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1. ”Vízi Iskola” Modellfejlesztő intézmény

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: III.C.

„Vízi Iskola” Modellfejlesztő intézményIntézkedés: 2.
Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Fenntartók konzorciuma*/ Magyarország
*Az  oktatási  intézmények,  intézményegységek,  telephelyek,  társult  intézmények 
fenntartóinak  konzorciális  együttműködése,  felügyeleti  szervek  delegált  tagjai, 
Igazgatótanács

2 Területi 
lehatárolás

I. Oktatási központ: Modellintézmény a budapesti  Duna szakaszon található zöld szigetek 
közül a Hajógyári szigeten a legalkalmasabb, illetve olyan partszakaszon, ahol a vízhasználat 
zavarmentesen biztosítható.  Ez Budapest  területén  a  Soroksári  Duna ágban képzelhető  el 
leginkább.
II. A Duna  magyarországi  szakaszán  összefüggően és  a  teljes  Duna  hosszban  kialakított  
nagyobb  egységekben,  illetve  a  dunai  országok  által  kialakított  hálózati  egységek  és  az 
országos hálózati egységek egyes összekötött szakaszai.
a. Egyesületi  központok  kikötőhelyei:  Vízi  sportegyesületek,  ahol  a  felkészülési 
programokon  túl  ellátásra  kerülnek  a  „partraszállók”  által  igényelt  szolgáltatások.  Az 
egyesületi központok a Magyar Duna szakaszon és a Duna menti országokban alakulnak ki,  
ahol  a  vízi  sportegyesületek  csatlakoznak  a  hálózathoz.  A kikötőhelyek  tanterv  szerint 
fogadják az oktatási programok szerint érkező látogatókat.
b. Partraszálló helyek hálózata: Vízi túrázók kikötőhelyei megfelelő infrastruktúrával, ahol a 
túraútvonal szakaszolása, az elérési távolságok azt kijelölik, illetve a geográfiai körülmények 
azt  lehetővé  teszik,  a  szükséges  infrastruktúra  rendelkezésre  áll  vagy  kialakítható.  A 
kikötőhelyek tanterv szerint fogadják az oktatási programok szerint érkező látogatókat.
c. Dunai  tanösvény:  Olyan  partraszálló  helyek,  amelyek  fel  vannak  készítve  oktatási 
programcsomagok megvalósítására, tanulók csoportjainak fogadására, elméleti és gyakorlati 
foglalkozások  megtartására,  illetve  a  tanösvény  kikötőhelyéről  indítható  gyalogos  és 
kerékpáros  túraútvonalak  infrastruktúrával  ellátott  kezdőpontjainak  is  megfelelnek.  A 
kikötőhelyek tanterv szerint fogadják az oktatási programok szerint érkező látogatókat.
d. Kutatóbázisok,  táborhelyek: A  Duna  ökológiai  vizsgálatához,  mintavételhez, 
kutatómunkához  szükséges  kis  állomások  hálózata,  amelyek  eltérő  természeti  helyek 
komplex  vizsgálatát,  mintavételt  és  látogatásokat  tesz  lehetővé.  A kikötőhelyek  tanterv 
szerint fogadják az oktatási programok szerint érkező látogatókat.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

Jelenleg  a  vízi  sportokra  való  felkészítés,  a  versenyrendszerekben  történő  eredményes 
szereplés  a  vízi  sportegyesületek  tevékenységére  korlátozódik.  Ennek  következtében 
társadalmi méretekben még a „Duna Régióban” élők sem sajátítják el  a  vízi  közlekedést  
kézzel hajtott eszközökben.
A közoktatási  kötelező  feladatellátásban  csak  egy-egy  speciális  sportiskolai  programban 
jelenik  meg,  más  sportági  programokkal  együtt  a  vízi  sportok  eszközhasználata.  A 
természetismereti tantárgyak vízhez kötődő tananyagai, a vízi morfológiai terepismeretek, a 
környezetszennyezés  megállításával  kapcsolatos  tennivalók  ismerete  és  gyakorlása,  a 
szabadidő hasznos eltöltésére irányuló, vízi környezetben űzhető tevékenységek ismerete és 
gyakorlata, csak több intézmény, klub, egyesület programjában felosztva jelennek meg.
Ezt a helyzetet kívánja megoldani az a „Dunai Régióra” tervezett oktatási program, amely:
egyrészről megoldja  a  kézzel  hajtott  vízi  járművek  használatának  iskolai  tananyagként 
történő elsajátítását,
másrészről biztosítja, hogy a dunai vízi úton kialakított partraszállási helyek használatával az 
oktatási, egészségnevelési, életmód alakítási és környezetvédelmi ismereteket magas szinten, 
a megfelelő gyakorlattal együtt van mód oktatni és gyakoroltatni.
A modelliskola  sportnevelési  programjában  szereplő  vízi  sport  oktatás  során  kiemelkedő 
tehetségek pedig transzparens személyiségei lehetnek az ökológiai szempontokat kiemelő, a 
természetvédelmet elősegítő és pártoló oktatási programoknak.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A közoktatásban és a felnőttoktatás különböző szintjein a testnevelés tantárgy oktatása és a 
szervezett tanórák látogatása tanulói kötelezettség. A testnevelés tantárgy oktatásához helyi 
tantervek  tartalmában  elhelyezhető  a  vízi  sportok  mozgásanyaga.  Az  iskola  tantervekben 
lehetőség van a természetismereti tantárgyak összevonására, specifikumok és összefüggések 
elhelyezésére,  az  egyes  témakörökben  gyakorlati  foglalkozások  tartására.  A közoktatási 



Oldal: 3 / 26
jogszabályi  keretek  opcionális  lehetőséget  adnak  arra,  hogy  a  tananyagot  modulokban, 
témacsoportokban dolgozzák fel, illetve az oktatási intézmény saját fejlesztésű helyi tanterv  
szerint  oktasson,  helyi  tantervét  kerettantervként  akkreditálja.  Arra  is  van  mód,  hogy  az 
oktatást  és  nevelést  az  intézmény  által  fejlesztett  programcsomagok  alapján  folytassa  és 
ezeket a fejlesztéseket is akkreditálhassa, a programokat másoknak is követhetővé téve ez 
által.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A  folyóvizek  védelmével,  a  szállítással,  az  egészségneveléssel  kapcsolatos  tudások  és 
tevékenységek ismertetése, elsajátíttatása a tanulók fejlődésének szenzitív időszakaiban. A 
Duna  Régió  lakosságának  érzékenyítése  a  folyóvíz  ökológiai  védelmére.  A folyóvizek 
használatának elérhetővé tétele az egész térségben, a rekreációs törekvések támogatása egy 
óriási  méretű  természeti  sport-eszköz,  a  folyóvíz  tömeges  birtokbavételével.  A folyóvíz 
összekötő  szerepének  kihangsúlyozása,  az  egész  nagy  természeti  (geográfiai)  régióban  a 
kohézió  fejlődésének támogatása.  Egy  folyó  határok  nélkülisége  jó  értelmezéseket  ad  az 
európai gondolatnak.
Az  oktatási  programok  modellszerű  kidolgozása,  követő  intézmények  létrehozását 
indukálhatja,  a  partraszálló  helyek  többcélú  használata  pedig  támogathatja  az  oktatást,  a 
turizmust és a sportot egyaránt.
A természetvédelem feladatai  megkövetelik  a  nemzetközi  összefogást,  mivel  a  Duna 
teljes  szakaszának  emberközelből  történő  ismerete  teszi  csak  lehetővé  a  felelős 
gazdálkodást, ipari termelést, az ivóvízkincs megőrzését.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Célcsoport: valamennyi iskolakorú évfolyam, a Duna mentén élő lakosság
Kedvezményezettek lehetnek: az egyedi tantervet oktató pedagógusok, a partraszálló helyek 
munkahelyein dolgozók, túrázók, sportolók
Együttműködők: állami  szervezetek,  intézményfenntartók,  non  profit  szervezetek, 
környezetvédelmi  hatóságok,  befektetők,  sportegyesületek,  sportszövetségek,  a  települési 
önkormányzatok

7 A projekt tartalma Oktatási intézmény alapítása, beruházással.
Egyedi oktatási és nevelési programok fejlesztése.
Védett terület létrehozása az oktatási intézmény pedagógiai munkájának támogatására.
Különböző profilú partraszálló helyek kijelölése, tervezése, beruházása
Az  oktatási  intézmény  fenntartásának  kimunkálása,  a  konzorciumi  partnerek 
együttműködésének szabályozása.
Oktatási programcsomagok fejlesztése és átadása a követő intézményeknek, hálózatépítés.
Túra és tanulási programok, rendezvények és akciók szervezése, lebonyolítása.
Az oktatási programokból kilépők bevonása a munkába, a hálózat szélesítésébe.
A versenysportolók  marketing  értékének  felhasználása  a  természet  és  környezetvédelmi 
feladatok népszerűsítésében.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A modelliskola  kifejti  hatását  a  budapesti  és  az  országos,  majd  a  nemzetközi  oktatási  
területeken.  A  végzett,  speciális  tudással,  attitűdökkel  rendelkező  fiatalok  érezhetően 
befolyásolják  a  környezetüket.  Elsődlegesen  megjelennek  a  Duna  Régióban,  a  fiatal 
populációban a környezetvédelem, a bioenergia felhasználásával elkötelezett, és a megfelelő 
kondicionális  kompetenciával  is  rendelkező állampolgárok,  akik az  egész Duna Régióban 
képesek  gondolkodni,  egységes,  a  folyamatok  ismeretén  alapuló  tudásukkal  érdemben 
befolyásolhatják a folyó sorsát, a folyóvízi környezet eredeti formában való megtartását, a 
Duna menti lakosság életminőségét.

9 A projekt 
költségigénye

A modellintézmény létrehozása: 1,5 - 2 milliárd Ft
A partraszálló helyek kialakítása: más projektben elhelyezhető költség
Tanösvény kialakítása: 1,5 milliárd Ft
A modellintézmény eszközigénye: 600 millió Ft
A modellintézmény működése: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési állami normatíva, a 
konzorciumi partnerek támogatásai, sportegyesületek bevételei, sportszövetségi támogatások, 
alapfeladatokat  meghaladó  szolgáltatások  után  fizetett  költségtérítések,  vállalkozásokkal 
kötött támogatási szerződések, kapcsolódó pályázati források

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Modellintézmény  létrehozásának  eljárásrendje  a  telek  kijelölése,  az  épület  tervezése  és 
megépítése, valamint az alapítási eljárások 2 év alatt bonyolíthatók le. Az oktatási program 
kidolgozása  azonnal  megkezdhető,  az  intézmény  alapítása  párhuzamosan  elvégezhető.  A 
program felmenő rendszerben indítható. Az intézmény szerkezete 6+6-os, 12+1 (nyelvoktató 
tanévvel) évfolyamos általános iskola és gimnázium. Az oktatást az első tanévben átemelő 
tantervek  birtokában az  1.,  az  5.,  a  7.  és  a  9.  tanévben  lehetséges  elindítani  és  a  teljes 
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struktúra 4 tanév alatt épülhet ki.
A program 2 év előkészítést követően legkevesebb 6, legtöbb 8 év alatt futhat le. 2011. évi  
kezdés mellett 2017. illetve 2019. év lehet a befejező év.
A tanösvény 2011. évtől kezdődően 2013. évig bezárólag kialakítható.
Az egyéb partraszálló helyek más projektek ütemezésében szerepelhetnek.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A  projekt  oktatási  szakmai  programjának  tervezése  elkezdődött.  modelliskolai 
kezdeményezések már léteznek nem vízi sportágak vonatkozásában. Létezik a „Közoktatási 
típusú  sportiskolai  kerettanterv”.  Az  intézmény  létrehozása,  budapesti  helyszínének 
megtalálása a teljes Duna Projekt keretében szükséges. Amennyiben a projekt a 2013. évben 
indulhat, úgy a teljes kiépülés megfelelő projekttervezés esetén minden nehézség nélkül a 
2020. évben befejezhető.
Az  intézményalapításhoz  az  épület  műszaki  átadása,  vagy  egy  átmeneti  épület  tartós 
használatát  lehetővé  tevő  engedély  szükséges.  Ebből  következően  a  tartalmi  fejlesztést  
jelentő iskolai program már korábban is elindítható más, befogadó épületben, esetleg más 
intézmény telephelyén.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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2. Rekreációs központ és vízi sportbázis

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II.B

Rekreációs központ és vízi sportbázisIntézkedés: 2.
Horizontális intézkedés: 1.

