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Vendégünk volt
a Zöld miniszter
Erdei Éva, DDKVF Sajtószóvívõ

Hivatalosra tervezett pécsi programját követõen rövid tájékozódó célú látogatást tett hatóságunknál Szabó Imre, a
Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium elsõ embere.
A tárcavezetõvel a Föld Napján készítettünk interjút, melybõl többek között kiderül, hogy a nemrég megalakult válságkezelést követõ megszorító intézkedések egyelõre
nem befolyásolják a környezetvédelmi projekteket.
Most éppen a válságkezelés idõszakát éljük, így a kérdés
megkerülhetetlen: a Bajnai kormány intézkedési csomagjában várhatóan mekkora figyelem marad a környezetvédelemre?
Attól, hogy most valóban a válságkezelés idõszakát éljük
a környezetvédelemmel összefüggõ feladatok, illetve az e
területhez kapcsolódó prioritások természetesen nem változtak. Mindez azt jelenti, hogy változatlan intenzitással
szükséges a továbbiakban is megoldanunk a termékdíjakhoz kötõdõ kérdéseket, ahogy a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott teendõinket is. Ez
utóbbi dokumentum egyébként a közeljövõben kerül beterjesztésre, sorsáról a Parlament dönt. Emellett azonban
számos olyan módosító szabályzót kellett még kidolgoznunk, melyek az új, szintén benyújtásra váró erdõtörvény
tervezetéhez kapcsolhatók. E fenti fontos feladat azonban
csak néhány abból a sorból, amely a közeljövõ teendõink
sorát vázolja. A jelenlegi, megszorítással együtt járó helyzetet illetõen azonban általánosságban elmondható: nem
csak negatív hatások érvényesülnek, hiszen éppen most
jelent kifejezett elõnyt, illetve konkrét alternatívát kínál a
környezetvédelem számára az energiahatékonyság, a
megújuló energiafelhasználás kérdésének hangsúlyosabb
felvetése.
Mire gondol?
Itt elsõként az elektronikus útdíj-fizetés régóta vitatott
problémájának megoldására gondolok. Azt már régóta
hangoztatjuk, hogy a jelenlegi fizetési mód (például autópálya-matricák), amellyel hozzájárulunk az autópályák,
autóutak terhelésének kompenzációjához, nem igazságos. A helyzet ugyanis az, hogy a megszabott díjakat általában fizetjük és nem a tényleges terhelés függvényében.
Az általunk javasolt díjtétel bevezetése viszont mindenki
számára a ténylegesen megtett kilométer arányában határozná meg a fizetési kötelezettség pénzbeli összegét. Itt
fontos megjegyeznem: ez a tárcánk által szorgalmazott
módosításra javasolt útdíj-használati díjtétel már a szenynyezõ elv kritériumához nagyon közelítõ szabályozást je-

lent. A környezetvédelem számára úgyszintén hasznot hozhat a gázár támogatásának megszüntetése is. Bár tudom,
hogy e kijelentésre
sokan felkapják a fejüket, de azt mindenképpen tudni kell: a gázár-támogatás
semmiképpen nem ösztönzött takarékoskodásra, sõt egy
fajta energia-pazarlással is együtt járt. Persze tisztában
vagyok azzal, hogy az önmagában még nem hoz jelentõs
változást, ha csupán a támogatási rendszer kerül eltörlésre. Az ideális az lenne, ha ezzel párhuzamosan olyan ösztönzõ program indulna, amilyen például a zöldberuházási
projekt. Ebben kellõ fajsúllyal szerepel az épületek szigetelésének, a nyílászárók cseréjének, illetve az alternatív
fûtési energia rendszerek kiépítésének a támogatása.
Csak ezt követõen nyílhat majd arra reális lehetõség,
hogy mindenki annyi energiával gazdálkodjon, amennyire
valóban szüksége van. De a gázár-támogatáson túl szintén nem tartottuk igazságosnak a távhõ-kompenzációt
sem. Az igazi megoldás elsõ lépése ebben az esetben is
elõbb az épületszigetelések ösztönzése lenne.
Milyen sors vár a környezetvédelmet célzó fejlesztési
programokra, illetve a már uniós tenderen elnyert zöld beruházásokra?
A források továbbra is rendelkezésre állnak: a KEOP projekten belül a környezetvédelemre fordítható támogatási
összegbõl egyetlen euró centet nem vett el senki. Így, aztán a csatornahálózatok, szennyvíztisztítók, hulladékkezelõk építése, illetve a különbözõ fontos vízvédelmi (felszíni,
felszín alatti) programok akadály nélkül elindulhatnak, a
már megkezdettek pedig folytatódhatnak. Ha már Pécsett
beszélgetünk fontos kiemelni azt a regionális hulladékkezelõ rendszert, amely Marcalitól Mohácsig épül majd meg.
A szóban forgó „Mecsek-Dráva” hulladék gazdálkodási
rendszer megvalósítására – amelyen belül épülnek majd
szelektív hulladékkezelõkön át korszerû lerakók – rábólintott Brüsszel, a projekt tehát a közeljövõben meg is valósul. E nagy szabású program elsõdleges célja, hogy az
objektumok kialakításával, illetve az adott önkormányzatok segítségével a minimálisra zsugorítsuk a hulladéklerakókba elhelyezendõ anyag mennyiségét. Azaz: a lehetõ
legtöbb anyagot próbáljunk meg újrahasznosítani, akár
másodlagos nyersanyagként, akár egyéb módon komposztálva csökkentve ezzel környezetterhelést. Össze-
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gezve tehát elmondható: a külsõ szemlélõ számára elsõ
olvasatra úgy tûnhet, hogy e nehéz idõszakban nem a
környezetvédelem áll a fókuszban, ám erre az általam tapasztalt tények rácáfolnak.
Az eddig elmondottak szerint nincs ok elkeseredésre?
Még egyszer hangsúlyozom: a mostani kormány nem követelt tõlünk elvonást. Az persze nem tagadható, hogy nekünk is szembe kellett néznünk az elõzõ kabinet megszorítási igényével , s ahogy azt minden szakminisztérium
megtette, mi is hozzányúltunk az igazgatási költségeink lefaragásához. Ezt azonban egy képzeletbeli fordított piramis mintájára tettük meg. Azaz: minél feljebb jutottunk, annál magasabb volt a pénzügyi elvonás tétele. Amíg az
igazgatóságok büdzséit igyekeztük kevésbé megkurtítani,
a saját kabinetem költségvetése 45 százalékkal csökkent.
Miként értékeli a hazai zöld civilek illetve a tárca viszonyát?
Kiegyensúlyozottnak látom a civilekkel való együttmûködést, s megfelelõnek ítélem a tárcával való kapcsolatukat
is. Ez persze talán annak köszönhetõ, hogy mintegy két
évtizeden keresztül magam a „másik oldalon” álltam,
ezért talán érzékenyebben fogadom a civil oldalról jövõ
hangokat. Talán éppen ezért ügyeltem arra, hogy még ebben a szûkõs esztendõben sem vontuk vissza például a civil zöld szervezetek mûködési támogatását célzó pályázati forrásokat. E szerint továbbra is megjelenik a „Zöld forrás” elnevezés alatt futó projektünk, továbbá támogatunk
egyéb olyan kezdeményezést, amely hozzájárul, alternatívát kínál a közös „zöld” ügyeink megvalósításához. Az pedig külön öröm számomra, hogy valóban pozitívak a tapasztalataink az önkormányzatok a civilek és a minisztérium együttmûködésével kapcsolatban. Éppen ezért ebben
az évben is kiírjuk az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó támogatási programunkat. Azokra a nagy és valóban jelentõs ügyekre tehát, amelyeken belül közösségeket lehet mozgósítani, idén is jut pénz.
Zöld miniszterként hogyan értékeli a Dél-dunántúli Zöld
hatóság tevékenységét?
Akár környezeti-természeti, akár hangulati-érzelmi szempontok alapján állítható, hogy gyönyörû ez a vidék a Mecsektõl egészen a Dráva mentéig. És ezt nem azért mondom, mert éppen itt ülök most Pécsett. A Duna-Dráva
Nemzeti Park az ország legjobbjai közé tartozik, ám úgyszintén példaértékû az a fajta összefogás és együttmûködés, amely jellemzi ezt a térséget. Az ugyanis még a hivatali tevékenység során sem mindegy, hogy valaki valóban
elkötelezetten végzi a napi munkáját, vagy mindezt csupán napi rutin szerint teszi. De a Dél-dunántúli Zöld hatóságon kívül a helyi civilekkel is jó a munkakapcsolatom.
Ha a hazai környezetvédelem hatékonyságát egy tízes
képzeletbeli skálán összehasonlítjuk mondjuk az osztrák
eredményekkel, hányas „osztályzatokat” adna?

