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Fejlemények a Gemencet
és Béda-Karapancsát érintõ tápanyagcsökkentési projekt ügyében
Márk László, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ

A korábbiakban több alkalommal beszámoltunk már a Világbank által finanszírozott projekt elõrehaladásáról, az elõkészítés részleteirõl, amelyet Igazgatóságunk koordinál. A téma felelevenítésének aktualitást ad a Világbank szakembereinek
közelmúltban tett, június eleji látogatása. Ennek keretében részletesen áttekintettük a projekt állását, a szükséges intézkedéseket és aktualizáltuk a költségeket.
A Világbank közbeszerzési gyakorlata az Európai Unió ez irányú gyakorlatától több tekintetben eltér, ami nehezíti az
egyes tevékenységeket majdan végzõ vállalkozók kiválasztását. Ugyancsak nehézségeket okoz a projekt összetettsége,
mert a projekt méretéhez képest viszonylag sok vállalkozó és közremûködõ munkájának koordinálása nem kis feladat.
Jelenleg még mindig a vállalkozók kiválasztása zajlik többlépcsõs eljárásban, párhuzamosan szakértõk kijelölésére is sor
kerül, illetve a projekt végrehajtásával kapcsolatos eszközök beszerzése is folyamatban van.
Mindezek befejeztével indulhat meg a részletes tervezési munka, amely magában foglalja egy átfogó monitoring-program
kidolgozását, a mûszaki tervek elkészítését és a munkával érintett védett területekre való tekintettel környezeti hatástanulmány elkészítését.
Reményeink szerint a kiviteli munkák a jövõ év végén elkezdõdhetnek és ha az idõjárás is kegyes lesz kb. 1 év alatt be
is fejezõdhetnek.
Végeredményként a beavatkozások hatására a szóban forgó hullámtéri területek kiszáradási folyamatai lassíthatók, esetleg
megállíthatók lesznek, a területek élõvilága a többlet vizek révén gazdagodik, és nem utolsó sorban a Duna vize tisztul.
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Az állami tulajdonú ingatlanokkal történõ
vagyongazdálkodás megváltozott szabályai
Dr. Makay Gábor, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ
Az idei évben lépett hatályba az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. tv, valamint annak végrehajtási rendeleteként alkalmazandó 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet.
Az említett jogforrások az igazgatóság vagyongazdálkodását és azon belül az állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelését az alábbi fõbb pontokban érintik:
– Az állami vagyon (és így valamennyi állami ingatlan) feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az
újonnan felállított Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(MNV Zrt.) gyakorolja.
– Valamennyi érintett költségvetési szerv, így az igazgatóság is, a jogszabályi elõírások szerint 2008. június 30-ig,
az MNV Zrt. által elfogadásra ajánlott új vagyonkezelõi
szerzõdést fog aláírni.
– Az állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek széles körében a vagyonkezelõk nem rendelkeznek
önálló hatáskörrel, a törvényi szabályozás értelmében
azokhoz majdnem minden esetben szükséges kikérni az
MNV Zrt. jóváhagyását.
– Valamennyi ingatlannal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban általános képviseleti joggal ruházták fel az
MNV Zrt.-t.
– A központi költségvetési szervek elhelyezésének biztosítása és koordinálása az MNV Zrt. feladata lett.
A fenti alapvetõ megállapítások az Igazgatóság gyakorlati
ingatlankezelésével kapcsolatban az alábbi problémákat
vetették fel:
Az új vagyonkezelõi szerzõdés megkötéséig nem tisztázott,
hogy a hatályos jogszabályi elõírásokkal most már számos
pontjában ellentétes, de még hatályos, jelenlegi vagyonkezelõi szerzõdésnek az ingatlanhasznosításra vonatkozó
rendelkezései a gyakorlatban alkalmazhatók-e.
Ebben az átmeneti idõszakban az eddigi tapasztalatok
alapján bármely ingatlant érintõ jogügylettel kapcsolatos
felterjesztésünkre az MNV Zrt. területi kirendeltségének
nincs hatásköre dönteni, így azok jelentõségüktõl függetlenül a központi szervhez kerülnek továbbításra.
Problémát jelent a korábban (még a jogszabályok hatályba
lépése elõtt) a jogelõd Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz
megküldött kérelmek sorsa is – tapasztalataink alapján a
jogutódlás ezeket a folyamatban lévõ ügyeket érintõen sem
történt zökkenõmentesen.

