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KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ

NAPJAINK EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TÉMÁJA
A KLÍMAVÁLTOZÁS. 

KEDVES VÍZÜGY,

KEDVES OLVASÓ!

Hajlamosak vagyunk arra, hogy valamennyi vízgazdálkodási problémát az 
időjárás szélsőségeire vezessünk vissza. Az árvizek, a belvizek és a vízhiány 
hatékony elhárítását, kezelését azonban nem csak természeti tényezők, 
hanem a társadalmi, politikai folyamatok is befolyásolják. 

A vízügyi ágazat munkáját is folyamatosan akadályozta az állandó átszer-
vezés. Visszatekintve az elmúlt néhány évre, mintha ez a folyamat - talán 
nem kiabálom el - megállt volna. A jelenleg folyamatban lévő változtatás 
csak az OVF-t érinti és ebben az esetben is az "átszervezés" nem leépítést 
jelent. A cél egy olyan szervezet kialakítása, amely hatékonyan képes 
megfelelni a vízgazdálkodással szembeni társadalmi elvárásoknak. 

Az újévi jókívánságok ideje már elmúlt,
de ezúton szeretnék minden vízügyesnek hosszú,

átszervezésmentes időszakot kívánni.

Lábdy Jenő
műszaki főigazgató-helyettes
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Ezen jogszabályi háttér biztosítja a munkáltatói jogkör gyakorlónak (értékelő vezető-
nek) a közalkalmazott éves teljesítményének mérését a kitűzött követelmények 
végrehajtásának �gyelembevételével, továbbá lehetőséget ad az évközi visszajelzés-
re a közalkalmazott irányába, hogy a meghatározott követelményeket hogyan telje-
síti. Az értékelés végeredménye a minősítés, mely megmutatja a dolgozó számára, 
hogy a kitűzött feladatokat milyen eredménnyel teljesítette, illetve, hogy a feladatok 
végrehajtásához – éves teljesítményéhez - milyen szintű kompetenciák tartoznak.

Az értékelési időszak alatt fontos a folyamatos 
visszajelzés az értékelt számára, valamint az 
objektív értékelés (az ember önmagához 
történő mérése, és nem máshoz, hisz fejlődni 
is önmagához képest tud a személy), hogy a 
felek lássák egymás elvárásait és így az esetle-
ges problémák felszínre kerülhessenek, ezzel 
pedig segítve nem csak a személy, de a szer-
vezet számára kitűzött eredmények elérését. 
A TÉR akkor a leghatékonyabb, ha formálható 
(alakítható), támogatja az együttműködést a 
két fél között és elősegíti a szervezeti célok 
megvalósulását.

Az értékelési időszak lezárásának fontos 
része a fent leírtakból következően a szemé-
lyes megbeszélés, mely alatt mindkét fél 
elmondhatja a tárgyévi követelménnyel, 
annak megvalósításával és a teljesítménnyel 
kapcsolatos észrevételeit, mely támogathat-
ja szükség esetén a következő évi teljesít-
mény javulását vagy a tárgyévi teljesítmény 
következő időszakra való megtartását, illet-
ve az esetleges bérek 1 évre történő meg-
emelését, csökkentését, képzéseken történő 
részvételi javaslatokat és a jutalmazás lehe-
tőségét.

A VÍZÜGYI ÁGAZATBAN MEGJELENT ÚJ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 
JANUÁR HÓNAPBAN A VEZETŐK SZÁMÁRA TOVÁBBI ÚJ, PLUSZ
FELADATOT HATÁROZOTT MEG A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
FORMÁJÁBAN, MELYNEK VÉGREHAJTÁSA MEGHATÁROZÓ
SZEREPET TÖLTHET BE A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÉLETPÁLYÁJÁBAN.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IV. fejezetének 13/L. §-a írja 
elő a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak kötelező 
teljesítményértékelésének és minősítésének alapvető szabályait, melyet a 
vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyá-
nak különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendelet V. 
fejezete részletesen leszabályoz.

Írta:
Palánkay Patrícia



Az Országos Vízügyi Főigazgatóság értékelő vezetői az új értékelési módszert először 
2019. január hónapban alkalmazták, mely az elkövetkezendő években már sokkal 
gördülékenyebben és gyakorlottabban fog végrehajtásra kerülni. Egy teljesen új 
informatikai rendszer és módszertan megismerésére kellett szert tenniük, melyhez a 
Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztálya folyamatos 
támogatást nyújtott, mind az értékelő vezetők képzésében, mind a szervezeti támo-
gatók segítségében.

Összességében elmondható, hogy az OVF 2018. évre vonatkozó, 2019. január 31-ig 
előírt teljesítményértékelését rendben végrehajtotta. Az év közben kilépett, vagy új 
belépő kollégák követelmény meghatározásai kisebb csúszásokkal elkészültek. Ezen 
késések is pusztán annak voltak köszönhetőek, hogy a rendszerismeret még nem vált 
rutinná, szemben a már 1992 óta érvényben lévő közalkalmazotti minősítéssel.

Az adatbázisban a jegyzők adnak számot a 
településükön lévő nem csatornázott telkek 
egyedi szennyvízkezelési módjairól. 
Az adatszolgáltatás bevezetésére a 
91/271/EGK tanácsi irányelv (szennyvíz irány-
elv) és az Európai Uniós Csatlakozási Szerző-
désben vállalt - csatornára rákötöttségi - hatá-
ridők mulasztása miatti kötelezettségszegési 
eljárásban megfogalmazott igény miatt volt 
szükség. 

A tapasztalatok szerint rengeteg problémát 
okozott a kitöltőknek a szakmai háttér hiánya. 
Amiben jártasok vagyunk mi, abban ők nem, s 
valószínű, hogy ez fordítva is igaz. A helyrajzi 
számokra vonatkozó információhiány, vala-
mint az új rendszer használatának informati-
kai, technikai sajátosságai együtt nagy ellenér-
zéseket váltottak ki. A tájékoztató bemutatót 
megyénként tartjuk meg a kormányhivatalok 
és az önkormányzatok részére. 

A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilván-
tartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szenny-
vízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. Korm. rendelet 
szerint 2016-tól Magyarország összes településén fel kell mérni a nem csator-
názott területek/lakások szennyvízkezelési helyzetét is. A felmérés nyilvántar-
tására szolgál az az adatbázis, melyet az OVF fejlesztett ki és gondoz.

AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK 2018. ÉVBEN KELLETT ELŐSZÖR 
A TELEPÜLÉSSOROS ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZERBEN 
SZOLGÁLTATNI AZ EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ADATAIT Írta: Rajz Renáta
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Az útszakasz rögös, 
de azért van egy 
érdekesen pozitív ki-
sugárzása az alföldi 
tanyavilágnak.
Magamtól nem jön-
nék erre, de a vízügyi 
szolgálat idehozott. 
Meg a GPS. Két óriási 
kátyú, sehol egy lélek, 
megállok, s azon ta-
nakodom, merre ke-
rüljem ki őket. Meg 
azon, hogy ha defektet kapunk, hogyan talál-
nak majd ránk, hisz térerő is alig van. Nem 
terepjárót kértem. Kezd eluralkodni rajtam a 
„sosem érünk oda” érzés.
De az érkezés a kecskeméti Megyeháza elé 
már mindenért kárpótol. Fő hely lefoglalva az 
érkezésünkre. A megyeháza épülete gyönyö-
rű és érdekes, a lámpalázam nincs sehol. A 
díszteremben már gyülekezik a jegyzők, adat-
kitöltők hallgatósága. A kollégák fogadóaszta-
lokat toltak össze a regisztrációra, megbízha-
tóak, s találékonyak. 
Kell egy csapat. Nem kell, hogy nagy csapat 
legyen, elég, ha lelkes. Merni kell egymásért 
lenni, és sokat kell egymással kommunikálni. 
Nekem ez a tapasztalatom.
Elhoztuk a miértekre a választ. Előtte megpró-
bálok pár mosolyt küldeni a közönség felé, 

szólok hozzájuk pár 
szót, hátha kihúzom 
az esemény méreg-
fogát: a vízügyi 
ágazat miért kény-
szerít bennünket 
egy újabb adatszol-
gáltatásra?
Szép a hely, pro�
az infrastruktúra, él-
mény itt előadni. És 
a végén kihívás vá-
laszolni a „gyakori 

kérdések”-re. Mindig lehet adni valamit, még 
egy szűkebb szakterületről is, mint a víziköz-
mű. Ha jól adjuk, talán elfogadják. Kérdések, 
válaszok, vita és meggyőzés; érvek és ellenér-
vek. De a végén mégis odajönnek mosolyog-
va, névjegykártyáért.
Kecskeméten még süt a nap, Pécsett szakad a 
hó, Veszprém felé leszáll a tejfehér köd, de 
folytatjuk, összesen 19 helyszínen.
Utószó: beszélgetés egy újonc gátőrrel szállá-
sunkon, a védelmi központban.
Boldog, elégedett, szereti azt, amit csinál. Még 
nincs krisztusi korban sem, saját családja 
ugyan még nincs, de karrierje már igen! 
Lenyűgöz, és egyben feltölt az optimizmusa, a 
szakmaszeretete. Jó ilyen emberekkel talál-
kozni. Kérdezem, hogy nem megy-e főiskolá-
ra. „Ááá, akkor már nem lehetek majd gátőr!”
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Az OVF a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium támo-

gatásával, az irányítása alatt 
álló két állami vízügyi Kft., 

a FETIVIZIG és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Bajai 

Víztudományi Karának 
partnerségével, önálló 

standdal vett részt 
a kiállításon. 

