
Drávától
a Balatonig
a Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság iDőszaki lapja

2018 | ii.

A DRAWA projektről
Belvízvédekezési összefoglaló
Aszálymonitoring létesítésének vizsgálata
A Deseda tározó története
Muzeális vízügyi értékeink 



Tartalom
Márk lászló
Előszó 3

DoMánY andrás
A DRAWA projekt 4

FonóD andrás
Tározó építése Baranyában 5

CSolCZ istván
A Dráva medermélyülésének vizsgálata 6

HorvátH gábor
Aszálymonitoring rendszer létesítése a Dél-Dunántúlon 7

JakaB róbert
Időjárási anomáliák 9

PinCZeHelYi-tátrai tímea
2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia 10

SágHiné JuHáSZ ildikó, SinDler Csaba
Az MHT Baranya Megyei Területi Szervezetének 2018. I. félévében történt legfontosabb eseményei 11

váraDi nelli
A Deseda tározó rövid bemutatása 13

dr. rónaY anikó
Kártérítési perek az Igazgatóság gyakorlatában 14

dr. HorvátH anita
Jogi sarok 15

klein Judit
Továbbképzési rendszer bevezetése a vízügyi igazgatóságokon 16

koMlóS éva
Konstruktív kommunikáció a munkahelyen 17

kanYukné FenYveSi ildikó
Bemutatkozik a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 18

PinCZeHelYi-tátrai tímea
Víz világnapi ünnepség - 2018. Szigetvár 19

Kitüntetések  20

PinCZeHelYi-tátrai tímea
Vízügyi témájú muzeális értékeink 21

PinCZeHelYi-tátrai tímea
A folyó, ami éltet és összeköt - a Duna 21

nemzeti közszolgálati egyetem 
A Víz évszázada 22

Ózdi Annamária versei 24



� | Drávától a Balatonig

Előszó

2018. év második felében már 
szemmel láthatók annak az elő-
készítő munkának az eredmé-
nyei, amik több évre nyúlnak 
vissza. Büszkén számolhatok be 
arról, hogy konkrét kiviteli mun-
kák folynak már a Magyarszéki 
záportározó területén, és úgy-
szintén megkezdődtek a mun-
kálatok a különleges figyelmet 
érdemlő  „Ős-Dráva Projekt víz-
visszatartás- és tájhasználat-vál-
tás” projektelemeknél is.

ezeknek a beruházásoknak, és a 
további, jelen lapszámban is ol-
vasható projekt elképzeléseknek 
köszönhetően bízunk benne, 
hogy eredményes vízgazdálko-
dási válaszokat sikerül adnunk a 
nemzetközi és hazai viszonyla-
tokban is egyre nagyobb jelen-
tőséggel bíró időjárási anomáliákra. a témával kap-
csolatban Horváth gábor jegyzetét ajánlom szíves 
figyelmükbe.

középirányító szervünknél időközben vezető váltás 
történt; láng istván főigazgató lett az országos víz-
ügyi Főigazgatóság új vezetője. 

Bár nem a szűken vett szakmai tevékenységünk része-
ként, de a közelmúlt folyamatban lévő peres ügyeinek 
rövid bemutatásával szeretnénk pár gondolat erejéig 
rávilágítani az igazgatóság működéséhez szintén hoz-
zájáruló jogi szakterület jelentőségére. 

a folyamatosan változó vállalatirányítási módszerek 
igazgatóságunk életében is fontos szerepet töltenek 

be. az idén már élesben műkö-
dő új foglalkoztatási jogszabály 
előírásában mostanra kollégáim 
körében napi szintű gyakorlattá 
vált az ágazati szervezésű okta-
tásban, a teljesítmény mérésében 
és értékelésében, és a kockázatok 
kezelésében való tevékeny rész-
vétel. Fontosnak tartom, hogy 
ezen új elvárásoknak a konstruk-
tív kommunikáció módszereinek 
alkalmazásával feleljünk meg, 
ezért is szántunk erre a témára 
egy összefoglaló cikket. 

Mindig megtiszteltetés a víz 
világnapján köszöntőt monda-
nom, így volt ez idén is, a Szi-
getváron megrendezésre került 
eseményen, melyen hagyomány-
teremtő céllal igyekeztünk olyan 
előadókat is megnyerni a ren-

dezvénynek, akik a vízzel más, adott esetben kissé 
szokatlan aspektusból foglalkoznak, és előadásukkal, 
bemutatójukkal valóban színesíthetik, érdekesebbé 
tehetik az ünnepet.

külön büszkeség beszámolnom az igazgatóság aktuá-
lis kitüntetettjeiről, akik sok éves áldozatos munkájuk-
kal támogatják a területi vízgazdálkodás működését.

kívánom, hogy sok érdekes és új információval szol-
gálhassunk jelen kiadványunkkal, és remélem, hogy 
már visszatérőkként köszönthetjük a területi vízgaz-
dálkodás iránt elkötelezett, „törzsolvasóvá” vált érdek-
lődők minél szélesebb körét.
.

MÁRK László
igazgató

Tisztelt Olvasó!
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DOMÁNY András
árvízvédelmi ügyintéző
 árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

Befejező szakaszába lépett az interreg v-a Magyar-
ország-Horvátország együttműködési Program 201�-
2020 keretében megvalósuló DraWa projekt, mely 
során a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság a horvát 
agencija za vodna Putove hajózási ügynökséggel, 
egyben projekt partnerével közösen segíti a vízi turiz-
mus fellendítését. 

a pályázat több éves előkészítése után 2017 júniusa 
óta megvalósítási szakaszába lépett, és a Dráva fel-
méréséhez szükséges modern eszközök beszerzését 
követően idén március végén a jó idő beköszöntével 
megkezdődhetett a Dráva hajózási útvonalának szo-
nár rendszerrel történő részletes meder felmérése. a 
meder felmérési munka augusztus közepére befeje-
ződött a közel 200 km-es drávai hajózási útvonalon, 
amely a folyó vízi útjának használhatóságáról, a biz-
tonságos vízi közlekedésről igyekszik gondoskodni. 
a modern felmérő eszköz segítségével pontos képet 
kaphattunk a Dráva meder morfológiájáról, mely so-
rán feltártuk a folyó mélységi viszonyait, valamint ké-
pet kaptunk a fenékdomborzat összefüggéseiről, a 
meder érdességéről. az eszköz nagy terepi felbontá-
sának köszönhetően nagypontosságú mélységadato-
kat szolgáltatott, valamint az adatokból leképezhető 
volt a medertalp anyagi minősége, és annak változása 
is. a rendszer detektálta a hajózási útvonalon veszélyt 
jelentő, mederfenéken lévő természetes és mester-
séges akadályokat is. a felmérési munkát követően 
még az idei évben elkészül a vízi turisztikát és hajó-

forgalmat könnyítő digitális térkép, mely ioS és and-
roid alapú mobil applikációk révén okos készülékekről 
is elérhetővé válik, és amellett, hogy segíti a Dráván 

való eligazodást, tartalmazza a Dráva menti magyar és 
horvát oldali turisztikai látnivalókat, gasztronómiai és 
szállás lehetőségeket, a környékbeli kerékpárutakat és 
nem utolsó sorban a biztonságosan hajózható útvo-
nalat is. 

a turizmus vonzóbbá tételét segítik 
továbbá a Dráva menti települések és 
területek turisztikai, természetvédel-
mi és gasztronómiai lehetőségeit, ér-
dekességeit bemutató háromnyelvű 
(magyar/horvát/angol) kiadványok, 
valamint a drávai hajózással kapcso-
latos információkat tartalmazó táblák, 
melyek mind a magyar, mind a horvát 
oldalon 7-7 kikötőben kerültek kihe-
lyezésre.

A DRAWA projekt



� | Drávától a Balatonig

FONÓD András
vízrendezési ügyintéző
Vízrendezési és Öntözési Osztály

az európai uniós támogatásból (keHoP-1.�.0-1�-
2016-00007 – 1,907 milliárd Ft) épülő tározó az egy-
re gyakrabban előforduló villám árvizek megelőzése 
céljából létesül, jelentősen növelve ezzel a tározó alatt 
lévő völgyfenéki területek árvízi elöntés elleni bizton-
ságát. a tározó alapfunkciója mellett ugyanakkor al-
kalmas lesz vízhasznosítási (pl. öntözés) és jóléti célok 
megvalósítására is. 

a Baranya-csatorna mentén épülő „Magyarszéki zá-
portározó” közigazgatási szempontból Magyarszék il-
letve Magyarhertelend területén helyezkedik majd el.  
a generál kivitelezést a zalakarosi székhelyű Szabadics 
Zrt. végzi. a tározó területén az előkészítő munkálatok 
(fakitermelés) már 2017. novemberében elkezdődtek, 
majd a vízszinttartó és leeresztő műtárgy (zsilip) építé-
sének megkezdésével folytatódtak. 

a csapadékos téli, illetve kora tavaszi időjárás miatt 
a földmunkát (humusz letermelése, anyagnyerőhely 
kialakítása) 2018. június elején tudta megkezdeni a 
kivitelező. 

a létesítendő tározó oldal töltésének hossza 2 600 
méter lesz, ennek építése 2018. június végén indult 
el. a napi 2-�000 köbméter bedolgozott mennyiség 
eredményeként jelenleg a földmű kialakítása 70%-os 
készültségi szinten van. 

a töltéstest kivitelezését október közepéig - az esős 
időszak beköszöntéig - kívánja befejezni a kivitelező. 

a humuszterítés és egyéb kiegészítő munkák ezt kö-
vetően kezdődnek. a földmunkával párhuzamosan a 
zsilip kivitelezése is folyik, ennek a készültségi szintje 
szintén 70% körüli. 2019-re a vízkivételi mű, tápcsator-
na és a duzzasztó kivitelezése fog átnyúlni. a feszített 
munkatempónak köszönhetően a Szabadics Zrt. a ha-
táridő szerinti befejezést (2019. június �.) előrelátható-
an tartani fogja.

