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AZ ALSO-YISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGAYOSAG LAPJA

Számítástechnika
a vízrajz
szolgálatában
Immár 23 éve annak, hogy Magyarországon
a vizrajzi szakterületen dolgozók évi egy alkalommal
megrendezik most már hagyományosnak tekinthet6
találkozójukat. Az általában 2-3 napos értekezleten
a résztvev6k el6adásokat hallgatnak meg
a vÍZrajzi szolgálat működésével, fejlesztésével
kapcsolatos témákról, alkotó szellemű vitákat
folytathatnak a munkájukat közvetlenül érinW
napi problémákról, de hosszútávú
stratégiai kérdésekr61 is. A rendezvényt minden évben
más-más VÍZügyi igazgatóság területén tartják,
leheWséget adva arra, hogy avendéglátók
bemutathassák, a vendégek megismerhessék
a helyi ·vizrajzi munkát, a terület szélesebb
érdekl6désre számot tartó VÍZügyi létesitményeit.
A XXIV. Országos VÍZrajzi Értekezlet
az idén szeptember 25-27-én
az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében
lesz Hódmez6vásárhelyen.
Szerkeszt6ségÜDk ez alkalommal igyekezett
a szokásosnál több vízrajzi témájú cikkel is
gazdagítani a lapot, szívb61 remélve, hogy ezzel
sikerül hozzájárulnia a vÍZrajzi munka
jobb megismertetéséhez.

Köszöntjük az ország minden pontjáról
hozzánk érkez6 vendégeket, sikeres értekezletet,
eredményes munkát kívánunk!

Bemutatkoznak
avendéglátók
Az Alsó-Tisza vidéki Vfzügyi Igazgatóság területe
Magyarország napfényben
leggazdagabb, legmelegebb
táján fekszik, ahol a csapadék alig több, mint az Alföld
legszárazabb vidékein.
A térség arculatának meghatározója a Tisza, me ly a
közel 8500 km2 nagyságú
működési terület észak-dél
irányú tengely ét alkotja. A
folyótól nyugatra a futóhomokos-löszös Duna-Tisza
közi hátság, keletre a löszös
Tiszántúl található. A Tisza,
valamint a területünkön belé
torkolló Hármas-Körös és a
Maros mentén jelentős kiterjedésű mélyártéri területek
vannak. Itt húzódnak hazánk
legmélyebben fekvő területei.
A térség et jellemző idő
j árási és vfzj árási szélső
ségek az Alsó-Tisza vidékén
gyakran okoznak veszélyes
vízfelesleggel és vÍZhiánnyal
járó időszakokat. Ennek
megfelelően mindhárom folyónak igen szélsőséges a
vízjárása, a Tiszán péld.ául
100-4200 m 3/s, aMaroson
30-2400 m3/s között ingadozik a VÍZhozam. A működési
terület egyes részei a belvíz
és az aszály vonatkozásában
is az ország leginkább veszélyeztetett területei közé tartoznak.
A Dél-Alföld vízgazdálkodásában fontos szerepet ját-

szik a felszín alatti vízkészlet. A rétegvízkincs jelentős,
de annak jelenkori és távlati
felhasználása csak megfelelő
kontroll mellett képzelhető
el.
A terület sajátosságai nyomon követhetők az igazgatóság vfzrajzi észlelőhá
lózatának felépítésén is. A
közel 600 törzs és üzemi állomás 40 %-át a talajvízkutak, 27 %-át a vízmércék, 17
%-át a rétegvfzkutak, 16 %át a csapadékmérő állomások teszik ki.
Az összesen 260, országos
jelentőségű törzshálózati
állomás közül nyolc a Tiszán
és a Maroson lévő vízmérce,
210 talajkút, negyven rétegvfzkút és két hidrometeorológiai állomás. Regisztráló
műszerrel a törzs- és üzemi
állomások 17 %-a van felszerelve, ezen belül hat felszíni vizes, 42 felszín közeli,
52 pedig felszín alatti állomáson van. A mérési adatok
folyamatos rögzftését szinte
kizárólag digitális berendezések végzik.
Az észlelőhálózat korszerűsítése az idén fontos állomás ához érkezik, ugyanis
megkezdődnek a szegedi
vízrajzi körzeti távmérőhá
lózat kivitelezési munkái.
Eddig csak két marosi állomáson volt távjelző, de a tervek szerint immár az összes
törzsvízmércét bekapcsolj ák
a távmérésbe. E több éves
fejlesztés eredményeképpen
a felszíni állomások felújftása is meg történik, így ezek

mindegyike meg fog felelni
a kor követelményeinek.
A vízrajzi észlelóhálózatot
az igazgatóság Vízgazdálkodási Osztályához tartozó
V!zrajzi Csoport üzemelteti.
Az üzemeltetésen kívül a fejlesztéshez szükséges beruházási munkák koordinálását, műszaki ellenőrzését, a
hálózatban keletkező adatok
begyűjtését, feldolgozását,
továbbítását, a vfzrajzi informatikai, valamint a tájékoztatási, információ-szolgáltatási feladatokat a csoport
nyolc dolgozója végzi. A három mérnökből, egy felsőfokú számftástechnikusból,
három technikus ból és egy
érettségizett munkatársból
álló kollektíva korösszetétele
kedvező: a létszám felét kiJevő tapasztalt középkorú és
idősebb generáció mellett
négy, a szakmai pályafutása
elején tartó, fiatal kolléga is
dolgozik.
A csoport az igazgatóság
központjában, két igényes
felújított irodai szobában kapott helyet. A munkakörülmények jók, a feladatát például _ a vízrajzi gépkocsi
vezetője kivételével _ mindenki a saját számftógépén
látja el. A vízrajzi adattár is
ezekben a helyiségekben
található, mivel a szegedi
székházban adattári célra
megfelelő szoba már nem
volt kialakftható. A vízrajzi
mérőeszközök, tartalékmű-

szerek tárolására a központtól 6 km-re lévő raktárban
van lehetőség. A csoport
rendelkezik egy terepjáró
gépkocsival, a vízen történő
méréseket pedig egy 6 méteres mérőcsónak segíti.
Lázár Miklós'

EI6történet
Immáron meglehetősen
hosszúra nyúlt (de még nem
megboldogult) ifjúságomból
több, mint 24 évet töltöttem
a vízrajzi szolgálatnál (1976
júliusától). Ez alatt az idő
alatt tanúj a voltam a technika
fejlődésének a "papíron ceruzával" technikától az adatbáziskezelésig.
A kezdeti időszakban az
adatokat előre nyomtatott
táblázatokon tároltuk, annak
rendje-módja szerint dossziékban. A feldolgozás úgy
működött, hogy az oszlopokat kézi módszerekkel összeadogattuk, átlagot számoltunk (osztás papíron). Például egy átlagos vízhozammérésijegyzőkönyv kiszámítása
kb. 4-41 órát vett igénybe.
Ellenőrzésként valaki mégegyszer kiszámolta.
Később (a 70-es évek végén) a technikát igénybe vettük, volt "tekerős" számológép, illetve Ascota "traktor"
(elektromechanikus) számológép. Ezzel egy átlagos vízhozammérési jegyzőkönyv
kiszámítása kb. 2-21 órát
vett igénybe. Ellenőrzésként
valaki mégegyszer kiszámolta. Ebben az időszakban történt, hogyafőnökünk kapott
egy négy alapműveletes
zsebszámológépet, aminek
csodájára jártunk.
Azután (a 80-as évek elején) megjelentek a programozható zsebszámológépek
(én a Ptk lO72-es illetve a
Ptk 1050-es gépekkel találkoztam, azokat programozgattam).
(Folytatás a 2. oldalon)

~G_r_a_tu_l_á_c_ió_J
A Vízpart legutóbbi számában hírt adtunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban rendezett tiszai fotókiállftásról. Most - a
tárlat egy részét bemutató
fényképfelvétellel együtt közöljük a Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi
Minisztériuma Vízügyi Irodájától, dr. Károlyi Csaba
főosztályvezető aláírásával
kapott gratuláló levél szövegét. A címzett dr. Kováts
Gábor, az Ativízig igazgatója
volt.
"Tsztelt Kováts úr!
Az Igazgatóság "Nemzeti
Történeti Emlékpark támogatásáért" arany fokozatú kitüntetés éhez szeretettel gratulálok.

A rangos elismerés, a kiállítás nagymértékű látogatottsága és pozitív visszhangja
egyaránt jelzi, hogy az
ópusztaszeri gátőrház és a
Vízitörténeti kiállítás létrehozása eredeti gondolat
volt. Az évenkénti több százezer látogató körében közkedvelt a vízügy történeti
múltját bemutató modern kiállftás, amely nagymértékben
elősegíti a vízügyi szolgálat
népszerűsítését.

Ezúton is köszönetemet
fejezem ki a kiállftás létrehozóinak.
Budapest, 2000. augusztus 16.
Üdvözlettel:
Dr. Károlyi Csaba
f60sztályvezet6"

Az idei országos

aszály értékelése
Összefoglalónk a 2000.
évi aszály t az aszályossági
index értékei alapján jellemzi, de ezt megelőzően röviden vázoljuk az index egyes
összetevőinek alakulását is.
A csapadékviszonyok nagyon érdekesen változtak.
1999 novemberében és decemberében a sokévi átlagnak több mint kétszerese
hullott le, döntően ez idézte
elő a hatalmas belvízi elöntéseket 1999 végén, illetve
2000 elején.
Az idei év első két hónapjában alig volt csapadék,
március és április az átlagosnál csapadékosabb volt,
de az áprilisi ös~zeg szinte
teljes egészében a hónap elsQ
napjaiban hullott le, s április
7 -én megkezdődött egy rendkívül hosszú csapadékszegény időszak, mely július 6.