A nagy érdeklődés mellett zajlott kiállítással 
egy időben került megrendezésre a nemzet-
közi vízügyi szakmai konferencia, amelyen 
Fiala Károly osztályvezető az aszálykezelés 
magyar gyakorlatáról, legfrissebb hazai ered-
ményeiről tartott előadást.
A kiállításon, illetve a megrendezésre kerülő 
szakmai fórumokon való részvételünk, - 

a magyar vízgazdálkodási eredmények, célok-
bemutatásán túlmenően - jó lehetőséget 
biztosított a szakmai kapcsolatok elmélyítésé-
re, és alkalmas volt arra is, hogy felmérjük a 
régióban tervezett vízügyi fejlesztéseket, a 
kapcsolódási lehetőségeket és megalapozzuk 
a vízipari export lehetséges bővítésének terü-
leteit.

AZ UKRÁN MINISZTERI KABINET TÁMOGATÁSÁVAL 2018. NOVEMBER 6-8. 
KÖZÖTT KERÜLT SOR A XVI. NEMZETKÖZI VÍZ FÓRUMRA, AMELYHEZ
KAPCSOLÓDVA KIJEV ADOTT OTTHONT AZ „AQUA UKRAINE-2018”
NEMZETKÖZI VÍZÜGYI SZAKVÁSÁRNAK, VALAMINT SZÁMOS SZAKMAI 
KONFERENCIÁNAK.

A rangos eseményre
Iryna Ovcharenko ukrán 

kormány meghatalmazott 
asszony levélben hívta 

meg a magyar állami 
vízügyi szerveket.

Írta:
Dr. Dobi László



A RIS irányelv az Európai Uniós tagállamok összes olyan IV. és magasabb osztályba sorolt 
belvízi útján való megvalósítására és működésére alkalmazandó, amelyeket IV. vagy 
magasabb osztályba sorolt vízi út köt össze egy másik tagállam IV. vagy magasabb 
osztályba sorolt vízi útjával.

A RIS főbb előnyei között említhető, hogy növeli a hajózás biztonságát, versenyképessé-
gét és segíti továbbá környezetünk védelmét. Emellett hatékonyabb infrastruktúra 
kihasználást, és hajó-hatóság és hajó-hajó közötti információáramlást tesz lehetővé. 
A vízügyi és víziúti hatóságok számára a hatékonyabb infrastruktúra-menedzsment lehetőségét 
nyújtja. A modern víziút-felméréseken alapuló elektronikus hajózási térkép és a forgalmi helyzet 
online nyomon követése segíti a víziút-fenntartás napi feladatait. A vízügyi és vízúti hatóságok-
tól is gyorsabban és megbízhatóbban jutnak el szabványos, elektronikus formátumban a víziút-
tal kapcsolatos információk, mint például a vízállás, jégjelentés vagy a gázlójelentés.
Az Európai Uniós NEWADA duo projekt keretében az RSOE által koordinált összes dunai 
víziúti információt tartalmazó ún. ’Dunai FIS Portált’ jövő évben a www.danubeportal.-
com honlapon már elérheti az összes hajós és hajózásban érdekelt.

A RIS a következő főbb szolgáltatásokat 
tartalmazza:

a belvízi hajózásban alkalmazott elektro-
nikus térkép-megjelenítő és információs 
rendszer (a belvízi közlekedésben alkal-
mazott ECDIS);
elektronikus hajózási adatszolgáltatás;
hajósoknak szóló hirdetmények;
helymegállapító és nyomon követő 
rendszerek.

.

.

.

.

.

.

.

Ezen szolgáltatásokat a következő műsza-
ki iránymutatásokról szóló európai rende-
letek szabályozzák:

414/2007/EK rendelet (RIS műszaki irány-
mutatásokról);
415/2007/EK rendelet (hajó- helyzetmeg-
állapító és nyomon követő rendszerről);
416/2007/EK rendelet (hajósoknak szóló 
hirdetményekről);
164/2010/EK rendelet (elektronikus 
hajózási adatszolgáltatásról).

Az Európai Unió 2005/44/EK irányelve szerint a RIS harmonizált információs szol-
gáltatást jelent, mely segíti a közlekedést és a forgalom irányítását a folyókon, 
valamint csatlakozást biztosít más szállítási ágazatokhoz is. Segítségével biztonsá-
gosabbá és hatékonyabbá tehetjük a közlekedést és teljes hosszában kihasznál-
hatjuk a folyók hajózható szakaszait.

FOLYAMI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK – 
RIS (RIVER INFORMATION SERVICES)

Írta:
Bede Csaba
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INTERJÚSOROZATVÍZTÜKÖR

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG NYUGALMAZOTT 
OSZTÁLYVEZETŐJÉVEL.

INTERJÚ

HREHUSS 
GYÖRGGYEL,

- Legyen olyan ked-
ves, meséljen Nekem
Gyuri bácsi önmagá-
ról, miért lett víz-
ügyes?
- 1938. március idusán 
születtem Budapes-
ten. A víz szeretete 
végig kísért az életem 
során. Gyermekként a 
kedvenc időtöltésem 

kis hajók faragása volt, meg az evezés. A nővé-
remmel kedvtelésből kormányos kettessel 
eveztünk néha, így volt ez az 1954. évi nagy 
Duna árvíz során is, amikor áradó ágban a 
horányi Szűrkő-szigetre vezető ideiglenes 
szovjet katonai fahídnál felborított minket az 
örvény. Utána nem vágytam már folyóvízre, 
csak állóra.
A gimnáziumi éveim alatt nyaranta dolgoz-
tam a VITUKI-ban, főként a VO kövek beméré-
sén, talajvíz észlelő kutak ellenőrzésén és 
érettségi után a modellkísérleti laboratórium-
ban tevékenykedtem.

Még a VITUKI-ban dolgoztam, mikor részt 
vehettem a Balaton ultrahangos mélység- és 
partmenti mérésén is, így jó ismerőjévé 
váltam a vízmélység kritikus helyeinek.
Álmaimról, tanulmányaimról és a valóságról 
röviden csak annyit, hogy érettségi után 
orvosi pályára készültem. Ideggyógyász vagy 
pszichológus szerettem volna lenni. Renge-
teg témába vágó könyvet olvastam, de végül 
is nem kerültem be az Orvosi Egyetemre. Az 
addigi műszaki tapasztalataim alapján a 
Műegyetemre váltottam. 1966-ban okleveles 
építőmérnöki diplomát, majd 1971-ben okle-
veles mezőgazdasági vízgazdálkodási szak-
mérnöki diplomát szereztem az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetemen.
A vízügyes pályámat 1966-ban a Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságon kezdtem. 
Első feladatom Lajosmizse térségének vízren-
dezési lehetőségeinek felmérése, tervezése, 
majd a beruházás lebonyolítása, műszaki 
ellenőrzése volt. A KDVVIZIG budapesti 
szakaszmérnökségén szakaszmérnök-helyet-
tes, majd szakaszmérnök, ezt követően

