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Közfoglalkoztatási mintaprojekt
megvalósítása az igazgatóságon II. rész
Pápa, Tapolca-patak revitalizációja

A Pápa belterületén áthaladó Tapolcapatak mindig is nagy jelentőséggel bírt.
Bő
vizét
a
Tapolcafőn
eredő
karsztforrások biztosították, a patakon 31
vízimalom épült.

forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár,
Régi pápai képeslapok

Az 1960-as évek végére a vízimalmok
gyakorlatilag megszűntek működni, főleg
a tapolcafői források vízhozamának
jelentős csökkenése miatt.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
2011. és 2012. évben végzett vízhozammérést, mely alapján elmondható, hogy
az egykori vízhozam egy része visszatért
(jelenleg 400 l/s) és a forráshozam
kb. 15 éves távlatban várhatóan
+ 30–100 % közötti értékkel növekedni
fog. Ez a megnövekedő forráshozam
jelenleg hasznosítatlanul folyik el.
A meder benőttsége, feliszapolódása és a
műtárgyak rossz állapota miatt a vizek
levezetése nem biztosított.
A település belterületén áthaladó
Tapolca-patak jelen állapotában nem
tudja betölteni vízlevezető funkcióját,
rekonstrukcióra és revitalizációra szorul.

A meder állapota a beruházás
megkezdése előtt

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
a pápai „Tapolca-patak revitalizációja
I. ütem” közfoglalkoztatási mintaprogramra
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatallal 2012. július 31-én
hatósági szerződést kötött.
A rekonstrukció előzetes környezeti
hatásvizsgálati terve, a vízjogi létesítési
engedélyes terv és a kiviteli terv az
I. ütem keretében, 2012. évben elkészült.
A mintaprogram keretében a geodéziai
felmérés előkészítéséhez a Tapolca-patak
tervezett nyomvonalán növényzetirtást
végeztünk 2012. augusztus 15. és
november 15. között 20 fő regisztrált
álláskereső
foglalkoztatásával.
Megtörtént továbbá a Tapolca-patak
mederszelvényének tisztítása, cserjeirtása, bokrozása. A program I. üteme
2012. november 15-én lezárult.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás
lefolytatását követően kerül elbírálásra a
Tapolca-patak revitalizáció II. üteme.
A pápai Tapolca-patak nyomvonalán a
géppel nem megközelíthető szakaszokon
a kivitelezéshez szükséges kisebb
előkészítő és befejező kézi földmunkákat
közfoglalkoztatott dolgozókkal tervezzük
elvégezni.
A II. ütem keretében az alábbi
létesítmények valósulhatnak meg (lsd.
helyszínrajz 2. oldalon):
1. Tapolca-patak mederrendezése Pápa
város területén 3716 m hosszban, a
kapcsolódó kisműtárgyak kialakítása,
felújítása, a Péntek-malmi-tó, a Papmalomi-tó és a Sávolyi-malom-tó
kialakítása,
a
Hatkerekű-malom
tápcsatorna megépítése, a szükséges
helyeken új meder, ill. medret
megtámasztó töltés építése, osztóműtárgy
a Horgas-éren.
2. A Malomkert-lakópark csapadékvíz
elleni védelme érdekében csapadékvíz
tározó
tó
létesítése,
ideiglenes
szivattyúállás
kiépítése,
520
fm
nyomóvezeték a B-8-0 csapadékvíz
főgyűjtőig, 382 fm burkolt meder az
Edvy-malomtól a csapadékvíz elvezető
rendszerig.

Tapolca-patak medre az irtás után

Az előzetes hatásvizsgálati eljárást lezáró
határozatnak
megfelelően
előzetes
régészeti dokumentáció készült, mely
szerint a régészeti jelenségek feltárását és
dokumentálását a kivitelezés során
régészeti megfigyelés mellett kell
elvégezni.
A tervezett vízilétesítmények vízjogi
létesítési
engedélyezési
tervét
2012. december 10-én nyújtottuk be a
hatósághoz. Az engedélyezési eljárás a
tulajdonviszonyok
rendezése
miatt
2014. évre húzódott át.
A vízjogi létesítési engedély iránti
kérelem hiánypótlásának benyújtása
2014.
április
23-án
megtörtént.
A tulajdonviszonyok rendezése lezárult,
a
hiánypótlási
felhívásnak
Igazgatóságunk eleget tett, a vízjogi
létesítési engedély kiadásának nincs
akadálya, az eljárás folyamatban van.

3.
A
Pápai-Bakony-ér
vízmérő
műtárgyának áthelyezése, a hozzá
kapcsolódó mederrekonstrukcióval.
4. A B-8-0 csapadékvíz főgyűjtő
369 fm-es szakaszának karbantartása, a
torkolati műtárgy átépítése, töltés építése
a bal parton 139 fm hosszban, ill. a B-8-0
jelű árkon érkező vizeknek a Malomkert
Lakóparktól való távoltartása érdekében
a kivezetés megszüntetése.
A programban foglalkoztatni kívánt átlag
létszám 20 fő.
A II. ütem becsült beruházási költésege
bruttó 156,75 millió forint.
KDTVIZIG
Vízrendezési és Öntözési Osztály
Beruházási és Fejlesztési Csoport
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Víziközmű társulat: felügyelet vagy ellenőrzés?
Az utóbbi években az uniós pályázati
lehetőségek megnyíltával, egyre fontosabb szerepet tölt be az eddig még nem
közművesített településeken a közműves vízellátás, szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás, a belterületi vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetésének
megoldása. Ezen vízgazdálkodási közfeladatokat, kifejezetten e célra létrehozott vízgazdálkodási társulatok látják el
oly módon, hogy az adott településen/
teleüléseken lakó polgárok által létrehozott víziközmű társulatok az adott beruházást megvalósítják. Alakuló közgyűlésen intézőbizottságot, elnököt, ellenőrző (felügyelő) bizottságot választanak, kijelölik az érdekeltségi területet,
meghatározzák az egy egységre
(ingatlanra) jutó érdekeltségi hozzájárulás mértékét, annak megfizetési módját,
a szankciórendszert, és a beruházást
annak megvalósítását követően átadják
az önkormányzat tulajdonába, hogy az
egy víziközmű szolgáltató céggel szerződést kötve, azt üzemeltethesse. Ezt
követően a víziközmű társulat megszünteti a tevékenységét, az ún. elszámolási
eljárás lefolytatásával. A víziközmű
társulatnak, az Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatást mindig az
adott konkrét közcélra kell fordítania,
jelen esetben az adott helység szennyvízkezelési megoldásainak modernizálására. De ahhoz, hogy rendelkezésre
álljanak a szükséges külső források,
elkerülhetetlen a lakosság önerős szerepvállalása is. A beruházás megvalósításában a tagok az alapszabályban elfogadott érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével vesznek részt, amely minden
tagra nézve kötelező erejű, és adók
módjára behajtható. Az a speciális helyzet, hogy a tagok úgy fizetnek „előre”,
hogy annak hasznát csak később látják,
valamint hogy az érdekeltségi területen
belül
létezhetnek
olyan,
un.
„kényszertagok”, akik nem értenek
egyet anyagi okokból a beruházással,
viszont a társulat közgyűlésének kétharmada azt a „fejük felett” megszavazza,
magában hordozza a konfliktusok kialakulását, amely felszínre törésének számos módja lehetséges. A társulati tagok
panaszaival foglalkozva tapasztalataink
szerint azt kevesen veszik figyelembe,
hogy az elkészült beruházás növeli az
ingatlan értékét és a tagok (a közművesített ingatlan lakói) lesznek a
víziközmű szolgáltatás haszonélvezői.
Könnyebb azt mondani minden moder
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nizációs kísérletre, hogy „minden úgy jó,
ahogy van”.
A hatályban lévő, vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban
Vgtv.) szerint, 2012. december 31-ig a
vízügyi igazgatóságok látták el a
víziközmű társulatok törvényességi felügyeletét. A törvényességi felügyelet kiterjedt a társulat megalakulásának, működésének, ellenőrzésére, továbbá annak
vizsgálatára, hogy
a) alapszabálya, valamint más belső
szabályzatai,
b) szerveinek határozatai és a testületi
szervek működése,
c) az érdekeltségi (tagsági) jogviszony
keretében a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése megfelel a jogszabályoknak, továbbá a testületi szervek
határozatainak és a társulat alapszabályának.
A Vgtv. alapján a víziközmű társulatok
(analóg módon a gazdasági társaságokkal) a cégnyilvántartásba való bejegyzést
követően kezdhetik meg működésüket. A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvényben (Ctv.) meghatározottak
szerint a cégek feletti törvényességi felügyeletet viszont kizárólag a cégbíróság
gyakorolja, valamint a vízgazdálkodási
társulatokról szóló 160/1995 (XII.26.)
Korm. rendelet kifejezetten a cégbíróságra, mint a víziközmű társulat felett a törvényességi felügyeletet ellátó szervre
utal. Azzal, hogy a Vgtv. Vízügyi igazgatóságok telepítette a törvényességi
felügyelet gyakorlását, hatósági jogosítványokat adott (annak ellenére, hogy
igazgatóságunk nem hatóság) jogszabály
összeütközés keletkezett a Vgtv. és a
Ctv. között. Így vált szükségessé a két
törvény közötti szabályozási összhang
megteremtése akként, hogy kizárólag a
cégbíróságok gyakorolják a víziközmű
társulatok felügyeletét a Ctv. szerinti
tartalommal és igazgatóságunk a többi
vízügyi igazgatósággal együtt pedig csupán ellenőrizze azok működését. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 12.§ (3) bek. e) pontja szerint közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező
törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására
feljogosított egyéb szervezet is lehet,
tehát létezik olyan jogszabályi felhatalmazás, amely ezen ügycsoport tekintetében hatósági jogkört biztosít igaz