A Tisza kanyarja Szegednél

körül megszakadt, de később
ismét folytatódott. Májusban
a sokévi átlagnak körülbelül
csak fele, júniusban pedig
negyede esett!
Július szerencsére országos viszonylatban átlagos
vagy annál csapadékosabb
volt, de a Dél-Alföldön a havi összeg ekkor is elmaradt a
sokévi átlagtól.
Végül augusztus bizonyult
a leginkább száraznak, augusztus végéig néhány helyen csupán 3-4 mm csapadékot mértek, s csak a hónap
utolsó napján volt kiadósabb
eső.

Az idén a legkevesebb
csapadék az Alsó-Tisza vidékén hullott, az április 7. és
augusztus 30. közötti, közel
öthavi csapadékösszeg a 60
mm-t sem éri el!
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Például a vízhozammérési jegyző
könyv számítása úgy történt, hogy papírról bepötyögtük a szelvény területszámoló programot (ennyi fért a memóriájába), majd az adatokkal futtattuk. Azután papírról bepotyögtük a függélysebesség-számító programot és
egyenként kiszámoltuk a függélysebesség-adatokat. A'végén a végeredményeket ugyanígy. Így a számítás 1-1,5
óra volt.

Másfél
évtizeddel
ezelőtt...
A 80-as évek közepe táján megjelent
a ZX Spectrum számítógép. Ezen már
komplett jegyzőkönyvszámító programot (is) készítettünk. Kazettás magnóról lehetett a programot betölteni. A
jegyzőkönyvszámításban ugrásszerű
fejlődést

jelentett, hogy fél-háromnegyed óra alatt készen volt, és ellenőr
zésképp a kinyomtatott adatokat összevetettük az eredeti jegyzőkönyvvel.
(Nem kellett még egyszer kiszámolni).
A 80-as évek végére megkaptuk az
első IBM számítógépünket: 286-os, 1
megabájt RAM-mal, 40 (!) megabájtos
winchesterrel, DOS 3.1-es operációs
rendszerrel. Ez már a csúcsok csúcsa
volt. Sorban készültek rá a csodálatos
programok: fizetett külső észlelők nyilvántartása, vízhozammérési jegyző
könyv-számítás, talajkút-adatok tárolása, hidrometeorológiai adatok feldolgozása stb. Mind-mind szupeljó, csodálatos. (Ma már ezeken a programokon
jót nevetürik.)

.A jelen
Ma már szinte mindenki külön számítógépen dolgozik, ezek hálózatba
vannak kötve. A gépekben Pentium 2es processzorok, 64 megabájt vagy még
több RAM, több gigabájtos winchesterek; Windows 98, Windows 2000 vagy
Windows NT fut rajtuk. A programok
nagy része hálózatos, vagy hálózaton is
működik, ugyanazokat az adatokat
használjuk minden gépről. A központi
adattárunk már szabványos adatbáziskezeléssel működik. A társ VIZlG-ekkel és a VITUKI-val az adatcsere elektronikus levelezőprogranunal történik.
Összehasonlításul: a vízhozanunérési
jegyzőköny kiszámítása 15-20 perc, az
ellenőrzése akár a kinyomtatott jegyző
könyvről, de még inkább képernyőről
néhány perc alatt kész.

A távlatok
Már készülőben vannak az új adattárunk programjai, amelyek a jelenleg
legkorszerűbbnek számító relációs
adatbáziskezeléssel készülnek. SQL
szerver fog dolgozni minden igazgatóságon, egységes adatbázisban tároljuk
az adatokat országos szinten, a bevitt
adatok szinte azonnal bárhonnan elérhetők lesznek.

Filozófiám
A jelenleg használatos programok
már olyan kényelmet és adatkezelést
biztosítanak, ami 15-20 éve még a legmerészebb álmainkban sem szerepelt.
Az előttünk álló lehetőségek szinte

korlátlanok.
sága növelhető, ha a különböző adatoEzeknek a lehetőségeknek a minél kat egységes rendszerben, de az egyhatékonyabb kihasználása az utánunk mástól független adatokat egymástól
jövő generációk érdekében is az egyik független, de egységes szempontok
szerint készített rendszerű adatbázisban
alapvető kötelességünk.
A szakmai programok fejlesztésének tárolj uk. Itt i& az adatbázis tervezésén
folyamatában nehézséget jelent, hogya múlik az egész fejlesztés sikere.
Ezekhez persze az kell, hogya fejprografuok igen kis példányszámban
készülnek, ~ a profi programfejlesztő lesztések tervezésére a megfelelő enercégeknek gyakorlatilag nem jelent giát fordítsuk, még ha ez látszólag
piacot. A szakma túlságosan bonyolult, többletenergiát és többletköltséget jespeciális ismereteket igényel, ami a lent is.
programok legyárttatását profi cégekkel
irreálisan drágává tenné, és ráadásul
közel sem biztos, hogy így a szakmai
követelményeknek maradéktalanul
megfelelne.
Ez okozza azt, hogya szoftverfejlesztés szinte kizárólagos an a szakma
meg szállottjainak szakmaszeretetére és
lelkesedésére épül.
A későbbiekben' ez sokszorosan
Ami viszont ennek törvényszerű ve- megtérül. És persze ha esetleg különfélejárója, hogyaszoftVerrendszer a kü- ' le presztízsszempontok kerülnek a terlönböző fejlesztési területek és irányel- vezésbe, azokat józan megfontolással
vek által elindított úton halad, és nem ki kell szúrni, sokkal egyszerűbb még a
teljesen biztosított a jól követhető, ösz- tervezés stádiumában lemondani a
szehangoltan megtervezett, egységes presztizsszempontokról, mint később
struktúra.
egy új rendszert felépíteni. Én ezen a
téren optimista vagyok. Hiszem, hogy
akik a vízrajzi szoftverrendszer sorsát a
szívükön viselik, azok eléggé meg szállotljai a szakmának: ahhoz, hogy maradéktalanul törekedjenek az optimális
megoldás kidolgozására.
A további fejlesztéseknél például
Mi - az informatikai fejlődés úttörői
igen üdvösnek tartanám, ha a szempon- - történelmi időszakot élünk át, hiszen
tok között szerepelne, hogy a kapott az előttünk: haladók még az adatokhoz
adatokat szabványos (pl. Excel) vagy úgy fértek hozzá, hogy több kiló papfrt
még inkább tetszőleges (akár Excel, kellett átnyálazniuk (vállalva a szilikóakár saját fejlesztésű) programokkal zis veszélyét), a feldolgozás módja az
lehessen tovább feldolgozni. Gondolok volt, hogy az eredeti adatokból kimáitt példáulolyanokra, mint a vízgyűjtő solták a szükséges adatokat, kézzel
csapadék területi átlagoknak tetsző megrajzolták a grafikonokat stb. Míg
leges időszakra való összegzése, illetve az utánunk jövők már - remél em grafikus ábrázolása. Ez jelenleg csak kész, jól működő, gyorsan és könnyen
úgy lehetséges, hogy a kinyomtatott használható gépesített adattárat fognak
adatokat kézzel befrjuk az Excelbe.
kapni tőlünk, szinte korlátlan lehetősé
Vagy például az OHM-en érkező gekkel. Engem és szentül hiszem, hogy
adatokból tetszőleges állomások tet- mindenkit, aki a vízrajzi szoftverrendszőleges időszakra vonatkozó adatsorát szerrel foglalkozik, ez a tudat vezérel a
exportálni valamilyen szabványos munkája során.
Mindannyian, akik a vízrajzi inforfájlformátumban (nem csak papíron
megjeleníteni). Hiszen a földrajzi adott- matikai fejlesztéssel foglalkozunk, tiszságok következtében minden igazga- tában vagyunk azzal, hogy még rengetóságnál, sőt egy-egy igazgatóságon be- teg akadályt fogunk leküzdeni, rengelül is különböző egyedi igények me- teg zsákutcából fogunk visszafordulni,
rülhetnek fel, és ugyanazon területen is rengeteg bosszúságot fogunk nyelni,
időről időre más feladatokat kell meg- késhegyre menő vitákat fogunk túlélni,
oldani, amelyeket lehetetlen központi de megéri.
Nekünk, programozóknak ez nem újfejlesztésből megvalósítani.
ság. Murphy törvénykönyve szerint "a
programozók legjobban a káromkodás
nyelvét ismerik".

