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József professzor, a Magyar 
Hidrológiai Társaság elnöke 
és dr.Varga Miklós vízügyi 
főigazgató adta át a rangos 
díjat a hódmezővásárhelyi 
szennyvíztelepnek. 

A neves szakemberekből 
álló bírálóbizottság dr. Nagy 
L. Dénes elnökletével alapos 
mérlegelés után, több pályá
zó közüÚartotta érdemesnek 
a naponta tizenöt ezer köb
méter kapacitású, kiváló léte
sítményt.a díjra. 

A városháza gyönyörű ter
mében a méltató beszédek 
szónokai kiemelték a telep 
jelentőségét a környezetvé
delemben és a városfej lesz
tés ben egyaránt. Dr. Rap
csák András polgármester, 
országgyűlési képviselő 
azonban - rá jellemz6 mó
don - már előre tekintett. 
Elmondta, öt év alatt szeret-

nék meg valósítani a város 
csatornázását, és - szenny
víztisztító telepüket regioná
lis rendszerben múködtetve -
fogadni a környező települé
sek szennyvizét is. 

A városházán tartott ün
nepség kitüntetések átadás á
val zárult. A résztvevők ezu
tán a helyszínre mentek, ahol 
Varga Miklós és Juhász Jó
zsef leleplezték a díj ról ta
núskodó :emléktáblát a telep 
bejáratánál, majd megtekin
tették a, múködő létesít
ményt. ! 

Az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóság, amely 
szakmai ~hatósági segítséget 
adott a' fontos mú létre
jöttéhez, ez úton is gratulál a 

város vezetőinek, szakembe
reinek és minden egyes pol
gárának. 

Az új telep kapacitása 15 
ezer m'/d, kiépítése azonban 
olyan, hogy a mechanikai 
tisztítóegység már a csator
názás II. ütemének szenny
vízmennyiségeit is képes fo
gadni, mivel kapacitása 20 
ezerm'/d. 

A szennyvíztisztító telep 
tisztitási hatásfoka alapvető-
en a tervezés időszakában 
érvényben levő 3/1984 OVH 
rendeletben a VI. kategóriára 
előírt paraméterek betartását 
biztosítja. Az 1994. szepte~
berében beüzemelt mútárgy
sor azonban az előírtnál jóval 
kedvezőb b paramétereket 
produkált a kibocsátott 
szennyvíz minőségében, s 
ezzel a befogadó Hódtó-Kis
tiszai csatorna vízminőségé
nek lényeges javulását segí
tette elő, a korábbi állapot
hoz képest újra élővíz je~
leget biztosítva. 

A kétlépcsős, elevenisza
pos tisztítás mútárgysora az 
(ún. 2AB technológia) ma
gasfokú biztonságot ad mind 
a kibocsátott szennyvíz mi-

nőségét; mind a részben 
egyesített szennyvízcsatorna 
rendszer lökésszerű terhelé
sének kiegyenlítés ét illetően. 
Az egyesített hálózati rend
szerek esetében az egyik leg
korszerűbb biológiai tisztítá
si technológia j elenleg a vi
lágon, tekintettel nagymérvű 
hidraulikai rugalmasságára. 

A szennyvíztisztító rend
szer egészére az irányítás
technika magas színvonalú 
kiépítettsége jellemző, mely 
biztosítja a terhelésingadozá
sok mellett is az adott mú
tárgysor legoptimálisabb mű
ködését. 

A gazdaságosságot szol
gálja a ,tömbösített műtárgy -
kialakítás és a bővíthető, je
lenleg két párhuzamos tech
nológiai sor kiépítése. A ki
vitelezés példamutató minő
ségi paraméterekkel valósult 
meg. Mindezek a tényezők 
teszik lehetővé azt, hogya 
létszámigény a korábbi te
lepnél üzemelőhöz képest 
1/3-ra csökkenjen - ezzel is 
jelentős költségmegtakarítást 
eredményezve. 

A telep egyik legkorsze
rűbb technológiai megoldása 

az AEROTHERM iszapke
zelő rendszer. 

Az itt képződött biogáz 
gázmotorban való elégetés 
után hasznosítható, s ezzel 
jelentős energiamegtakarítás 
érhető el. A kirothadt iszap a 
közeljövőben - víztelenítés 
után - folyékony állapotban 
mezőgazdasági hasznosításra 
kerül, az ezzel kapcs~latosan 
kijelölt területeken a folya
matban levő méréssorozat is 
kedvező eredményeket mu
tat. 

A szennyvíztisztító telepen 
előkezelő műtárgy sor fogad
ja a szippantott szennyvize
ket. Újszerű megoldással a 
szippantott szennyvíz leürí~
sekor automatikus szenny
vízminőség~érzékelőve1 el
lenőrzik a bebocsátott szenny
víz minőségét, s amennyiben 
az toxikus anyagokat tartal
maz, úgy a biológiai tisztító 
műtárgy s orra nem engedik 
rá, hanem a veszélyes hul
ladéklerakóra vezénylik. 

Az elkészült mú jelentős 
mérnöki alkotás, az alaptech
nológia kivételével teljesen 
magyar tervezés és adaptá
ció. Végezetül megállapít
ható, hogya mú nemcsak ki
váló, hanem mint múszaki 
alkotás - szép is. 

A vízellátási - csatornázási 
szakmérnökökből álló bi
zottság az előzőek !!lapján ja
vasolta az 1995. évi L a m pl 
H u g ó-díj odaítélését a pá
lyázóknak. 

Kardos Imre 
a Lampl Hugó-díj 

Területi Bizottságának 
Elnöke 

Dr. Varga Miklós, az Országos VízÜgyi Főigazgatóság vezetője avatta fól az emléktáblát (Fotó: Tésik Attila) 
i' , 

Beszélgessünk ... 
Ma kilépett cégünktől egy fiatal szakember. Jogi 

doktor, a hatósági osztályon dolgozott pár hónapig, 
most kezdett arra az ismeretszintre jutni, hogy önálló
an dolgozhatott. 

Kilépett, mert mi 30 ezer forint bruttó havi bérrel dí
jaztuk, s ez belátható időn belül lényegesen nem emel-
kedett volna - talán még az infláció mértékével sem. ' 

Olvasom az újságban, Gyulán havi bruttó 20 ez~rért 
dolgoznak a közhasznú munkások a gazkaszáláson, 
gondolom, némelyiknek a végzettsége a 4 elemit köze
líti. 17 évi eredményes tanulás után meg bruttó 30 ezer 
forint! 