Tározó építése Baranyában
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CSOLCZ István
folyó- és tógazdálkodási referens
 árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

igazgatóságunk egyik legjelentősebb vízfolyása a Drá-
va, melyen hasonlóan más folyókhoz, sajnos tapasz-
talható az úgynevezett medersüllyedés jelensége. a 
kiváltó okok és azok mértékének feltárása, valamint a 
mérsékléshez szükséges megoldási lehetőségek kere-
sése nem „csak” vízgazdálkodási szempontból fontos 
feladat. a feladat nagyon komplex és nem könnyű, 
ennek ellenére a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság 
szakemberei megkísérlik a probléma okainak pontos 
feltárását és ennek ismeretében a megoldási lehető-
ségek megkeresését.
a program részletes bemutatása előtt elöljáróban ta-
lán érdemes egy kis kitérőt tenni a medersüllyedés 
fogalmával kapcsolatosan. a fellelhető források szi-
nonimaként használják a medersüllyedést és a me-
dermélyülést. amennyiben a meder fenékszintjének 
függőleges irányban történő mélyebb szintre helye-
ződését értjük a jelenség alatt, akkor valóban azonos 
jelentésűnek tekinthetjük a két szóhasználatot. Ha ge-
otechnikai szempontból vetjük össze őket, akkor némi 
különbséget lehet tenni. Mivel a meder anyaga egy 
a geológiai fejlődéstől függő talaj vagy kőzet, annak 
legfelső szintje mélyebbre kerülhet összenyomódás 
vagy függőleges irányú tektonikai mozgás hatására is. 
esetünkben a fenékszint a meder anyagának elhordá-
sával járó erózió (berágódás) és tektonikai mozgások 
miatt is változhat, így a jelenséget a két meghatározó 
fogalom (mélyülés, süllyedés) bármelyikével jellemez-
hetjük.
a hosszú távú hidrometriai adatok előzetes elemzése 
megerősítette azt a tényt, hogy a medermélyülés a 
Dráván is létező jelenség. a vízállás és vízhozam, to-
vábbá keresztszelvény felvételi adatok feldolgozása is 
kimutatta a jelenséget, igaz a folyó vizsgált szelvényei-
ben ez eltérő mértékben jelentkezik. a Dráva Barcsnál 
található vízmérce szelvényének változása a mellékelt 
ábrán is megfigyelhető. a folyók horizontális és verti-
kális fejlődésére minden, a folyó energiaegyensúlyát 
befolyásoló beavatkozás hatással van. a medermé-
lyülésre ható számos tényezőt a szakirodalom alapve-
tően két fő csoportra osztja. az egyik a természetben 
lejátszódó rövid és hosszú távú folyamatok, pl.: a me-
derfenék alatt elhelyezkedő geológiai képződmények 
mozgásának eredményeként kialakuló változások. a 
másik az emberi tevékenység eredményeként jelent-
kező hatások, melyek rövidebb idősíkon jelentkezhet-
nek, de mértéküket tekintve jelentősek lehetnek. az 
emberi tényezők közül a kavicskitermelés (folyósza-
bályozási és ipari céllal), folyószabályozás, erőművek 
építése emelhető ki.

a medermélyülés hatásai a következőkben foglalható-
ak össze. a természetes hordalékviszonyok bármilyen 
okból történő megváltozása a folyón egy új egyensú-
lyi állapotra való törekvést eredményez. a változást 
követően a hordalékszállításra fordított energia egy 
része felszabadul és a folyó ezt a többletet a meder 
mélyítésére használja. a kialakuló hordalékhiány ese-
tén tehát a folyó saját medréből, a part és mederfenék 
erodálásával igyekszik pótolni a deficitet. 
a folyó menti területeken a csökkenő talajvízszint a 
mezőgazdasági célú hasznosítást épp úgy érinti, mint 
a természetes élőhelyek átalakulását.
a mélyebb és keskenyebb kis- és középvízi mederből 
árvizek idején kilépő folyó a nagyvízi mederben rakja 
le hordalékát, mely ott az átlagos terepmagasság nö-
vekedését eredményezi.
a vízügyi szakma a káros hatások egy részét már eddig 
is igyekezett kiküszöbölni. ennek eredménye, hogy 
jelenleg a Dráva folyóból mederanyag eltávolítás ki-
zárólag a folyó medrének szabályozása és fenntartása 
érdekében, engedély birtokában végezhető. a pre-
ventív intézkedések mellett vannak az energia egyen-
súlyt operatív módon befolyásoló beavatkozások, 
mint például a mesterséges hordalékpótlás. 

a folyamat lassítása, megállítása annak összetettsége 
miatt komplex megközelítést kíván. igazgatóságunk 
az elkövetkező években a liFe17 nat/Hu/000�77 
azonosító számú, „Wise water management for the 
conservation of riverine and floodplain habitats along 
the Drava river” című projekt keretében igyekszik fel-
tárni a jelenség okait és megoldást találni a kezelésére. 
Bármilyen hosszú távú döntés is születik a témában, 
annak meghozatala társadalmi szintű és országok 
közötti konszenzust igényel, hiszen a medermélyülés 
mérséklésében elért eredmények is széles körben fog-
nak jelentkezni. 

A Dráva medermélyülésének vizsgálata
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HORVÁTH Gábor
osztályvezető
Vízrajzi és adattári Osztály

az éghajlatváltozás hatásai egyre nagyobb szerepet 
kapnak a mindennapi életünkben. a csapadék egyre 
szélsőségesebb eloszlása nemcsak az árvizek kialaku-
lását segíti, hanem az aszályos időszakok gyakoriságát 
is növeli. ezen tendenciák markánsabbá válása miatt 
az országos vízügyi Főigazgatóság és az alsó-tisza-
vidéki vízügyi igazgatóság kezdeményezésére az ár-
vízvédekezés segítéséhez hasonló logika mentén az 
egész országot lefedő aszálymonitoring rendszer ki-
alakítása kezdődött el az elmúlt években.

„a rendszer kifejlesztése hosszú távon támogatja a 
területi vízkészlet-gazdálkodást, segíti a talajban ren-
delkezésre álló dinamikus készletek változásának fo-
lyamatos nyomon követését, ezáltal lehetővé teszi az 
optimális öntözővíz-szolgáltatás folyamatának kifej-
lesztését és gyakorlatba ültetését. további cél, hogy a 
monitoring rendszer által szolgáltatott adatok alapján, 
az aktuális vízháztartási helyzetnek megfelelően, vala-
mint az előrejelzések figyelembe vétele mellett a víz-
hiány, vagy aszály mértékének megfelelő riasztási fo-
kozatok kerüljenek meghatározásra. a hálózat, a mért 
és modellezett adatok, valamint a hozzá kapcsolódó 
feldolgozó algoritmusok a korai előrejelző rendszer 
alapját képezik, amely a preventív beavatkozásokat, a 
szükséges döntések meghozatalát támogatják.”  
Az operatív aszály és vízhiánykezelő rendszer kialakítása Fi-
ala K., dr.Benyhe B.

igazgatóságunkon 2018 tavaszán két mérőállomás 
kialakítására került sor. Szederkény és kálmáncsa tér-
ségében létesültek a monitoring állomások.  Mindkét 
helyen a csapadék, léghőmérséklet, relatív páratarta-
lom, mellette 10, 20, �0, ��, 60, 7� cm mélyen a talaj-
hőmérséklet és talajnedvesség mérésére is sor kerül. 

az érzékelők, szenzorok mért adatai folyamatosan tá-
rolódnak a http://aszalymonitoring.vizugy.hu/ honla-
pon, ahol bárki elérheti őket az internet segítségével. 

a beérkező adatokat a honlap szoftverei 
dolgozzák fel, jelenítik meg numerikus 
és grafikus formákban kiszámolva az 
aszályindexet (HDi) is.
vízhiány stressz index (HDiS): a HDi 
stressz korrekciós tényezőt tartalmazó 
változata. a HDiS figyelembe veszi a víz-
háztartási helyzet mellett a szélsősége-
sen csapadékhiányos és meleg időjárási 
helyzetek növényekre gyakorolt hatását 
is.

az adatokból hetente készítünk érté-
kelő jelentéseket a területünkön lévő 
6 aszálykörzetről (alsó-Duna jobb part, 
Dráva menti, rinya-mente, kapos-kop-
pány felső, Balaton déli, kis- koppány).

a honlapon a teljesség igénye nélkül az 
alábbi térképek, ábrák érhetők el: 

Aszálymonitoring rendszer létesítése 
a Dél-Dunántúlon

aszálymonitoring állomás Szederkény (Pluvió csapadékmérő és adcon tr1 
légnedvesség és léghőmérsékletmérő)

talajnedvesség mérő szenzorok (illusztráció)
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ország térkép a mérőállomásokról

7 napos információk a talajhőmérséklet, talajnedvesség adatokról

az aszályindex országos alakulása
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JAKAB Róbert
monitoring referens
Vízrajzi és adattári Osztály

a klímakutatók döntő többsége szerint az emberi te-
vékenység hatására megváltozik bolygónk éghajlata. 
Sőt, évről évre borúlátóbbak ezek az előrejelzések. a 
tanulmányok visszafordíthatatlan változásokról, akár 
az emberi civilizáció megszűnéséről beszélnek. kis 
írásomban az idei év extrém időjárásaiból gyűjtöttem 
össze néhányat.

nyári hőhullámok az északi féltekén

2018 nyarán Skandináviától tunéziáig az északi fél-
tekén szinte mindenhol hosszan tartó, maximális 
hőmérsékleti, vagy tartóssági rekordokat döntögető 
hőhullámokat tapasztalhattunk. a hőhullámok okai az 
extrém gyenge jet stream (futóáramlás), illetve a ma-
gas tengervíz hőmérsékletek voltak. 

a jet stream, vagy magyarul futóáramlás a mérsékelt 
égöv felett kígyózó magaslégköri kis keresztmetszetű, 
ellenben nagyon erős szelek, áramlási zónák, amelyek 
az egész földet körbefutják. Jelentőségük a mérsékelt 
öv időjárásának szempontjából óriási, mert ezen jet st-
reamek, sebessége, meanderezése (észai-déli irány ki-
terjedése) nagyban befolyásolják időjárásunkat. Példa-
ként az augusztusban az ibériai-félszigeten megfigyelt 
hőhullám is az erőteljes észak-déli meanderezésű jet 
stream miatt alakult ki.  ez a jelenség kedvez a magas 

nyomású területek (amely a nyári hónapokban egyet 
jelent a tiszta felhőtlen égbolttal, a kánikulával) kiala-
kulásának, azok sokáig történő fennmaradásának. 

tartós hőhullám Skandináviában és a balti államokban: 
Svédországban szokatlanul hosszú és forró hőhullám 
okozott nagy kiterjedésű erdőtüzeket, szárazságot. 
Stockholmban 1760-tól mérik a havi átlaghőmérsék-
leteket, eddig az idei május és július bizonyult a leg-
melegebbnek a mérések kezdete óta. Bár az emberek 
örültek a meleg időjárásnak, a természetben hatalmas 
károkat okoztak a mindenhol megjelenő erdőtüzek. a 
tévé képernyőjén csodálkozva nézhettük a mediter-
rán országokban megszokott, de a skandináv égen 
ritkán látható tűzoltó repülőgépeket.  