gatóságunknak. Tudomásunk szerint kéthárom társigazgatóságon kívül, más nem
járt el a Ket. felhatalmazása alapján ezen
ügyekben hatóságként. Így a jogszabályi
kollízió problémáját tehát már az is fokozta, hogy az országon belül a vízügyi
igazgatóságok egymástól eltérően állapították meg hatósági jogkörüket vagy
annak hiányát!
Mivel azonban nyilvánvaló volt az első
pillanattól az, hogy ez a jogszabályi
kollízió nem állhat fenn huzamosabb
ideig módosítás nélkül, igazgatóságunk
következetesen tartotta magát ahhoz,
hogy a társulatoktól érkező panaszokat
nem a Ket. alapján kezelte. Így a beérkező panaszok kivizsgálását követően felszólítással, felhívással és figyelmeztetéssel igyekeztünk elérni a víziközmű társulatok
törvényes
működését.
Igazgatóságunknak a hatósági jogkör
alkalmazását elutasító álláspontjához
egyébként az is hozzájárult, hogy a
KDTVIZIG álláspontja szerint a Ket.
szerinti törvényi felhatalmazás alapján,
nem egyértelműen megállapítható a fellebbezés elbírálására jogosult szervezet
sem. Ügyészség? Cégbíróság? Kormányhivatal? A fent említett jogszabályi
kollízió hozadéka az is, hogy egy-egy
lakossági panasz ügyében véget nem érő
levelezések és ügyáttételek kezdődtekfolytatódtak a cégbíróságok, ügyészségek, felügyelőségek, kormányhivatalok
és a vízügyi igazgatóságok között. Az
ügyfél ezek alapján joggal érezte azt,
hogy a hivatalokban olyan emberek dolgoznak, akik nem tudnak vagy akarnak
az ügyükben eljárni.
Az
igazgatóságunkhoz
beérkezett,
víziközmű társulattal kapcsolatos megkeresések jelentős részét a Kormányhivatal
továbbította felénk, tehát a panaszosok a
már korábban említett jogszabályi összeütközés által létrejött, végeláthatatlan
ügyáttételi körforgásnak köszönhetően,
jellemzően nem tudták, hogy ügyükkel
hova forduljanak. Több olyan megkeresés érkezett, ahol a tagok nem voltak
tisztában az érdekeltségi terület fogalmával, illetve a szükséges szavazatok arányával, így azzal sem, hogy az előírt
szavazatarányban elfogadott érdekeltségi
hozzájárulás összegének megfizetése
miért kötelező minden tag részéről. A
víziközmű társulatok tevékenysége, mivel szükségszerűen pénzbefizetési kötelezettséggel jár, gyakran fordult elszámo(folytatás a következő oldalon)
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lási vitába vagy a helyi politikai és személyes ellenszenvből fakadó csatározásba.
Az elmúlt két évben összesen 27 ügy
került igazgatóságunkhoz, ezekből – a
súlyos jogsértésből fakadóan – négy esetben vált szükségessé az ügy továbbítása
az illetékes cégbíróság felé.
Az eddigiekben elmondott, tarthatatlan és
kiélezett helyzeten javított végül a Vgtv.
2013. január 1-vel hatályos módosítása,
amely szerint a víziközmű társulatok
feletti törvényességi felügyeletet, már a
területileg illetékes cégbíróság látja el. A
társulat székhelye szerinti vízügyi igazgatási szerv, azaz igazgatóságunk csupán
törvényességi ellenőrzést gyakorol a vízközmű társulatok felett és ennek keretében:
a)
tagja a szervező bizottságnak és
nyomon követi annak munkáját,
továbbá részt vesz a taggyűlésen,
b)
b) ellenőrzi a víziközmű társulat
alapszabályát, belső szabályzatát
és határozatait,
c)
c) vizsgálja a víziközmű társulat
szerveinek működését,

d)

d) ellenőrzi, hogy a végzett tevékenység mennyiben jelenti a
közfeladat ellátását,
e)
e) vizsgálja a közfeladat teljesítésének végrehajtását követően
az elszámolási eljárás lefolytatását.
Ha a vízügyi igazgatási szerv a jogszabályban, az alapszabályban vagy a belső szabályzatban foglaltak megsértését
észleli, felhívja a víziközmű társulatot
a jogsértés megszüntetésére. Az érintett
a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül
az annak alapján tett intézkedésről
vagy egyet nem értéséről a vízügyi
igazgatási szervet tájékoztatni. Ha a
megadott határidőn belül a jogsértést a
víziközmű társulat nem szüntette meg,
a vízügyi igazgatási szerv tizenöt napon belül kérelmezi a cégbíróságnál a
törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. A Vgtv. szerinti korábbi törvényességi felügyeleti- valamint a törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatásának szabályozása – a fenti feladatokból is megállapíthatóan – alapvetően
nem különbözik egymástól: mindkét
eljárás során a jogszabály szerinti működés elérése a cél.

Összefoglalva a fentieket, a vízközmű
társulatok jogszabály szerinti működésének betartatásához elhibázott lépés
volt ezen ügycsoport tekintetében a
vízügyi igazgatóságokra hatósági jogkört telepíteni úgy, hogy a társulatok
nyilvántartása a cégbíróságokon folyt és
a Ctv. szerint megmaradt azokon a felügyeleti jogkör is, valamint nem voltak
egyértelműek a jogorvoslat elbírálására
jogosultak köre sem, és ezek a tényezők
együttesen teljes káoszhoz vezettek.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon,
a 12 vízügyi igazgatóság részvételével
2013. elején megtartott megbeszélés
szerint várható azon jogszabályi módosítás is, amely az igazgatóságok ellenőrzési jogát tovább szűkíti és azok pusztán szakmai (műszaki) ellenőrzést lefolytató szervek lesznek. A 2014. január
1-től hatályos vízügyi átszervezés során
létrejött új struktúra, talán már biztosítja
az ehhez szükséges szakmai humánerőforrást, és a víziközmű társulatok ellenőrzését az fogja legjobban segíteni, ha
sikerül megtalálni és megszilárdítani a
megfelelő helyét a kiosztott hatásköröknek és feladatoknak.
Finián-Kovács Nóra
KDTVIZIG

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
(közcélú) vízvezetési szolgalmi jog jogosultjának a vízügyi hatóság által történő átvezetése
A települések közműves ivóvízellátását
(ezen belül az ivóvíz szállítását és elosztását, a felhasználási helyekre történő eljuttatását), valamint a közműves szennyvízelvezetését (ezen belül a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, a tisztított szennyvíz elvezetését) a közcélú vezetékhálózatok (víz-,
illetve szennyvízvezetékek, szennyvízcsatornák) biztosítják.
Azokban az esetekben, ahol a víz-, illetve
a szennyvízvezetékek, szennyvízcsatornák
magánszemélyek ingatlanain épültek,
vízvezetési, illetve szennyvízvezetési
szolgalmi jogot jegyeztek be az ingatlannyilvántartásba, általában a víziközműszolgáltatók javára (pl. Fejérvíz Zrt.). A
vízvezetési szolgalmi jog alapján az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy az ingatlanán a közcélú vízvezetéket, illetve
szennyvízvezetéket elhelyezzék és üzemeltessék, valamint az ehhez szükséges
vízimunkákat elvégezzék.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény (továbbiakban: törvény) 2011. december 31-én lépett hatály-

ba. A törvény rendelkezései értelmében
víziközművek, így a közcélú víz- és
szennyvízvezetékek, szennyvízcsatornák
kizárólag az állam vagy az illetékes települési önkormányzat tulajdonába tartozhatnak; a vízvezetési szolgalmi jog az
államot vagy az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
A törvénynek a 2012. július 15-én hatályba lépett 81. § (1) bekezdése értelmében
amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban
az idegen ingatlanon lévő víziközmű vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog
jogosultjaként 2013. december 31-én nem
települési önkormányzat, vagy az állam
van bejegyezve, az illetékes települési
önkormányzat, illetve az állami tulajdonú
víziközmű felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 2014. március 31-ig a területileg illetékes vízügyi
hatóságnál kérhette a vízvezetési szolgalmi jog javára történő megállapítását, vagy
a vízvezetési szolgalmi jog részére történő
bejegyzésére alkalmas határozat kiadását.
Az illetékes települési önkormányzatok,
valamint az MNV Zrt. a fenti törvényi