Presztizs·
szempontok
nélkül

Szabványosítás
-példákkal

SQL szerveres
technika

A közeljövőben bevezetendő SQL
szerveres technikánál ez még egyszerűbben megoldható, ha az adatbázis
felépítését jól megfontoltan, átgondoltan előre megtervezzük, és a megtervezett adatbázistrendszert mintegy
kizárólagos szabványként elfogadjuk.
Ez esetben a szabványos SQL lekérdezésekkel szinte mindent meg lehet oldani viszonylag egyszerűen anélkül,
hogy az alapprogramban ezt külön biztosítani kellene. (Benne van az SQLben.)
Nagy előnye a jelenleg használt
programoknak, hogya különböző adatokat (felszini, felszinközeli, meteorológiai stb.) egységes rendszerben, egységes formában kezeli. Ám ez nem feltétlenül kívánja meg azt, hogya különböző adatokat egy adatbázisban, egy
fájlban kell tárolni. A programok használhatósága, gyorsasága, megbízható-

Példabeszéd
pesszimisták
bíztatására
És végül a pesszimisták megnyugtatására közreadom egy kedvenc sztorimat.
Az orvos, az építész és a programozó
vitatkoznak, hogy kinek a szakmája a
legrégebbi. Az orvos:
Amikor Isten Ádám oldalbordájából
megteremtette Évát, az egy hatalmas
sebészi tejesítmény volt.
Az építész:
Amikor Istenraz őskáoszból felépítette a világot, az egy csodálatos építészeti teljesítmény volt.
A programozó szerényen:
Na ja! De ki teremtette az őskáoszt?
A szakmai szoftverek!
Lábdy Jenő

orszagos
aszály
értékelése
(Folytatás az 1. oldalról)
A hőmérsékleti viszonyokra jellemző, hogy július kivételével, mely átlag9s hőmér
sékletű volt, a havi középhő
mérséklet az április-augusztusi időszakban minden hónapban meghaladta a sokévi
átlagot.
Az átlagtól eltérés különösen júniusban és augusztusban volt jelentős (2-3 C).
Különösen sok volt a hőség
napok száma (az Alföld déli
felén 40-50 nap) és a forró
napoké. Ez a légköri aszály
jelenségét idézte elő. Országosan a legmagasabb hőmér
sékletet augusztus 21-én Békéscsabán mérték, ahol a napi maximum 42 C volt!
A talajvíz 1999-2000 telén - a hátsági területek kivételével - igen magasra
emelkedett, több helyen az
eddigi maximurnot is túllépte. A tavaszi tetőzés után
azonban jelentős talajvízszint-süllyedés következett
be, ami végül is a novemberaugusztusi időszak egészére
vonatkozóan a sokévi átlag
körüli vízállást eredményezett.
Az aszályossági index
(PAl) területi eloszlását az
ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy aPAI értékei az
országban - néhány peremvidéki állomás kivételével mindenütt meghaladták az
aszály küszöbértékének tekintett 6-ot, tehát országos
aszályról beszélhetünk. Az
Alföld középső és déli részén
az index 8-12 közötti értékei
a jellemzők (közepes erőssé
gű, illetve súlyos aszály), néhány állomáson (Ásotthalom, Kistelek, Szeged, Túrkeve) aPAI-érték 12-nél is
nagyobb, ami rendkivül súlyos aszály t jelez. A PAI országos átlaga 8,1°C/100 mm.
Ez a mutató a VIZlG-enkénti
átlagok közül az ATIVIZIG
esetében volt a legnagyobb
(11,2).
A PAI 2000. évi országos
átlag át az 1931-től vizsgált
0

0

évekkel összehasonlftva azt
állapítj uk meg, hogy az a
rangsorban a 6. helyen áll,
azaz ilyen erősségű aszály
átlagos an 10-12 évenként
fordul elő. Az ideinél aszályosabb évek - a PAI országos átlaga szerint rangsorolva - a következők voltak:
1952, 1992, 1993, 1990 és
1935. Ezek az évek a 2000.
évinél főleg azért voltak
aszályosabbak:, mert egyrészt
a júliusi csapadék, melynek
az aszály szempontjából a
legnagyobb súlya van, sokkal kevesebb volt, másrészt a
talajvíz szintje mélyebben
helyezkedett el. A 2000. esztendőt mégis egészen kivételesnek kell minősítenünk,
mert - legalábbis ebben a
században - nem fordult még
elő, hogy abel víz és az
aszály egyetlen évben olyan
szélsőséges legyen, mint az
idén. Ezzel kapcsolatban
számszerű összehasonlítást is
tehetünk, ha bevezetjük az
adott év vizháztartási szélsőségét jelző következő mutatószámot:
VISZ = B/lOOO + PAl,
ahol VISZ - vízháztartási
szélsőségesség mutatószáma
(dimenzió nélkül), B - belvízzel elöntött terület országos nagysága (km 2 -ben
helyettesítendő, de dimenzió
nélkül értelmezendő), PAI aszályossági index országos
átlaga (OC/lOO mm-ben helyettesítendő, de dimenzió
nélkül értelmezendő).
A VISZ értéke néhány
egészen szélsőséges évben a
következőképp
alakult:
1942-ben 6,0 + 4,3 = 10,3;
1952-ben 0,2 + 10,3 = 10,5;
1967-ben 2,6 + 5,5 = 8,1;
1999-ben 4,6 + 2,8 = 7,4;
2000-ben 3,6 + 8,1 =11,7.
Tehát az idei esztendő a
belvíz és az aszály egyetlen
évbeli előfordulásának valóban legszélsőségesebb példáját "produkálta".

Dr. Pálfai Imre
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Az árvíz- és belvízvédelmi művek évi
rendszeres felülvizsgálata a vfzügyi szolgálat
egyik legfontosabb feladata. Ilyenkor az árvízvédelmi töltések és tartozékaik (műtár
gyak, töltéskoronák, rézsük, 10 méteres védősávok, hullámtéri erdők, egyéb tartozékok, stb.) állapotának vizsgálatán, vagy a
csatornák gaztalanitottságának, a vizrendezési műtárgyak és belvfz-elvezetési rendszerek működésének felmérés én túl sor kerül a
védekező személyzet felkészültségének
megismerésére is. A felülvizsgálat minden
évben sok tapasztalattal gazdagitja a védekezés irányitóit. A felülvizsgálatok kiértékelésekor a bizottság intézkedési tervet teljeszt
elő a legfontosabb teendőkről.
Sajnos, a hibák kijavítása és a hiányosságok pótlása nem mindig sikerül azonnal, de
az is sokat jelenthet, ha tudjuk, hol milyen
problémákra kell különösen odafigyelni.
Nem lehet elfelejteni azt az éjszakát az
idei rendkivüli árvfzvédekezés időszakában,
amikor a Tisza bal partján lévő - száz évnél
is idősebb - Kurca-toroki zsilipnél egyik pillanatról a másikra hihetetlen mértékben
emelkedni kezdett a mentett oldali ellenhyomó medence vízszinge és (hirtelen nem tudva, mi a hiba) félő volt, hogy a műtárgy téglafala kibukik, a töltés átszakad és Mindszent, Szegvár, sőt Hódmezővásárhely is veszélybe kerülhet.
Szilléry László szakasz védelemvezető
kétségbeesett jelentése a védelemvezetést
azonnali intézkedésre késztette, de a hangulat - a teljes védelmi osztag rögtöni bevetése
és Török Imre György védelemvezető helyettes helyszínre indulása ellenére is - továbbra is megfoghatatlanul feszült volt.
Ezen a szakaszon a műtárgyak felülvizsgálatát több éven át - így az elmúlt évben is
- én vezettem, pontosan emlékez tem rá,
hogy megállapitottuk és jegyzőkönyvileg
rögzitettük a zsiliptábla felső részének (a zárógumi avultsága miatti) meghibásodását. Ez
a hiba már korábban is látszott, de mivel a
probléma csak a tábla tetejénél volt leginkább tapasztalható és az elmúlt évek kisebb
árvizei nem érték el ezt a szintet, eddig nem
okozott gondot. A mostani árvfz azonban az
utóbbi évek kisebb árvfzeinek szingét jóval
meghaladta, így a műtárgy "érzékeny" pontját is megkisértette.
Nem mondom, hogy teljes nyugalmat sikerült elérnem azzal az általam reálisnak
ítélt feltételezéssel, hogy a viz a zsiliptábla
hibás részén és nem mellette (a téglafalat ostromolva és a töltés elmosásával fenyegetve)
zúdul a mentett oldalra, de biztos vagyok
benne, hogy ennek esélyét latolgatva egy kisebbfajta kő leesett az éjszakát rendkivüli feszültségben töltő védelemvezetőnk szívéről.
Különösen azok után, hogy a feltételezés (és
a műtárgyakat felülvizsgáló bizQttság lelkiismeretes munkáját dokumentáló jegyző
könyv állitása) beigazolódott és a,helyszfnre
riasztott búvárok segitségével eltömedékeit
zsiliptábla zárásának ideiglenes helyreállitásával a közvetlen veszélyelhárult.
A felelősséggel elvégzett műtárgy felülvizsgálat a védművek védképességének
megállapitásának rendkivül fontos része. Ebben az évben az árvízvédelmi művek mélyvezetés ű (és egyéb szempontból kiemeit fontosságú) műtárgyai - az árvíz és belvfzvédekezés tapasztalataira is építve - a védművek
teljes felülvizsgálata keretében, az igazgatóság vezetőinek részvételével, különös
gondossággal (egy-egy védszakaszra egyegy teljes napot szánva) történik.
A védművek felülvizsgálatának teljes
programja a következő:
Arvtzvédelmi főművek és keresztező m!1tárgyaik, valamint a hidrometerológia állomások felülvizsgálata:
október 2-án
11.07 védszakasz
október 3-án
11.04 védszakasz