A tavalyi év során
 - Fa Nándor után

elsőként - 
Magyar Hajózásért 

érdemrendet kapott,
a Magyar

Vitorlásszövetség 
állandó tagja, 

a Magyar Hidrológiai 
Társaság lelkes tagja.
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az igazgatóság termelési főosztályának veze-
tőjeként, közben megbízott termelési igazga-
tó-helyettesként dolgoztam. Az igazgatósá-
goknál a főosztályi rendszer megszüntetése-
kor az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási 
Osztály vezetését vállaltam. Így találkoztam a 
vízgazdálkodás minden ágával, beruházási-, 
építési- és fenntartási munkákkal egyaránt. 
Akkoriban többek közt foglalkoztunk a Kvas-
say- és Tassi-zsilipek felújításával, a budafoki 
gázló rendezésével és az Ipoly folyó szabályo-
zásának kérdéseivel is. Utolsó igazgatósági 
munkám a vízminőségi kárelhárítási tervek 
készítésének megalapozása volt. 
Második meghatározó munkám 1983-96 
között az ÁBKSz (Árvízvédelmi és Belvízvédel-
mi Központi Szervezet) volt, ahol a Védelmi 
Szakfelügyeleten először csak a győri- és szol-
noki VIZIG, majd vezetőjeként mind a 12 VIZIG 
felügyelete volt minden védekezési anyag, 
gép és eszköz terén. E mellett az OVF megbí-
zott az ország árvízvédelmi fővédvonalai 
altalaj-állékonysági vizsgálatának koordinálá-
sával, melyet 13 év alatt sikerült végrehajtani.
Az ÁBKSz-ben eltöltött évek után, végül 
1996-ban kerültem az Országos Vízügyi 
Főigazgatósághoz. Egészen 2000-ig, nyugdíj-
ba vonulásomig a Szakfelügyeleti Osztályt 
vezettem itt. A munkám itt is a vízkárelhárítás 
teljes technikai kérdéskörére terjedt ki. Itt 
kapcsolódtam be az OMIT munkájába. Nagy 
megtiszteltetésemre azóta is minden rendkí-
vüli árvíznél felkérnek szakértőnek az 
OMIT-ba.

- Milyen meghatározó emlékei vannak 
Gyuri bácsinak a vízügyes pályafutásáról?
- Még csak szakaszmérnök-helyettes voltam, 
mikor egyszer látogatást tett nálunk az akkori 
főigazgató úr, Dégen Imre. Kérésének megfe-
lelően, annak rendje és módja szerint én 
vártam Őt a megbeszélt időpontban, mert 
kifejezett kérése volt, hogy velem akarja végig 
járni a Szentendrei-szigetet. A bejárást köve-
tően leült velem beszélgetni és arra kért, 
menjek be hozzá a műszaki titkárságra. 
Emlékszem, milyen nehezen tudtam meg-
győzni, hogy még nem állok arra készen. 
Kértem, hogy ne tegye, ne állítson ilyen hely-
zet elé, mert úgy éreztem, még sok időt kell 
töltenem tapasztalat-szerzéssel területen. 
Mindenfajta tudást magamba akartam szívni. 
Nagyon fontosnak éreztem, hogy csak 
elegendő tapasztalattal kerülhessek be a 
központba. 
Másik maradandó emlékem annak köszönhe-
tő, hogy az ország minden folyóját szárazról, 
vízről és levegőből is ismertem. Így lehetett 
az, hogy ha valamire szükség volt egy védeke-
zés során, azonnal tudtam, kitől mit lehet 
kérni. Erre csak egy példa:
A tiszai töltések bordás megtámasztását egy 
rendkívüli tavaszi árvízkor a szolnokiak kézi 
erővel végezték. Mikor már olyan mértékű 
volt az árvíz emelkedése, hogy láthatóvá vált, 
hogy nem fogják bírni az ütemet, akkor én, 
mint az OMIT egyik tagja megbeszéltem az 
akkori főigazgatóval, Varga Miklóssal, hogy 
kézi erő helyett álljanak át a gépi munkára.
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Elterveztük, hogy netlon hálós szűrőszövetet 
helyezzenek a töltés lábához, illetve a rézsű 
aljára, erre töltsenek homokos kavicsot és 
dózerrel terítsék azt szét rajta. Visszakaptunk 
akkor egy távmondatot, hogy sem a tiszapal-
konyai gyár kapacitása nem bírja, sem pedig 
védelmi készleten nem áll rendelkezésre ilyen 
mennyiségben netlon háló. Akkor telefonon 
elértem egy szakmán kívüli kapcsolatot, aki a 
saját készletén túl még az ausztriai munkája 
készletéből is azonnal rendelkezésünkre 
bocsátotta a kívánt tensar háló készletét. Így a 
húsvét szombati kérés ellenére, húsvét vasár-
napjának reggelére Szolnokon volt a háló. 
Dicséret a kapcsolatnak, dicséret a közremű-
ködő szombathelyi VIZIG-nek. Fontosak ezek 
a kapcsolatok, fontosak voltak annak idején és 
fontosak ma is, hiszen egy-egy ilyen vészhely-
zetet nem lehetett megoldani ilyen szintű 
kapcsolatok nélkül.

- Gyuri bácsi nagy vitorlás múlttal rendel-
kezik, az utóbbi években számos versenyt 
nyertek meg a Kishamis hajóval, mi ennek 
a története?
1957 tavaszán Pásztó Péter hívott a Vízügyi 
Sport Clubba vitorlázni. A Vasas SC i� tábora 
után a kalóz III. osztályú versenyeire járva 
gyűjtöttem széltaktikai tapasztalatokat és 
egyre jobb eredményeket értem el. Az egye-
temi éveim alatt is, amikor csak lehetett eljár-
tam versenyekre és talán ez volt az, amiért 
Györke Olivér, a Kishamis akkori kapitánya 
1962-ben elhívott egy versenyre. 

Mikor 1963-ban Pásztó Péter lett a Kishamis új 
kapitánya, állandó legénységre kért. A legna-
gyobb eredményünk a Balaton kupa megnye-
rése volt 1967-ben.
1992-ben a Fehérszalag versenyre már több 
külföldi hajóval is beneveztek, ám nem számí-
tott milyen modern hajókkal versenyeztek, 
kormányzásom mellett a Kishamis abszolút 
első lett. Azokban az években a Club állami és 
szakszervezeti támogatása nullára zsugoro-
dott, így az 1896-ban épült Széchenyi örökség 
100 éves korára sajnos versenyképtelenné 
amortizálódott. Miután sikerült állami támoga-
tást és szponzorokat találnunk, sikerült a Kisha-
mist megmentenünk, így 1998-ban, 1999-ben 
és 2000-ben is részt vehettünk a Balaton mara-
ton túraversenyeken. Minden csapattagunk 
büszke volt, hogy akkor a 102-104 éves hajó 
sértetlenül bírta a kihívásokat. 
2018-ban szintén a szponzoroknak köszönhe-
tően végezhettünk a dobogó legfelső fokán a 
Kékszalag, a Fehérszalag és az Építész regatta 
versenyeken, a tavaly 122 éves hajóval.
A Vízügyi Sport Club vitorlás szakosztálya 
1996-ban tiszteletbeli elnökévé választott, 
mely posztot ma is büszkén viselem. A gyer-
mektáboroztatás ötletem eredményezte azt, 
hogy a szakosztály a mai napig életben van. A 
szakosztály működésének és a Kishamis ered-
ményességének köszönhetően a Magyar Vitor-
lás Szövetség javaslatára az elmúlt évben a 
Magyar Hajózásért Érdemérmet kaptam Fa 
Nándor után másodikként, és a Vitorlás Szövet-
ség örökös tiszteletbeli tag címet adományozott. 
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AZ EGYETEMRE MEGÉRKEZVE, A K 
ÉPÜLET FOLYOSÓJÁN HATÁROZOTT 
LÉPTEKKEL HALADTUNK A TANSZÉ-
KI KLIMM MIHÁLY TEREM FELÉ. 
MINTHA CSAK MOST LETT VOLNA, 
HOGY PISLOGÓ TEKINTETTEL, 
KIALVATLAN SZEMEKKEL VAGY 
ÉPPEN FELHŐTLEN JÓKEDVVEL, 
HALLGATÓKÉNT ÜLTEM ABBAN A 
TEREMBEN, ÉS NEM EMLÉKSZEM, 
HOGY BÁRMIKOR ESZEMBE JUTOTT 
VOLNA, HOGY „LESZ EZ MÉG
ÍGY SE”. ÁLLTAM A VETÍTŐVÁSZON 
ELŐTT, KEZEMBEN A LÉZER POIN-
TER, ÉS ARRA GONDOLTAM, SZE-
RETNÉK ÚJRA OTT ÜLNI, A HALLGA-
TÓK KÖZÖTT.

