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A Q U A  M O B I L E  

Ismét meghirdettük a főzőversenyt, melynek keretében számos csapat vetélkedett egymással a zsűri kegyei-

ért. A hagyományos ízektől a valódi piknikezős hangulatot idéző, nyárson sült szalonnán át egészen a ko-

moly ételkülönlegességekig bezárólag szerepeltek ételek a  palettán, így nehéz volt kiválasztani a legízlete-
sebbeket. A nyertes a „pincepörkölt” kategóriában a Balatoni Vízügyi Kirendeltség, az „egyéb” kategóriában 

pedig a Közgazdasági Osztály lett, különdíjban a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály részesült. 

 

Míg az ételek készültek, megmérkőztek egymással a focicsapatok, de nyitva álltak egyéb sport– és szabad-

idős lehetőségek is, így volt, aki tollasozott, pétanque-ozott, mások kártyáztak. Aki pedig kreatív energiáit 
kívánta lekötni, a kézműves asztalnál elkészíthette legújabb ajtódíszét.  

 

A pálinkák versenyébe talán még soha nem szállt be annyi kolléga saját készítésű nedűjével, mint most, az 

ítészeknek itt sem volt könnyű dolguk. A szoros pontozásos versenyben a „Vegyes Wolfárt” nevű pálinka hó-

díthatta el az első helyet. 
 

Az eseményen mindenki kiszolgálhatta magát a sörcsapból, a desszertet pedig a helyszínre kimondottan erre 

az alkalomra kitelepült kürtős kalácsos biztosította.  

Igazgatósági nap 2018 

Szeptember 11-én hagyományosan a székesfe-

hérvári Bregyó közi Ifjúsági Szabadidő Köz-

pontban rendeztük meg idei igazgatósági na-
punkat, ahol munkatársaink ismét kötetlenül, 

egymás társaságát és a verőfényes napsütést 

élvezve tölthettek el néhány vidám órát. 
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Rövid hírek 

A természetben előforduló mikroműanyagok környezeti, élel-

miszer-biztonsági és egészségügyi kockázatot jelentenek. A 

Parányi Plasztiktalány projekt célja, hogy egy ez idáig hiány-

pótló tudásbázis létrehozásával felhívja a figyelmet erre a 

problémára. A WESSLING Hungary Kft. szakemberei gyűjtik és folyamatosan 

közlik felszíni vizeink mikroműanyag-mérésének eredményeit. A munkát az Or-

szágos Vízügyi Főigazgatóság fontos szakmai tanácsokkal segíti. További infor-

máció: mikromuanyag.hu 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap hazai fő 

eseményét 2018. június 29-én az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatósággal karöltve szervezte meg a Duna-völgyi Főcsa-

torna partján, az Érsekcsanádi Szabadidőparkban. A nemzet-

közi nap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet e csodálatos folyó természeti 

értékeire. A program számos szakmai előadással volt tűzdelt, de a szórakozás 

sem hiányzott: "Szabadtűzön szabadon" szlogennel a vízügyi igazgatóságok - 

köztük a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -, a Viziterv Environ Kft. és az 

OVF között rendeztek főzőversenyt és sportvetélkedőket. Az eseményt Charlie 

koncertje zárta. 

Nemzetközi 

Duna Nap 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2018 szeptemberétől 

Láng Istvánt nevezte ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

új főigazgatójává. Korábbi posztját a jövőben Lábdy Jenő 

műszaki főigazgató-helyettes tölti be. Munkájukhoz sok  

sikert és jó egészséget kívánunk! 

OVF           

főigazgató  

kinevezése 

A jogszabályok 

változásai miatt 

2018. január 1-től 

kezdődően minden vízügyi igazgatási 

szervnél foglalkoztatott közalkalma-

zottnak 4 éves továbbképzési kötele-

zettsége van. A továbbképzési rend-

szer működtetésének célja, hogy a 

vízügyi igazgatási szerveknél foglal-

koztatott közalkalmazottak munka-

köri feladataikat szakszerűen és ma-

gas színvonalon, hatékonyabban és 

eredményesebben hajtsák végre. 

  

Az első továbbképzési időszak 2018. 

január 1-től 2021. december 31-ig 

tart. A továbbképzések teljesítésének 

mérése tanulmányi pontrendszerrel 

történik a Belügyi Továbbképzési 

Kollégium által kidolgozott szabály-

rendszer alapján. A képzések külön-

böző óraszámban és formában zajla-

nak, megkövetelhetnek személyes 

jelenlétet, de történhetnek elektroni-

kus és vegyes oktatási keretek között 

is, csakúgy, ahogy a számonkérés 

módja is különböző.  

  

A 4 év alatt minimálisan teljesítendő 

pontok a következők: 

 vezetői munkakör betöltése 

esetén 128 pont, 

 felsőfokú végzettséget igénylő 

munkakör esetén 96 pont, 

 középfokú végzettséget igény-

lő munkakör esetén 64 pont, 

 alapfokú végzettséget igénylő 

munkakör esetén 32 pont. 

  

A munkatársak a teljesített, a teljesí-

tendő, illetve kötelezően elrendelt 

továbbképzéseket, valamint a meg-

szerzett pontokat a Továbbképzési 

Rendszerben, az egyéni továbbkép-

zési tervükben tudják követni.      

Szöveg: Vincze Virág 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 

2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az 

idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos 

Konferencia. A rendezvényen több mint 90 fő vett részt, az ország egész terü-

letéről érkeztek a vízügyi szakemberek előadóknak vagy hallgatóságnak. A főbb 

témakörök voltak: differenciált árvízvédekezés, árvízi kockázatkezelés, nagyvízi 

mederkezelési tervek, közfoglalkoztatás, ágazatban futó projektek aktuális kér-

dései. Az előadások után közös kerekasztal-beszélgetések alakultak ki, ahol min-

denki megfogalmazhatta műszaki véleményét, tapasztalatait. (forrás: ddvzig.hu) 

Továbbképzés 

Konferencia 

2018 szeptemberében Vásárosnaményben rendezték meg az 

Országos Vízrajzi Értekezletet. Az eseményt a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

és a Felső-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közösen szervez-

te. A 12 vízügyi igazgatóság mellett részt vettek az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (OMSZ), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a vízrajzi szolgálat 

tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozók képviselői is. Az idei konferencia 

mottója „A vízrajzi szolgálat aktuális kérdései és a nemzetközi kapcsolatok” 

volt. (forrás: fetivizig.hu) 

Országos Víz-

rajzi Értekezlet 

Parányi    

Plasztiktalány  
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Őszi felülvizsgálatok 

Az idei év, bátran kijelenthetjük, moz-

galmassá tette az igazgatósági munkát. 

Mind a védekezési feladatok ellátása, 

mind pedig a hagyományos értelemben 

vett üzemeltetői és szakágazati tevé-

kenység, továbbá pedig a projektek 

szakmai munkájában való részvétel 

jelentős feladatot és leterheltséget adott 

a területi egységeknek és a szakágaza-

toknak egyaránt. Mindezek mellett az 

idén sem maradhatott el az ár- és bel-

vízvédelmi művek, a tavak és tározók 

szokásos őszi felülvizsgálata, mely alap-

vetően két felülvizsgálati szakaszból áll.  

Az első szakaszban az egyes 

szakbizottságok - az árvízvédelmi vo-

nalaknál kiegészítve az érintett szakasz-

védelem vezetőkkel -, az üzemeltetést 

végző egységek bevonásával felülvizs-

gálják az egyes védelmi létesítménye-

ket. Így többek között azok keresztező 

létesítményeit is, ismertebb nevén a 

zsilipeket, vagy műtárgyakat. A védelmi 

vonalak mellett a szakbizottsági felül-

vizsgálatok része a kiegészítő létesítmé-

nyek (töltéstartozékok, vízmércék, véd-

erdők, telephelyek és ezen belül is a 

szakaszvédelmi központok, gátőrhá-

zak, védelmi raktárak és az abban levő 

védelmi készletek, valamint a  

védekezési feladatokhoz kapcsolódó 

hírközlő és informatikai hálózatok, 

rendszerek) ellenőrzése is. Szintén a 

szakbizottsági felülvizsgálatok keretén 

belül történik meg a folyók nagyvízi 

medrének felülvizsgálata, melyben 

igazgatóságunkon a Sió érintett. Ennek 

a felülvizsgálatnak az idei évben külö-

nös aktualitást adott a tavaszi balatoni 

vízeresztéssel egybeeső árhullám levo-

nulása és az azzal összefüggő védeke-

zési feladatellátás, ami számos, medret 

érintő problémára világított rá a Kö-

lesd-Simontornya közötti mederszaka-

szon.  

A második szakaszban, az 

úgynevezett bizottsági felülvizsgálat 

során az üzemeltetést végző egységek 

az éves fenntartási és karbantartási te-

vékenységről, valamint a fennálló 

problémák felvetéséről szóló beszámo-

lóját követően, a szakbizottsági jegyző-

könyvek alapján összeállított értékelés 

hangzik el. Itt a meghívott önkormány-

zatok és szervezetek jelenlétében az 

igazgatóság képviselői értékelik az 

adott árvízvédelmi szakasz és a védett 

árvízi öblözet biztonságát. A rendsze-

rint augusztus végén, szeptember ele-

jén megkezdett felülvizsgálatok no-

vember közepén központi kiértékelő 

értekezlettel zárulnak, melynek során 

az elvégzett éves feladatok mellett a 

felülvizsgálatok tapasztalatait is ismer-

tetik. Szintén itt fogadják el az éves 

Intézkedési Tervet, mely meghatározza 

a védelmi létesítmények megfelelő üze-

meltetése érdekében kiemelten keze-

lendő feladatokat. 