A fiatalember elment egy ügyvédi irodához. Igaza 
van. Van kezdő mérnökünk, szirHén 30-ért. Meddig? 
Van 3-4 éve végzett mérnökünk is ... Nekünk még van. 
Napokon belül műszaki doktor - nyelvvizsgával. Ó, ,ő 
jól meg van fizetve, bruttó 40-et kap, 20-at talán haza 
is visz belőle. Meddig marad nálunk? S ki várhat ennyi 
pénzért felelősségteljes, magas színvonalú munkát? 

S ami ebből következik: 5 év múlva, 10 év múlva ki 
lesz ott a gáton, ki fogja elkészíteni a vízjogi enge
délyt, ki fogja meg tervezni az addig teljesen tönkre
ment vízügyi létesítmények felújítását? S ki lesz 
mindezért felelős? 

Apropó: vízügyi létesítmények állapota "', 
Lezajlott az 'őszi felülvizsgálat. Sajnos azt már las

san'megszokjuk, hogyabelvízcsatornák és műtárgyak 
zöme évek óta folyamatosan megy tönkre, most azon
ban a főigazgatóság képviselője szomorúan állapította 
meg, hogy az árvéde1mi töltéseken is látszik a pénzte
lenség. Eddig is látszott, csak nem ennyire. Pedig most 
zöld a fú, vagy inkább a gaz, hiszen gyeptakaróróllas
san nem beszélhetünk. 

Nincsenek már hullámtéri csatornák, már nincs véd
erdő~karbantartás. Pedig a fejünket még használjuk. A 
Maros jobb partján két, korábban problémás zsilip el
záró szerkezetét a Biztonsági Szolgálat mérnökei el
fekvő anyagok felhasználásával, szinte pénz nélkül, 
szellemes, ötletes műszaki megoldással biztonságossá 
tették. Gátőreink emberfeletti munkával legalább egy
szer levágták a töltésen burjánzó gaz- és ámorfaten
gert. 

De mit tudunk egyebet tenni... Az év elején zárolt 
pénzeket a napokban szabadították fel. Hónapokig nem 
volt lehetőség fenntartási, karbantartási munkát végezni. 

A gyom pedig nő és magját is elszórja ... S erodál a 
munkaked v is, ha a legelemibb feltételeket sem teremt
jükmeg. -

Feltételek ... Ha valakitől munkát várunk, azt meg 
kell fizetni, az ingyenmunk~ a ,,kommunista szombat" 
a múltban sem vált be. 

I A vízügyi dolgozóknak ,a beígért 19,5 %-os bérfej
lesztést mind a mai napig nem adták meg. Félek, hogy 
már nem is fogják. Kaptunk az alapbérre május l-től 
lO%-ot, azt is a mirÍisztériUin jóváltából s még mindig 
nem biztos, bázis lesz-e 1997-ben. Ez - ugye - körül
belül 7%-ot tesz ki. Az infláció meg 23-24%. Cs'oda, 

, hogy eddig csak az a bizonyos jogász lépett ki. 
G~tőreink élete is egyre nehezebb ... A fizetés, amit 

pár éve viszonylag kedvezően rendeztünk, már elér ték
telenedett. Az igénybevétel egyre nagyobb, hiszen ma 
80 gát- és csatornaőr a "hadra fogható" erő nagyobb 
része. Egyre nagyobb az igény a gát- és csatornaőr fi
zikai munkavégzésére, de e mellett nem csökkent az 
ellenőrzési, kapcsolattartási feladat sem. 

S van más baj is ... A kielégítő gazdasági tevékeny
ség lassan ellehetetlenül. A mezőgazdasági termék 
nem egyszer eladhatatlan. Az állattartás költségei az 
egekben, a közbiztonság romlása szó szerint létükben 
veszélyezteti munkatársainkat. 

Egyre több - sajnos - az idő előtt rokkant nyugdíjba 
kényszerülő gátőr. Nélkülük pedig nincs vízügy! 

A nagy közalkalmazotti tömegben a négyezer víz
ügyes - csepp. Az egészségügy, az oktatás csődtöme
gében ki gondol ránk! A VIOSZ-t is - úgy tűnik - le
söpri a többi szakszervezet, képtelen az eredményes 
vízügyi érdekérvényesítésre. 

Pedig az időjárás mintha változna! Az idei év árvi
zekben, belvizekben gazdag volt. Nem jósolunk, ahhoz 
nem értünk, de lehet, hogy 1997 is ilyen lesz. A víz
ügyi dolgozók - ha rongyosan is - eddig helytálltak. 
Tragédia még nem történt, igaz, a télen Gyulán csak a 
magas szintű szakmai helytállás, több igazgatóság 
összefogása és egy kicsit a szerencse segített. (Csak 
még egy napig tart acsapadékos meleghullám, senki 
nem tartja gátak között a Köröst!) 

Nem riogatunk, csak beszélgetünk ... A holnap víz
ügyi vezetője, felelős szakembere a mai pályakezdők 
között keresendő, a holnaputáné a vízügyi szakközép
iskolák, műszaki egyetemek padjaiban. Ha a szakma 
anyagi megbecsülése nem javul meg, ezek az emberek 
máshol keresnek boldogulást, nem tehetnek másként. 

S az "árvult védelmi gát" egyedül, ember nélkül 
nem sokáig fog helytállni. 

Csak beszélgetÜnk ... 
Dr. Kováts Gábor 



; ; 2 VIZPARl 1996. OKTOBER-NOVEMBER 

Vízügyi vezetők első országos 
teniszbajnoksága Szegeden 

199~. szeptember 28-án a 
Szegedi Vízügyi SE Tömeg
sport 'Szakosztálya rendezte 
meg a vízügyi vezetők első 
országos páros teniszbajnok
ságát., 

A versenyzőket ezúttal 
feleségeik is elkísérték, ők a 
verseny ideje alatt Szeged 
várOS&val és Ópusztaszer ne
vezet~sségeivel, köztük a 
Feszty-körképpel és a skan
zennel ismerkedtek. 

A verseny - niely valószí
núleg rövidesen bekerül a vi
lág legnevezetesebb tenisz 
rendezvényeinek sorába -
magas színvonalú játékot ho
zott, melyból végül az egyet
len vegyes páros, Jakus 
György győri vízügyi igaz
gató és felesége került ki 
győztesen. Második a Hajós 
Béla-Varga Miklós páros, 
harmadikok pedig a házigaz
dák, Kováts Gábor és Török 

Imre György lettek. A ver
seny - sportértékén túlmenő
en - jól szolgálta a "vízügyi 
csapatszellem" további javí
tását is, mely végső soron 
mindenkinek csak hasznos 
lehet. A résztvevők elhatá
rozták, folytatás jövőre lesz 
Gyulán. Egyes hírügynökséc 

gi jelentések szerint többen 
már -meg is kezdték az ed
zéseket a jövő évi jó szerep
lés érdekében. 