1 Felelős/ország Vízi sportágak szakszövetségeinek konzorciális szervezete/Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
2 km hosszban, a nemzetközi evezős versenypálya méretei szerinti  vízfelület kialakítására 
alkalmas területen. Az előzetes felmérések alapján a Csepel-sziget északi területein kiásott 
meder  és  versenypálya létrehozása,  a  környező alkalmas öblök,  ásott  medencék evezhető 
csatornákkal történő összekötésével kialakított szabadidős, evezésre, szlalomozásra, raftingra 
és sárkányhajós evezésre alkalmas parkkal

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A Magyar vízi sportok: a kajak-kenu, az evezés és a vitorlázás nemzetközi eredményessége 
kialakította  a  lakosság  vízi  sportok  iránti  érdeklődését.  azonban  Budapest  területén  a 
lakossági vízi sportolás, ismerkedés a vízi járművek használatával korlátozottá vált. A nem 
versenysportra épített, szabadidős vízi járművekkel a biztonságos körülmények közti evezés 
lehetőségei  erősen  korlátozottak.  A  családok  számára  a  közös  vízi  programok  mára 
elérhetetlenek.  A kézzel  hajtott  vízi  járművek  használata  Budapest  térségében  amatőrök 
számára nem lehetséges.
Ugyanakkor  a  versenysport  sem  rendelkezik  Budapesten  olyan  versenypályával,  ahol  a 
sportágak népszerűségéből és eredményességéből következő kötelezettségek, a nemzetközi és 
világversenyek megrendezhetők.
A cél tehát egy olyan vízi sportokat ellátó és a budapesti lakosok számára a vízi szabadidős 
tevékenységeket  lehetővé  tevő,  komplex  használatú  evezőspálya  és  csatornarendszer 
létrehozása, ahol a rekreáció és a versenysport egyaránt biztosítható.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A  rekreációs  és  vízi  sportok  űzése  Budapest  térségében  komoly  érdekütközéseket 
eredményeztek. A lakosság és a vízi sportolók izolált, biztonságos elhelyezését, a gondtalan 
szórakozást  és  a  minőségi  versenysport  nagy  eseményeinek  befogadását  lehetővé  tevő 
létesítmény létrehozását jelentős társadalmi igény indokolja. ehhez járul hozzá az is, hogy a 
korábban viruló budapesti  területek,  különösen a Római part  mára elvesztette  szerepét  és 
ennek következtében a népszerű vízi sportolás lényegében megszűnt a térségben. A népszerű 
és a versenyszerű nagyvárosi vízi sportolás kiszorulásával jelentős létszámú lakosság nem tud 
megismerkedni a vízen járás tudásával.  

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A tiszta  víz,  a  folyók  természeti,  ökológiai  jelentőségének  felismerése,  a  kézi  hajtású 
járművekkel  való  közlekedés  megmaradásával  támogatható.  A biztonságos  vízi  sportolás 
nagy turisztikai vonzerő, és a világversenyek látogatása is nagy érdeklődésre tarthat számot.  
Ezek  a  lehetőségek  az  Európai  Unión  belüli  kohéziót  növelhetik,  Budapest  turisztikai 
központi szerepét erősíthetik.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Célcsoport: Budapest  lakossága,  a  vízi  sportok  kedvelői,  a  rekreációra,  a  természeti  
környezetben és közegben hasznos időtöltésre vágyó helyiek és turisták.
Kedvezményezettek  lehetnek: családok,  vízi  sportokat  ismerők  és  gyakorlók,  versenyzők, 
sportegyesületek
Együttműködők: befektetők, non profit szervezetek, oktatási intézmények, sportszövetségek, 
nemzetközi sportszervezetek, 

7 A projekt tartalma Megfelelő  területen  a  vízi  park  kialakítása  úgy,  hogy  azon  kiépíthető  egy  evezős  pálya, 
csónakázó csatornarendszer.
Az  evezős  sportpálya  felszerelése  nemzetközi  versenyek  megrendezését  biztosító 
eszközökkel, szlalom és rafting pálya társításával.
A  szabadidő  eltöltéséhez  szükséges  infrastruktúra  kiépítése,  a  csónakházak,  éttermek, 
pihenőparkok, kertek, csatornák kialakítása.
A park megközelítését, a parkolást megoldó terület kialakítása.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A rekreációs park látogatottsága egész évben jelentős. Az évszakokhoz kötődően mindig van 
program és sportolási lehetőség. Minden évben egy vizes világverseny, egész éven hazai profi 
és amatőr versenyek, minden hétvégén kiránduló, csónakázó családok, ha az időjárás engedi. 
Télen pedig korcsolyázók,  hokisok,  sífutók lepik el  a  parkot.  A növényzetet  egész évben 
kezelik, a parkok igazi látványosságot jelentenek. Iskolák tanulói tartják itt környezetismereti  
és testnevelés óráikat. A park a Duna felől hajójáratokkal is megközelíthető.
A környéken lakók élettere bővül a park által, a budapesti lakosok pedig egyre gyakrabban 
veszik útba a hét végeken ezt a területet. a vízi sportágak utánpótlása növekszik, a magyar 
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versenyzők eredményei megőrzik nemzetközi színvonalukat.

9 A projekt 
költségigénye

A park kialakítása: 5-10 milliárd Ft.
Éves fenntartása a bevételektől függően alakul.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

A teljes kiépülés 2-3 év, 2013. évben történő kezdés esetén 2015. évre elkészülhet.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A versenypályával kapcsolatban sok éve történtek tervezések, koncepciók születtek. a csepeli 
területre is készültek már tervek. Az erőforrások azonban mindig hiányoztak.
A versenypálya kötött méretei miatt a lehetséges elhelyezése, engedélyezése a legnagyobb 
kérdés a projekt tekintetében.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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3. Védett vizek és partok a Duna mentén

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II.B, III. A-B-C

Védett vizek és partok a Duna menténIntézkedés:
Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Jogalkotók, helyi önkormányzatok és szervezetek/Magyarország és valamennyi Dunai tagállam
2 Területi 

lehatárolás
Olyan  védett  területek  létrehozása,  ahol  a  használati  profilok  szerint  történik  a  használat 
szabályozása.
Elsősorban merül fel a kézi hajtású vízi járművek és mentő-kísérő járműveik hajózó területeinek 
elhatárolása a biztonságukat és létezésüket megnehezítő, veszélyeztető motoros meghajtású és 
nagyméretű vízi járművektől.
Az elhatárolás, illetve a használati, áthaladási idő meghatározásával is biztosítható a védelem.
Budapest térségében lehetséges védett területek kialakítása:
• Hajógyári-sziget és a budai Duna part közti ág teljes szakasza
• Újpesti  öböl  használatának  részleges  korlátozása,  lassú  ki  és  beállás  kialakítása 

kizárólagosan a bejárati részen kialakított  kikötő használatával, a vízbe süllyedt roncsok, 
szerkezetek eltávolítása. További kikötők engedélyezési kérelmének elutasítása.

• Római  part  elkerülő  védőtávolsága,  a  motoros  meghajtású  hajók  kikötésének  és  az 
elindulásának szabályozása

• A Szentendrei Duna egész vízterületének hajózási szabályozása, nagy összefüggő vízi sport  
terület kialakítása, védett partraszálló helyek kiépítésével, a motoros hajók közlekedésnek 
időbeli korlátozása leginkább a délutáni időszakra

• Hajógyári  öböl  védetté  nyilvánítása,  s  kizárólag  a  kézi  hajtású  vízi  járműhasználat 
engedélyezése

• Lágymányosi öböl védetté nyilvánítása
• Soroksári  Duna  ág  használatának  rendezése,  különböző  vízi  sportágak  versenyeihez 

kialakított  speciális  szakaszok  lehatárolása  (szlalom,  rafting,  sárkányhajó,  evezés).  az 
eltörölt  teljesítménykorlátozás  visszaállítása  a  motoros  meghajtású  hajókra.  a  motoros 
hajóközlekedés időbeli korlátozása

A szennyvizek bevetésének ellenőrzése, a tiltások érvényesítése
3 A projekt 

előzményei, 
indokoltsága, célja

A budapesti vízterületek használatának szabályozása nem megfelelő.
A  különböző  méretű  és  meghajtású  hajók  közlekedési  biztonsága  a  kézi  hajtású  hajók 
tekintetében egyre inkább a motoros hajók használati szokásainak függvényévé vált. Ebben a 
szabályozatlanságban, vagy nem szabályozottságban, illetve a szabályok be nem tartásában a 
kézi hajtású hajók folyamatosan vesztik el az életterüket, egyre lehetetlenebbé válik a minőségi 
munka, veszélyessé a közlekedés. Sok esetben felmerül a gondatlan veszélyeztetés kérdése is.
A szabályozással,  a  védett  vizek  programjával  megteremthetők  azok  az  életterek,  ahol  a 
tolerancia  alapján,  a  fizikai  tényezők  figyelembe  vétele  mellett,  az  értelmes  szabályok 
egyeztetését követően kialakulhat egy élhető állapot.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A kérdés  éppen  az,  hogy  kötelezettségeket  kell  teremteni,  szigorú  szabályozást  és  annak 
következetes betartását meg kell követelni az élet védelme érdekében.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

Az élet  és  valamennyi  vízen közlekedő érdekének védelme közös ügy,  hiszen a  vízen való 
közlekedés  átlépi  a  határokat.  Az  egyes  országokban  sikeres  szabályozás  átvehető  és 
alkalmazható  máshol  is.  A Duna  hullámai  mindenütt  egyformák,  a  gondatlanság  mindenütt 
egyformán veszélyes, az emberi élet mindenütt egyformán a legfőbb érték.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Célcsoport: Valamennyi kézi hajtású vízi járművel közlekedni képes gyermek, fiatal és felnőtt,  
valamennyi tagállamban.
Kedvezményezettek: sportolók, túrázók, a motor meghajtású járművüket szabályosan használni 
akarók
Együttműködők: jogszabályalkotók, rendészeti szervek, sportszövetségek, sportegyesületek

7 A projekt tartalma Valamennyi  dunai  terület  minősítése,  a  használati  szokások  felderítése,  a  használók 
álláspontjainak megismerése, majd az egyeztetések és megállapodások levezénylése.
Új Dunai használati térkép elkészítése, a kézi hajtású sporthajók használatára kijelölt területek 
védelmének biztosítása.
A más projektekben szereplő és létesítésre kerülő partraszálló helyek védelme, tradicionális vízi  
sport edzéshelyek fokozott védelme térben és időben egyaránt történő szigorú szabályozással.
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8 Vízió / hatások 

/eredmények
A Duna  szakaszain,  a  folyó  jellegzetességeinek  és  a  partok  típusainak,  továbbá  a  városok, 
települések lakosainak kialakult szokásaiból származó, egységes alapokon nyugvó, egyeztetett 
szabályozási  kódex,  jogszabály  gyűjtemény érvényre jutása  után  már  nem történt  ütközéses 
baleset  többé.  A kézi  hajtású  hajókban  evezők  biztonsága  növekedett,  ezért  a  számuk  is 
növekedésnek  indult.  A motoros  meghajtású  járművek  tulajdonosai  a  számukra  biztosított 
helyszíneken egymást is jobban figyelembe veszik.
A vizek  tisztasága  észrevehetően  javult,  mert  a  motoros  hajók  takarékosabb  üzemmódban 
közlekednek, a zajterhelés is számottevően csökkent a Duna egész szakaszán.