Hőhullám az ibériai-félszigeten: augusztus elején az 
újságok �0 °C-ot is elérő maximális hőmérsékleti elő-
rejelzésekről cikkeztek. Bár végül a maximális hőmér-
séklet nem érte el ezt a hőmérsékletet, így is rendkívü-
li volt a forróság. 

alacsony vízszintek, magas vízhőmérsékletek német-
országban, közép-európában: németországban az 
elba és a rajna, a Duna és más folyók vízszintje rend-
kívül alacsony volt, ugyanakkor a vízhőmérsékletek re-
kordokat döntögettek. Számos atomerőművet kellett 
leállítani, vagy korlátozni a teljesítményüket a magas 
vízhőmérsékletek miatt. a magas vízhőmérséklet és 
alacsony oxigén szint sokfelé halpusztulásokat oko-
zott. németországban új maximális hőmérséklet re-
kord született. augusztusban Magyarországon is re-
kord alacsony vízállásokkal szembesültünk a Dunán. a 
képen a híres éhezők sziklája látható, amely a csehor-
szági Decinben található az elba folyó medrében. Csak 
rendkívül alacsony vízállásnál válik láthatóvá.

Időjárási anomáliák 
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természetesen a felsoroltakon kívül több más európai 
államban is hasonló mértékű volt a szárazság, illetve 
a forróság. 

európán kívül, említésre méltó, hogy afrikában 2018. 
július �-én új hőmérsékleti rekord született az algériai 
el Bayadhban ahol is �1,� °C-ot mértek árnyékban. ez 
jelenleg az afrikában valaha mért legmagasabb maxi-
mális hőmérséklet.  
kanadában is szokatlanul meleg volt, amely magas 
páratartalommal párosult. az egyesült államokban, 
kaliforniában már a megszokottnak tekinthető a szá-
razság, mely a helyi mezőgazdaságnak óriási károkat 
okoz. az idén sem volt ez másképp. 
Bár voltak helyek ahol nem a forróság, hanem az ext-
rém mennyiségű csapadék okozott gondot. 

Mint például Japánban. 2018. július elején Japán déli, 
régióira mindezidáig nem látott mennyiségű csapa-
dék hullott le. a Sikoku szigeten lévő umaji telepü-
lésen a tíz nap alatt lehullott csapadékmennyiség az 
egészen elképesztő 1800 mm-t is meghaladta. az 
alábbi táblázat mutatja be, hogyan is alakultak ezen 
11 nap csapadékviszonyai az említett településen. 

a rengeteg csapadék természetesen áradásokat, sár-
lavinákat okozott, amelynek következtében kétszáznál 
is többen veszítették életüket. 

Sajnos a jövőt illetően elég borúsak a kilátások. a kár-
pát-medencében is fel kell készülnünk a klíma meg-
változásra, amelyek elsősorban a csapadékok szélső-
ségesebb eloszlásában, a nyári forróság idejének és 
mértékének növekedésében fognak megmutatkozni.

PINCZEHELYI-TÁTRAI Tímea
pR referens
titkárság

az országos vízügyi Főigazgatóság (ovF), valamint 
a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság (DDviZig) szer-
vezésében 2018. április 17-19. között került megren-
dezésre Sikondán az idei évi árvízvédelmi, Folyó-és 
tógazdálkodási országos konferencia. 
a rendezvényen több mint 90 fő vett részt, az ország 
egész területéről érkeztek a vízügyi szakemberek elő-
adóknak vagy hallgatóságnak. a három nap alatt �2 
db előadás hangzott el, részletesen taglalva az ágazat 
aktuális feladatait és célkitűzéseit, melyek végrehajtá-
sához feltétlenül szükséges a közös gondolkodás és 
az egységes szemlélet. a főbb témakörök (differen-
ciált árvízvédekezés, árvízi kockázatkezelés, nagyvízi 
mederkezelési tervek, közfoglalkoztatás, ágazatban 
futó projektek aktuális kérdései) előadásai után közös 
„kerekasztal” beszélgetések alakultak ki, ahol minden-
ki megfogalmazhatta műszaki véleményét, esetleges 
tapasztalatait.

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó- 
és Tógazdálkodási Országos Konferencia
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SÁGHINé JuHÁSZ Ildikó
felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási referens
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

a Magyar Hidrológiai társaság Baranya Megyei te-
rületi Szervezete idén is gazdag programkínálattal 
igyekezett tagjai és más, vízzel valamilyen formában 
foglalkozó szakemberek érdeklődését felkelteni. a 
programok között éppúgy voltak előadóülések, mint 
szakmai tanulmányutak, de mindenképp említést ér-
demel a minden évben megrendezésre kerülő orszá-
gos vándorgyűlés és a területi szervezet tisztújítása is.

Szakmai előadóülések
a területi szervezet évi első előadóülése január 2�-
én került megtartásra „alacsony költségvetésű, nagy 
pontosságú fenékdomborzat felmérés radar techno-
lógiával” címmel. az ülésen dr. Halmai ákos, a Pte dok-
torandus munkatársa tartott előadást összefoglalva a 
geodéziai mérések fejlődését, a mérési eljárások kü-
lönböző csoportosítását, illetve bemutatva a múltban 
és a mostanság alkalmazott technológiákat. Szó esett 
a liDar-os mérésekről, a különböző típusú szonárok-
ról, továbbá hírt kaphattunk egy ígéretes – pontos, 
mégis olcsó – fejlesztésről is.

a következő előadóülésre február 27-én került sor. 
„a Cún-Szaporcai-holtág vízpótlása” című előadóülés 
keretében először a Pécsi tudományegyetemről dr. 
lóczy Dénes tartotta meg „Dráva ártér rehabilitáció 
az Ős-Dráva program keretében” című bevezető elő-
adását, majd az igazgatóság részéről kulcsár lászló 
tájékoztatta a hallgatóságot a „Cún-Szaporcai-holtág 
rendszer vízpótlásának egy éves tapasztalatai”-ról. vé-
gül a Duna-Dráva nemzeti Park igazgatóság munka-
társai, Parrag tibor és Wágner lászló beszéltek a „Drá-
va menti holtágak vízpótlásának természetvédelmi 
vonatkozásai”-ról, a természetvédelmi szempontból 

szükséges és elégséges beavatkozások mértékéről.
az év egyik legjelentősebb „vizes” eseményeként, a víz 
világnapja alkalmából, március 21-én Szigetváron a 
vigadó dísztermében tartották meg éves ünnepségü-
ket a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság és a Magyar 
Hidrológiai társaság Baranya és Somogy Megyei terü-
leti Szervezetei. 

a műsor a „védd természetesen!” jelmondathoz kötő-
dő, gyermekeknek kiírt alkotó pályázat díjátadójával 
kezdődött, melyet idén rendhagyó módon a termé-
szettudományi Múzeummal közös kiírásban jelentet-
tek meg a szervezők. a hagyományos ünnepi konfe-
rencián a köszöntők sora után a Szigetvári Weiner leó 
alapfokú Művészeti iskola zenei műsora következett, 
majd érdekes előadások hangzottak el „vízkormány-
zás erdészeti vonatkozásai a Dráva-síkon” címmel a 
Mecsekerdő Zrt.-t képviselő kocsis tamástól, illetve 
„történelmi kalandozások a Dráva mentén” címmel a 
Duna-Dráva nemzeti Park igazgatóság képviseletében 
Závoczky Szabolcs igazgató úrtól. kapcsolódó prog-
ramként pedig a varasdi vízügyes kollégánk, Zdenko 
kereša a „Folyók hordalékának nyomában” című fotó-
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.

az i. félév utolsó, „vízminőség Javító Program Baranyá-
ban” című előadóülését június 12-én tartotta meg a 
területi Szervezet, ahol elsőként Horváth Zoltán, igaz-
gatósági dolgozó adta elő prezentációját „a vízmi-
nőség javító program áttekintése” címmel. ezután az 
aQuaProFit Zrt.-től Horváth Szabolcs „Műszaki meg-
oldások, vízminőség javításhoz beépíthető berende-
zések” című előadása következett, végül a Baranya 
Megyei kormányhivatal, népegészségügyi Főosztá-

Az MHT Baranya Megyei Területi Szervezetének 
2018. I. félévében történt legfontosabb eseményei

SINDLER Csaba
osztályvezető
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály
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lyáról Zwick Zoltán tartotta meg „a vízminőség javítás 
helyzete közegészségügyi szempontból” címet viselő 
előadását.

Jelölő Bizottság választás és elnökség újraválasztás
Február 27-én a Jelölő Bizottság megválasztásával ná-
lunk is megkezdődött a tisztújítás. a Jelölő Bizottsági 
tagok feladata az volt, hogy személyes egyeztetés után 
megtalálják azokat az elhivatott szakembereket, akik 
idejüket nem kímélve biztosítják a területi Szervezet 
folyamatos működését. a Jelölő Bizottság javaslatára a 
tagok a június 12-i ülés alkalmával megválasztották az 
új vezetőséget, mely alapján a területi Szervezet elnö-
ke Márk lászló, titkára Sághiné Juhász ildikó, vezetősé-
gi tagjai pedig Schubert József, Sindler Csaba, kulcsár 
lászló, kardosné Hódosi andrea és Szentirmay györgy 
lettek. a területi szervezetek tisztújítása után az orszá-
gos tisztújítás várhatóan 2019. év első félév végéig fog 
lezajlani - várhatóan teljesen új elnökség és vezetőség 
megalakulásával.