Bajnok páros: a Jakus házaspár 

Szerva a bronzéremért 
- a Kováts-Török páros 

éppen lendületben 

Haj~s Béláé lett az ezüst 
- kis koncentrálás után -> 

Klasszikus mozdulat 
a negyedik helyérf 

- Fehér László 

Főigazgatói fonák - ki tudná hárítani? Talán csak a lábtartást kellene javítani ... _> 

:! 

'Tisztúiítás a Magyar Hidrológiai 
. Társaságnál 

A Magyar Hidrológiai 
Társaslág 3 évenként esedé
kes ti~ztújító közgyűlése 
nagy ~rdeklődés mellett zaj
lott, az aktiv, élénk vita, 
majd a: hosszadalmas válasz
tás összesen 8 órán keresztül 
vette igénybe a résztvevők 
türelmét. 

A j~lenléti ív szerint 219 
társasági tag jelent meg, 189-
en ad~ le· szavazatukat az 
új vezetőségre. 

A napirend szerint a társa
ság vezetősége beszámolt 3 
éves tevékenységéről és a 
gazdálkodásról, a jelenlévők 
megemlékeztek ha:Iottaikról, 
társasági kitüntetések és dí
jak át~dására is sor került, 
módo~ították az Alapsza
bályt ~s megválasztották az 
új vezetőséget. 

Mind a 3 éves beszámoló, 
mind pedig az Alapszabály 
módOSítása és a választás so
rán élénk vita alakult ki. 

Végül is a választás ered
ményének kihirdetésére este 
fél hatlcor került sOr, ekkor 
már a' teremben mintegy 60 
résztvevő tartózkodott. 

Az ~j vezetőségbe a követ
ke~őkkerültek be: 

Elnök: dr. Starosolszky 
Ödön I , 

Alelnökök: Dr. Szálávik 
Lajos és Karászi Gáspár 

Főtitkár: Szöllősi Zoltán 
Főtitkárhelyettesek:Pintér 

Ágnes es dr. Taxner Ernőné 
, Felügyelőbizottság elnöke: 

Fehér Ferenc 
Fegyelmi és etikai bizott

ság elnöke: Litauszki István, 
Gazdasági bizottság elnö

ke: Éhn József 
Ifjúsági tanács elnöke: 

KIing István 
Környezetvédelmi bizott

ság elnöke: Varga Pál 
, Nemzetközi kapcsolatok 

bizottsága elnöke: Holló 
Gyula 
. Oktatási bizottság elnöke: 

dr. Dulovicsné dr. Dombi 
Mária 

Szakértő bizottság elnöke: 
dr. Juhász Endre . 

Tájékoztatási bizottság el
nöke: dr. Bognár Győző 

Vízügyi történeti bizottság 
elnöke: Fejér László 

Kitüntetési bizottság el
nöke: dr. Szigyártó.Zoltán 

Lampl Hugó-díj biráló bi
zottság elnöke: dr. Wisnöv
szkyIván 

Szeniorok tanácsil elnöke: 
Barna Aladár 

Hidrológiai Közlöny szer
kesztőbizottság elnöke: dr. 
Öllös Géza ' 

Hidrológiai Közlöny fő
szerkesztő: Dr. Vágás István 

Hidrológiai tájékoztató 

A Magyar Hidrológiai Társaság október 29-én 
tartotta meg a tisztújitó közgyúlését. 

A két ciklus ,után távozó elnököt, dr. Juhász József 
professzort a közlekedési; hírközlési és vízügyi miniszt~r 

Vásárhelyi Pál-díjjal tüntette ki a vízgazdálkodás és a 
társadalom közötti kapcsolatok, valamint 

az együttműködés fejlesztésében elért eredményeiért. 
Az új vezet&ég dr. Starosolszky Ödön címzetes ,egyetemi 

- tanárnak, a VITUKI vezérigazgatóJá~ak, 
az MHT új elnökének a vezetésével , 

a közgyűlést köv eU í intézl5bizottsági ülésen megkezdte 
a vízkárok elhárítása, a vízellátás és csatornáz~, 

. a vízminl5ségvédelem idl5szerií tudományos és gyakorlati 
feladatainak a számbavételét, programozás át 

és végrehajtását - olvashatjuk abban a közleményben, 
melyet dr. Bognár Győzl5nek, a Magyar Hidrológiai 

Társaság Tájékoztatási Biztottsága elnökének 
aláírásával adtak ki. Olvasóink informálására 

a hivatalos tájékoztatásnál Mvebben is van módunk. 

szerkesztő bizottság elnöke: 
Papp Ferenc 

Az elnökség további vá
lasztott tagjai: dr. Szalay 
György, dr. Váradi József, 
dr. Berczik Árpád. 

A közgyűlés tudomásul 
vette a különböző szakos z
tályok és területi sze~ezetek 
korábban megválasztott el
nökeinek jegyzékét, akik az 
elnökség tagjai, így terüle
tünkről dr. Pálfai Imre, a 
Mezőgazdasági Vízgazdál
kodási Szakosztály elnöke, 
Török Imre György, a szege
di Területi' Szervezet elnöke, 

Csatlós Péter, a szentesi Kör
zeti Csoport elnöke. 

Áz elnökség tagja lett to
vábbá ,egy alapszabálymódó
sítás kapcsán a társaság elő
ző, leköszönő elnöke. Alap
szabály -módosítások kereté
ben a közgyúlésdeklarálta a 
főtitkár felelősségét a társa
ság jl;azdálkodásáért. 

A közgyűlés emlékezetes 
eseménye volt a társasági dí
jak, kitüntetések átadása, 
melynek során Kardos Imrét, 
a szegedi területi szervez!ft 
tagját, annak egykori alelnö
két; a Vízügyi Igazgatóság 

nyuga:Imazott főrilérnökét a 
Társaság "Tiszteleti tag" 
címmel és ezzel járó ezüst
gyűrűvel tÜlltette kL 

Tiszteletbeli tag: 
Kardos Imre 

Az Ativizig osztályvezető 
helyettesét, dr. Török József 
főtanácsost, a területi szerve
zet tagját Pro Aqua kitünte
tésben i:észesftették. 