9 A projekt 
költségigénye

 Felmérések, térképek, a jogszabályalkotás költségei.
Az érintettek tájékoztatása, táblák kihelyezése 100-200 millió Ft

1
0

A megvalósítás 
időtartama

2 év + 3 év

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A szokások,  a  használat  spontán  rendje  már  több  térségben,  helyen  kialakult.  A használat  
változásai,  a  közlekedés  volumenének  növekedése,  a  területek,  partszakaszok  funkcionális 
változásai  jelentik  a  problémákat.  A koherens,  minden  szempontot  azonosító  megoldások, 
javaslatok formájában több fórumon, megkeresésben szerepeltek már. az érintettek képviselői is 
tárgyaltak már több ízben ezekről a kérdésekről. A megegyezés, a szabályozás tehát megoldható. 
a kérdés az, hogy a szervezeti háttér nélkül, a vizet funkcionálisan, a parton lévő ingatlanjaikból 
vízre  szállva használók esetében milyen szabályozókat  lehet  az  alkotmány és  a  közlekedési 
általános szabályok vonatkozásában, vagy új szabályok megalkotásával érvényesíteni.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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4. Partraszálló helyek és vízi sport bázisok hálózata

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II.B. Partraszálló helyek és 

vízi sport bázisok hálózata
Intézkedés: 1.
Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Magyar Kajak-Kenu Szövetség/Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A teljes magyarországi Duna szakasz és partvidékei. 
A túrahelyek és partraszálló helyek, vízi táborok, vízparti települések.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A magyar Duna szakasz tradicionálisan a vízi túrázók paradicsoma. A városiasodás, a vizek 
növekvő forgalma, a partszakaszok urbanizálódása, a vízminőség egyre több gondot okoz. Az 
iskolai  oktatásból  teljesen  hiányzik  a  vízi  közlekedés  járműveinek  megismertetése, 
használatuk  megtanítása.  A tendencia  akkor  fordítható  meg,  ha  a  jogszabályi  védettség 
kialakítható, a közlekedés rendje a kézi hajtású hajók vonatkozásában védelmet teremt, és a 
vízparti „megállók” komfortosabbá válnak.
1.  A  projekt  elsődleges  célja  a  lehetséges  partraszálló  helyek  kijelölése,  funkcióinak 
tervezése, kialakítása-kiépítése, hálózatuk kialakítása.
2.  A projekt  másik  célja  a  teljes  magyarországi  Duna  szakaszra  kiterjedő  „Útikönyv” 
létrehozása, térképekkel, csatlakozó túraútvonalakkal, más eszközök használatával (kerékpár, 
gyalogtúra).  Az  „Útikönyv”  részletesen  tartalmazza  valamennyi  „megálló”  besorolását, 
minőségi osztályozását, az elérhető szolgáltatásokat és azok minőségét.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

Területek jogviszonyának tisztázása, a rendezési tervek aktualizálása, átalakítása.
Az  építési,  kialakítási,  területrendezési  tervek  és  munkálatok  engedélyezési  eljárásainak 
lefolytatása.
az építmények tervezése, engedélyezése, kiviteli tervezése, megépítése, használatbavételi és 
működési engedélyeinek megszerzése.
A használat során kialakított működési szabályok elkészítése, elfogadtatása, engedélyezése.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A vízi turizmus a Duna menti országok közös szabadidős tevékenysége. a túrák rendszeresen 
átlépik az országhatárokat,  a  folyó határvíz területein a folyó sodorvonalának átlépése az 
országba történő ki és belépést is jelenti.
A vízen haladók tehát „nemzetközi vizeken” járnak. Ez az Európai Uniós állampolgársággal 
járó lehetőség itt jól megélhetően jelentkezik.
A turizmus  pedig  gazdasági  érdek,  amit  a  kultúrák  megismerése  tesz  egésszé.  Ezért  a 
partraszálló helyek jelentősége megnövekedett.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Célcsoport: valamennyi  Európai  Uniós  állampolgár,  aki  vízi  úton éri  el  a  magyarországi 
Duna szakaszt, illetve valamennyi belföldön túrázó magyar állampolgár korra és nemre való 
tekintet nélkül.
Kedvezményezettek: túraszervezetek, sportszervezetek, családok, baráti közösségek
Együttműködők: szövetségek,  természetvédő  szervezetek,  non  profit  szervezetek,  helyi 
önkormányzatok, vállalkozók, sportszergyártók

7 A projekt tartalma A Duna szakasz vízi túrázásra méretezett, több szempontú szakaszolása, a partraszálló helyek 
rögzítése,  kijelölése,  települések  pályázatainak  mérlegelése,  befogadása.  A  Duna 
mederszakaszainak, áramlási viszonyainak áttekintése, a partszakaszok feltárása, minősítése, 
a partraszálló helyek kijelölése.
A jogi kérdések tisztázása, a kiszemelt területeken a táborhelyek megépítéséhez szükséges 
engedélyek beszerzése. A terület tulajdonviszonyainak rendezése.
A táborhelyek tervezése és megépítése.
A működéshez szükséges engedélyek beszerzése
A táborhelyek fenntartásának, üzemeltetésének biztosítása.
A táborhelyek éves programjának tervezése és meghirdetése.
A szervezett túrák rendszerének kialakítása, azok méretezése.
A dunai vízitúrázók „Útikönyvének” elkészítése, kiadása, és frissítése.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A vízre  vágyó  turisták  felkészültségükhöz  méretezett  szakaszokon  belül  mindig  találnak 
megfelelő  infrastruktúrával  kiépített  partraszálló  helyet,  megfelelő  szolgáltatásokat  ahol 
kipihenhetik  magukat.  a  túrákat  a  beszerezhető  „Útikönyv”  alapján  is  megtervezhetik.  A 
„Védett  Vizek”  program  intézkedései  következtében  a  teljes  Duna  szakasz  biztonsággal 
bejárható,  az  esetleges  igazodások,  természeti,  vagy  a  közlekedéssel  járó  veszélyekről  
minden  szakaszán  a  Dunának  tájékoztatást  lehet  kapni.  Partraszálló  helyek  üzemeltetői 
felkészültek,  tájékozottak,  képesek  szakképzett  módon  segítséget  nyújtani  a  bajbajutott 
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túrázóknak.
A  vízi  túrázás  a  terület  átláthatósága,  a  rendezett  vízparti  körülmények  miatt  egyre 
népszerűbbé válik. Egyre több oktatási intézmény vállalja a nyári  időszakban a vízi  túrák 
szervezését, vagy rendel meg ilyet szakképzett vállalkozóktól

9 A projekt 
költségigénye

 Terv szerint 50 partraszálló bázissal számolva 50 x 30 millió Ft, azaz 1,5 milliárd Ft

1
0

A megvalósítás 
időtartama

A teljes hálózat kiépülése az engedélyek különböző idejű beszerezhetősége, a pályáztatások, 
az eltérő morfológiájú partszakaszok miatt 3-4 év alatt valósítható meg. 

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évben elkészítette Magyarország vizeire a „Vízitúra 
koncepcióját”, az anyag nagyon részletesen tárgyalja a kialakult túraútvonalakat és ismerteti a 
partraszálló  helyeket.  Ez  a  tanulmány  alapja  lehet  a  fejlesztésnek,  és  professzionális 
támogatást ad a tervezéshez.
Futamidő: 2013-2017.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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5. „Kikötő”

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II. A, B

„Kikötő”Intézkedés: II.A/1-2, II.B/1-2.
Horizontális intézkedés: 1., 2.

1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A terület Vác várossal szemben, a Szentendrei-sziget oldalán, a 77-79-es folyamkilométer 
között, Tahitótfalu magasságában található. A holtágat a Dunától a Torda-sziget választja el. 
A meglévő csatorna a Tahitótfalu 0129 HRSZ-ú Torda-sziget és a 0131/4 HRSZ-ú területen 
keresztül húzódik és a Révész-sziget 0131/4 HRSZ-ú csúcsán csatlakozik vissza a 0127-es 
Nagy-Duna ágba. 
Tahitótfalu  irányában  a  0131/4  HRSZ-ú  terület  határolja,  ezen  a  területen  húzódik  a 
védőtöltés is. 
A fenti HRSZ-ú területek tulajdonosai: 
•0128 Pilisi Parkerdő 
•0129 Pilisi Parkerdő
•0131/4 KDV 
•0131/2 Pilisi Parkerdő
•0127 (Duna) Magyar Állam 
A Torda-szigeten kialakult csatorna jelenleg 35-40 méter szélességű, mélysége változó (1,5 és 
2 között), A csatorna partjáról a víz bemosta a kidőlt fákat, és ezek gyökérzete és maradékai  
zárják el a csatornát. A meder e gyökérmaradványokkal és az áradáskor a víz által behozott  
iszappal töltődött fel. A Torda-sziget megközelítése Tahitótfalu felől egy rőzsegáton keresztül 
lehetséges, a gáton két darab, eldeformálódott 
áteresz  biztosítja  magasabb  vízállásnál  az  átfolyást.  A  Torda-sziget  Nagy-Duna  felőli 
területén helyezkedik el a 0128 HRSZ-ú sziget. 
A  szigetet  a  Duna  magasabb  vízállásnál  teljesen  körülzárja,  a  part  felőli  oldalán  egy 
sarkantyú gát határolja. 
A tervezett kialakításánál fontos szempont a természeti tájba való legkisebb beavatkozással 
történő beillesztés, ezért a pálya nyomvonala az eredeti mederben húzódik úgy, hogy a pálya 
szükséges  szélességét  a  Torda-sziget  irányában  bővítjük.  A  másik  partvonalon  csak 
szabályozás és rendezés történik. 
A meder jelenleg alacsony vízállásnál kiszárad. Az versenypálya megfelelő vízmélységéhez 
szükséges a meder kimélyítése. 
A tervezésnél figyelembe kell venni a Duna vízszint ingadozásait. Információink szerint: 
MASZ (Mértékadó árvízszint) kb. 107,60 mB KÖV (középvíz Q=2300 m3/s) kb. 102,51 mB 
LKV (legkisebb vízállás) kb100,35 mB

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

Célunk egy olyan komplex vízi sport oktatóbázis és szabadidőközpont létesítése, mely segít 
bemutatni a Dunának és környezetének élővilágát, az abban rejlő lehetőségeket, továbbá a 
vízi sportoktatás által sportolási lehetőséget biztosítani a fiataloknak, és edzési, versenyzési 
lehetőséget a sportolóknak. 
Az  oktatási  programcsomag  keretében  a  területen  élő  természeti  értékekkel,  az  ehhez 
kapcsolódó  kultúrtörténeti  emlékekkel  -  az  adott  életkornak  megfelelően  -  több  síkon 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. 
A programok terepi  foglalkozásokból,  interaktív tantermi  és  szabadtéri  tevékenységekből, 
előadásokból, és mindezek szabad légkörű feldolgozásából, és vízi sportoktatásból állnak. 
A program témája az ember és természet kapcsolata, az ember-természet kölcsönhatásának 
értelmezése: 
hogyan látják ezt a gyerekek, miként vélekedik a szakember, és hogyan mesél maga a Duna e 
kapcsolatokról. A foglalkozások során megismertetjük a természetvédelem szükségességét és 
a sport kapcsolatát.
A fenti célokat szolgálná a tervezett: 

• oktatóbázis 
• kiállítóterek 
• vízi és szárazföldi tanösvény 
• evezős pihenőhely 
• vízi sport edzőpálya 
• időszakosan nemzetközi versenysportpálya. 
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A fejlődés egyik nagy gátja a jövőre nézve, hogy a Nagy-Dunai megnövekedett hajóforgalom 
miatt veszélyesen csökkentek a régióban a biztonságos vízi sportolásra alkalmas vízfelületek. 
Ezért rendkívül fontos volna, hogy a Vác várossal szemben, a Szentendrei-sziget oldalán, a 
77-79-es  folyamkilométer  között  elhelyezkedő  holtág  szabályozásával  olyan  vízterület 
létesüljön, melyet a vízi sport oktatóbázis és 
szabadidőközpont,  és egyéb szabadidő és vízi  sport célok mellett  kajak-kenu klubjaink is 
használni tudnak, így elmenekülve az edzésre, versenyzésre már nehezen használható Nagy-
Duna szakaszról.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A Duna  Stratégia  megvalósításakor  keletkező  feladatok,  amelyek  a  központi  koncepció 
vonatkozásában,  a  Duna  hajózási  és  kereskedelmi  feladataival,  azok  biztosításával 
összefüggésben jelennek meg.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A Váci  Duna  ág  regionális  vízi  központja,  kikötője,  illetve  területi  versenypályája  és 
szabadidő központja lehet  a „Kikötő”.  Egyben modell  is,  hasonló lélekszámú városokhoz 
épített partraszálló helyek kiépítéséhez. A „Kikötő” egyben a budapesti körzet előtti nagyobb 
nemzetközi  túrakikötő  is  lehet,  egyben a  Börzsöny  felé  törekvő  turisták  vízi  kikötője,  a 
hegység turistaútjainak NEMZETKÖZI vízi kapuja.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Nemzetközi és országosan szervezett turistacsoportok, vízi túrázók.
A térség  oktatási  intézményeinek  tanulói  tanárai,  a  városi  lakosság  hétvégi  szabadidős 
programjainak szervezett és egyéni résztvevői.
A  programokban  együttműködhetnek  a  társadalmi  területek  nemzetközi  szervezetei,  az 
országos  szervezésű  programok  résztvevői,  a  város  lakossága  és  önkormányzata,  a 
„Kikötőben” munkalehetőséget kapó helybeliek és regionális vállalkozások.