Szakmai tanulmányutak
a társaság tagjai első félévben két tanulmányúton 
vehettek részt. április 26-án a Fekete-víz vajszlótól a 
Drávai torkolatig húzódó szakasza műtárgyainak meg-
tekintésére, míg május 29-�0. között a kis-Balatoni víz-
rendszer és a Hévízi-tó bejárására került sor.
a Fekete-víz menti tanulmányút a vízfolyás 16+9�2 km 
szelvényében kiépített vajszlói vízrajzi műtárgynál in-
dult. itt kulcsár lászló igazgatósági kolléga mutatta be 
a vízrajzi állomás felépítését, működését. a következő 
fontosabb állomás a cúni duzzasztó volt, ahol lőrincz 
gábor területi felügyelő vázolta a műtárgy műszaki 
jellemzőit, illetve ismertette az üzemeltetés eddigi 
pozitív és negatív tapasztalatait. a Fekete-víz jobb 
partján tovább haladva, a résztvevők rövid látogatást 
tettek a Szaporcán működő Ős-Dráva látogatóköz-
pontban, ahol az ormánság természeti értékeivel és 
hagyományaival ismerkedhettek meg. a tanulmány-
út utolsó állomása a Fekete-víz torkolata volt, majd 
a programot Drávaszabolcson egy kellemes ebéd és 
kötetlen beszélgetés zárta.

a kis Balatoni vízrendszer és a Hévízi tó két napos szak-
mai út első állomása a zalavári kis-Balaton Ház volt, 
amit a Ház kiállításának megtekintése után, a kányavá-
ri sziget kerékpárral történő bejárása, majd a kis Bala-
toni vízrendszer i. és ii. ütem megtekintése követett. ez 

utóbbi állomásai voltak a Diós-sziget, a Fekete istván 
emlékház és a Matula kunyhó, az ingói kilátó, illetve 
a Pogányvári sziget. a nap végén a csapat keszthely-
re érkezett, ahol a szállás elfoglalása után egy nagyon 
hangulatos sétát tehetett. a másnapi célállomás a Hé-
vízi tófürdő volt, ahol egy bevezető előadás után sor 
került a fürdő bejárására, vízilétesítményeinek bemu-
tatására, és még egy kis fürdőzésre is lehetőség nyílt. 

országos vándorgyűlés gyulán
a Magyar Hidrológiai társaság idén 2018. július �. és 6. 
között gyulán, a vizek városában rendezte meg XXXvi. 
országos vándorgyűlését. a hagyományosnak számí-
tó, rangos esemény idén is méltó volt kiváló hírnevére. 
a 12 különböző szakmai szekcióban ugyanis a legtöbb, 
vízzel valamilyen formában foglalkozó szakember és 
résztvevő megtalálhatta az érdeklődését leginkább 
felkeltő, számos hasznos információt tartalmazó elő-
adásokat. emellett természetesen kötetlenebb szak-
mai és baráti beszélgetésekre is lehetőség nyílt akár az 
előadások között, akár a tanulmányi kirándulás alatt, 
akár a július �-i esti rendkívül jó hangulatú baráti talál-
kozó keretében. a vándorgyűlés népszerűségét mu-
tatja, hogy idén is csaknem �00 érdeklődő vett részt 
rajta – köztük igazgatóságunk szintén előadásokat is 
tartó 9 kollegájával. Így hát mind a szervezés színvona-
la, mind a programok összeállítása tekintetében „ma-
gasan van a mérce”, mivel bejelentésre került, hogy 
2019-ben a XXXvii. országos vándorgyűlés házigazdá-
ja a társaság Baranya Megyei területi Szervezete lesz, a 
rendezvénynek pedig Pécs városa fog otthont adni. a 
pécsi bemutatkozó filmet megtekinthetik az érdeklő-
dők az alábbi linken:
http://www.hidrologia.hu/mht/index.php?option=
com_content&task=view&id=966&itemid=28�

további, tervezett rendezvények
ugyanúgy, ahogy a vándorgyűlést, a társaság minden 
évben megrendezi az ifjúsági napokat és a Hidrobi-
ológus napokat is. Míg az előbbi a (�� évesnél nem 
idősebb) fiatalok szakmai fejlődését és a kapcsolat-
építését segíti, addig az utóbbit a neves hidrobioló-
gus kutatók és szaktekintélyek tudása, tapasztalata 
miatt (is) érdemes meglátogatni. az ifjúsági napok 
idén szeptember 20-21. között tiszakécskén, a Hidro-
biológus napok pedig október �-�. között tihanyban 
szolgálnak tartalmas programmal minden kedves ér-
deklődő számára.
az országos rendezvények mellett Pécsett ebben az 
évben még három előadóülés megtartása tervezett. 
október 18-án az Ős-Dráva Master Plan bemutatása 
következik, majd november 7-én a tettye Forrásház 
Zrt.-vel közös programunkra, a víziközművek üze-
meltetéséhez kapcsolódó nyílt napra, kerül majd sor. 
végül idei utolsó előadóülésként december 11-én a 
Magyar Halászat jelenlegi gazdasági helyzete és nö-
vekedésének perspektívái című szakmai nap kerül 
megrendezésre, ahol halászlét is kóstolhatnak majd a 
résztvevők.
Mivel az MHt minden rendezvénye nyilvános, minden 
szakmai érdeklődőt szeretettel várt és vár a jövőben 
is!
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VÁRADI Nelli
szakaszmérnök-helyettes
kaposvári szakaszmérnökség

1968-ban a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság egy 
tanulmánytervet készített, melyben domborzatilag 
és hidrológiailag megvizsgálta a Deseda-patakot és 
vízgyűjtő területét, hogy alkalmas-e víztározó létesíté-
sére. a vízgyűjtő terület nyugat-külső-Somogy és Dél-
külső-Somogy kistáj területén helyezkedik el. 

197�. július 6-án az országos vízügyi Hivatal, a Dél-
dunántúli vízügyi igazgatóság és a Somogy Megyei 
tanács megegyezett a tározó munkálatainak megkez-
désében.
a tavat a Deseda-patak völgyzáró gáttal történő elzá-
rásával duzzasztották fel 197�-ben, majd a műtárgy 
átadására és üzembe helyezésére csak 1976 augusz-
tusában került sor.
a Deseda-tó a nevét az őt tápláló Deseda-patakról 
kapta.

a Deseda hazánk leghosszabb mesterséges tava, 8 km 
hosszú, átlagosan �00-�00 m széles, 26 km kerületű, 
2�� hektár területű és 8,2 millió m� vizet tárol. vízgyűj-
tő területe közel 170 km2. a Desedát árvíztározóként 
hozták létre, de a kezdetektől fogva célpontja volt a 
kaposvári horgászoknak, majd a kaposvári Sporthor-
gász egyesület lett a halászati jogok birtokosa.

a tó erdővel, mezővel tarkított környezete a kirán-
dulóknak és a vízi sportok szerelmeseinek egyaránt 
kellemes időtöltést nyújt. a toponárhoz közeli részt 
főként a fiatalok, a sportolást és a strandolást kedvelők 
látogatják, míg a kaposfüredet, Magyaregrest és So-
mogyaszalót érintő partszakasz a csendet, nyugalmat 
keresők pihenőhelye. a Desedát teljes egészében kör-
be veszik változatos túra- és kerékpárutak. a tó partján 
építették meg 201�-ben a Fekete istván látogatóköz-
pontot, mely az itt fellelhető élővilágot mutatja be.

a tározó mind vízügyi létesítmény szempontjából, 
mind pedig rekreációs szempontból kiváló látványos-
ságot nyújt az érdeklődőknek. 

A Deseda tározó rövid bemutatása
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dr. RÓNAY Anikó
jogász
igazgatási és jogi Osztály

a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság ellen a közel-
múltban három kártérítési per volt folyamatban, me-
lyekben hasonló, szerződésen kívüli kártérítés tényál-
lása alapján indult az eljárás. a kártérítési felelősséget 
mindhárom eljárásban az igazgatóság 
vagyonkezelői státuszára, a fenntartási 
és védekezési kötelezettségének elmu-
lasztása miatt a magántulajdonban lévő, 
mezőgazdasági földek elöntésével bekö-
vetkezett károkozásra alapították a felpe-
resek. az alábbiakban röviden összefog-
laljuk ezen eljárásokat.

1. a felperes és a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság, 
mint ii. rendű alperes részvételével 201� óta folyamat-
ban volt – és 9.292.�20,- Ft kártérítés és járulékai meg-
fizetése iránt indult – polgári peres eljárás 2017 októ-
berében zárult a másodfokú bíróság jogerős ítéletével, 
a kereset teljes elutasításával. a tényállás szerint a Fel-
peres tulajdonában álló földterületeket 2010 májusá-
ban, valamint 201� áprilisában és 201� októberében 
árvízkár érte, a Bükkösdi-árapasztó csatorna �+100 km 
szelvényénél található műtárgy (csapóajtós áteresz) 
meghibásodása miatt, amin keresztül a földjeit elön-
tötte a víz. a ii. rendű alperes felelősségét az i. fokú 
bíróság a meder „elhanyagolt” állapotára hivatkozással 
állapította meg. az igazgatóság az ítélet ellen felleb-
bezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az igazga-
tóság a meder üzemeltetésére köteles, mely kötele-
zettségének a vízjogi üzemeltetési engedélyben és a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tett. a 
meder alkalmas volt az engedélyben meghatározott 
víz levezetésére, mely állítással ellentétes bizonyítás az 
eljárás során nem történt. a meder állapotával, illetve 
az esetleges elhanyagoltságból eredő károsító hatá-
sával kapcsolatban – az álláspontunk szerint hiányos, 
ellentmondásokkal teli – szakértői vélemény sem tar-
talmazott egyértelmű állásfoglalást. az eljárás során 
a bekövetkezett kár és alperesek mulasztása közötti 
okozati összefüggés vizsgálata körében fontos kérdés 
volt továbbá a vis maior vizsgálata, hiszen 2010-ben 
átlagon felüli csapadék hullott. a per során megálla-
pítást nyert, hogy a 2010-es kár műtárgytól függetle-
nül elháríthatatlan volt, tehát az átlagot meghaladó 
csapadékmennyiség miatt a termés mindenképpen 
kipusztul. az igazgatóság felelőssége a bekövetkezett 
károk tekintetében tehát ebben az évben a bíróság 
szerint is kizárt.
a másodfokon eljárt Pécsi törvényszék jogerős íté-
letében a felperes keresetét az igazgatósággal szem-

ben elutasította, egyúttal �01.608,- Ft perköltség 
megfizetésére kötelezte. a másodfokú ítélet indoko-
lása szerint tévedett az i. fokú bíróság, mikor levonha-
tónak találta azt a következtetést, hogy a meder elha-

nyagolt állapota és a felperes kára között 
fennáll az okozati összefüggés. az i. fokú 
eljárás során nem került bizonyításra az 
okozati összefüggés a bekövetkezett kár 
és a ii. r. alperes mulasztása között, a bi-
zonyítatlanság felperes terhére esik. Íté-
letében elfogadta a másodfokú bíróság 
az igazgatóság érvelését, miszerint va-

gyonkezelőként a meder és nem az érintett torkolati 
műtárgyak fenntartása a feladata, illetve a helyi vízkár 
elleni védekezésben az igazgatóság kötelezettsége 
a jogszabályok értelmében a védekezésre kötelezett 
önkormányzatnak szakmai segítség nyújtása, mely 
jogszabályi előírásnak jelen ügyben maradéktalanul 
eleget tett.