A közgyúlésen bejelentet
ték, hogy az OVF és a Ma-, 
gyar Hidrológiai Társaság 
korábban közösen 'alapított 
díjáva:I, melyet Lampl Hugó
ról neveztek el, az idén a 
hódmezővásárhelyi szenny
víztisztító telepet tüntették 
ki. 

A mű alkotói viselhetik a 
"Lampl Hugó-díjas mérnök" 
cimet. 

Török Imre György 
/ 

A parlamenti 
képvise/6k 

nem 
táp/á/nak 

illúziókat ... 

Hazárd
'iáték? 
Gazdag János, mak:ói 

országgyűlési képviselő 

kezdeményezésére a 
Magyar Szocialista Párt 
Költségvetési, Pénz
ügyi és Számvevőszéki 
MunkacsoporUa foglal
kozott a vízügy finan
szírozási gondjaival. 

A beszélgetésen -
melyre szeptember 30-
án, Budapesten került 
sor - a munkacsoport, 
dr. Varga Miklós fő
igazgató és dr. Kováts 
Gábor igazgató vett 
részt. 

A vízügyi vezetők 
bemutatták a finanszí
rozás két nagy gondját, 
a szükségletek és lehe
tőségekóriási eltérését, 
mely így évről évre nö
veli a gondokat és ve
szélyezteti az ország 
védbiztonságát; vala

-mint azt, hogy a jelen-
legi finanszírozási tech
nika nem veszi figye
lembe azt a vízügyi sa
játosságot, hogy napról 
napra az előre ki nem 
szánÜtható természeti 
erőkkel kell megküzde
ni és így pl. az egy-ti
zenkettedes finanszí
rozás sokszor komoly 
gondot okoz, rontja az 
amúgy is kevés pénz 
felhaSználási hatékony
ságát. 

A képviselők nem 
tápláltak illúziókat. 
Gyökeres javulás az 
összegszerúségben 97-
ben nem várható, de 
ígéretet tettek a finan
szírozás technikájának 
javítására. 

Az kiderült ebből a 
beszélgetésből is, hogy 
a politikusok jószándé
ka adott, de a vízügy 
sajátosságát nagyon ke
vesen ismerik. , 
- Dr. Sós Győző képvi
selő a megbeszélés vé
gén nagyon súlyos, de 
igaz és számunkra bíz
tató megállapítást tett. 
Azt mondta: "Ú gy ér
zem; az árvízvédelem 
területén hazárdj áték 
folyik, a kockázat óri
ási, jobban fogunk fi
gyelni a területre." 
Előre is köszönjük. 
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A Tisza haidan, mos,t 
és a iövöben * 

Ha arra akarunk választ gyobb változást az ún. Tisza
adni, hogy a Tisza milyen ,szabályozás okozta, melyet 
volt hajdan, milyen volt ősi 
állapotában, először a kérdé
ses időp,ontot kell kiválaszta
nunk, mert a foiyó az idők 
során sokat változott. 

Például a jégkorszakban 
(kb. százezer évvel ezelőtt) 
még Debrecentől délre folyt, 
és Orosháza tájékán ömlött 
bele a Zagyva. Természete
sen nem szükséges most 
visszamennünk a geológiai 
korokba, de érdekes lehet 
számunkra pl. a honfoglalás 
kora, amikor a Tisza már 
nagyjából a mai helyén ha
ladt, sininden bizonnyal 
még érintetlen, emberi be
avatkozásoktól menteS volt. 
A későcközépkorban a kü
Iönféle vízhaszonvételek, 
legfőképp a halászat, majd 
később i a vízi malmok, il
Ietve az elgátolások, már itt
ott nyomot hagytak a folyón. 

Kétsé~telen, hogya leg na-

éppen 150 évvel ezelőtt, 
1846. augusztus 27 -én - gróf 
Széchenyi István első ka
pavágásával - ünnepélyesen 
kezdtek meg a Dob-szeder
kényi átvágásnál. 

A folyó szabályozása 
azonban régebbi időkre nyú
lik vissza. Az 1730-as, 40-es 
évekből folyókanyar-átvág á
sokról tudunk a Felső-Ti
szán, Szegednél pedig töltés
építésekről. 

Az 1830-as években már 
hosszú szakaszokon volt 
"betöltésezve" a Tisza, de a 
mellékfolyók is. Tehát az át
fogó Tisza-szabályozás meg
indítását hosszú, mintegy 
százéves érlelődési folyamat 
előzte meg. 

A lakosság lélekszámának 
növekedése és a kibontakozó 
gazdasági fejlődés, mely a 
vízgyűjtőn végzett nagyará
nyú erdőírtással, s annak ár-

r-- :Dr. Pál'ai Imre 

víznövelő hatásával esett 
egybe, szabályozott vízálla
potokat követelt a Tisza
völgyben. 

A Tisza-völgy rendezését 
világviszonylatban az öt leg
nagyobb táj átalakító munka 
közé sorolják. 

A rendezés valóban ala
posan átalakította a táj at, s a 
vizes élőhelyek sokaságát 
semmisítette meg. A szabá
lyozás végül is elérte célját, 
ami kettős volt: "egyik a dú
ló elem átjainak korlátozása, 
másik a hajózás könnyíté
se"- ahogy azt Vásárhelyi 
Pál írta a Tisza folyó általá
nos. szabályozásának terveze
tében. 

A Tiszát ért változtatások 
közül legjelentősebb a ka
nyarulatok átvág ása. A folyó 
alföldi szakaszán öss'zesen 
mintegy száz átvágást végez
tek, melyek révén a' folyó 
eredeti, kb. 1400 km-es teljes 
hossza 960 km~re csökkent 

A tágabb Tisza-menti táj lépcső, végül 1976-ban a leginkább a holtágak; vala
az által változott meg, hogyaVajdaságban lévő Törökbe- mint az elhagyott régi folyó
folyót szinte végig követő ár- csei vízlépcső készült el. A medrek nyújtanak'teret. 
vízvédelmi töhések meggá- duzzasztott folyószakaszo- Érdemes lenne pl. meg
tolták az árvizek kitörését és kon megszűntek a hajózási vizsgálnia Pusztaszeri Táj
szétterülését, megalapozván akadályok, a víz sebessége védelmi Körzetben kanyar
ezzel nemcsak a mezőgazda- lényegesen .csökkent, ez a gó, belvízcsatornává átaIa
ság, dea közlekedési és a körülmény a, víz öntisztító kitott Kistisza rehabilitálását, 
településhálózat fejlődését is, képességének és egyébként életre keltés ét. A folyó teljes 
végeredményben az Alföld is romló minőségének nem hullámterének védetté Ílyil
általános (kulturális és, gaz- kedvezett. A vízlépcsők épí- vánítása távlati célként ki
dasági) fölemelkedését. A tésének elsődleges célja a Ti- tűzhető. 