rendelkezésnek megfelelően kérelmet
nyújtottak be a Közép-dunántúli Vízügyi
Hatósághoz a vízvezetési szolgalmi jog
javukra történő megállapítására és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
vonatkozóan.
A vízjogi eljárásokban az érintett ingatlanok tulajdonosai ügyfeleknek minősülnek,
így értesítést kapnak az eljárás megindításáról a vízügyi hatóságtól. Az érintett ingatlanok tulajdonosai az eljárás során élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. A vízvezetési szolgalmi jognak az illetékes települési önkormányzatok, illetve az állam javára történő megállapításával, valamint az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésével kapcsolatban az ingatlan tulajdonosainak új kötelezettségük nem keletkezik. Az érintett ingatlan tulajdoni lapján az
eddig bejegyzett víziközmű-szolgáltató
helyett az illetékes települési önkormányzat vagy az MNV Zrt. fog szerepelni a
vízvezetési szolgalmi jog jogosultjaként.
Dr. Tóth Márta
KDTVH
AQUA
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Európa természeti csodája a Tiszán:
a tiszavirág
A tiszavirágzás egy különleges egyedülálló természeti látnivaló, országunk
egyik hungarikuma. Neve jól ismert, bár
magát a rovart kevesen látták, ismerik.
Évente egyszer, minden év júniusában
„virágba” borul a Tisza. A ritka látványosság "főszereplője" a tiszavirág
(Palingenia longicauda), egy védett
kérészfaj, amelynek egyedei napjainkban már csak a Tisza és mellékfolyóinak
alföldi szakaszán figyelhetők
meg.
A tiszavirágzás minden év
június hónapban tekinthető
meg meleg, szélcsendes időben. A rajzás a délutáni órákban látható,, a lenyugvó Nap
hatására kezdenek a felszínre
jönni a lárvák. Ha stabil az
idő, akkor akár egy hétig is
eltarthat a virágzás. Az első
telepek június elején élednek
föl először az Alsó-Tiszán,
majd a Tisza folyásirányával
ellentétesen, fölfelé haladva a
Közép- és végül a FelsőTiszán figyelhető meg a jelenség.
Ami a virágzásban való gyönyörködést illeti, nem is olyan egyszerű
dolog, mert rendkívül sok tényező függvénye, ilyen például az időjárás állandósága, a vízállás, vízhőmérséklet, de az
sem mindegy, hogy a folyó melyik szakaszán szeretnénk a rajzást megtekinteni.
A kifejlett kérész (imágó) teljes élete
rendszerint csupán néhány óra, ezért
emlegetik a rövid ideig tartó eseményeket kérészéletűeknek. Az emberek többség azt hiszi, hogy e faj élete mindössze
néhány óráig tart, ez azonban nem így
van, hiszen életük 99%-át az ember szeme elől rejtve éli. Ma már tudjuk, hogy
a lárvák három évig fejlődnek az agyagos folyómederben, és szerves törmelékkel táplálkoznak. A lárva a folyómeder falábában él, és azon belül is az erodálódó partfalakat kedvelik. A felszín
közeli kötöttebb rétegekben, azaz a jó
megtartású keményebb agyagban idősebb lárvák találhatók, míg a mélyebben
elhelyezkedő lazább, puhább rétegekben
a fiatalabb lárvák vannak jelen. Járataik
U alakúak, a víz felé nyitottak, így bennük a folyamatos vízáramoltatás biztosított. A járatok átmérője 0,5 – 1 cm, telAQUA
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jes hosszuk pedig körülbelül 50-70 cm.
A lárvák kopoltyúval lélegeznek, telepek
követik a folyó vízszintingadozását.
Az imágók feje viszonylag kicsi, róla
álszerű csápok erednek. A hím szemei
sötétszürkék, a nőstényé feketék.
Két pár szárnya egyenlő alkotású, hártyás, gyengén recézett, világos-barna

Életük egy perce

színű. A kérészek szárnyai rendszerint
sűrűn erezettek. A törékeny alkatú és
lágy testű kérészek gyengén repülnek,
nagy távolságok megtételére nem képesek. Az imágók három éves egyedfejlődésük során körülbelül 20-szor vedlenek, a kirajzás ennek a fejlődési szakasznak a végét jelzi. A hímek az utolsó lárvastádium
után
úgynevezett
szubimágókká válnak, amelyek a partra
repülnek, ahol újabb vedlési folyamat
után kezdődik el néhány órás imágólétük. A nőstények valamivel később
jelennek meg, viszont ők egyből imágóvá alakulnak. A kérészek rövid életét, a
párzás tölti be. Az ivarérett állatok nem
is táplálkoznak, bélcsatornájukat levegővel pumpálják fel, hogy könnyebben
tudjanak repülni. A párzás után a hímek
száma rohamosan csökken, a nőstények
a folyó felett repülve megkezdik az úgynevezett kompenzációs repülést. A Tisza
felett pár méter magasságban haladnak a
folyásiránnyal szemben, majd távolabb
leereszkednek a vízre, ahol lerakják a
petéiket. A kompenzációs repülésükkel
ellensúlyozzák a peték elsodródását, így
azok nagyjából azon a helyen érik el a

vízfeneket, ahonnan a szülők is származnak. A párzás után a hím rövidesen
elpusztul, a nőstény a vízbe rakja a petéit, majd követi párja sorsát. A lárvák a
lesüllyedés után mintegy 45 nap múlva
kelnek ki.
A tiszavirágzás amellett, hogy egyedülálló természeti jelenségként lenyűgöző
látványt nyújt, ökológiai szempontból is
fontos jelentősége van, hisz
több állat, halak, békák, madarak, táplálékát jelentik. Nagy
tömege miatt fontos szerepet
játszik a folyó életében. Ökológiai jelentősége mind a rajzáskor, mind pedig az azt megelőző három évben kiemelkedő.
Három éven át folyamatosan
táplálkozó
szűrőszervezetek.
Igen érzékenyek a környezeti
változásokra, különösen a mederben történő folyamszabályozási beavatkozások és a vízszennyezés csökkenti életterét.
Gazdasági jelentősége manapság már nincs. Korábban, 1993
előtt – mielőtt a tiszavirágot
védetté nem nyilvánították – az
emberek több fajta dologra
hasznosították, pl. a horgászok csaliként, a „bürét orvosságnak szedték”, de
termőföldet trágyázták vele, valamint
baromfiak táplálására. A faj elnevezése
sokféleképpen él a magyar köztudatban.
Leggyakrabban és legtöbbet használt
neve a tiszavirág, valamint a kérész
elnevezés, de Szeged környékén hívják,
ismerik marosvirágnak, kérisznek, vagy
vízvirágnak is. A nőstényt sokan pillének, lárváját pedig kilisznek nevezik.
Védett faj, természetvédelmi értéke
10.000 Ft.
A tiszavirág rendkívül kényes teremtmény, szennyezett vízben nem virágzik.
Ha nem táncol júniusban, az azt jelenti,
hogy baj van a folyóval, így nemcsak a
folyó jelképe, hanem a vízminőség jelzője is.
Vigyázzunk hát ezekre a rövid életű, de
annál értékesebb, csodálatos rovarokra,
hogy még sokáig gyönyörködhessünk
szép Tisza-parti szerelmükben!
Polgár Márta
Nemzeti Környezetügyi Intézet
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Árvízi tapasztalatszerzés a Hernádon
2014. május 18-án az OVF távmondatban utasítást adott, hogy igazgatóságunk
személyi állományából jelöljön ki két fő
fiatal mérnököt tapasztalatszerzési lehetőségre, akik az ÉMVIZIG miskolci
székházában 2014. május 19-én (hétfőn)
12.00 óráig jelentkezzenek eligazításra,
mivel a Hernád-folyón kialakult árvízi
helyzet alkalmat nyújt más vízjárású
területeken dolgozó szakembereknek is
a védekezési tevékenységben hasznosítható tapasztalatok szerzésére.
Igazgatóságunkról ketten, Látrányi
László árvízvédelmi ügyintéző és
Lepcsényi Péter belvízvédelmi referens
hétfőn reggel indultunk el Miskolcra,
ahol Rácz Miklós védelemvezető és
Csont Csaba védelemvezető-helyettes
fogadott minket. Érkezésünk után rövid
eligazítást tartottak és tájékoztattak minket a kialakult árvízi helyzetről. Elmondták, hogy a kedvezően alakuló
hidrológiai helyzetnek és az előzetesen
megtett védelmi intézkedéseknek köszönhetően nincsenek a 2010. évi árvízhez hasonló elöntések és az előrejelzések szerint már nem kell tartani nagyobb
árhullámtól. Rácz Miklós védelemvezető úr javaslatára nem osztottak be minket figyelő-jelentő szolgálatra – azzal a
feltétellel, hogy amennyiben szükség
van rá, azonnal rendelkezésre kell állnunk. Kijelölt csoport vezetőnkkel
Orosz Bertalan árvízvédelmi referenssel,
a működési területet és az ideiglenesen,
valamint véglegesen épített védműveket
ismerhettük meg. Csoportunk tagjai: a
KDVVIZIG-től Binger Attila és Feigl
István, az ADUVIZIG-től Veréb Dávid
és Hankovszki Dániel és mi ketten.
Ezután vezetőnkkel elmentünk Encsre,