Tekintettel a törvény kimerítõ jellegû, taxatív felsorolására,
míg a végrehajtási rendelet nem elégséges részletezõ jellegére, az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek túlságosan tágan értelmezhetõ körében kell a vagyonkezelõknek
az MNV Zrt-hez fordulniuk.
Indokolatlannak tartjuk az ún. „kisebb” jelentõségû ügyekben (pl. szolgalmi ügyek, használati joggal kapcsolatos
ügyek) a vagyonkezelõt önálló döntési jogától való megfosztását.
Nem tisztázott a MNV Zrt. jóváhagyása iránt vagyonkezelõi
felterjesztés, illetve az MNV Zrt. pontos eljárása sem (a kérelem tartalma, elintézési határidõk, az esetleges „nem
döntés”-nek a következményei).
Az ilyen irányú jogszabályi háttér hiányában reméljük, hogy
a vagyonkezelõi szerzõdés és még inkább az idõvel kialakuló joggyakorlat, kellõ és „életszerû” tartalommal fogja
megtölteni e kérdésköröket.
További problémákat vet fel az MNV Zrt. polgári jogi jogviszonyokban való általános képviseleti jogának értelmezése.
Nem tisztázott ugyanis a már folyamatban lévõ eljárásokban, de az újonnan indulókban úgyszintén, a perbelépés,
perbevonás eljárásjogi módja.
A legnagyobb problémát azonban a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt., mint ingatlantulajdonos hozzáállása a Magyarország Kormánya által preferált, meghirdetett
Európai Uniós és egyéb pályázatokhoz (KEOP, ROP, stb.)
jelenti.
Ezeknél a pályázatoknál a pályázati eredmény megvalósítása állami ingatlanvagyon bõvülését eredményezi, illetve a
vagyonkezelõ az ingatlanon beruházást kíván eszközölni.
A vonatkozó, hivatkozott jogszabályok az ingatlan megszerzésének esetkörét – kivéve az elhelyezési célú ingatlanszerzést – részleteiben egyáltalán nem szabályozza,
azonban az eddigi gyakorlat szerint az MNV Zrt. a döntés
jogát szintén hatáskörében tartja.
Az eddigi átmeneti idõszak tapasztalatai alapján félõ, hogy
a nem kellõ szabályozottságú és gyorsaságú ügyintézés
miatt – a területbiztosítás elmaradása, vagy elkésettsége
miatt – veszélybe kerülhetnek a pályázati beruházások.
Szintén a pályázati lehetõségek elõkészítése szempontjából sajnálatosnak tartjuk, hogy a jogszabályi változásokat
követõen nincs többé mód ingatlan vagyonkezelõi jogának
a központi költségvetési szervek közötti ingyenes átruházására sem, holott ezekben az esetekben a Magyar Állam tulajdona nem változna.
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Az Igazgatóság humánpolitikai
tevékenysége
Dr. Makay Gábor, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ
Az igazgatóság egyre nagyobb jelentõséget tulajdonít az
emberi erõforrásban rejlõ lehetõségek kiaknázására,
ugyanakkor ezzel párhuzamosan nagyobb hangsúlyt fektetünk a dolgozók „jólétét” szolgáló intézkedésekre, a dolgozók rekreációs és egyéb, a munkavégzésüket megkönnyítõ lehetõségek biztosítására.
Az igazgatóságnak ebbe az irányba ható törekvéseinek
összehangolt megvalósítására már a tavalyi év óta évenként humánpolitikai tervet készítünk.
Ennek kereteiben alapvetõ elérendõ célként tûztük ki az információáramlás meggyorsítását, illetve annak tényleges tartalommal való megtöltését. Ebbe az irányba ható és az eddig
összegyûlt tapasztalatok alapján hasznosnak nevezhetõ kezdeményezésünk volt a Dolgozói fórumok tartása. Ezeknek a
fórumoknak a célja az ún. „külsõ” egységeinken (Kaposvári
Szakaszmérnökség, Pécsi Szakaszmérnökség) dolgozó munkatársak tájékoztatása az elmúlt idõszakban az igazgatóságon
történt változásokról, másrészt pedig az ott dolgozók munkaügyi problémáinak, kérdéseinek a megválaszolása. A fórumok
tapasztalatai alapján volt „elmaradásunk” e tárgykörökben.
Hasonló cél vezetett minket az idei évben elsõ számával megjelenõ Humán Híradó elnevezésû belsõ kiadványunk megszerkesztésekor. Terveink szerint negyedévente fogjuk kiadni ezt a
belsõ kiadványt, mely kizárólag az állományban történt változásokkal, belsõ rendezvényeinkkel, és a munkatársak érdeklõdésére bizonyosan számító egyéb érdekességekkel foglalkozik.
Az igazgatóság elmúlt években megváltozott, kibõvült tevékenységei kapcsán, a pályázati munkák által a dolgozóktól
megkívánt többletteljesítmény ösztönzésére kialakítottuk
az igazgatóság teljesítményértékelési rendszerét, melyben
nevesítettük az igazgatósági szintû célokat, továbbá az
azok elérésére ösztökélõ motivációs eszközöket.

Ehhez kapcsolódóan, a szakember-utánpótlás biztosítása
érdekében munkaerõ gazdálkodási tervet készítettünk,
melynek segítségével még idejében kiderül, hogy az igazgatóságon mikor és milyen szakembert kell pótolni.
Az igazgatóság célként tûzte ki, hogy egyrészt a meglévõ
többlet képesítések figyelembe vételével, illetve a célzott
oktatási támogatásokkal, szakember-utánpótlási igényét lehetõség szerint belsõ pályázati lehetõségekkel biztosítsa,
lehetõséget is teremtve ezzel a munkatársaknak az igazgatóságon belüli mobilitásra.
Törekedtünk ezen kívül humánpolitika jelszó alatt minél több
igazán közkedvelt program házon belüli megszervezésére is.
Így a munkatársak a rekreációs lehetõségek egyre szélesebb körébõl választhatnak; ide tartoznak a jógázás, a
masszírozás, a teremfoci, a squash, a tenisz, a gyógytorna
és természetesen a korábbi években már bevált uszoda,
szauna, horgászás.
A tavalyi évtõl újra megrendeztük az igazgatóságon a farsangi ünnepséget, melyen a dolgozók szép számmal és
még szebb jelmezötletekkel lepték meg egymást.
Új kezdeményezésként és egyben szintén motivációs
szándékkal is hirdettük meg, elõször 2006. év végén az „Év
embere” díjat. A kiírásban kerestük és jutalmaztuk azokat a
kollégákat, akik a többiek szavazata alapján, az adott évben a legjobb teljesítményt nyújtották.
Fontosnak tartjuk a dolgozók egészségi állapotának a különféle szûrõprogramok keretében történõ rendszeres ellenõrzését is. Ennek érdekében idén elõször, május 30-án,
az igazgatósági majális keretében, lehetõséget biztosítottunk valamennyi munkatársunknak, hogy vérnyomását,
vércukor-és koleszterinszintjét szakorvossal ellenõriztesse.
Tervezzük, hogy a jövõben komplexebb szûrésen való
részvételi lehetõséget is biztosítunk a dolgozóknak.

A Balkáni Nagy Kohózió – Új pályázati
lehetõségek az Unióban
Tálos András, DDKÖVIZIG - vízkészlet-gazdálkodási ügyintézõ
Hogy az Európai Unió mennyire nem csak egy kiváltságos
klub gazdagok és szépek, valamint fõleg keresztények számára, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt idõszakban megnyílt új pályázati lehetõség, a Dél-kelet Európai Program (South-East Europe Programme). Vagy már megint csak
a leendõ piac reményében új területek felé kacsingat vagy inkább ez is része a térség stabilizációs politikájának, ki tudja

azt innét lentrõl? Mindenesetre a programok szemüvegén át
már nem is vagyunk annyira lent, sõt a Dél-kelet Európai
Programban egyenesen mi vagyunk a világ közepe, hisz Magyarország, jobban mondva a fõvárosunk kaptam meg a
program levezénylésének nemes feladatát. Erre mellesleg
joggal lehetne büszke e nép s tán több szót kellene ejteni róla a nagy válsághangulat közepette, hogy mellesleg Magyar-
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A Dél-kelet Európa Program térképe