7 A projekt tartalma A szabályozandó holtág vízi megközelítése a mostani déli deltán keresztül, illetve a Torda-
sziget és a kis sziget közötti mélyített átkötésen keresztül történhet. Ez az átkötés biztosítja az 
öbölbe jutást,  és  kikötést  a  stégekhez,  illetve  a  viharbeállóhoz.  A gyalogos  közlekedés  a 
szigeti oldalon megvalósítható. Ezen keresztül a pálya megközelíthető, és jó rálátás adódik a 
pálya egész hosszára.  A viharbeállóhoz és  stégekhez lezárható  fahíd vezet  a  Torda-sziget 
csúcsánál a zsilip vonalában. A meglévő csatorna szabályozásával létrejövő ~100 m széles 
mederben lehetőség adódik 9 db 9 méter széles, 1000 méter hosszú kajak-kenu versenypálya 
kibólyázására, és az időmérő pályák két oldalán pedig egy keskenyebb,  és egy szélesebb 
visszacsatoló pálya kialakítására. A pályák a lehető legkedvezőbb, észak-keleti tájolásúak. Az 
idomérő szakasz után 100 méteres kifutó-levezető szakasz szükséges, a tervezett szabályozó 
zsilipig. Az így kialakuló versenypálya belenyúlik a két  sziget  közötti  homokpadba. Ez a 
Duna-ág jelenleg csak magasabb vízállásnál kap vizet. A homokpad rendezésével könnyen 
kialakítható  egy  öblözet,  mely  alkalmas  lehet  a  versenyhajó  viharbeállójának,  stégeinek 
elhelyezésére  is.  A  terület  rendezésével  a  Torda-sziget  a  CÉL  utáni  átkötéssel  (fahíd)  
körbejárható. Az edzőpálya folyamatos használhatósága érdekében a minimális vízmélységet 
a nyári szárazabb időszakban (2 méter) biztosítani kell. A pálya kialakításához szükséges a  
jelenlegi  rőzsegát  megszüntetése,  ennek  kiváltására  a  szigetet  a  parttal  összekötő  fa 
szerkezetű híd építése célszerű a jelölt helyen. 
A sziget nagy-Duna ág felőli oldala legnagyobb részt érintetlen maradna, a kialakuló öböl 
részen szorul  mélyítésre.  Itt  helyezhető el  egy álló-hajó,  melyre a kapcsolódó funkciókat  
kiszolgáló helyiségek telepíthetők: szociálishelyiségek, büfé, stb. Így, a Dunán vízitúrázók 
gazdagabbak lennének egy Budapest közeli kulturált pihenő- és kikötőhellyel. Az álló hajó, 
mint megoldás csökkentené a sziget környezeti terhelését is. 
A szigeten kialakítandó tanösvény bemutatná az itt őshonos vízi- és ártéri élővilágot. 
Az belső pályákhoz kapcsolódnak fa szerkezetű kikötő stégek, és egy szintén fa szerkezetű 
viharbeálló.  Ezek  legcélszerűbb  elhelyezése  az  új  öböl  mentén  adódik.  A  rendezett 
partszakaszon hullámtörő terméskőből készülne, mely biztosítaná a partszakasz eróziójának 
megakadályozását. A koncepcióterv megvalósulása esetén az év nagy részében használható 
edző- és versenypálya kialakítására nyílna lehetőség. 
A  tahitótfalui  szárazföldi  részen,  a  védőgát  mögötti  szabad  területek  alakítható  ki  a 
funkciókhoz  kapcsolódó  minden  állandó  jellegű  építmény:  Kiállítótermek,  Edzőtermek, 
oktatótermek,  szállásépület-rész,  étterem,  öltözők,  mosdók,  stb.  A  szükséges 
közműcsatlakozások  (csatorna,  víz,  gáz,  elektromos  csatlakozás)  itt  már  a  település 
hálózatfejlesztésével tervezett. Az így kialakított komplexum egész évben üzemeltethető, a 
leírt többrétegű oktatási-nevelési, sportolási céloknak megfelelően, illetve a nemzetközi vízi 
sportpályán időszakosan szervezett nemzetközi versenyek épület igényeinek is megfelelnek. 
Az ártéri részen elhelyezett összes épület természetbe illő anyagú, ideiglenes létesítmény, így 
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rugalmasan védett helyre szállítható. 

8 Vízió / hatások 
/eredmények

Komplex szolgáltatást, szabadidős, rekreációs, környezetvédelmi és oktatási céloknak 
egyaránt megfelelő „KIKÖTŐ” résszel bővül Vác városa, ahol a lakosság, a turisták, a 
speciális tudásvagyont, s az ezzel járó kompetenciákat igénylők egyaránt „kiköthetnek” ezen 
a területen.

9 A projekt 
költségigénye

Vízügyi, kiszolgáló, infrastrukturális, oktató elemekkel a teljes tervezett költség: 15 milliárd 
Ft

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Tervezés, vízjogi engedélyekkel 1,5 év, a megvalósítás 1,5 + 1 év.

         

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A koncepcióterv  elfogadás  esetén  a  részletes  kidolgozást  környezetvédelmi  és  vízügyi 
szakemberek bevonásával tervezzük.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com

                                                                                             Projektgazda:  Lám István   mobil: 26-20/9135-735

mailto:par10oli@gmail.com
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6. „Vízen város” Vízi Negyedek Hálózata

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: I., II., III. „Vízen város”

Vízi Negyedek Hálózata
Intézkedés: komplex, több intézkedés
Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
Megvalósítható  a  Duna  folyó  alkalmas  szakaszain,  ahol  a  vízfolyásban,  a  meglévő vagy 
kialakítható mederviszonyok ezt lehetővé teszik, illetve a terület már kapcsolatban áll, vagy 
rendelkezik az ellátását biztosító minimálisan szükséges infrastruktúrával, vagy a program 
részeként az kiépíthető.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A  folyókon  és  csatornákon  megfelelő  sűrűséggel  telepített  vízi  turizmust  szolgáló 
infrastruktúra tömegeket vonz a folyókra, csatornákra. 
A  vízi  turizmus  Nyugat  Európában  megfelelő  marketinggel,  a  természeti  adottságok 
kihasználásával  komoly  turisztikai  üzletággá  vált,  jelentős  bevételekhez  és 
munkalehetőséghez juttatva a településeket.
A  Duna  mentén  ez  még  nincs  így.  A  települések  folyamatosan  pénz-,  gyakorlat-  és 
szakértelem hiánnyal  küzdenek,  amikor a vízi  turizmus számára megfelelő infrastruktúrát 
próbálnak kialakítani.  Az egyes megvalósult vízi létesítmények távol vannak egymástól, nem 
alkotnak egységes hálózatot, s így nem tudják a vízi turizmus igényeit kellően kiszolgálni. A 
víz melletti települések keveset profitálnak a kedvező lokációjukból.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

Nincs ilyen kötelezettség.
A Duna Régió megtöltése élettel, a vízen való élet és szabadidő eltöltés, a szolgáltatási háttér  
kiépítése  viszont  kihasználatlan,  rendezetlen  szegmense  a  magyarországi  terek 
kihasználásának, rendezésének. A Dunamenti országok összefogása pedig szükséges eleme a 
vízfolyás egységes kezelésének, az egységes színvonalú megoldások létrehozásának.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A Duna vízfelszínének hasznosításával, számos „szárazföldi” probléma, akadályozó tényező 
kiváltásával  olyan  hálózat  építhető  ki  a  teljes  Duna  Régióban,  amely  lehetővé  teszi  az 
egységes  minőségű  szolgáltatások  és  az  azonos  normarendszeren  alapuló  életminőséget 
biztosító  lakhatási  feltételek  megadását  valamennyi  Európai  Uniós  állampolgárnak, 
turistának, a különböző programokban résztvevőknek.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők)

A Vízi Negyedek olyan pontonra telepített építmények, amelyek a Dunát a Fekete-erdőtől a 
Fekete tengerig turisztikai sugárúttá alakítják. Onnan származik az elnevezés, hogy ezek az  
úszó létesítmények a városok, falvak új területei, negyedei lehetnek.
A program keretében összekapcsolódhatnak 

7 A projekt tartalma A Vízi Negyedek
• teljesen kiszolgálják a folyók,  mellékágak vízi  turizmus (mind az evezős,  mind a 

hajós) forgalmát, azonban jóval többet kínálnak a szokásos kikötői szolgáltatásoknál, 
a települések vízi kapujaként funkcionálnak

• standard modulokból épülnek fel, folyamatosan bővíthetőek, (ha kinőtték nem kell a 
régit  eldobni és újra tervezni,  és komoly költséggel megépíteni),  a „Lego” logika 
miatt  kedvező költséggel  gyárthatóak,  az egyszerű stégtől  a komplex vízi  városig 
minden megépíthető ezekből a modulokból,

• a Duna mentén elhelyezett és hálózatba szervezett Vízi Negyedek mindegyik eleme 
ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, természetesen a komplexebb elemek többet, 
az egyszerűbbek kevesebbet a szolgáltatási készletből

• az Vízi Negyedek a folyón érkezők számára a települések Dunára telepített „vasút  
állomásai” (a településre történő megérkezés helyei) és

• turisztikai attrakciói, minden település a modulrendszerből egyedi Vízi Negyedet tud 
terveztetni  magának,  melyben  az  elvárt  alapfunkciók  mellett,  a  település 
sajátosságainak megfelelő idegenforgalmi, kulturális, szórakoztató funkciókat lehet 
elhelyezni,

• a Vízi Negyedek a folyó melletti városok és falvak vízre telepített prezentációi, így a  
folyón végig evező, hajózó vízi turista elé tárulnak a folyami települések. Egyszerre 
nyújtanak szórakozási lehetőséget a vízről és a partról érkezőknek.

Az  Vízi  Negyedek  nem  kívánnak  komoly  parti  beruházásokat,  mivel  minden  szükséges 
funkció az úszó pontonokra van telepítve. A parti áram- és hálózati vízszolgáltatás szükséges 
csupán,  a szennyvíztárolás tartályokban történik.  Szükség esetén a parti  áram- és hálózati 
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vízszolgáltatás  nélkül  is  lehetséges  Úszó  Negyedeket  működtetni.  (Nagy  víztartályok  és 
áramfejlesztő generátorok/napelemek).