2. az i. és ii. rendű felperesek által �.602.�0�,- Ft kár-
térítés és járulékai megfizetése iránt indult perben a 
fentihez hasonló volt a tényállás. Felperesek földjeit 
– a vízfolyás területén található, � általuk megjelölt 
zsilip hibájából – elöntötte a víz. az igazgatóság vé-
dekezésének alapja, az előzőeken túl, hogy a kérdéses 
zsilipek fenntartása, mint oldalműtárgyak, a �0/2008. 
(Xii.�1.) kvvM rendelet szerint az oldalág kezelőjének, 
tehát felpereseknek a feladata, míg alperes kizárólag 
a vízfolyás fenntartásáért felelős, melynek igazolható 
módon jelen esetben is eleget tett. Jelen eljárás során 
is hangsúlyoztuk, hogy a védekezésre kötelezett meg-
állapítása tisztán jogkérdés. Helyi vízkár esetén a véde-
kezésre az önkormányzat köteles, az igazgatóság szak-
mai támogatása mellett, mely kötelezettségét alperes 
teljesítette. a folyamatban lévő eljárás alatt született a 
fenti (1. pontban részletezett) ügyben a jogerős ítélet, 
melyre tekintettel – figyelemmel a hasonló tényállás-
ra, az igazgatóság védekezésének másodfokú bíróság 
általi elfogadására, valamint ezen ügyekben a bírósá-
gok csekély tapasztalatára – felperesek elálltak a ke-
resettől, mely alapján a bíróság a pert megszüntette, 
egyben kötelezte felpereseket ��0.�1�,- Ft perköltség 
megfizetésére. Felperesek a perköltség összegét túl-
zónak találták, így fellebbezéssel éltek a döntés ellen, 
azonban a másodfokú bíróság az igazgatóságnak fize-
tendő perköltség összegét megalapozottnak ítélte és 
az i. fokú ítéletet helybenhagyta.

�. a harmadik – jelenleg még folyamatban lévő – kár-

Kártérítési perek 
az Igazgatóság gyakorlatában
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térítési per tényállása, valamint az igazgatóság vé-
dekezése alapvetően hasonló a fent ismertetett két 
esettel. Jelen perrel kapcsolatban azonban érdemes 
kiemelni néhány eljárásjogi sajátosságot. ami lénye-
ges különbség a fenti esetekhez képest, hogy a Járás-
bíróság előtt indult polgári peres eljárást – tekintettel 
arra, hogy azt a bíróság közhatalom gyakorlásával 
okozott kárnak minősítette – a bíróság hatáskör hiá-
nyában áttette a Pécsi törvényszékre, mint elsőfokú 
bíróságra. a Pécsi törvényszék, mint elsőfokú bíróság 
az ügyben közbenső ítéletet hozott, melyben megál-
lapította az igazgatóság kártérítési felelősségét, a kár-
okozó zsilippel kapcsolatos fenntartási kötelezettségé-
nek elmulasztása miatt. a közbenső ítélettel szemben 
fellebbezéssel éltünk, melyet az Ítélőtábla, mint má-
sodfokú bíróság elkésettség címén elutasított, tehát 
a fellebbezésünket érdemben nem vizsgálta. a Pécsi 
Ítélőtábla végzése ellen sikeresen nyújtottunk be fel-
lebbezést, ugyanis a kúria, mint felülvizsgálati bíróság 
helyt adott a fellebbezésünkben előadottaknak, így a 
másodfokon eljárt Ítélőtáblát a fellebbezésünk érdemi 
elbírálására kötelezte. az Ítélőtábla a kúria döntését 
követően megvizsgálta a fellebbezésünket, az ügy ös-
szes iratával, és megállapította, hogy az elsőfokú bíró-
ság közbenső ítélete megalapozatlan, az igazgatóság 

felelősségét a rendelkezésre álló iratok és az első fokon 
lefolytatott bizonyítás alapján megalapozottan megál-
lapítani nem lehet, így az első fokon eljárt törvényszék 
közbenső ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárás 
lefolytatására kötelezte az első fokú bíróságot.
a fent ismertetett kártérítési perek egyértelművé tet-
ték, hogy a vízjog, mint speciális jogterület, a bírósá-
gok számára is nehezen átlátható, kevés a gyakorlati 
tapasztalat. a vízkár során a védekezésre kötelezett 
megállapítása; a vízi létesítmények fenntartására kö-
telezett (meder – oldalműtárgy – egyéb műtárgyak); 
a meder és a műtárgyak tulajdonjogi helyzete, mely 
gyakran elválik; a nem árvízvédelmi művek árvízvé-
delmi műként kezelése; az árvízvédelmi művekre vo-
natkozó speciális szabályok alkalmazása mind olyan 
szakkérdés, mely ezen eljárásokban tisztázásra szorul. 
további problémára világított rá mindhárom ismerte-
tett eljárás, nevezetesen a vízügyi igazgatóságok és a 
vízügyi hatóság elkülönítése. 
a speciális jogszabályok ismerete és gyakorlati alkal-
mazása kihívást jelent a bíróságok számára is, továbbá 
azt tapasztaltuk, hogy sok múlik a helyes pertaktikán, a 
védekezés felépítésén is, így ezek az ítéletek a jövőben 
segítséget nyújthatnak mind a vízügyi igazgatóságok, 
mind a bíróságok számára.

dr. HORVÁTH Anita
csoportvezető
közfoglalkoztatási Önálló Csoport

az idei év második fele kétségtelenül az adatvédelem-
ről szólt, figyelemmel az euróPai ParlaMent éS a 
tanáCS (eu) 2016/679 renDeletének - (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 9�/�6/ek ren-
delet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédel-
mi rendelet) – azaz a gDPr - rendelkezéseinek hatály-
ba lépésére. 

a hazai szabályozás a gDPr-nak való megfelelés cél-
jából felülvizsgálatra került. ennek eredményeképpen 
az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény (a további-
akban: infotv.) is módosult.

az új szabályozás nemcsak szemlélet-változást hozott 
– illetőleg kellene, hogy hozzon – a személyes adatok 
fokozott védelme érdekében, hanem sajnos az admi-
nisztratív terhek is jelentősen megnövekedtek, külön-
féle nyilatkozatok dokumentálása formájában. azon-
ban, ha figyelembe vesszük, hogy jelen társadalmunk 

élete nagy részét a „kibertérben” tölti, úgy adataink 
védelme kiemelt fontosságú.

az igazgatósági szakmai munkát érintő jogszabályvál-
tozások is hatályba léptek az elmúlt időszakban:

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 
2�2/1996. (Xii. 26.) korm. rendelet módosításáról szóló 
1�9/2018. (vii. 26.) korm. rendelet és az ingatlan-nyil-
vántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól szóló 8/2018. (vi. 29. ) aM rende-
let is hozott új feladatokat illetve a jelenlegi gyakorla-
tot módosította.

Jogi sarok
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KLEIN Judit
oktatási, képzési ügyintéző
igazgatási és jogi Osztály

a vízgazdálkodásról szóló 199�. évi lvii. törvény 1�/
k. §-a, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglal-
koztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös 
szabályairól szóló �91/2017. (Xii. 1�.) korm. rendelet iv. 
fejezete értelmében az idei évtől a vízügyi igazgatási 
szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak négy éves 
oktatási ciklusokban kötelesek tudásukat gyarapítani. 
a továbbképzési rendszer jogszabályi hátterének a 
célja, hogy a közalkalmazottak munkájuk végzéséhez 
naprakész, korszerű elméleti ismeretekkel, az ismere-
tek gyakorlati alkalmazására vonatkozó képességekkel 
rendelkezzenek. 
az első továbbképzési időszak 2018. január 1-től 2021. 
december �1-ig tart. 
a továbbképzési kötelezettség kezdete a próbaidő 
leteltét követő nap, ha nincs próbaidő, akkor a kineve-
zést követő nap. a továbbképzési időszak megszűnik, 
ha az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig � évnél keve-
sebb idő van hátra, illetve ha a közalkalmazott jogvi-
szonya megszűnik. a továbbképzési időszak újraindul, 
ha a munkavállaló ismét közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít. Szünetel a továbbképzési időszak a képzés 
megkezdése hónapjának első napjától a képzés be-
fejezése naptári évének végéig, ha a közalkalmazott 
olyan képzésben vesz részt, mely munkaköre betölté-
séhez követelmény, vagy magasabb munkakör betöl-
tése érdekében szükséges. 
az alap- és középfokú végzettséget igénylő munka-
kört betöltő közalkalmazottak az országos vízügyi 
Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok által kidol-
gozott és megvalósított, egyszerű nyilvántartásba vett 
belső továbbképzéseken vehetnek részt.
a felsőfokú végzettséget igénylő, valamint a vezetői 
munkakört betöltő közalkalmazottak a nemzeti köz-
szolgálati egyetem által biztosított minősített tovább-
képzési programok teljesítése során tehetnek eleget 
továbbképzési kötelezettségüknek.

a közalkalmazottak továbbképzési kötelezettségére 
vonatkozó adatainak nyilvántartására a Belügyminisz-
térium rendészeti vezetőképzési, továbbképzési vizs-
gaportál vízügyi modulja szolgál.
a továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi 
pontrendszerrel történik. a továbbképzési programok 
pontértékét a Belügyi továbbképzési kollégium álla-
pítja meg, a képzés óraszáma, típusa (minősített vagy 
belső továbbképzés), formája (jelenléti, e-learning, 
blended learning), valamint a számonkérés módja 
alapján.
a továbbképzési időszak egyes éveiben kötelező 
megszerezni a teljesítendő összes továbbképzési pont 
legalább 1� %-át úgy, hogy a harmadik év végére a 
teljesítendő összes pont legalább 7�%-át el kell érni. 
vezetők esetében az előírt pontok legalább �0 %-át 
vezetői továbbképzési programmal kell teljesíteni.
amennyiben a közalkalmazott a korm. rendelet ha-
tálya alá nem tartozó más jogszabály vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz által előírt továbbképzé-
si kötelezettségét teljesítette, az ott szerzett pontok 
– közalkalmazott kérelmére – beszámításra kerülhet-
nek, legfeljebb a továbbképzésre előírt tanulmányi 
pont �0%-áig.
az egyes végzettséget igénylő munkakörökhöz tarto-
zó négy év alatt minimálisan teljesítendő tanulmányi 
pontok száma:

a.)  vezetői munkakör esetén 128 pont,
b.)  felsőfokú végzettséget igénylő munkakör esetén 

96 pont,
c.)  középfokú végzettséget igénylő munkakör 

esetén 6� pont,
d.)  alapfokú végzettséget igénylő munkakör esetén 

�2 pont.

