
Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság támogatást nyert 
a 2003. évi PHARE CBC Magyarország / Románia programon belül a Környe-
zetvédelmi Infrastruktúra Hálózatok Támogatási Alapból.

Az elnyert projekt egyik közvetlen célkitűzése a gátak, töltések és azok 
keresztező műtárgyainak állapotfeltárását biztosító diagnosztikai műszerek 
beszerzése, amelyek a térség árvízi biztonságát növelik. A korszerű mérési 
eljárások alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a nagyobb meghibáso-
dások kialakulása előtt, a jelenleginél szélesebb körűen készüljenek felmérések 
az árvízvédelmi töltéseket keresztező műtárgyakról. A diagnosztikai eredmé-
nyek arhiválásával az állapotváltozások kronológiailag is követhetővé válnak, 
az érintett szakemberek objektív döntést hozhatnak egy-egy mérési eredmény 
kiértékelését követően.

RICO EAB HIGHLANDER® tipusú
videokamerás műtárgyvizsgáló diagnosztikai mérőkocsi.

A műtárgy diagnosztika műszeregység biztosítja, hogy a felülvizsgálati meg-
állapításokhoz ne kelljen – sokszor a személyi biztonságot is veszélyeztető körül-
mények között – a műtárgyakba és csővezetékekbe bebújni, hanem biztonságos 
és egészséges körülmények között a vizsgálatot végző személyek szabatos mód-
szerekkel mérhessék fel a műtárgyakat, többek között a kis átmérőjük miatt üze-
meltetőik által nehezen vagy egyáltalán nem járható csatorna szakaszokat is. 

•	 az	 árvízvédelmi	 védvonalainkat	 és	 élővizeink	 medrét	 keresztező	
létesítmények	felülvizsgálata	során	lehetővé	válik:	
• vízkárelhárítási műtárgyak, zsilipek felülvizsgálata, megfelelő zárás 

ellenőrzése, kiértékelése, egyszerű vezérléssel támogatott önjáró, víz-
álló S-VHS rendszerű videokamerával (10× optikai zoom faktor 7,400 
mm i.d; 0,01 mm2/pixel),

vezérelhetjük, de a beállított pályáról automatikusan is készülnek képek. A 
kamerával lehetőség nyílik különleges események, rendezvények internetes 
közvetítésétre is.

Ezen alkalmazási területeken a webkamera használata úttörő próbálkozásnak 
számít. Jelenleg a felvételek kiértékelése manuálisan történik, de célunk, hogy 
a felvételek kiértékelését automatizáljuk és a vizuális megfigyelést a távérzékelő 
eszközök teljes értékű tagjává tegyük. A webkamrea által készített képeket a 
www.atikovizig.hu weboldalunkon közzétesszük.

Védelmi információk megjelenítő rendszere
A projekt során egy komplex védelmi információs rendszer be-
szerzését és telepítését végeztük el az ATIKÖVIZIG központi szék-
házában. A megjelenítő rendszer tartalmaz 2 db nagy átmérőjű 
plazma monitort az operatív irányítási tevékenység elősegítésére, 
így a központi védelemvezetés közvetlenül kap információkat a 
védekezésről. Az érintett lakosság informálásának érdekében az 
ATIKÖVIZIG központi épületénél egy érintő képernyős tájékoz-
tató terminált szereltünk fel.

Mobil és telepített munkaállomások
A védelmi központok informatikai hálózatba történő bekapcsolását mobil 
munkaállomások (laptop) beszerzésével valósítottuk meg. A védelmi infor-
mációk központi irányítók számára történő feldolgozásának biztosítására 
munkaállomások kerültek beszerzésre.

Központi adatszerver
Feladata a védelmi információk és a döntéseket megalapozó adatok központi 
tárolása.

A 4 db adatszerver segítségével a védelmi tevékenységgel összefüggő vala-
mennyi információ tárolható, ezáltal az adatok elérése gyorsabbá  és egysze-
rűbbé vált, az adatbiztonság nőtt.

Hírközlés
Az árvízvédekezés során felmerülő információk gyűjtésének, továbbításának és 
feldolgozásának biztosításához a Maros magyarországi vízgyűjtőjén található 
árvízvédelmi szakaszok telefon központjainak korszerűsítésére volt szükség.

A Szegeden illetve Hódmezővásárhelyen üzemelő telefon alközpontok 
Meridian1 Option11C típusúra való lecserélése megtörtént a hozzájuk tartozó 
digitális rendszerkészülékekkel egyetemben.

A projekt lehetővé tette többek között az egy-
séges üzenetkezelő rendszer, hálózat felügye-
leti rendszer valamint a hálózatos hívásnapló-
zó és tarifikációs rendszer telepítését.

A cserével a védelmi információáramlás biz-
tonságossága a kívánatos szintre emelkedett. A 
távközlési kapcsolat a mai követelményeknek 
is megfelel, valamint lehetőséget biztosít a 
továbbfejlesztésére (pl. IP telefon).

Vízkárelhárítási Infrastruktúra Hálózat 
fejlesztése a Maros magyarországi  

vízgyűjtőjén
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• csővezetékek korszerű állapotfelmérés (∅ 300 átmérőtől hosszúság 
mérés 600 m-ig, szélesség, oválisság mérése, hajlási profil dokumen-
tálása kárintenzitási jelmagyarázattal, csatolt képi dokumentációval, 
jegyzőkönyvvel.) 

• a digitalizált mérési eredmények táblázatos formában kerülnek 
azonnal rögzítésre, mely a mérő egységgel video hálózaton való folya-
matos kapcsolattartással támogatva teljeskörű  helyszíni kiértékelést 
tesz lehetővé szakembereink számára.

