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Előszó

nagy megtiszteltetés kö-
szöntőt írni a Dél-dunán-
túli Vízügyi igazgatóság 
igazgatójaként Önöknek 
kedves érdeklődők, nek-
tek kedves kollégák, ba-
rátaim. Örömmel teszem.

Harminckét éve dolgozom 
az ágazatban, miközben 
csodálattal figyeltem az 
idősebb munkatársak el-
kötelezettségét, szaktu-
dását, tapasztalatát. kér-
déseket tettünk, tettem 
fel nekik és ők mindig vá-
laszoltak. Drága sorstár-
saim, akik hasonló vagy jelentősebb idejű 
„múlttal” rendelkeztek, el kell fogadnunk, 
még ha a tükörnek nem is hiszünk, ma már 
tőlünk kérnek tanácsot és gyakran kerü-
lünk döntéshelyzetbe. 

a DDVizig-nél eltöltött 25 év tapasztala-
tával kezdtem meg a 2020. újévet vagy 
esetleg az új évtizedet, az új feladatokkal. 
újult erővel és elszántsággal hívlak ben-
neteket a vízügyi ágazatot érintő felada-
tok szakszerű, pontos megelégedettséget 
eredményező ellátására.

a Vízügyi igazgatóságok fennállásuk óta 
mindig a társadalom által megfogalmazott 
igényeket és feladatokat szolgálták ki és 
hajtották végre. Ezzel a „szolgáltató” alá-
zattal és odafigyeléssel tesszük meg az 
ár- és belvízvédelmi beavatkozásainkat, és 
a lehető legnagyobb odafigyeléssel igyek-
szünk megvédeni a lakosság értékeit a 
vízkártól. a villámárvíz fogalmát 10-20 év 
tapasztalata vezette be a szakmába és a 
köztudatba egyaránt, többnyire kisvízfolyá-
sokon jelentkező, nagyintenzitású csapa-
dék a kiváltó ok. Helyi vízkárként kezeli a 
szakma ezt a jelenséget, védekező az érin-
tett önkormányzat. az önkormányzatok-
kal, a járásokkal és a kormányhivatalokkal 

napi szintűnek kell lennie 
a kapcsolatunknak, mert a 
segítségnyújtásnak, mű-
szaki irányításnak azon-
nalinak kell lennie, azaz 
csak egy kicsit kell gyor-
sabbnak lennünk, mint a 
villám.

az öntözésfejlesztés ki-
emelt stratégiai pont az 
ország számára-, és ezzel 
a mi tevékenységünkben 
is. az öntözési igények 
felmérése, esetleg ösz-
tönzése a legfontosabb 
feladataink közé tartozik 

a működési területünkön.
talán újnak mondható feladat az aszály- 
és aszálykár mérséklése, illetve védekezé-
si feladatok ellátása. 
nagyon jelentős aszálymonitoring-rend-
szer kiépítése van folyamatban a DDVizig 
területén. 

Csak három témát érintettem, s még kel-
lene beszélni a többi tevékenységeinkről 
is, de azt hiszem, az már nem egy köszön-
tő része.

a Víz Világnapjának megünneplésére ké-
szülve – melynek témája a Víz és a klíma-
változás – többek között ezekben a témák-
ban is készültünk előadásokkal március 
25-re tervezett szakmai konferenciánkon, 
mely a világban zajló koronavírus-járvány 
megelőzése érdekében elmarad.  

a Víz Világnapjára tervezett szakmai elő-
adások online formában lesznek elérhető-
ek honlapunkon és hivatalos FB-oldalun-
kon. 

az idei Víz Világnap mottójával: mindenki-
nek van feladata! – hívjuk fel a figyelmet 
a felelősségteljes cselekvésre és együtt-
gondolkodásra.

BENcS Zoltán
igazgató

tisztelt olvasók!

Köszöntő
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az eddigi igazgató, márk lászló nyugdíj-
ba vonulását követően, 2020. január 1-től 
Bencs zoltán vezeti a Dél-dunántúli Víz-
ügyi igazgatóságot. 
a szakember területi vízgazdálkodóként 
végzett 1985-ben, s attól kezdődően fo-
lyamatosan szerzett tapasztalatot és gya-
rapította tudását a vízüggyel foglalkozó 
szervezeteknél, többnyire azok vezetői 
szintjein. kinevezésével most az ország 
harmadik legnagyobb területéért felelős 
vízügyi igazgatóság első számú vezetője 
lett.
Bencs zoltán 2020. janu-
ár 1-től áll a Dél-dunántúli 
Vízügyi igazgatóság élén, 
magyarország belügyminisz-
terének kinevezése alapján. 
Beiktatására január 9-én, az 
országos Vízügyi Főigazga-
tóság vezetője, láng istván 
főigazgató jelenlétében ke-
rült sor.

az új vezető programjának 
sarokpontja: a vízbiztonság 
kialakításának hosszú távú 
koncepciója a területi sajá-
tosságok figyelembe vételé-
vel. a vízgazdálkodás szak-
mai koncepcióját alapvetően 
meghatározzák a klímavál-
tozás következményei. a vízjárás szélső-
ségeinek, a víztöbblet (árvíz, jeges árvíz, 
belvíz), és a vízhiány (aszály), valamint 
az ezekből fakadó vízminőségi problémák 
kezelése új megközelítést kíván. a Dél-
dunántúli Vízügyi igazgatóság területén a 
védvonalak (Drávai védvonal, Dunai véd-
vonal) megfelelő állapotúak. az új igazga-
tó szerint a továbbiakban is a veszély- és 
kockázat mértékéhez illesztett vízgazdál-
kodásra van szükség.

az igazgatóság a Dráva, a Duna és a Bala-
ton által határolt területen végzi tevékeny-
ségét, pécsi központtal. közel 10.000 km2 
kiterjedésű működési területéhez jórészt 
Baranya- és somogy megye, valamint tol-
na megye egy kisebb része tartozik, 527 
településsel és 700 ezer lakossal. a sűrű 
vízfolyáshálózat - hossza közel 3500 km 
-, és a dombvidéki jelleg miatt a területen 
több mint 700 tó helyezkedik el. az igaz-
gatóság kezelésében a Duna és a Dráva 
mentén összesen 107,3 km árvízvédelmi 

fővédvonal szolgálja az el-
öntések elleni védelmet.
a belvízmentesítést három 
belvízvédelmi szakaszon a 
Dráva, a Duna mellett és a 
Balatonnál 12 szivattyútelep 
segíti, ezek összes kapacitá-
sa 15,2 m3/s. 

az igazgatói poszt jelentős 
felelősségi körrel jár. 
a DDVizig főbb feladatai 
közé tartozik a vízkárelhárí-
tás, az ár- és belvízvédelem, 
a szakigazgatási feladatok, 
vízi művek vagyonkezelése, 
vízrajzi feladatok végzése. 
a tevékenységek szintén 
jelentős területe a közfog-
lalkoztatás, a fejlesztési 

projektek lebonyolítása, a magyar-horvát 
viszonylatban adódó határvízi feladatok 
menedzselése, illetve számos eseti vállal-
kozás felügyelete, megvalósítása.

Bencs zoltán három gyermek édesapja. 
több szakmai, társadalmi díj tulajdono-
sa. legutóbb 2014-ben miniszteri Elismerő 
oklevéllel jutalmazták. 

Új	vezető		
a	Dél-dunántúli	Vízügyi	Igazgatóság	élén

Hírek
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a Víz Világnapja minden év március 22-
én megtartott esemény. Célja, hogy rá-
irányítsa a figyelmet a mindenki számá-
ra elérhető, tiszta víz fontosságára és az 
édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 
a világnapot 1992-ben, a Rio de janei-
róban megtartott nemzetközi környezet 
és Fejlődés konferenciát követően kezde-
ményezte az Ensz közgyűlése, és legelső 
alkalommal  egy évvel később, 1993-ban 
tartották meg. 

az idei Víz Világnap fókuszában a klíma-
változás áll, jelmondata: 
Víz és klímaVáltozás.

Ebből az alkalomból a Dél-dunántúli Víz-
ügyi igazgatóság és a magyar Hidrológiai 
társaság Baranya és somogy megyei terü-
leti szervezetei Víz Világnapi ünnepséget 
terveztek 2020. március 25-én (szerdán), 
a somogy megyei Barcson. igazgatósá-
gunk a két szervezettel közösen alkotói 
pályázatokat is meghirdetett a “Víz és 
klímaváltozás” jegyében, a “mindenkinek 
van feladata” jelmondathoz kapcsolódóan, 
óvodás csoportok, általános iskolások, kö-
zépiskolások, valamint felsőfokú oktatási 
intézménybe járó diákok számára.  

A Víz Világnapi eseményeink: kiállítás-
menyitóink a barcsi Dráva Múzeum-
ban-, valamint szakmai konferenciánk 
Barcs Város Önkormányzata Díszter-
mében – a koronavírus elleni védeke-
zés érdekében – elmaradnak. 

az alkotói pályázat eredményhirdetését 
– március 25-én, 9 órára terveztük a bar-
csi Dráva múzeumba–, ahol kiállítás nyílt 
volna a legsikeresebb alkotásokból. Ez egy 
későbbi időpontban fog megvalósulni. 
a díjazott pályaműveket bemutatjuk lapunk 
következő számában, valamint honlapun-
kon (www.ddvizig.hu) és a DDVizig hi-
vatalos facebook oldalán (https://www.
facebook.com/ddvizig/) is.

a Dráva múzeum emeletén szintén egy ké-
sőbbi időpontban nyílik majd meg a Dél-
dunántúli Vízügyi igazgatóság vízügyes 
kiállítóterme, ahol az 1880-as évektől nap-
jainkig mutatjuk be a vízügyi relikviákat: a 
vízügyben használatos tervezési-, mérési-, 
hajózási-, árvízi védekezési eszközöket, 
valamint a mindennapos munka során 
előforduló dokumentációkat. a kiállítás ér-
dekessége egy interaktív, 3D-s domborzati 
térkép – homokra vetítve. a vetítés során 
a homok felszíne megelevenedik és élő, 
mozgó térkép jön létre egy „kiterjesztett 
valóság-asztalon,” amelyet a látogatók is 
formázhatnak majd. 

a Víz Világnapjára tervezett szakmai elő-
adások – melyek fókuszában a “Víz és klí-
maváltozás” áll – online formában lesznek 
elérhetőek honlapunkon (www.ddvizig.
hu) és hivatalos FB-oldalunkon (https://
www.facebook.com/ddvizig/).

az idei Víz Világnap mottójával: mindenki-
nek van feladata! – hívjuk fel a figyelmet 
a felelősség-teljes cselekvésre és együtt-
gondolkodásra.

