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HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2015. március 19. 

 

Tárgy: Szentendre Város területén 2015. március 19. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni 

szemle tapasztalatai. 

 

Jelenlévők: 

Név:      Szervezeti egység: 

Verseghi-Nagy Miklós   Szentendre város polgármestere 

Petricskó Zoltán    Általános alpolgármester 

Kroó József     VSZN ZRT vezérigazgató 

Kolozs János     Városi főmérnök 

Hodoli István     Közbiztonsági referens 

Kállai Zsuzsa     Közterület felügyelet csoportvezető 

Mandula Gergely    VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető 

Virágh János     Műszaki ellenőr 

Spengler Monika    VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens 
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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: Ipar utcai zsilip (szemrevételezésre nem került sor) 

• 4. számú helyszín: kerékpárút, töltés és a rajta található védművek (szemrevételezésre nem 

került sor) 

• 5. számú helyszín: Postás strand (szemrevételezésre nem került sor) 

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

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

o Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig 

• 7. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasz (szemrevételezésre nem került sor) 

• 8. számú helyszín: Bükkös-patak 11-es főúttól felfelé eső szakasz 

• 9. számú helyszín: Duna korzó 

• 10. számú helyszín: Rév átkelő és környéke, Mandula utca (szemrevételezésre nem került 

sor) 

• 11. számú helyszín: Barackvirág utca és Határcsárda közötti szakasz 
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A helyszíni szemle megállapításai:  

 

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

bevont géppark: 

A raktár eszközkészlete megfelelőn van elhelyezve, tárolva. A szemle során megállapításra 

került, hogy a 2015. március 12-én kiadott Polgármesteri Intézkedés (az önkormányzati védmű 

ellenőrzések végrehajtására és az árvízvédelmi védekezési készletek meghatározására) által 

meghatározott raktárkészlet feltöltése kezdődjön meg. A mobilgátfal eszközrendszere 

védekezésképes állapotban van. 

 

2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip, Dera-patak bal part. 

A zsilip felújítása szükséges. A Városfejlesztési iroda kezdje meg az szükséges 

előkészületeket. A felújítás idejére a kivitelezőt havária terv elkészítésére kötelezni kell. 

A Nádastói csatorna fenntartását a VSZN ZRT végzi. Magas vízállás esetén átemelő 

szivattyú működtetése szükséges. 

A csatornazsiliptől körülbelül 50 méterre található híd karbantartását a VSZN ZRT 

elvállalta. (Sarazása, festése – szükségszerűen.) A Dera patak bal part és a töltés korona a 

közigazgatási határtól a Duna torkolatig a VSZN ZRT feladata. A jobb part és a patakmeder a 

KDVVIZIG 1 sz szakaszmérnökség kezelésében van. 

 

3. számú helyszín: Ipar utcai zsilip: 

Az Ipar utcai zsilip karbantartása folyamatban van, szemlére nem került. 

 

4. számú helyszín: kerékpárút (Dera-pataktól a Postás strandig), töltés és a rajta 

található védművek: 

Tájékoztatás alapján a tervezett karbantartási munkálatok folyamatban vannak. Szemlére 

nem került. 

 

5. számú helyszín: Postás strand: 

Szemlét nem igényelt. 
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6. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz: 

o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk 

Megállapítás: a zsilip karbantartott állapotban van. Éves védmű karbantartási feladat a zsilip 

bevezető szakaszának tisztítása, a zsilip biztonságos zárásának biztosítása érdekében. (Felelős a 

VSZN ZRT) 

o Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig 

A fent említett terület árvízvédelmi szemlére vétele során a zsiliptől felfelé eső szakasz 

kotrását illetve az újonnan növekvő cserjék irtását a projekt irodán keresztül külön megrendelésre a 

VSZN ZRT végzi el. 

 

7. számú helyszín: Bükkös-patak piactéri szakasza: 

Tájékoztatás alapján a kövezett meder több helyen javítást igényel. Szemlére nem került. 

 

8. számú helyszín: Bükkös-patak 11-es főúttól felfelé eső szakasz: 

Megállapítás: a 11-es út és a Szegedi utca közötti szakasz mederkotrása szükséges. 

(Körülbelül 200 méteres szakasz.) Jelen állapotban a kisvízi meder kotrása szükséges a kövezett 

szintig. A 11-es úttól felfelé eső szakasz kőburkolata nem kerül javításra. Nagyobb hordalék 

lerakódást azonnal el kell távolítani.(Felelős a VSZN ZRT) 

 

9. számú helyszín: Duna korzó: 

A fent említett terület árvízvédelmi szemlére vétele során megállapítható, hogy a Duna 

korzó köszöntő szobránál található vízmérce állapota karbantartott. Árvízvédelmi szempontból a 

feladatot tekintve a vízmérce melletti lépcső tisztántartása és a mobil gátfal fogadószint napi 

tisztítása szükséges. A Duna korzó füvesített, földtöltéses szakaszának rágcsáló irtása esedékessé 

vált, a folyamat elindítása szükséges. (Felelős a VSZN ZRT) 

 

10. számú helyszín: Rév átkelő és Mandula utca környéke: 

A fenti szakasz szemléje nem valósult meg. 

 

11. számú helyszín: Barackvirág utca és Határcsárda közötti szakasz: 
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A Határcsárda és a Duna korzó közötti szakaszon a mértékadó árvízszint jelölése 

megtörtént. (Jelölés: piros színű festékkel körülbelül 10-15 cm hosszú 2.5 cm széles csík a főút 

melletti villanyoszlopokon) 

Távlati tervként javasolva lett, a szakasz résfalazása. 

 

Összességében: a városi védőszakasz és eszközrendszere védekezés képes állapotban van. Az őszi 

vízügyi felülvizsgálatra való felkészülés eredményessége érdekében az ellenőrzés és karbantartás 

folyamatosságát biztosítani kell. 

 

 

Szentendre, 2015.03.19. 

 

KMF. 

 

 

 

Mandula Geregely         Kolozs János 

 

 

 

 

Spengler Monika          Hodoli István 

        jkv. 

 

 

 

 

 

 

Kapja: VSZ NZRT 

            Városi főmérnök 

            KBR(irattár) 
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