A kérdés ugyan általános, de nézzünk konkrét területet.
Amennyiben a megújuló energiaforrások hasznosítását
nézzük, Ausztria legalább egy hetest megérdemel. Ott
ugyanis akár merre megyünk azt látjuk, hogy korszerû
solar-rendszerek vannak akár a lakóházak, akár a mezõgazdasági létesítmények tetején. Szomszédainknál már
sikerült megvalósítani azt a szemléletet , ami tudatosult a
lakosságban: ha nem bánunk óvatosan az energiafelhasználással, a kényelmünkért és a pazarlásunkért cserében a
saját természeti kincseinket áldozzuk fel. Ez pedig senki
számára nem lehet cél. Az osztrákok már tisztában vannak azzal, hogy a nemzeti össztermékük (GDP) jelentõs
része az Alpok által biztosított turizmusból származik.
Igaz persze az is, hogy e környezetbarát társadalmi
szemléletet az osztrákoknál sem ment egyik napról a másikra. De az biztos: amikor 1992-ben Magyarországon
még sûrûn megesett hogy a Tiszában zajlott a Trabantmosás, addig az osztrákok Linz fõterén megtartott nemzetközi környezetvédelmi rendezvényen már az üvegházhatás veszélyeire hívták fel a figyelmet. Nos, azóta majd
két évtized eltelt. Ma már nálunk sem mossa ugyan senki
az autóját a természetes vizeinkben, de az ön által említett
tízes skálán, amely a szemléletformálás hatékonyságát is
mérhetné – egyelõre – véleményem szerint a 3,5 „osztályzatánál” tartunk….
Önrõl köztudott, hogy nem csak elkötelezett híve az alternatív energia felhasználásnak, de ezt a korszerû rendszert
saját otthonába meg is valósította. Ma már az átlagemberek közül is egyre többen mondják: mi is szívesen élnénk
az alternatív lehetõségekkel, ha a rendszer kiépítési költségei nem lennének meglehetõsen borsosak…
Ez szerintem – mint ahogy szinten minden – csupán nézõpont kérdése. Mi például két évvel ezelõtt építettünk egy
házat, miközben a tervek szerinti fûtés-melegvízrendszer
korrekt kiépítéséhez szükséges hûtõ-fûtõ panelok elhelyezésének látványára a családom is rácsodálkozott. Éreztem a megjegyzések alapján, hogy õk is elbizonytalanodtak az eredmény kimenetelében. Mindehhez hozzátartozott még, hogy a rendszerre ráköltöttem egy jó középkategóriájú autó árát. De már akkor tudtam, hogy amíg a korszerû alternatív fûtési rendszerem öt év után nyereséges
lesz, a helyette esetlegesen megvásárolt autó viszont már
két év után a felét sem éri majd. Az eltelt idõszak engem
igazolt: a rendszer kiválóan mûködik, a lakásban télennyáron optimális a hõmérséklet. De nincs bajunk a melegvízzel sem. Nézze! Ismert emberi tulajdonság, hogy könynyen mentjük fel magunkat és próbálunk „ésszerû” magyarázkodásokat „gyártani”, ha egyénileg is áldozatot kellene hoznunk a környezetvédelemért, az egészségünkért,
gyerekeink jövõjéért. A környezeti szennyezés okozta betegségek miatt persze könnyebb az iparra való mutogatás,
holott mi vagyunk azok, akik nem használjuk az autó helyett a tömegközlekedést, vagy a kerékpárt, mi pazaroljuk
az energiát, azaz: mi, a társadalom vagyunk a legnagyobb környezetszennyezõk. Ezzel kellene szembesítenünk az embereket. S csak ezután számíthatunk valóban
környezettudatos gondolkodásra, illetve cselekvésre.
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Mérföldkõ
a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezésben
Márk László osztályvezetõ - Sindler Csaba vízkészlet gazdálkodási ügyintézõ, DDKÖVIZIG

Már jó ideje elkezdõdött a Víz Keretirányelv végrehajtásával
kapcsolatos munka, amelyrõl idõrõl-idõre beszámolunk. A VKI
a vízügyi-környezetvédelmi problémákra kíván egységes válaszokat, megoldásokat adni elõre tervezett határidõk figyelembe vételével. Az eddig uralkodó vízhasználati szemléletet sok
esetben korlátozó, esetenként felülíró újszerû ökológiai megközelítés módszertana sok vitát kavart a szakemberek körében
is, de a tervezés megkezdõdött. A jelentõs vízgazdálkodási
kérdéseket tárgyaló anyagok mellett május közepén elkészültek a Vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés fontos állomását jelentõ
konzultációs anyagok, melyeket közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozói konzorcium állította össze központi
(KvVM, VKKI) és helyi (KÖVÍZIG, KTVF, NPI) segítség, illetve
koordináció mellett.

Mit is tartalmaznak ezek az anyagok?
Ezeknek az anyagoknak az a célja, hogy közérthetõ formában
tárja a nyilvánosság elé a víztestek állapotát, az állapot kialakulásáért felelõs okokat és ismertesse azokat az intézkedési javaslatokat, amelyekkel a Víz Keretirányelv célkitûzései elérhetõk.
Ennek megfelelõen az anyagok tartalmazzák a tervezési alegységek, mint vízgyûjtõ területek általános természetföldrajzi
adottságait, a területre jellemzõ jelentõs vízgazdálkodási problémákat, illetve a víztestek ezen adottságok és problémák következtében kialakult állapotát. Tartalmazzák továbbá az elérendõ
célállapotokat, a különbözõ hátráltató tényezõket (derogációs
okokat), valamint a célok elérését szolgáló intézkedéseket a különbözõ probléma-típusoknak megfelelõ tagolásban.
Fontos megjegyezni, hogy az anyagok feladata nem kizárólag
a tájékoztatás, hanem az érintettek megszólítása, véleményük
kikérése is, hiszen alig van a társadalomnak olyan szereplõje,
aki ne lenne érintett ezeknek a céloknak a megvalósításában.

Mi derül ki a vizsgálatokból a Dél-dunántúl vizeinek állapotáról?
A vizsgálatok és a minõsítések eredményei szerint a mûködési területen található 133 vízfolyás víztest közül mindössze 6
víztest éri el ökológiai szempontból a jó állapotot vagy potenciált, 117 nem, és 10 azoknak a víztesteknek a száma, melyeknél adathiány miatt nem dönthetõ el, hogy jó állapotúak-e vagy
sem. Kémiai szempontból az igen jelentõs adathiány miatt
mindössze három víztestrõl van információ, e három víztest
azonban mindegyike jó állapotú.
A 11 állóvíz víztest esetében még jelentõsebb az adathiány.
Ez azt jelenti, hogy mindössze egy víztest esetében áll rendelkezésre megbízható adat, ami az egyetlen természetes állóvíz
víztest, a Belsõ-bédai holtág kémiai állapotát sorolja a jó kategóriába.

A mûködési területet érintõ 27 felszín alatti víztestnél adathiány nincs, a rendelkezésre álló adatok alapján mennyiségi
szempontból mindegyik víztest jó állapotú, kémiai szempontból
pedig 6 azoknak a víztesteknek a száma, melyek nem érik el a
jó állapotot.