országot Brüsszel 245 millió eurós pályázati program lebonyolításával, szebben mondva menedzselésével bízta meg,
amely körülbelül 200 millió lakost érint e vidéken. A program
tér ugyanis nyolc EU tagországot (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország <nem teljes területével>,
Románia, Bulgária, Görögország) és nyolc nem EU tagországot (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia <helyesen FYROM>, Moldávia, Szerbia, Montenegró, Ukrajna <nem teljes területével>) ölel fel. Ha valaki vet egy pillantást a térképre örömmel nyugtázza, hogy Európa e szabdalt (földrajzilag, országhatárokkal, kultúrával, nyelvekkel, vallással stb.) területén végre valamiféle egységet lát! És pontosan ez a burkolt célja a Dél-kelet Európai Programnak, hogy
ültessünk le egymás mellé mondjuk a már-már komédiába
hajló névvitában elmérgesedett szomszédokat (macedónok
és görögök) vagy az a múlt setét kútjába vészõ, máig életben
tartott haragot szító népeket, mint a magyar és a szlovák,
vagy román, vagy szerb. Hogyha ugyanis a szakemberek elkezdenek eszmét, tapasztalatokat cserélni és a találkozások
alkalmával összeborulni, egymás vállát veregetni, sõt ouzóval, pálinkával, borovicskával, szlivovicával kínálgatni egymást, akkor majdcsak begyûrüzik a nagypolitikába is az a felfogás egy horvát számára, hogy hát a szlovént, sõt a szerbet
is csak anyaszülte nem is kéne annyira haragudni rájuk.
Mindezen örömködést és megvilágosodást 2007 és '13 között
tehetjük meg e program keretén belül. És ekkor szökik némi
könny a multikultiban már kevésbé de az egymásra való nyitottságban és az ehhez nélkülözhetetlen türelemben hívõ ember szemében ugyanis az örök tartalékos Törökországot nem
látja a térképen, még ha Brüsszel és Moszkva között libikókázó Ukrajnát viszont igen. Ugyanis a papírra vetett cél a következõ: „A kohézió, a stabilitás és a versenyképesség erõsítése a transznacionális együttmûködés fokozásával, az integráció növelésével, valamint a fenntartható fejlõdés biztosításával.” A programnak négy fõ prioritása van: innováció, környezetvédelem, az elérhetõség javítása (infrastruktúrafejlesztés,
be a vérkeringésbe!) és a térség fenntartható növekedése. A
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(DDKÖVÍZIG) természetesen a környezetvédelmet megcélzó
prioritásban találja meg a testhezálló pályázati lehetõségeket.

Azon belül is „Az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az
árvizek megelõzése” alprioritásban. A május 5-én indult elsõ
pályázati kör két fordulós. Melyre a DDKÖVÍZIG egy a globális klímaváltozást is figyelembe vevõ tározó építési lehetõségeket és igényeket feltáró projekttel indult, mint projekt gazda.
A projektötlethez két görög egy macedón egy olasz és egy
horvát partner csatlakozott. A pályázatnak ugyanis feltétele,
hogy legalább három ország társuljon, melyek közül legalább
egynek tagországnak kell lennie. A jogosul partnerek köre:
közintézmények, „közjogi” intézmények, illetve a magánjog által szabályozott intézmények – bizonyos megkötésekkel. Természetesen a transznacionális projektek célja, hogy a programtér országai közösen keressenek az ország-csoport egésze vagy nagyja számára fontos problémákra megoldásokat.
Az együttmûködéseknek tehát olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott problémára a résztvevõ
országok külön-külön, nemzeti szinten keresnének megoldást. Fentiekbõl adódóan a projektek leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttmûködési jellegûek, melyek indokolt
esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. A tapasztalatok alapján a transznacionális projektek átlagos teljes költségvetése 1–2 millió euró között mozog. A magyarországi partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült költségeik 85%-át igényelhetik az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból (ERDF). A nyertes projektek magyar partnerei a 85%
támogatás mellé 10% automatikus nemzeti társfinanszírozásban fognak részesülni (ennek jogszabályi háttere: 35/2008
(II.23.) Kormány rendelet). Ezáltal a hazai partnerekre 5% önerõ-teher hárul – valamint a program elszámolási rendjébõl
fakadóan a tervezett költségek körülbelül egy évre történõ
elõfinanszírozásának kötelezettsége.
A South-East Europe program központi irányítási szervei:
– Irányító Hatóság (Managing Authority - MA):
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
– Igazoló Hatóság: Pénzügyminisztérium
– Audit Hatóság: Pénzügyminisztérium Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
– Közös Szakmai Titkárság (Joint Technical Secretariat JTS): VÁTI Kht-n belüli funkcionálisan elkülönített szerv
A program honlapja:

http://www.southeast-europe.net

A finanszírozás prioritásonkénti lebontása (euróban):
Prioritás

EU-hozzájárulás

Tagállami
hozzájárulás

Támogatás
összesen

1. Innováció

44 051 157

7 773 734

51 824 891

2. Környezetvédelem

53 739 828

9 483 499

63 223 327

3. Hozzáférhetõség

55 160 834

9 734 265

64 895 099

4. Fenntartható
növekedési térségek

41 338 329

7 294 999

48 633 328

5. Technikai
segítségnyújtás

12 401 497

4 133 832

16 535 329

ÖSSZESEN

206 691 645

38 420 329

245 111 974
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Illetékességi terület változása
Jeszták Lajos
DdKTVF - igazgató
A Dél-dunántúli Zöldhatóság illetékességi területe 2008. április 01. hatállyal megváltozott. Korábban az ágazat területi
szerveit érintõ jelentõs változásokat (egységes Zöldhatóságok létrehozását) kisebb, de a Felügyelõségünket érintõen,
komoly következményekkel járó intézkedések követték.
Az Alsó-Duna-völgyi Zöldhatóság 2006. évi megszüntetése
és összevonása Felügyelõségünkkel jelentõs mértékben
növelte az illetékességi területünket. Bács-Kiskun megye
Duna vízgyûjtõjére esõ területe mellett a Paksi Atomerõmû
és a KKÁT (kiégett kazetták átmeneti tárolója) üzemi területe is a DdKTVF illetékességi területe lett.
A 2008. április 01-én hatályba lépõ változások következtében 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
15/2008. (I.30.) Korm. rendelet alapján három Zöldhatóság
illetékességi területe változott meg.