VÍZGAZDÁLKODÁS 
OKTATÁSA
VÍZÜGYES SZEMMEL

- Mit üzenne Gyuri bácsi a mai �atal 
vízügyeseknek?
- Válaszomat sokévi tapasztalatomra alapo-
zom. A vízkárelhárítás sikerességéhez sok 
minden kell. Nem elég a jól kiépített védmű-
vek rendszere, azok folyamatos karbantartott-
sága. Jó irányítás mellett a szakma gyakorlásá-
hoz minden szintre megfelelő képesítéssel 
kell rendelkezni. Sikeres védekezéshez jól 
felszerelt, és gyakorlott védelmi osztagok is 
szükségesek. Ebben a rendszerben egy 
gyenge láncszem is nagy katasztrófához 
vezethet. Sajnos azt vettem észre, hogy mos-
tanában utódaink már nem tekintik olyan 
fontosnak a területi tapasztalatot, mint annak 
idején. Ma már elegendő diplomával rendel-
kezni ahhoz, hogy ennek a középirányító szer-
vezetnek a szakmai osztályain dolgozhassa-
nak a �atalok. Fontosnak tartom, hogy a 
vízügyes munkát kellő tapasztalattal lássák el, 
és ha már nincs mód arra, hogy néhány évet 
eltöltsenek a vízügyi igazgatóságokon, akkor 
legyen több lehetőségük kint lenni a terepen. 
Menjetek, menjetek, menjetek, lássatok és 
tapasztaljatok! A területen tapasztaltakon 
kívül és az egyetemi tanulmányaimon túl 
nagyon sokat tanultam a Hidrológiai Társaság 
előadásaiból is. 

Az interjút készítette:
Fodor Zsuzsanna

Írta: Csengeriné Veczán Éva

Bővítsétek szakmai látókörötöket,
bővítsétek emberi kapcsolataitokat!
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hogy a vízépítés területeit széles körben 
lefedő elméleti oktatás mellett fontos a hazai 
vízgazdálkodás stratégiájának, aktuális kihívá-
sainak és feladatainak hallgatókkal való meg-
ismertetése, a vízügyi ágazat működésének 
bemutatása. A tantárgy tematikájának éppen 
ezért részét képezte az országos vízgazdálko-
dási programok áttekintése (di�erenciált 
árvízvédelem, vízkészlet-gazdálkodás, aszály-
monitoring, vízrajzi hálózat-optimalizálás), a 
stratégiai tervek ismertetése „Betűszavak a 
magyar vízgazdálkodásban” címmel, mely 
tartalmazta az ÁKK (Árvízi Kockázatkezelés), 
az NMT (Nagyvízi Mederkezelési Tervek) és a 
KJT (Kvassay Jenő Terv, Nemzeti Vízstratégia) 
bemutatását, továbbá részletesen ismertet-
tük a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket is. 
Magyarország aktuális vízgazdálkodási kérdé-
sei témában szerepet kapott többek között a 
Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer és hatása 
a szigetközi felszíni és felszín alatti vizekre, 
mint egy jelenlegi állapot és benne rejlő prob-
lémák megoldási lehetőségei, és egy másik 
fontos problémakör is, a bányászat és felha-
gyásának hatása a felszín alatti vizekre.

A BME Építőmérnöki karát az olvasóknak nem 
kell bemutatni. Azt azonban kevesen tudják, 
hogy a karon működő Zielinski Szilárd Építő-
mérnöki Szakkollégium Vízépítő tagozata - a 
hallgatók és oktatók nyelvén Vízépítő Kör, 
mely több mint 30 éves múltra tekint vissza -, 
hidat is jelent a vízügyi ágazat és az úgyneve-
zett vízépítő körös hallgatók között. Az egykor 
aktív körtagok az egyetem végeztével, mint 
szenior tagok a háttérben követik, és igény, 
valamint lehetőség szerint segítik a kör tevé-
kenységét, és amennyire idejük engedi, részt 
is vesznek a szakmai programokon. 
Arról, hogy miért jó a vízügyben vízépítő 
körös múlttal és háttérrel dolgozni, egy egész 
cikket lehetne írni, ez a cikk viszont nem erről 
szól. Mégis áthatja a témát, hiszen többek 
között ez is katalizátora volt annak az előző 
őszi félévben tartott oktatás-sorozatnak, 
melyet a Vízgyűjtő-gazdálkodás tantárgy 
keretében tartottunk a szakirányon tanuló 
hallgatók részére, az OVF-ben és a vízügyi 
igazgatóságokon dolgozó kollégákkal együtt-
működve. 
A tantárgy oktatóival egyetértve úgy gondoljuk, 

Az előadás-sorozat
a vízügy számára is jó alkalmat jelent arra, 

hogy a hallgatók érdeklődését felkeltsük 
az ágazatban rejlő lehetőségek iránt.
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A FETIVIZIG működési területén éri el hazánkat a Tisza és három bal parti mel-
lékfolyója a Túr, a Szamos és a Kraszna. A vízgyűjtő államhatárokkal osztott, a 
Tisza Tokaj feletti vízgyűjtője Magyarország mellett Szlovákia, Ukrajna és 
Románia területére esik. A vízügyi ágazat kimutatása szerint a káresemények 
mintegy 40%-át a külföldi eredetű kommunális hulladékszennyezés teszi ki. 

Kommunális hulladék jelentős mennyiség-
ben először 2004 szeptemberében jelentke-
zett a Tiszán. A szennyezés mértékének 
csúcsértéke elérte 500 palack/perc mennyisé-
get. A szennyezés intenzitása időben változó, 
egy-egy árhullám alkalmával a szemétcsóva 
napokon keresztül érkezhet, így annak össz-
mennyisége is jelentős.

A PROBLÉMA A KÁRPÁTALJÁRÓL ÉRKEZŐ 
TISZÁN JELENTKEZIK LEGINKÁBB.
ENNEK FŐBB OKAI:

Életmódváltozás: tömegesen használják a 
nem lebomló, PET csomagoló anyagokat.
Nincs szervezett települési hulladékgyűj-
tés. A hullámtéren lévő szemetet az 
árvizek magukkal ragadják. 
Az állam, a települések és a lakosság 
forráshiánnyal küzd. Ez nem teszi lehető-
vé a szükséges beruházások �nanszírozá-
sát, valamint a hosszú távú üzemeltetést.

.

.

.

PET
PROJEKT Írta: Farkas György
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Ez idáig az úszó szennyezőket a KÖTIVIZIG a 
Kiskörei Vízlépcsőnél tudta megfogni: a 
2012-2017 közötti időszakban összesen 
15.500 m3 hulladékot gyűjtöttek össze, mely-
nek összköltsége kb. 105 millió Ft volt. Csak a 
2017. évi jeges árvíz során közel 4000 m3 
szemét került a FETIVIZIG területén a hullám-
térbe. 
Ez után született döntés a probléma állami 
szintű megoldására. A kormány előbb a 
tervezésre, majd a feladat megoldására mint-
egy 1,3 Mrd Ft-ot különített el.
A modellezések és számítások alapján a meg-
oldás az úszóműves kivezetésben rejlik, mely 
a többi lehetőséghez képest jelentősebb 
hatásfokkal üzemeltethető. Az úszóműves 
beavatkozás lényege, hogy a sodorvonalban 
érkező uszadékot egy úszóművel a part felé 
terelik, a beruházás részeként kiépített 
beavatkozási helyszín(ek)re, majd kotrógép-
pel a szállító járművekre rakodják. Mindemel-
lett gyűjtőhajó segít hatékonyabban össze-
szedni a kisebb méretű hulladék tömböket, 
amelyeket nem sikerül kiterelni az uszállyal a 
beavatkozási területre. Az uszály gyors felvo-
nulásához, és manőverezéséhez vontatóhajó 
szükséges, ezzel oldják meg az úszó munka-
gép mozgatását is.
Így ehhez a rendszerhez igazították a szüksé-
ges gép- és eszközparkot. A kiemelt és partra 
került hulladékok előválogatása, illetve az 
árhullám után a parton maradt hulladék 
gyűjtése viszonylag nagy kézi munkaigényű 
is, így ahhoz közfoglalkoztatottak bevonása 
szükséges. 

A beavatkozások helyszíneiből hármat a 
Tiszán és egyet a Szamoson alakítanak ki. 
Ezek a Tiszán Tivadar, Aranyosapáti és Vásá-
rosnamény, illetve a Szamoson Olcsva térsé-
gében lesznek.
A védekezési helyszín meghatározása alape-
setben mindig a határszelvényhez legköze-
lebbi, tehát a tivadari helyszín. Amennyiben 
az árhullámmal érkező hulladék teljes bizo-
nyossággal a legelső helyszínen, Tivadarban 
nem megfogható és kivezethető a rendelke-
zésre álló idő alatt, akkor döntenek a két 
további helyszín közül az egyikre való felvo-
nulásról.

Az érkező hulladék időbeni észlelésére moni-
toring rendszert építenek ki. Ennek során:

A beavatkozáshoz szükséges a FETIVIZIG 
két uszályának és egy motoros géphajójá-
nak (Jégvirág IV) felújítása és átalakítása 
motor-, és irányváltó cserével. Szükséges 
továbbá gépek és eszközök beszerzés az 
összeterelt hulladék kiemelésére, aprításá-
ra, elszállítására.