Mik a legfontosabb teendõk?
Mivel a Víz Keretirányelv alapvetõ célja, hogy mind a felszíni,
mind a felszín alatti víztestek jó állapotot vagy potenciált érjenek el, olyan intézkedések meghatározására volt szükség,
amelyek a jónál gyengébb állapotát okozó emberi tevékenységekbõl eredõ terhelések és hatások megszûntetésére vagy
mérséklésére irányulnak. Ennek megfelelõen, a problémák –
okok – intézkedések kapcsolatrendszert figyelembe véve lettek megfogalmazva azok a teendõk, melyek közül a legfontosabbak a vízfolyás víztestek esetében a morfológiai problémák
megszüntetése, a hullámtéri tevékenységek felülvizsgálata; állóvíz víztestek esetében a mesterséges tavak szervesanyag
terheléseinek csökkentése; felszín alatti víztestek esetében
pedig a diffúz szennyezések megakadályozása.

Mik a realitások a célok teljesülését illetõen?
A terezett intézkedések révén a jó állapotot vagy potenciált elvileg minden víztest esetében 2015-re el kell érni, ez azonban
különbözõ természeti, mûszaki és gazdasági okok miatt számos víztest esetében nem lehetséges, ezért a VKI – megfelelõ indoklás esetén – lehetõvé teszi, az „alap” célkitûzésektõl
való eltérést az irányelv 6 éves tervezési ciklusainak megfelelõen. Ezt alkalmazva, az intézkedések mindössze egy felszín
alatti víztestnél kerültek a 2015-ös határidõt megcélozva ütemezésre, míg 12 vízfolyás és 2 felszín alatti víztestnél a 2021es határidõ, 112 vízfolyás és három felszín alatti víztestnél a
2027-es határidõ került meghatározásra. Mivel az állóvíz víztestek közül az 1 természetes (kémiai szempontból) jó állapotú, a többi 10 pedig mesterséges és állapotukról nem állnak
rendelkezésre megbízható adatok, esetükben nem lettek intézkedési határidõk megjelölve.

Az elkészült konzultációs anyagok és a VKI végrehajtásával
kapcsolatos további részletek a www.vizeink.hu weblapon találhatók.
Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a most összeállított anyagok a
szakterületen dolgozók elképzeléseit tükrözik, ezért csak alapul szolgálhatnak a további egyeztetésekhez, nem jelentenek
elfogadott, végrehajtandó cselekvési programot. Az egyeztetések során az érintettek elmondhatják véleményüket az anyagokban foglaltakkal kapcsolatban. Erre egyébként mindenkit
bátorítani is szeretnénk.
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Vésztározás a Kaposon
Matusz Dániel DDKÖVIZIG, vízrendezési ügyintézõ
A Dél-dunántúli régióban a vízrendezési, vízgazdálkodási
célú fejlesztéseket igazgatóságunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében kívánja végrehajtani.
A program egyik fõ pontja a természeti- és épített környezet
megóvása, a felszíni vizeink minõségének javítása, valamint
a településeket, értékes területeket veszélyeztetõ vízkár és
belvíz okozta káresemények kockázatának mérséklése, valamint a további környezeti káresemények megelõzése a helyi és regionális/térségi jelentõségû vízfolyásokon és víztesteken.
Kiemelt megvalósítandó cél a regionális jelentõségû sík- és
dombvidéki vízgyûjtõ területeken az élet- és vagyonbiztonság megteremtése, a nagy csapadékok okozta árvizek elõfordulása esetén a vizek kártételei elleni biztonság fokozása,
illetve a vízfolyások medreinek rehabilitációjával a „jó állapot”
elérése, a vízpótlás, és vízminõség javítása.

A különbözõ kiépítettségi szintek esetén érintett területek
nagysága, illetve a visszatartható vízmennyiségek az elõzetes vizsgálatok szerint az alábbiak szerint alakulnak:
131,25 mBf

55,5 ha

193 ezer m3

132,50 mBf

76,1 ha

1098 ezer m3

133,75 mBf

121,9 ha

2420 ezer m3

Jelenleg a projekt elõkészítése folyik, melynek során az építéssel közvetlenül érintett önkormányzatokkal, illetve a hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal is folyamatosan egyeztetünk, mivel a megvalósítás sikerességének feltétele a jó
együttmûködés. Az egyes elvégzendõ feladatok az elõkészítés idõszakára meghatározásra kerültek, némelyik elvégzése
már folyamatban van. A projekt elõkészítése, a tervezés során pontosan meghatározásra kerülnek többek között a tározó pontos méretei, az esetleges „tározótér” pontos határvonala, az igénybe vett területek nagysága, stb.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a
DDOP 2009-2010 akcióterv idõszakában a korábbi évek tapasztalatából – kiemelve 2005 évet – kiindulva Kaposvár, illetve a Kapos vízfolyás által érintett települések árvízi veszélyeztetettségének mérséklése érdekében pályázatot kíván
benyújtani. Igazgatóságunk a vízfolyás Kaposvár város feletti szakaszán árvízcsúcs csökkentõ vésztározó kialakítását
tûzte ki célul. Ennek megfelelõen a város belterülete felett
kerülne kialakításra egy vízi létesítmény, hogy a városra érkezõ árhullámokat késleltetve, a városon átfolyó vízhozamot
lecsökkentve növelje az árvízzel szembeni biztonságot.
A vésztározó a vízfolyás 96+440 km szelvény környezetében kerül kialakításra. Annak érdekében, hogy az árhullámok levonulását kedvezõen befolyásoljuk – azaz a nagy vizeket visszatartsuk, a lefolyást késleltessük – elengedhetetlen, hogy a megfelelõ szintre kiépített gát mellett az esetleges árhullám levonulásakor jelentkezõ vizek megfelelõ
visszatartásához is szükséges terület biztosítva legyen,
ezért az érintett területekkel kapcsolatos jogi feladatokat a
pályázat beadásáig meg kell oldani. Az épülõ gát, illetve
mûtárgyainak helyét igazgatóságunk a projekt keretein belül meg kívánja vásárolni. A további, a nagyobb árhullámok
levonulásakor visszatartott vizek által érintett területek esetén az ingatlankérdések a projekt keretein belül nem oldhatók meg. Természetesen a további érintett területekkel is
foglalkozni kell, az egyes ingatlanok érintettsége miatt a tulajdonosokkal megállapodást kell kötni. Fontos megemlíteni, hogy az érintett területek egy részét nagyobb vízhozamnál a Kapos vízfolyás jelenleg is elöntené, azonban a gát
megépítésével a belterület árvízi biztonsága jelentõs mértékben nõne, és a vízvisszatartás, a völgy vízelvezetése
szabályozottan történne. A gát megépítésével vizek visszatartására is csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meder már nem képes megfelelõ biztonsággal elvezetni a vizeket és a várost kiöntés fenyegeti, azaz a területeken árhullám vízvisszatartásán kívül nem tarható vissza víz.

Szintén a Kapos vízfolyáshoz kapcsolódó, a DDOP akcióterv keretében megvalósítandó elképzelés a vízfolyás (kezelésünkben lévõ teljes tervezett tározó alatti szakaszának,
amely Dombóvárig terjed és csatlakozik a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévõ
szakaszhoz) természetközeli rendezése, melynek során cél,
hogy a vízfolyás vízszállító képessége javuljon, ezáltal is
csökkentve az árvízi veszélyeztetettséget. A rendezés másik
kiemelt célja a lehetõ legjobb ökológiai állapot elérése. Ennek érdekében olyan beavatkozásokat tervezünk, amelyek
az elõbbiek biztosítása mellett az utóbbi feltételek is kielégítik. További cél olyan keresztszelvény kialakítása, melyen a
vízfolyás megfelelõ állapotának biztosítása érdekében a (gépi) fenntartási munkák elvégezhetõk
A projekt az alábbi települések közigazgatási területeit érinti
(közvetlenül): Kaposvár, Sántos, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Attala, Kapospula, Taszár, Baté, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, Kercseliget, Kaposszekcsõ, Csikóstöttös
A felsorolásból is látható, hogy a közvetlenül érintett települések kapcsán is jelentõs számú lakos, gazdálkodó élvezheti majd a tervezett beavatkozások pozitív hatását, nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen a vízgyûjtõn ennél jóval
több település található, sokkal több ember él.

