
Beszámoló 
a 2009. szeptember 13-i kerekasztal beszélgetésről

Az első Evezős Critical Mass-on, 2009. május 23-án mintegy 20-25 hajó vonult 
fel  a  Margitsziget  pesti  oldalán,  az  Építők  stégjéhez.  A  beszélgetést  a 
Holdudvarban Németh Zsolt  (Info Rádió) vezette. A kerekasztal  tagjai:  Ikvai-
Szabó  Imre  főpolgármester  helyettes  mellett,  Borszéki  Gyula,  a  XIII.  kerület 
alpolgármestere, Dr. Juhász Ágnes, felügyelőbizottsági tag, a Nemzeti Szabadidő 
Sportszövetség  képviseletében,  Miklós  Tibor  elnökhelyettes  a  Magyar  Evezős 
Szövetség,  Schmidt  Gábor  főtitkár  a  Magyar  Kajak-Kenu  Szövetség 
képviseletében.

A  résztvevők  sorra  vették  a  Duna  adottságait,  a  korábbi  vízi  túrázási 
lehetőségeket és csónakházak mai helyzetét.

Az  elnyert  világörökségi  cím,  a  folyó  felé  tartó  parti  szűrésű  forrásvizek 
minősége, a sportolási és szállítási lehetőségek nincsenek kihasználva. A partok 
egy  részét  már  privatizálták,  a  fejlesztések  nem  a  közösség,  a  Duna  és  a 
lakosság  kapcsolatának  elmélyítése  érdekében  folynak.  Zavaros  a  tulajdonosi 
szerkezet, nincs egységes adatbázis. Nincs felelőse a fővárosnál a Dunának, 12 
önkormányzat  közigazgatási  területébe  tartoznak  a  partok.  Nincs  egységes 
szabályozás, ellenőrzés, a megkötött szerződéseket sem tartják be. 

A  rendszerváltás  után  lehetőség  lett  volna,  a  korábbi  ipari  területek  közcélú 
rekreációs és egyéb, a folyó jobb kihasználását biztosító funkciók fejlesztésére. 
Ehelyett eladták fillérekért építési területeknek. Máig sem lehet tudni, hogy pl. 
milyen elvek alapján  engedélyeznek yacht  kikötőket,  holott  más  országokban 
szigorú korlátozások vannak a motoros járművek használatával kapcsolatban, a 
pihenni, horgászni, evezni vágyók érdekében.

A  Római  parton  volt  a  legdrámaibb  a  csónakházak  eltűnése.  Helyettük, 
szabálytalanul,  lakópark  épült  az  árterületre,  amelynek  megvédésére  most 
közpénzből fognak gátrendszert kialakítani. (Hagyó Miklós beterjesztése alapján 
fogadta  el  a  közgyűlés).  Az  országban  uralkodó  általános  építési  morál  a 
vízpartokon  is  érzékelhető.  Az  engedély  nélkül  vagy  szabálytalanul  épülő 
létesítményeket  nem bontatják  le,  a  rövid  távú  befektetői  érdekek  prioritást 
élveznek a közérdekkel szemben.

Nincs  politikai  akarat  az  önkormányzatoknál  a  vízi  sport  fejlesztésére, 
támogatására. A lakosság nagy részének az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, 
hogy komolyabban költsön a vízi sportokra. 

A résztvevők között nem alakult ki  egyetértés a megoldásokkal kapcsolatban. 
Ezért az elhangzott javaslatokat vitaindítónak szánjuk:

• Maradjanak a vízpartok közösségi tulajdonban. (Természetesen ne csak a 
vízvédelem  számára  szükséges  kb.  6  méteres  sávban,  hanem  olyan 
szélességben,  hogy  azon  a  vízi  sport  számára  ki  lehessen  alakítani  a 
szükséges infrastruktúrát – csónakházakat, utat stb.)



• Tisztázódjon a partok tulajdonjoga, egyéb lényeges adatai. 
• Legyen  egységes  szabályozás,  kezelés  –  kompetencia  a  Duna  partról. 

Készüljön el a Duna fejlesztési stratégiája.
• Készüljenek  modellek  a  csónakházak,  klubok  szervezeti  és  működési 

feltételeihez  (közhasznú  szervezetek,  források,  üzemeltetés,  koncesszió 
stb.)