            
Technikai megvalósítás
A Vízi  Negyed  standard  elemekből  épül.  Minden  elem egy-egy  funkciót  szolgál  (motel,  
tusoló-WC  blokk,  napozó  elem,  kézi  hajtású  hajók  tárolói,  kávézó-étterem  elem,  parti 
kapcsolat  elem,  energiaszolgáltató  elem,  üzemanyagtöltő  elem,  hajó  kikötő  elem,  kiállító 
terem stb.).
Az elemek terveit egyszer kell a Hajózási Felügyelettel jóváhagyatni (típusterv engedély) a 
későbbiekben erre nincs szükség, ennek megfelelően a telepítés folyamata lerövidül.
Az elemek sorozatban készülnek, ezért relatíve kis költséggel gyárthatóak.
Hálózatba szervezés
Az egyes part menti települések úszó Vízi Negyedei egy rendszerbe kapcsolódnak, mint az 
utak  melletti  benzinkutak.  Szolgáltatásaikat  együtt  kínálják,  közös  weboldalukon  le  lehet 
foglalni  a  szobákat,  megismerni  az  aktuális  kínálatukat.  A közös  marketinggel  a  Dunát 
turisztikai sugárúttá varázsolhatják.
Az egységes rendszer jelentősen csökkenti a technikai karbantartás, a fenntartás költségeit.
A  Magyar  Kajak-Kenu  Szövetség  kompetenciáit,  nemzetközi  kapcsolatait  jól  fel  lehet 
használni  a  szervezésben,  kapcsolatteremtésben.  A  vízi  sportolók  közössége  a 
tudásátadásban, a szolgáltatások igénybevételében, de a képzett munkaerő biztosításában is 
jelentős szerepet vihet.
Euroship Marinepark Kft. holland tulajdonú magyar vállalat, amely acélhajók gyártásával és 
magyarországi  vízi  turizmushoz  kapcsolódó  beruházások  megvalósításával  foglalkozik. 
Célja,  hogy  a  vízhez,  a  vízi  turizmushoz  kapcsolódó  holland  tudást  és  tapasztalatokat 
Magyarországon  kamatoztassa.  A cég  rendelkezik  a  projekt  megvalósításhoz  szükséges 
tervezői és gyártási kompetenciákkal.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A Vízi  Negyedek  projekt  elindításával  a  vízparti  települések  önkormányzatai  kedvező 
költséggel hozhatnák létre és üzemeltethetnék vízi városkapujukat, kapcsolódhatnának be a 
vízi turizmus lehetőségeit kihasználó európai hálózatba. S idővel a 10-20 km-enként telepített 
Vízi Negyedek a Dunát Európa leglátogatottabb vízi útjává tehetik.

9 A projekt 
költségigénye

A  költségek  tekintetében  irányadónak  tekinthető,  hogy  egy  önjáró,  állandó  lakásnak 
használható,  modulokból  kialakítható  egység  már  20 000  eFt-ból  létrehozható.  Az  egyes 
szolgáltató funkciókat ellátó egységek és a lakóegységek rendszerének, egy-egy Vízi Negyed 
létrehozásának  költségét,  a  tulajdonosok/vevők  erőforrásainak  beszámítását  a  konkrét 
Negyed vonatkozásában, a parti infrastruktúra összetettségének, megépítésének költségeivel 
együtt, helyileg szükséges megtervezni.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Az egyes egységek, a kiszolgáló hajópark létező tervek alapján rövid idő alatt megtervezhető, 
a minta egység(-ek) néhány év alatt teljesen kivitelezhetők, illetve a hálózat összekapcsolása 
2013-2020 közötti programidőszakban kivitelezhető.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Euroship Marinepark Kft. vállalja, hogy egy pilot 
projekt  keretében  megtervez  és  megvalósít  egy  vagy  több  Vízi  Negyedet  a  helyi  
önkormányzatokkal együttműködve. Megtöltve a tervet olyan tartalmakkal, amelyek egyaránt 
szolgálják a Duna Stratégia különböző célkitűzéseit és egyben a sportot eszközként kapcsolja 
be a törekvések elérését szolgáló folyamatokba.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com

                                             Projektgazda: Kelemen Gábor Euroship Marinerpark képviselő    mobil: 06-30/32-30-355
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7. Történelmi, természeti, gazdálkodási, hagyományőrző és rekreációs „tanösvények” a Duna 

mentén

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: I., II., III. Történelmi, természeti, gazdálkodási, 

hagyományőrző és rekreációs 
„tanösvények” a Duna mentén

Intézkedés: valamennyi

Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Románia, Bulgária
2 Területi 

lehatárolás
A Duna pari sávjai végig a Duna mentén a forrástól a torkolatig.
A partraszálló helyekről elérhető nevezetességek, történelmi helyek, technológiai fejlesztést 
megvalósított  gyárak,  üzemek,  minta-gazdaságok,  hagyományőrző  települések,  védett 
természeti területek, helyek, ritka növénytársulások, rezervátumok, kerékpárutak, gyalogtúra 
útvonalak,  rekreációs  sportpályák  és  fürdőhelyek,  vízi  versenypályák,  vízi  túraútvonalak 
holtágakon, mellékfolyókon, tavakon.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A projekt már meglévő helyszíneket mutat be, alakít ki bemutathatóvá.
A projekt  a  Duna  Régiót,  önmagát  a  folyót  is  egy  sok  száz  kilométeres  egységekből 
kialakítható  tanösvényként  fogja  fel.  Az  egyes  útvonal  szakaszok  a  kézzel  hajtott  vízi  
járművek kezelési technikáinak elsajátítását teszik lehetővé, így tanösvényként működik.
További  célja  lehet  olyan  tematikus  túrák  lehetővé  tétele,  melyek  az  iskolai  tananyaggal 
együtt alakítanak ki tudást, személyes tapasztalatot.
Például: Jókai „Arany ember” című regényének helyszínei a komáromi vár, a váci promenád 
az al-dunai  szigetvilág,  stb.  De  megszervezhető akár  a  hagyományos  paraszt  gazdaságok 
megtekintése,  skanzenek  meglátogatása,  de  a  mai  elvárásoknak  is  megfelelő  ökológiai 
gazdaságok  meglátogatása  is.  Különös  figyelmet  kaphat  a  szemét  kezelésének  módja, 
bemutatása annak, hogy milyen környezeti terhelést  okoz a helytelen technológia a felső, 
közép vagy alsó Duna szakaszok helyszínein.  Megfelelő előkészítés  mellett  látogatható a 
Paksi atomerőmű éppúgy, mint az ökológiai mintagazdaságok, fémfeldolgozók, kereskedelmi 
kikötők, árvízvédelmi építmények.
Ezek a programok egyaránt  szolgálják a  népszerű ismeretterjesztést,  de  részei  lehetnek a 
tudatos  környezet  és  természetvédelmi  munkának,  illetve  a  tananyagokban  elhelyezett 
vonatkozó témakörű tananyag csomagoknak, témaheteknek, moduloknak.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

Az  oktatási  programcsomagok  akkreditálása  esetén  keletkezhet  kötelezettség  a 
programcsomag tanévekhez kötött megvalósításánál. A látogathatóságnál pedig felmerülhet,
ahol  szükséges,  védett  partszakaszok  kijelölése,  a  bemutathatóság  állandó  biztosítása 
érdekében.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

Bemutatni  a  folyó  mente  kulturális  különbözőségeit  és  a  fellelhető  azonosságait,  a 
hagyományos  gazdálkodás  helyi  fogásait,  turisztikai  érdekességeit,  emlékhelyeit  a  vízen 
túrázó iskolások és vízen járó érdeklődők számára.  

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Az Európai Unió Dunán evező és hajózó polgárai, az iskolai foglalkozások keretein belül 
résztvevő tanulócsoportok, önkormányzatok, civil szervezetek, gazdálkodók és vállalkozók.
Az  egyes  témakörök  iránt  érdeklődők  szervezett  csoportjai,  a  szabadidős  programokat 
igénybevevők,  a  tanítási  időn  kívül  kikapcsolódást  kereső  tanulók  és  szüleik,  iskolai 
szakkörök résztvevői és sportegyesületek versenyzői.

7 A projekt tartalma A projekt zömmel már ismert helyi nevezetességek bemutatását teszi lehetővé úgy, hogy azok 
megközelítése  a  vízen és  a vízről  érkezve történik.  A programban egyaránt  szerepelhet  a 
folyóhoz köthető dolog meglátogatása éppúgy, mint egyéb nevezetesség, akár technológiai 
megoldás, vagy egy hagyományait őrző település megtekintése. 
• A történelmi emlékhelyek és tanú helyek tanösvényei történelmi eseményekhez kötődő 

településekre vezetnek, ahol személyes élmények és történelmi ismeretek 
• Az ökológiai tanösvény a Duna galéria erdeinek növény és állat társulásait mutatná be, 

ugyanitt mód nyílik a klímaváltozás kézzelfogható tényeit bemutatni, a mediterrán flóra 
és fauna betüremkedését a Kárpát-medencébe.

• A fenntartható gazdálkodás tanösvénye bemutatja, hogy a család élelmiszer és energia 
igénye hogyan látható el hagyományos és korszerű technológiákkal.

• A dunai hajózás, lényegében egy vízi tanösvényen való közlekedés, amely kiegészíthető, 
és kapcsolható más mozgásformákkal is, például  a kapcsolódó kerékpár és gyalogtúra 
útvonalakra való átlépéssel, a vízi túrát kiegészítő egyéb sport- és idegenforgalmi célú 
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tanösvények összekapcsolásával.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

Az  oktatás  és  nevelés  során,  az  iskolai  tudáselsajátítás  egyfajta  gyakorlati  képzés  és 
tapasztalatszerzés,  a  kialakított  „tanösvények”  elérésével  és  használatával,  leküzdésével  
egészül ki. Ezáltal használhatóbb, tartalmasabb kompetenciák fejleszthetők, a tudásanyagok 
jobban köthetők a tananyaghoz és gyakorlathoz.
Az oktatás-nevelés iskolán kívüli helyszínei és a szabadidő hasznos eltöltésének térszínei, de 
a kondicionális  és más személyi kompetenciák kialakításának lehetőségei  is számottevően 
bővíthetővé vállnak.

9 A projekt 
költségigénye

Mivel  a  költségek  nagy  részét  más  projektek  is  viselhetik,  erre  a  projektre  a  szervezési  
költségek tekintetében kb. 200 millió forint tervezhető.
Amennyiben egy-egy tanösvény teljes körű kialakítására kerülne sor, akkor a költségek igen 
változók, a néhány 10 millió forinttól a 100 milliós nagyságrendig terjedhetnek.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Az al-dunai szakaszokkal együtt 4év alatt építhető ki a tanösvény hálózat első generációja.
A  2013-2020.  évek  fejlesztései  során,  egy  több  körös,  a  Dunáról  partraszállással 
megközelíthető tanösvény hálózat építhető ki, kapcsolható össze.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

Meglévő  látogatható  helyek  feltérképezettsége,  turisztikai  források  a  megvalósult 
beruházásokról és fejlesztésekről.
Már  akkreditált  iskolai  programok,  amelyek  az  erdei  iskolák  programjaival,  tömbösített 
tanórai megoldásokkal, tervezett témahetekkel, és tantárgymodulokkal rendelkeznek.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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8. Látogatható, fenntartható rendszerű mintagazdaságok

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: I.A-B-C-D Látogatható, fenntartható rendszerű 

mintagazdaságok
Intézkedés: több eleme
Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A  Duna  parti  szegélye  gyalog,  vagy  kerékpárral  elérhető  területei  ahol  mező  vagy 
erdőgazdálkodás is folytatható.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A világban folyó környezeti és földhasználati szemléletváltás szükségessé teszi a városi vagy 
természettől  eltávolodott  fiatalok  számára  az  élelem előállításának  folyamatát  az  energia 
alternatív  felhasználásának  bemutatását,  a  környezet  fenntartható  használatát,  a  tudatos 
élőhely használatot.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A falusi vendéglátásra, a gazdálkodásra és kereskedelemre vonatkozó jogszabályok.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

Az általános  célokon túl  a  Duna  parti  szegélye menti  kultúrák hagyományokból  eredően 
azonos  feladatokat  eltérő  módón  és  szemlélettel  oldanak  meg.  A  különböző  szemlélet 
gyakorlatban történő megismerése és megismertetése közös európai érdek.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Túrákon résztvevő: tanulói csoportok, érdeklődő turisták és házépítők. 
A projekt  másik  oldalról  vidékfejlesztő  és  felzárkóztató.  Az  érintetteknek  a  megmutatott  
mintagazdaságokban használt megoldások mintául szolgálhatnak más térségek tanya és ház 
építéseihez, gazdaságok kialakításához.