Továbbképzési rendszer bevezetése 
a vízügyi igazgatóságokon
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KOMLÓS éva
belső ellenőr

  „Hatalmat nyerünk vagy veszítünk minden lépésünkkel, 
minden hangrezdülésünkkel. nem csak a szavak számíta-
nak, hanem a hangsúly és a hanglejtés is.”
(eva Stachniak)

napi szinten műveljük, folyamatosan 
használjuk, élünk és időként vissza-
élünk az általa kínált lehetőségekkel. 
általában ösztönösen kommuniká-
lunk anélkül, hogy tudatosítanánk 
jelentőségét és fontosságát, nem is 
gondolkodunk el azon, milyen nagy 
kincs van a birtokunkban. Fogalmaz-
hatunk úgy is, hogy az élet különbö-
ző területein aratott sikereink, vagy 
éppen az elszenvedett kudarcaink 
nagyban függenek attól, milyen minőségben tudunk 
másokkal szót érteni. általánosságban az emberek egy-
más közötti kapcsolattartásának eszközeként gondolunk 
rá, gyakran megfeledkezünk fontosságáról, személyiség- 
és közösségformáló hatásáról.

a vállalati együttműködés tereként is meghatározó, hisz 
szakmai és magánéletünk nem különül el élesen egy-
mástól. naponta kell különböző dolgokat elérnünk, és 
optimálisan használva az információcserében rejlő lehe-
tőségeket, nagyban javíthatjuk az eredményességünket. 
egy szervezeten belül minél magasabb szinten működik 
a belső információáramlás, annál inkább megvalósul az 
az értékteremtés, amiért maga a szervezet létrejött. opti-
mális eseteken a vállalati kommunikáció tudatosan szer-
vezett és működtetett, valamint meghatározó az is, hogy 
csatornái milyen hatékonysággal szolgálják a szervezeti 
érdekeket.
a munkatársak egymás közötti kommunikációjának mi-
nősége meghatározó befolyással bír a vállalat teljesít-
ményére, hatással van a munkák minőségre, a határidők 
betartására, a csapatmunkára, a kreativitásra, a rugalmas-
ságra és a munkatársak motivációjára. Bizonyított tény, 
hogy a munkavállalók számára az anyagi megbecsült-
ségen túl rendkívül fontos, hogy visszajelzést, megerő-
sítést, támogatást kapjanak, és megbecsültséget érezve 
végezzék munkájukat. a konstruktív kommunikációt nél-
külöző munkahelyeken nő a bizalmatlanság, rossz han-
gulat alakul ki, kisebb az esély a fejlődésre és a hatékony 
munkavégzésre. azokban az esetekben, amikor az infor-
mális kommunikáció felerősödik, romlik a munkavégzés 
minősége, a munkavállalók között a pletyka és a szóbe-
széd válik a kommunikáció egyik eszközévé és csökken a 
munkatársak közötti szolidaritás.
- az igazán konstruktív kommunikációnak sok 
ismérve van, melyek közül ki kell emelni a pozitív jelleget. 
a harag, az ellenállás és a düh - utólag, józanul mérlegel-
ve egy-egy szituációt - mindig rossz „tanácsadónak” bi-
zonyulnak. Sokkal célravezetőbb az egyes esetek pozitív 
tartalmára koncentrálni és előtérbe helyezni az együtt-
működésre törekvő énünket. 

- nem elhanyagolható szempont az egyszerű-
ség sem, hisz sokan a kommunikációt használják a felszí-
nes műveltségük fitogtatására. Ők azok, akik képtelenek 
a „figyelmes hallgatóság szerepére” és mondanivalójukat 

idegen szavakkal tűzdelik tele. 
- az „először hallgat, aztán kérdez és 
újra hallgat, majd egy kicsit beszél” tech-
nika alkalmazásával bizalmat keltünk 
beszélgetőpartnerünkben, mert azt 
közvetítjük felé, hogy fontos számunkra, 
közlendőjét érdekesnek tartjuk.
- Beszélgetés közben olyan témákat 
célszerű keresni, amelyekkel kapcsolat-
ban közös álláspontot képviselünk. Mi-
nél inkább kompromisszumkészséget 
érez a másik fél, annál befogadóbb lesz, 

ezáltal nagyobb esély mutatkozik a konszenzusra. 
- a figyelmesség mindig nagy érték, a türelem 
és megértés hozzásegíthet bennünket a céljaink gyor-
sabb és könnyebb eléréséhez. törekedjünk méltóságunk 
megtartására, mert tekintélyromboló hatással bír, ha 
kommunikáció közben elveszítjük a fejünket. Durva és 
kemény hangnemmel csak rövid ideig tudunk együtt-
működést kicsikarni. roger Bacon mondta: „a szavaknak, 
ha összpontosítva és erős vággyal, megfelelő szándékkal 
és bizalommal ejtik ki őket, nagy értékük van.”  
- gondolnunk kell arra is, hogy mások megjegy-
zései, kimondott szavai mennyire befolyásolják napi han-
gulatunkat, érzelmeinket. Jól megválogatott szavakkal, 
vagy akár szavak nélkül egy elismerő gesztussal – például 
egy mosollyal, egy kézfogással - meg tudjuk változtatni 
kollégáink napját, de akár teljes lelki állapotát is pozitív 
irányba tudjuk fordítani.

a jó hír az, hogy a pozitív és eredményes kommunikáció 
tanulható. Fontos és érdemes erőfeszítést tenni a job-
bításra, mert kapcsolataink minősége nagymértékben 
függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek megérteni 
az embereket és milyen módon közvetítjük saját mon-
dandónkat. Soha nem lesz arra garancia, hogy azonos ál-
láspontot képviseljünk a kommunikációs partnereinkkel 
és semmiféle befolyással nem bírunk arra, hogy más mi-
lyen módon kommunikál. azt viszont megtehetjük – akár 
önmagunkért is -, hogy folyamatos tanulással magasabb 
színvonalúra fejlesztjük kommunikációs képességeinket. 
nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy munkakörnye-
zetünkben (is) mi irányítjuk a kommunikáció egészét, így 
felelősek vagyunk azért, ha negatív fordulatot észlelünk. 
Ha azt szeretnénk, hogy a dolgok változzanak körülöt-
tünk, saját magunknak is változni kell, mert viselkedésünk 
és stílusunk mérvadó lesz abban, amit képviselünk.

Konstruktív kommunikáció a munkahelyen
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KANYuKNé FENYVESI Ildikó
osztályvezető
Vagyongazdálkodási és üzemeltetési Osztály

a vízügyi igazgatóságok állami feladatai ellátására a 
forrást nagy részben a magyar állam biztosítja, azon-
ban ez a forrásbiztosítás az utóbbi évtized során egyre 
szűkösebbnek bizonyul. Így az igazgatóságon is erős 
nyomás mutatkozott és mutatkozik a tekintetben, 
hogy folyamatosan újabb és újabb forrásbevonási le-
hetőségek után kutassunk. 
az európai unióhoz való csatlakozást követően Ma-
gyarország és így igazgatóságunk számára is lehető-
ség nyílt az uniós pályázati források bevonására, lehí-
vására. ezzel a kínálkozó lehetőséggel igazgatóságunk 
már az elmúlt időszakban is számos esetben sikeresen 
élt és a későbbiekben is élni kíván.

a pályázatok kezelé-
sére az igazgatóság 
2007 februárjában 
létrehozta a va-
gyongazdálkodási 
és Pályázatkezelési 
osztályt, amely ké-
sőbb több néven 
is futott, hat-nyolc 
főig változó lét-
számmal, változó, 
szerteágazó felada-
tokkal, míg mostan-
ra lassan letisztult a 
tevékenységi köre.
Jelenleg vagyongazdálkodási és Üzemeltetési osztály 
a nevünk, kilenc fő aktív és egy fő gYeS-en lévő dolgo-
zóval. az osztály két csoportra tagozódik a két fő tevé-
kenységi irány szerint, Projekt (pályázatokkal foglalko-
zó) és vagyongazdálkodási (ingatlanokkal foglalkozó) 
Csoportra.
az osztály a gazdasági igazgató-helyettes közvetlen 
irányítása és szakmai felügyelete mellett látja el fel-
adatát.

a vagyongazdálkodási Csoport alapvető feladata az 
igazgatóság ingatlanügyi feladatainak ellátása. ez je-
lenti az ingatlanok rendezése keretében a javaslatté-
telt a szükséges fenntartási munkák elvégzésére, az 
igazgatóság kezelésébe tartozó ingatlanok nyilván-
tartását, az ingatlanok rendezésében való közreműkö-
dést, a földhivatalokkal, építésügyi hatóságokkal való 
kapcsolattartást és ügyintézést. ezeket a feladatokat 
a csoport öt fővel, és az igazgatóság jogtanácsosával 
együttműködve végzi.
a csoport vezetője ellátja az igazgatóság vagyonke-

zelésébe tartozó magas építmények rendszeres fe-
lülvizsgálatát is, a szükséges fenntartási, beruházási 
munkákat előkészíti, elvégzi a munkák lebonyolítását. 
Ő a magasépítési kiviteli munkák teljes körű műszaki 
ellenőre is.

a Projekt Csoport négy aktív taggal végzi a munkáját 
(+1 fő gYeS-en van), bár a több mint tíz év alatt nagy-
részt kicserélődtek a tagjai.
az uniós pályáztatási folyamat szigorú adminisztrációs 
és ellenőrzési követelményeket támaszt a pályázókkal 
szemben, mégis a 2007-201�-as uniós ciklusban igaz-
gatóságunkon �� pályázatot nyertünk el, és 100 %-ban 

zártuk sikeresen és 
határidőre ezeket. 
Így a több mint tíz 
éves tapasztalat 
eredményeképpen 
a pályázatokon való 
részvétel folyamata 
most már olajozot-
tan folyik az igaz-
gatóságon. a 201�-
2020-as ciklusban 
jelenleg három 
nemzetközi pro-
jektünk fut, és kon-
zorciumi tagként 

dolgozunk három nagy volumenű keHoP projektben. 
a még ez évben megjelenő új nemzetközi pályázati 
kiírásokra újabb projektötletekkel készülünk.
Minden projekthez külön projektmenedzsmentet 
hozunk létre, amelyekben a műszaki szakembereken 
kívül az egyéb szükséges szakterületeket képviselő 
szakemberek (gazdasági, közbeszerzési, jogi, Pr) is 
szerepelnek. az egyes szakmai osztályokon projekt-
menedzserek kerülnek kijelölésre minden projekthez.
a Projekt Csoport feladata ebben a felépítésben, hogy 
ellássa a benyújtandó pályázatok tartalmi-formai el-
lenőrzési, és a pénzügyi-közgazdasági részek kimun-
kálási feladatait, angol nyelvű projekt esetén a fordítá-
si, tolmácsolási, egyeztetési feladatokat is.
Sikeres pályázat esetén részt veszünk a nyertes pá-
lyázatok megvalósulásának folyamatában, az elszá-
molásokhoz szükséges előrehaladási jelentések ki-
dolgozásában, közbeszerzési, beszerzési és pénzügyi 
területen, elkészítjük a változás bejelentéseket, kifize-
tési kérelmeket, a pályázatok lezárásakor szükséges 
végelszámolásokat. a számos angol nyelven futó pá-
lyázat esetében mindezt angolul tesszük. 