2009.  szeptember  13-án  újabb  felvonulásra  került  sor,  a  Margitsziget  budai 
oldalán, a Danubius Nemzeti Hajósegylet stégjénél. Az azt követő kerekasztal 
beszélgetésen a moderátor ismét Németh Zoltán volt. A résztvevők: Dr Fülöp 
Tibor őrnagy, a vízi  rendőrség osztályvezetője, Hegyi Gyula, a Duna-stratégia 
felelőse,  Külügyminisztérium,  Lukács  András,  a  levegő  Munkacsoport  elnöke, 
Mihály  Tibor  a  Magyar  Evezős  Szövetség  elnökhelyettese,  Schmidt  Gábor  a 
Magyar Kajak Kenu Szövetség főtitkára.

A felvonuláson ezúttal mintegy 50 hajóval vettek részt, egyebek között három 
sokevezős sárkányhajóval és látványosan egy, a hajókat kísérő gályával. 

A  beszélgetést  Németh  Zoltán  azzal  indította,  hogy  vajon  ennyi  résztvevő 
tekinthető-e  már  kritikus  tömegnek.  Nehéz  még  ma  is  megértetni  az 
emberekkel,  hogy  az  ilyen  szervezett  demonstrációk  befektetések.  A  lakosok 
másképpen  nemigen  érvényesíthetik  az  érdekeiket.  Amíg  a  vasárnapi  ebéd, 
pihenés, családi programok, esetleg egy túra többet nyom a latba, mint a közös 
akarat kinyilvánítása, nem csodálkozhatunk, hogy a befektetők, a csak a saját 
érdekeikkel törődők nem gondolkoznak el a közösségek szempontjairól. Ugyanez 
vonatkozik sajnos a politikusokra, a döntéshozókra is. Amíg a létszám nem ér el 
egy kritikus tömeget – és ez a Duna esetében több száz hajót jelent – nem fog 
sikerülni  a  szelíd,  kézi  hajtású  vízi  sportok  érdekeit  érvényesíteni.  Marad  a 
jelenlegi  helyzet:  az  itt  élők,  ide  látogatók  jobbára  csak  a  folyó  és  a  város 
páratlan fekvésében, látványában gyönyörködnek. Nem használják ki a Dunában 
rejlő számtalan lehetőséget.

Sok  résztvevő  véleménye  szerint  nem  volt  megfelelő  a  hírverés,  kevesen 
értesültek időben a tervezett rendezvényről. 

A beszélgetés első témája a biztonságos, kulturált vízi közlekedés volt.
Megvan az esélye annak, hogy a horgászok, evezősök, kajak-kenusok, motoros 
járművek egyaránt  élvezhessék a  Duna adottságait.  Ehhez  tekintettel  kellene 
egymásra  lenniük.  A  legtöbb  gondot  nyilvánvalóan  a  motoros  járművek 
erőfölénye  okozza.  Jelenleg  azonban  hiányzik  a  következetes  szabályozás,  a 
megfelelő  ellenőrzés  és  a  kulturáltság.  A  motoros  járművek  tulajdonosai 
nemegyszer visszaélnek a vagyonukkal, befolyásukkal, veszélyeztetik a pihenni, 
sportolni vágyó többséget. 2003-ban a korábbi jogszabályok kedvezőtlen irányba 
módosultak. 

Egyre több nyaralótulajdonos vásárol motoros járművet, és ezeket használja a 
mellékágakban.  Néhány  motoros  azonban  tönkre  tudja  tenni  a  horgászok 
szórakozását,  a  parton  pihenni  vágyók  nyugalmát,  és  veszélyezteti  a  nagy 
hullámokkal a kevésbé gyakorlott evezősöket, kajakosokat. A motoros járművek 
tulajdonosainak meg kellene fizetni az általuk okozott környezeti  (zaj, víz- és 
levegőszennyezés)és társadalmi károkat (balesetveszély okozása). 



Milyen javaslatok hangzottak el a kulturált vízi közlekedés érdekében?

• Egyes mellékágakból  ki  kellene tiltani  a motoros járműveket (az edzők 
mentőcsónakjai kivételével). Mintaterületeket kellene kijelölni erre célra.

• A korlátozásokat  nem a  sebesség,  hanem a  motorteljesítmény alapján 
kellene bevezetni.

• Vissza  kellene  vonni  az  egyes  jet-ski  típusokra  kiadott  motorcsónak 
engedélyeket. (Szomorú, hogy egy EU tagállamban ilyen korrupt minősítés 
előfordulhat. Szerk. megj.)