Mint a fentiekből is látszik, az őszi fe-

lülvizsgálatok eredményes lebonyolítá-

sa nem kis feladat az érintettek részé-

ről. Csak egy szeletét, az árvízvédelmet 

kiragadva: igazgatóságunk működési 

területén a 7 árvízvédelmi szakaszhoz 

tartozóan 242 km I. rendű, 111 km II. 

rendű árvízvédelmi töltést, és csak az I. 

rendű árvízvédelmi töltések vonatkozá-

sában mintegy 170 db keresztező mű-

tárgyat, 6 db védelmi központot és 23 

db gátőrházat és azok védelmi raktára-

it, valamint a védelmi szakaszokhoz 

tartozó hullámtéri véderdőket, a töltés-

tartozékokat és vízmércéket kell a bi- 

Ilyenkor lehetőség 

nyílik a telefonon 

tartott 

munkakapcsolatokon 

túl személyes 

találkozásokra is, ami 

nagyban segíti a 

fiatalabb generáció 

bekapcsolódását a 

szervezetbe. 
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zottságoknak felülvizsgálni, állapotukat 

értékelni. Mindezek mellett még nem 

említettük a belvízvédelmi szakaszokat, 

azok műtárgyainak és tartozékainak, a 

meder és csatornaőrházak és azok vé-

delmi raktárainak, a szivattyútelepek, a 

tavak-tározók és azok létesítményei-

nek, valamint nagyműtárgyaink (Sió 

Árvízkapu, Balaton leeresztő és hajó-

zsilip, tározók vízszintszabályzó nagy-

műtárgyai stb.) felülvizsgálatát.  

Már felkészülés a felülvizsgálat-

ra is rendkívül szerteágazó. Ezen felül 

maga a felülvizsgálat is egyfajta katonás 

rendet követel a résztvevőktől egyrészt 

azok mennyisége és minősítése, más-

részt a felkészítés és annak ütemezése 

miatt. Mind a felkészítés, mind pedig a 

felülvizsgálat a védekezési feladatok 

alapját képezi, melyről az érintettek a 

vízügyi szolgálat keretein belül jelentés-

tételi kötelezettséggel tartoznak. Mind-

ez nem csak hagyomány, hanem a szol-

gálat része, melyben a szolgálat alapját 

képező őri állománytól kezdve a véde-

lemvezetésig minden érintett részt és 

felelősséget vállal elvégzett éves tevé-

kenységével. Természetesen a kötele-

zettségeken, a tárgyilagos megállapítá-

sokon, a jobbító szándékú kritikai ész-

revételeken kívül jól esik a baráti be-

szélgetés, találkozás a kollégákkal. 

Ilyenkor lehe-

tőség nyílik a 

telefonon tar-

tott munka-

kapcsolatokon 

túl személyes 

találkozásokra 

is, ami nagyban 

segíti a fiata-

labb generáció 

bekapcsolódá-

sát a szervezet-

be. Hiszen a 

jelenlegi mun-

ka és feladatle-

osztások egyik legnagyobb kihívása, 

hogy a szervezetbe újonnan kerülő 

fiatalok „röghöz” (osztályhoz, egység-

hez) kötöttek, nem mindig van módjuk 

megismerni és átlátni a működési terü-

letet, 

amelyről 

gyakran 

szakmai 

véle-

ményt 

kell for-

málniuk. Számukra időnként „térkép e 

táj”.  Ezért is fontos, hogy a szakbi-

zottsági felülvizsgálatokon részt vegye-

nek, érezzék annak szükségességét, 

tapasztalják meg a szakma ízét járato-

sabb kollégáik mellett és lássák meg 

azokat a problémákat melyek felderíté-

se és megoldása lesz számukra később 

a szakma kihívása.  

Végezetül egy személyes élmény: so-

sem felejtem el, hogy a „boldog béke-

időkben”, ha valamerre külszolgálatba 

mentem az idősebb kollégákkal és nem 

tudtam valamelyik vízfolyás nevét, vagy 

nem vágtam rá kapásból, hol is va-

gyunk a területen, akkor az egy „kört” 

jelentett valamelyik búfelejtőben… 

Tudjuk, hogy ma ez már nem lehetsé-

ges, de azt is, hogy egyre kevesebben 

tudjuk megmondani hol is vagyunk. 

De optimista ember lévén bízom a 

változásban! 

Szöveg: Nagy József  / A fotók a 04.01. Báta-

Siótorok-Szekszárd árvízvédelmi szakasz és a 

Velencei-tó felülvizsgálatán készültek 
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Projektjeinkben megvalósuló rendezvények 

A „Balaton levezető rendszerének 

korszerűsítése” című projekt kereté-

ben korszerűsítési munkálatok valósul-

nak majd meg a Sió-csatornán és mű-

tárgyain, amelyek eredményeképp ja-

vulnak a fenntartható vízkészlet-

gazdálkodás feltételei és a Balaton víz-

szintszabályozásának adottságai, biz-

tonságosabbá téve ezzel a vízleeresz-

tést a siófoki zsilipen és a Sió-

csatornán.  A közelmúltban több, a 

lakosság tájékoztatását célul kitűző 

rendezvény is megvalósult a projekthez 

kapcsolódóan Siófokon. 

2018. április 26-án a projekt céljainak 

és műszaki tartalmának ismertetésére 

irányuló lakossági fórumot rendez-

tünk Siófok Város Önkormányzatának 

Házasságkötő termében. Az önkor-

mányzat képviseletében Potocskáné 

Kőrösi Anita alpolgármes-

ter asszony köszöntötte a 

megjelenteket és kiemelte 

a projekt időszerűségét és 

hasznosságát Siófok város 

és a Sió menti települések 

szempontjából. Ezt köve-

tően Oláh Zoltán osztály-

vezető ismertette a Bala-

tont érintő, a 2014-2020 

európai uniós tervezési és pénzügyi 

elszámolási időszakban a KEHOP 

pályázati konstrukcióban megvalósítani 

tervezett és már folyamatban lévő pro-

jekteket, illetve a jelenleg még előkészí-

tés alatt álló további fejlesztéseket. 

Rosza Péter és Benedek András a Sió 

Zsilip 2016 Konzorcium tervezői tájé-

koztatták a megjelent érdeklődőket a 

projekt keretében tervezett fejleszté-

sekről, melyek a nagymű-

tárgyakat és a Sió-

csatornát érintik majd, 

Korompay Attila építész  

a munkálatokhoz kapcso-

lódó tájépítészeti megol-

dásokat ismertette Ezt 

követően az előadók és 

Dr. Csonki István igazga-

tó válaszoltak a megjelen-

tek részéről feltett kérdé-

sekre. 

 2018.szeptember 12-én 

egy újabb tájékoztató jel-

legű eseményt rendeztünk a projekttel 

kapcsolatban sajtónyilvános lakossá-

gi rendezvény formájában, ezúttal a 

Hotel Azúrban Siófokon, melynek 

célja nem szoros értelemben véve a 

projekt ismertetése volt, hanem tájé-

koztató szakmai előadásokon és az 

elhangzó kérdésekre adott válaszokon 

keresztül mutatta be a Balatont érintő 

projektek szükségességét és időszerű-

ségét. A résztvevők három tájékoztató 

előadást hallgathattak meg a témában. 

Az OVF képviseletében Varga György 

tartott prezentációt „Gondolatok a 

Balaton vízjárásáról, vízháztartásáról és 

vízszintszabályozásáról” címen, majd 

Tombácz Endre az ÖKO Zrt.-től a 

Balaton vízszintszabályozásáról, mó-

dosításának hatásairól beszélt. Az elő-

adások sorát Fülöp Bence az OVF 

Balaton Munkacsoport tagja zárta „Mi 

a jó Balaton” című, a szervezet műkö-

dését ismertető prezentációjával.   

Szöveg: Halasi Réka 

A "Váli-völgy vízrendezési felada-

tai" és a „Szent László-patak reha-

bilitációja” című projektekhez kap-

csolódóan az Országos Vízügyi Fő-

igazgatóság és a Közép-dunántúli Víz-

ügyi Igazgatóság 2018. szeptember 27-

én megtartotta a projektek ünnepélyes 

nyitórendezvényét. A rendezvény 

helyszínét a bicskei Fiatalok Háza biz-

tosította. A két, összességében több 

mint 5 milliárd forintos, EU forrásból 

finanszírozott fejlesztés jelentősen 

hozzájárul a környezeti értékek védel-

méhez, a vizek jó ökológiai, vízminősé-

gi és mennyiségi állapotának elérésé-

hez, az árvízi biztonság növeléséhez. A 

rendezvényen köszöntőt mondott Tes-

sely Zoltán, Etyek, valamint a Szent 

László- és Váli-völgy területfejlesztésé-

ért felelős miniszterelnöki biztos, or-

szággyűlési képviselő és Weingartner 

Balázs, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium fenntarthatóságért felelős 

államtitkár. Ezt követően Dr. Csonki 

István, a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság igazgatója, a kivitelezési 

munkákat végző Halmi Tamás, a Mé-

száros és Mészáros Kft. ügyvezetője, 

valamint Kovács Tamás Gyula, a Sza-

badics Közmű és Mélyépítő Zrt. vezér-

igazgatója bemutatták a projekteket és 

ismertették a tervezett fejlesztések 

megvalósításának szükségességét. A 

záróbeszédet Láng István, az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója 

tartotta.  
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A „Velencei-tavi partfal komplex, 

fenntartható rehabilitációja" című 

projekt fő célja a Velence-tó vízminő-

ségének javítása, a part menti területek 

természetes állapotának megőrzése, a 

jó ökológiai állapot elérése. Mindezen 

fejlesztések későbbi sikeres fenntartá-

sában kulcsszerepet játszik a következő 

generáció környezettudatos elkötele-

zettsége. Ezt erősítendő a projekt része 

a tó környékén élő fiatalok bevonása, 

tájékoztatása is. Ezért a projekt kom-

munikációs vállalásának részeként a 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

felső tagozatos iskolásoknak 2018 júni-

usában és szeptemberében nyílt napo-

kat szervezett az agárdi Tófelügyelősé-

gen. A program során a fiatalok képet 

kaptak az igazgatóság feladatairól és a 

tó élővilágáról. A rendezvény kereté-

ben a diákok előadásokon, ismeretter-

jesztő játékokban és érdekes gyakorlati 

feladatokban vehettek részt.  