A Víz Világnapja

A Víz Világnapja – március 22.
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Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási osztály

a Dél-dunántúli területi Vízgazdálkodási 
tanács (DDtVt) 2019. évi tevékenysé-
gét a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 
1587/2018. (Xi. 22.) kormányhatározat-
ban foglaltaknak, a szervezeti és működési 
szabályzatának és az éves munkatervének 
megfelelően, a megyei önkormányzatok-
kal összehangoltan végezte. tevékenységi 
körében elősegítette a területi szintű víz-
gazdálkodás szakmai feladatok egységes 
végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, 
a vízépítés és a szolgáltató tevékenység 
összehangolt működését. Véleményezte, 
értékelte és közvetítette a térség vízgaz-
dálkodását érintő terveit, programjait, ja-
vaslatait és társadalmi elvárásait.

a tanács taglétszáma 25 fő, elnöke nagy 
Csaba országgyűlési képviselő.

az elfogadott éves munkaterv szerint a 
tanács a 2019. évben kétszer ülésezett, 
megvitatva az aktuális félévben felmerülő 
szakmai problémákat és jogszabályi vál-
tozásokat, mely változások következtében 
a tanácsba újonnan delegált szervezetek 
képviselőit is beiktatták. a tagok részle-
tes ismertetést kaphattak a Dél-dunántúli 
Vízügyi igazgatóság folyamatban lévő, il-
letve aktuálisan befejezett projektjeiről is. 
a tavalyi évben a tagi változások mellett a 
szervezeti és működési szabályzat módo-
sítására/aktualizálására is sor került.

a tanács feladatai teljesítésének elősegí-
tése érdekében működteti két állandó bi-
zottságát, a Baranya megyei- és a somogy 
megyei szakmai Bizottságot.

a DDtVt Baranya megyei szakmai Bizott-
sága 2019-ben öt alkalommal ülésezett, 
összesen 7 db top-2.1.3.-15 „települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejleszté-
sek” pályázati felhíváshoz kapcsolódó ké-
relmet tárgyalt meg és állította ki szakmai 
véleményét. 

a Vp6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkeze-
lés” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsoló-
dóan 19 db kérelmet tárgyalt meg.

a top-os pályázati kérelmek szakmai ér-
tékelését megelőző előzetes szakvélemény 
kiadását előíró jogszabályváltozások miatt 
a 2019. évben hét esetben került sor a ba-
ranyai szakmai bizottság előzetes szakvé-
leményének kiadására.

a DDtVt somogy megyei szakmai Bizott-
sága egy alkalommal ülésezett, 5 db top-
os pályázati felhíváshoz kapcsolódó kére-
lem témájában.
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatá-
rolása tárgyában somogy megyét érintően 
2 db kérelem érkezett a Bizottsághoz.
a top-2.1.3-16 sz. kiírásra, kifejezetten 
előzetes vélemény megkérésére, öt eset-
ben adott ki támogatási nyilatkozatot, a 
somogy megyei szakmai Bizottság tagja-
inak írásbeli megkeresésével és vélemé-
nyük megkérésével.

a Dél-dunántúli területi Vízgazdálkodási 
tanács delegáltjai a Dráva Részvízgyűjtő-, 
a Duna Részvízgyűjtő- és a Balatoni Rész-
vízgyűjtő Vízgazdálkodási tanács ülésein 
is részt vettek.

mindezzel a tanács a jogszabályokban 
előírt kötelezettségeket és az országos 
Vízügyi Főigazgatóság felé teljesítendő 
feladatokat is elvégezte, munkájáról a tit-
kárság a Dél-dunántúli Vízügyi igazgató-
ság honlapján, valamint a negyedévente 
kötelezően megjelenő Drávától a Balato-
nig című elektronikus újságjában nyújtott 
tájékoztatást a közvélemény számára.

a vízügyi ágazat szempontjából fontos té-
mák megtárgyalásával a Dél-dunántúli te-
rületi Vízgazdálkodási tanács 2019. évben 
is sikeresen hozzájárult működési terüle-
tén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak 
eredményes végrehajtásához.

Összefoglaló a Dél-dunántúli Területi 
Vízgazdálkodási Tanács  

2019. évi munkájáról
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a DDVizig és a ptE ttk közös céljaik 
megvalósítása és egymás tevékenységé-
nek erősítése céljából az idei évtől kezdi 
meg partnerségét, melyet egy kölcsönös 
előnyökön alapuló együttműködési megál-
lapodásban rögzítettek.

a közös cél – a kapcsolódási lehetőségek 
megismerésén keresztül – egymás tevé-
kenységének a népszerűsítése, valamint 
közös projekt lehetőségek felkutatása: a 
ptE ttk részéről a tanulmányaikat foly-
tató és diplomát szerzett hallgatók kar-
rierépítésének elősegítése, a hallgatók 
diplomaszerzést megelőző és azt követő 
elhelyezkedésének, karrierjük építésének 
előmozdítása, míg a DDVizig részéről a 
feladatkörhöz kapcsolódó képzési-, to-
vábbképzési igények kielégítése.

a megállapodás 2020-tól határozatlan idő-
re szól, melyben mindkét fél vállalja, hogy 
a közös érdeklődésnek megfelelő témában 
megtartandó rendezvényeiken, konferen-
ciáikon, szakmai fórumaikon megjelenést 
biztosítanak egymás számára, illetve az 
ilyen rendezvények megszervezésében 
egymást segítik majd. 

Együttműködési megállapodást kötött 
a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

és a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kara
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JUSZTINGER Brigitta
pR munkatárs
titkárság

az 53,5 hektáros, 1.280.000 köbméter 
kapacitású baranyai tározó 2019 nyarán 
került átadásra Barátúr, magyarszék és 
magyarhertelend határában, az országos 
Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli 
Vízügyi igazgatóság konzorciumának pro-
jektjeként. a tározó elsődleges funkciója 
a vízfolyások vízjárásának egyenletesebbé 
tétele, a felső vízfolyásszakaszok hordalé-

kainak részbeni visszatartása. a Barátúri-
tó – a régió legnagyobb kapacitású tározó-
jaként – mintegy négyezer lakost tud majd 
hatékonyan megvédeni az árvízi károktól.

a fotókon az üzemvízszintet elérő, vízzel 
és élettel megtelő Barátúri-tó látható. 

Fotók: Kovács Tibor

Elérte üzemvízszintjét a Barátúri-tó,
Baranya megye vízzel és élettel megtelő legújabb tava
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JUHÁSZ Zoltán
vízrendezési referens
Vízrendezési és Öntözési osztály

Előzmények

a klímaváltozás a Balaton térségében is 
érezteti hatását a gyakoribbá váló, hirte-
len a területre érkező nagycsapadékok és 
egyre hosszasabbá váló aszályos idősza-
kok, valamint ezek rapszodikus váltakozá-
sa formájában, melyek meghatározzák a 
Balaton vízszintjét, vízminőségét, ökoló-
giai állapotát, ezen keresztül a turisztikai 
kapacitásokat.

a Balaton szabályozási szintjének emelé-
se a 2000-es évek elejei, valamint 2012 
nyarának szélsőségesen alacsony vízállá-
sait követően került előtérbe. a balatoni 
önkormányzatok, a Balaton Fejlesztési ta-
nács és az idegenforgalmi szervek részéről 
fokozott igényként jelentkezett a bizton-
ságosabb vízszinttartás.

mindezek figyelembevételével a közép-
dunántúli Vízügyi igazgatóság, mint a 
Balaton medrének és vízkészletének va-
gyonkezelője 2014 júniusában kérelmezte 
a területileg illetékes vízügyi hatóságnál 
a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítását, a tó felső szabályozási szint-
jének a korábbi 110 cm-ről 120 (± 5 %) 
cm-re történő emelésével.

a Balatonban, mint befogadóban tartósan 
megemelkedő vízszint befolyásolja a déli 
parton betorkolló, dombvidéki vízgyűjtők-
ről vizet szállító kisvízfolyások víz- és hor-
dalékszállítási képességét. további prob-
lémaként jelentkezik, hogy a vízfolyások 
depóniáin átszivárgó külvizek a szomszé-
dos berekterületekbe kerülnek, ilyen mó-
don terhelve a vízfolyások mentén húzódó 
belvízi öblözeteket.

a kisvízfolyások átfogó rendezése az 
1960-as és 1990-es évek közötti időszak-
ban történt, az azóta eltelt időszakban a 
vízfolyások állapotában változás történt. 
a vízfolyások kiépítési vízhozamának mér-
tékére vonatkozó előírások is változtak, 
belterületen 3%-os, külterületen 10 %-
os. 

a vízfolyások jellemzője, hogy az alsó, 
tóparti települések belterületei felett lévő 
szakaszai berekterületeken depóniákkal 
határolt, függő mederrel vannak átvezet-
ve. Ezen szakaszokon – közepes hullám-
zás mellett is – minimálisra csökkenek a 
depóniák magassági tartalékai a duzzasz-
tás hatása miatt, a kisvízfolyások nem ké-
pesek szállítani a vízjogi engedélyeikben 
rögzített, kiépítési vízhozamaikat.

Expedíciós mérések igazolják, hogy a kis-
vízfolyások vízszállító képessége a töredé-
kére csökkent. az elmúlt öt évben a függő 
mederrel érintett szakaszokon elszaporod-
tak a helyi vízkáresemények, melyek elön-
tések, depónia meghágások, szivárgások 
formájában jelentkeztek.

mindezen előzményekre figyelemmel 
szükségessé vált a kisvízfolyások átfogó 
rendezése.

a „Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség meghatározásáról és a térségben 
megvalósítandó egyes fejlesztések meg-
valósításához szükséges források biztosí-
tásáról” szóló 1861/2016. (Xii. 27.) korm. 
határozat (a továbbiakban: korm. hatá-
rozat) 2. sz. mellékletében szerepel, az 
országos Vízügyi Főigazgatóság feladat-
ellátását is érintő, „a balatoni vízkészlet 
fenntartható gazdálkodásának, vízhaszná-

A Balaton déli parti kisvízfolyások  
védképességének javítása projekt 

ismertetése

Víztudomány
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latának javítása, a szükséges infrastruktu-
rális feltételek biztosításával” című húzó-
projekt. a húzóprojekt megvalósítása által 
kitűzött fejlesztési cél az alábbi projektek 
megvalósításával biztosítható:

• A Balaton déli parti kisvízfolyá-
sok védképességének javítása
• a Balaton új üzemeltetési rendjé-
hez szükséges fejlesztések – mederkotrá-
sok 
• a Balaton új üzemeltetési rendjé-
hez szükséges fejlesztések – mélyfekvésű 
területek feltöltése, partbiztosítások ren-
dezése, vízminőségvédelem fejlesztése.

a rendezéssel érintett kisvízfolyások meg-
rendelői meghatározás alapján a követke-
zők:
keleti-Bozót-csatorna, jamai-patak, tet-
ves-patak, kismetszés-csatorna, Büdös-
gáti-vízfolyás, kőröshegyi-séd, Balaton-
endrédi-patak.

a tervezéssel a VizitERV EnViRon kft. 
került megbízásra.

A projekt célkitűzései, elvégzett elő-
készítési munkák:

a projekt célja a medrek vízemésztő ké-
pességének a javítása, a medreket hatá-
roló depóniák megerősítése, magasítása, 
víztartó képességük javítása, az érintett 

vízfolyások hordalékterheltségének csök-
kentése, a torkolati szakaszokon a terve-
zett új partbiztosításhoz illeszkedő kiépí-
tés.

a vízfolyások fejlesztésének tervezésénél 
általános szempont volt, hogy a mérték-
adó vízhozam feletti 50 cm-es magassági 
biztonság szavatolt legyen.

a tervező részére átadásra kerültek a 
DDVizig rendelkezésére álló vízfolyások-
ra vonatkozó nyilvántartási tervek, vízrajzi 
adatok, védekezésekre vonatkozó infor-
mációk, korábbi években elkészült tervek 
és tanulmányok.

2019. év első negyedévében megkezdőd-
tek a tervezés előkészítő munkái is.
a három projekthez kapcsolódóan a Bala-
ton és parti területek, a kis-Balaton és a 
déli kisvízfolyások légi liDaR-os felméré-
se megtörtént, a DDVizig munkatársai-
nak bevonásával a vízfolyások medreinek 
és belterületi szakaszainak földi geodéziai 
felmérése is elvégzésre kerültek.

a tervező a 2019. év folyamán a projekt 
keretében tervezett műszaki megoldási 
lehetőségekről egyeztetéseket folyatatott 
az érintett helyi önkormányzatokkal, a Ba-
laton-felvidéki nemzeti park igazgatóság-
gal, a halastavi érintettségek miatt a Ba-
latoni Halgazdálkodási nonprofit zrt-vel. 