7 A projekt tartalma A projektbe a 15 ha alatti gazdaságok vonhatók be, ahol öko gazdálkodást folytatnak, falusi 
vendéglátást végeznek és képesek a túrázók élelmiszer igényeit is kielégíteni.
Kifejezett célja a projektnek, hogy a tanyák a családi ház energia igényeit  kiszolgáló nap,  
szél,  szilárd  biomassza  energia  előállító  berendezésekkel  termeljék  meg  energia 
szükségletüket és ez bemutatható legyen.
A gazdaságok  hagyományos  élelmiszertermelésre  rendezkednek  be,  mellyel  nemcsak  az 
idelátogató túrázókat, tanulókat, érdeklődőket, hanem a közeli DEPÓK, „Kikötők”, „Vízen 
Városok” élelmiszer boltjait, vendéglőit is ellátnák. 
A  bemutató  gazdaságok  biológiai  szennyvízszűrést  alkalmaznak  és  vízigényüket  saját 
vízvételi helyeikről fedezik.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A Duna mentén, a parti sávban bemutatható gazdaságok láncolata húzódik, amelyek amellett, 
hogy a vízi  túrázókat  ellátják jó minőségű élelmiszerrel,  működés közben mutatják be az 
alternatív energia kinyerését, használatát és a környezetet kímélő gazdálkodást. 

9 A projekt 
költségigénye

Többségében már most működő tanyák átalakításáról van szó 4-5, zöldmezős beruházással 
kiegészítve. A magyarországi szakaszon 35 mintaüzemmel számolva, üzemenként 50-100 
millió Ft fejlesztést figyelembe véve, 2.6 Milliárd forint költség igénye van.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

A szervezés, tervezés azonnal megkezdődhet, a 2013-as fejlesztési ciklusban pilot projektként 
történő indításra is alkalmas lehet a projektötlet.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A működő gazdaságok tematikus feltérképezése megoldható, a jó gyakorlatok kimutatása is 
elvégezhető.  A tematikus  feltárást  követően  a  látogatható  gazdaságok  hálózata  a  Duna 
Régióban lényegében bemutatható. A közoktatási intézmények kapcsolódó tanítási moduljai, 
témahetek  programjai  szintén  összegyűjthetők,  a  témakörben  sikeres  Európai  Uniós 
pályázatok listája összeállítható.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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9. Korszerű bio- és vízgazdálkodás lokális rendszerei a Duna mentén

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: I.A, D

Korszerű bio- és vízgazdálkodás lokális 
rendszerei a Duna mentén

Intézkedés: több eleme

Horizontális intézkedés: 2., 3.
1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A Duna Régió partraszálló helyei,  DEPÓK, „Kikötők”, „Vízen Városok”, és a projektben 
résztvevő mintagazdaságok a Duna mentén.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A projekt célja megismertetni a diákokkal, túrázókkal, hogy nem kell mindenhez a drága ivó 
vizet használni. Tisztálkodáshoz, WC használathoz, mosáshoz jó a kútvíz vagy a kavicságyon 
szűrt Duna víz.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A víz használathoz szükséges vízügyi engedélyek

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A vízhez kapcsolódó szemléletváltás. A klímaváltozás a Kárpát-medencében a vízhez való 
viszonyunkat  fogja  legerősebben  érinteni.  A  felszíni  vizek  veszteségei,  a  talajvízszint 
csökkenése miatt a víz szerepe, megtartása és védelme felértékelődik Kárpát-medencében. A 
szemléletváltás  ugyanúgy,  mint  a  szelektív  szemét  gyűjtésnél  azonban  hosszú  időt  vesz 
igénybe. Ebben az egyik legfontosabb elem a különböző feladatra, különböző minőségű víz 
használatának bevezetése, és ezen elvek megismertetése a túrázókkal, illetve ennek iskolai 
programokba történő elhelyezése a Duna menti tagállami közös érdeke.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Valamennyi Duna Régiós állam lakossága, akik vízkészletüket a Duna folyóból nyerik.

7 A projekt tartalma A projekt  a partraszállóhelyek zuhany és WC használatához,  DEPÓK, „Kikötők”,  „Vízen 
Városok”  valamint  a  mintagazdaságok  vízigényéhez  a  megfelelő  víznyerési  és 
szennyvízkezelési  módszereket  mutatja  be  a  látogatóknak.  A Dunából,  az  ásott  és  fúrt 
kutakból  történő  víznyerési  módokkal  ismerteti  meg  a  célcsoportokat.  A  folyamatos 
vízminőség ellenőrzéssel  bemutatható,  hogy a különböző célra  használható vizet  a bárhol  
kapható  szűrökkel  elő  lehet  állítani,  de  azt  is  bemutatjuk,  hogy a  kút  és  szűrt  Duna  víz 
közvetlenül használható tisztálkodáshoz, WC használathoz és mosáshoz. Az is látható lesz, 
hogy a modern trágyakezelési eljárásokkal, a zárt emésztőkkel már nem a fertőző kórokozók 
a fő szennyező forrás, hanem a mezőgazdaság műtrágya és vegyszer maradványai szennyezik 
jelentősebb mértékben a vizet.
A biológiai szennyvíztisztítás bemutatása a kis gazdaságokban, a tanyákon és mindenütt ahol 
a projektek ezt lehetővé teszik.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A vízhasználattal kapcsolatban megváltozik a szemlélet, és aki tehet érte, a projekt hatására 
saját  hatókörében megteremti  a szükséges  szabályozó rendszereket,  biztosítja  a  szükséges 
infrastruktúrát és tudásátadást valamennyi elérhető lehetőségen keresztül.

9 A projekt 
költségigénye

A változó méretű beruházások segítségével a partraszálló helyekből 20db, a kikötőkből 2db, a 
mintagazdaságokból 35 db hozható létre, amelynek tervezett költsége 1.35 Milliárd forint.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

A szervezés és tervezés 2 év, a megvalósítás a projektekkel folyamatos a 2013-tól 2020. évig 
tartó projektciklus végéig.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A vízgazdálkodásban  már  korszerű  módon  működő  gazdaságok  tematikus  feltérképezése 
megoldható,  a jó gyakorlatok kimutatása is elvégezhető.  A tematikus feltárást követően a 
látogatható gazdaságok hálózata a Duna Régióban lényegében bemutatható. A közoktatási  
intézmények kapcsolódó tanítási moduljai, témahetek programjai szintén összegyűjthetők, a 
témakörben sikeres Európai Uniós pályázatok listája összeállítható.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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10. Lokális vízi áru- és személyszállítási rendszerek és eszközparkjának kialakítása

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II.A. Lokális vízi áru- és személyszállítás 

rendszerének és eszközparkjának 
kialakítása

Intézkedés: II.A/1-2.

Horizontális intézkedés: 1.

1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A teljes magyarországi Duna szakasz, annak kialakítható kereskedelmi hálózati egységei, a 
határokon  átnyúló  kereskedelmi  régiók.  A magyarországi  Duna  szakaszok  geográfiai  és 
vízrajzi  összefüggések  mentén,  az  esetleges  vízművek  megépítése  alapján  is 
megszerveződhetnek, szakmai, hajózástechnikai egységekbe rendeződhetnek

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A dunai  hajózással  kapcsolatos  dilemmák:  ökológiai  vagy  kereskedelmi  megfontolások 
lesznek  döntőek,  mely  kérdések  kapnak  prioritást.  A hajózás  gyors  vagy  lassú  folyóvíz 
mellett alakul át. Milyen súllyal jelenik majd meg a rekreáció, és milyen súllyal a duzzasztás.  
Milyen erőt képviselnek, képviselhetnek a civil kezdeményezések. Milyen programcsomagok 
épülnek be a Duna menti iskolahálózat oktatási-nevelési programjaiba. A Duna töréspontjain 
(Bécs, Visegrád) milyen technológiai rendszerek kerülnek kiválasztásra, megépítésre. A mély 
merülésű rajnai hajók áthajózását biztosítja-e, illetve egyáltalán lehetővé teszik-e a magyar 
Duna  szakaszon.  A  kis  merülésű  nagyobb  uszályok,  vagy  a  kisebb  térfogatú  szállító 
járművekből álló Magyar flotta alakul majd ki a fejlesztések során.
A gigantikus projektben hogyan sikerül összehangolni az árvízvédelmet, a megújuló energiák 
kérdését, a turizmust és rekreációt, valamint az áruszállítást vízen és az átrakást közútra és  
vasútra.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A kialakult geomorfológiai helyzetben, miszerint a Duna saját medrét bontja, illetve gázlói 
(Dömös, Dunaföldvár) problémát jelentenek a kis víz idején a hajózásnak, milyen nemzetközi 
kötelezettséget rónak Magyarországra.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A dunai hajózás nemzetközi  rendezésével  a teljes Duna szakasz stratégiai koncepciójának 
kimunkálása,  a  dunai  építmények,  a  dunai  hajózás  rendszerének  és  eszközparkjának 
kialakítása.  A fejlesztések  és  változások során  a  védett  vizek,  partszakaszok kijelölése,  a 
szabadidő-,  verseny-  és  iskolai  vízi  sportok  területeinek  megőrzése,  az  idegenforgalmi 
hajózás bázisainak, a hálózatban is létező partraszálló helyek láncolatának kiépítése.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

A partraszálló helyek lakossága.
Az iskolai képzésben tudást szerző tanulók beáramlása a Duna Stratégia alapján formálódó 
Duna Régiós fejlesztésekbe, a keletkező munkahelyekre.
A vízi sportokat űzők tudásának felértékelődése a helyi dunai projektek megvalósításában.
A különböző szolgáltatásokban munkát találó, szakmai kompetenciákkal rendelkezők.

7 A projekt tartalma A kereskedelmi, áruszállítási funkció mellett kialakul, és szélesebb körben terjed a sport- és 
idegenforgalmi célú, főleg a kézzel hajtott vízi járművek kultúrája.
Megjelennek  a  kisebb  méretű  áruszállító  hajók  flottái,  a  lakóhajók  és  az  úszó  házak 
rendszerei, telepei, ahol a lakhatás és a szolgáltatás az uralkodó profil.
Felértékelődik  és  kihasználásra  kerül  a  vízi  sportok  által  kialakítható  kompetencia,  a 
partraszálló  helyek  települési  iskoláiban  egységes  programok  szerint  folyik  a  pedagógiai 
munka vonatkozó tartalmú része.
A megváltozó folyóvíz és a partszakaszok alkalmassá válnak,  kikötök, partraszálló helyek 
kialakítására.  Megjelenik  a  vízi  közlekedéshez  közvetlenül  kötődő  szolgáltatások  sora: 
idegenforgalmi szállások, hajókat biztosító DEPÓK, éttermek, szervizek, vízi benzinkutak, 
stb.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A magyarországi Duna szakasz átalakul. A mederviszonyok valamilyen technikai megoldás 
választásával  megváltoznak:  a  talajvíz  szintjének  csökkenése  megáll,  visszapótlódik,  az 
árvízveszély  csökken,  a  levonuló  vízmennyiség  veszély  nélkül  tovább  tartható  meg,  és 
hasznosítható az ország területén.
Kialakul a kisebb méretű hajótípusokon való teher és személyszállítás, a partraszálló helyek 
egyaránt szolgálják majd specializációjukon keresztül a kikötői/átrakói funkciókat, illetve a 
szabadidős, rekreációs és idegenforgalmi hajózást, a kézi hajtású hajókkal történő sportolást 
és vízi túrázást.
A kisebb méretű  hajókon családok is  élhetnek,  miközben lebonyolítják  a  térségek kisáru 
forgalmát, támogatják az idegenforgalmat, az alapvető szolgáltatásokat.
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Az  oktatás-nevelés  programszerűen  felkészít  a  térségben  igényelt  tudás  átadására,  olyan 
kompetenciákat biztosít, amellyel a térség szakképzett munkaereje biztosítható.