2018. szeptember 4-én lezajlott a pro-

jekt első sajtónyilvános study tour-ja 

is, melynek keretében helyszíni bejárást 

biztosítottunk az érdeklődők számára a 

projekt kivitelezési helyszíneinek meg-

tekintésére, a folyamatban lévő munká-

latok ismertetésére. A meghívottak egy 

speciális „tanulmányúton” körbehajóz-

ták a tavat, amely során jó látható volt, 

hogy több partszakaszon is megtörtént 

már a vendégmólók elbontása és meg-

tekinthetők voltak a terület-előkészítési 

munkálatok a Cserepes-sziget zagyté-

ren. Betekintést nyerhettek abba is, 

hogy megkezdődött a dinnyési       

MOHOSZ csónakkikötő kotrása, mely 

során a kitermelt mederanyagot vízi 

úton szállítják a cserepes-szigeti zagy-

térre. A leglátványosabb projekthely-

szín a sukorói evezőspálya területe volt, 

ahol már elbontásra került a függőleges 

partfal, és látható volt a kivitelező által 

a végleges partfal építési technológiájá-

nak bemutatására kialakított mintasza-

kasz. Az eseményen a projekt kivitele-

zési helyszíneit a kivitelező VELENCE 

2016 Konzorcium részéről Frey Már-

ton területi igazgató mutatta be.  

A "Séd-Nádor-Gaja vízrendszer 

rehabilitációja I. ütem" című projekt 

keretében az Országos Vízügyi Főigaz-

gatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 2018. október 25-én meg-

tartotta a projekt nyitórendezvényét. 

A rendezvény helyszínét a Fehérvár-

csurgói Károlyi kastély biztosította. 

A projekt keretében megkezdődött a 

Fehérvárcsurgói-tározó árvízvédelmi 

fejlesztése, kapacitásbővítése. A kapa-

citásbővítéssel a tározó maximális üze-

mi vízszintje 149,0 mBf szintről 151 

mBf szintre emelkedik. A rendezvé-

nyen köszöntőt mondott Schmidtné 

Cser Viktória, Fehérvárcsurgó polgár-

mester asszonya valamint Törő Gábor 

országgyűlési képviselő. Ezt követően 

Dr. Csonki István, a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság igazgatója, vala-

mint Petrics Ákos, a kivitelezési mun-

kákat végző Mészáros és Mészáros 

Kft. projektvezetője bemutatta a pro-

jektet és ismertette a projektben terve-

zett fejlesztések megvalósításának 

szükségességét. Az esemény zárásaként 

Lehoczky János: A vizek fohásza című 

versét adta elő Marth Fruzsina, a Fe-

hérvári Versünnep 2017-es győztese.  

A nyitórendezvényt megelőzően 2018. 

október 17-én lakossági fórum keret-

ében megtörtént a térségben érintettek 

tájékoztatása is a projektben megvaló-

suló tevékenységek ütemezésével, cél-

jaival, műszaki tartalmával kapcsolat-

ban.  
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Interjú 

Napra pontosan 20 éve, 1998. no-

vember 6-án riasztottak bennünket 

a rendkívüli felső-tiszai árvízre. Mi-

lyen emlékeid vannak a riasztást 

követő pillanatokról, az első napok-

ról? Azért tartom fontosnak meg-

említeni ezt az időpontot, mert ezt 

megelőzően közel 3 évtizedig nem 

volt jelentős árvíz sem a Dunán, 

sem a Tiszán. 

Két idevágó emlék jut eszembe: 1958-

ban léptem vízügyi szolgálatba mint 

technikus, s mint friss diplomás mér-

nök, az 1965-ös nagy dunai árvíznek 

csak végét élhettem át. Igazgatói mű-

ködésem alatt nálunk nem volt komoly 

árvíz, talán az utolsó évemben, a 2002. 

évi dunai. Az 1970-es nagy tiszai árvíz 

idején főépítés-vezető voltam, és Bu-

jon, a Felső-Tiszán vettem részt a vé-

dekezésben. Visszatérve kérdésedre: 

izgalmas dolog volt a riasztás, mert 

tudni lehetett, hogy rendkívül nagy víz 

lesz, komoly létszámot kértek, nagy 

mozgósítás volt, minden hadra fogható 

embert elküldtünk védekezni. Ráadásul 

az ezt követő években egymást követ-

ték a tiszai nagy árvizek és ezeken igen 

komoly védekezési tapasztalatokat sze-

reztek kiküldött kollégáink. 

A napokban tartottál előadást a víz-

ügyi szolgálat megalakulásának 65. 

évfordulójára emlékezve, beleszőve 

személyes emlékeidet. Ennek az 

időszaknak a jelentős részét - 1958-

tól 2003-ig - a vízügyi szolgálatban 

töltötted. Hosszú pályafutásod alatt 

20 évig irányítottad az igazgatósá-

got, mely időtartam mai szemmel 

rendkívül hosszúnak számít. 

Igen, és mint a nyugalmazott vízügyi 

igazgatók klubjának vezetője megemlí-

tem, hogy nyilvántartásom szerint ed-

dig 87 kinevezett igazgató volt, és he-

ten vagyunk, akik ilyen hosszú ideig 

szolgáltunk ebben a beosztásban.  A 

rendszerváltáskor minden igazgatótól 

elvárták, hogy pályázzon, hiszen akko-

riban a vízügyi igazgatók elsősorban 

szakmai okból lettek vezetők. A felhí-

vásnak egy igazgató kivételével min-

denki eleget tett, de a végeredmény 

nem igazolta vissza a sugallt optimiz-

must: 1991 tavaszán négyünket erősí-

tettek meg korábbi beosztásunkban: 

Szolnokon, Gyulán, Miskolcon és en-

gem Székesfehérváron. 

Vízügyi szolgálatod kezdetén, az 

1950-es évek végén, 1960-as évek 

elején, testközelből ismerhettél meg 

két, mára már letűnt foglalkozást: a 

kubikusokét és a vízmesterekét. E 

két réteg képviselte azt a munka-

kultúrát, amin kialakult a kultúr-

mérnöki rendszer, és amire aztán 

lehetett építeni a modern vízügyi 

szolgálatot.  

Akkoriban, amikor technikusként 

kezdtem a Székesfehérvári Szakasz-

mérnökségen, még a kézi munkavégzés 

volt a jellemző, a kisvízfolyások felújí-

tását kubikusok végezték, döntően 

csongrádiak. Munkarendjük szerint két 

hétig dolgoztak a munkaterületen, 

majd három napra hazamentek. Ma 

már hihetetlennek tűnik, de egy kubi-

kus napi normája 6 -7(!) m3 vizes, tapa-

dós föld kitermelése volt a vízfolyás 

aljáról. Elképesztő fizikai erővel és ru-

tinnal végezték ezt a munkát. Minden 

hónapban lemértük a brigád teljesítmé-

nyét. A bérelszámolást az akkori szer-

vezet munkahelyi vezetői, a vízmeste-

rek végezték. Ez utóbbiak képzése a 

második világháborúig Kassán történt. 

Technikusként egyébként én is elvé-

geztem egy vízmesteri továbbképzőt 

1959-ben. Ezek a vízmesterek, akik 

akkor 40-50 év körüli emberek voltak, 

az 1970-es évek közepére már komoly 

műtárgyépítési munkákat irányítottak.  

Előadásodban Dégen Imrét (címzetes 

egyetemi tanár, a vízügyi szolgálat vezetője. – 

a szerk.) így jellemezted: „az egysé-

ges és hatékony vízügyi szervezet 

létrehozója”. Volt tehát egy jó gaz-

dasági, szakmai felkészültséggel, 

politikai érzékkel rendelkező em-

ber, aki felismerte a szükségességet 

és a lehetőséget? 

Igen. Akkoriban indult fejlődésnek az 

úgynevezett szocialista nagyüzemi  

„A mai fiatal műszakiak jól képzettek!” 

A vízügy múltja, jelene és jövője.  
Szabó Mátyás nyugalmazott vízügyi igaz-
gatóval a szakma csúcsairól és kihívásairól 
Horváth Emil beszélgetett. 

Ma már 

hihetetlennek 

tűnik, de egy 

kubikus napi 

normája 6 -7(!) 

m3 vizes, tapadós 

föld kitermelése 

volt a vízfolyás 

aljáról. 

Elképesztő 

fizikai erővel és 

rutinnal végezték 

ezt a munkát.  
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mezőgazdaság, benne a termelőszövet-

kezetekkel, állami gazdaságokkal. Az 

eredményes termelés feltétele volt a 

belvizek elleni  hatékony védekezés,  

száraz időben pedig az öntözés. Dégen 

az akkori vezetés felé nagyon erőtelje-

sen közvetítette ezt a nézetet. Az volt 

az elképzelése, melyet valóra is váltott, 

hogy a vízügyi igazgatóságok – ami mai 

szemmel talán anakronizmus – ne csak 

kezelői, üzemeltetői legyenek ezeknek 

az állami műveknek, vízrendszereknek, 

hanem a létrehozói is. Úgy gondolta, 

hogy a vízügyi igazgatóságokat fejlett 

termelési eszközökkel és létszámmal 

kell felszerelni, ami egy adott árvédeke-

zés, belvíz védekezés esetén biztosítja a 

kellő erőt és tudást.   

A hatvanas évek második felétől 

növelik a vízügyi igazgatóságok 

termelési és védekezési potenciálját. 

Ebben az időszakban a szolgálat 

összlétszáma megközelítette a 

húszezer főt. Tekinthető-e ez az 

időszak a szolgálat alkotó és aktív 

időszakának? 

Ha úgy tetszik, csúcspontjának. Még 

azzal együtt is, hogy nem volt logikus, 

hogy az igazgatóságok hatóságok is 

voltak egyben. De akkoriban ez 

„egyszerűsítette” a végrehajtást. A ter-

vezéshez például létrehoztak egy orszá-

gos hatáskörű apparátust, a VIZI-

TERV-et (Vízügyi Tervező Vállalat), 

ami a nagylétesítményeket tervezte, 

mint például a Kiskörei-tározót, a Sió-

Árvízkaput. Ugyanakkor minden vízig-

nél adódtak olyan helyi tervezési felada-

tok – nálunk például a Pátkai-, Zámolyi

-tározó, a balatoni partfalak, a Velencei

-tó partfala stb. –, melyeket a vízügyi 

igazgatóság végzett, és a megvalósítá-

sért is felelős volt.  