• Felvilágosítással,  szemléletformálással  is  befolyásolni  kellene  az 
„újgazdag”  yachttulajdonosok  közlekedési  szokásait.  Ennek  érdekében 
télen  közös  beszélgetést  szervezünk  a  motoros  járművek,  jet-ski-zők 
szervezeteivel és a forgalmazókkal.

• Érvényt kellene szerezni a többség zajmentességhez, tiszta levegőhöz és 
tiszta vízhez való jogának. Egyértelművé kellene tenni, hogy hol és milyen 
időszakokban  szabad  „önző”  sportokat  űzni,  motoros  eszközökkel 
kedvtelésből közlekedni. 

• Fel  kellene  mérni  a  motoros,  azaz  „önző”  sportok  okozta  externális 
költségeket,  és  a  szabályozást,  az  adózást  ennek  megfelelően  kellene 
kialakítani.

A másik téma a vízi sportok finanszírozása volt. Hogyan lehetne a Dunát jobban 
kihasználni, élvezni az itt élőknek és ide látogatóknak? A 30-as években virágzó, 
majd a háború után ismét megindult vízi sportélet a rendszerváltás után óriási 
veszteségeket  szenvedett  el.  A  termelő  üzemekkel  együtt  „csomagban” 
privatizálták  a sporttelepeket,  nemegyszer  a vállalati  csónakházakat  is.  Hiába 
lenne  érdeklődés  a  fiatalok  körében  az  evezés  iránt,  kevés  a  csónak,  a 
csónakház,  a  kikötési  lehetőség  stb.  Az  igények  nagyobbak,  mint  harminc-
negyven évvel ezelőtt, de a fizetőképes kereslet kicsiny. 

Milyen javaslatok hangzottak el?
• Különítsenek el 1 százalékot a folyó- és partfejlesztésekből, a nemzetközi 

vízi út beruházási költségeiből a vízi tömegsport fejlesztésére, a megfelelő 
infrastruktúra kiépítésére.

• Készüljön  felmérés  a  vízi  tömegsportok  fejlesztéseinek  pozitív 
externáliáiról. Számos előnye lenne annak, ha minél többen sportolnának 
a  főváros  térségében:  egészségmegőrzés,  környezetbarát  szabadidő 
eltöltés,  kis-  és  középvállalatoknak  piac  (túrizmus-vendéglátás,  klubok 
fenntartása, oktatás stb.), idegenforgalom fellendülése, ifjúság testi-lelki 
nevelése stb.

• Készüljön egy közép- és hosszú távú stratégia a fejlesztésről.
• Fogjunk össze, hogy sikk legyen az evezés, kajakozás, hasonlóan ahhoz, 

ahogy sokan az autójuk helyett inkább a kerékpározást választják, mert 
gyorsabb, és egyre divatosabb. 

Hegyi  Gyula,  a  Duna-stratégia  felelőse  emlékeztetett  arra,  hogy  a  2011-es 
magyar  EU  elnökség  egyik  fő  témája  a  Duna.  Összefogás,  munkaközösség 
szerveződik a Duna menti államok és a vízi szállításban érdekeltek között. 2010 
februárjában  egy  előzetes  konferencia,  márciusban  kormányfői  találkozó  lesz 
Budapesten a 2014-ben induló fejlesztésekről. 



Úgy érezzük, hogy még nem késő kijelölni a fejlesztési területeket és meghozni a 
szükséges  jogszabályokat  a  vízi  tömegsportok  érdekében.  A  források  pedig 
rendelkezésre fognak állni, az említett százmilliárdos nagyságrendű fejlesztések 
erre  a  célra  következetesen  elkülönített  részeiből.  Reméljük,  hogy  a 
demonstrációk hatására a szükséges politikai akaratot is meglesz. 
Az  év  végén  egyeztetünk  a  szövetségekkel  az  evezős  Critical  Mass  jövő  évi 
időpontjának  kijelöléséről.  Emellett  tervezünk  egy  újabb  beszélgetést  még  a 
télen a horgászok, yachtosok, jet-skisek és más érintettek részvételével, ahol 
talán reális javaslatok is elhangzanak majd az említett problémák orvoslására.

Budapest, 2009-09-14

Összeállította: 
Beliczay Erzsébet 
Levegő Munkacsoport