TERVEZETT BEAVATKOZÁS A SZAMOSON:

a jelenlegi távmérőrendszer részeként a 
vízminőségi monitoring rendszer fejlesz-
tése keretében 3 állomáson (Rahó, Huszt, 
Dolha) kamerarendszer kialakítására 
kerül sor;
vízminőségi hőkamerás állomás létesül a 
határszelvényben Tiszabecsen;
szoftverfejlesztés történik a vízminőségi 
transzportmodell, a megjelenítő felület, 
vízminőség előjelzés érdekében.

.

.

.

ÉRDEKESSÉGÉRDEKESSÉG
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Kisebb árhullámok esetén, illetve ármen-
tes időszakokban a vízen úszó kisebb 
szennyezések összegyűjtésére önállóan 
alkalmas új gyűjtő hajót is építenek. 
A tapasztalatok szerint a mederzárásra 
évente kétszer kerülne sor. A számítások 
szerint a teljes munkafolyamat 72 óra 
alatt zajlik le. A tervezett rendszer tényle-
ges kárelhárítási működtetésének költsé-
ge a bemutatott kalkuláció szerint 50 
millió Ft évente, amely tartalmazza a gép, 
eszközpark és a humán erőforrás szükség-
leteket is. 

A kárelhárítási feladat elvégzésének operatív 
költségein felül jelentkezik a hulladék elszállí-
tási és lerakási költsége, amely az összegyűj-
tött hulladék mennyiségétől és a lerakási 
díjtól függő költség. 
Kölcsönös érdekek találkoztak ez utóbbi 
feladatban (ez kifejezetten nem vízgazdálko-
dási, hanem hulladékgazdálkodási feladat), 
amely egy hármas együttműködés eredmé-
nyeként jött létre. A PET Kupát szervező civil 
szervezet a Coca-Cola Magyarország Kft. által 
támogatott alapítványi pénzzel vállal részt a 
hulladékkezelési, lerakási költségekből.

ÉRDEKESSÉGÉRDEKESSÉG
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Sokak számára köztudott, hogy a vízügyi ágazat, nem egy, nem kettő, hanem 
több szakterületet fog össze, többek között árvízvédelem, belvízvédelem, 
aszálykezelés, vízminőségvédelem, vízjelzés, vízgyűjtő-gazdálkodás, stb… Úgy 
tűnhet, hogy a szakágak különálló egységként működnek, azonban minden 
terület összefügg a másikkal és így alkotnak egészet.

ORSZÁGOS SZAKÁGAZATI
KONFERENCIÁK SZEREPE
AZ ÁGAZATBAN

Ugyanakkor ezek az események kitűnő lehe-
tőséget adnak az ágazatba újonnan bekerülő 
�atal kollégák részére, hogy mélyebb ismere-
teket szerezzenek az adott szakterületre 
vonatkozóan, valamint megismerjék az 
ágazatban dolgozó tapasztalt kollégákat, akik 
elismerést érdemlően tevékenykedtek az 
elmúlt években, évtizedekben. Az „öregek” 
pedig nem csak az előadások szünetében, 
hanem az előadások utáni kötetlen beszélge-
tések során is terelgethetik a �atalokat a 
helyes szakmai sodorvonalba. 
Végül a konferenciákon megfogalmazott 
problémák, igényfelvetések, iránymutatások 
�gyelembevételével készül egy szakmai 
összefoglaló anyag (a mai szóhasználatban 
intézkedési terv), mely alapvetően meghatá-
rozza az adott szakterület legfontosabb 
feladatait és a következő évben elérendő 
célokat azért, hogy a magyar vízgazdálkodás 
továbbra is színvonalas és elismert munkát 
végezhessen, úgy az ár- és belvízvédekezés 
időszakában, mint a vízgazdálkodás „békeide-
jű” feladatainak ellátása során is.

A konferenciák nem csak a több évtizedes 
hagyományok miatt kerülnek megszervezésre, 
hanem azért, mert mindig is elengedhetetlen 
és fontos szakmai szerepet töltöttek be az 
ágazat életében. Az egyes szakterületekhez 
tartozó kollégák évente egyszer, egy-két nap 
alatt eszmét cserélnek annak érdekében, hogy 
a gyakorlati tapasztalataikat, az adott jogszabá-
lyi környezet gyakorlatban történő alkalmazha-
tóságát, vagy éppen a napi munkavégzéshez 
szükséges tudnivalókat és tapasztalataikat 
megosszák egymással. A földrajzi sajátosságok-
ból adódóan minden egyes Vízügyi Igazgató-
ság más és más problémákkal, kihívásokkal 
szembesül, melyek során olyan ismeretekhez 
jutnak, melyek a többi kolléga számára is előre-
mutatóak lehetnek. A konferenciákon elhangzó 
előadások érintik a szakmai, a pénzügyi és a jogi 
területeket is. Céljuk, hogy átfogó képet adja-
nak az aktuális helyzetről. A prezentációk néha 
csak bemutató jellegűek, néha viszont gondo-
lat ébresztőek, de minden esetben az a lényeg, 
hogy együttgondolkodásra sarkaljanak, ha 
esetleg nincs egyetértés az adott témában.

Írta: Czirok István
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MAGYARORSZÁGON, EURÓPA SZÍVÉBEN, HIÁBA JÁRUNK NYI-
TOTT FÜLLEL ÉS SZEMMEL, VANNAK VÁROSOK, AMIK – TALÁN 
RÉSZBEN A SZÁMUNKRA ÉP ÉSSZEL ALIGHA FELFOGHATÓ 
TÁVOLSÁGOK MIATT - EGYSZERŰEN ELKERÜLIK AZ EMBER 
FIGYELMÉT, HIÁBA TŰNNEK FEL NÉHA NAPJÁN A HÍRADÓBAN.

BEIRA

Mindenki tudja, hogy az afrikai kontinenst 
megannyi probléma sújtja. Ha mindez nem 
lenne elég, a természet is mostohán bánik az 
ott élőkkel. Ami a legtöbb embernek eszébe 
jut Afrikáról, az a víz kérdése: legtöbb esetben 
sosem elég, ritkább esetben pedig túlságosan 
is sok.
Beira városa éppen ezért különleges: az 
utóbbi kategóriába tartozik. Az 1890-ben 
portugálok által alapított egykoron virágzó 
település több mint félmilliós lakosságával 
Mozambik második legnagyobb városa, a 
Pungue folyó Indiai-óceánba való torkollásá-
nál fekszik.

A mára tagadhatatlanná vált klímaváltozás, emel-
kedő tengerszint és ciklonok fokozottan veszé-
lyeztetik a változásokra amúgy is érzékeny, 
szegény régiót, valamint megannyi ember ottho-
nát. Nem más ez, mint versenyfutás az idővel. A 
hirtelen nyári esőzések okozta árvizek megannyi-
szor voltak már tragédia forrásai a városban, kis 
túlzással évente elmosva a környéket, míg az 
óceán kíméletlenül ostromló hullámai által 
okozott talajerózió a fejlődés irányát tette bizony-
talanná a hatalmas lehetőségekkel megáldott 
Beirában. A torkolatban keveredő és visszaáramló, 
talajba szivárgó sós és édesvíz keveréke nem csak 
a rendelkezésre álló ivóvízre van káros hatással,

Írta: Sebestyén Miklós

VIZES SZEMSZÖGBŐLNAGY VÁROSOK
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VIZES SZEMSZÖGBŐLNAGY VÁROSOK

a mezőgazdaság is bizonytalan lábakon áll. Az 
évek múlásával a jelenlegi tendenciákat �gye-
lembe véve beavatkozás nélkül a helyzet 
aligha fog az ott élők javára változni, a klíma-
változás a tengerszint felett 6 méterrel elhe-
lyezkedő várost a teljes pusztulás veszélyével 
fenyegeti.
(Megjegyezzük, hogy Beira esete nem egye-
dülálló. Európa egyik vízügyi szempontból 
méltán híres országa a mai napig hasonló 
helyzetben van, hiszen gondoljunk csak 
Hollandiára, s a gátrendszer tövében elhelyez-
kedő büszke szélmalmokra.)
A 21. század kihívásai ellen egy 100 millió 
dolláros program ad reményt a városnak. 
Mozambik kormánya és Hollandia közös 
együttműködéséből megszületett „Masterp-
lan Beira 2035” program keretein belül végre 
utat nyitnak a haladásnak. 
A „Masterplan Beira 2035” során a folyó part-
ján gátrendszer kerül kiépítésre, mely a remé-
nyek szerint megzabolázza majd a heves 
esőzések után áradó Pungue folyót. A mélyen 
fekvő területeket megemelik a biztonság 
érdekében. Ez az ott élők számára rövid és 
hosszú távú lakhatósági lehetőségeket bizto-
sít majd a megvalósulása után. Mindezzel a 
stabil fejlődéshez szükséges alapokat fektetik 
le - eddig egyszerűen nem volt lehetőség az 
infrastruktúra fejlesztésére, hisz évente a 
földutak pusztán, mint mellékerei szolgáltak a 
megáradt folyónak. Amszterdam mintáját 
követve a vízparton védelmi rendszer kerül-
het kiépítésre.