Tisza-szabályozás természe- sza-völgyi öntözési vízigé- Mindezek mellett nem 
tes következményeként lé- nyek kielégítése, de nemcsak mondhatunk le a folyó által 
nyegesen megváltozott a fo- a Tisza mentén, hanem a Kö- kínált lehetőségek továb bi 
Iyó vízjárása: az árvizek leg- rösök völgyében is, ahol kihasználásáról, valamint az 
magasabb levonulási szint je nyáron alig volna víz, ha a árvízvédelmi biztonság meg
kb. három inéterrel emelke- Tiszából nem vezetnék ide a őrzéséről, illetve szükség 
dett, a kisvizek szilltje vi- Keleti fócsatornán és más szerinti növeléséről sem. Ez 
szont hasonló mértékben' nagy csatornákon keresztül. épp olyan bűn lenne, mint a 
süllyedt. Jóval nagyobb lett Milyen lesz a Tisza a jö- folyó és környe2<ete termé
tehát a "vízjáték". A levágott vooen? Attól függ, hogy mi- szeti védelmének dhanyago
folyókanyarokból holtágak Iyen időtávlatragondolunk. lása. Lényeg, hogya termé
keletkeztek, amelyek - főleg Ezer' év múlva nyilván más- szetvédők és a vízügyesek 
a hullámterekben - lassan, képp fog kinézni, mint ma. A közösen dolgozzák ki elkép
de fokozatosan feltöltődnek. természetvédóknek jogos az zeléseiket és összehangoltan 

A Tisza mai képét leg- a fölfogásuk, hogy lehetőség hajtsák végre. 
utóbb a folyami vízlépcsők szerint meg kell őrizni a fo" Dr. Pálfai Imre 
formálták. Ezek újólag meg- Iyómai arculatát, sőt - ahol 
változtatták a vízjáiást, s va- lehet - a korábbi, természet- *Elhangzott a Mártélyi 
lamilyen formában minden közeli állapotok visszaállítá-. Tájvédelmi Körzet ,fenn
bizonnyal a folyó élővilágát sa sem lehetetlen, de ennek állásának 25. évfordulója 
is. Elsőként 1952-bim, a Ti- igen kicsi a realitása.. alkalmából rendezett ta
szalöki vízlépcső, majd Az ilyen törekvéseknek e1- nácskozáson, 1996. augusz-
1973 -ban a Kiskörei víz- sősorbán a folyó hullámtere, tus 30-án. 

... "A%. igazgatósáQok 
maguk alól húznak ki 

#. Ie II a sam It... . 
! 

Örülök, hogy a regionális vízgazdálkodási 
tervezés tapasztalatairól szólhatok néhány 
szót, mt(rt úgy érzem, hogy ez a kérdés 
napjainkban nem kap kellő figyelmet, nem 
kap olyan hangsúlyt, amilyet megérdemelne. 

Mik al tapasztalatok a Dél-Alföldön, tehát 
az Alsó 7 Tisza vidékén, valamint a kap
csolódó szomszédos területeken, melyek az 
Alsó-Duha-völgyi, a Körös-vidéki és a Kö
zép-Tis~a vidéki Vízügyi Igazgatósághoz 
tartoznak? 

Ai első tapasztalat, amit leszűrhetünk az 
elmúlt húsz éves időszakban elkészített kb. 
40 Vízúzdálkodási tervből, az az, hogy 
ezeknek la terveknek két fő típusa van. Az 
egyik tipus az átfogó, a vízgazdálkodás 
teljes körére kiterjedő terv (az összes tervnek 
csak körülbelül egyharmada volt ilyen), a 
másik tfpusú terv viszont csak egy, vagy né
hány szakágazati területre terjed ki. Ezek az 
utóbbi tervek mégse valamilyen beszűkült 
szemléletet tükröznek, mert a "h~zó" szak
ágazat kényszerűen maga köré vonta egyéb 
kérdéseknek a vizsgálatát is. Leggyakrabban 
az öntözés, ill. a mezőgazdasági vízhaszno
sítás kérdései voltak a fő szempontok, és 
ezek automatikusan maguk után vonták a 
vízrendezési, a környezetvédelmi, a tározási 
és az egyéb kérdéseket is. Úgy gondolom, 
hogy ez a továbbiakban is így lesz, tehát az 
átfogó vízgazdálkodási tervek mellett to
vábbra is készíteni kell bizonyos szűkebb te
matikájú; szakágazati jellegű terveket. 

Egy másik tapasztalat a terveknek a vizs
gálati határaira és ezzel kapcsolatban a vizs
gálatokmélységére vonatkozik. Nagyon 
sokféle határa lehet egy-egy vízgazdálkodási 
tervnek. Lehet közigazgatási, pl. megyeha
tár, lehet egy jellegzetes tájegységhatár vagy 
éppen a vizgyűjtőhatár. De a vizsgálati terü
letet kijelölhetik két folyó között, egy felszin 
alatti vl;zbázison, egy mesterséges vizpótló 
rendszer:hatásterületén stb. is. 

Mindig az adott probléma határozza meg, 

hogy mekkora területet, s milyen területet 
vizsgáljunk. 

Tehát nem kell fétisizálni a vízgyűjtőt, bár 
valóban a legfontosabb, hogy vízgyűjtőben 
gondolkozzunk, és aszerint tervezzünk, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az ese
teknek a nagyobb részéb'en a vizsgálati terü
letnek a "magja" nem vízgyűjtő terület, ha
nem valami más, a fölsoroltak közül vala
melyik, vagy azoknak valamilyen kombiná
ciója. A probléma áthidalására többféle vizs
gálati terület jelölendő ki, és mindig na
gyobb területet kell vizsgálni, mint amire a 
megbízás vonatkozik, .de a vizsgálatokat a 
peremterületen nem kell olyan sokrétűen és 
olyan mélységben elvégezni, mint a ,,magban". 