3

VIZPART

október 4-én
11.05 védszakasz
11.08 védszakasz
október 5-én
október 6-án
11.06 védszakasz
október 9-én
11.03 védszakasz
október 12-én
11.02 védszakasz
október B-án
11.01 védszakasz
Az árvízvédelmi főművek felülvizsgálatán
kerül sor a torkolati szivattyútelepek, fővéd
vonalat keresztező öntöző főművek, valamint a hidrometerológiai állomások felülvizs gálatára is.
Az idegen kezelésű műtárgyak felülvizsgálatát külön a szakaszmérnökségek által
egyeztetett időpontban kell megtartani.
Folyószabályozási m!1vek felülvizsgálata:
szeptember 28-án
Maros
október 3-án
Tisza
Árvíz- és belvizvédelmi művek közös román-magyar felülvizsgálata román területen
október 17-20. között. (A közös felülvizsgálat magyar területen szeptember 5-8
Talán fiatal szakember miközött megtörtént.)
voltomnak köszönhető az a
szerencse, hogy augusztus
Árvíz- és belvizvédelmi művek közös ma- elején részt vehettem egy nagyar-jugoszláv felülvizsgálata magyar terü- gyon szép erdélyi szakmai
leten október 10-11. között, jugoszláv körúton.
területen október 12-13. között.
Hosszadalmas szervező
Önkormányzati, társulati és üzemi keze- munka és egyeztetés után
lésben lévő belvízvédelmi művek felülvizs- augusztus 6-án indultunk az
gálatának javasolt időpontja: szeptember 18- Aranyos folyó völgyén ketól október 13-ig. (A felülvizsgálatok részle- resztül első napi úti célunk,
tes ütemtervét a művek kezelői állfgák ösz- Marosvásárhely felé.
sze.)
Először a Bihari-hegységA Műszaki Biztonsági Szolgálat Védelmi ben található Medve-barOsztag felülvizsgálata: október 16-án.
langnál álltunk meg. Ez a
barlang gyönyörű cseppkő
Igazgatósági kezelés!1 másodrend!1 árvtz- képződményei mellett arról
védelmi művek felülvizsgálata:
nevezetes, hogy bejárata be2000. október 16-án:
szakadt, így a bent lévő medKamara töltés
vék nem tudtak kijönni. EgyPap halmi töltés
mást felfalva élték utolsó
Sövényházi keresztgát
napjaikat, mig az utolsó, a
Percsorai keresztgát
legerősebb is el nem puszDongér bal parti töltés
tult. A barlangban szanaszét
hevernek a medvecsontok,
1999. október 17-én:
~gyik végén pedig megtalálÉlőviz- csatorna jobb parti töltése
ható a legerősebb medvének
Nagyfai lokalizációs töltés
a teljes épségben megőrző
Csengedi lokalizációs töltés
dött
csontváza.
Öcsödi lokalizációs töltés
Topánfalván át folytattuk
Öcsöd-Békésszentandrási lokalizáció s
utunkat Marosvásárhely irátöltés.
nyába, útba ejtettük először a
Belvtzvédelmi és öntöző főművek felülvizs- gyönyörű környezetben a három csúcsú Székelykő (1130
gálata:
m) hatalmas sziklabérc e alatt
október 24-én
fekvő, népi épitészetéről és
hódmezővásárhelyi szakaszmérnökség
hajdani vasbányászatáról híterületén;
res Torockót (a település
október 25-én
szegedi-hódmezővásárhelyi szakaszmér- minden valószínűség szerint
hamarosan a világörökség
nökség területén;
része lesz). A Székelykő
október 26-án
egyik csúcsán állott hajdan a
szegedi szakaszmérnökség területén;
Thoroczkayak vára, amelyet
október 30-án
a kunok ellen csak az Araszentesi szakaszmérnökség területén;
nyos vidéki székelyek segitoktóber 31-én
ségével tudtak megvédeni,
csongrádi szakaszmérnökség területén.
ezért a Thoroczkayak a széAz idegen kezelésű másodrendű és har- kelyekuek adományozták.
Tovább haladva kelet felé
madrendű árvizvédelmi művek felülvizsgálatának időpontját a kezelők tűzik ki. A ja- az Aranyos-melléki mészkő
vasolt időpont: 2000. október 9-20. között. hegység karsztos barlangjaiA felülvizsgálaton az ÁFO osztály és az nak beszakadásával keletkeilletékes szakaszmérnökség képviselői is zett Tordai-hasadékot néztük
meg. A 3 km hosszú szurrészt vesznek.
A felülvizsgálatok kiértékelő értekezlete dokuak csaknem függőleges,
2000. november 9-én 9 órakor lesz. Helye: 200 m-ig emelkedő sziklafaaz Igazgatóság központja (Szeged, Stefánia lai vannak, melynek az alján
folyik a Hesdát-patak. A sza4.)
Az árvíz- és belvízvédelmi összekötők kadék oldalfalait hatalmas
értekezlete 2000. november B-án 10 órakor sziklatornyok dfszítik, pl. a
lesz. Helye: az Igazgatóság központja 764 m magas Patkós-kő.
Ismeljük a hasadékhoz fű
(Szeged, Stefánia 4.)
Benke György ződő népmondát, amely a

kunok elől menekülő Szent
László király imájának tulajdonitja a hasadék keletkezését. A ló patanyomra emlékeztető kövületeket is (a Patkós-kő tetején) az ő lovának
tulajdonftja. Késő este értünk
Marosvásárhelyre, ahol vendéglátóink meleg fogadtatásban részesítettek bennünket.
Másnap reggel Marosszék
fővárosáb'an kezdődött a
szakmai program, ahol Nicolae Barbieru, a helyi szakaszmérnökség vezetője és Maros megye árvizvédelmi biztosa - aki egész utunk során
idegenvezetőnk volt - mutatta be Marosvásárhely két
gátját. A felső gát 1912-ben
épült, 1940-ben lebombázták, majd a háború után újjáépítették. A gátnak két szerepe van, duzzasztásával ellága
a várost ivóvfzzel, amelynek
során 1200 m 3/s víz érkezik a
városi tisztftóba; valamint az
áramtermelés, hiszen az 1,9
km hosszú ún. Turbinacsatornán két turbina is munkára
fogható. Az alsó gátat az
egyre növekvő ipari vizigény
ellátására létesitették 1975ben. Innen látják el vizzel a
vegyipari kombinátot, a cukorgyárat, valamint a kisebb
ipari üzemeket is.
Ezt követően indultunk el
Szászrégenen keresztül Ratosnyára, ahol megtekintettük az ott épülő gátat. Építését 1988-ban kezdték el, de a
pénzhiány miatt a munkálatok lelassultak, nehezen tudják előteremteni a még szükséges 80 millió dollárt. A gát
105 m magas és 340 m hoszszú lesz, a tározó pedig 40
millió m 3 viz befogadását teszi majd lehetővé, két 25
MW-os turbina termeli majd
az elektromos áramot.
Nem messze az épülő gáttól található a kőfejtő, ahonnan a gát alapanyagául szolgáló követ bányásszák, ahol
egy-egy robbantásnál 2 tonna trotilt használnak fel.
Visszatérve a kőbányából,
nagyon finom sült pisztránggal vártak bennünket.
Az étel elfogyasztása után
indultunk Gyergyószent-

miklóson és Csfkszeredán át
második szálláshelyünkre,
Zetelakára. Szállásunk erkélyéről gyönyörű kilátás nyilt
a Madarasi-Hargita 1800
méteres csúcsára.
A harmadik napot a zeteváraljai gát és tározó megtekintésével kezdtük. A mű
tárgy 14 év alatt, 1993-ban
készült el. A gát 43 m magas
és 525 m hosszú, a tározó
befogadóképessége 43 millió
m 3 • Elsősorban árvizvédelmi
funkciót lát el (26 millió m3),
de vizpótlásra is használják,
itt az energiatermelés egyelőre csak terv. A tározó bejárása után Zetelakán át - gyönyörű székely kapuk mellett
- haladtunk Székelyudvarhely felé, amelynek nevezetességeit a helyi szakaszmérnökség vezetője mutatta be
nekünk.
A város megtekintése után
indultunk a népi iparművé
szetéről - főleg fazekasságáról - hires Korondra, amely
már az itt elterülő sóvidéken
fekszik.
Következő állomás unk
Áprily Lajos születési helye,
Parajd. A település hatalmas
sóbányájáról és sós fürdóiről
nevezetes. Sóbányáit már a
rómaiak is művelték. 1700
méteres út vezet az irdatlan
méretű bányába (autóbusszal
tettük meg). A sótömzs mérete 12-14 km, lefele pedig
2700 m. A sóbánya levegője
légzőszervi és asztmatikus
megbetegedésekre kiváló hatású.
Parajd után a híres fürdőhelyen, Szovátán álltunk
meg. A szovátai fürdőnek öt
sós tava van: a Medve-tó, a
Mogyorósi-tó, a Fekete-tó, a
Veres-tó és a Zöld-tó, melyek egy föld alatti búvó patak elgátlódásával keletkeztek. A gyógyvíz reumatikus
és nőgyógyászati panaszokra
kiváló.
Délután a bözödi gátat és
tározó t tekintettük meg. A
670 m hosszú és 29 m magas
gát mögött a Küsmöd-patak
vizét 184 ha vfzfelületté duzzasztották fel.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Elménybeszámoló
a Maros-vízgyüitö
beiárásárói