A Bács-Kiskun megyei települések a Szegedi Felügyelõséghez kerülnek, a Bajai Kirendeltségünk április 01-tõl a
Szegedi Felügyelõség Kirendeltségeként mûködik tovább.
Nem változott illetékességünk a PA Zrt. és a RHK Kht. vonatkozásában, valamint a Duna monitoring feladatai és a
határvízi (szerb és horvát) együttmûködések területi feladatai vonatkozásában sem.
Az elmúlt évben a laboratóriumunk Pécsett új egységgel
bõvült. Felügyelõségünk radiológiai laboratóriuma akkreditált, modern mûszerekkel, nuklidspecifikus mérésekkel ellenõrzi a PA Zrt. kibocsátásait, valamint a környezetében kijelölt ellenõrzési pontokon figyeli a vízi környezet és környezeti levegõ minõségét.

Számos miniszteri elismerés a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség dolgozójának

Dr. Fodor Gábor környezetvédelmi és
vízügyi miniszter március 15-e alkalmából Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott, Laki Zoltánnak, a Déldunántúli Zöldhatóság osztályvezetõjének a környezetvédelmi, a természetvédelmi és vízügyi szakterületek
egységes szakmai megjelenítése,
ezek szakmai koordinációja területén
végzett magas színvonalú munkájáért
és eredményeiért.

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Emesz Tibornak, a
Dél-dunántúli KTVF levegõtisztaságvédelmi szakértõjének Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott a levegõtisztaság-védelmi
szakterületen
végzett hosszú idejû, magas színvonalú hatósági munkájáért, új levegõvédelmi alkalmazások, terjedési modellezések gyakorlati bevezetésének és
Pécs és Komló városok levegõminõségi helyzetének javítását szolgáló intézkedések kidolgozásáért.
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A Magyar Köztársaság Elnöke által
adományozott a 2008. évi Március 15ei Nemzeti Ünnep alkalmából Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet
adta át Dr. Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter Gálosi
Zoltánné dr.-nak, a Dél-dunántúli
Zöldhatóság hatósági osztályvezetõjének a vízügyi hatósági feladatok színvonalas ellátásáért, példamutatóan
végzett vezetõi munkájának elismeréseként.
Gratulálunk!
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A 2007. év meteorológiai, hidrológiai
értékelése a DDKÖVIZIG területén
Horváth Gábor, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ-helyettes

– Hõmérsékletek alakulása

Meteorológiai jellemzõk:
– Csapadékok alakulása
A 2007. és csapadékosságának jellemzésére négy meteorológiai állomás adatait vizsgáltuk.
Az állomások évi csapadékösszege az igazgatóság területén a 2006. évihez képest kissé magasabb volt. A sokéves
átlagot, mintegy 40-70 mm-el haladták meg, ami 6-12%-al
volt több mint a sokéves átlag. Területi eloszlására a változékonyság volt a jellemzõ. A mûködési területünk északi részén a Balaton vízgyûjtõ keleti térségében, valamint a Duna menti K-i területeken esett a legkevesebb 580 mm körüli összeg, míg a Ny-i részen 700 mm feletti volt az éves csapadék.
A csapadék idõbeni eloszlását szintén a szélsõségesség
jellemezte. Az átlag körüli téli csapadék mennyiségek után
rendkívül száraz április következett. A csapadék havi öszszege sok helyen 0 mm volt, de a legtöbb esõ is, ami a területünkön leesett 10 mm alatt maradt. A május, június hónapokban az 50-80 mm közötti csapadék volt a jellemzõ, ez
az átlag értéke körüli volt. A július száraz 20 mm körüli értékek jellemzõk, az augusztus csapadékban gazdag 90 mm
értékû összegek jellemezték, de helyi jelleggel a 150-180
mm körüli összegek is elõfordultak pl. Siófok 173 mm. A
szeptember – átlagos egy-egy átlagot meghaladó értékû állomással pl. Nagykanizsa 146 mm. Az év hátralévõ hónapjaiban október–december az átlagos, illetve annál nagyobb
havi összegek esek.
Az éves összegek 437-760 mm között alakultak. Évek óta
a Balaton DK-i vízgyûjtõjén esett a legkevesebb csapadék,
tavaly az a tendencia megváltozott és a területünk K-i térsége kapta a legkevesebb csapadékot.
Az elõzõ néhány év és a sokéves csapadékösszegek alakulását az alábbi grafikonon ábrázoltuk:

A januárban a hõmérséklet 5-7 °C-al volt magasabb, mint
a sokéves átlag. Ez az átlag feletti hõmérséklet lassan
csökkenõ tendenciával egészen augusztusig jellemezte az
állomások adatait. Az értékek augusztus végére elérték az
átlagot, majd az év hátralévõ idõszakában már végig 1-2
°C-al alatta maradtak.
Az éves hõmérsékleti adatokat a havi középhõmérsékletek
alakulásával szemléltetjük.
2007. év
Havi- és sokéves középhõmérséklet alakulása
a VÍZIG mûködési területén

– Napsütéses órák száma
A napsütéses órák száma az utóbbi években emelkedõ
tendenciát mutat. Ez a folyamat 2007-re is igaznak bizonyult. Tavaly 10-17%-al sütött többet a nap a vizsgált állomásokon.
Összességében 2007-ban Pécsett 2222 órán át sütött a
nap ez a 2025 órás sokéves átlaghoz képest 10% növekedést jelent.
Siófokon 2344 órán át volt a napfény mérhetõ. Ez 17%al haladta meg a sokéves átlagot.

Sokévi - és éves csapadékok alakulása

Napsütéses órák száma

Drávától a Balatonig
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– Felszíni vizek mennyisége

2007. évi Duna-Mohács vízállásai

A 2007. évben a csapadék eloszlására, a szélsõségesség
volt jellemzõ. Szárazabb tavaszt, a csapadékosabb õsz
jellemezte. Ezzel párhuzamosan a hõmérsékletek az év elsõ 8 hónapjában jelentõsen meghaladták az átlagot, a napsütéses órák száma is 10-20%-al emelkedett. Ennek hatására a felszíni vizek havi vízhozam adatai jelentõsen az átlag alatt maradtak. Elmondható, hogy a 2007. évi átlagok
a sokéves értékekhez képest 20-50%-al csökkentek. A
Dráván „csak” 20% körüli volt az eltérés, de a kisebb vízfolyásokon, amik érzékenyebbek a meteorológiai hatásokra
40-50%-os csökkenés volt a jellemzõ.
Néhány jelentõsebb kisvízfolyásunk éves középhozamának alakulását az elmúlt években, valamint a sokéves átlagot az alábbi értékekkel mutatjuk be:
2003

2004

2005

2006

2007

sokéves

– Talajvízszintek alakulása

KÖQm3/s KÖQm3/s KÖQm3/s KÖQm3/s KÖQm3/s

állomás neve
KÖQm3/s

A Dunán az év során egy említésre méltó árhullám volt.
Ekkor szeptemberben 750 cm-es szinttel tetõzött a folyó.
A vízszintek alakulása miatt védekezési tevékenységet az
évben nem kellett elrendelni. Szeptember hónapot kivéve
kis és középhozamok jellemezték a folyó vízjárását.