12 | DRáVától a Balatonig

az év végére elkészültek a hét kisvízfolyás 
fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési 
engedélyezési tervek, melynek tervbírá-
lata az év elején megtörtént a DDVizig 
részéről.

a tervezés során meghatározásra került a 
hidraulikai hatásterület a mindenkori Bala-
toni vízszint és a vízfolyáson levonuló nagy-
vízhozam függvénye. a mértékadó helyzet 
meghatározása, a Balaton, mint befogadó 
felső szabályozási szintjén (siófoki víz-
mérce „0” pont + 120 cm ±5%, abszolút 
értéke 104,67 mBf. magassági szint) álló 
Balaton vízszint, és a vízfolyáson érkező 
mértékadó vízhozam mederbeli lefolyása 
során az együttes hatás eredményekép-
pen kialakuló vízszint, a vízfolyás mentén 
kialakuló vízfelszíngörbe alapján történt.

a projektbe bevont vízfolyásokra vonatko-
zóan a tervezéskor figyelembe vett mér-
tékadó vízhozam belterületen Q3%, külte-
rületen Q10%.

a kisvízfolyások egyeztetett vízgyűjtő te-
rületeit és vízhozamait, fejlesztésre ter-
vezett hosszakat a torkolattól számítva az 
alábbi táblázat tartalmazza.

a megtervezett műszaki megoldások jel-
lemzően a belterületi szakaszon sűrűn be-
épített parti sávban támfal építését, meg-
felelő szélességű parti sáv rendelkezésre 
állása esetén tereprendezést, külterületen 
a vízfolyást határoló depóniák fejlesztését 
magasítással, fenntartógépek közlekedé-
sére alkalmas szélesítéssel, illetve szüksé-
ges mértékű kotrással jelenti.

kapcsolódó további műszaki megoldások:
- a keleti-Bozót csatornán szüksé-
gessé válik a meglévő torkolati műtárgy 
átépítése a torkolati szakaszon, külterüle-
ten a depóniafejlesztéssel érintett szaka-
szokon koronastabilizáció.
- a tetves-patak 3+670 – 4+809 km 
szakaszai között meglévő hordalék vissza-
tartási és a nagyvizek ideiglenes tározási 
(árvízcsúcs-csökkentési) funkcióját ellátó, 
rádpusztai sankoló kotrása, sankoló mű-
tárgyfelújítások.
- a kőröshegy-séd patak belterületi 
szakaszhatárán üzemelő Balatonföldvári 
halastó üzemeltetőjével történt egyezte-
tés alapján a tó nyugati oldalán meglévő 
körcsatorna nagyvízhozamok levezetésére 
történő fejlesztése.

a megtervezett műszaki 
megoldásokat terjedelmi 
korlátok miatt bővebben 
nem részletezzük cik-
künkben.

További feladatok

a területszerzésekkel 
kapcsolatos egyezteté-
sek folyamatban vannak, 
ezután sorban a létesíté-
si engedély megszerzé-
se, a projekt finanszíro-
zásának függvényében 
a megvalósíthatósági 
tanulmány aktulizálása, 
a közbeszerzés kiírása, 
majd a kivitelezés fog 
következni.

Vízfolyás név

Teljes 
vízgyűjtő 

terület 
(km2)

Mértékadó 
nagyvízhozamok

Fejlesz-
tendő 
hossz 
(km)1 % 3 % 10 %

keleti-Bozót 
csatorna 233 14,6 10,3 6,9 13,46

jamai-patak
41 7,0 5,0 3,3 2,114

tetves-patak
98 11,5 8,2 5,3 4,809

Büdösgáti- 
vízfolyás 78 9,9 7,0 4,6 3,565

kőröshegyi-séd
35 7,3 5,2 3,4 2,2

Balatonendrédi-
vízfolyás 28 5,4 3,8 2,6 2,01

kismetszés- 
csatorna* 0,34

*kismetszés-csatorna érintett szakasza a Balatonőszödi szivattyúte-
lep nyomócsatornájaként funkcionál, a belvízátemelő szivattyúk kapa-
citása alapján, mértékadó vízhozama 0,5 m3/s.

Forrás:
VizitERV Environ kft. – érintett kisvízfo-
lyások helyszínrajza, fejlesztés bemutatá-
sa
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HORVÁTH Gábor
osztályvezető
Vízrajzi és adattári osztály

Hidrometeorológia:

Léghőmérséklet: 

az év a tavalyihoz hasonlóan a szokásosnál jelentősen melegebb volt. a hűvös és csapa-
dékos május kivételével az összes hónap melegebb volt az átlagnál. 

júliusban és augusztusban területről területre eléggé eltérő mennyiségű csapadékot lehe-
tett mérni attól függően, hogy hol volt jelentősebb zivatar. az átlaghőmérséklet mindkét 
hónapban kicsivel az átlag felett alakult, de például mindkét hónap közepén jelentősen 
alacsonyabb léghőmérsékleteket mérhettünk a megszokottnál. a szeptember is melegebb 
volt a szokásosnál, amely az átlagnál kevesebb csapadékkal társult, különösen a somogyi 
területeken.

Éves hidrometeorológiai tájékoztató 
2019. év

Víz-ügyünk

Havi átlaghőmérsékletek alakulása néhány-, az igazgatóság területén lévő állomáson [°C]

a 2019-es év és a sokéves havi középhőmérséklet alakulása pécsett [°C]
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Csapadék: 

tavaly közel átlagos mennyiségű csapadék hullott le az igazgatóság területén. azonban a 
csapadékeloszlás már nem volt átlagos. májusban kétszer annyi csapadék hullott le, mint 
a szokásos, de csapadékos volt még a november is, valamint néhol a december és az au-
gusztus is. Februárban és márciusban-, illetve az ősz első két hónapjában a szokásosnál 
viszont átlag alatti csapadékokat mérhettünk.  a legtöbb csapadékot nagyatád (762 mm) 
állomáson, míg a legkevesebbet Balatonlellén mértük (610 mm).

az igazgatóság területén mért évi csapadékösszegek 2019-ben [mm]
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Felszíni vizek

DRÁVA

az év márciusáig, majd a nyár végi-őszi hónapokban (augusztus, szeptember, október) 
alacsony vízállások voltak a jellemzők a folyó vízmércéin. novemberben egy kisebb ár-
hullám vonult le a Dráván, ez átöblítette a medret. a drávaszabolcsi vízmércén a vízállás 
elérte az i. fokú készültségi szintet (400 cm), a tetőzés 2019. 11. 23–án 442 cm-rel kö-
vetkezett be.
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Vízállás alakulása a Dráva drávaszabolcsi szelvényében, 2019. 01. 01 - 2019. 12. 31. között

Vízhozamok szélső értékei a Dráva barcsi szelvényében, 1960-2019. között: 

 max: 3190 m3/s
 min: 114 m3/s
 átlag: 518 m3/s

2019. év: 

 max: 1480 m3/s
 min: 187 m3/s
 átlag:  467 m3/s

2019-ben a drávai átlag vízhőmérséklet 13 °C volt. a maximális vízhőmérséklet 25 °C, a 
minimális hőmérséklet 1,7 °C. a 2019-es évben nem volt jégképződés a folyón.

Vízhőmérsékletek alakulása a Dráva barcsi szelvényében, 2019.01.01 - 2019.12.31. között
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a Dráva Felső-alpi vízgyűjtőjén – a hóban tárolt vízkészlet – kissé az átlag felett volt a téli 
hónapokban (3,0 km3). az alábbi ábrán az őrtilos feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete 
látható, a 2000-es évtől. 

a Dráva őrtilos feletti szelvény hóban tárolt vízkészletei, 2000-2019. között

DUNA

a Duna vízjárását a kis és középvizek jellemezték. május végén a Duna-felső vízgyűjtőn le-
esett csapadék és hóolvadás hatására egy kisebb árhullám vonult a folyón, a legmagasabb 
vízállás 726 cm volt június 3-án, ami 26 cm-rel meghaladta az i. fokú készültségi szintet.

Vízhozamok szélső értékei a Duna mohácsi szelvényében, 1924-2019. között:

 max:  8360 m3/s
 min:  600 m3/s
 átlag:  2336 m3/s   

2019. év:

 max: 5110 m3/s
 min: 1090 m3/s
 átlag: 2170 m3/s  

2019-ben a Duna átlag vízhőmérséklete mohácsnál 13,6 °C, a maximális hőmérséklete 
24,8 °C, míg a minimum 2,8 °C volt. az év során a Dunán sem volt észlelhető jég.

Vízállás alakulása a Duna mohácsi szelvényében, 2019. 01. 01 - 2019. 12. 31. között
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Vízhőmérsékletek alakulása a Duna mohácsi szelvényében, 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31. között

a folyó felső vízgyűjtőjén a tavalyi év telén sok hó esett. a 2018. decemberi, majd 2019. 
januári havazások hatására a vízgyűjtőn jóval az átlag feletti hótömeg képződött. a po-
zsony feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete a 2000 óta nyilvántartott adatok szerint a 
3. legnagyobb volt, 14 km3 értékkel.

a Duna pozsony feletti szelvény hóban tárolt vízkészletei, 2000-2019. között

Vízfolyások, patakok vízjárásának jellemzése:

a patakok, kisvízfolyások éves vízjárása általában a sokéves átlag alatt mozgott. a tavasz 
végén, nyáron az intenzív lokális zivatarok hatására előfordult egy-egy gyors-, úgynevezett 
villámárvíz kialakulása, de alapvetően az év során a kisvizek domináltak a patakokban.
a Bükkösdi-vízen, Hetvehelyen például május 29-én a vízállás meghaladta a lnV (2018. 
03. 17 215 cm) értéket, az új lnV 271 cm lett.

a Baranya-csatornán is több, kisebb-nagyobb árhullám vonult le a május-június hónapok-
ban.
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Vízállások alakulása a Baranya-csatorna Csikóstőttős szelvényében, 
2019. 01. 01. - 2019. 12. 31. között

Vízállások alakulása a Bükkösdi-víz Hetvehely szelvényében, 
2019. 01. 01. - 2019. 12. 31. között

Vízfolyás Állomás
Középvízhozamok

2016 2017 2018 2019 Sokéves
Q m3/s Q m3/s Q m3/s Q m3/s Q m3/s

kapos Fészerlak 1,62 1,25 1,91 1,26 1,67
Baranya Csikóstőttős 1,65 0,967 1,51 0,670 1,46
karasica Villány 1,98 1,4 1,53 1,27 1,4
Bükkösdi-víz szentlőrinc 0,396 0,221 0,283 0,193 0,337
nagy- 
koppány

török- 
koppány 0,682 0,665 0,655 0,522 0,582

Babócsai R. Babócsa 2,94 2,2 3,72 1,34 3,571
Villány- 
pogány

Villány 0,675 0,423 0,464 0,428 0,448

surján szentbalázs 0,241 0,232 0,301 0,196 0,240
Határkülvíz Csömend 0,828 0,429 0,787 0,300 0,624
keleti-Bozót pamuk 0,438 0,339 0,389 0,389 0,329
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Belvíz

a Dél-dunántúli Vízügyi igazgatóság működési területén 2019. 01. 16 - 02. 07., 05. 09. 
– 23. között és 2019. 11. 19-től – az év végéig –, a Balatonlellei belvízvédelmi szakaszon 
kellett belvízvédelmi készültséget elrendelni. 

az átemelt víztömeg összesen 2. 296.000 m3 volt.

Aszály

igazgatóságunk működési területén a szeptember volt a legaszályosabb hónap. az időszak 
közepén a Dráva-menti, Rinya-menti körzetekben erős aszály volt a jellemző.

2019. 09. 18-i aszályhelyzet
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Felszín közeli vizek alakulása

a hidrometeorológiai fejezetben ismertetésre került, hogy az igazgatóság területére 2019. 
évben lehullott csapadék mennyisége közel átlagos volt, azonban a lehullott csapadék tér-
beli és időbeli eloszlása ebben az évben is szélsőségesen alakult.

a talajvízkutak éves periodikus vízjárására az őszi hónapoktól kezdődő és a nyár elejéig 
tartó feltöltődés jellemző, amit az őszig tartó leürülés követ. 

az alábbi táblázatban és diagramban igazgatóságunk működési területét lefedő néhány 
talajvízkút 2019. év eleji, illetve év végi vízszintértékei, valamint ezek eltérései láthatók. 

Az adatokból megállapítható, a feltüntetett kutak felénél negatív előjelű, azaz éves vi-
szonylatban csökkenő tendenciát mutató értékek szerepelnek. 

a legnagyobb eltérés a táblázatban szereplő állomások tekintetében lad-gyöngyöspusz-
ta, illetve marcali térségében jelentkezett. míg az előbbi esetben 59 cm-t süllyedt a talaj 
vízszintje az év eleji értékhez képest, addig az utóbbi állomás esetében 89 cm-es vízszint-
emelkedés adódott.