Gondolatok az építési műszaki
ellen6rzés és a felel6s épít6ipari
kivitelezés úi szabályozásáról
A Mérnök Újság 2000. au- foglaltakon túlmenően is hajgusztus-szeptemberi számá- landók velünk együttműköd
ban dr. Fekete Jenő "Kötél- ni.
húzogatás műszaki ellenőr . Mire gondolok ez esetben?
ügyben", ill. dr. Füredi Jenő A legutóbbi időkig a kamara
"Ki lehet felelős műszaki ve- megkapta feladatként és egyzető?" címmel adott tájékoz- ben lehetőségként a műszaki
tatást a közelmúltban meg- ellenőrök minősítés ét és
jelent új miniszteri- és kor- nyilvántartásba vételét. Ez jó
mányrendeletekról, melyek volt a mérnöknek (a műszaki
szabályozzák a műszaki el- ellenőr technikusnak is) és
lenőri tevékenységet ill. a fe- jó volt minden építtetőnek és
lelős műszaki vezetői tevé- építési hatóságnak. A kamara
kenységet, valamint azt, minősítő bizottságai orszáhogy kik és milyen módon gos an egységes elvek alapján
vezetik a nyilvántartás.
. bírálták el a kérelmeket és a
Végiggondolva mindazt, legkülönbözőbb szakágban
amit ezek a rendeletek meg- működő műszaki ellenőrök
fogalmaznak, megállapítha- névjegyzékét egységes rend
tó, hogy a rendeletek a mér- szerint, a tervezői és szaknökök számára több hátrá- értői
névjegyzékekkel
nyos szabályt tartalmaznak együtt, mindenki számára
és abban a folyamatban, amit hozzáférhetően állították elő.
a Mérnöki Kamara fennMit hoz az új rendelet? A
.állása óta a műszaki tevé- kamara számára azt, hogy
kenységek szabályozottsága nem kell foglalkozni a mű
és áttekinthetősége érdeké- szaki ellenőrök minősíté
ben tett, ellenkező értelmű, sével és nyilvántartásával- s
magyarán szólva visszalépést most felejtsük el, hogy ez bifog jelenteni az új gyakorlat. zonyos bevételkiesést is jeGondolataimat egyrészt lent a kamarának, mert nem
mint gyakorló mérnök, mint ez a fő szempont. Hanem az,
mérnök kamarai vezető és hogy ezáltal az építéskivitemint építési felügyeleti ha- lezés ellenőrzése fölötti jogtósági tevékenységet végző kör teljes egészében kívül
állami közalkalmazott te- kerül a kamara hatáskörén.
szem meg. A probléma oda Az új rendelkezés szerint:
vezethető vissza, hogy a ka- aki az építésfelügyeleti tevémarai törvény megszületése- kenységet végzi, vagyis aki
kor k~nytelenek voltunk az építési engedélyt, vagy az
kompromisszumba belemen- azzal egyenértékű más hani. Nem tudtuk minden mér- tósági engedélyt (pl. vízjogi
nök kamaráját, ill. a minden engedélyt) kiadja, köteles a
mérnöki tevékenység ellen- műszaki ellenőr minősítését
őrzését átfogó kamarát törvé- és nyilvántartásba vételét is
nyileg létrehozni.
végezni.
Ez azt jelenti, hogya mérA törvény megfogalmazásának időpontjában a di- nök, aki eddig egyetlen egy
lemma;a kamara elnöksége helyen, a lakhelye szerint
számára az volt, hogy min-. illetékes területi mérnöki kaden árön ragaszkodjon ere- maránál jegyeztette be madeti elképzeléséhez - annak gát, az most adott esetben
a veszélyével, hogy a kama- akár három-négy helyen körai törvény ilyen módon, teles ezt meg tenni és az illevagyis a teljes mérnöki tevé- téket megfizetni. A magaskenység átfogásával nem építő műszaki ellenőröket a
fog megszületni -, vagy fo- megyei közigazgatási hivagadja el a javaslattevő mi- talok, a vízügyi műszaki elnisztériumok elképzelését. lenőröket a vízügyi igazgaEz a tervező és szakértő mér- tóságok, a közlekedés tefÜlenökök kamarájáról szól- an- tén működő műszaki ellenő
nak reményében, hogya tör- röket a közlekedési felügyevény által létrehozott kamara letek, a hírközlés területen
erősebb érdekérvényesítő le- működóket a hírközlési felühetóséggel fog bírni a tör- gyelet és még ki tudja, kiket
vény hatályának kiterjeszté- hány féle szakhatóság fog
sére. Vagyis arra, hogy az nyilvántartani.
Hogy a kérdés tovább boépítési folyamatnak ne csak a
tervezési, hanem a kivitele- nyolódjon, ezeknek egy rézési fázisában is kamarai jo- sze megyei határoltságú
szervezet, más része több
gosítványokhoz jussunk.
Ez a reményünk nem való- megyés, mint pl. a vízügyi
sult meg, sőt, a legutóbbi tör- igazgatóság. Még az is elő
vénymódosítás során még bi- fordul, hogyaszékhelyük
zonyos .fokú visszalépések is sem azonos, így aztán egy
bekövetkeztek. Pedig egy- Bács-Kiskun megyei mérnök
idóbenúgy nézett ki, hogya egyik ügyben Kecskemétre,
dolgok jó irányú fordulatot másik ügyben Bajára mehet,
vesznek és a kormányzati vagy egy orosházi mérnök
szervek, elfogadva a kamara egyik ügyben Békéscsabára,
segítő szándékát, bizonyos másik ügyben Szegedre.
(Folytatás az 5. oldalon)
kérdésekben a törvénybe
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(Folytatás a 3. oldalr6l)
A tározó befogadóképessége 31 millió m', ebból 14
millió m' a tározott vízmennyiség, 16 millió m' az
árvízi tartalék, 1 millió m' a
holt tér. A gát alapja 140 m,
a koronája pedig 5 m széles.
Ez a tározó funkcióját tekintve annyiban különbözik
a többitól, hogy turisztikai,
rekreációs feladatot is ellát,
elsősorban a horgászok kedvelt paradicsoma. Egy 0,9
MW-os törpeerőmű alakítja
a víz energiáját elektromos
energiává, amely 1991 óta
működik.
Szomof1~ tény, hogya tározó helyén, alfol egykor Bözödújfalu település volt található, az embereket egyszerűen kitelepítették - igaz,
bizonyos tekintetben kártalanították is. A falut elárasztották vízzel, a templomtorony
és a házak teteje ma is kikandikál a vízből. Kora este érkeztünk Bözödre, ahol Munteanu igazgató úr baráti fogadtatásban részesített bénnünket.
A negyedik nap korán reggel indultunk Bözödről.
Balavásáron elhaladtunk a
Küküllőn létesített 325 ha-os
24,5 millió m' víz befogadására képes polder mellett.
Dicsőszentmártonon és a
rossz emlékű Balázsfalván át
(itt mondták ki az erdélyi románok az egyesülést a román
királysággal) Gyulafehérvárra értünk, ahol megtekintettük a város fő nevezetességeit: az ősi székesegyházat,
Vitéz Mihály lovasszobrát,
akit az egyik legnagyobb román uralkodónak tartanak,
1593-1601-ig Havasalföld,
majd 1600-ban Moldva fejedelme lett. Láttuk a várat,
ahol a műemlékek a magyar
középkorba kalauzoltak el
bennünket.
Már délután volt, amikor
elindultunk a Sebes völgyén
felfelé a tározók és erőmű
vek megtekintésére. Először
az Obrezsa Capolnai tározót
és a duplaíves gátat tekintettük meg, Gyulafehérvárt és
Fehér megyét látják el vízzel. A gát 38 m magas, a tározó pedig 5 millió m' víz
befogadására alkalmas. Folytatva utunkat a lenyűgözően
szép Sebes völgyében többszöri megállás és fényképezés után - értünk a következő, az úgynevezett
"Nagyon Nagy Tó" gáljához.
Ez a gát is duplaíves, maga abetongát 78 m magas, és
a tárolótérnek 23 millió m' a
kapacitása. Következő állomásunk a Gilceag erőmű, ezt
egy nagyon stabil, kristályos
szerkezetű hegy gyomrában
helyezték el. Fegyveres őr
vigyázza az erőművet, melynek közponlját egy 300 méteres alagút köti össze a kül-
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világgal. Az erőmű két turbinája egyenként 75 MW
energia termelésére képes és·
az Oasa nevű tározó 95 m
magas sziklagátja mögött tározott 132 millió m' víz
energiáját használja fel.
Az erőmű a helyszínről és
Bukarestből is vezérelhető.
Vacsorára aznap este mező
gazdasági tárcsán sütött fiekkent, krumplit, valamint
desszertként sajtos-tejfölös
puliszkát szolgáltak fel vendéglátóink. Késő este értünk
utolsó szálláshelyünkre, Dévára, Hunyad megye székhelyére, a helyi szakaszmérnökség vadonatúj épületéhez.
Utolsó nap Pusztakalánon
és Hátszegen keresztül indultunk a festóien szép Retyezát hegységbe, amelynek
több mint 20 csúcsa éri el a
2300 métert, mintegy 20
gleccserteknőjében gyönyörű

tengerszemek találhatók.
Növényzete változatos, az
alsó régiókban bükkerdők,
feljebb fóleg lucfenyő, majd
gyep és sziklahavas következik. Legnemesebb vadjai a
szarvas, a zerge, a medve és
a hiúz, (ez utóbbi két vadra