Babócsai Rinya
(Babócsa)

1,9

2,59

3,65

3,5

1,82

3,9

Dráva (Drávaszabolcs)

367

509

511

474

414

531

Egyesült Gyöngyös
(Kétújfalu)

0,65

1,19

1,54

1,3

0,836

1,3

Nagykoppány
(Törökkoppány)

0,32

0,48

0,545

0,521

0,388

0,62

Baranya csatorna
(Csikostõttõs)

0,85

1,68

2,23

2,00

0,773

1,47

Karasica (Szederkény)

0,36

0,457

0,771

0,647

0,226

0,469

A legnagyobb folyóinkon, a Dunán és a Dráván tavaly csak
néhány alkalommal alakul ki árhullám.
A Dráván az év eleji hónapokban a „szokásos” kisvízi értékek voltak. Március közepétõl július elejéig közepes értékek
voltak két kisebb árhullámmal. Augusztusban újból kisvizek voltak, majd a hónap 2. felétõl október elejéig ismét közepes értékek jellemezték a vízállást. Ekkor szeptemberben volt szintén egy kisebb árhullám. Ezen árhullámok esetén 240-250 cm között tetõzött a drávaszabolcsi vízmércén
a folyó.
Az árhullámok miatt védekezési tevékenységet nem kellett
elrendelni.

Az év során az átlagosnál kevesebb csapadék esett,
ugyanakkor több volt a napsütéses órák száma, és a hõmérséklet is magasabb volt a sokéves átlagnál. Ezek a meteorológiai hatások fokozták a párolgást, a talaj felsõ rétege kiszáradt, kevesebb nedvesség tudott a talajba szivárogni. Így a 2007. év eleji „töltõdés” folyamata már korán
(március végén) leállt, és csak az õszi csapadék hatására
november elején kezdõdött újra töltõdni a talajvíz szinte.
Összességében a januári induló és decemberi záró szintek
között a kutak többségében általában 5-10 cm-es „hiány”
van, de egyes területeken a töltõdés az év végére magasabb szinten zárt, mint a januári kezdeti vízszint. Ez az érték az egyes kutaknál 30-40 cm is lehetett. A legnagyobb
töltõdés a karádi kutunknál figyelhetõ meg.
Néhány jellemzõ talajvízszint változást grafikusan is feltüntettünk.
Talajvízszintek alakulása 2007-ben

2007. évi Dráva-Drávaszabolcs vízállásai

Az éven belüli talajvízállások alakulására a rádfalvai talajvízkút grafikonja ad szemléletes tájékoztatást. Az elõzõ év
végi, valamint a téli csapadék hatására a feltöltõdés januárban folytatódott. A csapadékmentes április miatt azonbab
ez a folyamat már áprilisra leállt és októberig a leürülés tartott és csak október végén indult el a töltõdés újból.

Drávától a Balatonig
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Rádfalva 2007. évi menetgörbéje

Összességében elmondható, hogy a 2007-os évben is folytatódott a hõmérséklet emelkedése. Az évi középhõmérséklet a négy vizsgált állomáson 1,3-1,9 °C-al emelkedett a
sokévi átlaghoz képest. A napsütéses órák száma is 1017%-al emelkedett.
A csapadék az átlagot kissé meghaladó 6-12%-os növekedése a párolgással, a talaj kiszáradásával nem tudott lépést
tartani. Ennek eredményeként a felszíni vizek hozama jelentõsen 30-50%-ban csökkent az évben.
A talajvízszintek az év elejei szintekhez képest az év végére érdembeni változást nem mutattak.
Összeállította: Vízrajzi Csoport

Sport és egészségnap
Dr. Bõhm Irén
Foglalkozás-egészségügyi orvos
DDKÖVIZIG

Sport és egészségnapot szervezett dolgozói részére a DDKÖVIZIG 2008. május 30ra a tekeresi védelmi központba.
A jó kapcsolat révén meghívták a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó
Infra-Med Kft II. Rendelõjének dolgozóit is –
mi pedig felajánlottuk, hogy a helyszínen
RR mérést, vércukor és koleszterinszûrési
lehetõséget biztosítunk.
Ilyen óriási érdeklõdésre nem számítottunk
(még jó, hogy mûszerezettségben igen).
Hihetetlen volt, hogy a vért látni sem bíró,
mindig húzódozó férfiak álltak elsõként
sorba és ez a sor csak folytatódott, folytatódott…
Délután 1/2 2-ig 66 ember, közel 200 szûrõvizsgálatát végeztük el folyamatos munkatempóban.
Az eredményeirõl mindenki aláírt és lebélyegzett kártyát kapott, szóban pedig életmódi tanácsokat.
Alaposan elfáradtunk, de a hálás, köszönõ
szavak mindent feledtettek

„Takarítsuk együtt vízpartjainkat”
A Magyar Turizmus Zrt. és a
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság a Vizek Éve 2008. programsorozat keretében „Takarítsuk
együtt vízpartjainkat” elnevezéssel szemétszedési akciót
hirdetett.
2008. május 24. és június 6.
között az Ország tizenkét
Vízügyi és Környezetvédelmi
Igazgatósága segítségével
ezen akció keretében húsz
különbözõ helyszínen arra
hívták fel a figyelmet, hogy
hazánk vízpartjainak tisztántartása közös feladatunk, közös érdekünk.