Ssz. Törzs-
szám A kút neve

2019. 
január eleje

2019. 
december vége

Eltérés 
Δ

Vízszint 
[cm]

Vízszint 
[cm]

Vízszint 
[cm]

1. 000926 ádánd 676 681 -5
2. 003487 Berzence 256 195 61
3. 000897 Drávafok 396 419 -23
�. 003758 Drávaszabolcs 331 271 60
5. 000864 karád 164 119 45
�. 000874 kaposvár textiles 312 305 7

7. 003659 lad-gyöngyös-
puszta �20 479 -59

8. 003490 marcali 349 2�0 89
9. 004230 mike ��� 455 -11
10. 003757 potony 352 327 25
11. 004576 sátorhely 533 574 -41
12. 003073 Vejti 408 427 -19
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az alábbi diagramok a két szélsőértékű kút (lad-gyöngyöspuszta, marcali) 2019. évi víz-
járását szemléltetik, az adatok részletes grafikus ábrázolásával.

mindkét grafikus ábrán nyomon követhetők az év során bekövetkezett vízszintváltozások, 
valamint jól látható a talajvíztükör adott térségekben való mélységi elhelyezkedése.

a lad-gyöngyöspusztai kútban az év folyamán jellemzően az alsó tartományban helyezke-
dett el a talajvíztükör 420 és 485 cm közötti, 65 cm-es vízjátékkal. a magasabb vízszint-
értékek az év első felében fordultak elő. az év elejétől folyamatosan csökkenő tendencia 
május végén, június elején megtorpant, majd kismértékű emelkedést követően, december 
közepéig ismét csökkenést mutatott. az év folyamán előforduló minimumérték a kút al-
sóbb tartományában december 5-én 485 cm-nek adódott. a feltöltődés ettől az időponttól 
már megfigyelhető. a kút vízszintje az év legelején, január 1-jén volt a maximumon 420 
cm-es értékkel. 

a kút éves vízjárására határozott csökkenő tendencia volt jellemző, amit az adatsorhoz 
felvett trendvonal meredek csökkenése szemléltet.

a marcali kútban az év első kétharmadában középtartomány közeli-, míg utolsó harma-
dában ez alatti, és decemberben – egy intenzív emelkedést követően – középtartomány 
feletti szinten volt a talajvíztükör. az éves vízjáték 228 és 404 cm között 176 cm-nek 
adódott. a tavasz végétől a nyári hónapokban több egymást követő emelkedő és csökke-
nő periódus is bekövetkezett a vízjárásban, azonban az őszig tartó leürülési folyamat jól 
megfigyelhető. a minimális értéket az ősz közepén, október 27-én érte el a vízszint, 404 
cm-es értékkel. Ezt követően egy markáns feltöldődés során december 24-én 228 cm-nek 
adódott a maximum. 

a kút éves vízjárását – az év végi jelentősebb feltöltődés ellenére is – összességében a 
trendvonal által is jelzett, csökkenő tendencia határozta meg.
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igazgatóságunk legnagyobb egybefüggő síkvidéki területe a Dráva-menti síkság, melyre a 
havi középértékek alapján a 200-400 cm mélységtartományban elhelyezkedő talajvíztükör 
jellemző. 

a terület vízjárását a Vejti térségében lévő kút éves és sokéves adatsorának menetgörbéje 
szemlélteti. a grafikon tanúsága szerint ebben a térségben 2019-ben átlagosan mintegy 50 
cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör, a többéves átlaghoz viszonyítva. 
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a Dráva-sík másik két körzetén – (Drávaszabolcs, potony), illetve a Belső-somogyi tér-
ségen (nagybajom, mike) – elhelyezkedő talajvízkutak év közbeni vízszintváltozásait az 
alábbi ábrák szemléltetik.

készítette: Vízrajzi és Adattári Osztály
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HEGEDÜS Gergely
árvízvédelmi referens
árvízvédelmi és Folyógazdálkodási osztály

A táskai olajszennyezés esete

2020. január 11-én a Baranya megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságtól kaptunk 
értesítést arról, hogy táska település (so-
mogy megyében, a Balatontól kb. 12 km-re 
fekszik) külterületén egy megsérült kútból 
olaj ömlött ki a talajra. az ehhez hasonló 
káresemények bekövetkezése esetén szo-
kásos eljárás szerint, a területileg illetékes 
felügyelőnk ment ki a helyszínre, hogy tá-
jékozódjon az eset körülményeiről.

mintegy 50 m3-re becsülték a kifolyt olaj 
mennyiségét. a helyszíni szemle alapján 
megállapították, hogy vízfolyás szerencsé-
re nincs veszélyeztetve. a kifolyt olaj, il-
letve olaj-víz keverék a helyszínen kiásott 
munkagödörben gyűlt össze. a helyszínen 
dolgozó munkagép sértette meg a kútfe-
jet, emiatt következett be a káresemény. 
az első információk olajkútról szóltak, a 
későbbiek során derült ki, hogy korábbi 
szénhidrogén kutatófúrásokat felhasznál-
va termálvíz kutakat kíván nyitni az en-
gedéllyel rendelkező beruházó, ezen mun-
kálatok során sérült meg a kút, amelyből 
olaj, víz és gáz keveréke tört fel. 

a helyszínen készült képen jól látható a 
munkagödröt feltöltő szennyezőanyag.

az eset szombati napon történt, a beru-
házó a hétfői munkanapra vállalta a kár-
elhárítási munkák megkezdését. területi 
felügyelő-helyettesünk hétfőn, január 13-
án a helyszínt bejárta és azt tapasztalta, 
hogy a kárelhárítás nem kezdődött meg. 

Ekkorra már a helyszínen ellenőrzést tar-
tott a somogy megyei kormányhivatal kör-
nyezetvédelmi ügyekben illetékes főosztá-
lya is, akik megállapították, hogy az olaj 
részben beszivárgott a talajba, részben fo-
lyékony állapotban a munkagödörben állt, 
nem jutott ki nagyobb területre. a talajba 
való beszivárgás miatt ugyanakkor a szen-
nyezett talajréteg eltávolítására is szük-
ség volt. a kialakult helyzetre tekintettel 
január 13-án igazgatóságunk elrendelte a 
ii. fokú vízminőségi kárelhárítási készült-
séget. a helyszínt ezután figyelőszolgálat 
keretében rendszeresen ellenőrizte terüle-
ti felügyelő-helyettesünk.

mivel igazgatóságunk nem rendelkezik ha-
tósági jogosultságokkal, először a somogy 
megyei kormányhivatalhoz, majd a Bara-
nya megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság keretein belül működő Vízügyi Ható-
sághoz fordultunk, kérve, hogy járjanak 
el a károkozó felé a kárelhárítási munka 
mielőbbi megkezdése érdekében. Eközben 
január 15-én a Vízügyi Hatóság is szemlét 
tartott a helyszínen, s a károkozót köte-
lezték a szennyezőanyag és a szennyezett 
talaj eltávolítására.

a helyszínt felügyelő-helyettesünk minden 
nap bejárta, a kárelhárítási munka viszont 
az ígéretek ellenére napokig továbbra sem 
kezdődött meg. az olaj kiszivattyúzását 
végül a beruházó január 27-én végeztette 
el. a folyékony szennyezőanyag átmene-
tileg iBC tartályokba került a helyszínen, 
mint a mellékelt képeken is látható.
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január 28-án megkezdték a szennyezett 
talajréteg letermelését is, a szivárgó kutat 
pedig sikerült elzárniuk. Ezt követően na-
gyobb mennyiségű csapadék esett a terü-
leten, így a kárelhárítási munka folytatása 
nem volt lehetséges, mert a felázott, sáros 
talajon a helyszín nem volt megközelíthető 
a munkagépek számára. mivel a beruházó 
a szennyezőanyagot és a szennyezett talaj 
felső részét kiemelte, illetve a kút elzárása 
megtörtént (minimális gázszivárgás volt 
csak észlelhető), így a készültség további 
fenntartása nem volt indokolt. a ii. fokú 
vízminőségi kárelhárítási készültséget ja-
nuár 31-én megszüntettük.

a munkaterületen az olajfolyással kapcso-
latos visszamaradt feladatokat kármente-
sítés keretében, az időjárás függvényében 
végzi el a károkozó, a fejleményeket nyo-
mon követjük.

az eset kapcsán tanulságos, hogy a külön-
böző állami szervek közti kommunikáción 
még javítani szükséges, illetve a károkozó 
hatósági eszközökkel történő felszólítása 
(kötelezése) nem működött hatékonyan. 
a kárelhárítási munka elvégzése jelentő-
sen elhúzódott, pedig gyorsabb beavat-
kozással hatékonyabban, kisebb mértékű 
talajszennyezéssel lehetett volna kezelni a 
bekövetkezett káreseményt.

I. Az Ordacsehi szivattyútelep 
felújításának előzményei

Vagyonátadás-átvétel a Vízitársulatok 
és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság között

az országgyűlés a vízitársulatok műkö-
dését meghatározó 2009. évi CXliV. tör-
vényt és az azt módosító 2011. évi XXii. 
törvényt, 2014. 01. 01. hatállyal módosí-
totta a „2013. évi CCXliX. egyes törvé-
nyek vízgazdálkodási tárgyú módosításá-
ról” törvénnyel.

a törvény értelmében a Vízgazdálkodási 
társulatok társulati kezelésből a Dél-du-
nántúli Vízügyi igazgatóság kezelésébe 
átadták az állami tulajdonú vizeket, vízi 
létesítményeket. az átvett közel három-
ezer ingatlan magában foglalt mintegy 
2727 km vízfolyás medret – ebből 131,7 
km csatornát –, 9 db belvízvédelmi szivat-
tyútelepet és 5 db tavat.

a 2014 első hónapjaiban megkezdődött 
„társulati vagyonátvétel” első kiemelt vízi 
létesítményei a társulati kezelésű szivat-
tyútelepek voltak. az átadás–átvételt sür-
gette a korábbi évek tapasztalata szerint 
tél végén-tavasszal rendszeresen elrende-
lésre kerülő belvízvédekezés várható igé-
nye. 

az átadás-átvételi eljárás során kiemelt 
fontosságú volt a telepek aktuális állapot-
felmérése. az állapotfelméréseket az igaz-
gatósági és társulati munkatársak közösen 
alakított munkacsoportokban végezték el. 

az állapotfelmérések alapján megállapít-
ható volt, hogy a társulatoktól átvett szi-
vattyútelepek átlagos állapota a közepes 
szintet közelíti meg, a feltárt hiányossá-
gok, hibák nagy részét a rendelkezésre 
álló – javítási, felújítási és rekonstrukci-
ós – állami források volumenének 2010-
2013. közötti időszakban történt elmara-
dása eredményezte.

ERB Zsolt
vízrendezési referens 
Vízrendezési és Öntözési osztály

A beruházás tapasztalatai az 
Ordacsehi szivattyútelep felújításáról 

I. rész
Előzmények, projekt előkészítése
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a belvízvédekezés biztonsága érdekében 
2014. év elején a Dél-dunántúli Vízügyi 
igazgatóság – az állapotfelmérésekre ala-
pozva – azonnal jelezte az országos Víz-
ügyi Főigazgatóság felé a halaszthatatlan 
javítási, felújítási igényeket. 

2014-ben a Főigazgatóság a kért javítá-
sokra, hibaelhárításokra, állagmegóvásra 
gyors beavatkozásként 22,55 millió Ft ke-
retet biztosított. a szivattyútelepek teljes 
körű, biztonságos működéséhez szükséges 
felújítási forrásigénye a rendelkezésre álló 
pénzeszköz mintegy közel négyszeresét 
tette ki. a biztosított pénzügyi lehetőségen 
kívül tájékoztatást kaptunk arról, hogy a 
2014-2020-as európai uniós támogatási 
időszakban a kEHop projekt keretében a 
vízügyi igazgatóságoknak lehetősége nyí-
lik belvízvédelmi szivattyútelep fejleszté-
sére, rekonstrukciójára. az igazgatóság a 
rendelkezésre álló információk birtokában 
a belvízvédelmi szivattyútelepek alapvető 
hibaelhárításait követően, a fokozatos és 
több év alatt tervszerűen megvalósítha-
tó állagjavítás, felújítás mellett kötelezte 
el magát, míg a legjelentősebb rekonst-
rukciós forrásigénnyel bíró ordacsehi szi-
vattyútelep felújítását az európai uniós 
támogatás igénybevételével kívánta meg-
valósítani.

a felújítást megelőző állapotokat illuszt-
rálja két jellemző kép a szivattyútelepről, 
2014- ből. 

