhasználva tanulmány-csomagot állított össze, 
ami a következıket tartalmazza:  
 
- a projekt összefoglalása (a jelen anyag), 
- A „Kritikus Duna-szakaszokon a fennálló problémák és a tervezett folyószabályozási 
beavatkozások” – összeállította Vörös Béla szakértı, 
- a BME, mint a vállalkozói konzorcium tagja kutatási jelentése a hidrodinamikai 
modellezésrıl. 
- az EJF, mint a vállalkozói konzorcium tagja jelentése az elvégzett terepi mérésekrıl, 
- Az ADUKÖVIZIG által felkért mőszaki szakértı jelentése. 
 
2008. április 25-én került sor a projekt zárókonferenciájára, amit nagy érdeklıdés mellett az 
EJF elıadótermében rendeztünk meg. A konferenciát az MHT és a Mérnöki kamara is 
programjába illesztette. Az eseménynek szerb és magyar partnereink is meghívottjai voltak. A 
konferenciáról az összefoglaló melléklete ad képes beszámolót. 
 
 
3. Az eredmények összefoglalása 
 
A projektben megvalósított háromdimenziós (térbeli) áramlás- és hordalékmodellezés a 
hagyományos fizikai modellek alternatívája. Egy fizikai modell felépítése – különösen 
hosszabb folyószakaszra – igen munka- és idıigényes, emellett a valóságos viszonyok pontos 
leképezése (morfológia, esésviszonyok, mederérdesség) számos bizonytalanságot hordoz 
magában. Emellett több vizsgálati alternatíva esetén minden alkalommal a modell 
visszaállítása, gyakorlatilag újraépítése szükséges.  

A numerikus térbeli hidraulikai modellezés módszerei – párhuzamosan a futtatáshoz 
szükséges számítástechnikai háttér fejlıdésével – napjainkra értek el olyan szintre, hogy az 
alkalmazástól konkrét gyakorlati eredményeket várhatunk. Kiemeljük, hogy a jelen projekt 
nem csak az áramlási folyamatok modellezésére, hanem egyidejőleg a hordalékmozgás 
modellezésére is vállalkozott, ami a hazai alkalmazásokat tekintve ma még egyedülállónak 
mondható. 

Ami a tényleges eredményeket illeti, a modellek kalibrálását és validálását követıen a 
folyószabályozási tervezésért felelıs szakemberek mindkét vizsgált folyószakaszra 2-2 
tervezési alternatívát adtak meg. Ezek az alternatívák terelımővek (sarkantyúk) feltételezett 
beépítését jelentették két változatban. (A változatok abban különböztek, hogy a második 50 
m-rel hosszabb sarkantyúkkal számolt.) A modellezést végzı szakemberek ezeket a mőveket 
a modellekbe „beépítették”, majd a folyó jellemzı vízjárási viszonyainak megfelelı áramlási 



 
Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése 

folyószabályozás tervezéshez 
 

 

 6 

körülmények feltételezésével elindították a szimulációs futtatást. A szimuláció 
eredményképpen követhetıvé vált, ahogy a folyó a megváltozott áramlási viszonyoknak 
megfelelıen átépítette a medrét, azaz a meder a gyakorlati igények által megkívánt irányba 
fejlıdött. A következı ábrákon néhány példát mutatunk be a szimuláció rész- és 
végeredményeibıl. (Az ábrák a BME kutatási jelentésébıl származnak.) 
 

 
 
2. ábra. A tervezett sarkantyúsor közelében kialakuló áramlási sebességek nagysága és 

jellemzı áramvonal pályák Q=1950 m3/s vízhozam mellett (a bal alsó ábrán a mai, 
azaz beavatkozás nélküli állapotban kialakuló áramlási sebességek láthatók). (Bédai 
szőkület) 

 

 
 

3. ábra. Áramvonalak alakulása a sarkantyúk környezetében. 
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4. ábra. Számított vízmélységek Q=1950 m3/s vízhozam mellett a jelenlegi állapotban (A), az 

elsı tervváltozatban (B) és a második tervváltozatban (C). (Bédai szőkület.) 
 
 
Az összefoglalót összeállította: 
 

Dr. Goda László 
projektmenedzser 

Baja, 2008. május 31. 

A 

B 
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1. melléklet 
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Képes beszámoló a projekt zárókonferenciájáról 
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Helyszín: Baja, Eötvös József Fıiskola Mőszaki Fakultás, Török terem 
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1. fénykép. Csóka Zoltán, az ADUKÖVIZIG fımérnöke megnyitja a konferenciát. 
 
 

 
 

2. fénykép. Goda László projektmenedzser bemutatja a projektet. 
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3. fénykép. Vörös Béla, az ADUKÖVIZIG szakértıje a megoldandó problémákat ismerteti. 
 
 

 
 

4. fénykép. Dr. Józsa János, a BME tanszékvezetı professzora a hidrodinamikai modellezés 
eredményeit mutatja be. 
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5. fénykép. Baranya Sándor, a BME munkatársa a hordalékmodellezésrıl beszél. 
 
 

 
 

6. fénykép. Sziebert János, az EJF MF docense a modellezést megalapozó terepi méréseket 
ismerteti. 
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6. fénykép. Dr. Rákóczi László szakértı értékeli a projektet. 
 