Ezúton is kérünk mindenkit,
aki fontosnak érzi környezetünk és folyóink tisztaságát,
hogy a szemétszedési akciókon túl egyéni aktív részvételével és példamutató magatartásával járuljon hozzá,
hogy vízpartjaink tiszták és
szebbek legyenek.
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Megindult 2008. évben is a a Zöldkommandó
Tomity Zoltán DdKTVF - osztályvezetõ

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2007. évre
meghirdetett, az egész országra kiterjedõ akciósorozat – az
elhagyott, illegálisan lerakott és tárolt, illetve a felhalmozott
hulladékok feltárása érdekében – eredményesen zárult.
Felügyelõségünk illetékességi területén 2007-ben összesen 268 esetben került sor zöldkommandós ellenõrzésre.
A területileg illetékes Zöldhatóság az akciósorozat eredményeként 153 hivatalból, 18 önkormányzati kezdeményezésre, 55 társhatóság kezdeményezésére, míg 42 közérdekû
bejelentésre induló helyszíni ellenõrzést tartott.
Önálló felügyelõségi ellenõrzésre közel 200 esetben került
sor. A társhatóságok, illetve a társszervezetek az ellenõrzések 40 vettek részt.
Az ellenõrzések 132 helyszínen tártak fel illegálisan elhelyezett hulladékot, ebbõl 83 esetben saját hatáskörben indított eljárást, míg 49 esetben környezetvédelmi hatósági jogkörében történõ intézkedést kezdeményezett felügyelõségünk a település jegyzõjénél.
Az akció során 15 esetben a környezetvédelmi szabályok
megsértése miatt bírságoltunk. A jogerõsen kiszabott bírság megközelítette a 10 millió forintot.
A lefolytatott ellenõrzések alkalmával Németországból, illetve más országból illegálisan beszállított újabb hulladékot
nem találtunk.
A Zöldkommandós akciósorozat folytatásaképp a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. március 29-tõl az

év végéig – az egész országra kiterjedõen – akciósorozatot indított a színesfémlopások visszaszorítására
„Összefogással a színesfémlopások ellen” jelszóval.
Az akciósorozat elsõdleges célja az illegális fémhulladék
begyûjtés visszaszorítása, a legális begyûjtõk fokozott ellenõrzése, az egyre drasztikusabb méreteket öltõ színesfém-lopások mérséklése, melyek már jelentõs közlekedésbiztonsági, közbiztonsági (pl. árvízvédekezés) veszélyekkel is járnak.
Az akciósorozat további célja, hogy a vizsgálatok tapasztalatai alapján a szükséges jogszabályi változtatásokat is tartalmazó intézkedési csomag kerüljön kidolgozásra.
Az akciósorozat ellenõrzései egyrészt kiemelten érintik az
illegális lerakatokat, az illegális hulladékkezelõket, különös
tekintettel a fémhulladékot begyûjtõket (vállalkozásokat),
másrészt a hulladék leadókra, az autóbontókra terjednek
ki. A vizsgálat elemezni fogja az illegális hulladékkezelõ tevékenység visszaszorítását elõsegítõ társadalmi (civil)
kontrol növelésének lehetõségeit. Ezen túl sor kerül egyegy iparág átfogó ellenõrzésére, így különösen a felületkezeléssel (galvanizálás) foglalkozó vállalkozásokra terjed ki.
A kitûzött cél eredményes és hatékony elérése érdekében
a Zöldhatóságok sajátos eszközeikkel kívánnak fellépni az
illegális begyûjtés felszámolása és a legális begyûjtõk fokozott ellenõrzése útján.
Az egyes helyszínek bejárásán, ellenõrzésein, a közremûködõ szervezetek (társszervek, társhatóságok) is aktívan
részt vesznek, de számítunk a helyi civil szervezetek, valamint a polgárõr egyesületek közremûködésére is.
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Pályázatainkról...
Igazgatóságunk jelenleg egy Világbanki és hat Európai Unió által támogatott, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázattal rendelkezik, amelyek közül két pályázat esetében született már
meg kedvezõ támogatási döntés.
Az idei év során további, elsõsorban különbözõ együttmûködési témájú pályázatok benyújtását tervezzük.

GEF a Duna szennyezettségének csökkentése
Projektmenedzser: Hádinger Britta
A projekt idõtartama 2006-tól 2011-ig tart, összértéke
7.350.000 USD.
GEF a Duna szennyezettségének csökkentése, 7380/1
részfeladat „A Duna-Dráva Nemzeti Park területén a Gemenc és Béda-Karapancsa térség vizes élõhelyeinek revitalizációja”

kockázatának csökkentése, a jogszabályokban elõírt árvízvédelmi biztonság (mértékadó árvízszint +1,20 m magassági biztonság) elérése.
Érintett töltésszakaszok a Dráva bal parti töltés 5+100 18+159 tkm közötti a Fekete-víz bp. 0+000 - 4+618 tkm.
közötti valamint a Pécsi-víz balpart 0+000 - 2+153 tkm közötti szakaszai Teljes hossz: 19,83 km.

Drávai holtágak rehabilitációja;
INTERREG IV/C.
Oldi Öblözet Projekt; KEOP-2.1.1. /1F

Projektmenedzser: Tálos András

Projektmenedzser: Mosonyi Zoltán
A projekt 2008. márciusától 2010. szeptemberéig tart,
összértéke 885 millió Ft.
Az árvízvédelmi fejlesztés elsõrendû célja a Dráva völgyében élõ emberek és az ott található javaik védelme az árvizekkel szemben. A projekt célkitûzése olyan árvízvédelmi
fejlesztés megvalósítása, amely esetén az elérhetõ haszonnak az értéke nagyobb a ráfordított költségek és a várható árvízkárok értékénél a projekt életciklusa során a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével. E célkitûzést a drávaszabolcsi árvízvédelmi öblözet elkülönült alsó
Oldi öblözetét védõ és 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 1.
sz. mellékletében szereplõ Dráva bal parti árvízvédelmi töltés; 05.02 számú drávaszabolcsi szakaszhoz tartozó 5,1
km hosszúságú szakasz elõírt mértékre történõ kiépítésével kívánja megvalósítani.
Közvetlen cél az öblözetben élõk és gazdálkodók árvízi
kockázatának csökkentése, a jogszabályokban elõírt árvízvédelmi biztonság (mértékadó árvízszint +1,20 m magassági biztonság) elérése.

A projekt 2008. júliusától 2011. decemberéig tart, összértéke 192 000 Euro.
A Dráva mindkét oldalán nagy számban találhatók holtágak, amelyek vízutánpótlás hiányában feliszapolódtak,
gyakorlatilag hasznosíthatatlanok, ugyanakkor a holtágak a
településekhez gyakran közel fekszenek és esetenként
megfelelõen nagyméretûek ahhoz, hogy gazdaságosan
hasznosíthatók legyenek. A Dráva melléke az Ország egyik
legelmaradottabb térsége, a természeti adottságai ugyanakkor (a holtágakat is beleértve) igen kedvezõek. A hasznosításra alkalmas holtágak felmérése és a szóba jöhetõ
hasznosítási lehetõségek vizsgálata feltárhatja és elindíthatja ezeknek az értékes területeknek az újrahasznosítását, amely fejlesztések egy-egy település életében fontos
megújulást és vonzerõt jelenthetnének. A felújított, hasznosított holtágak láncolata az egész elmaradott térség turisztikai vonzerejét növelné, és megélhetési forrássá válhatna.