ahol a szálláshelyünk volt és a szobák
elfoglalása után elindultunk a Hernád
felső szakaszára. Megtudtuk, hogy a
Hernád folyót árvízvédelmi szempontból
három nagyobb szakaszra osztják. Számunkra védelmi szempontból a legérdekesebb talán a középső szakasz volt, ami
egy nyílt ártéri szakasz. Itt a védekezést
nehezíti, hogy nem lehet pontosan meghatározni a várható árhullámot. Láthattunk olyan településeket (pl.:Kiskinizs),
amelyeket teljesen körbezártak a gátak,
ezeket a településeket a magas vízállás
elszigetelt a külvilágtól. Ilyenkor az élelem bejuttatása is nehézséget okoz és a
védelmi anyagokat sem könnyű a helyszínre szállítani. A nap végén megtekintettük a Gibárti erőművet, amely a Hernád jobb partján található. Ez hazánk
első olyan vízerőműve, mely váltóáramot termel, s még ma is az eredeti fő
alkatrészekkel üzemel. A vízerőművet
1903-ban, a volt vízimalom helyén építették, ahol már volt malomárok, s éppen
ezért nem kellett külön üzemvíz csatornát építeni. Este a szállásunkon a vacsoránk elfogyasztása közben beszélgettünk
a kollégákkal és megírtuk a napi jelentést, amit elküldtünk a központi ügyeletünknek.
A második napon az ÉMVIZIG miskolci
központjából indulva, Orosz Bertalan
vezetésével a Hernád alsó szakaszát jártuk be és a 2010. évi árvíz után épült
körtöltéseket tekintettünk meg, melyek
érdekessége a parapetfalas magasítás
volt. Gesztely és Ócsanálos között ellátogattunk az úgynevezett várdombi szakaszra (a 2010. évi töltésmeghágás és
szakadás helyszíne), ahol egy homokzsákokból kialakított nyúlgátat hoztak
létre a magassági
hiány pótlására kb.
2300 fm hosszúságban. A délutáni
órákban Felsőzsolcán
találkoztunk
Vitányi Csabánéval, aki a Bódvapatakot és vízgyűjtő területét, valamint az ott létesült
záportározókat és
szükségtározókat
mutatta be. Elsőként az Edelényi
záportározót
és
műtárgyait tekintettük meg. A Bódva-völgyi szükség-

Hernádvölgy nyílt ártér

tározók kiépítésének célja, hogy az árhullám által szállított vízmennyiség egy
részét átmenetileg visszatartsák és ezzel
az árhullám tetőzési magasságát csökkentsék. A kialakított tározók: Bódvarákói-, Bódvaszilasi-, Bódvalenkei szükségtározó. A Bódva-völgyi településeket
veszélyeztető árvizek esetén a hossztöltés irányított megnyitásával történik a
Bódva vízhozamának kivezetése a tározótérbe. Ottlétünkkor két szükségtározónál álltak készenlétben a munkagépek a
tározók megnyitására.

„Azért a víz az úr!”

Megtekintettük
a
Hídvégardóizáportározót is. A szlovák határ mellett
fekvő település felett épült kis kapacitású záportározó megépítése óta több alkalommal védte meg a települést az elöntéstől.
A harmadik napon szintén az ÉMVIZIG
miskolci központjából indultunk. Ezen a
napon Lanszki János a Sajó alsó szakaszának területi felügyelője volt a vezetőnk. Többek között láthattuk a Kesznyéteni-árvízkaput, mely ott jártunkkor
zárva volt, és a Taktán épült vízerőművet. Az árvízkapu megközelítése izgalmas volt, mivel 30-40 cm-es vízmagassággal elöntött közúton közelítettük
meg. Ezután a Felsőzsolca védelmére
épített körgátakat és az M30-26-os főutat
összekötő miskolci északi elkerülő szakaszának építési munkáit jártuk végig. A
Sajó Miskolc feletti szakaszáról magas
vízállás esetén kilépő vizek elvezetésére
vápát hoznak létre. A vápa az arnóti és a
felsőzsolcai körtöltéssel együtt válik a
környező
településeket
védő
vízkárelhárítási rendszerré. A vápa alsó
szakasza árvízmentes időszakban a KisSajón lefolyó vizeket vezeti majd el.
Este a szálláson megírtuk a napi jelentést
és hosszasan beszélgettünk kollégáinkkal a frissen szerzett élményeinkről.
(folytatás a következő oldalon)
AQUA
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A negyedik nap reggel 8:00 órától Rácz
Miklós védelemvezetővel és Orosz Bertalan területi felügyelővel megbeszéltük
az elmúlt napok tapasztalatait és elkészítettük a kirendelés időtartalmáról szóló
írásos beszámolónkat.
A jelenléti ívek és a gépkocsi menetlevelek leigazolása után elbúcsúztunk, majd
visszaindultunk állomáshelyünkre, Székesfehérvárra.
Nagy élményt jelentett a terület és az itt
elhelyezkedő vízfolyások megismerése,
melyben nagy segítséget nyújtottak az
ÉMVIZIG munkatársai. Alapjaiban hasonló, de összességében mégis másféle
védekezési módokat ismerhettünk meg,
mint amit a saját működési területünkön
megszokhattunk. A környékre jellemző
védvonalak megismerése során sokat
hallottunk a 2010-ben történt árvízi eseményekről és jó volt látni, hogy mennyi
hasznos fejlesztés valósult meg, amitől
az akkor elöntött települések biztonsága
jelentősen megnövekedett. Több, a térség védelmét növelő, jelenleg is folyó
munkálatot néztünk meg. Összességében
a kirendelés időtartalma alatt nagyon sok
érdekes és a későbbiek során hasznosítható tapasztalatot szereztünk.
Köszönjük az ÉMVIZIG munkatársainak
a lehetőséget, a működési területük alapos bemutatását és a vendéglátást.
Szintén köszönettel tartozunk a budapesti és bajai kollégáknak, akik a területen
való közlekedésben segítettek nekünk.
Látrányi László
KDTVIZIG

Felügyelőségi hírek
A Környezetvédelmi világnap alkalmából Szűcsné Leányvári Edit gazdasági
igazgatóhelyettes Környezetünkért Emlékplakettet, Brunner Melinda titkársági
ügyintéző pedig Miniszteri Elismerő
Oklevelet vehetett át.
Az 1848/49–es forradalom és szabadságharc évfordulója Március 15. alkalmából Suriné Hittner Mária, az Erdők
Világnapja alkalmából Kaszián Ágota és
Oláh Ibolya engedélyezési ügyintézők a
Víz Világnapja alkalmából Aranyné
Horváth Irén és Pusztai Balázs felügyeleti ügyintézők a Föld Napja alkalmából
dr. Horváth Szabolcs felügyeleti végrehajtási osztályvezető–helyettes Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.
Munkatársaink sikeréhez, a kitartó, lelkiismeretes munkával megszolgált elismerésekhez gratulálunk!
AQUA
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Pályázat
vízügyi dolgozók részére
A Belügyi Tudományos Tanács és az OVF
felhívása
véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a megadott témakeretben
hirdet pályázatot rövid tanulmányok, értekezések, értékelések, leírások, tervek, témadokumentációk, felvetések, megoldások,
innovációs javaslatok megírására. A pályázat meghirdetésével szeretnénk írásra serkenteni azokat a kollégáinkat, akik valamilyen módon érintettek a témában.
A Belügyi Tudományos Tanács és az
Országos Vízügyi Főigazgatóság
pályázatot hirdet
„IDŐSZERŰ DILEMMÁK A HAZAI
VÍZGAZDÁLKODÁSBAN” címmel.
A víz Földünk egyik legbecsesebb természeti erőforrása. Meghatározó fontosságú a
biológiai, társadalmi és gazdasági élet valamennyi szegmensében. A növekvő lakossági igények és az éghajlatváltozás nyomán az egymással versengő vízigények
2030-ra várhatóan 40%-os globális vízellátási hiányt eredményeznek. A vízhez való
hozzáférés, de ugyanígy az árvizek és belvizek veszélyeinek megelőzése mind egyéni, mind nemzeti szinten még inkább a
prosperitás és a béke alapvető kérdésévé
válik, ami hazánkat is érinteni fogja. Ugyanígy létfontosságú a vizek élővilágának a
megőrzése és a vizek elszennyeződése
elleni küzdelem. A probléma a klímaváltozás fenyegetésével, a Föld népességének
rohamos növekedésével egyre hatalmasabb, összetettebb, egyre nehezebb feladatot ró a szakemberekre. Azonban a szakemberek legjobb tudása és munkája sem
vezethet eredményre a társadalom víztudatossága, a problémák azonosításában való
részvétele és a megoldások megvitatása
nélkül. Ehhez közös munkára, a szakmai
tapasztalatok hozzáférhetővé tételére, a
tudományos-műszaki fejlődés nyújtotta
lehetőségek kiaknázására, nagyobb szervezettségre és felelősségvállalásra van szükség.
A Belügyi Tudományos Tanács és az Országos Vízügyi Főigazgatóság az állomány
tagjainak szakmai ismeretei és értékes
gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek

Témajavaslatok
- vízgazdálkodási szakkifejezések közérthető definíciói;
viziközművek
rekonstrukciója;
- árvízmegelőzés (területhasználat, árvízcsúcs-csökkentés, nagyvízi meder kezelés);
- visszatartott víz gazdasági hasznosítása
(tározás és vízhasznosítás egymással összehangolt kezelése);- eszközök és megoldások a vizek jobb állapota érdekében;
- civil szervezetek részvétele a vízgazdálkodási problémák megoldásában.
Pályázhatnak: természetes személyek.
A pályázat díjazása
Fődíj: 370.000.- Ft (bruttó)
Első díj: 270.000.- Ft (bruttó)
Második díj: 170.000.- Ft (bruttó)
Harmadik díj: 120.000.- Ft (bruttó)
Különdíj: 70.000.- Ft (bruttó)
A pályázat postára adásának határideje:
2014. október 15.
Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére a 2014.
novemberében, a Belügyi Tudományos
Tanács 2014. évi tudomány napi ünnepi
ülésén kerül sor.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
A pályázat formai követelményeiről a
http://www.ovf.hu/ oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Víz Világnapja 2014
"Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem
lehet meghatározni téged, megízlelnek,
anélkül, hogy megismernének. Nem
szükséges vagy az életben: maga az élet
vagy."(Saint-Exupéry)

2014-ben először igazgatóságunk
fotópályázatot
hirdetett
vízügyi
dolgozók és gyermekei számára, Víz
és Energia címmel. A pályamű
témája:Vízimalmok Magyarországon.
Szép számmal érkeztek az igényes és

ünnepélyes keretek között adták át a
díjakat a helyezést elért gyerekeknek.
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság;
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi
Természetvédelmi Felügyelőség; Fejér
Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; DEPÓNIA
Kft.; Gaja Környezetvédő Egyesület
Székesfehérvár; FEJÉRVÍZ Zrt.
Igazgatóságunk - a Fejér Megyei
Mérnök Kamara támogatásával –
oklevéllel, kisebb ajándéktárgyakkal
jutalmazta az Árpád Úti óvodások
vidám műsorát és kedves alkotásait.
Március 22-e jó alkalmat teremt arra,
hogy végiggondoljuk mit jelent
számunkra a víz, mint az élet jelképe,
szimbóluma,
melyet
joggal
tekinthetünk az élet bölcsőjének.
Zsoldos Andrea
KDTVIZIG

Tolnai Úti Óvoda Méhecske csoport

Március 22. a Víz Világnapja! Ki hinné,
hogy 22 év eltelt már, mióta az ENSZ
közgyűlése e napot a Víz Világnapjának
nyilvánította. Azóta világszerte minden
évben megünneplik egyik legféltettebb
kincsünket, a vizet. A kezdeményezés
fontos célja, hogy a jövő generációiban
tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét. Minden évben más
jelmondat
jegyében
zajlik
a
megemlékezés, létünk nélkülözhetetlen
eleméről.
„Az idei esztendő a víz és energia
jegyében telik”
Ez év márciusában is méltó módon
készültünk az ágazatunk számára
kiemelkedő ünnepre, kedves óvodás és
iskolás csoportok fogadására. Közel 700
óvodás és iskolás látogatott el hozzánk.
Nagy sikert aratott az idén 15 éves Aqua
Mobile, és a „vizek rejtelmeibe vezető”
laboratóriumi gyakorlat-sorozat.

ötletes fotók, melyeket az aulában
kiállítottunk.
Azonban nem csak igazgatóságunkon
belül képviseltettük magunkat, megyei szinten megszerveztük a
FEJÉRVÍZ Zrt-vel közösen a már
tradicionálisnak számító rajz és
irodalmi pályázatot, melyre közel
1000 alkotás érkezett.
Az idei szlogenhez igazodva a Magyar Hidrológiai Társaság ünnepi előadóülést rendezett a FEJÉRVÍZ Zrt.
tanács termében, Víz és energia tegnap, ma és holnap címmel. A
színvonalas előadást Dr. Balázs
György, néprajzkutató, malomkutató
és Marosi Gertrúd felkért hozzászóló
tartotta meg.

III. díj: Breznyán Virág, 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola,
Dunaújváros

Az előadóülést megelőzően nyitottuk
meg a rajzkiállítást, ahol az alábbi
patronáló szervezetek képviselői

AQUA
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AZ ÉV VÍZÜGYI DOLGOZÓJA:
KOVÁCS LÁSZLÓ
a Veszprém Megyei Szakaszmérnökség vezetője
Kovács László az igazgatóság ösztöndíjasaként 1985-ben fejezte be a tanulmányait
a BME Építőmérnöki Kar Vízépítő szakán.

dervédelme.
1988. december 1-től hatósági csoportvezetői beosztásba került. 1997-től tanácsosi
címet kapott.
1991-ben a 3. sz. felügyelőség vezetőjévé
nevezték ki, ahol az állami medrek, művek
működtetésén, karbantartásán túl hatósági
felügyeletet látott el és a felügyelőségen
folyó építési feladatokat is irányította.
1992 márciusában a hatósági csoport vezetőjévé nevezték ki. A szakaszmérnökségen
a műszaki végzettségű dolgozó számára
végezhető munkák közül szinte mindegyiket ellátta, irányította.
2000. július 15-i hatállyal a Veszprémi
Szakaszmérnökség vezetőjévé nevezték ki.
Szakaszmérnökség-vezetőként a végzett
munkák precíz megszervezése, a rendelke1985. szeptember 1-jétől dolgozik az igaz- zésére bocsátott források átgondolt, takarégatóság Veszprémi Szakaszmérnökségén.
kos felhasználása a jellemző.
A szakaszmérnökség 4. sz. felügyelőségén 1988-tól napjainkig több alkalommal vett
kezdett munkavezetőként, majd 1986. ja- részt dunai árvízvédekezésen, kezdetben
nuártól a hatósági csoportban dolgozott. őrjárás műszaki, majd 2000. évtől szakaszEbben az időszakban Tapolca, Devecser, védelem-vezetőként. 1988-tól több alkaAjka környékének főként vízrendezéssel lommal volt beosztott műszaki tiszai árvízkapcsolatos ügyeivel és a Marcal térségi védekezésen. A védekezések során nagy
meliorációs munkák engedélyezésével munkabírását és jó helyzetmegítélő képesfoglalkozott. Mindennapi hatósági munkáségét bizonyította.
ja mellett 1988-89-ben a mederőri álloRészt vett az 1988, 1991, 2002, 2006. évi
mány szakmai továbbképzésében elméleti
II. fokban árvízvédekezésben a Dunán, a
és gyakorlati oktatóként vett részt. 1989
04.01. Báta-Siótorok-Sióagárdi árvízvédelmájusától tervezőként dolgozott, munkái:
mi szakaszon, az 1991. évi vízminőségNagygyimót 8302. sz. út hídja. Peremarton
védelmi munkákban a Balatonon (angolna
II. sz. ammóniás tároló felújítása és szigepusztulás), az 1998. évi árvízvédekezésben
telése. Dudari külfejtés, vízmosáskötés,
rendkívüli készültség mellett a Tiszán a
Eger-víz nyilvántartási terve, LesenceVásárosnamény-Záhony szakaszon, 1999.
nádasmező üzemelési terve, valamint a
évi árvízvédekezésben III. fokban a Tiszán
Veszprémi-Séd berhidai szakaszának mea Tiszakeszi-Tiszafüred szakaszon, a 2000.

évi árvízvédekezésben rendkívüli készültség mellett a Tisza Szolnok belterületi
szakaszán.
A 2010. október 4-én bekövetkezett
vörösiszap katasztrófa elöntött területein
elsőként vett részt a mentési, irányítási
munkálatokban.
2013-ban a rendkívüli árvízvédekezésben
a Dunán szakaszvédelem-vezető, a FelsőDunán pedig Győrújfalu védelmi helyen
műszaki irányító volt.
Árvíz idején aktívan részt vállalt a védelmi
törzs munkájában, kapcsolatot tartott a
helyi védelemirányítással. Szaktudása és
tapasztalata nagy segítség az árvízi feladatok végrehajtásában.
Kiemelkedő árvízvédekezési tevékenysége
miatt 2002-ben Aranyozott Széchenyi Emlékérem, 2006-ban „A vizek kártételei
elleni védekezésért” Ezüst Érdemérem,
2007-ben Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesült.
A 2014. évi Víz Világnapja alkalmából Az
Év Vízügyi Dolgozója miniszteri díjban
részesült a 2013. évi dunai rendkívüli árhullám során Győrújfalu védelmi helyen
nyújtott kiemelkedő védekezési tevékenységéért.
Kitüntetéséhez
gratulálunk!
Horváth Lászlóné
KDTVIZIG