A tervek megvalósításának részét képezi a 
fenti beruházások és megannyi más kiszolgá-
ló létesítmény fejlesztése is. A csapadékvíz 
elvezetésre egy új, hatékony, 31 km hosszú 
csatornarendszer lesz kiépítve, lecsapolják a 
mocsaras területeket, gátat szabva a rémisztő 
tempóban terjedő betegségeknek. A tervek 
szerint a vízminőség biztosítása érdekében 
mintegy 81 km csőhossz lefektetésével építik 
ki és fejlesztik a csapadék- és szennyvíz csator-
na hálózatot.
Nem csak a jelen kihívásainak felel meg a 
tervezet, hanem a jövőnek is. Nem csak az ott 
lakóknak nyújt biztonságot, hanem a projekt 
költségvetési alapjait biztosító befektetőknek 
is, hiszen egy ekkora összegű befektetés nem 
valósulhat meg a magánszektor bevonása 
nélkül.
A hosszú távú beruházás nyomán az ipar új 
otthonra lelhet. Fellendítve az elszegényedett 
környéket, a logisztikai szempontból megha-
tározó ponton fekvő város kaput nyithat a 
biztos lábakon álló tengeri kereskedelemnek, 
mellyel a harmadik világbeli ország fejlődésé-
nek támpillérévé válhat. A projekt tervezési 
folyamata befejeződött, jelenleg további, új 
beruházókat keresnek hozzá. Nem „csak” egy 
fél milliós város jövője a tét, a projekt megva-
lósulása minden szempontból óriási hatással 
lehet a Közép-Afrikai tartományra.
A polgármester, Daviz Simango szavaival élve:

Beira az elmaradott afrikai városok 
mintapéldájává válhat.
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TÖRTÉNELEMTÖRTÉNELEM

1838. január elején nagy mennyiségű csapadék 
hullott a Duna felső szakaszán. Erről az időszak-
ról a Jelenkor újság így tudósított: „Postáinkat 
az iszonyú hófuvatagok egészen elakasztották.  

Különösen a január 13. s 14-iki bécsi posta s 
vele a külföldi lapjaink még ma (január 16.) sem 
érkeztek meg. A Dunát tulajdonképpen Bécsig 
jég borította, amely több helyen feltorlódott.”

AZ 1838-AS
JEGES ÁRVÍZ TÖRTÉNETE

BUDAPEST TÖRTÉNETÉNEK EDDIGI LEGNAGYOBB JEGES ÁRVIZE 
1838. MÁRCIUS 13. ÉS MÁRCIUS 18. KÖZÖTT OKOZOTT SÚLYOS 
PUSZTÍTÁST A VÁROSBAN. A MAGYARORSZÁGI SZAKASZON A 
LEVONULT ÁRHULLÁM KÖVETKEZTÉBEN ÖSSZESEN TÍZEZER 
HÁZ SEMMISÜLT MEG, TOVÁBBI KÖRÜLBELÜL NÉGYEZER PEDIG 
MEGSÉRÜLT, ÉS 153 EMBER LELTE HALÁLÁT AZ ÁRADATBAN 
(EBBŐL 151 EMBER PESTI VOLT). AZ ÁRADÁS UTÁN KÖZEL 50 
EZER EMBER VÁLT HAJLÉKTALANNÁ.

Írta: Pekáry Anna
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Március elején Bécs és 
Pozsony városában eny-
hülni kezdett az idő, 
melynek hatására kezde-
tét vette az olvadás és 
megindult a jégzajlás. A 
Duna medre a Pest és 
Buda közötti szakaszon 
igencsak elfajult volt 
(zátonyok és szigetek tagolták, medre sekély 
volt), ennek következtében a jég csak lassan 
tudott levonulni, sőt a sekélyebb részeken 
még jégdugók is kialakultak. Vásárhelyi Pál 
már ekkor, 1838. márciusának elején az Athe-
naeumban megjelenő cikksorozatban megjó-
solta, hogy legfőképpen a rendezetlen folyó-
meder és a benne kialakuló jégdugók miatt 
egy, az 1775. évi árvíznél is nagyobb árhullám 
fog levonulni.
Az árvíz először a pesti belváros alacsonyab-
ban fekvő területeit öntötte el (mai Deák 
Ferenc utca és Váci utca környéke). A pesti 
városrész északi részén található váci gát (mai 
Lehel tér környéke) átszakadása után már 
északi irányból is megindult a jeges víz a város 
irányába. Mindezeket tetézendő március 
14-én a déli, soroksári gát is átszakadt. A 
várost elárasztó hatalmas víztömeg miatt 
rövid időre csökkent a Duna vízszintje, de a 
Csepel-szigetnél feltorlódott jég hatására újra 
emelkedni kezdett, melyhez a Duna felső 
szakaszán megkezdődött olvadás hatására 
felülről is újabb vízszintnövekedés követke-
zett be.

A város vezetése és a lakos-
ság is bízott az 1838. év 
elején 1775. évi árvízszint 
magasságára megerősített 
védtöltésekben, ennek kö-
vetkeztében a mentés 
csupán március 14-én 
indult meg. A hatalmas 
nyomásnak azonban még 

ezek a megerősített védművek sem tudtak 
ellenállni. Az erősebb belvárosi házak emeletei-
re, padlásaira, az erősebb szerkezetű belvárosi 
templomokba és rendházakba, valamint a 
magasabban fekvő külvárosi házakba menekí-
tették csónakokkal a lakosságot. A mai Ludovika 
téren álló Ludoviceum - melyben ma a Magyar 
Természettudományi Múzeum található – új 
épületében tízezer menekült került elszálláso-
lásra. A legnagyobb hírnévre az „Árvízi hajós” 
nevet kapó Wesselényi Miklós tett szert, aki az 
árvíz ideje alatt szinte szünet nélkül mentette az 
embereket, de pl. Landerer Lajos nyomdász is az 
árvíz során tett erőfeszítéseiért kapott pesti 
díszpolgári címet.
Budapestnél a Duna március 15-én tetőzött, 
ekkor a pesti oldal legalacsonyabb részein, a mai 
Nagykörút mentén (a Duna egy korábban kiszá-
radt és feltöltődött ága húzódott itt) volt a 
legmagasabb a víz. Ezeket a részeket két méter-
nél magasabb víz is borította, a legmélyebb 
vízmélységet Ferencvárosban mérték, ahol 2,6 
méter volt a vízállás. Az árvíz szintjét és tetőzésé-
nek dátumát ma is több emléktábla jelzi a belső 
kerületek épületeinek oldalán.

TÖRTÉNELEMTÖRTÉNELEM
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A pesti árvíz hírének hallatára Liszt Ferenc Bécsbe utazott és összesen nyolc koncertet 
adott a károsultak javára. A jeges ár levonulta után a helyreállítás a József nádor által 
vezetett Szépítő Bizottság irányelvei szerint kezdődhetett meg. A romok helyén Bécs 
mintájára egy szellőssebben épített és modern város létrehozását szerették volna 
elérni. Megtiltották a vályog használatát az újonnan épülő házaknál, előírták a falak 
vastagságát, a belmagasságot, valamint a házalap mélységét is, ezen felül az árvíz-
szintnél mélyebben fekvő udvarokat fel kellett tölteni. A rendelkezések betartása 
érdekében szintjelző táblákat helyeztek el a városban. Bármiféle építkezést ezután 
már csak hivatalosan engedélyezett tervrajz(ok) alapján lehetett elkezdeni.
Még a 1838-as évben helyreállították és megerősítették a jeges árvíz során sérült 
védtöltéseket. A Duna medrének rendezésére és szabályozására azonban még évtize-
deket kellett várni.