Személyesen is megtapasztaltam, 
majd’ minden dolgozó közeli vi-
szonyban volt a vízzel, a vízépítési 
művekkel, mert különböző mélysé-
gig, de benne volt a teljes folyamat-
ban: a terepi bejárásban, a tervezés-
ben, a kivitelezésben, hatósági 
munkában. Megélhettük a szakmát.  

Valóban. Egy példát hadd említsek: az 

igazgatóság hatósági osztályán a leg-

több hatósági kolléga korábban kivite-

lezői, üzemeltetői beosztásban dolgo-

zott. Nem kritikaként, de megjegyzem: 

a mai hatósági dolgozók már „csak” 

szinte jogászok, akiknek a papíron lévő 

adatokon kívül nem áll rendelkezésére 

egyéb információ, netán szakmai ta-

pasztalat, terepi ismeret.  

Igazgatóságunk azok közé tarto-

zott, ahonnan mindenkor szívesen 

hívtak a fővárosba kollégákat. Ez 

minek köszönhető: területi adottsá-

gainknak, a kollektívának, vagy 

mindkettőnek? 

Mindkettőnek, de akár három okot is 

említhetnék. Az egyik Székesfehérvár – 

Budapest közelsége: nálunk nagyon sok 

tehetséges, budapesti születésű szakem-

ber, fiatal mérnök kezdte munkáját (kb. 

70-80 fő), s közülük sokan –  a megfe-

lelő gyakorlat megszerzése után – visz-

szatértek a fővárosba, az OVF-be, 

OVH-ba (Országos Vízügyi Hivatal). 

De például Győrbe is „exportáltunk” 

két igazgatót (Markó Lászlót és Varga 

Miklóst). A kollektívával kapcsolatban 

elsősorban Karászi Kálmánt kell meg-

említenem, aki 1960-1983. között volt 

igazgató. Ő olyan légkört és olyan hiva-

talt teremtett, ahol öröm volt dolgozni. 

Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a 

fiatal mérnök, technikus ismerkedjen 

meg a terepi munkával, a kivitelezéssel, 

legyen képzett. Kezdjen mint munka-

vezető, építésvezető és utána mehetett 

a szakágazatokhoz hatósági munkára, 

vagy tervezőnek. Kiváló hangulatú 

igazgatóságot teremtett, melyet mindig 

is  eminens hivatalnak tekintettek a 

felső szervek. Megkockáztatom, talán 

mi adtuk a legtöbb felső vezetőt a víz-

ügyi ágazatnak: államtitkárt, helyettes 

államtitkárt, három főigazgatót. Sőt, 

minisztert is,  mert Varga Miklós, aki  

környezetvédelmi és vízgazdálkodási  

államtitkár volt, Maróthy László 1989 

őszi – vízlépcső miatti – lemondását 

követően 5 hónapig volt megbízott 

miniszter.   

„A rendszerváltás trójai falova Bős-

Nagymaros volt”- tulajdonítják ezt 

a mondást Mosonyi Emilnek.  

(folytatás a következő oldalon) 
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Nekünk vízügyeseknek súlyos és 

mindmáig kísér(t)ő frusztráció, egy 

ki nem beszélt társadalmi teherté-

tel.  

Az akkori politikai ellenzéknek kellett 

valami, amivel támadni tudja a regnáló 

rendszert, és ez volt a téma, amivel ki 

lehetett menni az utcára, mert nem 

közvetlen politikai hivatkozás volt. A 

vízlépcső ellen tüntettek, de ez volta-

képpen egy elfojtott politikai tüntetés 

volt. Tulajdonképpen ekkor szervező-

dött meg a politikai ellenzék. A Bős –

Nagymaros-üggyel összefüggésben a 

vízügyi szolgálatot megbélyegezték, 

tegyük hozzá, alaptalanul. Mindeneset-

re környezet- és természetromboló, 

szakmává lettünk kikiáltva. Persze nem 

a szakmának lett volna szüksége az 

olcsó elektromos áramra, dunai kisvíz 

esetén a biztonságos árufuvarozásra, 

hanem a gazdaságnak.  

Véleményem szerint egyértelműen 

rossz döntés volt leállítani abban a 

helyzetben az építkezést, mert hihetet-

len kárt okozott az országnak. A Du-

nát elterelték, Nagymaroson már elő 

volt készítve a vízlépcső helye, és indí-

tották volna a betonozást, amikor Né-

meth Miklós miniszterelnök 1990 tava-

szán leállíttatta az építkezést. Ha elkez-

dik a betonozási munkákat, leteszik az 

alapot, a mű biztosan megépül. Meg-

győződésem, hogy azok a környezeti 

károk, melyeket a „zöldek” fölhoztak, 

nem voltak igazán megalapozva. Csak 

az osztrákoknak kifizetett kártérítés 

tízmilliárdokban mérhető, nem beszél-

ve az elvesztett áramtermelésről, amit a 

szlovákok egyedül élveznek. 

Dégen Imre 20 évig, 1955-75. között 

irányította a szolgálatot. Az 1990. 

után kinevezett vízügyi miniszte-

rek, államtitkárok szinte meg sem 

melegedhettek a székükben, másfél

-kétévente váltották egymást és kü-

lönböző attitűddel viseltettek irá-

nyunkban - hogy ezzel a finomkodó 

meghatározással éljek.  Egy kivételt 

említettél: Katona Kálmán minisz-

tert, aki erős empátiával volt felénk. 

Egész pontosan: 13-an voltak a rend-

szerváltástól napjainkig a szolgálatot 

irányító miniszterek. Pintér Sándor 

kivétel, aki már lassan hatodik éve van 

ezen a poszton. 

Valóban így van, Katona Kálmán, aki 

az első Orbán-kormány minisztere volt 

1998-2000. között, minden évben 

„megcsípett” egy rendkívüli tiszai árvi-

zet. Pozitívan állt hozzánk, nagyon 

szimpatikus, műszaki végzettségű em-

ber volt. Elsősorban az alföldi vízigek 

igazgatóinak beszámolóira alapozom 

ezt a véleményt. Mindenki úgy beszélt 

róla, hogy közvetlen ember volt, aki 

elismerte és átérezte azokat az erőfe-

szítéseket, melyeket a vízügyi szolgálat 

tett a védekezések során. Említek egy 

másik minisztert is, aki szimpatizált a 

vízüggyel: Lotz Károlyt, aki a Horn-

kormány idején irányította a minisztéri-

umot.  

A szolgálat akkor volt hatékony, 

amikor a gyakorlati tapasztalatokat 

ötvözni tudta a kor (vízügyi) tudo-

mányos eredményeivel. Egy szak-

ma halálát jelenti, ha megfosztják a 

tudománytól, az ismeretektől, ha a 

tudományos eredmények nem szi-

várognak le a mindennapi életbe. 

Jelen helyzetünk nem ad okot biza-

kodásra: 2012-ben beszántották a 

VITUKI-t (Vízgazdálkodási Tudo-

mányos Kutató Intézet), melynek 

tevékenysége lefedte a teljes vízgaz-

dálkodás spektrumát. Megszüntet-

ték a Vízügyi Továbbképző Köz-

pontot (VIZDOK), ami az alsó- és 

felsőfokú továbbképzést végezte. A 

nagy múltú vízügyi közlemények-

nek 2005-óta nem jelent meg újabb 

száma, és a felsorolást lehetne foly-

tatni. 

Ezek szomorú tények, és hozzáteszem, 

a rendszerváltás utáni majd’ minden 

kormány tett is azért, hogy így legyen. 

Nagy nemzetközi tekintélynek örven-

dő intézet volt a VITUKI. Mint min-

den tudományos intézmény, államilag 

támogatásra szorult, de így van ez a 

világ más táján is a hasonló intézmé-

nyekkel. Egy időben én is foglalkoztam 

a történetével. Összeállítottam a teljes 

vezetői névsort; ezek  szinte kivétel 

nélkül a tudományos életben számon 

tartott nevek. Információim szerint 

tervezik egy, a VIZITERV-hez hason-

ló komplex tervező intézet létrehozá-

sát, állami támogatással. Nekem is az a 

véleményem, hogy igenis, szükség van 

egy (víz)tudománnyal foglalkozó inté-

zetre is. 

Az Magyar Hidrológiai Társaság 

működési szabályzatának egyik 

deklarált célja, hogy a vízzel kap-

csolatos szakterületeken működő 

szakemberek ismereteit bővítsék. A 

Társaság kitüntetési  bizottságának 

elnökeként hogyan látod; tudjátok-

e azt a helyzetet kezelni, hogy nincs 

tudományos kutatás, ugyanakkor a 

szakemberek ismereteinek bővíté-

sét meg kell oldanotok?  

 

(folytatás a következő oldalon) 

A kollektívával 

kapcsolatban 

elsősorban Karászi 

Kálmánt kell 

megemlítenem, aki 

1960-1983. között 

volt igazgató. Ő 

olyan légkört és 

olyan hivatalt 

teremtett, ahol 

öröm volt dolgozni 

(…), melyet mindig 

is  eminens 

hivatalnak 

tekintettek a felső 

szervek.  
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Évente legalább három olyan országos 

rendezvényünk van, melyek ezt a célt 

szolgálják: az országos vándorgyűlések, 

a Tihanyi Biológus Napok, Ifjúsági 

Vízügyi Napok. Ezek nagy érdeklődés-

sel kísért, többnapos rendezvények, 

többféle szekcióban: tudományos- és 

gyakorlati eredményeket tartalmazó 

előadásokkal zajlanak. Csak remény-

kedni tudunk, hogy ismét lesz tudomá-

nyos szervezete a szolgálatnak.  