Víziállások engedélyezése
Az Országos Vízügyi Hatóság OVH-0204-004/2014. iktatószámú, 2014. április 23-án kelt állásfoglalása alapján a víziállás nem
vízilétesítmény, így a Vízügyi Hatóság a víziállások engedélyezése tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel.
A víziállások kihelyezése az érintett meder kezelőjének hozzájárulásával, a
Balaton esetében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi
Kirendeltségével kötött mederbérleti szerződésben foglalt feltételekkel valósítható meg. A víziállások telepítésekor, használatakor és megszüntetésekor be kell tartani az egyéb jogszabályokban foglalt követelményeket, különösen a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló
2000. évi CXII. törvény 35. §-ban foglaltakat, illetve a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet VIII. fejezetében foglaltakra.
Nemes Dóra
KDTVH
AQUA
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Herman Ottó emlékév 2014
KDT NeKI Kirendeltségi programok
Az utolsó magyar polihisztor páratlan
munkássága, emléke előtt tisztelegve a
2014-es év Herman Ottó emlékév. Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából a Nemzeti Környezetügyi Intézet főszervezésében számos szervezet
együttműködésével rendezvényeket, előadásokat, koszorúzásokat, megemlékezéseket tartanak. Kirendeltségünk a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatósággal, a
HEROSZ Fehérvári Állatotthonnal, valamint székesfehérvári öko-iskolákkal közösen tervez és tervezett programokat.
"Megemlékezés Herman Ottóról a Föld
napján", 2014. április 22.
A székesfehérvári Hiemer-házban tartott
rendezvény védnöke dr. Simon László úr
volt, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója.
Az ülés első felében a védnöki köszöntőt
követően a Herman Ottó emlékévi programokat a térségben működő szervezetek: a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a
NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége és a
HEROSZ Fehérvári Állatotthon számolt
be a 2014. évi tervezett környezeti nevelési tevékenységükről.
A Föld napja alkalmából meghirdetett
rajzpályázatunk eredményhirdetése és
díjkiosztása az ünnepi előadóülés keretében megtörtént. Az előadóülés második
felében a térség környezetügyi vonatkozású aktuális érdekességeiről, kutatási eredményeiről hangzottak el előadások, az

Madarak és Fák Napja a
Kossuth Lajos Általános Iskolában

alábbi témákban: a Nádor-csatorna története és Fejér megye védett természeti
értékei, a szabadbattyáni régészeti kutatás
eredményei, a dendrokronológia régészeti
és vízügyi vonatkozásai, a vízminőség
változásai a velencei-tavi vízpótlások során.

Madarak és Fák napja, 2014. május 9.
Kirendeltségünk munkatársai előadásokat
tartottak a Madarak és Fák Napjának történetéről; Herman Ottóról; a 2014. év
fájáról (mezei juhar) és madaráról (túzok);
madárvédelemről; erdővédelemről. Az
előadást követően a gyerekeknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni az előadónak, valamint vetélkedő keretében csapatokba szerveződve összemérni tudásukat a
hallottakról. Reménységünk szerint azonban minden gyerek vitt haza valamit: új
ismeretet, érdekes információt, kiegészítését vagy megerősítését a tanórán tanultaknak, ahogyan erre a jelenlévő pedagógusok utaltak is, vagy ami talán a legfontosabb lenne: annak a felismerésére jutottak,
hogy szeretniük, tisztelniük és óvniuk kell
a fákat, a madarakat, az erdőt, a minket,
embereket körülvevő természetet . Dinynyési Madárkavalkád, 2014. május 31.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park főszervezésében került megrendezésre az I. Dinnyési
Madárkavalkád. A programok megvalósításában közreműködött Gárdony Város
Önkormányzata, az Agárdi Hajózási Kht.,
a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI)
Közép-dunántúli Kirendeltsége, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság. A nap
folyamán természetvédelmi előadás keretében bemutatkozott a Székesfehérvári
Vadmadárkórház, valamint többet megtudhattak az érdeklődők a hazai parlagi
sas védelméről. Egész nap természetismereti kvízek és játékok várták a rendezvényre látogatókat.
E napon érdekes és látványos élőlények, a
vízi makrogerinctelenek preparátumai és
élő minták segítségével bemutatták az
ökológiai vízminősítésnek azt a módját,
amelynek alapja a vizekben lakó gerinctelen fauna összetétele, valamint ízelítőt
kaphattak a Velencei-tó, Dinnyési Fertő és
a Dinnyés-Kajtori csatornából származó
vízmintában található vízi élővilágából. A
kísérletező kedvűek pedig vízvizsgálatokban vehettek részt. A túrázni vágyóknak
sem kellett csalódniuk, ugyanis túrák indultak a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett
területeire így a Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Területre, a
Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi
Területre és a Dinnyési Fertő Természetvédelmi Területre.

HEROSZ Állatotthon nyílt nap, 2014.
június 1.
Szintén az emlékév keretében rendezték

Ökológiai vízminősítési bemutatót
tart kirendeltségünk munkatársa

meg a HEROSZ Fehérvár Állatotthon
nyílt napját. A megnyitón emléktáblát
avattak Herman Ottó természettudós tiszteletére. A nyílt nap folyamán a Székesfehérvári Vadmadárkórház és a Nemzeti
Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli
Kirendeltsége is bemutatta tevékenységét,
illetve bekapcsolódott a programba a Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege, a FEMA Állatmentő Egyesület, a
Dog Garden kutyapanzió és kutyanapközi,
továbbá két székesfehérvári állatorvos, dr.
Molnár József és dr. Csernavölgyi Anna
tartottak tanácsadást. Egész délután állatvédelemmel és oktató munkával foglalkozó szervezetek bemutatói, illetve játékos,
sportos programok sokasága várta a gyerekeket és a családokat. Az érdeklődők
megismerkedhettek a gazdira vágyó kutyákkal és macskákkal, tanácsokat kaphattak a helyes állattartásról, megtekinthették
a kutyaiskola bemutatóját. Környezetügyi
kvízek kitöltésére is lehetőség volt.
Weboldalunkon és facebook profilunkon
az eddigi programokról, eseményekről
bővebb leírást és fényképes beszámolót
találhatnak.
Információk az emlékévről, további programokról:
NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

www.neki.gov.hu/kdtneki
hermanottoemlekev.hu
www.facebook.com/HermanOttoEv
www.facebook.com/pages/Nemzeti-Környezetügyi-Intézet-Közép-dunántúliKirendeltsége
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Kullancs veszély (nemcsak!!) erdőn, mezőn
A kullancs, ez az apró állatka nem csak
egy potenciálisan veszélyes vérszívó,
hanem egy érzékeny erdei, mezei ökoszisztéma része is. Mint minden élőlénynek, a kullancsnak is megvan a maga
szerepe a természetben.
A kullancs tudományos neve "ixodes",
ami eredetileg "ragaszkodást" jelent. Kifejlődése: pete - lárva - imágó, két éves
ciklus alatt történik. Az éhes, kifejlett
kullancs (2 mm) megfelelő véradó gazdát
keres (leggyakrabban erdő-mező állatait).
A hím kisebb és a vérszívása is csak "egy
napos", a nőstény
viszont az ivadéknevelés
ösztönével
mélyre ássa magát az
áldozat testébe és ha
nem zavarják meg,
képes akár testsúlya
200-szorosára (!) is
megnőni.
A kullancs – a közhiedelemmel ellentétben – nem a fák lombozatán él, bár előfordulhat madarak által
„felvitt” példány. A
talaj közeli növényzet
az igazi életközege.
Amíg nem jut vérhez,
addig a bokrok és
füvek harmatnedvein
tengődik. Ugyanakkor ezek kitűnő leshelyek is! Életkörülményeikről tudni kell még, hogy nem
kedvelik a fényt, a meleget és a szárazságot - azaz az árnyékos, hűvös és nedves
csalitos cserjések, főleg vadcsapások a
kedvenc tartózkodási helyeik. A telet a
kullancs az avar alatt vészeli át. Legrámenősebbek az átmeneti évszakokban.
Ősszel energiát kell gyűjtenie a téli álomra, tavaszra viszont elfogy minden tartaléka. Az Európai Unió 1849/2006/EK
rendeletében (2006. 12. 14.) döntött arról, hogy egyéb biocid vegyületek mellett
az évtizedeken keresztül kullancsirtásra
hazánkban is felhasznált pirimifosz-metil
a biocid hatóanyag felülvizsgálati programból kikerül. Ezért ma már nem csak
erdők, mezők környékén, hanem a városias környezetben is találhatóak fertőzött
egyedek (közparkokban, játszótereken).
Hogyan védekezzünk ellene:
Bár sokan hiszik, hogy a különféle szagos termékek fogyasztása (fokhagyma,
pálinka, B-vitamin) megvéd a kullancscsípéstől, tudományos vizsgálatok ezt
eddig nem támasztották alá. A kullancs
érez ugyan szagokat, de ezek többségét
mi nem érezzük. Ami a mi számunkra
kellemetlen, az a kullancs számára általáAQUA
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ban közömbös, és ez fordítva is igaz.
Ajánlatos zártan öltözködni (de ez nem
jelenti azt, hogy asztronauta ruházatot
rendszeresítsünk)! Felnőttek esetében az
alsó testrészt kell védeni. Haladás közben
akár meztelen felsőtesttel is kirándulhatunk (a kullancs az alsó régióban tanyázik
és irtózik a napfénytől!). Gyermekeknél
természetesen a felső testrész is védendő.
Minden korosztálynak ajánlatos a "siltes
sapka". Pihenéskor, főleg leüléskor és
leheveredésnél legyünk óvatosak. A kullancs is az árnyékos helyen vár áldozatá-