9 A projekt 
költségigénye

A projektek különböző nagysága, tartalma és más projektbe történő beágyazódásai miatt a 
költségek tervezési technikája több féle lehet. Egy-egy kisebb szállító uszály költsége a 20 
millió  Ft-ról  indulhat,  míg  egy  átrakó  funkcióval  is  rendelkező  kikötő,  vagy  egy  nagy 
kapacitású vízmű tárgy sok milliárdos költséget is jelenthet.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

A projektek, amelyek ebben a témakörben merülhetnek fel önállóan és a nagyobb projektek 
részeként is felfoghatók, tervezhetők és valósíthatók meg.
Időtartamuk ezért beágyazódásuk, önálló lefutásuk szerint alakulhat. A következő fejlesztési  
ciklusban, 2013-2020-ig a program számos elemét meg lehet valósítani, elő lehet készíteni. 
Azonban először a stratégiai döntéseknek kell körvonalazódniuk, azokat kell megtervezni.
A fejlesztési  folyamatba  épülő  „kis”  projektek  azonban  a  2013-2020.  évek  időszakában 
megtervezhetők,  megvalósíthatók.  Ilyen  a  kisebb  dunai  hajók  flottája,  a  kikötőhelyek  és 
partraszálló  helyek  kialakítása,  megépítése,  a  helyi  társadalmak  érzékenyítése,  az  iskolai 
oktatás  tartalmának  kimunkálása,  a  tanulók  kompetenciáinak  kialakítása,  a  kondícionális 
felkészítés rendszerének felállítása, a sporttal való nevelés eszközrendszerének szolgálatba 
állítása. Ez utóbbi néhány elem megvalósítása belefér a fejlesztési ciklusba, elegendő egy 
oktatási-nevelési programcsomag kidolgozására és bevezetésére.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

Külföldi források, magyarországi képviseletek.
A Duna folyó rendezési tervei, a témakörben megjelent tanulmányok.
A  partraszálló  helyek  feltérképezettsége,  a  társadalmi  környezet  (önkormányzatok, 
közoktatási  intézmények  és  civil  szervezetek,  sportegyesületek)  együttműködésének 
megszervezése.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com
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11. Kézzel hajtott vízi járművek „DEPÓI” és „Logisztikai Központja”, Túraszervezés és 

lebonyolítás

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: II.B., 

III.C. Kézzel hajtott vízi járművek „DEPÓI” 
és „Logisztikai Központja”

Túraszervezés és lebonyolítás
Intézkedés: II.B/1-2, 

III.C/1-3.

Horizontális intézkedés: 1., 2., 3.

1 Felelős/ország Magyarország
2 Területi 

lehatárolás
A  geográfiai,  vízrajzi  viszonyokból  és  a  települések  elhelyezkedéséből,  a  kikötési 
lehetőségekből következő, valamint a kézi hajtású járművekkel egy-egy nap alatt bejárható 
útszakaszok  ismeretében  kialakított  vízparton  létesített  bázisok  láncolata,  az  egyes 
partraszálló helyek kiválasztott településein. 

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

Számos  sportegyesület  és  oktatási  intézmény  foglalkozik  versenyzőinek  és  tanulóinak 
szervezett  vízi  túrák  szervezésével  és  lebonyolításával.  Ugyancsak  sok  vállalkozás 
szolgáltatásában  szerepel  vízitúra  szervezés  és  lebonyolítás.  Ezeknek  a  programoknak  és 
szolgáltatásoknak azonban nincs szervezési és eszköz háttere

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A szervezett  vízi  túrák  felszerelési  kötelezettségei,  a  minőségi  és  biztonsági  előírások és 
igények  megkövetelik  egy  műszakilag  megfelelő,  darabszámában  és  típus  szerinti 
összetételében  optimális  hajópark  és  kísérő-hajó  flotta  felállítását  és  elhelyezését,  illetve 
szállításának vízi és közúti megszervezését.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

Az idegenforgalom nemzetközi  jellege  miatt  a  DEPÓ rendszerű vízi  jármű és  felszerelés 
szolgáltatásnak  a  teljes  Duna  Régióra  kiterjedőnek  kell  lennie.  Az  egyes  országokban 
létrehozott  DEPÓKNAK  szoros  együttműködéssel,  logisztikai  támogatással  kell 
rendelkezniük. A nemzetközi szervezésű túráknak, kikötéseknek, kapcsolódó programoknak 

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Valamennyi vízi túrát szervező, egyéni és csoportos igénnyel jelentkező érdeklődő.
A DEPÓK kiszolgálják a közoktatásban vízi programcsomagokat megvalósító intézmények 
tanulóit, pedagógusait. Az eszközpark igénybe vehető nemzetközi, a határokon túllépő túrák, 
tanösvény-látogatások esetében is.
Túraversenyek  és  idegenforgalmi  programok,  fesztiválok  rendezéséhez  is  biztosítható 
szolgáltatás az eszközpark igénybevételével.

7 A projekt tartalma A kijelölt  partraszálló  helyeken  10-12  DEPÓ  létrehozása,  egyik  (esetleg  kettő)  DEPÓ 
Logisztikai Központtá történő kiépítése. A DEPÓK a településeken fejlesztett szolgáltatások 
eszközjellegű  kiszolgálására,  valamint  a  helyi  és  a  hálózatban  is  működő  közoktatási 
intézményekhez,  a  vízi  sportegyesületek  által  megvalósított  programokhoz  biztosítja  a 
komplex (kézi hajtású hajók 1000 „beülőre”, 5-6 csoport kísérésére motoros mentőjárművek) 
vízi járműparkot és a közúti szállítási eszközöket (6-8 személyszállításra is és vontatmány 
mozgatására is alkalmas buszok és 5-6 hajószállító tréler).
A DEPÓK kiszolgáló személyzete (1-1 fő) és a Logisztikai Központ állandó alkalmazottai (3-
5 fő) 

A DEPÓK eszközparkja és személyzete a Logisztikai Központ működése segítségével vízi 
túra  csoportok  programját  tervezi,  irányítja,  eszközszükségletét  biztosítja,  illetve  a  túra 
lebonyolításához biztosít szakszerű kíséretet. A szakképzett túravezetőket felkéri és közvetíti 
a szolgáltatások részeként.

A hajótároló építmények, a DEPÓK tárolják és karbantartják a célnak kialakított kézi hajtású 
vízi  járműveket  és  a  motoros  hajtású  vízi  kísérőjárműveket,  illetve  a  közúti  szállításhoz 
szükséges  vontató  és  személyszállító  járműveket,  a  hajószállító  vontatott  trélereket.  A 
magyarországi Duna szakaszon minimálisan 10-12 DEPÓ kiépítése szükséges ahhoz, hogy a 
szolgáltatással, eszközhasználattal ellátható legyen a teljes magyarországi Duna szakasz.

A Logisztikai Központ figyelemmel kíséri a Duna Régióban összeállított és mozgásban lévő 
csoportokat,  számukra  információkat  szolgáltat  saját  mozgásukról,  más  csoportok 
mozgásairól,  az  időjárás  alakulásáról.  Az  LK  szoros  együttműködésben  dolgozik  a 
partraszálló  helyekkel,  azok személyzetével,  illetve  biztosítja  a  kapcsolatot  a  partraszálló 
helyek és a vízen lévő csoportok között, szükség esetén adatokat forgalmaz róluk és köztük,  
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illetve  gondoskodik  azok  mentéséről,  műszaki  megsegítéséről,  a  hajók  sérüléseinek 
megjavításáról,  esetleges  cseréjéről.  A  LK  kapcsolatban  van  a  vízügyi  és  határőrizeti 
szervekkel, szükség esetén tájékoztatja őket a rendkívüli eseményekről.
A DPÓK és a Logisztikai Központ bevételt teremtő szolgáltatásokat valósítanak meg, a holt  
idényben  karbantartással  és  a  partraszálló  helyeken,  illetve  a  közoktatási  intézmények 
hálózatában tevékenykednek, azok programjait segítik, támogatják.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

Logisztikai Központ és DEPÓK a Duna mentén. 
Az érdeklődésnek, vagy az egyes bejelentett, lefoglalt programnak megfelelő céllal szervezett 
csoportok  számára  egyedi  összetételben  is,  kézzel  hajtott  járművekből,  az  igényeknek,  a 
technikai  és  biztonsági  követelményeknek  megfelelően  összeállított  konvojok/flották,  a 
tavaszi/nyári/őszi időszakokban - a folyó teljes hosszában - járják a Dunát. A folyó mentén 
láncolatban  kiépített  DEPÓKBÓL,  az  indulási  helyekre  az  igényelt  teljes  eszközparkot 
összeállítják és kiszállítják. A kísérő személyzet a túravezetővel együtt időben megérkezik,  
illetve  az  egyes  kiszálló  helyeken  a  konvoj/flotta  a  program/igény  szerint  újra  és  újra 
átszervezhető. A programok végén az eszközök a következő felhasználás szerint elszállításra  
kerülnek. A személyzet és a kísérők eszközeikkel a következő programnál ismét bevethetők. 
A  konvojokat/flottákat  mindig  a  legmegfelelőbb  helyről,  a  leggazdaságosabb  szállítási 
optimumok szerint állítják össze, és ugyanígy járnak el a szakemberek beosztásánál is.  A 
hajók szakszerű javításait is a DEPÓK személyzete és azok technikai erőforrásai biztosítják. 
A partraszálló  helyeken  választott  kiegészítő  programokat  is  a  Logisztikai  Központból 
szervezik, azokat a helyi szolgáltatókkal éves programban egyeztetik. 
A Logisztikai  Központ  szoros  kapcsolatban  van  a  partraszálló  helyek  személyzetével,  a 
tulajdonos  önkormányzatokkal  és  a  települések  oktatási-nevelési  intézményeivel  is,  mert 
azok programjait is beépítik a DEPO hálózat éves programtervébe.

9 A projekt 
költségigénye

10-12 DEPO és a Logisztikai Központ megépítése:
LK esetében az épület 25-50 millió Ft, az informatikai rendszer 10-15 millió Ft.
Az egyes választott partraszálló helyeken megépülő DEPÓK eltérő költségvetésűek lehetnek 
attól függően, hogy a partraszálló hely egyébként milyen funkciókat tölt be. Ebből kiindulva 
az épületek 15-30 millió Ft, míg a teljes hálózat hajóparkja 150-200 millió Ft. A karbantartás 
és szerviz felszerelés pedig 10-15 millió Ft.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Az  előkészítést  követően  a  beruházási  projekt  2-3  év  alatt  kivitelezhető  a  szükséges  
engedélyek beszerzésével együtt. 

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

A partraszálló helyek települései és a településeken működő vízi sportegyesületek megfelelő 
tapasztalattal  rendelkeznek  a  DEPO  hálózat  kiépítéséhez,  illetve  tevékenységük  kapcsán 
birtokukban van mindaz a szaktudás, amely a szolgáltatás összeállításához, a helyi ismeretek 
átadásához szükséges.

készült: MKKSZ - Budapest, 2010.03.30                                   Témafelelős: Parti Zoltán     mobil: 06-30/894-5562;  E-mail: par10oli@gmail.com



Oldal: 24 / 26
12. A Duna menti települések oktatási intézményeinek fejlesztései a hálózati működés és a 

tudásvagyon kialakítására, a modell programcsomagok alkalmazására

A projekt  
megnevezése

EDS - Európai Duna Stratégia
Prioritás: III.C. A Duna menti települések oktatási intézményeinek 

fejlesztései a hálózati működés és a közös 
tudásvagyon kialakítására, a modell 

programcsomagok alkalmazására

Intézkedés: 2

Horizontális intézkedés: 1., 2.