____

j árt erre a területre Caucescu
vadászni). A hegység északi
oldala természetvédelmi terület. A szakmai program
csattanójaként a 176 m magas gátat és a 220 millió m'
víz befogadására képes Riu
mare-i tározót tekintettük
meg ebben a hegységben.
Hazafelé indulva még
meg tekintettük Vajdahunyad
várát, ahol idegenvezetést is
kaptunk. Vajdahunyad vára a
Zalasd vize mellett egy szirtfokon áll. A Hunyadiak őse,
Sorb Kenéz a XIV. században királyi adományként
kapta a várat. Fiát, Vajkot, a
királyi udvar katonáját Zsigmond 1409-ben megerősítet
te birtokában. Vajk fia, Hunyadi János építtette ki a
várat, halála utána özvegye,
Szilág)Ü. Erzsébet folytatta az
építkezést. Mátyástól fia,
Korvin János kapta ajándékba. A XVI-XVII. században
többen is birtokolták, végül a
kincstáré lett. Többször is
leégett. 1870 és 1880 között
Steindi Imre és Schulek Frigyes építészek restaurálták.
"Magas" Déva vára alatt elhaladva indultunk haza a
Maros völgyén keresztül,

ahol még Mintia (Marosnémeti) településnél - mintegy
fakultatív programként megnéztük a Maroson épült
gátat.
Köszönet mindazoknak,
akik lehetővé tették ennek a
kimerítő, de roppant tartalmas tanulmányútnak a megszervezését és lebonyolítás át.
Elsősorban az Igazgatóság
vezetőinek és természetesen
a vendéglátó román kollégáknak (Nicolae Muntean
vezérigazgató úrnak, Ioan
Chioralia műszaki igazgatónak, Nicolea Barbieru marosvásárhelyi szakaszmérnöknek, Stef Vasile gyulafehérvári szakaszmérnöknek,
Stoian Cristian dicsőszent
mártoni szakaszmérnöknek,
Ádám Mózes segesvári szakaszmérnöknek és Vanya
Ileanának, a dévai szakaszmérnökség gazdasági vezetőjének), akik mindent megtettek annak érdekében, hogy
a rendelkezésre álló öt nap
alatt a lehető legjobban megismerjük Erdély és a DéliKárpátok kulturális, földrajzi, történelmi nevezetességeit, "vizes" létesítményeit.
Ágoston Bence

A "Nagyon Nagy Tó" gátja

A tavasszal folyóvá

~

nőtt

patak szétrombolt egy hidat a Retyezát hegységben
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Az augusztusban lehullott csapadék havi összege a, sokéves átlag alatt maradt. Legtöbb
csapadék az Igazgatóság működési területének nyugati részén hullott. A csapadék időbeli
eloszlás áról elmondható, hogy csapadék csak a második dekád folyamán, illetve a hónap
utolsó napján hullott. A hónapban a csapadékos napok száma 5-7 nap között volt.
Ativizig területi csapadék (mm)
minimum

maximum

átlag
sokévi átl. viszonyított
csapad.(%) eltérés (mm)

Időszak

helye

32.4

tár havi
nov. l-tól

helyé

0.7

Kelebia

-37.7
-77.8

19
83

81.2

A hőmérsékleti maximumok és minimumok a hónap folyamán a sokéves átlagot
meghaladták. A havi középhőmérséklet szintén meghaladta a sokéves átlagot.
A napsütéses órák száma a hónapban néhány nap kivételével a napi 10 órát meghaladta.
A napsütéses órák havi összege sokéves átlag feletti volt.
Állo-

Tárgyhavi napfénytartaIom (óra)

Tárgyhavi légMmérséklet (oc)

okévi havi átl. viszonyított

más

%

eltérés

110

+28

.maximum

minimum

dátum

átlag
eltérés a sokévi

dátum

havi áll.-tól

318

Szeged

8.0 0--21.

8.0 27.

23.2

+2.1

Folyók vízjárása:
A Tiszán és a Hármas-Körösön a vízszintek stagnálása volt jellemző a hónap folyamán.
A Maroson az apadó tendenciát a hónap során több alkalommal végrehajtott romániai
tározóürítések miatt bekövetkezett, 1-2 napos vízszintemelkedések szak:ftották meg.
Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
Vfzmérce

maximum

minimum

dátum

481
-12
182

Körös, Szarvas
Maros, Makó
Tisza, Szeged

1-2.
16.
4.

közép
mederteltség (%) , eltérés

dátum

475
-66
102

22.

479

29.
28.

-44

124

56
8
31

+10
-64

-34

Talajvízjárás:
A hónap folyamán a talajvízszintek alakulására a működési területünkön az
talajvízszintjeihez viszonyítva (20-50 cm közötti) süllyedés volt jellemző.
vfzszintemelkedés csak Orosháza térségében volt tapasztalható.
TaIajvízkút
száma

helye

előző

hónap

Jelentősebb

Tárgyhavi közepes taIajvízállás (cm)
terep alatt

változás az elmúlt

eltérés a sokéves

hónaphoz viszonyítva

ha vi átlagtól

453

Vásárhely

319

-67

+36

473

Mezóhegyes

386

-24

+47

883

Kiskunfélegyhá

316

-16

-38

Belvízhelyzet: Működési területünkön belvízi elöntés nem volt.
Készítette: a vízrajzi csoport
Szeged, 2000. szeptember 14.
Havi csapadék&szegek el<>sziiisa az AtivÍZig 'területén
2000. augusztus
'Területi átlag: 9,3 mm

Mértékegység: mm

(Folytatás a 4. oldalról)
Ezek a hatóságok nem rendelkeznek egységes minősítő rendszerrel, tehát teljesen elképzelhetetlen, hogy azonos módon fogják a
különböző kérelmeket elbírálni. Ugyanakkor
nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ebből valaha is egységes országos névjegyzék
készülhet. Tehát a mérnök vagy technikus
azt még csak tudja bizonyítani, hogy őt valaki valahol nyilvántartásba vette, a másik
oldalról közelítve azonban, ha egy építtető
akar egy megfelelő képzettségű műszaki ellenőrt kiválasztani, nincs egy egységes nyilvántartás, ahonnan ezt megteheti.
Vagyis - visszautalva a cimre -: míg a
mérnök kamarai, egységes műszaki ellenőri
névjegyzék a rendet képviselte és biztosította, ez a mostani rendszer hosszú távon
stabilizálja a teljes áttekinthetetlenséget, a
káoszt.
Vannak itt más bajok is. A 158/97 -es Kormányrendelet nem mondja meg egyértelmű
en, hogy mikor szükséges minősített jogosítvánnyal rendelkező műszaki ellenőrt megbízni az építési kivitelezés ellenőrzésével.
Nyilvánvaló, hogy az állami megbízatásoknál, a Kincstáron keresztül történő beruházásoknál- igen.
De semmi nem kötelezi a magánépfttetőt,
hogy ilyen megbízást jogosítvánnyal
rendelkező embernek adjon ki. Márpedig,
ha egy építmény, épület az előírások,
szabványok, technológiai utasítások be nem
tartása miatt rosszul kerül kivitelezésre, netán összedől, teljesen mindegy, hogy milyen
forrásból valósult meg, a katasztrófa annak
minden anyagi és egyéb kárával bekövetkezett.
További problémája ennek a műszaki ellenőri rendeletnek, hogy nagyon bonyolult
vizsgakötelezettséget fr elő az építési mű
szaki ellenőri névjegyzékbe való felvétel kritériumaként. Ez a vizsga a rendeletben felsoroltak szerint szinte felér egy szakmérnöki
diplomával. Természetesen és jogosan, nem
csak műszaki, hanem közgazdasági és jogi
ismereteket is elvár a műszaki ellenőrtől.
Miért baj ez? Leginkább azért, mert jó
magyar szokás szerint a másik oldalt, ennek
az anyagi fedezetét nem biztosílja. Az még
csak rendben van, ha egy vállalkozó mérnök
úgy dönt, hogy saját jól felfogott érdekében
elvégzi ezt a tanfolyamot, melyet erre akkreditált szervezetek hirdethetnek meg és utána
műszaki ellenőri tevékenységre vállalkozván, megtérül neki a befektetés.
De mint az előzőekben kifejtettem, az állami beruházások vonatkozásában kötelező a
minősített műszaki ellenőr alkalmazása és
ezek a kollegák ma nagy számban az önkormányzati és állami költségvetési intézmények alkalmazottai! Nem várható el tő
lük, hogya minősíthetetlen ül alulfizefett
közalkalmazotti bérükből még a 130-160
ezer forintos tanfolyamdíjakat is kifizessék.
Ugyanakkor semmiféle intézkedés nem
történt arra vonatkozóan, hogy az állami intézmény költségvetésében megjelenjék ezen
tanfolyamoknak és vizsgáknak az anyagi fedezete.
Hogy konkrét példát mondjak, a vízügyi
igazg~tóságnál legalább 15-20 mérnök és
technikus végez műszaki ellenőri tevékenységet, több milliárdos állami beruházást
ellenőrizve, ezek zömmel olyan vízkárelhárftási munkák, melyek hatalmas állami és
személyi tulajdonban lévő vagyont, sok esetben emberéletet védenek. És a kizárólag bázisszemléletú költségvetési tervezés egy fillér többletfedezetet nem ad ezen kollegák
levizsgáztatására!
Ha pedig ezeknek a feltételeknek az intézmények nem tudnak eleget tenni, nem tehetnek mást, mint a műszaki ellenőrzést külső
szervezetekre bízzák. Ez egyrészt drágább
lesz, másrészt nem biztos, hogy a szakmaiság biztosítható. Például a meglévő, beruházással foglalkozó cégek az árvédeimi töltések vagy a folyószabályozás speciális feladataihoz megfelelő szakemberrel nem rendelkeznek, illetve ez esetben az intézmény