II. Az Ordacsehi szivattyútelep 
felújításának előkészítése

1. Az Ordacsehi szivattyútelep 
helyzetének jellemzése 

a Balaton déli partja mentén több jelentős 
belvízöblözet található, melyeknél a meg-
emelkedett Balaton-vízszint fokozott bel-
vízvédekezési igényt támaszt. 2014-ben 
a társulatoktól négy szivattyútelepet vet-
tünk át az igazgatóság kezelésébe. a Dél-
balatoni belvízvédelmi szakaszon átvett 
szivattyútelepek között a legjelentősebb 
volt az ordacsehi szivattyútelep. 

az ordacsehi szivattyútelep feladata a le-
folyástalan Balatonboglári- és zardavári-
berkek vizeinek átemelése a magasabb 
vízszintű befogadóba, a Balatonba. a szi-
vattyútelephez tartozó belvízöblözet nagy-
sága 11,28 km², a beépített szivattyúka-
pacitás 2,1 m³/s.  a kezelésünkbe vett 
ordacsehi szivattyútelep 1978-ban kapott 
vízjogi létesítési- és 1981-ben vízjogi üze-
meltetési engedélyt s i/493 vízikönyvi 
számon. az elmúlt évtizedekben rendsze-
resen belvízvédekezést folytató szivattyú-
telep létesítményei, gépészeti és elektro-
mos berendezései az elvégzett javítások 
ellenére elhasználódtak, tönkrementek. a 
társulati átvételt követően – 2014-ben – a 
célirányos állami források terhére 6 millió 
Ft-ot fordítottunk felújításra, javításra. a 
költségek nagy részét egy szivattyú javí-
tása és a visszacsapó szelepek cseréje tet-
te ki. a ráfordítások ellenére a telep csak 
részben tudta az engedélyben meghatáro-
zott vízátemelő kapacitást biztosítani. az 
üzemeltetés során is megállapítást nyert, 
hogy a belvízvédelmi feladatok biztonsá-
gos ellátása csak a telep teljes körű re-
konstrukcióját követően biztosítható. a 
szükséges felújítások elvégzésére, a szi-
vattyútelep rekonstrukciójára a széchenyi 
terv 2020 pályázati kiírás keretében kerül-
hetett sor.
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2. A „Projekt megalapozó tanul-
mány” (PMT) összeállítása a szivat-
tyútelep-felújítás pályázatához

a széchenyi tervben kiírásra került a kör-
nyezeti és Energiahatékonysági operatív 
program – kEHop – Fenntartható vízgaz-
dálkodás infrastrukturális feltételeinek ja-
vítása tárgyú pályázati felhívás. a felhí-
vásra a kEHop-1.3.0-2016-00011 számú 
„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése 
és rekonstrukciója” pályázati projektre az 
országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésé-
vel, koordinációjával kilenc vízügyi igazga-
tóság nyújtott be pályázati projektelemet. 
az igazgatóságok pályázatai a Vízgazdál-
kodási társulatoktól 2014-től átvett bel-
vízvédelmi szivattyútelepek fejlesztését 
tartalmazták. 

a Dél-dunántúli Vízügyi igazgatóság az 
„ordacsehi szivattyútelep rekonstrukciója 
és fejlesztése” projektelemmel pályázott.
a Vízrendezési és Öntözési osztály mun-
katársai által összeállított „projekt meg-
alapozó tanulmány” (pmt) kidolgozta és 
ismertette a fejlesztés szükségszerűségét, 
céljait, megvalósíthatóságát. a tanulmány 
bemutatta a projektmenedzsmentet, meg-
határozta a szükséges időtartamot, a ter-
vezett költségeket, ütemezetten. a felújí-
tás és rekonstrukció műszaki tartalmát az 
alábbiakban körvonalazta:

az 1970-es években gyártott 2 db ClW 350 
és 2 db ClW 500 típusú ganz szivattyú-
gépegység cseréje, meglévő csővezetékek 
felújítása, szükség szerinti cseréje, elekt-
romos vezérlés és automata üzemmód ki-
építése, kezelőépület felújítása.

3. Támogatás elnyerése a KEHOP-
1.3.0-2016-00011 számú „Belvízvé-
delmi szivattyútelepek fejlesztése és 
rekonstrukciója” pályázatban

az országos pályázat benyújtására, meg-
valósítására az országos Vízügyi Főigazga-
tóság (oVF) vezetésével az érintett vízügyi 
igazgatóságok „konzorciumi megállapo-
dás”-t kötöttek. a vízügyi igazgatóságok-
tól felterjesztett pályázati anyagokat a 
Főigazgatóság szelektálta, az elfogadásra 
javasoltakat összesítette és támogatásra 
benyújtotta a nemzeti Fejlesztési minisz-
térium környezeti és Energiahatékonysági 
operatív programok irányító Hatóságá-
hoz. 

a nemzeti Fejlesztési minisztérium – tá-
mogató – 2016-ban megkötötte a támo-
gatási szerződés-t az országos Vízügyi 
Főigazgatósággal – kedvezményezettel 
– 1.045,5 millió Ft értékben.

III. A „Belvízvédelmi szivattyú-
telepek fejlesztése és rekonstruk-
ciója” projekt megvalósításának 
előkészítése

a „támogatási szerződés” (tsz) alapján, 
az előkészítési munkák elvégzésével az 
országos Vízügyi Főigazgatóság az Eupro 
kft.-t bízta meg. a „tájékoztatás és nyilvá-
nosság biztosítása” (pR) projektfeladatok 
országos koordinálása érdekében az észak 
-magyarországi Vízügyi igazgatóság (ém-
Vizig) került felkérésre. 2017-ben az elő-
készítő és beszerzési munkák oVF irányí-
tás mellett párhuzamosan haladtak. 
az émVizig pályázat útján kiválasztotta 
és megbízta a Rosvig kft.-t (miskolc) a pR 
feladatok elvégzésével. a FiDiC mérnök 
beszerzési eljárása is sikeresen zárult. 
a FőBER zrt. került kiválasztásra a be-
nyújtott ajánlatok alapján. 

a szivattyútelepek kivitelezésének megva-
lósítására a „közbeszerzési törvény” 115§ 
(1) szerinti nyílt eljárás keretében került 
sor. az ajánlatkérések csoportosítása so-
rán a felújítandó telepeket magyarország 
három részterületére osztották szét. 
a Dél-dunántúli Vízügyi igazgatóság pro-
jekteleme az ordacsehi szivattyútelep a 
„Dunántúl és Csepel-sziget (lot1)” pályá-
zati kiírásban szerepelt. a közbeszerzési 
eljárások közül 2017 közepén kettő sike-
resen lezárult. a „Dunántúl és Csepel-szi-
get (lot1)” eljárása csak 2017. augusztus 
30. napjával került kihirdetésre. a nyertes 
pályázó a szabadics közmű és mélyépítő 
zrt., akik vállalták, hogy az „ajánlatkérési 
dokumentáció” alapján öt vízügyi igazga-
tóság hat szivattyútelepén megvalósítják 
a felújítási munkákat. 

az ordacsehi szivattyúelep felújítási mun-
káinak megvalósításáról következő kiad-
ványunkban számolunk be. 
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jelen kiadványban a Balatoni Dél-parti 
kisvízfolyások védképességének javításán 
belül, a projektben érintett keleti-Bozót 
csatorna, mint a projektben érintett leg-
nagyobb vízgyűjtő területtel és vízszállító 
képességgel rendelkező vízfolyás tervezett 
fejlesztését mutatjuk be.

Előzmények

a Balaton 2002-től érvényben lévő víz-
szint-szabályozási rendjének átalakításá-
nak igénye a klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás érdekében fogalmazódott meg. 
az utóbbi évtizedekben tapasztalható szél-
sőséges időjárás a tóban szélsőséges víz-
állásokat eredményezett. a Balaton új víz-
szint-szabályozási rendjében a maximális 
vízszint értéke 110 cm-ről 120 (± 5 %) 
cm-re változik a siófoki vízmérce – mint 
viszonyítási alap – „0” pontjának magas-
ságához képest.

a fejlesztés indokoltsága: az elmúlt évek 
védekezési tapasztalatai alapján a vízfo-
lyás belterület feletti-, jellemzően depóni-
ák között haladó szakaszának vízelvezető 
képessége nem megfelelő. Emellett a de-
pónia nemcsak a magassági és kereszt-
metszeti hiányok miatt szorul erősítésre, 
hanem az egykori berekterületeken átha-
ladó, magasvezetésű depóniákkal hatá-
rolt szakaszon előforduló, átszivárgó vizek 
mennyiségének csökkentése érdekében 
is.

az új szabályozási rend szerinti üzemelte-
tés megvalósításához 2018. őszén az or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság a Balatonba 
torkolló déli kisvízfolyások védképességé-
nek javítása érdekében 7 vízfolyást felöle-
lő projektet indított, melynek tervezési és 
engedélyeztetési feladataival a VizitERV 
Environ környezetvédelmi és Vízügyi ter-

vező, tanácsadó és szolgáltató kft-t bízta 
meg. Fejlesztéssel érintett kisvízfolyások: 
keleti-Bozót csatorna, jamai-patak, tet-
ves-patak, kis-metszés-csatorna, Büdös-
gáti-vízfolyás, kőröshegyi séd-patak, Ba-
latonendrédi-vízfolyás.

a vízfolyások fejlesztésének tervezésénél 
általános szempont volt, hogy a mérték-
adó vízhozam feletti 50 cm-es magassági 
biztonsága szavatolt legyen.

JUHÁSZ Zoltán 
vízrendezési referens
Vízrendezési és Öntözési osztály

A Keleti-Bozót-csatorna 
védképességének javítása, 
a 0+000 – 13+465 km szelvények közötti 

vízfolyásszakaszon

2014. őszi védekezés a keleti-Bozót csatorna 
külterületi, depóniával határolt szakaszán 

FONÓD András
vízrendezési referens
Vízrendezési és Öntözési osztály
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Projekt keretében elvégzett feladatok

2019. első negyedévében a vízjogi létesí-
tési engedélyezési terv elkészítését meg-
alapozó légi, liDaR-os és földi geodéziai 
méréseket elvégezték, az érintett szerve-
zetekkel, önkormányzatokkal, a nemzeti 
parkkal és igazgatóságunkkal az egyez-
tetések lefolytatásra kerültek, valamint év 
végére elkészült a vízjogi létesítési enge-
délyezési terv, melynek tervbírálata ez év 
elején megtörtént.

a keleti-Bozót csatorna védképességének 
javítását a tervező 13,5 km-es szakaszon 
tervezte, mely jellemzően a torkolati mű-
tárgy átépítését, a belterületi szakaszon 
sűrűn beépített parti sávban támfal építé-

sét, megfelelő szélességű parti sávban te-
reprendezést, külterületen a vízfolyást ha-
tároló depóniák fejlesztését magasítással, 
fenntartógépek közlekedésére alkalmas 
szélesítéssel jelenti, koronastabilizáció és 
kitérők kiépítése mellett.

További feladatok

a területszerzésekkel kapcsolatos egyez-
tetések folyamatban vannak, ezután sor-
ban a létesítési engedély megszerzése, a 
projekt finanszírozásának függvényében a 
megvalósíthatósági tanulmány aktulizálá-
sa, a közbeszerzés kiírása, majd a kivite-
lezés fog következni.

a vízfolyás fejlesztésére megtervezett műszaki tartalmat az alábbiakban foglaljuk össze:

tervezett kotrás, gyökérzónás kotrás, iszaptalanítás: 13465 fm
kőszórásos meder- és rézsűvédelem, partbiztosítás: 302 fm
tervezett depóniaépítés, magasítás, rendezés: 13465 fm
tervezett támfalépítés: ~ 200 fm
koronastabilizáció kiépítése: 0+570 – 6+180 km szelv. bp.

1+260 –6+180 km szelv. jp
tervezett műtárgy felújítás/átépítés: torkolati műtárgy
kárelhárítási zsilipes műtárgyak Ø80 cm: 2+100 km szelvény jp.