Például Csongrád megye vízgazdálkodás
fejlesztési koncepciója kapcsán behatóan 
meg kellett vizsgálnunk természetesen 
Csongrád megye területét, ezt nevezhetjük a 
vizsgálati terület magjának. A szomszédos 
belvízgyűjtő terül~teket valamivel kisebb 
mélységben vizsgáltuk, végül ki kellett te
kintenünk a teljes Tisza-vízgyűjtőre is, még
pedig nem csak a vizsgálati mag fölötti terü
letekre, hanem az alatta lévőkre is. De ezt a 
kitekintést, ezt a vizsgálatot már nem kellett 
olyan mélységben és olyan sokrétűen elvé
gezni, mint az alapterületen. belül, hanem 
csak azokra a kérdésekre, amelyekre ez in
dokolt volt. Például az árvízi kérdésekre, a 
fol yók vízminőségére, a' vízlépcsőknek ,a 
szerepére. 

Mindez azt mutatja, hogy a vizsgálati te
rületek igen tág határok közt változhatnak. 
Az általában 100 km2 és 10 OOO km2 közötti 
vizsgálati mag mellett (már ez is három 
nagyságrendet ölel fel) nagyobb területeket 
is ismerni és kezelni kell valahogy. A vizs
gálati területen áthúzódó politikai határ kü-
1önös nehézségei okoz a tervezés, az adatok 
beszeq.ése, a konzultációk lefolytatása so
rán, de ezek a nehézségek nemzetközi kap
csolatokon keresztül áthidalhatók .. 

A jövőben, úgy érzem, nagyobb erőfeszí- szédos igazgatóság. Nagyon jó együttműkö
téseket kell tenni a közös, együttes tervezések be- dés alakult ki az igazgatóságok között és 
indítására. igazgatóságon belül is. Rendszerint a Víz-

A vizSgálati határoknak előzőekben vázolt gazdálkodási Osztály irányította a tervezést, 
rugalmas és tág értelmezését nagyon fon- de a kidolgozásban részt vett a többi szaká
tosnak tartom. Tulajdonképpen azt lehet gazati osztály és a szakaszmérnökségek, to
mondani, hogy sok kérdés, legalább is itt a vábbá külső szakértők és kutatók is. Tapasz
Dél-Alföldön, Duna-medencebeli gondolko- talható, hogy ma már nem bírnak az igazga
dást kíván. De ha arra gondolok, hogya sie- tóságok ennyi tervezési munkát elvégezni, 
gedi szennyvíz, amelyet egyáltalán nem tisz- van egy bizonyos átrendeződés. Egyre több 
tftanak, végül is a Fekete-tengernek a vízlni- magántervező iroda kapcsolódik be a ter
nőségét rontja, még a Fekete':tenger állapotát vezésbe, amit egyfelől helyeselni lehet és tá
is figyelembe kell venni, és a megoldá- mogatni kell, másfelől viszont úgy érzem, 
soknál, vagy bármilyen gazdasági értékelés- hogy ha a vízügyi igazgatóságok teljesen ab
nél ezt is számításba kell venni. bahagynák a vízgazdálkodás i tervezést, saját 

A következő tapasztalat a tervek tartal- maguk alól húznák ki a "sámlit". Mert az a 
mára vonatkozik. Ez igen változatos, a ki- tapasztalatunk, hogya vízkészletgazdálko
tűzött céltól vagy a fölvetett problémátal dás, de más szakágazati tevékel'lység sem 
függően. Általában megállapítható, hogy vi- végezhető jól akkor, ha nem gondolkodunk 
szonylag keveset foglalkoztunk a célterve- szélesebb látókörben, nagyobb időtávlatban 
zéssel, tehát a probléma-föltárással, amit a és nagyobb térben. Vagyis, ha lényegesebb 
q,tegbízó jóformán készen szolgáltatott, és fejlesztési feladatainkat nem a vízgazdálko
utána szinte azonnal elkezdtünk tervezni. A dá~~ tervezés keretében próbáljuk megoldani. 
céltervezés a későbbiekben nagyobb figyel- Osszegezve: azt szűrtem le magamban, 
met, talán egy külön dokumentációt is kiván. hogy vízgazdálkodás i tervezésre feltétlenül 
A másik tapasztalat, hogy több v.ízgazdálko_szükség van. Ez nélkülözhetetlen a vízügyi 
dási terv túlment a saját keretein, bizonyos ágazat jövője, de mondhatnánk Magyaror
mértékig környezeti hatástanulmánynak is szág jövője szempontjából is. Ez így pateti-

kusan hangzik, de lényegében erről van szó. 
beillik. A tervezésnek az egyik fő nehézsége És tervezésre nemcsak időnként van szük-
abban volt, hogy elég nehezen tudtunk a ség, hanem folyamatosan. Azt hiszem, a fo
társágazatokkal, a nemzetgazdaság más ága- Iyamatosság az a szó, amita legjobban hang
ival összhangot és kontaktust teremteni. Ku- súlyozni kell. Ne essünk ki abból a vérkerin
tatóintézetek, államigazgatási szervek, helyi' gésből, amibe időnként kampányszerúen be
érdekeltek bevonásával, a velük lefolytatott lejövünk. Fontos továbbá, hogy amit csi
konzultációkkal mégis sikerült közelebb ke- nálunk, azt rugalmasan, probléma-orientál
rülni egymáshoz .. A jövőben e téren talán tan és körültekintően csináljuk. Tehát ne ál
könnyebben lehet majd boldogulni, ehhez a problémákkal, hanem valós problémákkal 
területfejlesztési törvény most már megadja foglalkozzunk, mégpedig más ágazatok fi
a törvényes alapot is. gyelembevételével és bevonásával, a vízgaz-

V égül a szervezeti kérdésekreíI néhány dálkodás-fejlesztést a területfejlesztésbe szo
szót. Ezeket a terveket zömmel, szinte 100 %- rosan beillesztve. Így lesz munkánknak va
ban a vízügyi igazgatóságok készítették. lóban értelme és haszna. 

d· . "Elhangzott 1996. szeptember 24-én Hajdúszobosz-
Legtöbbnél a s:z;ege l Igazgatóság volt a ko- lón, az országos vizkészletgazdálkOdási szakmai kon
ordinátor, más esetekben valamelyik szom- zultáción. 
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Szeptemberben az évszaknak megfelelőnéllényegesen csapadékosabb, hidegebb volt az 
időjár~s, rendkívül kevés napsütéssel. Működési területünkön a csapadék mennyisége a 
sokéves havi összeg 1,5c2,5-szerese lett. A lD-20 csapadékos napon a legtöbb eső a délnyu
gati, ilietve az északkeleti, keleti körzeteket érte. ' 

Ativizjg területi csapadék (mm) 

'maximum minimum' átlag 

sokévi átl. viszonyított 

helye helye csapad. (%) eltérés (mm) 

tár havi 151 Mórahalom 65 Kiszombor 87 181 +39 

nov, I-tó\ 624 123 +117 

Az fdén ebben a hónapban lett a legnagyobb a napfényhiány, a havi napfény tartam még a: 
sokév~s átlag felét sem érte el. Szokatlanul alacsony volt a léghőmérséklet is: a napi 
középhőmérséklet a hónap kétharmadában 15 oC alatt maradt. Ilyen hideg szeptember 
nagyoh.ritkán, nagyjából 50 évenként fordul elő. 