saját munkatársai esetlegesen feleslegessé és
így munkanélkülivé válhatnak. A műszaki
ellenőrök, illetve a felelős műszaki vezetők
nyilvántartása természetesen többletmunkát
ró az építésfelügyeleti szervezetekre, ennek
létszám-, bér- és dologi kiadás vonzata is
van.
Szárnftásaim szerint az Alsó-Tisza vidéki
VÍZügyi Igazgatóságnál folyamatosan két fő,
egy jogász és egy műszaki munkáját fogja.
lekötni a két tevékenység törvénybe előírt
feltételeknek megfelelő elvégzése. Ehhez
számítógépes hátteret kell biztosítani és
adott esetben a különböző szakterületre
bejelentkező kérelmek elbfrálásához további
szakértők bevonása szükséges. Ehhez az
anyagi fedezet jelenleg egyáltalán nem
biztosított.
Ugyanakkor ha ezt a tevékenységet a hatóságok nem tudják folyamatosan végezni,
ez a kérelmezők részére egzisztenciális problémát jelent, hiszen adott esetben a kenyérkereső tevékenységük ellehetetlenül, jogszerútlenné válik.
Tökéletesen ugyanez a helyzet a felelős
műszaki vezetői tevékenységgel is, melyet
az FVM, GM, KÖVIM 51/2000. sz. együttes rendelete szabályoz. A Mérnöki Kamara
már évekkel ezelőtt felajánlotta, hogy szívesen részt vesz a felelős műszaki vezető
nyilvántartási rendszerének kidolgozásában,
hajlandó ezt a névjegyzéket vezetni. ..
Annál is inkább, hiszen a felelős műszaki
vezetők jó része mérnök, egy bizonyos
építményszint felett nem is lehet más, és az
építési tevékenység teljes körű műszaki
gazdasági színvonala csak akkor biztosítható, ha a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés vonatkozásában egyaránt egységes elvek
szerinti ellenőrzés valósulhat meg. Erre a
Mérnök Kamara elnöksége határozatot hozott és számtalan tárgyalást folytatott az
FVM illetékes szakembereivel, gyakorlatilag
minden eredmény nélkül.
A felelős műszaki vezetők névjegyzékének vezetése, ill. a minősítési eljárás ilyen
módon most teljes egészében megegyezik a
műszaki ellenőrökre vonatkozó előfrásokkal,
ugyanúgy nem várható egységes minősftési
rendszer áttekinthető, kezelhető, egységes
névjegyzék, ezért az előzőekben írtak megismétlése felesleges.
Mi az, ami ebből az egészből számomra
érthetetlen? Van egy törvény általlétrehozott és az adott lehetőségek között jól műkö
dő Mérnöki Kamara. Ez az elmúlt években
bebizonyította, hogy képes az egész országban egységes rendben bizonyos műszaki tevékenységek ellenőrzésére, szabályozására
és nyilvántartására, miközben feladatait állami pénzeszközök igénybevétele nélkül, ki:
zárólag önerőből oldja meg.
Akkor, amikor egyébről sem hallunk, mint
az önkormányzatiság kiteljesítésének
szükségességéről, a polgári demokrácia
további szélesítéséről, nem tudjuk, hogy
illeszthető bele az a politika, amely az ilyen
elvek szerint felépülő és működő szervezetek jogkörét szűkíti, ill. nem használja ki az
ezekben a szervezetekben rejlő lehetőséget
az állami feladatok leadására, az állami
intézmények leterheltségének csökkentésére.
Vagyis összefoglalva, ez a szabályozás
rossz az államnak, rossz az állami intézményeknek, rossz a mérnöknek, de rossz a
technikusnak is, és rossz mindazoknak, akik
bármilyen szereplőként az építőipari piacon
megjelennek. Magyarán, rossz a magyar
nemzetgazdaságnak, rossz a magyar társadalomnak. A kamara nem tehet mást" mind
minden eszközzel megpróbálja ezt a helyzetet megváltoztatni.
Ismételten felajánlja szolgálatait, ismételten megpróbálja a kamarai törvény olyan kiteljesztését, mely valamennyi mérnöki tevékenységre, folyamatra biztosítja a kamara
rálátás át, koordináló szerepét, és ezáltal az
egész nemzetgazdaság érdekében a magasabb minőség elérését lehetóvé teszi.

Dr. Kováts Gábor
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A vízrajzi méréstechnika lejlesztésének eredménye és lehet6ségei az AT/V/Z/G-nél
A vfzrajzi mérések technikája,
különösen az elektronikus berendezések tekintetében rendkívül
gyorsan fejlődött a 90-es években. Ennek hatására azonban
nem indult meg központi fejlesztési tevékenység, ezért kénytelenek voltunk igazgatósági
szinten a fejlesztési lehetősége
ket megvizsgálni. Nagyon fonto~
azonban leszögezni, hogy minden esetben igyekeztünk a meglévő előfrásokat betartani, valamint az országos hálózat egységességét megtartani. A kipróbálás céljára beszerzett berendezés
forrása egyik esetben sem vfzrajzi beruházás volt, abból a forrásból minden esetben az engedélyezett műszerlistán szereplő
eszközöket vásároltuk meg.

EI6zmények
A vfzrajzi beruházási forrásból beszerezhető műszerek listájának gerincét azok a műsze
rek jelentik, melyeket a 90-es
évek elején PHARE forrásból
vásárolt meg az ágazat. Akkor a
beszerzést koordináló VITU KI
Rt. nagyon részletes, s szinte az
egész piacra kiterjedő vizsgálatokat végzett. Utólag reálisan értékelve, az adott helyzetnek
megfelelő, legjobb döntést hozták. Minden olyan bírálat, amely
valami részrehajlást vagy tévedést feltételez, megalapozatlan.
Abban az időben létkérdés
volt a legtöbb igazgatóság számára az alapvető méréstechnikai
fejleszté~, mivel vagy erkölcsileg elavult (pl. mechanikus regisztrálók), vagy gyenge minő
ségű (szovjet gyártmányú sebességmérő műszerek) eszközöket
kellett használni. így viszonylag
nagy mennyiségben volt szükség
új műszerekre, s ez megnövelte
az ár szerepét.
A 90-es évek végére egyre
szaporodtak a problémák, kiismertük a használt berendezések hibáit. Pl. a SEBA gyártmányú leeresztő csörlő hajtókarjának a gyengesége csak az évtized végén mutatkozott meg, mivel akkor használták először nagyobb megterhélést jelentő árvfzi mérésekhez.

A mi:Jszerek értékelési
szokásai
Megfigyelhető, hogya mű
szerek értékelése a felhasználók
részéről mindig erősen szubjektív. Ha az igényszint alacsony,
egy kevésbé jó műszerről is
könnyű pozitív véleményt mondani. Ez tipikusan megfigyelhető
volt a vfzrajzoknál is, mivel a
PHARE-beszerzések előtti mű
szerellátottság nem tette lehetővé, hogy túlzottan igényesek
legyünk. Ezért mindenki örült,
ha csak egy kicsit is jobb eszközt használt az addiginál. Ráadásul a 90-es évek elején beszerzett műszerek nemzetközi
(nyugati) összehasonlításban is
megállták helyüket. Az azonban
sajnálatos, hogy minden szinten
megmaradt ez az igényszint, s
senki nem törekedett a váltásra.
Nagyon jó példa a minőség
eltérő értékelésére aDATAQUA
regisztrálók példája. Az ATIVIZIG 1999-ben üzemelő vfzbázis védelmi program keretébeu
15 db DATAQUA regisztrálót
kapott. Ebből 8 már a kicsomagoláskor sem működött, de a
többi is egy-két hónapon belül
kisebb-nagyobb hibákkal elromlott. A cég természetesen
azonnal megjavította a műszere
ket. Gyorsaságukat és készségességüket pozitívan lehet értékelni, sőt tulajdonképpen egy
idő után a műszerek is működ
tek. Az ezzel egyidőben átadott
HNS táskák két csere után szintén működtek. Ezt lehet pozitív
végeredménynek is tekinteni, de
megengedhetetlen hibának is.
Ez fgy is történik, mivel erről
a berendezésről teljesen szélső
séges vélemények alakultak ki,
gyakorlatilag az első alkalmazástól kezdve, holott feltételezhető, hogy li gyártó mindenhová
ugyanazt a minőséget szállította.
U gyanez elmondható a Gealqg