Drávától a Balatonig

6

Biológiai felmérések a
Víz Keretirányelv kapcsán
Purger Dragica - Kertész Judit hidrobiológusok, DDKÖVIZIG
Az Európai Víz Keretirányelv (VKI) gyökeres szemléletváltást hozott a vízgazdálkodás területén. Alapgondolata,
hogy a víz örökség, amit óvni, védeni kell, készleteivel óvatosan gazdálkodni, hosszú távon megõrizni. A biológiai állapotok nyomon követése érdekében a magyarországi vízfolyásokat már több mint ötven éve monitorozzák. A 1960as évektõl kezdve a kémiai mintavételezések mellett szaprobiológiai vizsgálatok egészítették ki a monitoring rendszert. A korábbi monitoring során keletkezett adatok csupán az általános felszíni vízminõsítési igényeket szolgálták.
A VKI új szemlélete szerint a víztestek minõsítésében nemcsak a víz minõségét, hanem az ökológiai állapotát is figyelembe kell venni. Ennek megfelelõen 2000 - 2004 években
a biológiai monitoring jelentõs kibõvítése történt az alga és
zooplankton, perifiton, makrogerinctelenek, gerincesek (halak), valamint a makrovegetáció vizsgálatokkal. A Dráva
monitoring ezen kívül kétéltûek, madarak, emlõsök vizsgálatát is magába foglalja. A VKI általános célkitûzése a vizek
jó ökológiai állapotának elérése 2015-re, melynek lényege
a vízi élõvilág egészségének és változatosságának védelme és javítása. Ehhez a felszíni vizek aktuális biológiai állapotát kell feltárni és minõsíteni?.
2008 májusától szeptemberéig több mint 40 napot dolgoztunk terepen, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság mûködési területén. Elsõdleges feladatunk
volt az ökológiai alapadatgyûjtés, a vízgyûjtõ területek jellemzõinek elemzése, az emberi tevékenység felszíni vizek
állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata, és a víztestek
értékelése minõségi és mennyiségi adatok alapján. A mintavételi helyszíneken tájökológiai és hidromorfológiai adatok mellett az ún. makrofita növényzetrõl (magasabb rendû
növényekbõl álló vegetáció), gyûjtöttünk adatokat. Többen
megkérdezhetik, hogy miért éppen a makrofita növényzet
alapján értékeljünk a vizek állapotát? Azért, mert a makrofita növényzet hosszú távú hatásokat tükröz, viszonylag konzervatív és hosszabb idõn át referenciaalapként szolgálhat,
valamint szoros kapcsolatot mutat a meder hidromorfológiai jellemzõivel és a kémiai hatásokkal. A növényzet, mint
élõhely, alapvetõ meghatározója lehet a többi élõlényegyüttesnek: a megfelelõ összetételû és szerkezetû növényzet megteremti az állatvilág számos képviselõjének az
élethez szükséges feltételeket. Ezen szempontok mellett a
szabad szemmel látható növényzet vizsgálata gyorsan kivitelezhetõ, könnyen általánosítható és nem utolsó sorban olcsó. A makrofita-mutatók elemzése a nyíltvíztõl a szárazföldig és a környezõ tájra terjed ki, melyek számításához a következõ adatokat gyûjtöttük: fajlista, növénytársulás összetétele és szerkezete, növényzeti zonációk épsége, mintaterület összes borítása, fajok mennyiségi elõfordulásának
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becslési (abundancia-dominancia) értéke. Ezekbõl az adatokból referenciajellemzõket képzünk származtatott adatként, úgymint a zonáció index és természetességi index
(különös tekintettel a tájidegen özöngyomokra). Vizeink állapotának értékeléséhez az elõbb említettek mellett a következõ kritériumokat használtuk fel: vízminõség, mederállapot, az ártér és a vízgyûjtõ területhasználata, antropogén
hatások. Létrehoztunk, és folyamatosan bõvítünk egy saját
adatbázist, amely az adatokon kívül nagyon sok fényképet
tartalmaz a mintavételi helyekrõl. A víztestek jellemzéséhez
(állapot értékeléséhez) segítséget nyújt, hogy a különbözõ
típusba besorolt vizeinket ún. referencia típusokhoz tudjuk
hasonlítani. A víztestek ökológiai minõsítése egy 5 fokozatú skála szerint történt. A mûködési területen, Drávától Balatonig található folyó vizek közül egyik sem kapott kiváló
minõsítést. A jó és gyenge kategóriákba néhány víztest sorolható, míg a legtöbb gyenge és közepes állapotú.
A vizeink ökológiai állapotának veszélyeztetõ tényezõi közül,
csak néhány fontosabbat említünk. A vizek állapotát alapvetõen a vegyi szennyezõdés és tápanyagterhelés határozza
meg. A legtöbb vízfolyás mentén a mezõgazdasági területek
a partélig húzódnak. A védõzóna (összefüggõ fás zóna a
meder és a szántóföld között) hiányában növekszik a talajerózió és a termõföldekrõl a tápanyag bemosódik a vizekbe,
ahol károsíthatja az élõvilágot. A vízfolyások közeli állattartás
miatt túlzott mennyiségû tápanyag (esetenként hígtrágya)
mosódik bele a vizekbe, amely bizonyos koncentrációig a hínárnövényzet burjánzását okozza, illetve túlzott szennyezés
hatására eltûnhetnek a növények a mederbõl. A meder túlzott szabályozottsága, az élõvilág mechanikai pusztítása
(kotrás, fa- és cserjeirtás), a parti növényzet szegényessége
is kedvezõtlen ökológiai állapothoz vezetnek. Bizonyos idõszakban a vízi élõlények szárazon maradnak és az értékes
területek teljesen kiszáradnak, ezek a folyamatok korábbi lecsapolások következményei. Leggyakrabban a víztestek
menti árterület túl keskeny, nincs lehetõség arra, hogy az
esetleges többlet víz a mocsárréten illetve az ártéri erdõkben
kiöntsön. Az erõs antropogén hatás és ezzel párhuzamosan
a megfelelõ kezelés hiánya a tájidegen özöngyomok túlzott
elszaporodásához vezet. A vízfolyások mentén ún. ökológiai
folyosót használva gyorsan terjednek ezek az inváziós növények, melyek teljesen kiszorítják az õshonos természetes
növényzetet az élõhelyekrõl. A vizsgált területen sok ilyen
tájidegen özöngyom faj található, pl. a magas aranyvesszõ,
amely hatalmas tömegekben fordul elõ és több helyen tiszta
állományokat alkot. A kanadai átokhínár magyar neve arra
utal, hogy a növény elözönli a vizeket és károsítja az õshonos vízi élõvilágot. A japán keserûfû nehezen irtható, ott ahol
megjelenik, természetes növényzet nem marad. Ezeken kívül gyalogakác, selyemkóró, magas kúpvirág, kisvirágú õszirózsa, fehér akác, zöld juhar, bálványfa, süntök, vadcsicsóka, kakaslábfû, parlagfû, selyemmályva és alkörmös jelentenek veszélyt a természetes növényzetre.
Az eddigi tapasztalatok alapján a jövõben számos védelmi
és javító intézkedés bevezetését tartjuk szükségesnek.
Egyik legfontosabb a vízminõség javítása, fenntartása, a
szennyezõdések megakadályozása. Ennek egyik módja a
vízfolyások mentén védõ sávok kialakítása rétek, legelõk
vagy erdõk formájában. Gondoskodnunk kell a szükséges
vízmennyiség biztosításáról, tehát a vizet nem kell levezet-

ni, hanem megfelelõ helyen, megfelelõ állapotban kell tartani. A jobb biológiai állapot eléréséhez fontos lenne a megfelelõ árnyékoltság biztosítása (fõleg a kisebb vízfolyásoknál). Az elsõdleges feladatok közül szerepel az özöngyomok visszaszorítása.