2+400 km szelvény jp.
tervezett áteresz: 2,25 m2 átfolyási szelvényű 

(1,50 x 1,5) m
iszapfogó böge: ~150 m fm
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a tavalyi évben – márk lászló igazgató úr 
nyugállományba vonulásának bejelenté-
sét követően – a Bizottság megköszönte 
a kormánymeghatalmazott helyettesi-, 
valamint a Duna és Dráva Vízgyűjtő albi-
zottság vezetői munkáját. a Dél-dunántúli 
Vízügyi igazgatóság magyar-horvát határ-
vízi tevékenységében emiatt 2020. évtől 
jelentős változás állt be, hiszen feladatait 
Bencs zoltán igazgató úr viszi tovább. 
a személyi változás az idei évtől lehetősé-
get ad a Horvát köztársaságot vízgazdál-
kodási ügyekben képviselő szervezetekkel 
évtizedek alatt kialakított jó kapcsolat to-
vábbfejlesztésére, a környezeti elvárások 
miatt esetlegesen megfogalmazódó új irá-
nyok kijelölésére.

az albizottságok már a tavalyi évben meg-
határozták a következő évi munkatervü-
ket, melyet bizottsági jóváhagyást köve-
tően meg is kezdtek. Ennek megfelelően a 
rendszeres vízminőségi mérések január-, 
míg a hidrológiai mérések február óta fo-
lyamatban vannak. a hajózási tevékeny-
séggel összefüggésben horvát részről a 
tengerészeti, közlekedési és infrastruktu-
rális minisztérium Belföldi Hajózási Hiva-
talával előkészítés alatt áll a Dráva folyó 
hajóút kitűzésének tervtárgyalása. az első 
félévben lezajlanak az előzetesen terve-
zett albizottsági ülések, melyek össze-
foglalják az eltelt egy év tapasztalatait. a 
Vízminőség-védelmi albizottság folytatja 
szabályzatának módosítását. az integrált 
Vízgazdálkodási albizottság kiemelt helyen 
kezeli a Víz keretirányelv végrehajtásával 
és a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel 
kapcsolatos feladatokat, valamint folytatja 
a Dráva és mura folyók vízkészlet feltárá-
sával és megosztási lehetőségével kapcso-
latban megkezdett munkát. 

az előre tervezett szakértői szintű egyez-
tetések minden albizottság esetében 
nagyrészt az év második félévére esnek. 
a különböző szintű találkozók előkészíté-
se ütemezetten történik. természetesen 
vannak olyan esetek is, amikor előre nem 
látható okok miatt válik szükségessé ta-
lálkozó összehívása. az elmúlt időszakban 
erre a projektek, ill. gyors döntést igénylő, 
nagy horderejű döntés előkészítése kap-
csán került sor. 

az intERREg V-a HungaRy-CRoatia 
Co-opERation pRogRammE 2014-2020 
pályázati program második kiírásában 
beadott projektek jelenleg értékelés alatt 
állnak. amennyiben pozitív elbírálásban 
részesülnek, további találkozók fogják se-
gíteni zökkenőmentes megvalósításukat. 
tovább folytatódik a horvát Féllel együtt 
megvalósuló liFE nature and Biodiversi-
ty pályázati kiírás keretében megkezdett 
projektünk.

amint arról többször is beszámoltunk és a 
fent leírtak is rámutatnak, magyar-horvát 
viszonylatban több albizottság összehan-
golt munkájára van szükség. következő 
számunkban az állandó magyar-Horvát 
Vízgazdálkodási Bizottság Duna és Drá-
va Vízgyűjtő albizottságának munkájába 
adunk betekintést, ezzel elkezdve a ma-
gyar-horvát határvízi tevékenység teljes 
spektrumának szakterületi bemutatását

cSOLcZ István
folyó- és tógazdálkodási referens
árvízvédelmi és Folyógazdálkodási osztály

A 2020. évi magyar-horvát határvízi 
tevékenység előkészítése

Határainkon túl
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a korábbi igazgató, márk lászló nyugdíj-
ba vonulását követően, 2020. január 1-től 
Bencs zoltán vezeti a Dél-dunántúli Víz-
ügyi igazgatóságot. 

Bencs zoltán 1967-ben született kapos-
váron. Első munkahelye a Dél-dunántúli 
Víztársulatok Egyesülése volt pécsi szék-
hellyel, kaposvári munkavégzéssel, ahol a 
megye legfiatalabb műszaki ellenőreként 
számos projektet is kezelt. több somogy 
megyei településen irányította az ivóvíz 
ellátás kivitelezését és elszámolását, majd 
a szennyvíz-elvezető rendszereket és –te-
lepeket is. később főépítésvezető lett, 
ahol kiviteli munkákat irányított ivóvíz és 
szennyvíz-elvezetés területén. 1994-től 
dolgozott a Dél-dunántúli Vízügyi igaz-
gatóság kaposvári szakaszmérnökségén 
előbb hatósági ügyintézőként, majd 2005-
től területi felügyelőként, végül szakasz-
mérnökként. Ezen időszak alatt vonult le a 
kaposon a rekord árvíz, s épült meg a ka-
pos vésztározó. kisebb fluktuáció mellett 
sikerült egy összetartó-, együtt jó teljesít-
ményt nyújtó egységet létrehoznia, s bő-
vítenie a kaposvári szakaszmérnökséget. 
az általa létrehozott két új felügyelőséggel 
együtt jelenleg 5 felügyelőségből  és egy 
hajózási felügyelőségből áll - és működik 
azóta is - a kaposvári szakaszmérnökség.
árvízvédelmi szakmérnökként az ország 
több árvízvédelmi szakaszán vett részt vé-
dekezési feladatokban. árvízvédelmi szak-
mérnökként Baranya, somogy és tolna 
megye árvízvédelmi biztonságát minden-
kor a szívén viseli. 

nevéhez fűződik – többek között – a ka-
pos vésztározó területén létrehozott Hid-
rológiai Emlékpark megnyitása, vagy az 

1972-es Drávai nagyárvízi védekezésben 
résztvevők tiszteletére megalkotott em-
lékmű átadása is, a Barcsi Hajózási Egy-
ség területén.

szívügye a vízügy.  a magyar Hidrológiai 
társaság tagja, 12 év óta a somogy me-
gyei területi szervezet vezetőségi tagja, 
2013. és 2019. között elnöke is. 

2018-tól az országos Vízügyi Főigazgató-
ságon (oVF) dolgozott, ahol hivatalvezető-
ként a szervezet átalakítását irányította.

Elismerései: 
1997.: igazgatói dicséret
2005.: szolgálati emléklap – 1. fokozat
2011.: igazgatói dicséret
2014.: pro aqua emlékplakett
2014.: miniszteri elismerő oklevél

Bencs Zoltán, 
 a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

új vezetője
JUSZTINGER Brigitta
pR munkatárs
titkárság

Víz-tükör
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Szakmai elképzelések és feladatok a 
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon

BENcS Zoltán
igazgató

az elmúlt évtized fejlesztéseit Európai uni-
ós-, és más nemzetközi források alapoz-
ták meg. Ezek a források az árvíz-védel-
mi rendszer fejlesztése, a vízrendezések 
megvalósítása, a vízi élőhelyek revitalizá-
ciója, az előrejelző-, és monitoring-rend-
szerek fejlesztése révén hozzájárultak a 
térség árvízi biztonságának növeléséhez 
és egy sokszínű harmonikus környezet 
fenntartásához. 

2004-től indultak 
a fejlesztések, de 
a nagyobb léptékű 
beruházások a má-
sodik programozási 
időszakra estek. az 
igazgatóság 2007 
és 2013. között 30 
pályázat megvalósí-
tásában vett részt, 
közel 11 milliárd Ft 
értékben. 

Ebben az időszak-
ban döntően árvízi 
fejlesztések (Dráva töltés, mura torkolat, 
kapos vésztározó) és vízrendezések (Ri-
nya, karasica, Vasas-belvárdi) zajlottak, 
de a vízgazdálkodás számos más terüle-
tén is előrelépés történt. a most folyamat-
ban lévő harmadik ciklusban (2014-2020) 
kisebb projektek mellett három nagyobb 
kEHop projekt került elfogadásra, amely-
ből a magyarszéki (Barátúri) tározó 2019 
júliusában megvalósult és átadásra került, 
míg egy szivattyútelepi rekonstrukció (or-
dacsehi) és az ún. ős-Dráva projekt fo-
lyamatban van. mindezeken felül központi 
gépbeszerzések, eszközfejlesztések is tör-
téntek. 

a szakemberek szerint további belvíztáro-
zók kialakítására van szükség az átmeneti 
terhelés csökkentése érdekében, valamint 
az elvezető rendszerek optimalizálására. 

a víziközmű ellátás-, azaz az ivóvízellátás 
és szennyvízkezelés terén az ágazatnak 
elsősorban szakmai koordinációs szere-
pe van. a vízminőség védelem keretében 
konkrét feladat az ivóvízbázisok védelme. 
a vizek jó állapotának elérése, a vízmi-
nőség-védelem is kiemelt feladat. az Eu 
Víz keretirányelve (vízgyűjtő gazdálkodási 
terv – Vgt) előtérbe helyezte a vízminő-
ség javítását, ami több mint 40 vízminősé-
gi paraméter mérését teszi szükségessé. 

a vízügyi ágazat fel-
adata a vízminőségi 
kárelhárítás is, ahol 
a jelenség észlelé-
sénél a lehető leg-
hamarabb tisztában 
kell lenni a szennye-
zés fajtájával, mert 
ez határozza meg 
a védekezés mód-
ját. ki kell emelni, 
hogy a szolgáltatott 
öntözővíz minősé-
gét is a szolgáltatás 

növekedésével párhuzamosan egyre na-
gyobb területen kell ellenőrizni. indokolt, 
hogy a jövőben a Vgt alapméréseihez, a 
vízminőségi kárelhárításhoz és az öntöző-
víz ellenőrzéséhez az igazgatóságok saját 
laboratóriummal rendelkezzenek, ahol a 
rentábilisan mérhető vízminőségi paramé-
tereket minél rövidebb idő alatt és minél 
gyorsabban meg tudják majd határozni. 

nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az 
önkormányzatokkal való kapcsolattartás-
ra, és a térség mezőgazdasági területei-
nek vízellátását érintő feladatokra. 
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kiemelt feladatként kezelendő az öntöz-
hető területek növelése: az öntözés fej-
lesztéséhez a vízkészletet a legszélesebb 
mértékben elérhetővé kell tenni. Ezen a 
területen is a differenciálás elvét kell al-
kalmazni, vagyis ki kell választani azokat a 
feladatokat, amelyek viszonylag alacsony 
forrásigénnyel, rövid idő alatt, nagy terü-
letek számára teszik lehetővé a vízkészle-
tek elérését. 

az ormánságban zajló ős-Dráva program 
várhatóan 2020. december 31-én fejező-
dik be. a projekt célkitűzései nem tartal-
mazzák az öntözést, de a rendszer alkal-
mas lesz az igények kielégítésére. az öt 
éves kötelező fenntartási idő leteltével a 
felmerülő igények a területen kielégíthe-
tővé válnak. 

a beruházási lehetőségek kihasználása tá-
mogatási keretek felhasználásával nagy 
lehetőség, azonban a megteremtett érték 
megóvása alapfeladat. az elkészült művek 
fenntartása és működtetése nagy odafi-
gyelést igényel. 

a vízügyi geodézia területén elérendő cé-
lunk, hogy a folyók, a hullámterek, a kis-
vízfolyások, az árvízvédelmi töltések és a 
lokalizációs vonalak felmérése rendszeres-
sé váljon, és a felmérések az erre a célra 
megnyíló források figyelembevételével ki-
egyensúlyozottan terheljék az ágazatot. a 
saját teljesítés növelése a vízgazdálkodás 
során elengedhetetlen területismeretet 
erősíti, amely egyaránt előny a vízkárel-
hárításnál, valamint a modellalapú vízgaz-
dálkodás megvalósításánál. 

az önkormányzatokkal, a nemzeti agrár-
kamarákkal kiemelt stratégiai partnerként 
kívánunk együtt dolgozni, hiszen az árvízi 
biztonság, a villámárvizek elleni küzde-
lem, az öntözés-, illetve az aszálykárok 
enyhítése közös cél és érdek. a nemzeti 
parkokkal és a katasztrófavédelmi igaz-
gatóságokkal napi kapcsolatban álluk és 
kiváló partnerségi viszonyt ápolunk, amit 
a továbbiakban is erősíteni szándékozunk. 
munkánkhoz további stratégiai partnereket 
szeretnénk bevonni, a meglévő együttmű-
ködéseinket kibővíteni. Fontosnak tartjuk 
munkatársaink szakmai és nyelvi képzését 
is, hogy a kor kihívásaival lépést tudjunk 
tartani. 