Drávaszabolcs-Kémes Öblözet Projekt;
KEOP-2.1.1. /1F
Projektmenedzser: Mosonyi Zoltán
A projekt 2008. márciusától 2013. decemberéig tart, összértéke 3,363 millárd Ft.
A fejlesztés célja a kizárólagos állami tulajdonban és a Déldunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévõ – a 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplõ – Dráva bal parti árvízvédelmi töltés és visszatöltésezett szakaszainak, a 05.02 számú drávaszabolcsi szakaszhoz tartozó cca. 20 km-es töltésszakasz, elõírások szerinti kiépítése.
Közvetlen cél az öblözetben élõk és gazdálkodók árvízi

Drávától a Balatonig

12

Rinya vízrendszer rekonstrukciója;
DDOP-2007-5.1.5-A/2F

Karasica - Vasas-belvárdi vízfolyás rekonstrukciója; DDOP-2007-5.1.5-A/2F

Projektmenedzser: Urbánné Szabó Mária

Projektmenedzser: Kepes Attila

A projekt tervezett idõtartama 2008.-2009., összértéke 716
millió Ft.
A projekt általános célja a klímaváltozásnak az emberi tevékenységekre és a természeti folyamatokra gyakorolt kedvezõtlen hatásainak mérséklése, így különösen:
– A regionális jelentõségû sík- és dombvidéki vízgyûjtõ területeken az élet- és a vagyonbiztonság megteremtése,
a nagycsapadékok okozta árvizek elõfordulása esetén, a
vizek kártételei elleni biztonság fokozása.
– A kistáji körforgáshoz illeszkedõ, a megfelelõ terület- és
tájhasználatot lehetõvé tevõ, valamint a felszíni vizek védelmét szolgáló vízgyûjtõ-szemléletû fejlesztés megvalósítása. Az aszályos, csapadékszegény idõszakokban
az ökológia igényeknek megfelelõ vízellátás feltételeinek
megteremtése.
– A vízfolyások medreinek rehabilitációja a „jó állapot” elérése, a vízpótlás és vízminõség javítása.

A projekt 2008. májusától 2010. októberéig tart, összértéke
316 millió Ft.
A projekt a Karasica és a Vasas-belvárdi patak átfogó rendezési terv alapján még nem kiépített szakaszainak vízkárelhárítási fejlesztésére irányul. A Karasica közel 9 km hoszszú rendezendõ szakaszán mai állapotban a partokat, illetve részben a rézsûket szinte folyamatosan benõtte a növényzet (elsõsorban bokor). A fenntartási munkák elvégzése céljából a meder géppel megközelíthetetlen. Helyenként feliszapolódás, uszadékból képzõdött lefolyási akadályok, parti egyenetlenség, illetve erózió okoz vízkárveszélyes helyzetet. A hajdani kotrások alkalmával kiemelt mederanyag parti felhalmozásából kialakult depóniák sok
esetben a területrõl lefolyó vizek befogadóba jutását akadályozzák.
Az általánosan megfogalmazott elsõdleges szakmai cél: a
vízgyûjtõre csapadék formájában jutó víz lehetõség szerinti
legalacsonyabb kártételek melletti befogadására és szabályozott elvezetésére alkalmas vízfolyás meder kialakítása.
A települési, illetve térségi fejlesztési célokhoz való illeszkedés szempontjából megfogalmazott elsõdleges területi cél:
az érintett települések bel- és külterületein a környezetbiztonság növelése a fõbefogadók elõírt kiépítési mértéknek
megfelelõ vízszállító-képességének folyamatos biztosításával.

Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése;
DDOP-2007-5.1.5-A/2F
Projektmenedzser: Burián Alajos
A projekt 2008. májusától 2010. decemberéig tart, összértéke 652 millió Ft.
A projekt célkitûzése a természeti- és épített-környezet
megóvása a régióban, azaz a régió egyik legfontosabb értékének tekintett környezeti állapotának megõrzése. A Dráva-Mura torkolati szakasz rendezésével a magyar és a horvát szakértõk - tekintve, hogy a Dráva ezen szakasza magyar-horvát közös érdekeltségbe tartozik - már 12 évvel ezelõtt elkezdtek foglalkozni. Az akkor elkészített általános
szabályozási terv a torkolat teljes körû rendezését foglalta
magába beleértve a torkolat alatt és felett lévõ mederszakaszok rendezését is. A tervezett megoldás hidraulikus modellezésre került, mely igazolta, hogy a jelenlegi torkolat
visszahelyezése szükséges. A két ország gazdasági helyzetére tekintettel a magyar és horvát szakértõk egy minimálisan szükséges megoldásban állapodtak meg, mely horvát
oldalról új meder létesítését, magyar oldalról a régi meder
természetközeli kialakítású elzárását, valamint terelõ mûvek építését irányozta elõ. A tervezett megoldást az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság is elfogadta.

Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának
elvégzése; KEOP - 2.2.3.C
Projektmenedzser: Sághiné Juhász Ildikó
A projekt 2008. januárjától 2010. júliusáig tart, összértéke
248,4 millió Ft.
A fejlesztés célja a jó vízminõség megõrzése a jövõben
emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén, az emberi
tevékenységbõl származó (antropogén) szennyezések
megõrzése. Csurgó, Felsõszentmárton-Drávakeresztúr és
Piskó - Vejti jövõbeni (jelenleg nem üzemeltetett) vízbeszerzési lehetõségeit kiszolgáló létesítmények megtervezése, kiépítése, monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, diagnosztikai vizsgálatok elvégzése.
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A tározók szerepének felülvizsgálata a klímaváltozás tükrében; SEE
Projektmenedzser: Márk László, Tálos András
A projekt tervezett összértéke 300.000 Euro.
A klímaváltozás következtében felértékelõdnek a felszíni
vízkészletek. A szárazabbá váló idõjárás miatt át kell gondolni a már meglévõ tározók szerepeit, funkcióit és az
újabb tározók építésének lehetõségeit.
A projekt fõ célja a dombvidéki tározók funkcióinak és építési lehetõségeinek feltérképezése, átgondolása a globális
felmelegedés következtében. használatának komplex vizsgálata (gazdasági, társadalmi).
Beadásra váró pályázataink:

Drávai árvízi- és szennyezés elõrejelzés; SEE
Projektmenedzser: Horváth Gábor, Tálos András
A projekt tervezett összértéke 150.000 Euro.
A projekt célja a Dráva menti országok (Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Horvátország) árvízi- és szennyezés
elõrejelzés rendszereinek összehasonlító vizsgálata, valamint javaslattétel a módszerek összehangolására.