ra. Mivel az esetek túlnyomó többségében az erdő vadjai az áldozatok, így az
emberek közül is a szőrmeszerelésben
pihenőket részesíti előnyben. A kemény
farmer helyett jobb búvóhely a puha flanel vagy a melegítő. Viseljünk világos
ruházatot, így a kullancsot könnyen észrevehetjük. Nadrágunk szárát tűrjük be a
zokniba, így a kullancsok nehezen tudnak
a ruha alá mászni. A bőrünket fújjuk,
kenjük be kullancsriasztó krémmel vagy
aeroszollal a lehetséges bejutási helyeken, amit 4-5 óránként – a riasztó típusától, minőségétől függően – ismételjünk
meg!! Rovarriasztók többnyire DEET-t
(diethyl-toluamidot) tartalmaznak, ezek
csak nagyobb (30-50%-os) koncentrációban hatásosak, így viszont már némi kockázatot jelentenek (a bőrről felszívódva
hányást, fejfájást, kivételesen ritkán epilepsziás görcsöt is okozhatnak), ezért a
gyártók a töményebb kiszereléseket kivonták a forgalomból. Kullancs által veszélyeztetett területen történt kirándulás,
munkavégzés befejeztével célszerű a test
átvizsgálása. Védőoltás csak a vírusos
agyvelőgyulladás ellen van, a többi kullancs által terjesztett fertőzés ellen nincsen. Az oltási sorozat három adagból áll:

az első oltás után 1, majd 12 hónap múlva, ezután pedig három-öt évenként
(életkortól függően) egy újraoltás szükséges.
Kullancs eltávolítása: Téves hiedelem,
hogy a potroh végén légzőnyílás vagy
kloáka lenne és annak bekenése olajjal,
zsírral a kullancsot távozásra késztetné,
sőt így az ürüléket gyorsabban visszaöklendezi a gazdaállatba. És ez a főveszély,
mert ha fertőzött a kullancs, a fertőzést
átviszi az áldozatra. Hacsak azonnal nem
tud fogadni, nem kell orvosi segítséget
igénybe venni a kullancs
eltávolításához, mert a fertőződés kockázata az idő múlásával csak növekszik (ha 24
órán belül eltávolítjuk, a
fertőződés
valószínűsége
minimális, 48 óra múlva már
30%, 72 óra elteltével pedig
közel 100%). Ha kullancsot
találunk a testen, gyötrés(!)
nélkül, minél közelebb a
bőrfelülethez csipesszel fogjuk meg, majd egy határozott
mozdulattal távolítsuk el.
Nem szükséges különleges
csipesz vagy Kapiller-féle
eszköz, legjobb a minőségi
szemöldökcsipesz. Ha nincs
kéznél csipesz, egy szál cérnával is megpróbálhatjuk
eltávolítani a kullancsot.
Tekerjük a cérnát a kullancs köré (kicsit
távolabb tőle), majd a cérnaszál két végét
megfogva húzzuk össze a hurkot, hogy az
a kullancs fejét a bőrnél fogja meg. Ezután a cérnát a kullancsnál összeszorítva
húzzuk felfelé az állatot. Ugyanezt megpróbálhatjuk vékony, steril gézlappal is (a
kullancs lábai beleakadnak a géz szálaiba).
(https://www.youtube.com/watch?
v=3eiqvNSeYWw). Ha a fej beszakad,
két hét alatt kilökődik, semmi teendő
nincs vele. A csípés helyét fertőtleníteni
kell.
Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a kullancscsípést követő egy hónapon belül
láz, influenzához hasonló tünetek
(hidegrázás, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom vagy hányás, hányinger), esetleg a
csípés helye körül kokárdához hasonló,
belül világosabb, kívül élénkebb piros
folt, kiütés jelentkezik!
www.kullancs.hu; www.agrohydro.hu
Bodor Árpád: Ragaszkodás kullancs módra (Természetbarát Híradó 86. szám,
1999 május)
http://www.kullancsvedelem.hu/
Szalai László
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A Beloianisz hajó vízi szállítása a
Sió-csatornán
A Beloianisz (ex Beloianisz, ex Balaton)
1951-ben épült és a következő hajózási
szezontól, mint az ország legnagyobb tavi
hajója teljesített szolgálatot a Balatonon.
A hajó szolgálati ideje mintegy két emberöltőnyi időszakot, 52 évet ölelt fel. Sokunknak fűződnek szép emlékei hozzá. A
hajó búcsúztatása így a szokásosnál nagyobb érdeklődést váltott ki. Ez a kép, a
hajót a fénykorában mutatja. (Egyébként
mellékesen az én három hónapos koromban 1959-ben.) A hajó, 2003-ig teljesített
szolgálatot a Balatonon. Később felmerült

Fuchs kotrógépel, több motorcsónakkal
és parti brigádokkal közösen végeztük.
A Beloianisz tulajdonosa – a meder tisztításával egy időben – a hajót olyan mér-

Fotó: Sziszenstein Ferenc

tékben visszabontotta, hogy az áthajózhasson a Sió-csatorna hídjai alatt.

Forrás: www.fortepan.hu—Umann
Kornél

a hasznosítása mint múzeum hajó, a Balaton hajózás történetének a bemutatására,
hiszen fél évszázad emblematikus kelléke
volt. Sajnos ezek a tervek nem
valósúlhattak meg, ezért a Dunára kellett
szállítani, hogy új tulajdonosai biztosíthassák jövőjét.
A Sió-csatorna megkerülhetetlen víziút a
44 m hosszú és 7,7 m széles hajó számára.
Méreteit, már a balatoni vízeresztés biztonságos lebonyolításához szükséges uszadék eltávolítás és benőttség csökkentés
miatt szükséges vízi munkák végzésénél is
figyelembe vettük.
A mederviszonyok helyreállítását célzó
munkálatokat a Szikra motorossal, a bérelt

Fotó: Sziszenstein Ferenc

Fotó: Sziszenstein Ferenc

Az így előkészített hajóval indultunk el
2014. március 21-én délelőtt. A hajót az
akkor még működő Óriás Line Kft. Izsó
vontatóhajójával szállítottuk. Az éjszakát
Ozora alatt töltöttük. Itt az egyik vontatókötél szétcsúszása miatt meg kellett állnunk és az est leszállta előtt már nem
indultunk tovább. Reggel elkerültük a
Kapos-torkolatba beállt meder tisztító
gépcsoportot. Az út során minden településen kisseb nézősereg gyűlt őssze az
érkezésünkre.
A képen a Sióagárdi-közúti hídon nézelődő emberek láthatóak a vontató hajó ablakából. Éjszaka érkeztünk meg Keselyűsre, ahonnan rövid alvás után már napkeltekor megkezdtük a felkészülést a visszaútra. A zsilip várakozóterében a kettő
március 20-án induló „kis” hajó és a
Beloianisz, Az Izsó motoros pedig indulásra kész.
Sziszenstein Ferenc
KDTVIZIG

Igazgatósági hírek
2014. évi munkarend
2014. évi munkaszüneti napok körüli – a
Magyar Közlöny 2013. évi 143. számában
33/2013. (VIII.30.) NGM rendelettel közzétett – a naptár szerinti munkarendtől való
eltéréssel járó munkarend 2014. évben a
következő:
október 18. szombat
munkanap
október 24. péntek
pihenőnap
december 13. szombat
munkanap
december 24. szerda
pihenőnap
Új szabályzatok
SZMSZ: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
úr jóváhagyta igazgatóságunk Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint megkaptuk az OVF főigazgatója által jóváhagyott,
az SZMSZ részét képező ügyrendet is.
A szabályzatok szövege a Lotus Notes /
Hatályos dokumentumok / Szabályzatok
modulban olvasható.
Igazgatóságunknál közalkalmazotti
munkaviszonyt létesített:
Központ:
Gazdasági Osztályon:
Ujváriné Arany Anita, Kálhok Marina
Vízrendezési és Öntözési Osztályon:
Lepcsényi Péter
Beruházási és Vagyonkezelési Osztályon:
Ódor Lajosné
Fejér Megyei Szakaszmérnökségen:
Dubán Szilvia Gizella, Árva Erika
Veszprém Megyei Szakaszmérnökségen:
Molnár Péter, Szivler Zoltán
Tolna Megyei Szakaszmérnökségen:
Gyöngyösi-Pinke Anett, Tóth István
Balatoni Vízügyi Kirendeltségen:
Sári István
Vízügyi Hatóságon: Dr. Mohos Gabriella
Új munkatársaink munkavégzéséhez sok
sikert kívánunk!
Igazgatóságunknál az alábbi közalkalmazottak munkaviszonya szűnt meg:
Központban: Szegő Zoltán,
Fejér Megyei Szakaszmérnökségen:
Nitti Katalin,
Veszprém Megyei Szakaszmérnökségen:
Rozmán János,
Vízügyi Hatóságon:
Petroczki György Attila,
Balatoni Vízügyi Kirendeltségen:
Egri-Nyári Barnabás.
Nyugdíjba vonul:
Antal Gábor Horváth Emil és Tuzok Lászlóné. Nyugdíjas éveikhez jó egészséget és
sok örömet kívánunk!