Állo

más 

Tárgyhavi napfénytartalom (óra) Tárgyha~i léghőmérséklet (oc) 

okévi havi átl. viszonyított .maximum minimum átlag. 

% eltérés' dátum dátum eltérés a sokévi 

havi átl.~tól" 

Szeged 96 45 -118 23 4. 4 27. 13.5 -3.7 

A Tisza vfzrendszerében három hullámban számottevő áradások jelentkeztek. Kiemelkedően ma
gas vf21állások a Körösök felső szakaszain, és az első árhullámból alakultak ki (Fekete-Körös: III: 
fok). A.z Alsó-Tisza vidékén a középvfzi meder telt meg, fgy' a hullámtérre csak néhol jutott ki a vfz. 

Tárgyhavi felszini vízállás (cm) 

Vizmérce maximum minimum közép 

dátum dátum mederteltség (%) eltérés 

KörÖs. Szarvas 506 12. 359 23. 451 54 +11 

Maros. Makó 186 29, -50 4, 43 20 +40 

Ti~i~,-Sz~g~d 420 30, 98 l. 248 41 +112 

A hónap folyamán a talaj felső' fél. métere mindenholtelít6dött, iUétve telítettségi állapot 
közelébe kelült. Az 50-100 cm-es rétegben is nőtt a nedvesség, a Tiszától keletre 50-90 %
os, nyugatra 45-55 %-os vfztartalomig. 

A talajvíztükör mozgása kevés kivételtől eltekintve emelkedővé vált. Jelentősebb 
változá~ok a tiszántúli részen voltak, 10-50 cm-es emelkedésekkeL A Duna-Tisza közén 
többnyire csak 10-20 cm-es volt az áradás, és itt valamivel több helyen fordult elő 
vízszintcsökkenés is. A sokéves havi vízszintektől való elmaradás néhol számottevően 

I' 

csökke~t. (Készítette a vizrajzi csoP9rt) 

L Talajvizkút 
!' 

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm) 

száma !: helye terep alatt változás az elmúlt eltérés a sokéves 

hónaphoz viszonyítva havi átlagtól 

453 Vásárhely 361 +26 O 

473 Mezóhegyes 542 +22 -102 

883 K.félegyháza 347 O -112 

Hdvi csapadékösszegek alakulása az Ativizig területén 
1996. szeptember 

sokéves havi átlag 

• tárgyévi havi összeg 

Tanulmányok 
a vízgazdá.lkodásról 

Aki csak egy kicsit is érdekelt tatási és statisztikai módszerrel) 
a DUna-Tisza közi hátság víz- felmért, illetve, az érintett víz
gazdálkodás ának ügyében - ügyi igazgatóságok által tapasz
márpedig aki ezen a vidéken él, talatok alapján becsült közlése
iaz (akarja~nem akarja) érdekelt, ket. A két módszer ötvözés ére 
vagy legalábbis valamiképpen javaslatot ad és adatlapot szer
érintett, - az Iiaszonnal forgat- keszt. A VITUKI-ban készült 
hatja azt a kis könyvecskét, ami másik tanulmány ("A talaj- és 
a napokban látott napvilágot az rétegvízháztartás együttes mo
Országos' Vízügyi Főigazgatóság dellezésének lehetőségei")a re
kiadásában, dr. Varga Miklós gionális méretú talajvízszint
főigazgató előszavával,. dr. Pál- süllyedés ek szempontjából 
fai Imre, az Alsó-Tisza vidéki számbaveszi a számítógépi mo
Vízügyi Igazgatóság osztályve-dellezésre rendelkezésre álló 
zető mérnöke - szakmai berkek- szoftvereket. A függelék címe: 
ben már megszokottan profi, "A Duna-Tisza közi homokhát
mindenki számára jóI'áttekinthe- ság vízgazdálkodási kérdései, ta
tő - szakavatott szerkesztésé- lajvízszint-süllyedések, okok és 
ben. következmények." A címben 

A kiadvány lényegretörően megjelö\teken túl intézkedéseket 
elemzi a témában 1990-1995 javasol a víztakarékosságra és a 
között készült tanulmányokat, ' folyókból történő vízpótlás meg
bemutatja a jelzett időszakban e valósítására, 
tárgyban rendezett~konferenciák - A Kiskunsági Nemzeti 
és tudományos tanácskozások Park vizes és füves területei
leglényegesebb előadásait. ldő- nek rekonstrukciós progriunja' 
rendi sorrendben tartalrriaz egy (1992), A tanulmány annak a na
összeállftást, ami az adott prob- gyobb munkának a része, ame
lémáról ebben az időszakban Iyet a magyar szakértők bevoná
megjelent önálló kiadványok, sával a DHV Consultans BV 
folyóiratbeli közlemények, tudo- (Hollandia) készített. Az össze
mányos konferenciák kiadvá- sen 12 kötetből álló dokumen
nyaiban közreadott előadások és tumból négy kötet foglalkozik a 
a napilapokban megjelent cikkek Kiskunsági Nemzeti Park vizes 
válogatott jegyzékét tartalmazza és füves rekonstrukciós lehetősé
(megjelölve a hozzáférhetőség geivel. 
'Iehetőségét is) és szól a kor- _ Változások a Duna-Tisza 
mány, valamint az országgyúlés közi tavak v,izháztartásában 
azon határozatairó\, amelyek a (1992). A tanulmány' a természe
homokhátság vIzpótlásával. a tes tavak területének, vízmélysé
térség kritik\ls vízháztartási gének csökkenését és a mester
helyzetével foglalkoznak,' séges tavak arányának növeke-

Nehéz dolog ebből valami desét, illetve ezek okait vizsgálja, 
olyat kiragadni, ami röviden, de _ Azészak-b:lcskai hátság 
velősen felkeltené a izakgyújte- vizgazdálkodás-fejlesztési kon
mény iránt a figyelmet, mert va- cepciójának felülvizsgálata. A 
lójában az egész mú rövid és, ve- tanulmány a térség vfzgazdálko
lős, Néhány szót (mintegy ki- dás-fejlesztésének áttekintése 
vonatot) mégsem tartok fölösle- céljából, a Kígyós vfzrendszer 
gesnek. területén gazdálkodó< szerveze-