A jelenlegi szervezeti struktúrában 

mintha változás állna be a vízügyi 

szakember vízzel való kapcsolatát 

illetően. Már nem napi szintű és 

egyre több embert érint. Vegyük 

például a nagy projektek lebonyolí-

tását, ahol keveseknek adatik meg a 

munkafolyamat áttekintése, az ab-

ban való részvétel. Abban látom a 

veszélyt, hogy elszakadunk attól az 

elemtől, amivel mindennapi kap-

csolatban voltunk. Hogy látod ezt? 

A régi igazgatósági struktúra már nem 

fog visszaállni, de azért úgy látom, ma 

is megvan az a mérnöki és műszaki 

potenciál, ami a további fejlődés egyik 

feltételét jelenti. A mai fiatal műszakiak 

jól képzettek, jártasak számítástechni-

kában és nyelveket beszélnek – persze 

a gyakorlati ismereteket meg kell sze-

rezniük. Azt gondolom, a mai kihívá-

sok és a most folyamatban lévő és in-

duló nagy projektek felügyelete és nyo-

mon kísérése erre kiváló alkalom lehet. 

Ha az anyagi megbecsülésüket  is sike-

rül biztosítani, akkor ez az új generáció 

sikeresen fogja tovább vinni és öregbí-

teni az igazgatóság, illetve a vízügyi 

szolgálat hírnevét.  

 

MHT előadóülés 

A Magyar Hidrológiai Társaság Közép-

dunántúli Területi Szervezete 2018. 

október 30-án rendhagyó előadóülést 

tartott annak apropóján, hogy a Közép

-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ez év-

ben ünnepli 65. születésnapját. Az ülést 

Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes 

nyitotta meg, valamint szervezőként 

részt vett Szabó Péter mb. osztályveze-

tő, az MHT Közép-dunántúli Területi 

Szervezetének titkára. Az eseményen 

Szabó Mátyás nyugalmazott igazgató az 

elmúlt évtizedeket felölelő számtalan 

élményét osztotta meg a jelenlévőkkel. 

Rendhagyó előadásában beszélt az 

igazgatóság történetéről, felvázolta a 

szervezet felépítését a kezdetektől nap-

jainkig, emléket állítva eközben a „régi 

idők nagy tanúinak”, köztük Dégen 

Imre főigazgatónak, az egységes és ha-

tékony vízügyi szervezet létrehozójá-

nak. Hallhattunk a még ma is legtekin-

télyesebbnek számító nagyműtárgyak 

és beruházások egykori létesüléséről 

csakúgy, mint a legjelentősebb árvizek-

ről és védekezésekről. Az ezúttal a szo-

kásosnál kötetlenebb előadóülésen a 

résztvevők saját anekdotáikkal csatla-

kozhattak és gyarapíthatták a történe-

tek sorát.  Az eseményt a 2001-ben 

készült „Múltunk és jövőnk a víz” című 

film vetítése zárta. (A film a           

KDTVIZIG dolgozói számára a hálózaton 

a Fotók könyvtárban elérhető.) 

65 éves a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság. Ünnepi előadóülés az   

évfordulón. 

Szabó Mátyás és Horváth Emil 
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Balatoni kikötők 

Az Nvt. hatálybalépésének (2011. dec-

ember 31.) következményei 

Az eddigiekben az Nvt. hatálybalépéséig 

áttekintettük azokat a legfontosabb, me-

derhasználatot érintő változásokat, ame-

lyek mentén lezajlottak a tárgyalások az 

állami és gazdasági szereplők között. 

Mielőtt rátérünk az Nvt. hatályba lépésé-

nek következményeire, elengedhetetlen 

röviden áttekinteni a meder használatá-

nak módjait, különös tekintettel azokra, 

amelyek nevesítve vannak a vonatkozó 

kormányrendeletben. 

A meder „használatának” többféle módja 

létezik, melyeknek döntő jelentőségük 

van a vonatkozó jogszabályi rendelkezé-

sek meghatározása és a „meder használa-

tának jogát” megalapozó megállapodások 

megkötése során.  

Megkülönböztethetjük: 

 A mederrel tartósan egyesített 

létesítmények (pl. kőmóló) általi 

mederfoglalást. 

 A mederrel ideiglenesen egyesí-

tett, illetve érintkező létesítmé-

nyek (pl. stégek, cölöpökön álló 

mólók) általi mederfoglalást. 

 A mederben nem kerül elhelye-

zésre létesítmény „csak vízfelület” 

használat (pl. kikötők esetén a 

hajóhelyek, belső hajómozgás) 

történik. 

Mint minden kizárólagos nemzeti va-

gyonba tartozó dolog, így a meder hasz-

nálatának és hasznosításának kérdésében 

is alapvető változást hozott a 2011. dec-

ember 31-től hatályos Nvt. 6. § (1) be-

kezdése.  

A folyók, tavak medre – a korábban is 

fennálló elidegeníthetetlensége mellett – 

csak vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban fel-

jogosított szervek javára alapított haszná-

lati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen 

okokból alapított szolgalom, továbbá a 

helyi önkormányzat javára alapított veze-

tékjog kivételével nem terhelhető meg, 

biztosítékul nem adható, azon osztott 

tulajdon nem létesíthető. 

Az Nvt. 6. § (1) bekezdésének rendelke-

zése ideiglenesen szüneteltette a kizáróla-

gos nemzeti vagyonba tartozó vizeket 

érintő olyan ügyek intézését, amelyek az 

ingatlan nem közcélú megterhelésével 

(pl. magáncélú vízvezetési szolgalom) 

jártak, vagy felvetődött az osztott tulaj-

don kérdésköre (pl. kikötők). 

Tekintettel arra, hogy a jogi tilalom alóli 

kivétel megfogalmazására mind az állam, 

mind pedig a magánszereplők oldaláról, 

nemzetgazdasági, turisztikai és beruházás

-ösztönzési célból (a kikötők esetében 

például nem kaphattak vízjogi és hajózási 

hatósági engedélyt az üzemeltetők, mivel 

az igénybe vett ingatlanok használatára 

nem rendelkeztek érvényes jogcímmel) 

jelentős nyomás nehezedett a jogalkotó-

ra, így 2012 őszétől folyamatos jogszabá-

lyi változások következtek.  

Első, alapozó lépésként 2012. szeptem-

ber 1-től a vizek és közcélú vízilétesítmé-

nyek fenntartására vonatkozó feladatok-

ról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-

let) 6. § (1) bekezdése meghatározta és 

ezzel bevezette a mederhasználati vízilé-

tesítmény fogalmát. E szerint mederhasz-

nálati vízilétesítmény: 

 a kikötői lekötőmű,  

 a móló (kivéve úszómóló),  

 a sólya, 

 a partvédőmű,  

 a hullámtörő és  

 az energiatörő. 

A Korm. rendelet a mederhasználati vízi-

létesítmény kategória tartalmi meghatáro-

zását nem fogalom keretében adta, ha-

nem felsorolta azokat a vízilétesítménye-

ket, amelyeket mederhasználati víziléte-

sítményeknek tart. A jogszabály expressis 

verbis nem mondja ki, hogy a felsorolás 

taxatív lenne, a megfogalmazásból azon-

ban ez következik.   

A felsorolt hat létesítményen kívül egyéb 

létesítmény (pl. bejáró stég, önálló víziál-

lás, úszómóló, zsilip stb.) nem minősül-

het mederhasználati  vízilétesítménynek. 

Felvetődik a kérdés, hogy a felsorolt hat 

vízilétesítményen kívüli egyéb létesítmé-

nyek, például egyes zsilipek – amelyek 

méretük, nem különben műszaki jellem-

zőik alapján bármely mederhasználati 

vízilétesítménnyel vetekedhetnének – 

miért nem tekinthetőek mederhasználati 

vízilétesítménynek?  

A választ a gyakorlati megközelítés adja 

meg, amely épp az említett zsilipek pél-

dáján keresztül érzékelhető: a napjaink-

ban népszerű halas- vagy látványtavak-

hoz elengedhetetlen vízilétesítményről 

van szó, mégis, több beruházás az osz-

tott tulajdon létesítésének tilalmán bu-

kott el, amennyiben nem volt megoldha-

tó, hogy a zsilip ne kizárólagos állami 

tulajdonban álló ingatlanon kerüljön el-

helyezésre, vagy a beruházó nem kívánta 

ingyenesen az állam tulajdonába adni a 

vízilétesítményt (utóbbi esetben még az 

is kérdéseket vet fel, hogy az államnak 

szüksége van-e a vízilétesítményre, vagy 

csak kiadást „vesz a nyakába” egy-egy 

ingyenesen átadott, de fenntartást igénylő 

vízilétesítménnyel). 

A mederhasználati vízilétesítmények kö-

zös jellemzője, hogy a mederrel tartósan 

egyesítve vannak, azok állagromlás nélkül 

a mederből el nem távolíthatók, létreho-

zásukkal osztott tulajdon létesülne, vagy-

is az Nvt. tiltásába ütközne a létesítésük, 

nemzetgazdasági szempontból azonban 

kívánatos a beruházások megjelenése. 

A beruházók számára fontos, hogy a 

medret érintő joguk az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, 

nemcsak a beruházás nagysága, a létesít-

mények jellege miatt, hanem a finanszí-

rozásra is tekintettel, mivel több esetben 

a kikötői beruházáshoz igényelni kívánt 

hitelhez biztosítékként kívánták felhasz-

nálni az ingatlan-nyilvántartásba feljegy-

zett jogot. Az Nvt. ugyanakkor kizárta a 

kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó 

ingatlan nem jogszabályon alapuló, nem 

közcélú megterhelését.  

A balatoni kikötők jogállásában  
bekövetkezett változások 2007-2012 között 
III. rész 



 
1 3  

 

A Q U A  M O B I L E  

Az Nvt. tilalmába ütközés feloldásaként 

– szintén 2012. szeptember 1-jei hatállyal 

– a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 

kimondta, hogy a nemzeti vagyonba tar-

tozó vizek medrében elhelyezett meder-

használati vízilétesítmény üzemeltetőjét 

az üzemeltetési hatósági engedély jogerő-

re emelkedése napjától kezdődően a vízi-

létesítmény által igénybe vett terület mér-

tékéig terjedően a Korm. rendelet erejé-

nél fogva használati jog illeti meg. 

