
Nyilvántartási szám:  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tárgy: Szentendre árvízvédelmi védműveinek 2018. évi őszi felülvizsgálata 

Készült: Szentendre Közös Önk. Hiv. hivatali helyiségében, 2018. október 17.   

 

Szentendre Város Önkormányzata a tulajdonában álló, valamint a Városi Szolgáltató Nonprofit 

ZRT. (VSZN ZRT.) és a KDVVIZIG fenntartásában lévő hidrotechnikai műtárgyak – védművek - 

éves felülvizsgálata a (10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján. 

Jegyzőkönyvvezető: Hamkó Barbara 

 

A szemlén megjelentek (jelenléti ív csatolva): 

Név:      Szervezeti egység: 

Jámbor Ferenc    Szentendre Város Önkormányzat 

Fekete András     Szentendre Város Önkormányzat 

Diósi Edit Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

Baranyi István  Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

Gresnyen Ferenc Szentendrei Járási Hivatal 

Gubányi Zsófia FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály 

Hadházy Balázs FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály 

Ádámné Juhász Emese FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály 

Dr. Sárrányné Szentkatolnay Blanka FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály 

Mandula Gergely VSZN ZRT Vezérigazgató 

Czakó Ádám VSZN ZRT. Városgazdálkodás divízióvezető 

Hamkó Barbara VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió katasztrófavé-
delmi referens 

 

 



Árvízvédelmi szemle tervezett helyszínei: 

• 1. számú helyszín: VSZN Zrt. telephely, mobil-árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont 

géppark 

• 2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip 

• 3. számú helyszín: kerékpárút (Postás strandtól a Honvédségi zsilipig), töltés mentén 

• 4. számú helyszín: Bükkös-pataktorkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz: 

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

o A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés 

o Kossuth Lajos utcai zsilip 

• 5. számú helyszín: Duna korzó, Lázár cár tér: 

o mobil gátfal fogadó szint, 

o szerviz út, Lázár cár téri átemelő szivattyúk 

• 6. számú helyszín: Rév utcai zsilip 

 

A helyszíni szemle során az alábbi tapasztalatok kerültek rögzítésre és a következő feladatok ke-

rültek meghatározásra: 

 

1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe 

bevont géppark: 

A raktár eszközkészlete, a mobil árvízvédelmi fal szerkezeti elemei, ár-belvízi védekezés induló 

készlete megfelelőn van elhelyezve, a tárolás szabályszerű.   

 

2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip (Dera-patak): 

Nádastói zsilip második rekonstrukciós munkálatainak befejezése. Engedélyezési eljárás folya-

matban van. Rekonstrukciót követően Dera-patak mederfenék takarítása a csatornától a 11-es 

torkolatig a Vízügyi Hatóság feladata. A Hatóság ezt vállalta is, teljesítés időpontjáról tájékoztatást 

kérünk. 

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat (kapcsolattartás a Hatósággal) 

 

3. számú helyszín: kerékpárút (Postás strandtól a Honvédségi zsilipig), töltés mentén: 

A töltés szakaszon található kerékpárút és annak vízoldali illetve mentett oldali területén 3 méteres 

sávban a fenntartási munkákat a VSZN Zrt. végzi. A területen rágcsáló irtás 2019. tavaszán java-

solt. A 10 méteres sáv fakivágás és cserjeirtása már megkezdődött, folyamatban van a lehető leg-

hamarabb befejezve, gátban lévő gyökérzet eltávolításával. A kerékpárút repedéseinek javítása 

szintén folyamatban. 

Felelős: VSZN Zrt. rágcsáló irtás, kaszálás a már fáktól mentes területeken (10 m), repedésjavítás 

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat (10 m védősáv fakivágás és cserjeirtás) 

 



4. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz: 

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

A zsilip karbantartott állapotban van. Éves védmű karbantartási feladatok elvégzése a zsilipek és 

szivattyúk „Karbantartási Kézikönyv 2017.” alapján 

Felelős: VSZN ZRT 

o Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig 

A meder hordalék eltávolítása megtörtént, emellett a kerékpárút repedéseinek javításai munkálata 

megkezdődött, folyamatban van. A rézsű rágcsálóirtása 2019. tavaszán újra esedékes. A mentett 

oldali védőtáv ellenőrzése, fás szárú növények eltávolítása, telekhatárokhoz mérve szükséges.  

Felelős: VSZN ZRT 

Kossuth Lajos utca 2. sz. épület hátsó részének elbontása szükséges az előtte lévő fával együtt. 

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat 

o Kossuth Lajos utcai zsilip 

A zsilip karbantartása megtörtént, minden megfelel a műszaki követelményeknek, és a zsilipek 

karbantartási kézikönyvének.  

 

5. számú helyszín: Duna korzó, Lázár cár tér: 

A belvárosi töltésszakasz föld töltéseinek, mellvéd falainak állapota megfelelő, karbantartott. A 

mobil árvízvédelmi fal fogadó elemei – fejgerenda, szögváltó oszlopok, csatlakozó felületek állapo-

ta jó, karbantartott. Átemelő szivattyúk és aknák karbantartása megtörtént. Szivattyú próba 2018. 

novemberében esedékes.  

 

6. számú helyszín: Rév utcai zsilip: 

A zsilip üzemen kívül van, lezárt állapotban. Felújítása és újbóli üzembe helyezése tervezés alatt.  

 

A szemle során megtekintésre nem került helyszínek esetében kijelenthető, hogy a védművek az 

éves karbantartási feladatok ellátása érdekében folyamatos ellenőrzés, karbantartás alatt állnak.  

Felelős: VSZN Zrt. Czakó Ádám, Hamkó Barbara, Ellenőrzi: Jámbor Ferenc 

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza: 

 

Név: Szervezeti egység: Aláírás: 

Jámbor Ferenc Szentendre Város Önkormányzat 

Közbiztonsági Vezető 

 

Fekete András Szentendre Város Önkormányzat 

Közbiztonsági referens 

 

Diósi Edit  Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  

Baranyi István Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság  



Gresnyen Ferenc Szentendre Járási Hivatal  

Gubányi Zsófia FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály  

Hadházy Balázs FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály  

Ádámné Juhász 

Emese 

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály  

Dr. Sárrányné 

Szentkatolnay Blan-

ka 

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály  

Mandula Gergely VSZN ZRT Vezérigazgató.  

Czakó Ádám VSZN ZRT. Városgazdálkodás div.vez.  

Hamkó Barbara VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens  

 

Szentendre, 2018.október 18. 

 

 

    

                  Hitelesítette:                                                             Jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
                  
 
 

     Jámbor Ferenc                                                                        Hamkó Barbara 
              közbiztonsági vezető                                                       katasztrófavédelmi referens 
 

 