1 Felelős/ország Magyarország

2 Területi 
lehatárolás

A projekt  a  Duna menti,  vízparti  településeken a  közoktatási  intézmények és  fenntartóik, 
illetve a településen működő sportegyesületek lokális és regionális hálózati együttműködését 
jelenti.  Ennek  megfelelően  valamennyi  vízparti  település  részt  vehet  benne  valamilyen 
tartalommal.  Elsősorban  azonban  azokat  a  településeket  érintheti,  amelyek  a  speciális 
modellintézményben  fejlesztett  tartalmi  programok  átvételében,  vagy  helyi  adaptálásában 
vállalnak szerepet. Az oktatási intézmények hálózata beágyazható része a partraszálló helyek 
láncolatának,  a  partraszálló  helyeken  kialakítható  infrastruktúra  szolgáltatásai  igénybe 
vehetők az oktatási célokra.

3 A projekt 
előzményei, 
indokoltsága, célja

A  közoktatásban  megvalósuló,  Európai  Uniós  forrásokból  is  támogatott  tartalmi  és 
infrastrukturális fejlesztésekkel támogatott kompetencia alapú oktatás és nevelés programjai a 
megfelelően kimunkált, egyeztetett tartalmak által segítik a hálózati működés megvalósítását.

4 Kötelezettség 
(jogszabályi, 
egyéb)

A  közoktatási  területen  történt  fejlesztésekkel  összhangban  kiemelten  azok  a  tartalmi 
összetevők jelennek meg fokozottabban  a  helyi  oktatási-nevelési  programokban,  amelyek 
specifikusan a Duna Régióra érvényesek. Így teret kapnak a tömbösített oktatásszervezésben, 
a témanapok, témahetek és a tanítási időn kívüli nevelési programok során: a vízi turizmus, a 
vízi  közlekedés  és  szállítás,  a  vízi  sportok  különböző  ágai,  a  közismereti  tudásvagyon 
kapcsolódó elemei (a víz geográfiai ismeretei, az ivóvíz-gazdálkodás, a folyami közlekedés, a 
hon-  és  népismereti  tananyagok).  Az  egyéb  kötelezettségekkel  összhangban  a  program 
keretében  specifikus  tartalmakkal  jelenhetnek  meg  a  rekreációs  és  a  szabadidős 
tevékenységek, a környezetvédelem, a biogazdálkodás is éppúgy, mint a megújuló energiák 
gyakorlati anyagai és témakörei. Ugyancsak fontos elemmé válik a nemzetközi kapcsolatok 
építése,  az együttműködések megszervezése, az erre történő iskolai felkészítés.  A tartalmi 
összetevők,  a  programcsomagok  és  tanítási  modulok  kimunkálásában  a  Duna  Régió 
modelliskolája  végezheti  el  a  fejlesztő  szakmai  munkát,  és  az  akkreditált  oktatási 
dokumentumokat folyamatosan átadhatja a követő, hálózatban működő iskoláknak.
Mindezek ismeretében ez a program integrációs funkciót láthat el több fejlesztési program 
kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.

5 Duna menti 
tagállami közös 
érdek

A vízi  turizmus,  a  partraszálló  helyek  idegenforgalma  és  az  ahhoz  kötődő  szolgáltatási 
repertoár  varratmentesen  köti  össze  a  Duna  menti  országok  településeit.  A  lokálisan 
kialakított szolgáltatások és a társadalmi hátteret biztosító fenntartói intézkedések, illetve a 
szükséges  tudást  átadó  oktatási  intézmények  egyazon  tartalmi  elemekből  építkeznek  és 
egységes minőségi követelmények alapján működhetnek.

6 A projekt 
érintettjei 
(célcsoport, 
kedvezményezettek
, együttműködők 
köre)

Elsősorban a Duna menti települések lakossága kapcsolódik össze ebben a projektben azzal, 
hogy fejlesztéseik által lehetővé teszik, hogy az önkormányzatok által, a kötelező feladatként 
jelentkező közoktatás ellátása és az azt biztosító közoktatási intézmények fenntartása során 
olyan programot vezetnek be, amely a Duna folyóval kapcsolatos tudás, és az ahhoz kötődő 
tevékenységek  tekintetében  fenntartható  hátteret  építenek  ki  a  Duna  Stratégiában 
megfogalmazott  célok  eléréséhez.  Az  oktatáson  és  nevelésen  keresztül  fokozatosan 
megváltoztatják a társadalmi, gazdasági és geográfiai környezetet annak érdekében, hogy a 
régió és a lokális helyszínek lakossága munkához jusson, a célul választott programokhoz 
szükséges humán erőforrás rendelkezésre állhasson. Ezzel lényegében valamennyi társadalmi 
területen vannak a projektnek érintettjei.  Az elsődleges célcsoport  az iskolából  indulva,  a 
folyamat  előrehaladtával  megjelenik  a  szolgáltatásokban,  a  környezetvédelemben,  az 
oktatásban, a helyi vezetésben, a gazdálkodásban, és tagjai együttműködésben biztosítják a 
folyó által létrejövő tevékenységek jó színvonalát és fenntarthatóságát.

7 A projekt tartalma A modellintézményben (Vízi Iskola Modellintézmény -VIM) kidolgozott programcsomagok 
átvételével,  helyi  adaptációjával,  illetve  a  helyi  programfejlesztésekkel  működő  Duna 
Régióban, a partraszálló helyek lokális térségében működő iskolák hálózatba szerveződnek. 
A hálózat egyes egységei összefogásban működnek, szakmai programjuk egységes elemekből 
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építkezik.  Ezzel  megvalósítható a Duna Stratégiával  összhangban lévő,  a Duna Régióban 
megvalósuló projektek társadalmi hátterének kiépülése.
A vízparti településeken a közoktatási intézmények és fenntartó önkormányzataik, valamint a 
helyi civil  szervezetek, sportegyesületek együtt alakítják ki a település vízparti területén a 
partraszálló  hely  valamennyi  infrastrukturális  és  tartalmi  program-fejlesztését.  Ennek 
keretében  a  közoktatási  intézmény  programjában  megjelenik  a  területfejlesztéssel, 
programfejlesztéssel kapcsolatos tudás átadása az oktató-nevelő munkában.
Az  oktatási-nevelési  intézmény  programjában  programcsomagok,  témahetek,  modulok,  a 
tanítási időn kívüli foglalkozások egyaránt megjelennek, mint ahogy ezek megvalósítói,  a 
civil egyesületek, és a sportegyesületek is részt vesznek azok megvalósításában, hozzáadják 
tudásukat, eszközparkjukat a tudásvagyon kialakításához.
A programot fejlesztési  és szervezési  projektek,  amelyekhez a szükséges az eszközöket  a 
csatlakozó  beruházási  projektek  biztosítják.  Az  egyes  lokális  települési,  vagy  régiós 
projekteket összekapcsolja a közös tartalom, a szolgáltatások egymásra épültsége, az azonos 
minőségi színvonal, a hálózati jellemzők, a koherenciát és az egymásra épültséget mutató 
programelemek sorozata.

8 Vízió / hatások 
/eredmények

A Duna menti települések iskolahálózata ellátja a régiót, illetve az ország vízhez kötődő tájait  
a tudásvagyon megszerzésén keresztül munkaerővel, szolgáltatással, az ivóvíz és a környezet 
védelméhez  szükséges  feltételekkel  és  erőforrásokkal.  Teret  nyernek a  szabadidő  hasznos 
eltöltésében a vízi sportok, megváltozik a közlekedés és áruszállítás összetétele, volumene, a  
turizmus  kiépített  új  infrastruktúrája  pedig  lehetővé  teszi  a  máshol  lakók  rekreációját, 
ismeretszerzését is a Duna folyó mentén.
A Dunán „hajózók” a teljes Duna Régióban azonos színvonalú, és egymásra épülő tartalmi 
szolgáltatásokban részesülhetnek,  amelynek alapja  a  tudásvagyon egységes  színvonalát  és 
tartalmát biztosító közoktatási intézményi hálózat.

9 A projekt 
költségigénye

A  programok  és  szolgáltatások  tekintetében  a  hálózatba  kapcsolt  intézmények,  az 
intézmények  által  használt  létesítmények  vonatkozásában  jelentkeznek  az  elsődleges 
forrásigények.
Az  iskolai  fejlesztések,  programok  megírása,  a  programok  megvalósításához  kötődő 
eszközök költségei  tekintetében inkább K+F,  illetve  szervezési  projektről  beszélhetünk,  a 
beruházási összetevők kevésbé meghatározók, illetve más projektekből származtathatók.
Becslés alapján intézményenként 5-10 milliós költség tervezhető programévenként a humán 
erőforráshoz, illetve a szervezési megoldások bevezetéséhez. Az eszközigény minden esetben 
a társprojektekben finanszírozott, vagy nem finanszírozott elemek meglététől, vagy esetleges 
hiányától függhet.

1
0

A megvalósítás 
időtartama

Oktatási ciklusokon, tanéveken át, horizontális és felmenő rendszerű eljárásokon keresztül, 
ütemterv alapján határozható meg a projekt időtartama. Az előkészítő, fejlesztő munka és a 
megvalósítás időtartama 2013-től a 2010. évig tartó időszak 5 tanévében elhelyezhető.

1
1

A projekt 
előkészítettsége 
(tervek, 
engedélyek, indítás 
várható ideje)

Az  oktatási-nevelési  intézményekben  folyó  kompetencia  alapú  képzéssel  kapcsolatos 
fejlesztések  során  létrejövő  tartalmi,  módszertani  és  oktatásszervezési  fejlesztésekhez 
illeszthetően  mód  nyílik  olyan  programok  kimunkálására,  amelyek  beemelik  a  folyóval 
kapcsolatos  elképzelésekhez  tartozó  tudástartalmakat.  Ezek  az  összetevők  tehát  más 
fejlesztési  programok  részeként  is  fejlesztésre  kerülnek,  kerülhettek,  így  koherenciájuk 
megteremthető a vízi iskolák hálózatában. A speciális tartalmak eszközigénye, a partraszálló 
helyek  infrastruktúrája,  szolgáltatási  repertoárja  pedig  a  település  fejlesztésének 
programelemeivel összhangba hozhatók.  Ahol a csatlakoztatható fejlesztések már folynak, 
vagy elindulhatnak, ott a programcsomagok elemei jól összehangolhatók a hálózatot alkotó 
iskolákban. Ahol a Duna Regionális fejlesztési programmal egy időben kerül fejlesztésre az 
új iskolai tudás tartalom, illetve az oktatási-nevelési programok fejlesztése együtt indul meg a 
vízi szolgáltatások (partraszálló helyek, idegenforgalmi, környezetvédelmi programelemek, 
stb.)  fejlesztésével,  ott,  az  oktatással  kapcsolatos  jelenlegi  elvárások  és  igények könnyen 
összhangba hozhatók a Duna Regionális projekt tartalmi elemeivel.
Az  oktatási  intézmények  kompetencia  alapú  pedagógiai  programjait  a  nevelőtestületek 
alkotják meg és a fenntartó önkormányzatok fogadják el, a megfelelő szakértői támogatás 
igénybevételével.
A hálózatban  működő,  oktatási  tartalmaikat,  szolgáltatásaikat  összehangoló  intézmények 
fejlesztő  munkájukkal  programcsomagokat,  kapcsolódó  tananyag-modulokat, 
kerettanterveket  készíthetnek  és  akkreditálhatnak,  vagy  a  speciális  modellintézményben 
fejlesztett programokat adaptálhatják a helyi igényeknek megfelelően. A fejlesztő munkában 
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a  településen  működő  sportegyesületek,  egyéb  szervezetek,  valamint  civil  közösségek, 
vállalkozások  és  a  fenntartó  önkormányzatok  tevékenységei  jól  összefoghatók, 
megszervezhetők. Ezzel az együttműködéssel a pályázati munka, az engedélyezési eljárások, 
a programok elfogadtatása és eredményes megvalósítása megkönnyíthető.
A  szakmai  előkészítő  munka  részben  a  törvényi  kötelezettségek  miatt  már  folyik  a 
közoktatási  intézményekben,  vagy  a  közeli  jövőben  el  fog  kezdődni.  A  Duna  Régió 
fejlesztéseit tehát már meglévő szakmai alapokon lehet elindítani. Az iskolahálózat kiépítése 
a konkrét pályázatokkal tovább segíthető, és tartalmában a Duna Régiós célkitűzésekkel jól 
összehangolható.
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