Bemutatkozik a Vagyongazdálkodási és  
Üzemeltetési Osztály
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a pályázatokkal kapcsolatos helyszíni és dokumen-
tumalapú ellenőrzéseket előkészítjük, azokon a saját 
területeinken szükség szerint részt veszünk.
a Projekt Csoport végzi az adatszolgáltatásokat a pá-
lyázatok közbeszerzési, pénzügyi helyzetével kapcso-
latban a különböző irányító szervezetek felé.
az osztály és a Projekt Csoport vezetője egyben a köz-
beszerzési referens is igazgatóságunkon. Feladata a 
pályázatokban lévő és az egyéb igazgatósági közbe-
szerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, az eljá-
rások dokumentálása és lezárása, a szerződéskötések, 

teljesítések felügyelete, a közbeszerzésekkel kapcsola-
tos összegzések, tájékoztatók és beszámolók elkészí-
tése, hirdetmények közzététele.
az osztályunkon folyik a közbeszerzési értékhatár alat-
ti beszerzések igazgatósági szintű tervezése, ellenőr-
zése és utólagos nyilvántartása is.
ahogy fentiekből is látszik, feladat akad bőven, amit 
válogatott csapattal, hat feladatának megfelelő szak-
irányú mérnökkel, és közgazdasági végzettségű szak-
emberekkel oldunk meg.

PINCZEHELYI-TÁTRAI Tímea
pR referens
titkárság

a víz világnapja alkalmából a Dél-dunántúli vízügyi 
igazgatóság és a Magyar Hidrológiai társaság Baranya 
és Somogy Megyei területi Szervezetei márciusban 
megtartották éves ünnepségüket, melyre idén Sziget-
váron, a vigadó dísztermében került sor.

a műsor a „védd természetesen!” jelmondathoz kötő-
dő, gyermekeknek kiírt alkotó pályázat díjátadójával 
kezdődött, melyet idén rendhagyó módon a termé-
szettudományi Múzeummal közös kiírásban jelentet-
tek meg a szervezők. 
a hagyományos ünnepi konferencián beszédet mon-
dott nagy Csaba, a Dél-dunántúli területi vízgazdál-
kodási tanács elnöke, a Baranya Megyei közgyűlés 
elnöke, dr. Balatonyi lászló az országos vízügyi Fő-
igazgatóság osztályvezetője, Bencs Zoltán a Somogy 
Megyei Hidrológiai társaság elnöke, valamint Márk 
lászló a Baranya Megyei Hidrológiai társaság elnöke, a 

Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője. 
a köszöntők sora után a Szigetvári Weiner leó alapfo-
kú Művészeti iskola műsora, majd érdekes előadások 
hangzottak el “vízkormányzás erdészeti vonatkozásai 
a Dráva-síkon” címmel kocsis tamástól a Mecsekerdő 
Zrt. Fejlesztési és Pályázatkezelési osztályvezetőjétől, 
valamint “történelmi kalandozások a Dráva mentén” 
címmel Závoczky Szabolcs igazgató úrtól a Duna-Drá-
va nemzeti Park igazgatóság részéről.
kapcsolódó programként az érdeklődők megtekint-
hették varazsdi vízügyes kollégánk - Zdenko kereša a 
„Folyók hordalékának nyomában” című fotókiállítását.
a víz világnapi rendezvényen a témakör sokoldalú be-
mutatása és a széles közvélemény elé tárása a vizekkel 
foglalkozó, a vízhasználatokban érdekelt, a vízszolgál-
tatásokban résztvevő valamennyi intézmény számára 
lehetőséget kínál a közös szándékú fellépés prezen-
tálására.

Víz világnapi ünnepség - 2018. Szigetvár
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2018. március 22-én a víz világnapja alkalmából meg-
tartott budapesti miniszteri ünnepségen a Dél-du-
nántúli vízügyi igazgatóság közgazdasági osztályának 
dolgozója, Molnár gábor, Miniszteri elismerő oklevél-
ben részesült.

kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Víz világnapi kitüntetés 

Horváth gábor a vízrajzi és adattári osztály vezetője 
2018. május 22-én a Magyar Hidrológiai társaság Pro 
aqua kitüntetését vehette át a társaságban jelentős 
szakmai munkájáért.
a Magyar Hidrológiai társaság 1976-ban - a társa-
ság szakmai tagozódásához igazodó, addigi sokfajta 
emléklap adományozását megszüntetve, helyettük - 
egyetlen, Pro aqua emlékérmet alapított. a bronz em-
lékérem előlapján a földgömb és a “Pro aqua” felirat, 
hátoldalán a “Magyar Hidrológiai társaság 1917.” felirat, 
s egy dombormű látható, melynek háttere egy duz-
zasztómű, előtte egy hullámok felett szálló sirállyal. 
Pro aqua emlékéremmel tüntethető ki a társaságnak 
az a rendes tagja, aki a társaságban jelentős szakmai, 
illetve társasági szervező munkát végzett.

az elismeréshez szívből gratulálunk!

Pro Aqua emlékérmet kapott Horváth Gábor

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter emléktárgyat ado-
mányozott rajnai gábor informatikai osztályvezetőnk-
nek kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül.

Szívből gratulálunk és további szakmai sikereket kívá-
nunk!

Szakmai elismerést kapott Rajnai Gábor 
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PINCZEHELYI-TÁTRAI Tímea
pR referens
titkárság

az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem terelődik a 
vízügyes muzeális értékek megóvására, a nagyközön-
ség elé tárására. a minisztérium is felkarolta ezt a té-
mát, kiemelt szerepet kapott a vízügyi igazgatóságok 
és a múzeumok együttműködése, egymást segítése, 
támogatása. Fokozott hangsúlyt kap az archiválás, 
valamint a szakmai oktatási intézmények mind széle-
sebb körű bevonása a témába.

az országban majd minden vízügyi igazgatóság ren-
delkezik kiállítóhellyel vagy múzeummal, a Dél-du-
nántúli vízügyi igazgatóság kiállítóhelyének létreho-
zása jelenleg folyamatban van, több körben folytak 
megbeszélések és ötletelések az ügyben. választásunk 
a működési területünkön üzemelő „Dráva Múzeumra” 
esett (Dráva közérdekű Muzeális kiállítóhely).

az itt található állandó kiállítás Barcs életét és kultúrá-
ját mutatja be a kezdeti időktől egészen a közelmúltig. 
a környék népének életében meghatározó szerepet 
játszott a Dráva folyó. a varsa, a szigony és a vetőhá-
ló a hagyományos halászat nélkülözhetetlen eszközei 
voltak. Munkaeszközeiket a halászok halászládában 
tárolták, az utolsó barcsi halász ládája és fényképe is 
gazdagítja a kiállítást.

kiválóan beleillik a vízügyes múlt egy szeletkéjének 
ábrázolása és muzeális értékeinek bemutatása is a 
meglévő repertoárba. terveink szerint a kiállítóhely 
emeletén található – eddig raktárhelyiségként funkci-

onáló – külön terem áll majd rendelkezésünkre némi 
felújítást követően. 

a barcsi művelődési házzal és az esztergomi Duna 
Múzeummal szorosan együttműködve és szakmai ta-
nácsokat kérve a közeljövőben összeáll a bemutatásra 
kerülő tárgyak listája.

ezúton is tisztelettel kérünk minden kedves olvasón-
kat, hogy amennyiben rendelkezésükre állnak a kiál-
lítás berendezéséhez felhasználható régi eszközök, 
öltözékek, tárgyak, stb., vagy tudomásuk van ilyenek 
fellelhetőségéről, tájékoztassák a Dél-dunántúli víz-
ügyi igazgatóságot, hogy szakmai emlékeinket az 
utókor számára is hozzáférhető helyen - természete-
sen minden esetben a forrás és a tulajdonos megjelö-
lésével - méltóképpen megőrizhessük!

Vízügyi témájú muzeális értékeink

PINCZEHELYI-TÁTRAI Tímea
pR referens
titkárság

az esztergomi Duna Múzeum tulajdonában lévő ván-
dorkiállítás 2018. március 28-án nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt a pécsi Janus Pannonius Múzeum ter-
mészettudományi osztályának kiállítótermében. 
a vendégeket Walterné Müller Judit, a múzeum 
igazgatóhelyettese köszöntötte, majd Pecze János, 
a Dél-dunántúli vízügyi igazgatóság főmérnöke tar-
tott érdekes és átfogó összefoglalót a Dunáról a szép 
számmal megjelent érdeklődőnek. a területi, történe-
ti, árvízi áttekintés mellett kulturális kapcsolódások is 
elhangzottak a színes beszámolóban.

A folyó, ami éltet és összeköt - a Duna
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NEMZETI KöZSZOLGÁLATI EGYETEM 
Szöveg: Fecser zsuzsanna
Fotó: szilágyi Dénes

nagy sikerrel zárult a nemzeti közszolgálati egyetem 
víztudományi kar szervezésében megvalósuló víz és 
Biztonság Magyarországon konferencia. a rendez-
vénynek a nemzeti közszolgálati egyetem új oktatási 
épülete adott otthont, 2018. szeptember 27-én. 

„a 21. század a népvándorlás, a mesterséges 
intelligencia és a víz évszázada lesz”- mond-
ta Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy a víz és 
biztonság Magyarországon című konferen-
cián. Hozzátette, az elmúlt évszázadokban 
sokat harcoltunk a víz ellen, most meg kell 
tanulnunk okosan harcolni a vízért. az nke 
víztudományi kar nagyszabású konferenci-
ájának résztvevői � szekció 19 előadása során bővít-
hették tudásukat a vízbiztonság témakörében.