A diagnosztikai mérőkocsi beiktatásával támogatott korszerű műtárgy felül-
vizsgálati dokumentáció elkészítése tovább növeli árvízvédelmi és környe-
zetvédelmi biztonságunkat. Így műtárgyaink állapotának változása képekkel, 
videofelvételekkel, mérésekkel dokumentáltan folyamatosan nyomon kö-
vethető.

A hatékony, részletes analízist biztosító felmérési technológia alkalmazásával 
olyan információk nyerhetők a műtárgy állapotáról, melyek az eddigi felmérési 
technológiák alkalmazásával nem, vagy nagy nehézségek árán voltak elő-
állíthatók, valamint a vizsgálatok objektivitása nagy mértékben nő.

FLIR típusú ThermaCAM P65® jelzésű termokamera

A termográfia és a termovízió fogalmak alatt olyan mérési módszert kell érteni, 
ami a vizsgált felület hőmérsékleti eloszlásának értékelésén alapul.

Az infravörös termográfia lényege, hogy meghatározott hullámhossz-
tartományban mérve a testek felületéről érkező infravörös sugárzást, pontos, 

érintkezésmentes hőmérsékletmérés valósítható meg 
széles hőmérséklet tartományban, viszonylag nagy 
távolságból is.

Az Igazgatóságunk által beszerzett termokamera 
a termokamerák között a felső kategóriába sorolható. 
Rendkívül érzékeny detektorral felszerelt (hőérzékeny-
sége 0,08 °C), kis súlyú, gyors reakcióidejű készülék. A 
felvételek során 320×240 képpontból álló hőmérsékleti 
képet készít, ami a beépített detektor felbontásával meg-
egyezik. A kamera -40 °C – +500 °C közötti tartomány-
ban képes mérni. A felvételeket belső memóriába, illetve 
CompactFlash kártyára tárolja. A mérés során készít-
hetünk folyamtos felvételt (avi fájlformátum), szekven-
ciális sorozatfelvételt, illetve egy-egy képet. A műszer 
rendelkezik beépített digitális kamerával, amelynek se-
gítségével a vizsgált objektumról vizuális kép készíthető. 
A felvételek készítésekor lehetőségünk van 2,4 vagy 8-
szoros optikai zoom-ot használni.

Számos területen (gépészet, építészet, gyógyászat) alkal-
mazzák, mert 

• valós időben lehet elvégezni a vizsgálatokat, 
• érintés mentes a vizsgálat (nem kell direkt kontaktus 

a mérendő tárggyal) 
• roncsolásmentes vizsgálati módszer 
• könnyen feltérképezhetőek és felismerhetők a 

termális rendellenességek 

• későbbi analízisre tárolhatók az adatok 
• részletes analízisre ad lehetőséget 
• pontos numerikus mérési értékeket kapunk. 

A felsorolt előnyöket kívánjuk alkalmazni a vízügyi gyakorlatban is. Célunk, 
hogy az egyéb területeken szerzett tapasztalatokat elsajátítva megfelelő 
módszert dolgozzunk ki és használjunk: 

• szivattyútelepi diagnosztikára 
• elektromos berendezések 
• gépészeti szerkezetek 

• földművek vizsgálatára 
• szivárgási vizsgálatok, a szivárgási vonal lehatárolása, annak változá-

sának nyomon-követése 
• árvíz alatti monitoring a töltésállapot figyelésére 
• árvízi jelenségek detektálása, a termovíziós felvételek segítségével 

„előrejelzés” kidolgozása 
• összefüggések meghatározása a főmű szivárgási tulajdonságai és a 

felépítő anyag, illetve a struktúra alapján 
• a működési területen lévő földművek kataszterének elkészítése a mért 

adatok, tapasztalatok alapján 
• a később kialakuló monitoring eredmények alapján a szükséges 

beavatkozások terveinek előkészítése, a gyenge pontok lehatárolása 
• az árvízvédelmi védvonalak keresztezéseinek felülvizsgálatára 

• zsilipek felülvizsgálata, a megfelelő zárás ellenőrzése 
• a földművek átvezetéseinek folyamatos ellenőrzése, esetleges szivárgás 

lehatárolása 
• az ellenőrzések tapasztalatainak kiértékelése, az „előrejelzés” kidol-

gozása.

Informatikai fejlesztések

A projekt másik közvetlen célkitűzése a védelmi információk gyors és bizton-
ságos áramlásának biztosítása, az ATIKÖVIZIG informatikai és hírközlő rendsze-
rének korszerűsítése. Ezzel elősegítjük a védelmi tevékenység 
ellátásához szükséges adatok központba jutását, azaz a döntést 
hozókhoz való eljutását és az adatok gyors feldolgozását, 
valamint a döntést követő intézkedések gyors és biztonságos 
végrehajtásának lehetőségét teremtjük meg.

Vizuális észlelő állomás telepítése a szegedi belvárosi 
Tisza szakasz megfigyelésére
A Tisza szegedi szűkületének vizuális megfigyelésére telepí-
tettünk egy webkamerát. A kamera legfőbb lehetőségei az 
alábbiakban foglalhatók össze.

• Jég megfigyelés. 
• Szennyeződések levonulásának megfigyelése. 
• Mederváltozás követése. 
• Vagyonvédelem (támfal rongálás elleni védelme).
A képeket egy videó szerveren rögzítjük, mely tárolja a ka-

mera élőképét. A kiragadott képeket archiváljuk, és a vízállások-
hoz hasonlóan visszakereshetővé tesszük. A kamerát távolról 
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