Az árvízi hajóst 
mentés közben 
ábrázoló
dombormű.
Holló Barnabás 
alkotása (1895)

Az 1838-as pesti 
árvíz emléktáblája 
a belvárosi 
ferences templom 
oldalfalán van 
elhelyezve

TÖRTÉNELEMTÖRTÉNELEM
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1

ÉRTELMEZÉSEKJOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK,

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2019. 
január 1. napjától hatályos módosítása értelmé-
ben a vízügyi igazgatóságnak a vízügyi objektu-
mazonosítási nyilatkozatot az engedélyezési 
tervdokumentáció – elvi vízjogi engedélyezés 
esetén a műszaki megoldást tartalmazó doku-
mentáció – valamint a Vízügyi Igazgatóság által 
közzétett módon történő megkeresés alapján, a 
megkeresés megérkezésétől számított húsz 
napon belül kell kiadnia a kérelmezőnek. 
Emellett a vízügyi objektumazonosítási nyilatko-
zattal összefüggésben a jogszabály lehetőséget 
teremt a vízügyi igazgatóság számára, – a 
vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő 
ingatlan érintettsége esetén – a vagyonkezelői 
hozzájárulás feltétellel történő kiadására. Továb-
bi új rendelkezés, hogy a vízügyi igazgatóságnak 
nem kell vízügyi objektumazonosítót kiadni 
abban az esetben, ha a jogszabály alapján köte-
lező vagyonkezelői hozzájárulást elutasítja.

Az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedély tekintetében hatályba lépett módo-
sítások a hazai vízgazdálkodás öntözési célt 
szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat 6. pontjá-
ban meghatározott feladat teljesítését szol-
gálják. A vízügyi hatóság a korábbi gyakorlat-
ban az öt évre szóló talajvédelmi szakhatósá-
gi hozzájárulás időtartamára tekintettel adta 
meg a vízjogi engedélyt. A módosítással a 
vízügyi hatóság az öntözési vízjogi engedélyt 
a talajvédelmi terv hatályától függetlenül, a 
vízgazdálkodási érdekeknek megfelelő szem-
pontok alapján meghatározott időtartamra 
(legfeljebb 20 évre) adhatja ki, azzal a felhí-
vással, hogy az ügyfél a talajvédelmi szakha-
tóság által előírt felülvizsgálatot igazolni 
köteles. 
A módosítás a normaszövegben egyidejűleg 
jogtechnikai pontosításokat is végrehajt a 
vízjogi engedélyezési eljárás tekintetében.

A VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ 
KORMÁNYRENDELETEK
AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁSAI

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

2018. DECEMBER 21-ÉN KIHIRDETÉSRE KERÜLT A VÍZGAZDÁL-
KODÁSI TÁRGYÚ KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 288/2018. (XII. 21.) KORM. RENDELET, AMELY TÖBBEK 
KÖZÖTT AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL RENDEL-
KEZIK.

Írta: dr. Szűcs Gabriella
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2

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet 2019. január 1. napjától hatályos, új rendelkezése, hogy a vizet, vízi utat, 
vízilétesítményt és tartozékaikat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles 
a munkakezdést bejelenteni azok kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának, 
valamint, hogy e munkákat a kivitelező a kezelő, annak hiányában a tulajdonos 
ellenőrzése mellett köteles elvégezni.
A fentieken túl a jogszabály-módosítás a belterületi vízelvezető hálózat kiépítésénél a 
vízrendezési terv mellett a vízkárelhárítási terv �gyelembevételét is előírja, valamint a 
vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő 
keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó 1. mel-
lékletben a gyakorlati tapasztalatok alapján további pontosítások átvezetéséről 
rendelkezik.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékeny-
ségekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 
(IV. 29.) Korm. rendelet 

3

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 
terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 
14.) Korm. rendelet módosításának elsődleges célja a vízügyi igazgatás számára a 
nagyvízi mederben történő beruházásokra történő minél rugalmasabb reagálási 
lehetőség biztosítása volt, egyidejűleg megerősítve az árvizek elleni védekezés, mint 
alapfeladat hatékonyan ellátását. 
Új rendelkezésként megfogalmazásra került, hogy a nagyvízi mederkezelési terv 
hatálya alá nem tartozó parti sávban csak olyan építmény létesíthető, amely a meder-
kezelő által tervezett, a parti sávot igénybevevő fenntartási munkát megelőzően 
kiküldött felszólításban meghatározott időpontra elbontható úgy, hogy az nem 
akadályozza a parti sávban a munkagépekkel történő munkavégzést. 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

ÉRTELMEZÉSEKJOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK,
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A kormányrendelet korábban is lehetőséget adott a nagyvízi mederkezelési tervben 
meghatározott lefolyási sávoktól, illetve a lefolyási sávokra meghatározott szabályok-
tól való egyedi eltérésre, ugyanakkor e módosítással vált egyértelművé, hogy ehhez a 
területileg illetékes vízügyi igazgatóság jóváhagyása szükséges, valamint, hogy az 
érdekelt köteles az általa kezdeményezett eltérés érdekében végzett, az árvízi leveze-
tő képességet javító helyettesítő műszaki megoldásokat a saját költségén megvalósí-
tani. 
Mindezek mellett a Levezető sávok építési követelményeit meghatározó 3. melléklet 
további pontosításokat vezet át a gyakorlati tapasztalatok alapján, valamint sor került 
a nagyvízi mederkezelési terv elkészítésével érintett vízfolyások, folyószakaszokról 
szóló 4. melléklet aktualizálására is.

4
Több településen a közérdekű szolgáltatónak a nem közműves háztartási szennyvíz 
begyűjtési közszolgáltatás ideiglenes ellátására történt hatósági kijelölése 2018-ban 
letelt, és az érintett települési önkormányzat és a közszolgáltató a jövőre nézve sem 
kötött közszolgáltatási szerződést. Erre tekintettel, a szolgáltatás folyamatos biztosí-
tása érdekében szükségessé vált a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet módosítása, amely által a háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgál-
tatás ideiglenes ellátására történt hatósági kijelölés 3 éves időtartama 5 évre meghosz-
szabbításra került.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 

ÉRTELMEZÉSEKJOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK,
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5

A Magyarország települési szennyvízelvezeté-
si és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Telepü-
léssoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, 
valamint a szennyvízelvezetési agglomeráci-
ók lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet 2019. január 1. napján hatály-
ba lépett módosításával a települések szenny-
vízelvezetésére, szennyvíztisztítására, az 
egyedi zárt szennyvíztárolókra és az egyedi 
szennyvíztisztító létesítményekre vonatkozó, 
a településsoros hatósági jegyzék adattartal-
mának aktualizálását szolgáló önkormányzati 
adatszolgáltatás esetében a települési jegyző 
került megnevezésre az adatszolgáltatás 
felelőseként.
A jogszabályban szintén új előírás, hogy a 
Belügyminisztérium vízügyi szakterülete a 

szennyvízelvezetési agglomerációs felülvizs-
gálati kérelmek jóváhagyása helyett a szenny-
vízelvezető rendszerek és a szennyvíztisztító 
telepek fejlesztési igényeinek nyilvántartásba 
vételére tér át. Az új eljárás előnye, hogy meg-
szüntet egy engedélyezési lépcsőt, valamint, 
hogy az így nyilvántartásba vett fejlesztési 
kérelmek évente közzétételre kerülnek a Tájé-
koztató Jegyzékkel egyidejűleg. A kormány-
rendelet új szabályként rögzíti továbbá, hogy 
amennyiben a vízügyi nyilvántartásba felvett 
szennyvízelvezetési agglomeráció-fejlesztési 
igény �nanszírozására nincs megfelelő fede-
zet, a �nanszírozás módjáról a Kormány dönt. 
A módosítás értelmében a fenti rendelkezése-
ket a folyamatban lévő eljárásokban is alkal-
mazni kell.

A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Telepü-
léssoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerá-
ciók lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 

ÉRTELMEZÉSEKJOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK,
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Ezen a napon a legkisebbek nemcsak a 
vízügyes játékokat próbálhatták ki, hanem a 
Télapóval és a krampusszal is találkozhattak. 
Már a délutáni órákban jól érezte magát min-
denki, hiszen a nap embere nélkül is volt 
bőven mit csinálni. A gyerekek �nom uzson-
nát kaptak és a gyerekváros egészét felfedez- 

hették, szabadon szaladgálhattak a játékok 
között, mindent kipróbálhattak. Ezen a napon 
csak a miénk, vízügyeseké volt a Minipolisz, 
így nem voltak olyan sokan, mint általában, és 
a kedves segítők minden játéknál ott várták a 
legkisebbeket, ha kellett bemutatták a játéko-
kat és segítettek nekik.