Elengedhetetlen a szakmai utánpótlás is, 
ezért hosszú évek óta együttműködünk 
és gyakorlati helyet biztosítunk a nem-
zeti közszolgálati Egyetem Víztudományi 
kar Bajai Campusán tanulók számára, va-
lamint Barcson, a kaposvári szakképzési 
Centrum Dráva Völgye gimnáziuma, szak-
gimnáziuma és kollégiumával is szoros a 
kapcsolatunk. a pécsi tudományegyetem 
több karával is együttműködünk, melynek 
célja a kapcsolódási lehetőségek megis-
merésén keresztül egymás tevékenysé-
gének a népszerűsítése, valamint közös 
projekt lehetőségek felkutatása, illetve az 
ezzel kapcsolatos tudományos publikációk 
közlése és közzététele. a ptE és a nem-
zeti közszolgálati Egyetem részéről a ta-
nulmányaikat folytató és diplomát szerzett 
hallgatók karrierépítésének elősegítése, a 
hallgatók diplomaszerzést megelőző- és 
azt követő elhelyezkedésének, karrierjük 
építésének előmozdítása, valamint a fel-
adatkörhöz kapcsolódó képzési-, tovább-
képzési igények kielégítése a közös célunk 
a jövő generációja számára. 
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A Balaton-nagyberek Vízitársulat 
megalakulásának 

rövid történeti áttekintése

Egy kis történelem

VÁRADI Nelli
szakaszmérnök
kaposvári szakaszmérnökség

a középkorban a Balaton nyugati meden-
céjének hullámtere a déli oldalon messze 
benyúlt somogyba. az áramlatok, hul-
lámverés, szél, körülbelül a mai partvo-
nal mentén egy többé-kevésbé folytonos 
iszap és homok turzást alakított ki, több 
száz méter szélességgel Balatonmáriától 
Balatonboglárig. Ez a Balaton változó víz-
állásától függően rendszeresen a víz felszí-
ne fölé emelkedett. az e mögötti öblözet 
lassú iszapolódásnak, majd feltöltődésnek 
indult az észak-somogyi felszíni vizek hor-
dalékától.

a folyamatot felgyorsította a Déli Vasút 
megépítése. a vasúti pálya szintjét, és ez-
zel együtt a Balaton állandó vízszintjét a 
sió-zsilip és -csatorna egyidejű megépíté-
sével biztosították az 1862-es üzembe he-
lyezésre. így már csak néhány vasúti át-
eresz biztosított összeköttetést a nyílt víz 
és a belvizes öblözet között.

a feltöltődés ütemére jellemző, hogy a 
XiX.-XX. század fordulójára igény mutat-
kozott a terület mezőgazdasági hasznosít-
hatósága iránt.

a Fonyód-Csisztapusztai út, mint gát ki-
alakításával (ún. szorító töltés) kezdetét 
vette a nyugati-Berek és a keleti-Berek 
lecsapolási és vízelvezetési társulatok mű-
ködése.

az észak-somogyi felszíni vizeket össze-
gyűjtötték a nyugati-Övcsatornába és a 
keleti-Bozótba, majd ezeken keresztül 
gravitációsan juttatták el a Balatonba. 
az ezeken belüli-, kb. 10.000 ha területet 
224 km csatornahálózattal,- szívóárkokon 

és gyűjtő főcsatornákon keresztül vezet-
ték – az immár belvizet – a Balatonfeny-
vesen megépített szivattyútelepre. itt a 
szükség szerinti szivattyúzással állandó, 
2,5 m szintkülönbséget biztosítottak a Be-
rek szabályozott vízszintje-, és a Balaton 
szintje között. így kb. 10.000 ha terület 
vált hasznosíthatóvá, elsősorban legelte-
tésre. 

továbbra is voltak lefolyástalan területek, 
amelyek gravitációsan nem tudtak a Ba-
laton felé leürülni. Ezek a részvízgyűjtők 
bujtatókkal kerültek átvezetésre a nyuga-
ti-Főcsatorna és a keleti-Bozót alatt a Be-
rekbe, ahonnan a csatornahálózaton már 
eljutnak a szivattyútelephez. így lényege-
sen rövidebb nyomvonalon kellett csator-
nát és gátakat építeni. 

1949-ben létrehozták a Balaton-nagy-
bereki állami gazdaságot, amelynek ha-
táskörében összpontosult az agrárium 
működtetése, és a vízjogi engedélyes fel-
adatainak ellátása, a belvízátemelés és a 
vízkormányzás terén egyaránt.

a rendszerváltozást követően 1993-ban 
a magyar állam földhaszonbérbe adta az 
állami gazdaság területeit, egy 50 %-ban 
általa alapított és tulajdonolt gazdasági 
társaságnak. az alapításkori adatok isme-
retében egy nullszaldós megállapodást kö-
töttek az érintettek.

a tágabb térséget felölelő belvízrendszer 
működtetését az állami gazdaság jog-
utódjaként létrejött gazdasági társaság 
végzi saját költségére, ellenben csak jel-
képes összegű földhaszonbérleti díjat fizet 
az államnak.
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2010-ben az agrárcég tisztította a portfó-
lióját, és az állami bérbeadó elvi egyetér-
tésével projekt cégként létrehozta a Ba-
laton-nagyberek Vízitársulatot, (BnB Vt), 
aki azóta vízjogi üzemelési engedély birto-
kában végzi a vízkormányzási teendőket, 
az agrárgazdálkodó finanszírozásában. Ez 
a konstrukció kötelezi a társulatot (és biz-
tosítja hozzá az anyagi feltételeket), hogy 
a szomszédos Balaton vízszintje alatt 2,5 
m-rel folyamatosan gondoskodjon a vízjo-
gi engedélyes feladatairól, mert annak el-
hanyagoltsága nem csak a terület elönté-
sét jelentené, hanem 20 km autópálya, 20 
km 140 kV-os elektromos távvezeték, 20 
km 64 bar nyomású országos gázvezeték 
hálózat felhagyását, és nem utolsó sorban 
emberi települések feladásával járna. 

a társulat határozatlan időre alakult, mű-
ködési területe a Balaton-nagyberek belvíz 
öblözete. a teljes működési terület egy te-
rületi egységet képez, amely megegyezik 
kéthely, Buzsák, táska és Balatonfenyves 
közigazgatási területének a működési te-
rületen belül található részével. a műkö-
dési terület nagysága: 6558 hektár.

a fentiek szerint 110 éve kialakított belvíz-
rendszer üzemelési paraméterei minimá-
lisan változtak, a feladatok 110 éve évről 
évre ugyanazok. a 224 km csatornahá-
lózatnak gyakorlatilag nincs lejtése, a jó 
karbantartásuk a feltétele a belvizek szi-

vattyútelephez történő akadálytalan víz-
kormányzásának, állandó berek-vízszint 
tartása mellett. ott éves szinten átlagban 
15 millió m3 vízátemelés a feladat, amihez 
a társulat 9,6 m3/sec beépített szivattyú 
kapacitással rendelkezik.

a Balatonfenyves belterületén álló szi-
vattyúház és vízátemelő szerkezet az 
1911-1913. között épült, mára már az or-
szágosan védett műemlékek közé tartozik. 
(1, 2. számú kép.)

az 1910-es években üzembe helyezett szi-
vattyúk már nem üzemelnek. (két ganz 
szivattyú dolgozott 1910-től 1982-ig 1-1 
m3/s kapacitással (3. sz. kép), s 1-1 db 
lassújárású diesel motor hajtotta őket (4. 
sz. kép). indításához kompresszor termel-
te a préslevegőt tartályba (5. sz. kép). 
meghajtása transzmisszióval történt, 
melynek erőforrása ez a mia motor volt. 
(6. sz. kép)

1982. óta 2 db agRoFluX szivattyú dolgo-
zik 1-1 m3/s teljesítménnyel, illetve 3 db 
gRunDFos szivattyú, 2 db 2 m3/sec, és 1 
db 3,6 m3/sec (régi ganz helyett).

Befejezésül szeretnék köszönetet mondani 
Völler zoltánnak, a BnB Vt igazgatójának, 
hogy a cikk megírásához szükséges infor-
mációkat, anyagokat és képeket a rendel-
kezésemre bocsátotta. 

1. sz. kép: szivattyúház 2. sz. kép: műemlék épület belülről
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3. sz. kép: szivattyú 4. sz. kép: lassú járású diesel motor

5. sz. kép: kompresszor 6. sz. kép: mia motor
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KLEIN Judit
oktatási, képzési referens
igazgatási és jogi osztály

a hagyományoknak meg-
felelően a szakképzésről 
szóló 2011. évi ClXXXVii. 
törvény 73. § 2. h. pontja 
alapján ebben az évben is 
kiírásra került az orszá-
gos szakmai tanulmányi 
Verseny (osztV). 2020-
ban az ország középfokú 
vízügyi képzést folytató 
intézményei közül 6 is-
kolából 32 tanuló neve-
zett vízügyi technikus és 
vízgazdálkodó technikus 
szakterületen.

 az írásbeli elődöntők a területileg illetékes 
vízügyi igazgatóságok közreműködésével 
zajlottak le. 

így a Dél-dunántúli Víz-
ügyi igazgatóság az 
osztV i. fordulójának 
lebonyolításában segéd-
kezett 2020. február 13-
án Barcson, a kaposvári 
szakképzési Centrum 
Dráva Völgye gimnáziu-
ma, szakgimnáziuma és 
kollégiumában, ahol 5 
fő vízügyi technikus ta-
nuló tette próbára tudá-
sát. közülük a harmadik, 
hatodik és nyolcadik he-
lyeket megszerző három 

diák jutott az április 22-24. között Békés-
csabán megrendezendő döntőbe. 

gratulálunk eredményükhöz!

Országos 
Szakmai Tanumányi Verseny 

a Dráva Völgye Középiskolában

Tanulunk
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BÁNYAI Andrea
kiemelt funkcionális referens
igazgatási és jogi osztály

Személyi hírek

Személyi hírek

2020. január 1-től az engedélyezett létszá-
munk – az öntözéses státuszokra kapott 9 
fővel – 231 főre emelkedett. közalkalma-
zotti munkajogi létszám 224 fő.

a fluktuáció az előző évekhez képest emel-
kedett. míg a 2018-as évben mindössze-
sen 14 fő, a 2019-es évben 18 fő köszönt 
el igazgatóságunktól. a belépő új kollégák 
száma 25 fő volt.

2019. augusztus 7-én 10 kolléga kapott 
oklevelet, közülük 3 emléktárgyat is, a 
Hableány hajó katasztrófája kapcsán vég-
zett munkájáért. számukra láng istván, 
az országos Vízügyi Főigazgatóság veze-
tője személyesen adta át az elismerése-
ket. 

a 2019-es év során jubileumi jutalomban 
9 fő részesült.

kitüntetések száma: 

• igazgatói dicséret:   11 fő

• szolgálati Emléklap i.: 7 fő

• szolgálati Emléklap ii.: 4 fő 

• miniszteri Elismerő oklevél 1 fő

• év Vízügyi Dolgozója:  1 fő

Összesen: 24 fő

BALÁZS József
titkár
DDkÖVisz

a 2017-2018. évi bértárgyalások eredmé-
nyeként a vízügyi igazgatóságok munka-
vállalói összességében közel 20% bérfej-
lesztésben részesültek, közel 10 év után.

az elmúlt években megvalósult beruházá-
sok és technikai fejlesztések, a szakterület 
műszaki felkészültségét jelentős mérték-
ben javították, azonban a vízgazdálkodás-
ban foglalkoztatott közalkalmazottak brut-
tó átlagbére 25%-kal marad el az országos 
átlagtól.
az elmúlt két esztendőben a bérlemara-
dások miatt közel 1100 fő hagyta el az 
ágazatot, akik közül sokan életpályának 
remélték ezt a hivatást, de kénytelenek 
voltak váltani. 

a bérek rendezése érdekében folytatott 
2019. évi egyeztetések, erőfeszítések 
eredménytelennek bizonyultak.
a környezetvédelmi és Vízügyi országos 
szakszervezet álláspontja szerint mini-
mum 30%-os differenciált béremelésre 
van szükség ahhoz, hogy megakadályoz-
zuk a munkaerő további elvándorlását és 
a jelenleg is súlyos szakemberhiány foko-
zódását.

a béremelés sikerének érdekében – a 
Belügyminisztérium felé – a vízügyi igaz-
gatóságok dolgozói aláírásukkal is meg-
erősítették, hogy az igazgatóságok bér-
rendezése szükségessé vált és nem tűr 
további halasztást. 