„a víztudományi karnak lassan történelme van az 
nke-n”- mondta Bíró tibor. a vtk dékánja mérföldkő-
nek nevezte az eseményt. „az integráció egy fontos 
jele, hogy a kar nemcsak Baján, hanem Budapesten, 
az nke székhelyén is szervez konferenciát”- jelentette 
ki. Meglátása szerint a vízbiztonság értelmezése szé-
leskörű. „ezzel a kérdéssel egyre inkább foglalkoznunk 
kell”- hangsúlyozta. Mint mondta, az előadás szekciói 
azokat a főbb területeket fedik le, melyek alapján gór-
cső alá veszik a vízbiztonságot. „a konferencia aktua-
litása megkérdőjelezhetetlen”- zárta köszöntőjét Bíró 
tibor.

Janza Frigyes köszöntőjében elmondta, hogy a víztu-
dományi kar alapításának elsősorban az volt a célja, 
hogy megpróbálják a bajai képzést a régi fényébe 
visszaállítani. a Belügyminisztérium oktatási főszerve-

zője, az nke tanácsadó testületének tagja kifejtette, 
ha a politika a 21. század nemzetbiztonsági stratégiai 
kérdései között kezeli a vizet, akkor az ehhez szüksé-
ges feltételeket biztosítani kell. kiemelte a nemzeti 
közszolgálati egyetemen belül a víztudományi kar 

létrejöttének fontosságát, amely a vízügyi 
szakemberek képzését segíti elő. „a szakma 
majdnem minden területe érintett a plená-
ris vagy a szekcióüléseken”- mondta a kon-
ferenciáról.

Józsa János a „víztudomány és vízbiztonság: 
kritikus kérdések” címmel tartott előadásá-
ban a vízbiztonsággal kapcsolatos tanul-

mánykötetek bemutatására fókuszált. „Mi szolgáljuk 
víz oldalról ezeknek a szektoroknak a biztonságát”- 
jegyezte meg a Budapesti Műszaki és gazdaságtudo-
mányi egyetem rektora. kiemelte a más tudomány-
területről származó felvetések szerepét, amelyeket 
feltétlenül át kell venniük a kutatásaikba. Példaként 
tért ki előadásában az adatvezérelt megközelítések és 
a big data, a számításfelhő alapú platformok, valamint 
a pilóta nélküli légi járművek témaköréhez kapcsoló-
dó szakirodalomra. a saját tanulmányukról elmondta, 
hogy kijelölte a vízbiztonság szempontú fő kérdéseket 
és beszélt a kutatási igényekről is.

„olyan dolgokról fogok beszélni, amelyek meghatá-
rozzák a jövőbeli cselekvési lehetőségeinket”- fejtette 

ki Szöllősi-nagy andrás a vízbiztonság 
globális kihívásai című előadásában. „a 
vízbiztonság fogalmának eredete tíz év-
vel ezelőtt a nemzetközi vízgazdálkodási 
diplomáciában óriási viták tárgya volt”- 
mondta az nke professzora. Hozzátette, 
számos ország nem fogadja el a vízbiz-
tonság fogalmának létezését és a hozzá 
kapcsolódó politikai hatásokat, holott 
a meglátása szerint katonai konfliktus 
forrása is lehet a víz, például a közel-ke-
leten. a konfliktusok lehetséges megér-
téséhez a víz és a népesség megoszlását 
vette alapul, amelyből lehet látni a po-
tenciális problémás helyzeteket. Mint 
mondta, a népesség 60%-a ázsiában él, 
míg a vízkészlet csupán �6%-a esik oda”- 

mondta. van ott egy olló, mely tovább nőhet. „20�0 
körül 9,� milliárd ember lesz, akinek a 60%-a ázsiában 
fog élni ugyanarra a vízmennyiségre, mint ami most 
van”- fejtette ki. véleménye szerint itt súlyos vízkonf-
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liktusra lehet majd számítani. „a jó vízgazdálkodás 
abszolút kötelesség és etikai parancs”- hangsúlyozta. 
Hozzátette, a jó vízgazdálkodás túlmutat a mérnöksé-
gen, mert a víz társadalmi és politikai probléma is.
„küldetésünk olyan szakemberek képzése, akik a 21. 
század társadalmi és gazdasági kihívásainak képesek 
megfelelni”- jelentette ki Padányi József mk. vezérőr-
nagy. a hazai vízbiztonság megterem-
tésében és fenntartásában betöltött 
hivatásrendek szerepéről tartott elő-
adásában az nke tudományos rektor-
helyettese felidézte az nke történetét 
és bemutatta a jogelőd intézményeket. 
„amikor a képzésről és nevelésről be-
szélünk, az egyik kulcsszó az együttmű-
ködés”- hangsúlyozta. Mint mondta, az 
nke az együttműködés egyeteme. „en-
nek igyekeznek érvényt szerezni” - tette 
hozzá. az egyetem elindulásakor integ-
ratív szemlélettel kellett összehozni a 
különböző szervezeti egységeket, hogy 
az állam működését segítsék. előadásá-
ban kitért az egyetemi közös modul sze-
repére is. „azért kell elsajátítaniuk ezt az 
ismerethalmazt, mert a közszolgák kerülhetnek olyan 
helyzetbe, hogy együtt kell dolgozniuk és problémát 
kell közösen megoldaniuk”- fejtette ki. ez annál haté-
konyabb lesz, minél korábban megismerik egymás 
életét, munkáját, hivatásrendjét - tette hozzá. a közös 
közszolgálati gyakorlatról elhangzott, hogy a hallgatók 
az oktatók irányításával sajátíthatják el a saját hivatás-
rendjükre jellemző legmagasabb vezetés rendjét. Pa-
dányi József kiemelte a vtk képzési szegmensét és a 
kvi szerepét. utóbbiról úgy nyilatkozott, hivatásrendi 
kötelessége ezzel foglalkozni. „a kÖFoP kutatások ka-
pukat nyitottak meg és anyagi forrásokat biztosítottak 
a vízzel kapcsolatos kutatásokhoz is. kiemelt célunk, 
hogy megteremtsük azt a humánerőforrás kapacitást, 
amely a víztudományi kar további fejlődését, az ottani 
minőségi kutatást és oktatást szolgálja”- jelentette ki.

ijjas istván „vízbiztonságos Magyarország” címmel tar-
tott előadásában az un-Water definíciója szerinti víz-
biztonságról beszélt. a BMe építőmérnöki kar vízépí-
tési és vízgazdálkodási tanszék professzor emeritusa 
szerint Magyarországon a vízbiztonság fogalmát az 

ivóvíz biztonságára és az elvárt minőségű és men-
nyiségű ivóvíz biztosítására használjuk. „a szükséges 
mennyiségű és elfogadható minőségű víz fenntart-
ható biztosításáról, a vízszennyezés és a víztől függő 
katasztrófák elleni védekezésről, valamint az ökológiai 
rendszerek megőrzéséről szól” - mondta a fogalom 
magyarázataként. 

az előadásához tartozó címválasztásról szólva felidéz-
te, hogy a gWP a „Stratégia vízbiztonságos világért 
201�-2020- towards a Water Secure World” címet adta 
a vízbiztonság megteremtéséhez ajánlott akcióprog-
ramjának. „előadásommal segíteni szeretném a víz-
biztonságos Magyarország vízió megfogalmazását”- 
jelentette ki. ehhez, mint mondta, a vízbiztonságot 
együtt kell vizsgálni európában, a Duna vízgyűjtőjén 
és Magyarországon, hiszen a módszereket közösen 
alakítjuk ki. „a globális akciók adaptálható eredmé-
nyeit is fel kell használnunk”- hangsúlyozta. az oeCD 
kezdeményezés alapján kiemelte a vízhiány, a nem 
megfelelő minőségű víz, a túl sok víz és a visszafor-
díthatatlan változások kockázatát. „Magyarországon 
is mind a négy kockázatot kezelni kell”- hívta fel rá a 
figyelmet.

a konferencia délutáni szekcióülésein  többek között 
a vízkészletkockázatokról, az ár-és belvíz biztonságról, 
az ivóvízbiztonságról és annak nemzetközi aspektusa-
iról, valamint a vízbiztonság és hivatásrendek kapcso-
latáról tanácskoztak a szakemberek.

.a nemzeti közszolgálati egyetem víztudományi kar várja a jogelőd intézményeiben �0 éve végzettek díszoklevél 
igénylését. a Jubileumi oklevélátadó Ünnepségre, 2019. augusztus végén, szeptember elején kerül sor Baján a víz-
tudományi karon. az igénylőlap letölthető a víztudományi kar honlapjáról: 
https://vtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/alumni/diszoklevel

az igénylések megküldésének határideje: 2019. május �1.

Bővebb információ: 
nagy andrea alumni kapcsolattartó (elérhetőség: nagy.andrea@uni-nke.hu)
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Csillagokkal utazom...

Ma csillagokkal utazom,

s úgy köszönt az ég,

hogy üstököseit küldve

nyújtja ki kezét.

Hagyom magam s

átúszom vele a végtelent,

szabadabb vagyok,

mint bármikor idelent.

Bárcsak mindig repülhetnék,

le nem szállnék soha,

fent békés a lét, lent

pedig mostoha.

itt minden olyan könnyű,

csendes és meleg,

lassan magába szív

az éteri rengeteg.

Mintha nem is álom lenne,

el is hinném talán,

ha nem zörgetne a reggel

harmatos ablakán.

Ózdi Annamária versei

Felnőtt

Már múlnak az ifjúkori évek

s az esőnélküli felhők melege,

már csak néha, hangtalan kérdem,

hogy a nap reggel felkel-e?

langyban úsznak a csillagok,

fényükben pompázik a horizont,

s magába zár minden titkot,

mi valaha egykor álom volt. 

annyi mindent szerettem volna,

ölelve csókolni a felkelő napot,

édesen ringatni minden percét,

mosolyogva várni a holnapot.

Szeretnék még futni

és megmászni hegyeket,

fentről kémlelni órákig

zöldben úszó völgyeket.

táncot járni, eszterláncot,

cérnábaburkolt nevetést,

akarom a gyermekévi

hangzatos pezsdülést!

nézem a tükröt, mely élesen mutatja,

hogy pörögnek a csalhatatlan évek,

s behunyt szemmel még várom csodáit

a kottába rendezett múló zenének.

S ha egyszer megint gyermek lennék,

boldogan ugrálnék, fáradtság nélkül,

s csillogó szemekkel őrülten szaladnék,

mint a bolond, ki a múlásba beleszédül. 
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