Írta: Siklós Gabriella

MINIPOLISZ

2018. DECEMBER 6-ÁN NAGY 
MEGLEPETÉS VÁRTA A VÍZÜGYES 
GYEREKEKET A MINIPOLISZ
GYEREKVÁROSBAN.



        PÁLYÁZAT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: hirlap@ovf.hu
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AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
A DOLGOZÓK GYERMEKEI, 

UNOKÁI ÉS FIATAL
ROKONAI SZÁMÁRA.

A PÁLYÁZAT CÍME:
NEMZETKÖZI DUNA NAP
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
3-10 ÉVES GYERMEKEK
KATEGÓRIÁK:

3-6 ÉVES GYERMEKEK
7-10 ÉVES GYERMEKEK

1.
2.

A jó kis játszás és a �nom uzsonna után elér-
kezett a december 6.-i nap legjobban várt 
pillanata. A krampusz megkérte a gyerekeket, 
hogy énekeljenek, hátha megérkezik a Nagy-
szakállú. Ez így is lett, a vízügyes kicsik közül 
sokan hangosan énekeltek és ezzel becsalo-
gatták a Télapót. 

Az alkotások szabadon választott és kézzel 
készített technikával kell, hogy készüljenek, 
A/4-es méretű lapra.
Egy gyermek egy pályázatot nyújthat be.
Az alkotások hátoldalán kérnénk feltüntetni a 
gyermek nevét, életkorát és a hozzátartozó 
dolgozónk nevét.
Az elkészült műveket kérnénk személyesen 

A pályamű beküldésével a szervezők úgy tekintik, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez és az alkotások 
kiállításon, és esetleg a következő újságban való megjelenéséhez. A beérkezett alkotásokat nem küldik vissza.

behozni az OVF C épületének 311-es irodájába.
Beküldési határidő: 2019. április 30.
A pályázatok díjazása: A beérkezett rajzok 
közül kategóriánként az 1-3. helyezett értékes 
jutalomban részesül, és a pályamű bekerül a 
következő lapszámba.
Az összes beérkezett pályamunkát kiállítjuk 
az OVF épületének aulájában.

Ő aztán verseket kért a gyerekektől, átadta az 
ajándékokat és természetesen fotókat is lehe-
tett készíteni emlékbe. Először a bátor gyere-
kek jelentkeztek verssel az ajándékért, de 
aztán mindenki sorra került, Télapó a kevésbé 
bátrakat is megvárta és összebarátkozott 
velük. 
Az ajándékozás után még ki-ki fáradtságtól és 
kortól függően ott maradt játszani, de este 7 
óra körül elcsendesedett a gyerekváros. A 
gyerekek élményekkel tele, boldogan, kipiro-
sodott arccal mentek haza és valószínűleg 
sokáig emlékeznek majd erre a szép napra.

PROGRAMOKKÖZÖSSÉGI
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KÖNYVAJÁNLÓKÖNYVAJÁNLÓ

A könyv felépítése jól strukturált, tematizált, 
átfogó és komplex ismereteket ad a szakem-
bereknek és az érdeklődő olvasónak egya-
ránt. A szerző egyetemi oktató, aki évtizedek 
óta kutatja ezt a területet, 2015-ben a geo-
technikai és árvízvédelem határterületén 
végzett munkásságáért a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A mű 
nyelvezete szakszerű, egyúttal olvasmányos, 
gazdagon illusztrált fotókkal, táblázatokkal és 
ábrákkal, amelyek segítik a szakmai szöveg 
jobb megértését, elsajátítását. A kötet öt 
fejezetből áll, melyek a Kárpát-medencében a 
gátszakadások kialakulásának összetett, 
átfogó körülményeit tekinti át az 1700-as 
évektől napjainkig. Ahogy látjuk a tartalom-
jegyzékből, több oldalról közelíti meg 

a szerző a témát – egészen az elejéről kezdi –,  
a szakma alapjának jelentős elemeit mutatja 
be, mi az árvízvédelem fogalma és feladata, a 
Duna vízrajza, jeges árvizek, belvizek, suva-
dás, buzgárok, aszály, öblözetek, gátak 
egészen a geotechnikai szempontok érvénye-
sülésén át a diszperzív talajig.
Az árvízi védekezés több műszaki tudomány 
speciális ismerete alapján végzett céltudatos 
összehangolt tevékenység. Ennek egyfajta 
bemutatása, szakszerű áttekintése tárul az 
olvasó elé. 
Ajánlom a kötetet a vízügyi ágazat, a Kataszt-
rófavédelem és az Önkormányzatok szakem-
bereinek egyaránt, valamint azoknak, akik 
kíváncsiak, nyitottak és befogadóak egy 
csodálatos hivatás megismerése iránt. 

DR. NAGY LÁSZLÓ – 

GÁTSZAKADÁSOK A 
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
DR. NAGY LÁSZLÓ „GÁTSZAKADÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN” CÍMŰ 
KÖNYVE A MAGA NEMÉBEN HIÁNYPÓTLÓ MŰ, TERJEDELME 412 
OLDAL.

Láng István főigazgató úr az előszóban az alábbiakat írta: „Világviszonylatban is egyedül-
álló adatgyűjtése, összefoglalása készült el Magyarország és a Kárpát-medence árvízvé-
delmi gátszakadásainak. A Kárpát-medencén, mint hidrológiai egységen jól mutathatók 
be a hidrológiai folyamatok, az árvizek levonulása, a lakosság, a döntéshozók és az árvíz-
védekező vízügyi szakemberek ellenintézkedései az árvizek kihívásával szemben.”

A könyvet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adta ki 2017-ben, ISBN 978-615-5825-00-2

(GÁTSZAKADÁSOK KIALAKULÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI)

Írta: Sabjanics András
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HÍREKSZEMÉLYI 

CSÁKI ZSUZSANNA
Belvízvédelmi, Vízrendezési és Öntözési 
Főosztály

FERENCZ ZSUZSANNA
Belvízvédelmi, Vízrendezési és Öntözési 
Főosztály

KISS ATTILA
Főigazgatói Hivatal

KOVÁCS MAGDOLNA
Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű 
Főosztály

JUHÁSZ PÉTER
Beruházási Iroda

SIPOSS VIKTÓRIA
Nemzetközi Önálló Osztály

PAKU BEÁTA
Beruházási Iroda

PINTÉR TAMÁSNÉ
Beruházási Iroda

SCHREINER VIKTÓRIA
Beruházási Iroda

SZÁSZ HENRIETTE
Beruházási Iroda

RÁCZ TÍMEA
Vízjelző és Vízrajzi Főosztály

BÉKEFI ZOLTÁN
Beruházási Iroda

DR. DÜRR SZILVIA
Főigazgatói Hivatal

DR. KÁRPÁTI ILDIKÓ ERIKA
Nemzetközi Önálló Osztály

ANNUS MIHÁLY
Beruházási Iroda

BENKE JÓZSEF
Beruházási Iroda

FRAUENHOFFER LÁSZLÓ
Beruházási Iroda

FÜLÖP SZILÁRD GÁBOR
Beruházási Iroda

JÁNVÁRI ILDIKÓ
Beruházási Iroda

JUHÁSZ JUDIT
Beruházási Iroda

KALLAY VIKTOR
Beruházási Iroda

KASZA-KOVÁCS ESZTER KATALIN
Közbeszerzési és Beszerzési Önálló Osztály

KISPÁL ZOLTÁN
Beruházási Iroda

Köztársasági Elnöki elismerés
DR. SZLÁVIK LAJOS
Magyar Hidrológiai Társaság elnöke
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
Polgári Tagozata

FEHÉR KÁROLY
KÖTIVIZIG, kiemelt műszaki referens,
Magyar Ezüst érdemkereszt

Miniszteri elismerés:
CZIBERE SÁNDOR
TIVIZIG, területi felügyelő,       
Miniszteri oklevél

DR. PAPP ILDIKÓ
ÉDUVIZIG, osztályvezető, 
Zsolnai miniszteri emléktárgy

BOGNÁR MIKLÓS
NYUDUVIZIG, mederőr, 
Köz Szolg. Érdemjel bronz

ÉRKEZŐ KOLLÉGÁK

KILÉPŐ KOLLÉGÁK

december

február

december december

február

január

Írta: Pekáry Anna

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Március 15-ei Nemzeti Ünnepünk alkalmából 
kitüntettek:
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SZÓKERESŐ

SZAVAK LISTÁJA:

SZÓKERESŐ

bukó
csatorna
dombvidék
évkönyv
jelentés
költség
közbeszerzés

közfoglalkoztatás
monitoring
nagyműtárgy
szivattyútelep
szóvivő
talajnedvesség
tározó

térinformatika
törzsállomás
veszélyhelyzet
vízállás
vízkárjelenségek

C P W P E K W U E D M O N I T O R I N G
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