A korszerû vízgazdálkodás alapelve, hogy a vízgazdálkodásnak és a természeti értékek megóvásának összhangban
kell lenniük. Ezt a tényt szeretnénk alátámasztani a következõ adatok segítségével. Korábbi tudományos kutatások
alapján (Magyarország növénytársulások vörös könyve)
Magyarországon 43 vízi növénytársulás létezik, melynek
több mint 50 %-a védelemre vagy fokozott védelemre javasolt. A 78 mocsári és lápi növénytársulás mintegy harmada
védelmet igényel. A DDKÖVIZIG területén viszonylag sok
természetes növénytársulás állományait találtuk: pl. különbõzû hínártársulások, patakparti nádas, sásos, békabuzogányos, vízi kásás, magaskórós. Néhány helyen védelemre javasolt, védett, aktuálisan veszélyeztetett és potenciálisan
veszélyeztetett társulás állományai kerültek elõ. A rendszeresen kaszált vízfolyások menti réteken még megtalálhatóak a ritka, õshonos növénytársulások és növényfajok.
A biológiai és a tájökológiai feltárások nemcsak a víztestek
jellemzését és minõsítését, hanem az emberi hatások értékelését is szolgálják. Ezen kívül alapot biztosítanak a késõbbi monitoring programok tervezéséhez és kivitelezéséhez. Célunk, hogy a vízfolyásaink még hosszú távon
használhatóak és kitûnõ minõségûek legyenek a következõ
generációk számára.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a DDKÖVIZIG-on dolgozó kollégáknak*, valamint a DDNP munkatársáinak (Szegvári Zoltán, Nyemcsok Tamás, Glacz Róbert, Dani Boldizsár),
akik a terepi munkában nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak. A szakmai tanácsokat a Pomogyi Piroskának, a Környezetvédelmi Felügyelõségen dolgozó biológusoknak (Czirok
Attila, Horvai Valér, Sárfi Nikoletta) és Dr. Csiky János botanikus kollégának (Pécsi Tudomány Egyetem) köszönjük.
* Balogh László, Barcsi Csaba Zoltán, Bencs Zoltán, Bores János,
Farkas Dezsõ, Horváth Gábor, Keller János, Kovács József, Kis
Gyanó István, Kristóf Csaba, Kulcsár László, Kvéder László, Lukács Zoltán, Nádasi István Ede, Plecskó István, Ropoli Péter Pál,
Sindler Csaba, Tálos András, Tatay László, Tiba Gábor György,
Treutz Csaba, Veréb Emil, Vetró Dezsõ, Zadravecz Imre és Zsupán Attila.
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A felszini vízek védelmét szolgáló fejlesztések regionális
jelentõségû vízvédelmi területeken DDOP 5.1.5.A/2F konstrukció
keretén belül igazgatóságunk 2 db pályázattal indult.
Urbánné Szabó Mária, DDKÖVIZIG, vízrendezési ügyintézõ
A projekt neve:
1, Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése és a
2, A Rinya vízrendszer rekonstrukciója
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett:
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
A kétfordulós pályázat elsõ projekt fejlesztési szakasza 2008. április és 2009. május között, míg a megvalósítási szakasza az ezt követõ 2 év alatt történik. Megvalósítás befejezési határideje 2011. októbere. A beruházás az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretein belül valósulhat meg.
Projektek rövid bemutatása:
1, A Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése keresztirányú
szabályozási mûvel és sarkantyúkkal
Mûszaki oldalról szükséges elemek:
– Keresztirányú szabályozási mû:
tervezett helye: Dráva bal oldali mederszakasz, jelenlegi torkolat felett 270 m-re (Dráva 236+270 fkm szelvényben). Anyaga: vízépítésre alkalmas kõ. Funkciója: mellékág elzárás.
– Sarkantyúk (2 db):
tervezett helye: Dráva bal oldali mederszakasz, jelenlegi
torkolat felett 635 m (Dráva 236+635 fkm szelvény) és 720
m-re (Dráva 236+720 fkm szelvény). Anyaga: vízépítésre
alkalmas kõ. Funkciója: vízáramlás szabályozás az új meder irányába.
– Partbiztosítás:
tervezett helye: Dráva bal oldali mederszakasz, jelenlegi
torkolat felett 535 - 720 m-re Dráva 236+535 - 236+790 fkm
szelvények között, a sarkantyúk térségében. Anyaga: vízépítésre alkalmas kõ. Funkciója: partoldal biztosítás. Hoszsza: 255 m.
– Meglévõ sarkantyú bontás:
helye: Dráva 236 fkm, meglévõ torkoltnál a bal oldalon.
Anyaga, vízépítési kõ. Funkciója: már nem tölti be, erõsen
megrongálódott, azonban zavarja az állami vízmérce mûködését.

2, A Rinya vízrendszer rekonstrukciója
– A Babócsai Rinya rekonstrukciója keretében tervezett mûszaki beavatkozások:
A vízfolyás medrének természetbeillõ rekonstrukciója
25,303 km hosszban, szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal és helyenként õshonos növények telepítésével
Vízépítési mûtárgyak építése a
mederben: 1 db hallépcsõ, 4 db
surrantó és 8 db mederfenék stabilizáló mû
Monitoring fejlesztés, 1 db (Nagyatádi) vízmérce átépítés a meder
rekonstrukciójához igazodva

Ökológiai átjárhatóságot
biztosító hallépcsõ

– A Lábodi Rinya rekonstrukciója keretében tervezett mûszaki beavatkozások:
A vízfolyás medrének természetbeillõ rekonstrukciója 9,2
km hosszban, szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal és
helyenként õshonos növények telepítésével
Vízépítési mûtárgyak építése a mederben: 3 db surrantó, 1
db gázló, 2 db mederfenék stabilizáló mû és 2 db átközlekedési mûtárgy a mellékárkok torkolatánál
Monitoring fejlesztés: 1 db vízmérce a Lábodi Rinya és a
hozzá kapcsolódó vízrendszer vízjárásának megfigyelésére
– A Szabási Rinya rekonstrukciója keretében tervezett mûszaki beavatkozások:
A vízfolyás medrének természetbeillõ rekonstrukciója 2,5
km hosszban, a jobbparton szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal és helyenként õshonos növények telepítésével
Vízépítési mûtárgy építése a mederben: 1 db átközlekedési
mûtárgy a mellékárok torkolatánál
A projekt jelenlegi állása
– Megtörtént a geodéziai és ökológiai felmérés.
– 2008. március 10-én 1. fordulóra be lett adva mindkét pályázat
– Érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik
– Projektfejlesztési szakasz során teljesítettük az elõírt mérföldköveket
– 2009. május 31-én 2. fordulóra beadásra kerül
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Tesztüzemben a Környezetvédelmi Információs Rendszer
Tomity Zoltán, DdKTVF - osztályvezetõ
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII törvény 49. § (1) bekezdése végrehajtandó feladatként definiálja a környezetvédelmi miniszter számára a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak gyûjtésére, feldolgozására és nyilvántartására létrehozandó Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban OKIR)
létesítését és mûködtetését.
A törvény elõírja, hogy az országos rendszer üzemeltetését, az üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelési, valamint
tájékoztatási feladatokat a környezetvédelmi igazgatásnak
kell végeznie annak érdekében, hogy a környezethasználók, a környezetvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati és
állami szervek, valamint a nyilvánosság számára elérhetõvé tegyék a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekû
adatokat.
A rendszernek képesnek kell lennie a környezet állapotára
és terhelésére vonatkozó jellemzõk nyilvántartására, ideértve a hatósági munkához szükséges jogi vonatkozású adatokat is, a környezethasználók és a környezetvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati és állami szervek számára
lehetõséget kell biztosítania az adatszolgáltatásra, valamint
lehetõséget kell biztosítania a települési önkormányzatok
számára a rendszerben tárolt adatok lekérdezésére egyaránt.
E feladat maradéktalan végrehajtása érdekében került kifejlesztésre az az országos számítógépes rendszer, amely alkalmas a különféle szakrendszerek által tárolt adatok rendszerezésére, az egyes környezeti elemek összekapcsolt