A Korm. rendeletben szabályozást nyert 

ugyanakkor az is, hogy a mederhasználati 

jog jogosultja ellenérték fizetésre köteles. 

Hiába felelt volna meg a mederhasználati 

jog alapítása az Nvt.-nek azzal, hogy 

immáron jogszabályon alapuló jogról 

beszélhettünk, az „ellenérték” ismereté-

nek hiányában továbbra is jogi akadályba 

ütközött a mederhasználati vízilétesítmé-

nyekre vonatkozóan szerződések megkö-

tése, ezáltal a hatósági engedélyek kiadá-

sa és a beruházások megkezdése.  

A mederhasználati jog ellenértékéről a 

2013 januárjában hatályba lépő, az állami 

tulajdonban álló vizek mederhasználati 

díjairól szóló 64/2012. (XII. 7.) NFM 

rendelet rendelkezik. Az NFM rendelet – 

elnevezésével ellentétben – nem valam-

ennyi állami tulajdonban álló vízre, ha-

nem kizárólag a Balatonra és a Velencei-

tóra tartalmazott és hatályos szövege 

tartalmaz jelenleg is díjtételeket, így pl. a 

Dunában elhelyezendő partvédőműre 

jelenleg sem lehetséges megállapodást 

kötni, ami viszont az engedélyezési eljá-

ráshoz elengedhetetlen. 

2013. január 1-től a Vgtv. is módosításra 

került a mederhasználati vízilétesítmé-

nyek tekintetében: a vizekkel és víziléte-

sítményekkel összefüggő ingatlanokra 

vonatkozó rendelkezések között rögzí-

tésre került, hogy a nemzeti vagyonba 

tartozó vizek medrében elhelyezett me-

derhasználati vízilétesítmények üzemelte-

tőjét a vízjogi üzemeltetési engedély jog-

erőre emelkedése napjától kezdődően a 

Vgtv. erejénél fogva mederhasználati jog 

illeti meg, melyet külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell bejegyezni. 

Továbbá megismétli a Vgtv. a Korm. 

rendelet mederhasználati vízilétesítményt 

meghatározó leírását és rendelkezik a 

mederhasználati jogról. Ezzel törvényi 

szintre emelkedett a mederhasználati 

vízilétesítmények szabályozása. 

A fenti jogszabályok, illetve jogszabály 

módosítások hatályba lépésével elhárult 

az akadály a nemzeti vagyonba tartozó 

vizek medrét érintő mederhasználati 

vízilétesítményekre vonatkozó szerződé-

sek megkötése elől. 

A hatályos szabályozás szerint tehát a 

Vgtv. és a Korm. rendelet alapján me-

derhasználati jog illeti a mederhasználati 

vízilétesítmény üzemeltetőjét, de kizárt a 

vízilétesítmény ingatlanként történő in-

gatlan-nyilvántartási bejegyzése. 

A Korm. rendelet a meder tulajdonosá-

nak a jogává teszi a mederhasználati vízi-

létesítmény elhelyezéséhez történő hoz-

zájárulást a vízgazdálkodási hatósági jog-

kör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) 

azonban a meder vagyonkezelője – a 

Vgtv. 3. § (2) bekezdése alapján ez az 

illetékességi terület szerinti vízügyi igaz-

gatóság – hozzájárulásának benyújtását 

követeli meg a mederhasználati víziléte-

sítményre irányuló vízjogi engedélyezési 

eljárás során ugyanakkor a mederhaszná-

lati jog létrejöttének, idejének, gyakorlá-

sának és megszűnésének feltételeit a víz-

ügyi hatóság rögzíti az üzemeltetési en-

gedélyben. 

A vízügyi hatóság által rögzítendő me-

derhasználati jogra vonatkozó 

„paraméterek” (mederhasználati jog lét-

rejöttének, idejének, gyakorlásának és 

megszűnésének feltételeit) nagy részét 

jogszabály határozza meg, így a meder-

használat jog 

 létrejötte: a vízjogi üzemeltetési 

engedély jogerőre emelkedése 

napja,  

 megszűnése: az üzemeltetési en-

gedély lejártának vagy visszavoná-

sának jogerőre emelkedése napja.  

A nemzeti vagyonba tartozó vizek med-

rében elhelyezett mederhasználati vízi 

létesítmény üzemeltetési engedélyét a 

hatóság köteles azonnali hatállyal vissza-

vonni, ha a mederhasználati jog jogosult-

ja a mederhasználati jog egyösszegű el-

lenértékét, vagy – megállapodásban meg-

határozott – részletfizetés esetén bár-

mely részlet megfizetését nem teljesíti, 

vagy azzal 90 napot meghaladó késede-

lembe esik, vagy a fennálló körülmények 

megváltozása következtében a meder, a 

természetes állóvíz (összességében vizek) 

rendeltetésszerű fenntartását, a vízgaz-

dálkodási szakfeladatok vagy egyéb köz-

érdekű munkák ellátását a mederben 

elhelyezett építmény akadályozza. 

A mederhasználati jog megszűnésétől 

számított 90 napon belül a jogosult köte-

les a mederhasználati vízilétesítményt 

eltávolítani. Amennyiben a jogosult az 

eltávolítási kötelezettségének határidő-

ben nem tesz eleget, a meder tulajdonosa 

a jogosult költségére a vízilétesítményt 

eltávolíthatja. Az eltávolított létesítmény 

megőrzésére, tárolására a meder tulajdo-

nosa nem köteles. 

 ideje: a fenti két időpont között, 

azzal, hogy a nemzeti vagyonba 

tartozó vizek medrében elhelye-

zett mederhasználati vízilétesít-

ményre csak határozott idejű, 

legfeljebb 15 évre szóló üzemelte-

tési engedély adható. 

Megjegyezzük, hogy bár a K.r. 2012. 

szeptember 1-én hatályba lépett módosí-

tása – tekintettel a 15 éves időtartamra – 

előírta, hogy a határozatlan időre kiadott 

üzemeltetési engedélyeket 2013. április 

30-ig határozott idejűre kell módosítani, 

még mindig találkozunk határozatlan 

idejű vízjogi üzemeltetési engedélyekkel. 

 gyakorlása: a mederhasználati jog 

jogosultja a fenntartónak a szak-

feladatok ellátásával kapcsolatos 

tevékenységét akadályozás és kár-

talanítás nélkül köteles tűrni. A 

nemzeti vagyonba tartozó meder 

tulajdonosát, fenntartóját a víz 

hullámmozgásából, jegesedéséből, 

szélviharból a mederhasználati 

vízilétesítményben keletkezett 

károkért felelősség nem terheli.  

dr. Kelemen Krisztián 

KDTVIZIG 
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A Gerence-patak szegélyezte 4 hektá-
ros parkban hatalmas fenyők és med-
vehagyma ligetek veszik körül a két-
szintes épületet. A Vízrajzi és Adattári 
Osztály korábbi, szállással és környe-
zettel kapcsolatos pozitív tapasztalatai 
megérkezésünkkor beigazolódtak. 

 
Sok új és régi ismerős köszöntötte egy-
mást, és ezt követően Tóth László gaz-
dasági igazgatóhelyettes úr köszöntötte 
a részvevőket.  A „391/2017. (XII. 13.) 
Korm. rendelet hatályba lépése jelentős 
változásokat hozott a vízügyi ágazat 
életében. Ezek közül a legfontosabbak, 
amelyek minden dolgozónkat érinte-
nek: a bérezési rendszer változtatása, a 

munkaköri megnevezések és a hozzá 
tartozó követelmények nagymértékű 
módosítása, valamint a továbbképzési 
és a teljesítményértékelő rendszer be-
vezetése. A változások gyakorlatban 
történő megvalósítása nem minden 
esetben volt zökkenőmentes, a humán-
politikai területen dolgozók körében 
számos fontos kérdés merült fel ezzel 
kapcsolatban. Az említett módosítások 
miatt különösen indokolt és hasznos 
volt a találkozó, amelyen megoszthat-
tuk egymással az elméleti és gyakorlati 
tapasztalatainkat. 
 
Az este folyamán ellátogatott hozzánk 
két szerzetes a Szent Mauríciusz Mo-
nostorból, akik elmesélték a monostor 
történetét. Lehetőségünk volt megkós-
tolni a saját készítésű termékeiket, 
ugyanis 1,5 hektáron elterülő gyógynö-
vénykerttel rendelkeznek. Az ökológiai 
gazdálkodással művelt földet a szerze-
tesek és az alkalmazottak gondozzák. 
Az értekezlet második napján szakmai 
program keretében ellátogattunk a 
Szentkúthoz vízállásészlelésre. Ezt kö-
vetően a Pannon Csillagda digitális 
planetáriumában megnéztük a Csilla-
gok birodalma című előadást, amely a 
csillagok életútját, fejlődését és pusztu-

lását, a különböző csillaghalmazok tí-
pusait és a galaxisunk, a Tejútrendszer 
világát mutatja be. A különleges animá-
ciók mellett a Bakony és a Balaton-
felvidék csillagfényes tájai is feltűnnek 
az alkotásban. A program zárásaként 
szakvezető kíséretében megnéztük a 
400 m² alapterületű csillagászati és űr-
kutatási kiállítást. 

A kerthelyiségben elfogyasztott ebéd 
után eljött a búcsúzás ideje. Találko-
zunk jövőre, a Dél-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság által rendezendő értekezle-
ten. 

Szöveg: Sütő Dóra 

Humánpolitikai értekezlet 

 

2018. május 17-18-án igazgatóságunk 
szervezhette meg az Országos Humán-
politikai Értekezletet, amelynek helyszí-
néül a Bakonybélben található Bakony 
Hotelt választottuk.  