A vízügyi munkavállalók bérhelyzete

Szakmai szervezetek hírei
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SÁGHINÉ JUHÁSZ Ildikó
titkár
mHt Baranya megyei területi szervezete

a 2020. év jelentős változást hozott a te-
rületi szervezet életében, mivel elnökünk, 
márk lászló lemondása és a vezetőség 
szükségszerű megújítása miatt rendkívüli 
választást kell tartanunk. Ennek ügyrend 
szerinti lebonyolítása időigényes, és áprili-
sig vagy még tovább is elhúzódhat. 
a három jelölő bizottsági tag, akit a 
tagtársak is megkereshetnek javaslata-
ikkal: Horváth gábor, a jelölő bizottság 
elnöke, Csolcz istván és zsóri andrea 
jelölő bizottsági tagok. a feladatuk az, 
hogy jelölőlistát állítsanak össze a java-
solt tisztségviselők megválasztásához. 
az ügyrend szerint legalább két hónap 
időtartamot kell biztosítani a jelölésre, a 
választás lebonyolításáig.

Ezért a magyar Hidrológiai társaság Bara-
nya Megyei Területi Szervezete 2020. 
január 29-én 13 és 15 óra között jelö-
lőbizottság-választással egybekötött 
előadóülést tartott a Dél-dunántúli Víz-
ügyi igazgatóság (pécs, köztársaság tér 
7.) központjában.

az előadóülés megkezdéseként sághiné 
juhász ildikó tájékoztatta az eseményen 
megjelent tagokat arról, hogy a szervezet 
elnöke lemondott, felkérte Bencs zoltánt, a 
Dél-dunántúli Vízügyi igazgatóság új igaz-
gatóját, hogy köszöntse a hallgatóságot, 
majd első napirendi pontként pár szóban 
ismertette a magyar Hidrológiai társaság 
37. országos Vándorgyűlésén pécsett alá-
írt Bökényi nyilatkozat lényeges elemeit.

Ezt követően a pécsi tudományegyetem-
ről Dr. Ronczyk levente a „Mi folyik az 
Óceánon túl – A Vízgazdálkodás aktuális 
kérdései az Egyesült Államokban” címmel 
tartott előadást, amelyet egy pályázaton 
nyert tanulmányút tapasztalatai alapján 
állított össze. az előadás szemléltette az 
usa megdöbbentően ellentmondásos, 

már-már sokkoló környezetvédelmi álla-
potát. miközben a magas átlagszínvona-
lon élő fogyasztói társadalom és az állam 
óriási pénzeket költ el, óriási mennyiségű 
hulladék keletkezik, melyek elhelyezése 
egyre inkább megoldatlan probléma. 

az usa hiába a világ vezető gazdasági 
nagyhatalma, környezetvédelemre és hul-
ladékgazdálkodásra aránytalanul alacsony 
összegeket költ. a jelenlegi apparátus, és 
a büdzséből e célra fordított, csekély ös-
szegekből gazdálkodó hivatalos szervek 
képtelenek megállítani, javítani, visszafor-
dítani a kedvezőtlen folyamatokat. a kör-
nyezetvédelem érdekében működő civil 
szervezetek, aktivisták mindenhol tevé-
kenykednek ugyan, de a fogyasztói társa-
dalom által termelt hulladék és szennyvíz 
mennyisége csak növekszik, és az illegális 
hulladéklerakóként üzemelő külterületek-
re, folyókba és időszakos vízfolyásokba, 
majd a tengerpartra, tengerbe kerül, kímé-
letlenül pusztítja a környezetet, a növény- 
és állatvilágot, azaz az egész földet.   

következő rendezvényként 2020. február 
19-én a magyar Hidrológiai társaság Bara-
nya megyei területi szervezete és a tettye 
Forrásház zrt. közösen tartott szakmai 
napot - Az „időváltozás” hatásai a Tettye 
Forrásház Zrt.-nél címmel. Dr. solti Dezső 
elnöksége mellett három előadás hang-
zott el. az első kettőt a vízmű munkatársai 
(Fébó Viktória, kész anetta és novotny Bá-
lint) tartották aktuális problémákról. neve-
zetesen:

Az E-közmű rendszer bevezetéséről 
és speciális alkalmazásáról a Tettye 
Forrásháznál: az évtizedeken ke-
resztül megszokott közműegyezteté-
si eljárásban nagy változást hozott a 
2013. november 1-jén hatályba lépő 
324/2013. (Viii. 29.) kormányrende-

•

A Magyar Hidrológiai Társaság  
Baranya Megyei Területi Szervezete

2020. évi I. negyedéves munkája
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let, ami kimondja, hogy a közműnyi-
latkozatot vagy közmű-állásfoglalást 
a kérelmező kizárólag a közműegyez-
tető rendszeren keresztül (E-közmű) 
indíthatja el és folytathatja le. mint 
minden rendszerben bekövetkező 
változás, ez is jelentős hatással van 
az érintettekre, és hibái, hiányosságai 
miatt vegyes érzéseket vált ki a fel-
használókban. 

A csapadékvíz-elvezetés problémáiról 
a szennyvízelvezetés és -tisztítás te-
rületén: pécs városában elválasztott 
csatornarendszer épült ki, ám ennek 
ellenére nagy mennyiségű csapadék-
víz kerül a szennyvízelvezető rend-
szerbe. a problémát több minden 
okozza, egyrészt vannak illegális 
csapadék-rákötések, másrészt a vá-
rosban a mintegy 700 kilométernyi 
szennyvízhálózat mellett, a mindös-
sze 300 kilométernyi csapadékcsa-
torna nem tudja megfelelően elve-
zetni a hirtelen lezúduló csapadékot. 
a többletvíz a szennyvízhálózaton 
elöntésekhez, valamint szivattyúzási 
problémákhoz vezet, ami fertőzés-
veszélyt jelenthet. a hirtelen lezú-
duló csapadék a szennyvízhálózaton 
keresztül a szennyvíztisztító telepre 
jut, ahol a löketszerű terhelés és az 
elhígult szennyvíz a kibocsátott, tisz-
tított szennyvíz-határérték túllépését 
eredményezheti.  

•

a harmadik előadást Vers áron, a Verbis 
kft. munkatársa tartotta a tsurumi japán 
szivattyúk újdonságairól és alkalmazási le-
hetőségeikről, a vízgazdálkodás területén. 
az előadásban bemutatott szivattyútípu-
sok alkalmasak tiszta víz szivattyúzására, 
szilárd anyagot tartalmazó, sűrű szuszpen-
ziós oldatok szállítására, valamint magas 
szálas-anyag tartalmú kommunális szen-
nyvíz szállítására is, miközben a szaghatá-
sok sem érezhetők. 
a kis- és nagynyomású, villany-, benzin- 
és dízelmotoros szivattyúkkal a 100 m fe-
letti emelőmagasságok mellett, akár órán-
ként 1500 m3 zagy szállítható, ráadásul 
tervezési paraméterei hasonlítanak a már 
jól bevált flygt szivattyúk értékeihez.

a soron következő, 2020. márciusi 25-i 
Víz Világnapi régiós rendezvényünk a ma-
gyar kormány 41/2020 (iii/11.) kormány-
rendeletében foglaltaknak megfelelően – a 
koronavírus járvány megelőzése érdekében 
– elmarad. 
a Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli 
Vízügyi igazgatóság és a magyar Hidroló-
giai társaság Baranya és somogy megyei 
területi szervezetei által közösen meghir-
detett alkotópályázataira beérkezett pálya-
műveket – elbírálás után – a barcsi Dráva 
múzeumban egy későbbi időpontban állít-
juk ki. 

a 2020. évi Víz Világnapi jelmondat a vi-
lágot egyre inkább foglalkoztató: „VÍZ ÉS 
KLÍMAVÁLTOZÁS”, melynek jegyében 
hirdettük meg alkotópályázatainkat is. 
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JUSZTINGER Brigitta
pR munkatárs
titkárság

a Dráva folyó természeti környezete az 
elmúlt évekig turisztikailag szinte fehér 
folt volt, ezért sikerült megőriznie érintet-
lenségét és eredetiségét, természetvédel-
mi szempontból szinte felbecsülhetetlen 
értékét. igazgatóságunkon egy interreg 
projekt keretében elkészült, okostelefo-
nokra letölthető mobilapplikáció nyújt sok 
hasznos információt a turisták számára, a 
Dráván való eligazodásban. segítségével 
képet kapunk a magyar és horvát oldalon 
található turisztikai célpontokról, gasztro-
nómiai és szálláslehetőségekről, valamint 
tájékozódhatunk a környékbeli kerékpár-
utak elhelyezkedéséről és a biztonságosan 
hajózható útvonalról is.

 a könnyen kezelhető és értelmezhető kez-
dőoldalon a Dráva mentének térképe talál-
ható és a szintén itt látható színes ikonok 
jelzik a helyi látnivalókat, programlehető-
ségeket.

a három nyelvű Drávai turisztikai kalauz az 
alábbi hivatkozásról tölthető le: http://
vpf.vizugy.hu/reg/ddvizig/doc/Bros-
ura_DRAWA.pdf

a menüben keresgélve akár nemzeti par-
kokra, rekreációs lehetőségekre, vadászati 
területekre és kulturális, történelmi látni-
valókra is rákereshetünk. a javasolt utazá-
si tervek segítségével pedig egy komplett 
túrát is megtervezhetünk még az indulás 
előtt.

az  okostelefonokra letölthető mobilappli-
káció az alábbi linken keresztül telepíthető 
az android és ios mobilra is.

android:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.codecons.
drawa&fbclid=IwAR3OZKD4-_8zd-
pEzKlFQ5d80xP4U5BNVL4WmbRbU-
6n0uOCP4XMOtdniNY8

ios:
https://itunes.apple.com/us/app/
drawa/id1448374025?ls=1&mt=8

tehát, kalandra fel! Bizonyított tény, hogy 
a túrázás és a kirándulás pozitív hatással 
van a testre és a lélekre egyaránt.

Drávai mobilapplikáció

Programajánló
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Könyvajánló

itt a globális felmelegedés! akár esik, 
akár fagy, kiárad egy folyó, vagy ép-
pen kiapad, a média rutinszerűen rá-
erősít, és ha egy rekord is megdől 
(ami jó párszor előfordul), vezető hír 
lesz belőle. nem is olyan rég a közelgő 
jégkorszakról szólt az aktuális pánik. 
abban az időben a szén-dioxidra csak 
úgy gondoltak, mint egy jelentéktelen, 
egyéniség nélküli gázra, és a klímavál-
tozás csupán egy volt a globális prob-
lémák között. a légszennyezés, a víz-
szennyezés, a talajszennyezés, a fajok 
kihalása vagy éppen az “ózonlyuk” 
mind súlyosabbnak tűntek. az éghaj-
latváltozás azonban “legyőzte” a többi 
aggodalmat, hogy saját maga válhas-
son majdnem mindennek az okozójá-
vá és okozatává.
Ebben az ismeretterjesztő könyvben a 
szerző arra vállalkozik, hogy a média 
és a politikusok sarkos megállapításai 
mögé nézzen. a cél nem kevesebb, 
mint kilépni az érzelmileg terhelt vi-
tákból, ahol mindenki saját “hite” sze-
rint csoportosítja, kisebbíti vagy épp 
felnagyítja az információkat. 

Hántsuk le a leegyszerűsítő és hatás-
vadász sallangokat, és ismerjük meg, 
hogy valójában mit tud ma erről a glo-
bális politikai és gazdasági horderejű-
vé kerekedett elméletről a tudomány!

Kovács Róbert: Klímaváltozás – Pánik és tagadás között
typotex Elektronikus kiadó kft., 2019. – 3.200,- Ft
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Vers

Ózdi Annamária

Erdei tavasz

madárhangú tavasznak
érkezését várom,

féltve őrzöm szép havát
mindenik virágon.

jobbra tőlem az akác
rügyeit bontja,

vadsűrűben reánk vár
az erdei szalonka.

Csobbanó víztükörben
visszanéz a napsugár,
sziporkázó cseppjeiben

orcája halovány.

Balra éppen egy cinege
énekli az ágon:

„tavaszunk a legszebb
e múlandó világon!”

Fotó: Mánfai György fotóművész
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Fotó: Dráva – Mánfai György fotóművész