adatkezelésére. A rendszer végleges formájában a térinformatikai eszközök alkalmazásával lehetõvé válik az adatok
térképi lekérdezése és megjelenítése. A rendszer kihasználja a korszerû adatbázis kezelõ rendszerekben rejlõ lehetõségeket, úgy mint például az országos hálózatban való
mûködtetés , illetve a széleskörû, megkülönböztetett hozzáférési jogokkal biztosított elérés lehetõségét.
A rendszer a gazdálkodók, a befektetõk, és más érdekcsoportok részére jól kezelhetõ, áttekinthetõ, internet-alapú
adatbázis naprakész (online) adatokhoz való hozzáférését
biztosítja.
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer egy
moduláris felépítésû, a különbözõ környezetvédelmi szakrendszerek összességét magába foglaló internetes lekérdezõ rendszer, amelynek segítségével az érdeklõdõk elérhetik az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
nyilvános adatait.
A rendszer több modulból áll, amelyek folyamatosan bõvülnek és jelennek meg. A központi magját a környezetvédelmi ügyfelek és objektumok alapadatait nyilvántartó Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR) alkotja.
( A már tesztüzemben mûködtetett modulok a KvVm honlapján megtekinthetõk)
A modulok áttekintése után látható, hogy az OKIR segítségével számos hasznos információhoz juthatunk környezetünk terhelésével és állapotával kapcsolatban annak érdekében, hogy jobban megértsük a környezetvédelem célját,
fontosságát. Rendkívül hasznos segítséget nyújt a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében végzett tervezésben, állapotértékelésben.

Magas állami kitüntetés
a Dél-dunántúli Zöldhatóság igazgatójának
Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta JESZTÁK LAJOSNAK, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség igazgatójának.
A magas állami elismerés méltatásában szerepel, hogy az igazgató a környezetvédelem
és a vízügy területén nyújtott több évtizedes
kimagasló színvonalon végzett hatékony
szakmai munkájáért, valamint eredményes
vezetõi tevékenységéért vehette át a kitüntetést Budapesten, 2009 március 15-én.

Kitüntetés
Wágner Géza
DDKVF TKO
Mûszaki ügyintézõ
A veszélyeztetett állat és növényfajok, a
természetes élõhelyek felkutatása és
védelme érdekében
végzett kiemelkedõ
színvonalú szakmai munkájáért a „Föld Napja” alkalmából miniszteri elismerõ oklevélben
részesült.
Gratulálunk!

Gratulálunk!
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A Dráva folyó közös horvát-magyar szakasz hajózási
problémáinak elemzése HEC-RAS 1D hidraulikai
modellel, a 70,2-198,6 fkm szelvények között
Horváth Gábor osztályvezetõ-helyettes
Resitcky Gergely vízkárelhárítási ügyintézõ
DDKÖVIZIG
A KvVM 2009 januárjában indította HEC-RAS továbbképzõ tanfolyamát, melynek lebonyolítását a bajai Eötvös József Fõiskola vállalta. A tanfolyam egy hét elméleti és egy hét gyakorlati foglalkozásból állt.
A képzés anyagának elsajátítása által lehetõség nyílik a folyók, kisvízfolyások 1 dimenziós hidraulikai vizsgálataira, tározók üzemirányításának modellezésére, árvizek, kisvizek hidraulikai sajátosságainak elemzésére.
A kurzus zárásaként május 21-22-én került sor a hallgatók által választott vizsgálatok bemutatására és az ünnepélyes bizonyítvány átadásra.
Horváth Gábor kollégámmal a Dráva folyó közös horvát-magyar szakasz kisvizi hajózási problémáinak elemzését választottuk a 70,2-198,6 fkm szelvények között.
A Dráva folyó a 70,2-198,6 fkm között II. osztályú hajóút. A II. osztályú hajóúthoz tartozó HKV (Hajózási kisvízszint) az
a vízállás, ami az év 240 napján, vagy a hajózási szezon 60%-ban rendelkezésre áll. A II. osztályú hajóút kritériuma az
1,6+0,2 m merülési mélység, illetve a 35 m-es legkisebb hajóút szélesség biztosítása.
A rendelkezésre álló hidrológiai információk segítségével meghatároztuk azt a vízhozamot, mely a hajózási szezon 60%ban rendelkezésre áll. Eredményként 374 m3/s-ot kaptunk.
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy ehhez a 374 m3/s-hoz tartozó vízállás, hogyan tölti ki a Dráva folyó medrét, rendelkezésre áll-e az 1,8 m-es mélység, legalább 35 m szélességben.
A HEC-RAS szoftverrel történõ futtatáshoz szükséges a meder geodéziai adatainak megléte. Ezen adatokat a Digitális
Dráva Atlaszból nyertük ki. Az atlasz segítségével ArcGIS szoftverrel elkészítettük a meder 3 dimenziós, digitális modelljét. A modellre a HEC-GeoRAS kiterjesztés segítségével 100 m-ként, 800 m széles keresztszelvényeket vettünk fel, majd
meghatároztuk a folyó jobb és balpartját. Az így kapott geometriát használtuk fel a HEC-RAS-ban történõ modellezéshez.
A modell futtatásához szükséges megadni a keresztszelvényeket, a jobb és bal part pontos helyzetét, a Manning-féle érdességi tényezõt, a vízhozam, vízállás és mederesés adatokat, a hidak, mûtárgyak adatait.
Miután minden szükséges adatot
megadtunk, futtattuk a modellt.
A képen látható a futtatás egyik eredménye. A modell automatikusan számítja a vízmélységet, minden egyes
keresztszelvényben és meg is jeleníti
azokat.
Az eredményeket ellenõrizni is szükséges. Ezt úgy végeztük el, hogy a
barcsi, a szentborbási és a drávaszabolcsi vízmércéken mért adatokat
összehasonlítottuk a modell által számított adatokkal. A különbség Barcsnál 18 cm, Szentborbásnál, 6 cm,
Drávaszabolcsnál 1 cm. Ez alapján
elmondható, hogy a modell megbízható, pontos eredményt ad, így alkalmas a további vizsgálatokra.
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A HEC-RAS eredményét felhasználva HEC-GeoRAS
segítségével elõállítottuk a számított vízfelszín felületmodelljét. Ezt a felületmodellt kivontuk a már kész terepmodellbõl és így kaptunk egy újabb modellt, melynek
segítségével a vízmélységet már könnyen meg tudtuk
határozni. A képen látható a két modell különbségének
eredménye. Sötétkékkel jelöltük azt a sávot, ahol az 1,8
m-es vízmélység rendelkezésre áll. A két sárga vonal
közötti terület 35 m széles. Fentiek alapján jól látszik,
hogy ebben a kiemelt szelvényben a hajózóút kritériumai teljesülnek, tehát mind az 1,8 m-es mélység, mind
a 35 m-es szélesség rendelkezésre áll.

A következõ képen egy olyan szelvényt emeltünk ki,
ahol a hajóút kritériumai még rendelkezésre állnak, de a
középzátony miatt csak a bal oldali ágon. Ez azért nagyon fontos információ, mert a beillesztett keresztszelvényen látszik, hogy mindkét ágban van víz, emiatt a kitûzésnél fokozott figyelemmel kell eljárni, hiszen a jobb
oldali ágban nem elegendõ a víz mélysége.
A modell segítségével az is meghatározható, hogy az
egyes szelvényekben mekkora a mélységi értelemben
vett hiány, de mivel jelen vizsgálat tárgyát ez nem képezi, itt most nem foglalkozunk vele.

