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Az Ercsi-magaspart fekvése

 Ercsi a Mezőföld északi részén, az Érd—Ercsi –hátság déli 
csücskében helyezkedik el.

 Az éghajlati viszonyok ezen a területen igen kedvezők, 

 Jellegzetes mikroklíma 

 Talajtípusok:löszös területeken általában jó 
termékenységű mészlepedékes csernozjom, az 
árterületeket pedig többnyire réti talajok jellemzik.



Ercsiben bekövetkezett csúszások
 Az utóbbi 100 évben az 1938-as, 1960-as, 1980-as és a 

legutóbbi, 1999-ben történt nagytömegű leszakadást 
érdemes megemlíteni

 A csúszások legfontosabb előidézője a Duna felszínalakító 
munkája

 Duna középszakasz jellegű Ercsi térségében (a 
kanyarulata külső oldalán pusztítja medrét, míg a belső 
oldalon lerakja hordalékát)

 A pusztító munka fokozódása a folyó szabályozását 
követően

 A korábbi leszakadások feltorlódott földtömegének 
elszállítódása a folyó által, nincs alátámasztás

 Csuszamlás okai 1999ben: sok csapadék, emiatt árvíz; 
nem megfelelően elvezett szennyvíz(csatorna hiánya)



1960-as és 1999-es csuszamlás



Mélyfúrásos technológia
 Sycons Kft. által szabadalmaztatott technológia

 Alkalmazási terület ott, ahol probléma a megnövekedett 
talajvízszint

 Felszín bontás nélküli, hatásos módszer

 Szivárgócső         gyűjtő akna         elvezető cső         
befogadó rendszer (Duna)

 A rendszer lényegi új eleme az ejtőkút (függőleges 
kavicsoszlop vagy kavicstest)

 Védelem fokozása gabionfallal, illetve ott ahol a részű 5m-
nél nagyobb talajszegezéssel 



Mélyfúrásos technológia II.

 A gabionfalas vezetőmű meder felőli 

részére kőszórás, mögé pedig geotextilía-

szűrő van elhelyezve

 Biológiai védelem (nagy vízigényű, dús 

gyökérzetű fák)



Talajszegezés Gabionfal



Ercsi-magaspart stabilizálása
3ütem: 2000, 2003 és 2006

Helyreállított partszakasz



Összegzés

A vízszintet ellenőrző kutak és a fix GPS pontok segítenek 
a terület folyamatos megfigyelésében és alkalmasak egy 
esetleges csuszamlás előrejelzésére és 
megakadályozására.

Amióta befejeződtek a stabilizációs munkálatok, nem 
jelentek meg repedések és nem következett be sem 
kisebb, sem nagyobb csúszás az adott területen. A 
kivitelezést követően parkosítottak és játszótereket 
építettek. Az egykor veszélyes partszakasz ma már szép 
füves terület, ahol a lakosság kellemes szabadidős 
tevékenységeket folytathat.

A technológia sikeres, de megőrzéséhez szükség van az 
ott elő emberekre is.



Köszönöm a figyelmet!