A humánpolitikai értekezlet résztvevői  
(fotó: Hajnóczy Andrea) 

Szentkút  
(fotó: femina.hu) 

Bakony Hotel - Bakonybél 
(fotó: bakonyhotel.hu) 
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Személyügyi hírek 

Új munkatársakat köszöntünk 

Kitüntetések 
 

2018. évben Törzsökné Rosta Évának és Réthalmi Tibornak - a 37/2012. (VII . 2.) BM rendelet 28. §(2) 

bek. a) pontja és a (3) bek. e) pontja alapján - születésnapjuk alkalmából emléktárgyat ajándékozott Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter.  

Nyílt napok, órák 

2018 novemberében a Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni 

Vízügyi Kirendeltségének munkatársai 

a siófoki Baross Gábor Szakgimnázium 

és Szakközépiskolába látogattak, hogy a 

környezetvédelem szakon tanuló diá-

koknak pályaválasztási börzén népsze-

rűsítsék a vízügyes szakmát, ösztönöz-

ve a diákokat az ez irányú továbbtanu-

lásra.  

Szintén hasonló céllal, országos road 

show keretében szervez nyílt órákat az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztu-

dományi Kara. Igazgatóságunk műkö-

dési területén két középiskolába: Szé-

kesfehérvárra és Paksra is ellátogatnak 

még a 2018-as év folyamán. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kara az intézményben is 

tartott nyílt napot, melynek keretében 

bemutatták a képzéseket, infrastruktú-

rát, valamint műszeres bemutatókra 

került sor. Az Országos Vízügyi Fő-

igazgatóság és a területi vízügyi igazga-

tóságok munkatársai előadásokkal, in-

teraktív bemutatóval tették érdekessé a 

rendezvényt.  

Fotók: Balatoni Vízügyi Kirendeltség 

Új munkatársainknak 

és kitüntetettjeinknek 

gratulálunk, 

munkájukhoz sok 

sikert kívánunk! 

Berkesné Vajda Adrienn  Székesfehérvári Szakaszmérnökség 

Czesznak László István  Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 

Csehóné dr. Szilasi Rita Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 

Győrfi László  Székesfehérvári Szakaszmérnökség 

Igaliné Kiss Hajnalka  Balatoni Vízügyi Kirendeltség 

Ivanics Tamás  Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály 

Kormos Dávid  Vízrendezési és Öntözési Osztály 

Mercsek József  Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály 

Papp Ernő  Vízrendezési és Öntözési Osztály 

Patrik Henrietta  Tolna Megyei Szakaszmérnökség  

Popper Ferencné Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály 

Sósfalvi Noémi  Vízrajzi és Adattári Osztály 

Straub Viktória  Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 

Szabó Károly Miklós  Tolna Megyei Szakaszmérnökség  

A szakember utánpótlás fontosságát felismerve a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, összefogásban a 

vízügyi ágazat vezetőivel számos fórumom népsze-

rűsíti a Víztudományi Kar szakjait a fiatalok köré-

ben. 
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Gyerektábor 

A Tolna Megyei Szakaszmérnökségen 

az elmúlt években több kollégának szü-

letett kisgyermeke illetve unokája. En-

nek következtében előtérbe kerültek a 

a gyermekprogramok, mint a télapó 

ünnepség, és az idén első ízben meg-

rendezett nyári gyermektábor. Össze-

sen 6 gyerek vett részt a táborban, 

de a kis csapat, a meglátogatott 

helyszínekre igazi gyerekzsivajt tu-

dott varázsolni. 

  

A háromnapos tábor első napját a 

Sió mentén töltöttük. A Sióagárdi 

Védelmi Központban elfogyasztott 

reggeli után a vízzel kapcsolatos 

játékos vetélkedőkben versenyez-

hettek egymással a gyerekek. Ter-

mészetesen minden gyereknek sike-

rült legalább egy vetélkedőt meg-

nyernie, így mindenki kapott jutal-

mul vízügyes sapkát, melyet a tábor 

további napjain büszkén viseltek. Csa-

pattá, igazi kis vízügyessé tette őket az 

egyensapi. A vetélkedők után a Sió töl-

tésen való séta során a zsilipek és a 

vízmérce hasznosságáról meséltünk a 

gyerekeknek, majd a 2010-es és a 2013-

as dunai árvízről nézhettek kisfilmeket, 

illetve egy homokzsák építés oktató 

videót is, melynek a délután során tud-

ták hasznát venni az elképzelt árvíz 

elleni védekezésben a palánki telephe-

lyen. A homokzsák-építésben 3 csapat 

versenyzett egymással, és az elkészült 

„védtöltéseket” az illetékes gátőr bírálta 

el. A telephely adta lehetőségeket ki-

használva a gyerekek megnézhették a 

szerelőműhelyt, és felülhettek az éppen 

ott lévő traktorokra, targoncára is. Az 

első napot a gátőr állatainak megcsodá-

lása után szalonnasütés zárta. A máso-

dik napon már a dunai árvízvédelmi 

töltésen kirándultunk, a Lankóci gátőr-

háznál ismerkedhettek tovább a gyere-

kek a gátőri munkával és a vízügyi léte-

sítményekkel. Biztosan állíthatom, 

hogy ilyen csillogó szemekkel, és cso-

dálkozó tekintetekkel már csak ritkán 

néznek azokra a régi szivattyúkra és 

szerszámokra, mint ahogy a gyere-

kek megcsodálták azokat. Míg az 

udvaron a paprikáskrumpli főtt 

ebédre, a gyerekek a gátőri feladatok 

közül a szelvénykövek festésével 

foglalatoskodhattak. Természetesen 

a siklókígyó tanulmányozása, és a 

bogárgyűjtés sem maradhatott el. A 

nap hátralévő részében még elláto-

gattunk a pörbölyi Gemenc Kincsei 

kiállításra és a Bátai Szivattyútelepet 

sem hagytuk ki a programból.  

 

Harmadik napon a várva várt prog-

ram következett: a Sió-Árvízkapu nagy-

műtárgyhoz látogattunk el. Az eszter-

gagép működésének látványa kétségte-

lenül az egyik legizgalmasabb program-

nak bizonyult a 6 fiúgyerek számára.  

„...ilyen csillogó 

szemekkel, és 

csodálkozó 

tekintetekkel már csak 

ritkán néznek azokra a 

régi szivattyúkra és 

szerszámokra, mint 

ahogy a gyerekek 

megcsodálták azokat.”  

 

Fessünk szelvénykövet! 

A Tolna Megyei Szakaszmérnökség a dolgozók 

gyermekeinek nyári tábort szervezett A három-

napos program során hat kisfiú kóstolt bele a 

vízügyesek életébe. 
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Miután sikerült a műhely összes titká-

ról kifaggatni a kollegákat, újabb izgal-

mak következtek: felmehettünk a ve-

zérlőtoronyba, valamint a műtárgy híd-

jának felnyitása nem csak gyerekek szá-

mára okozott izgalmat, de a művelet 

végére kisebb tömeg gyűlt össze a ritka 

látványosság megtekintésére. Ezek után 

a karaszifoki gátőrházat látogattuk 

meg, ahol a gyerekek frissen fejt tehén-

tejet kóstolhattak, lovagolhattak, köz-

vetlen közelről megnézhették az összes 

állatot és kifaggathatták az állattartás 

minden csínnyáról a gátőrt és feleségét. 

A program zárásaként papírhajó ver-

seny rendeztünk. 

  

Azt, hogy a gyerekek érdeklődését sike-

rült felkelteni, mi sem bizonyítja job-

ban, mint hogy a tábor óta otthon az 

udvarban, és a nagyszülők udvarában is 

épült már árvízvédelmi töltés a gyere-

kek játéka során. A Tolna Megyei Sza-

kaszmérnökségen bár viszonylag keve-

sen vagyunk, az elmúlt időszakban szü-

lettek - és még úton is vannak - gyere-

kek, így, ahogy életkoruk az lehetővé 

teszi, gondoskodunk róla, hogy szüleik 

munkájával megismerkedve közel ke-

rüljön a szívükhöz a vízügyi munka, 

annak szerepe, fontossága és szépsége. 

A tábor sikerességét és a gyermekek 

csillogó szemét látva a szakaszmérnök 

úr ígéretet tett a jövő évi tábor           

szervezésének támogatására, talán re-

ménykedve, hogy a kis vízügyi sapkás 

fiúk közül, majd munkatárs is csepere-

dik. 

 

Szöveg és fotók: Neppné Rohr Katalin 

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség szep-

temberben szakmai tapasztalatcsere 

céljából ukrán vízügyeseket fogadott. 

A program során a szomszédos or-

szágból érkezett kollégáknak része le-

hetett szakmai előadásokban és bemu-

tatókban, de hogy a Balatonról teljes 

képet kapjanak és megtapasztalják a 

valódi balatoni élményt, nem marad-

hattak el a tradícionális szórakoztató 

programok sem.  

Pécseli Péter szakaszmérnök köszön-

tője és előadása után ellátogattak Sió-

fok leglátványosabb épületébe, az 1912

-ben épült Víztoronyba. Az Öreghalász 

Étteremben elfogyasztott halászlé és 

harcsapörkölt után a Horgony utcai 

telepen megtekintették a nagyműtár-

gyakat, majd a „Vízvédelem” gépha-

jóval Balatonfüredre sétahajóztak. 

Balatonfüreden következett a Bala-

toni Hajó- és Hajózási Múzeum, a 

„Bodorka” Balatoni Akvárium, 

majd pedig a kihagyhatatlan séta a 

Tagore sétányon. A visszaúton 

szemügyre vehették a Life-cölöp 

hidrometeorológiai mérőműszert. 

Visszaérkezés után Zamárdiban 

borkóstoló, majd egy, a térség ízeit 

felvonultató vacsora zárta a progra-

mot. 

Látogatók Ukrajnából 

A program csúcspontja:  
látogatás a Sió-Árvízkapunál 
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Lankóc 30 éves 

A Duna rejtett kincsei 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgató-

ság munkatársai az 1970-es évektől 

kezdték gyűjteni a régi időket idéző 

vízügyes eszközöket, személyes tárgya-

kat, fényképeket, térképeket. A gyara-

podó anyagból gyűjtemény készült, 

melyeket 1988-ban állítottak ki először 

a régi borrévi gátőrházban. Az egyre 

nagyobb számú anyag tárolására aztán 

alkalmasabbnak bizonyult a Lankóci 

Szivattyútelep volt gépészlakása, vala-

mint udvara, ahol szabadtéri kiállítást 

alakítottak ki.  