Az eredményeket 3D-s formában is megjelenítettük,
ugyanis a szemléletes ábrázolás megkönnyíti a modellezés kiértékelését.

A modellbõl kiragadott ábrán szintén egy zátony környezete látható. Jól érzékelhetõ, hogy a 374 m3/s vízhozamhoz tartozó vízállás hogyan tölti ki a medret.

A Fent ismertetett modellt permanens módban futtattuk, ami azt jelenti, hogy idõben nem változó vízhozamadatot adtunk
meg. A HEC-RAS szoftver lehetõséget biztosít a nempermanens módban való futtatásra is, ami azt jelenti, hogy segítségével idõben változó adatsorok is feldolgozhatóak, így a lefolyási viszonyok valósidejû elemzése is megvalósítható. Ez
nagy elõnyt jelent például az árvizek levonulásának elemzésénél, tározók üzemirányításának modellezésénél.
A továbbiakban szeretnénk elkészíteni a Dráva folyó nagyvizi modelljét, ami közvetlenül biztosít lehetõséget az árvizi elöntések meghatározására, az elöntéssel veszélyeztetett területek kijelölésére.
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A DDKTVF részvétele
a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezésben
Simsay Istvánné, DdKTVF - osztályvezetõ

A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítésében felügyelõségünk az alegység szintû és a részvízgyûjtõ szintû tervek
készítésében mûködik közre.
Feladatunk elsõsorban adatszolgáltatás, minõsítés, az országos adatbázisban rendelkezésünkre bocsátott adatok
ellenõrzése, kiegészítése.
Az elõkészítõ szakaszban megtörtént a víztesteket terhelõ
szennyezõ források számbavétele, jellemzõik, a szennyvíz
terhelések adatainak megadása, a jelentõs vízgazdálkodási kérdések áttekintése.
A felügyelõség feladata a felszíni és felszín alatti monitoring mûködtetése, a vízminõségi adatok elõállítása, minõsítése, szolgáltatása.
A felszíni víz monitoringja hosszú múltra tekint vissza.
Az elsõ vízminõségi mintavételek 1968-ban kezdõdtek
meg. A vizsgálatok rendjét egészen a Vízkeret Irányelv
megjelenéséig egymást követõ (pl. integrált, KGST) szabványok rögzítették. 1994-2006-ig az MSZ 12 749 szabályozta a mintavételi helyeket, a mintavétel gyakoriságát, a
vizsgálandó komponensek körét. E szabvány alapján országos, regionális és lokális törzshálózati szelvényekben történtek a mintavételek. Az elemeket öt komponenscsoportba osztva, határértékhez kötötten vizsgálta, és öt
vízminõségi osztályba sorolta. A vizsgált komponensek elsõsorban kémiai elemek voltak, a biológiai vizsgálatok a
szaprobiológiai index, a-klorofill és mikrobiológiai jellemzõként a coliform-szám meghatározására terjedtek ki.
A Vízkeret Irányelv teljesen új alapokra helyezte a felszíni
vizek monitoringját. Már nem szabvány, hanem KvVM rendelet szabályozza, nem törzshálózati szelvényekben történik a mintavétel, hanem az egyes víztestek jellemzéséra
alkalmas mintavételi helyeken. A döntõen kémiai minõsítést teljesen új, ökológiai megközelítésen alapuló minõsítés váltotta fel.
Az ökológiai állapot monitorozása során a biológiai, a biológiai minõségi elemeket támogató fizikai-kémiai és a
hidro-morfológiai minõségi elemek állapotát kell vizsgálni.
A felszíni víztestek megfigyelése érdekében feltáró, operatív és vizsgálati monitorozó programokat alakítottunk ki.
A feltáró monitoring pontjait úgy kelletet kijelölni, hogy az
ország felszíni vízkészletét alkotó víztestek vizsgálatához
elegendõ adat álljon rendelkezésre. Ezek köre állandó,
KvVM rendeletben rögzített. Ebbe a körbe tartoznak pl. az
országhatárt keresztezõ víztestek. A méréseket meghatározott paraméterekre és elõírt mérési gyakorisággal kell vé-

gezni. (12 db/év-tõl 1 db/6 éves ciklus, minõségi elemektõl
függõen).
Az operatív monitorozó helyeket és a vizsgálati gyakoriságot úgy kell meghatározni, hogy az adott víztest állapotára
vonatkozó értékelést lehetõvé tegye. Az operatív monitorozó program a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv végrehajtásának
idõtartama alatt változtatható, célszerûen úgy, hogy a
6 éves ciklus alatt valamennyi víztestre értékelhetõ adattal
rendelkezzünk.
A vizsgálati monitorozó program célja a határérték-túllépések illetve az állapotváltozások ismeretlen okainak, hatásainak vizsgálata. A megfigyelés gyakoriságát egyedileg kell
kidolgozni.
Az ökológiai állapot osztályozása megkülönböztet: kiváló,
jó, mérsékelt, gyenge és rossz állapotot. A KvVM rendelet
rögzíti az egyes víztest típusokra a biológiai, hidro-morfológiai és fiziko-kémiai minõségi elemek kritériumait, melyek
alapján az osztályba sorolás történik.
Az „egy rossz, mind rossz” elve alapján minõsítjük a víztestek kockázatosságát. A kockázatosság dönti el, hogy a továbbiakban milyen jellegû intézkedések szükségesek a "jó
vízminõségi állapot" elérése érdekében.
Mûködési területünkön 133 víztest kijelölése történt meg,
melyek közül mintegy 110 víztestet a 2006-2008. évi mérési eredmények alapján minõsítettünk.

2009. május 20.

Kitüntetés
Simsay Istvánné
DDKVF-VVO Osztályvezetõ
A vízügyi és környezetvédelmi
igazgatásban végzett több évtizedes, elkötelezett, odaadó szakmai
munkájáért, a vízi környezetvédelemi és a vízügyi engedélyezési
tevékenység integrációjának megvalósításában elért eredményeiért
a Víz Világnapja Miniszteri elismerõ oklevélben részesült.
Gratulálunk!
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A 2008. év meteorológiai, hidrológiai
értékelése a DDKÖVIZIG területén
Horváth Gábor, DDKÖVIZIG - osztályvezetõ-helyettes

Meteorológiai jellemzõk:

– Hõmérsékletek alakulása

– Csapadékok alakulása

A Baja–Nagykanizsa–Pécs–Siófok állomásokkal jellemzett
hõmérsékleti adatok alapján az éves középhõmérséklet ebben az évben is a sokéves területi átlag felett volt. Mind a
négy állomáson 1-2 fokkal haladta meg azt. Az év során
egyetlen hónapban szeptemberben volt az átlag alatt a havi középhõmérséklet 1-1,5 C°-al. A többi hónapban végig
meghaladta azt 1-4 C°-al. A legnagyobb ilyen irányú eltérés
februárban volt, ekkor 3-4 C°-al volt magasabb a havi átlag.

A 2008. és csapadékosságának jellemzésére hét meteorológiai állomás adatait vizsgáltuk.
Az állomások évi csapadékösszege az igazgatóság területén a sokéves átlaghoz képest 12%-al kevesebb volt. Ez
mintegy 30–170 mm-el volt kevesebb az egyes állomásokra vetítve. Június hónapig az egész területen minden hónapban átlag alatti csapadék esett. Ez az egy hónap volt az
egyetlen üde színfolt, amikor jelentõsen több esõ esett. Július, szeptember, december hónapokban kissé haladta meg
a csapadék értéke az átlagot. Területi eloszlására a változékonyság volt a jellemzõ. A mûködési területünk középsõ
(Kaposvár–Pécs), illetve K-i (Baja–Mohács) térségében volt
a legkisebb a hiány a sokéves átlaghoz képest kb. 30-40
mm. A Ny-i részen viszont jelentõsen 100 mm feletti volt a
hiányzó csapadék mennyisége az év során. Az éves összegek 494 mm (Siófok) és 618 mm (Nagykanizsa) között jellemzik a területet (lásd 2. ábra).