Balázs Béla

Drávai mellékágak helyreállítása, mint komplex
vizes élõhely rehabilitáció; INTERREG IV/C.
Projektmenedzser: Tálos András
A projekt tervezett összértéke 50 millió Ft.
A folyó szabályozások következtében több tucatnyi mellékág helyezkedik el a Dráva mentén a hullámtéren. Ezek a
mellékágat elvesztették állandó kapcsolatukat a fõmederrel. A drávai medersüllyedés és a szabályozás következtében egyre kevesebbszer kapnak friss vizet ezek a mellékágak. Csupán nagyvíz (árvíz) esetén van jelentõsebb kapcsolat a mellékágak és a fõmeder között. A mellékágak
többsége feliszapolódott és szinte teljesen elvesztették hajdani és ökológiai szempontból igen jelentõs tulajdonságukat: természetes élõhelyek és ívó helyek voltak a folyóban
élõ halak számára.
A mellékágak rehabilitációjával javíthatnánk a terület (Magyarország egyik legelmaradottabb vidéke) lakosság megtartó erején, mind az aprófalvak, mind a folyó menti városok viszonylatában.
Egy-egy helyreállított mellékág pedig egyfajta bemutató terep lehetne, amely a mellékágak helyreállításával kapcsolatos vízügyi legjobb gyakorlatot mutatja be.
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Szakmai látogatás Finnországban
Wéber Béla
DdKTVF - hull.gazd. szakértõ
módja a fermentálással történõ biogáz elõállítás. Az így
nyert gáz felhasználása fordítódhat hõtermelésre vagy villamos energia elõállításra. A biogáz elõállítás preferált
azért is, mert a települési hulladék mellett szennyvíziszap,
trágya és más magas szerves anyag tartalmú hulladék
hasznosítására is alkalmas.
A finnországi tanulmányút alkalmával Köyliö településen
egy üzemelõ és Ilmajokiban egy most épülõ – a próbaüzem
indítása elõtt álló – biogáz üzem megtekintésére nyílt lehetõségünk. A csodálatos környezetben lévõ telephelyek látogatása során szívélyes fogadtatásban volt részünk. Részletes tájékoztatást kaptunk nem csak a biogáz elõállításának technológiájáról, hanem az azokat üzemeltetõ szakcégek egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységérõl, valamint a beruházások település-társulási és pénzügyi hátterérõl is. Érdekes álláspontokat, eszmefuttatásokat ismerhettünk meg a helyi hulladékkezelõi feladatok szakmai felosztásáról, energia árak kapcsolatáról, az EU-s elõírások
teljesítésérõl.
Helsinki egyik jelképe (Szenátus tér a székesegyházzal)

Felügyelõségünk két szakértõje lehetõséget kapott, hogy
részt vegyen egy finnországi tanulmányúton. Az utazás elsõdleges célja a bioenergia termelés területén történõ tapasztalatszerzés volt.
A téma aktualitását a magyarországi hulladékgazdálkodás
fejlesztésének iránya adja.

Élmény volt megismerni a finnországi hulladékgazdálkodás
egy szeletét, a finn szakemberek gondolkodását, a számunkra néha kimondhatatlan nevû településeket és – az
idõ rövidsége miatt csak érintõlegesen – a finn emberek
természetszeretetét, szabálytisztelõ magatartását.
A közismert mondás szerint a bölcs ember más hibáiból is
tanul, így különösen a tervezõk, beruházók és üzemeltetõk,
de ugyanakkor az engedélyezõ, ellenõrzõ hatóság számára is hasznos más országok tapasztalatainak megismerése. Erre kiváló alkalom volt a Finnországban tett szakmai
látogatás. Köszönet a lehetõségért.

Már a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
megfogalmazta azt az irányelvet, mely szerint a lerakásra
kerülõ települési szilárd hulladékok biológiailag lebontható
szerves anyag tartalmát fokozatosan csökkenteni kell. Ennek érdekében akár a vegyesen, akár az elkülönítetten
gyûjtött hulladékok hasznosításának egyik lehetséges

Az épülõ biogáz üzem technológiai helyisége
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Majális 2008
Dr. Horváth Anita, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ-helyettes

Az idei rendezvényünk újabb – hagyományteremtõ szándékú – programokkal gazdagítva került megrendezésre
2008. május 30-án. Az egészség és mozgás jegyében a részt vevõk sportolhattak, illetve különbözõ szûrõvizsgálatokon vehettek részt. A kényeztetõ programokat a masszírozás illetve kozmetikai tanácsadás jelentette.
Az „idõjárás-felelõs” igazán szép, meleg nyári nappal örvendeztetett meg minket.
A nap egyik csúcspontja pedig minden bizonnyal a helyben fõzött vadpörkölt tálalása volt. A majálisról készült fotókat a „T” meghajtón lehet megnézni.
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Megtaláltuk a 2007-es
Év Embereit!
A tavalyi év végén is kerestük – és megtaláltuk – azokat a munkatársakat, akik kollégáik megítélése szerint emberileg és szakmailag is a legkiemelkedõbb munkát végzik az Igazgatóságon.
A szavazatok alapján a 2007-es Év Emberei lettek:
– Igazgatóság központja: Mosonyi Zoltán
– Pécsi Szakaszmérnökség: Major József
– Kaposvári Szakaszmérnökség: (a verhetetlennek látszó) Bencs Zoltán
– Igazgatóság összevont kategória: Fata Gyula
Kiadó:
DDKÖVIZIG Pécs,
Köztársaság tér 7.
DD-KTVF Pécs,
Papnövelde utca 13.

Gratulálunk és munkájukat ezúton is köszönjük!

Felelõs kiadó:
György Béla, igazgató
Jeszták Lajos, igazgató
Felelõs szerkesztõ:
dr. Makay Gábor,
Dr. Horváth Anita
Kiadványterv, olvasószerkesztés, tördelés:
Hétfõ Pr- és
Reklámügynökség

Bencs Zoltán

Fata Gyula

Major József

Mosonyi Zoltán

Feladó:

Példányszám: 800 db

Díj hitelezve
7602 Pécs PFÜ

Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Pécs, Köztársaság tér 7.
7623
Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Pécs, Papnövelde utca 13.
7621
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