A kiállított anyagok nem egy kötött 

értelemben vett tematikus kiállítás ré-

szei, de rajtuk keresztül megismerhetők 

egy (részben) letűnt világ eredmények-

ben gazdag részletei, ami kötődést ad a 

mai vízügyes közösségnek. Az évtize-

dek alatt összegyűlt sokezer dokumen-

tum – fénykép, terv, térkép, napló – 

digitális adathordozóra történő felvitele 

a gyűjtemény kutathatóságát szolgálja. 

A kiállítóhely alapításának évfordulójá-

ra rendezett, fogadással egybekötött 

eseményen részt vettek a vízügyes 

szakma azon képviselői, akik a kiállító-

hely létrejöttét segítették, a gyűjtemény 

gyarapításában részt vállaltak és gondo-

zásához ma is hozzájárulnak Az esemé-

nyen beszédet mondott Szabó Mátyás 

nyugalmazott igazgató és Tóth Sándor 

műszaki igazgatóhelyettes.  

 

A Lankóci Vízügyi Kiállítóhely idén ünnepelte 

alapításának 30. évfordulóját, melyről megemlé-

kezett a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei 

területi szervezete. 

Az őszi extrém kisvizes időszak érde-

kességeket is hozott: folyóink alacsony 

vízállása miatt figyelemreméltó látniva-

lók, történelmi és régészeti leletek buk-

kantak elő. Voltak ezek között hajó– és 

repülőgép roncsok, régi hajókazánhoz 

tartozó maradványok, régi hídpillérek, 

sírkövek, színarany pénzérmék és kü-

lönleges fegyverek. Az egyik legérdeke-

sebb leletet az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság esztergomi gátőre találta: a 

Helemba-szigeten egy 13-14. századból 

származó nyílhegyet, valamint egy 

pénzérmét, melyről a régészeti azono-

sítás után kiderült , hogy egy  

STEPHANUS REX, azaz Szent István 

ezüst dénárja. Egykor Esztergomban 

verték a pénzt, mely az ország első 

pénzeinek egyike.   

(forrás és fotó: eduvizig.hu) 

 

Kiadja a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.  

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 

Telefon: 22/315-370, fax: 22/313-275 

E-mail: ujsag@kdtvizig.hu,  honlap: http://www.kdtvizig.hu 

Felelős kiadó: dr. Csonki István igazgató 

Szerkesztő: Németh Tímea 

A cikkek szerzői: Halasi Réka, Horváth Emil, dr. Kelemen Krisztián, 

Nagy József, Neppné Róhr Katalin, Németh Tímea, Sütő Dóra, Szabó 

Péter, Vincze Virág 

Megjelenik 200 példányban 
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MHT Kirándulás 

Első nap kora reggel indultunk Székesfe-

hérvárról. Több rövidebb pihenőt tartot-

tunk utazás közben, de figyelve arra, 

hogy eközben is legyen valami érdekes-

ség. Megálltunk például Trojaneban, ami 

az óriási, tenyérnyi méretű fánkjairól 

híres. Első komolyabb megállónk Pred-

jama váránál volt. A vár maga néhány 

teremből áll csupán, mégis világ legna-

gyobb barlangváraként Guiness-rekord 

tartó. A világon is ritkaságszámba megy, 

hogy a várat egy barlang nyílásába építet-

ték, aminek komoly előnye volt, mert a 

járatokon keresztül még ostrom idején is 

ki tudtak szökni a védők ellátmányért. 

Ennek köszönheti leghíresebb történetét 

is, mely szerint egy több mint egy évig 

húzódó, idegőrlő ostrom során a védő 

sereg a támadó Habsburgokra cukkolás-

ként friss zöldségeket és gyümölcsöket 

szórt, jelezve, hogy nagyon is jól érzik 

magukat a várban és az ellátásuk is kivá-

ló. 

Bár a vár maga is lenyűgöző volt, igazán 

csak az ezt követő helyszínen ámultunk. 

Mivel a nap vége még távol volt, így egy 

kis kerülővel útba ejtettük a világörökség 

részét képező skocjani barlangrendszert. 

A barlang egyszerűen kezdődik, jóné-

hány kisebb-nagyobb cseppkővel. 

Mondhattuk volna: „az ember már látott 

ilyet itthon is”. Ám az igazi meglepetés a 

második szakaszon ért minket, amikor 

leereszkedtünk a Reka-patak által vájt 

kanyonba. Ha nem is Guiness-rekorder 

a hely, a méretei megdöbbentőek, a lát-

vány pedig leírhatatlan. Hatalmas szeren-

csénkre a barlangi időjárás is kiváló volt 

– a helyiek elmondása szerint az év nagy 

részében olyan sűrű a vízpára, hogy alig 

látni valamit. Mi beláthattuk a teljes út-

vonalat, ahogy fénykígyóként kúszik 

végig a sziklafalban, alatta kb. 50 méter 

mély szakadék tátong, felette pedig még 

hasonló a magasság, amíg elérhetnénk a 

sziklát. Itt-ott táblák jelezték, hogy mi-

koriak és mekkorák a legnagyobb vízállá-

sok. Ezek szintén okoztak némi megle-

petést, hihetetlen magasságokat ért el a 

víz. 

Látványos, de fárasztó programok vol-

tak, főleg az utazással együtt, így este 

örömmel értünk a szállásra, elköltöttük 

vacsoránkat, majd szépen lassan min-

denki nyugovóra tért. 

Második nap délelőtt Bledben néztünk 

körül. Elsőként a tó partján lévő szikla-

peremre épült várat látogattuk meg, 

ahonnét rálátás nyílt a gyönyörű tó egé-

szére, közepén a kis szigettel és temp-

lommal, de a közeli Júliai-Alpok szikla-

csúcsaira is. Ezt egy kis tóparti séta kö-

vette, majd pletnákkal (a helyiek által 

készített, 10-20 fős csónakok) becsóna-

káztunk a szigetre és ki-ki a maga ütemé-

ben felfedezhette, körbejárhatta azt. A 

templom harangja a legenda szerint kí-

vánságot teljesít, így népes sor kígyózik 

előtte, de a szomszédos harangtorony is 

látogatható, ahonnét visszapillanthatunk 

a várra és a városkára is. Az ebédidőt 

szabadprogramként még Bledben töltöt-

tük, megkóstolhattuk a híres kréme-

süket, sétálhattunk a tóparton, majd 

utunk a közeli Vintgar-szurdokba veze-

tett. A Radovna folyó által vált völgy 

Szlovénia egyik, ha nem a legszebb szur-

doka, ennek megfelelően igen látogatott 

és megfelelően kiépített. A kb. 1,5 km 

hosszú szurdok természeti látnivalóin túl 

két jelentősebb emberi építmény is meg-

lepi az embert a szurdok végén, az egyik 

a bohinji vasútvonal egyíves kőhidja (az 

ország legnagyobb ilyen jellegű építmé-

nye), a másik pedig egy helyi törpe vízi-

erőmű gátja. 

Este a sok sétától fáradtan Ljubljanában 

lepett meg minket az utazásszervezőnk 

egy helyi folklór programmal és vacsorá-

val. Őszintén szólva többen is némileg 

aggódtunk, hogy valamilyen „mű” prog-

ram vár minket, ahogy sajnos néha szo-

kás népi program címén, de kellemesen 

csalódhattunk. A meghívott zenészek és 

táncosok hitelesen voltak népiesek, és 

még egy kisebb versenyben is részt ve-

hettünk (polka alapokon nyugvó tradici-

onális kalapos tánc), hogy interaktívabb 

legyen az este. A vacsora szintén igen 

ízletes, helyi étel volt. 

Utolsó napunkon a hazautazás várt ránk, 

de természetesen ezt is igyekeztünk ki-

tölteni érdekes programokkal. Mivel 

eddig erre nem került sor, így hazafelé 

megálltunk Ljubljanában a délelőttre, 

hogy a fontosabb helyeket körbejárjuk, 

majd szabad programot kaptunk, így ki-

ki a saját feje után menve felderíthette a 

várost. Még egy komolyabb megállónk 

volt Mariborban, az ország „második 

fővárosában”. A város komoly múltra 

tekint vissza, a nyugati részek központja, 

ráadásul borvidék központja is. Bár 

Ljubljana is szép hely, de Maribor a kü-

lönböző hatások keveredése miatt vala-

mivel emlékezetesebb. Keveredik itt az 

olaszos mediterrán, a „kontinentális” 

német-habsburg és a szlovén kultúra is. 

A Dráva-parti főtéren, az öreg borház 

előtt nő a város leghíresebb látványossá-

ga, a világ legöregebb, 400 éves szőlőtő-

kéje. Ez adja a helyi szüreti esemény 

legfontosabb programját és egyben meg-

nyitóját, amikor a polgármester egy fürt 

leszedésével ünnepélyesen megnyitja a 

mulatságokat. Pechünkre pont a megnyi-

tó előtti napon érkeztünk, így lemarad-

tunk a mulatságokról. Egy kisebb szüne-

tet követően indultunk tovább haza, 

Székesfehérvárra az esti órákban érkez-

tünk fáradtan, de számos emlékezetes 

élménnyel gazdagodva. 

Az MHT Közép-dunántúli Területi Szervezete 2018. 

szeptember 27-29. között háromnapos tanulmányutat 

szervezett Szlovéniába. Idén - a korábbi évektől eltérően -

az épített örökségeink helyett elsősorban a vízhez kapcso-

lódó természeti látnivalók álltak a középpontban. Szöveg: 

Szabó Péter 
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Skocjan barlang 

Bledi vár 

Maribor - 400 éves szőlőtőke 

Ljubjanai vár Maribor 

Predjamai vár 

Fotó: Imolai Csilla, Szabó Krisztina 
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