Az éves középhõmérsékleti adatok alakulását 2003-tól
napjainkig, azok sokéves területi átlaghoz való viszonyulásukat az alábbi ábrán szemléltetjük:
A VÍZIG mûködési területeinek átlaghõmérsékletei
és a sokéves területi átlag

Évek óta a Balaton DK-i vízgyûjtõjén esik a legkevesebb
csapadék, most is így volt.
A 2008. évi és a sokéves havi csapadékösszegek alakulását az alábbi grafikonon ábrázoltuk:
2008. évi havi és sokévi csapadékok a KÖVIZIG mûködési területén

– Napsütéses órák száma
A napsütéses órák száma az utóbbi években emelkedõ
tendenciát mutatott. Tavaly ez a folyamat kissé megtört,
bár így is a sokéves átlag felett volt az értéke 5-9,5 %-al sütött többet a nap a vizsgált állomásokon.
Összességében 2008-ban Pécsett 2219 órán át sütött a
nap ez a 2025 órás sokéves átlaghoz képest 9,5% növekedést jelent.

2008. évi és sokéves csapadék összegek

Siófokon 2099 órán át volt a napfény mérhetõ. Ez 5%-al
haladta meg a sokéves átlagot.
Napsütéses órák száma
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– Felszíni vizek mennyiségi adatai

Duna-Mohács 2008. évi vízállásai

A 2008. év csapadékban szegény volt. Ennek hatására a
felszíni vizek havi vízhozam adatai is jelentõsen az átlag
alatt maradtak. Elmondható, hogy a 2008. évi átlagok a
sokéves értékekhez képest 15–60%-al csökkentek. A Dráván „csak” 15% körüli volt az eltérés, de a kisebb vízfolyások, amik érzékenyebbek a meteorológiai hatásokra
40–60%-os középhozam csökkenés volt a jellemzõ.
Néhány jelentõsebb kisvízfolyásunk és a Dráva éves középhozamának alakulását az elmúlt években, valamint a
sokéves átlagot az alábbi értékekkel mutatjuk be:

– Talajvízszintek alakulása

Babócsai Rinya
(Babócsa)

2,59

3,65

3,5

1,82

1,63

3,666

Dráva (Drávaszabolcs)

509

511

474

414

455

523

Nagykoppány
(Törökkoppány)

0,48

0,545

0,521

0,388

0,391

0,586

Baranya csatorna
(Csikostõttõs)

1,68

2,23

2,00

0,773

0,668

1,469

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. A 2008. év eleji "töltõdés" folyamata nem volt erõteljes és április közepétõl már beindult a vízszint süllyedése.
Az újbóli töltõdés folyamata csak õszi csapadék hatására
november közepén kezdõdött. Az év eleji eltérés a sokéves
szintekhez képest 10-25 cm körül volt, ami az év végére
30- 53 cm -re is megnövekedett.

Karasica (Szederkény) 0,457

0,771

0,647

0,226

0,188

0,476

A tendenciát a görgetegi kutunk éves adatsorán láthatjuk.

2004
állomás neve

2005

2006

2007

2008

sokéves

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

Görgeteg talajvízkút 2008. évi és a többéves átlagos
talajvízszint változásainak menetgörbéje

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. A hóolvadásból május végén és júniusban volt
két kisebb árhullám. Nyáron kis és középvízi szintek váltogatták egymást, majd az õszi kisvizek után a „szokásos”
október végi mediterrán ciklonból ismét megemelkedett
1-2 métert a vízszint. Az éves maximum vízállás júniusban
322 cm volt a drávaszabolcsi vízmércén. Az árhullámok miatt védekezési tevékenységet nem kellett elrendelni.
Dráva-Drávaszabolcs 2008. évi vízállásai

Összességében elmondható, hogy a 2008-as évben is folytatódott a csapadék csökkenése, a hõmérséklet emelkedése. Az évi középhõmérséklet a négy vizsgált állomáson
0,8-2,0 °C-al emelkedett a sokévi átlaghoz képest. A napsütéses órák száma is 5-10 %-al emelkedett.

A Dunán az év során említésre méltó árhullám nem volt.
Tavaszi és nyári kisebb árhullámok tarkították a téli és õszi
kisvizes idõszakokat. A vízszintek alakulása miatt védekezési tevékenységet az évben nem kellett elrendelni.

A csapadék csökkenése, a hõmérséklet emelkedése a felszíni vizek hozamának jelentõsen 30-50 %- os csökkenését idézte elõ a sokéves átlaghoz képest.
A talajvízszintek a sokéves szintekhez képest szintén alacsonyabb értékkel jellemezhetõk, az éves tendencia is sajnos süllyedõ a kutak nagy átlagában.
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WASSER - BERLIN
szakmai út
Horváth Gábor osztályvezetõ-helyettes - Mosonyi Zoltán vízkárelhárítási ügyintézõ
DDKÖVIZIG
A szakmai utat a „MAVÍZ” szervezte, melynek célja a berlini vízgazdálkodási témájú kiállítás valamint több németországi szennyvíztelep, gyár megtekintése volt.
Az utasok a vízgazdálkodásban részt vevõ szervezetek elsõsorban vízmûvek, illetve VIZIG-ek dolgozóiból álltak. A
feszített szakmai programok közé a szervezõk beiktattak
városnézéseket is, így kellemes, változatos utazásban volt
részünk.
A busszal történõ út esti prágai „villám látogatással” indult, majd
másnap drezdai városnézés után este érkeztünk Berlinbe.
A kiállítást két napig látogathattuk, ahol elsõsorban vízellátás – csatornázás – monitorozás témákban tevékenykedõ
cégek termékei voltak kiállítva. A kiállítók között több számunkra ismert gyártó is elõfordult pl. a méréstechnikában a
Seba, Ott, a szivattyúgyártásban ismert Flygt, Grundfos,
de sok ismeretlen is bemutatta a termékeit, pl. a török
AKIM méréstechnikai termékeket gyártó cég.

A berlini napok után Lipcse mellett megtekintettük a Bad
Schmiedebergi Keramo kõagyag gyárat, ahol csõvezetékeket, idomokat állítanak elõ a vízellátás-csatornázás számára. Ezt követõen délután egy Lipcse melletti membrán technológiával üzemelõ szennyvíztelep következett. Az este Hof
városába ért bennünket a „régi NSZK-NDK” határán. Másnap megtekintettük a településen lévõ Wilo-EMU szivattyúgyárat, mely a piac egyik egyre meghatározóbb gyártója.

A továbbiakban unalomûzés gyanánt még egy szennyvíztelep következett a felcsigázott érdeklõdõk számára. A
program Passauban a Heilige Geisti apátság éttermében
zárult. Az út során sok szakmai és turisztikai információval
gazdagodtunk és a cseh és német sörök kóstolgatására is
volt lehetõség.

Szerencsére városnézésre is maradt idõ így Berlin nevezetességeibe is sikerült betekinteni. Szembesülhettünk a közel 30 évig megosztott Berlin „vívmányaival”. A fal emlékei
ma is átszövik a város számtalan pontját. A képen a „check
point Charli” az egyik híres ellenõrzési pont (átlépési hely a
két szektor között) látható.

A színvonalas programokért és a szívélyes vendéglátásáért köszönet a szervezõknek és a támogatóknak (HOBAS
Hungária Kft., Becker Kft., Wilo Kft., Hawle Kft.)
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Majális 2009
Dr. Horváth Anita, DDKÖVIZIG – osztályvezetõ-helyettes

Az idei évben is megrendeztük a hagyományos tekeresi Majálisunkat 2009. május 29én. Az idõjárás most nem fogadta kegyeibe a társaságot, szeszélyeskedett, hol esõ, hol
szél, hol pedig sugárzó napsütés mozgatta épületbõl ki, illetve be az embereket. Kicsit
kreatívkodtunk (gyöngyfûzéssel, képkészítéssel), kicsit sportoltunk, összességében véve jól telt a friss levegõn az a pénteki nap.
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