Horváth Lászlóné
KDTVIZIG
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Monitoring vizsgálatok két felújított vízfolyáson
A Szekszárd–Bátai-főcsatorna, valamint a
Séd–Nádor-malomcsatorna rendszerben a
Séd–Sárvízi-malomcsatorna, 2012 során
jelentős felújítási munkákon esett át.
A Szekszárd–Bátai-főcsatorna medre a
vízrendezési program végrehajtása előtti
állapotában nem volt alkalmas a főbefogadói
feladatok
ellátására.
A DDOP-5.1.5-A/2F-2f-2009-0004 – Szekszárd–Bátai-főcsatorna komplex vízrendezése program célja a környezetbiztonság
növelése érdekében a Szekszárd-Báta
öblözetben a víztest jó állapotának elérése, a
kül- és belterületeken előforduló károk
(vízhiány, víztöbblet) csökkentése volt. A
főcsatorna komplex rendezése azért vált
szükségessé, hogy megakadályozzuk a főcsatorna állapotának további romlását, ezzel
elkerülhető legyen a mezőgazdasági területeken kívül, Báta és Őcsény belterületének
elöntése, valamint a Szekszárdi Séd révén
Szekszárd város veszélyeztetése.
A vízfolyás vízgyűjtő területe a Tolna megye DNy-i részén a Duna jobb partján helyezkedik el, a mellékvízfolyásai révén
felnyúlik a Szekszárdi-dombságra is. A
főcsatorna teljes vízgyűjtő területe (a hullámtéri szakasszal együtt) 415 km2, amelyből 250 km2 belvízgyűjtő, a Szekszárd-Bátai
belvízöblözet területe.
2012-ben komplex vízrendezés történt többek között a Szekszárd–Bátai-főcsatorna
-3+459 – 0+000 valamint 0+000 – 34+600
km szelvények közötti szakaszán, továbbá a
Sárpilisi
osztóműnél
a
főcsatorna
20+382 km szelvényén.
A Séd–Sárvízi-malomcsatorna (rövidítve:
SMACS) elnevezésű belvíz- és vízszolgáltató csatorna korábban két független csatorna
volt, nevezetesen a Veszprémi Sédmalomcsatorna és a Sárvízi-malomcsatorna.
A Veszprémi Séd és annak folytatása, a
Nádor-csatorna a Veszprém megyei iparvidéken kibocsátott szennyvizek miatt mezőgazdasági vízhasznosításra alkalmatlanná
vált, ezért 1960-ban a két malomcsatornát
Ősinél összekötötték, ezzel egy vízrendszerré vált.
2012. május 23. és 2013. január 31. között a
Séd–Sárvízi-malomcsatorna
vízszállító
képességének javítása érdekében jelentős

felújítási és építési munkák folytak. 37 darab
műtárgy felújítása mellett többek között a csatorna teljes hosszán mederkotrást, iszap- és
uszadék eltávolítást végeztek. Ősi területén
pedig kiépítésre került az az átkötő csatornaszakasz, amely lehetővé teszi a vízpótlást a
Veszprémi
Sédből
a
Séd–Sárvízimalomcsatornába.
A két vízfolyáson a kiviteli munkák befejeztével osztályunk monitoring tevékenységet kezdett, melynek célja a vízminőség és a környezeti állapot alakulásának vizsgálata, hogy ellenőrizhetővé váljon, milyen mértékben valósultak meg a kitűzésben megfogalmazott célok.
2013 a két vízfolyás megismerésének és az
alapállapot felmérésének időszaka volt.
A program célkitűzései: a két csatorna ökológiai állapotának felmérése hidromorfológiai és
makrofita gyorsteszttel a két vízfolyás teljes
hosszán. Az ökológiai állapotfelmérést összekötöttük hossz-szelvény mentén vízminőségi
és üledék minőségi, valamint vízrajzi mérésekkel.
Mindkét csatorna esetében először bejártuk a
vízfolyás teljes hosszát, hogy minél teljesebb
képet kaphassunk annak jelenlegi ökológiai
állapotáról, és kiválaszthassuk azokat a pontokat, amelyek érdekesek a vízminőség és a vízhozam rendszeres vizsgálatának szempontjaiból is. A későbbiekben a Szekszárd–Bátaifőcsatornát 5 ponton, a malomcsatornát 7 ponton vizsgáltuk havi gyakorisággal (mérési
pontok ábra). A vizsgálatba bevontuk a Nádor
őrspusztai szelvényét. A vízminőségi mintavételek és terepi mérések mellett a vízhozamok
alakulását is mérésekkel követtük.
A vízfolyások hidromorfológiai állapota, azaz
a meder és a part kialakítása, a mederanyag, a
vízhozam alakulása, a part és a meder anyaga
alapvető jelentőségű a vízfolyás ökológiai
állapotának alakulásában. Természetes vizek
esetében a vízfolyások medre változatos alakú,
eltérő áramlási terek alakulnak ki benne, vízhozamát a természetes viszonyok alakítják, a
parti sávban a természetes anyagok és a növényzet (elsősorban fás szárú növényzet) a
jellemzőek. Ezek a vizsgált vízfolyások ugyanakkor mesterségesek, így bár nem előírás
esetükben a jó ökológiai állapot elérése, de a
természeteshez
közelítő
növényzet
és
hidromorfológiai állapot a vízminőségre is
feltétlen kedvező hatású. Ezért is érdemes

megcélozni a természet közeli állapotot. A
hidromorfológiai állapot és a magasabb rendű
növényzet felmérése is ennek a folyamatnak a
dokumentálását szolgálja, a felmérést rendszeres időközönként (évente) ismételve pedig
megalapozottan dokumentálható lesz a növényzet és az élőhelyek alakulása.
A vízminőség és a vízhozam mérése pedig a
vízfolyást érő terhelésekre, szennyezésekre,
valamint a víz élővilágának hatására kialakuló
térbeli és időbeni változások követésére szolgál. Itt most elsősorban a tápanyag és
szervesanyag háztartás paramétereire koncentráltunk, mert ezek a jellemzők jól mutatják a
leggyakoribb szennyezéseket.
Az első év vizsgálatának eredményei szolgálnak majd alapul az időbeni változások követéséhez. Az eddig végzett vízrendezési munkálatok hatása nem segítette elő a természetes
állapotok kialakulását, hiszen a parti sáv növényzetének kialakulásához megfelelően végzett fenntartási munkákra, és hosszabb időszakra (jópár évre) lesz majd szükség.
A jelenlegi vízminőségi állapot alapján megfigyelhető, hogy mindkét vízfolyásban változó
a vízminőség attól függően, hogy milyen terhelések érik az adott szakaszt, és ezt befolyásolja az is, hogy a vízhozam miképp alakul. A
2013-ban végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy mindkét vízfolyáson kialakulhatnak olyan területek, ahol például az algák
nagy mennyiségben elszaporodhatnak, esetenként extrém vízminőségi viszonyokat kialakítva.
2014-ben is folytatódnak a vizsgálatok. Az
előzőekben említett monitoring vizsgálatok
első körébe idén további szempontokat fogunk beemelni, mint az eddig nem vizsgált
élőlénycsoportokat, például a vízi gerinctelenek, nehézfémek, feliszapolódás. A monitoring vizsgálatok értékelése során pedig próbáljuk megkeresni azokat a kritikus pontokat,
amelyek a vízminőségnek és az ökológiai
állapotnak az alakulását kedvezőtlen irányba
befolyásolhatják. A tapasztalatok alapján
javaslatokat dolgozunk ki, hogy az adott esetben a vízfolyások kezelése során miként lehet
a Víz Keretirányelv szerint a legkedvezőbb
állapot irányába elmozdulni.
Kóbor István
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A Beloianisz hajó vízi szállítása a Sió-csatornán
(cikk a 13. oldalon)

A kis vontató eltörpült a termetes
vontatmány mellett. (Fotó: Sziszenstein Ferenc)

A felső szakasz hajózása a tiszta mederben jól és
biztonságosan zajlott (Fotó: Sziszenstein Ferenc)

Monitoring vizsgálatok térképe
(Cikk a 20. oldalon)

Séd–Sárvízi-malomcsatorna

Szekszárd–Bátai-főcsatorna
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Víz világnap 2014.

Alulcsapott vízikerék
(Nagyhantai malom, Pápa)
Fotó: Antal Gábor

Vizimalom a Bakonyban
Fotó: Nemes Dóra

A kárászi Nagymalom
Fotó: Korcz Miklós

Marton Mátyás 6.o
Csitáry Művészeti Műhely,
Székesfehérvár
Könyves Kata 8. o.
SPR Művészeti Műhely
Martonvásár

Paksi Ramóna 4a.
Csitáry Művészeti Műhely,
Székesfehérvár
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Jábor Kitti 4. osztály
Csitáry Művészeti Műhely,
Székesfehérvár

Pető Gábor 3.o.
FM Óvoda Általános Iskola.
Speciális Szakiskola,
Velence
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