Tehát a tanulmányok: tek kezdeményezésére készült. 
- Előtanulmány.a Duna-Ti- Kidolgozza a bácskai térség tér

sza közj hátság vízgazdálkodá- szerkezet-fejlesztési konoepció
si problémáinak rendezésére ját, a helyi önkormányzatok szá
(1990). A szerzők a tanulmány mára meghatározza a település
eikészÍtése során a hangsúlyt a fejlesztés fő irányait. 
talajvízszint-változások föltárá- ..: Rétegviz és talajviz kap
sár::t ,és bemutatására, de legfő- csolata a Duna-Tisza közén 
képp a változás okainak keresé- (1992). A tanulmány célja az, 
sére helyezték, különös tekin- hogy a Duna mentén pariiszúré
tettel az emberi beavatkozások sú vízbázisok létesítésére alkal
hatá,saira. mas partszakaszok kiválasztásá-

- A Duna-Tisza közj vízren- hoz adjon segftséget. 
dezések hatásának vizsgálata _ Javaslatok a ,Duna-Tisza 
(1990). A Magyar Hidrológiai közi hátság vizpótlási straté
Társaság munkacsoportja által giájának kidolgozásához 
készített mú szerves folytatása (1992) 
az előző Előtanulmánynak, _ A Duna-Tisza közi hátság, 
amely a vízrendezés hatását csak távlati vizellátásának koncep
érintó\egesen tárgyalta, a vízren- ciója (1992). Összesen II szak
dezés és a talajvíz-süllyedés értői vélemény elemzésének 
összefüggéseit kellő mélysigben összegzése, programjavasiattai 
nem tá~hatta fel. együtt. 

- Népesség- és településfóld- _ Gondolatok a Duna-Tisza 
~zj változások és azok hatása közi hátság és az Alföld né
a vizkivételre a Duna-Tisza hány környezetvédelmi és viz-
közén (1990). A tanulmány ké- gazdálkodási problémájáról 
szítői a lakosság vlzfogyasztásá- (1993). A rövid tanulmánya 
nak változását, a hozzá kapcso- megoldást a Duna-Tisza csator-
lódó minden egyéb járulékos na megépítésében látja. 
problémával együtt a szerzők ál- _ A Duna-Tisza közén talaj
tal összeállftott (és a inegkérde- vizből kielégithető vizigények 
zettektől kitöltve visszakapott) (1993), A felszín alatti víz
kérdőívek adatainak feldolgozott készlet védelmében, az engedé
eredményei alapján becsülik Iyezések korlátozásához nyújt 
meg. segédletet. 

készlet biztositásának lehetősé
gei (1993). A tanulmányban a 
vízgazdálkodási létesítmények 
fejlesztésének mennyiségi szá
mításai és azok becsült költsége 
is helyet kapott. 

- A bácskai többcélú vizgaz
dálkodási rendszer koncessziós 
megvalósitásának és üze
meltetés~nek lehetősége (1993). 
G.azdaságossági vizsgálattal 
bizonyítja az állami s zerep
vállalás szükségességét. 

- A Duna-Tisza közj vizpót
lás gazdaSági vi7.'igálata (1993), 
A tanulmány célja a témában 
ajánlott alternatívák gazdasági 
elemzése. 

- A Duna-Tisza közi hátság 
vizgazdálkodási koncepciójá
ban szereplő változatok kör
nyezetgazdálkodási szempontú 
összehasonlitása (1994), A ta
nulmány a különböző vfzhaszná
latok, illetve vízpótlási változa
tok várható környezeti hatásaival 
foglalkozik. 

- A Duna-Tisza közi hátság 
középső térsége vizpótlásának 
elvi maszaki megoldása 0994). 
A térség vfzigényét és vfz •. 
készletét. valamint a vfzpótlás 
lehetőségeit tárja fel. 

- Tézisek és megállapítások 
a homokhátság talajvizszint
süllyedésének terület-, ilIeve 
településfejlesztési kölcsönha
tásairóI (1994). A vizsgált prob
lémát összetett nagy térség i je
lenségként, részben természeti 
folyamat eredményeként. rész
hen emberi tevékenység hatása
ként, részletesen feltúrandó kér
dés formájában mutatja be. 

- Kistérségek vizpótIásának 
még oldása, lokális vizpótIási 
rendszerek kistérségi fejlesz
tési feladatainak meghatározá
sa (1994). A tanulmánya vfz
pótlás kistérségi fejlesztéseire és 
azok terület- és településfejlesz
tési kölcsönhatásaira koncentrál. 

- A Duna-Tisza közj hátság 
nagyobb telepÜlésein keletkező 
és mezőgazdasági vizpótlás cél
jára felhasználható kommunális 
szennyvizek mennyiségi és fon
tosabb minőségi jellemzői 
(1995), 

- Előterjesztés a kormány 
részére a Duna-Tisza közi hát
ság kritikus vizháztartási hely
zetéről (1995). Az előterjesztés 
a témát kiemeit programként ja
vasolja kezelni. 

. - A felszin alatti vizek miníí
sége és vizminőségének veszé
lyeztetettsége a D\lDa-Tisza kö
zén (1995), Határidőhöz kö
tötten javaslatokat fogalmaz meg 
a felszín alatti vizek minőségé
nek védelmére. 

- A Duna-Tisza közj hátság 
agrárfejlesztése (1995), Vala
mennyi eddig készült felmérés, 
vizsgálat, tanulmány adatainak 
felhasználásával javaslatot tesz 
az agrárfejlesztés szükséges in
tézkedéseire. 

A tanulmány-gyűjtemény tar
talmaz még néhány kiegészítő 
szakértői tanulmányt, ezek több
nyire' egy-egy átfogó munka 
megalapozó részei. A rendkívül 
hasznos kiadványért köszönet az 

- A Duna-Tisza közi talaj- _ A Duna-Tisza közj hátság 
víz-forgalom vizsgálata' (1991), vizellátásához szükséges viz- Benke György 
Vljlójában két tanulmányt és egy ,..----------"7"--:---------------, 
függeléket tartalmazó jelentés, VíZPART 

alkotóknák! 

amel~ek közül "A vízjogi enge
délyek nélküli talajvízkivételek 
becslése" cfmú tanulmány egy 
összehasonlító vizsgálattal elem
zi az ásottkutakból és a sekély 
inélységú csőkutakból történő 
talajvíz-kitermelésró\, valamint a 
talajvfzből történő öntözővíz-f~l

használásról (közvélemény-ku-
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