regisztrálókról is, hiszen amíg cserélni kell (a Druck szonda
pl. FETIVIZIG-nél kedvezőtle- nem javítható) vagy javítani (a
nek voltak a tapasztalatok, addig DATAQUA szondajavftható).
az ATIVIZIG-nél nem voltak
Nem szabad a műszerhibák
különösebb problémák.
közé keverni a torlónyomásból
Az értékelések objektivitását származó hibát, mert azt az aljelentősen megnöveln~, ha égy épftmény s nem a műszer okozza.
A vizsgálcitok
adott műszertípust elsődlegesen
a végeredmény, az előállított
megindítása
"adat" alapján értékelnénk. HiA 90-es évek elején nem jeszen a tapasztalat azt mutatja, lentkezett részünkről a műszerhogyajelentősen megnöveke- park megújításának igénye, hidett számú műszer ellenére, a re- szen az előzőekhez képest korgisztrátumok mennyisége csök- szerű technikával dolgozhattunk,
kent. Azt az egyszerű kérdést s a műszerek is viszonylag megkellene feltenni minden igazga- bfzhatóan működ tek .. Ennek
tóságnak, hogy ha olyan nagyon részben az lehetett az oka, hogy
elégedett egy adott műszertfpus- a berendezéseink szélsőséges'
sal, miért nincsenek adatok? Az körülmények között nem üzeadathiányokat természetesen meltek, hiszen nem voltak rendokozhatják kezelési problémák kívüli árvizek. A 90-es évek máis, vagy természeti csapás (pl. sodik felére megszaporodtak a
villám). Egy korszerű műszertől hibák. Az addig megbfzhatóan
elvárható, hogy ellenálljon a ha- működő Logotronic adatgyűjtőnyag kezelésnek. A természeti ink sorra romlottak el, és nem is
d' 'll tb h l
csapás okozta adathiányok ki- 'k "l
SI eru t ere eli a apo a e yre
szúrhetőek, fgy a műszer leállá- állftani őket. A nyomásmérő
sok száma (adatvesztés) jól nyo- szondák is sorra mentek tönkre.
mon követhető. A felhasználók Megismertük továbbá a nyugati
talán kevésbé védenék a rossz cégek szállítási szokásait is.
minőségű termékeket, ha éleseb- Egyrészt a szállítási határidőkben felmerülne a felelősség kér- ben több hónapos késések renddése.
szeresek voltak, akkor is, ha
A megbfzhatóság kicsit min- közvetlenül a gyártótól szereztük
dig is háttérbe szorult a mérési be az eszközt. Központi beszerpontossággal szemben. A meg- zés esetén az év közepén megbfzhatóság két részből tevődik rendelt eszközöket legtöbbször
össze:
csak januárban kaptuk meg. Mi1. A folyamatos működés va- vel a beszerzés folyamatába nem
16szfn1lsége
láttunk bele, nem lehetett megHa egy regisztráló elromlik, a'll apfta'
m, h ogy eze'rt ki a hib'as.
akkor a javítási időtől és a hiba Problém'át okozott a kincstári fi, lel"esenek gyorsasaga
' 'to'l fü' gg nanszfrozas
"
(e151
esz
szabalya
o eget
a kieső időszak hossza. A ja- nem lehet fizetni) és a VITUKI
zí ,. l h tősége közötti
vftási idő hossza gyakorlatilag fi
nulla lehet, ha az üzemeltető Inans roza.sl. e e
ellent~ond~s IS.
rendelkezik tartalék műszerrel . ~z IS el?,fordult, hogy eleve
(ez jelenleg nem jellemző, külö- hlbas eszkozt kaptunk, ugyannösen a drágább Logotronic be- úgy, mint a DATAQUA-tól (pl.
rendezéseknél). A távmérő háló- G ea l og M'lcro, G ea l og M")
IllI.
zat üzemeltetése a hiba gyors" Ezek között volt gyári hibás, pl.
al')'
l
l'
't
t
'
.
.
"
It
G
.
t
(SZIll e azonn l esz e ese esZI a ';lli.ndszentre vasaro . e:,l ,:glehetővé (pl. kutaknál ez hosszú- MInI, a~ely }1áromszorI kI-" es
távon sem lesz jellemző). Jelen- beszereles utan kezdett műkodleg a DATAQUA berendezések n~, s volt olyan, aI?-ely elvileg
romlanak el gyakrabban, pedig hibás p!ogrammal erke~ett meg
ezeket észlelő kutakon alkahnaz- ~az elso tiz Mag?,a;orszagon bezák, ahol jelenleg nincs távjel- ep!tett Gealog Mim, 3 db Gealog
zés.
Micro)
"
2. A már regisztrált adatok
Eközbe.n aze;t ,bfztunk,abban,
megdrzése
hogyafeJlesztesert fe~~los szerNagyon fontos tényező, ha a vezet.ek sze.mme~ t~rtJak a, m~regisztráló el is romlik, akkor szerplacot, es ahibak ellenere IS
legalább az addig észlelt adatok
l ' bb ű
k t vásárolJ'uk
a ,eg)~lli' ~ ~zerekéert E t hit t
megmaradjanak. Ez a Logotro- s~aznn o .onnto, '. z a e
nic adatgyűjtóknél jól megvaló- tamogatt~ ~z a te~y.ls, }1~gy a
sul, még gondatlan üzemeltetés nemZe!k?~1 vfz~a~zl I?-eroműmellett is, a már egyszer kártyá- szerg~árto Ipar yIlagmeretekb.en
ra frt adatokat elég nehéz elve- sem túl nagy, nInc: akkora pl~szfteni. Sajnos, a DATAQUA c~, h~gy megfeleloen nagy s}e:
regisztrálók esetében a legkisebb naszamokkal (az e?ból, adodo
meghibásodás azonnali, teljes tapa:z,talatokkal) ~fogastalan
adatvesztés hez vezet. Ez még nnnoseget állítson ~lo.
.
akkor sem lenne jó megoldás, ha
A fordulatot az Jelentette) ~ezek a műszerek sokkal megbfz- kor 1?~8-ban az. OTT ceg!ol
hatóbban működnének.
m~g~as~rolt Nau~lus seb~ss,egAz általam ismert műszervizs- merot t~?b vfzr:yz,:s kollegamgálatoknál szinte minden esetben mal egyutt a ~ya;b,~l h,:ztuk el.
a pontosság volt a legfontosabb. Ekkor a vende,glat~Illk alta~, beAz eddigi tapasztalat az volt, Ill;~tatott t~rmekskala alapjan a
hogy minden alkalmazott mű- kove~.kezo megállapftasokat
szer pontosan mért, ha műkö- tehettük:
dött, és, ezt a követelményt a be- . - az álta~u~k használt elektro-o
szerzéseknél sem nehéz teljesíte- ~kus eszko,zok színvonala !c? ~
ni. A működés megbfzhatósága ev. lemaradás ban van a~ europa!
már sokkal nehezebben telje- sZlllt~ől~.a. besz~rezheto műsz~sfthető feltétel.
r~~ hst~Jan .lévo elayult eszkoA regisztrálóink sosem rom- zoket (es kis~bb !elJesft~~nyt)
lottak úgy el, hogy kicsi, szinte kb. 20-40 ~~azale~al dr~gabalig észrevehető hibát okoztak. ba,~ sze.rezzuk be, nnnt a JelenA meghibásodásoknál mindig legIle~obb műsz~re~t lehetne.
nagyságrendileg rossz értéket , A kove!kezteteselllk helye~mértek. Egyetlen egy olyan nyo- segét alátamaszt?tt~ a későbblmásmérő szondánk sem volt, ekben a SEBA-nal es a Logotroamelyiknél, ha az újbóli kalib- nicnál tett látogatásunk is. A
rálás eltérő volt az eredetitől, az rendszerváltás elő!ti időkben
nem a végleges tönkremenetelt gyakra~ eI?-I,eg,et~ek, hogya
jelentette. Ezért alapvető tévedés "nyu~atI vasarlok }le~csak ,a
pl. bizonyos időközönként eze- ~ermeket~ ha.nem gyartas, helyet
ket a szondákat újra hitelesíteni, IS ,m~gnezt~k. E:zt ~ .modszert
hiszen a legnagyobb sérüléseket pr?baltuk kovetm ~ l!. ,Ez ter(főleg nagy folyók esetében) az meszetesen n~n; don!o erv egy
alépftményből ki- és beszerelés műszertfpus kivalasztása mellett,
során szenvedhetik eL N em is de egy adalék lehet.
szólva arról, hogy egy-két búvár
Érdekes kérdés például az,
alkalmazásával (pl. torlónyomás hogy a nagyobb gyártóknál a fejmentesftő esetén) elvégzett pró- lesztési részlegen dolgoznak
bálkozás egy új szonda árába ke- annyian, mint másutt összesen.
rül. A mérési értékek a meghibá- így a termékbe beépftett "szelsodás esetén azonnal durva elté- lemi termék" mennyiségét össze
réseket mutatnak, és a szondát sem lehet hasonlítani. Ez az

elektronikus termékek esetében eredményez, már rövidtávon
óriási különbséget jelenthet. Na- megtérülhet.
gyon fontos továbbá, hogya naAlapvető tévedésnek tartjuk a
gY9bb gyártók nagy szériaszá- több gyártó által készített bemokat érnek el, a berendezései- rendezések összeépftését is. A
ket világszerte szakemberek szá- felszfni vizeken használt rezai tesztelik, szélsőséges körül- gisztrálók erre jó példák, mivel
mények között (Afrikától a ott az adatgyűjtőt, a szondát más
Sarkkörig), s.ezeket a tapasztala- cég gyártja, s egy harmadik szetokat be is tudják építeni a fej- reli össze. így abeszerzésnél
lesztésbe.
mindhárom cég problémáit küA magyar mérnöki elme telje- lön-külön el kell viselnünk, s a
sítményét természetesen sosem garanciális feltételek sem egyérszabad lebecsülni. A 60-as, 70- telműek. Egyre inkább a "Plug
es évek fejlesztései során pl. and play" tipusú berendezések
olyan sebességmérő szárnyakat alkalmazása felé kell haladnunk.
fejlesztettek ki, melyekről elfo- Ezeknél a komplett rendszer mű
gultság nélkül mondhatjuk, hogy ködésért egy cég érdemi felelős
a jelenleg kapható OTT vagy séget vállal, s abeszerelés (inSEBA műszereknél jobb elkép- stallálás) sem igényel speciális
zelések. Tőke és belső piac hiá- szakértelmet.
nyában azonban sosem sikerült
A távmérő hálózat tervezése
megfelelő terméket előállítani és kivitelezése is problémákat
belőlük.
vet fel. Az általános alapelvek
Igényeinket tovább növelte, szerint - nagyon helyesen - egy
hogyaszámítógépen használt állomás távjelzővé tétele nem
szoftverekkel szembeni elvárácsak a kommunikáció kiépítését,
sok is megváltoztak. A 80-as hanem az alépítmeny és a mű
évek végén, a 90-es évek elején szerek teljes rendbe tételét is jehasznált operációs rendszerek és lenti. Itt rögtön felmerült a kérfelhasználói programok leg- dés, hogy nem kellene ezt egyIlgyszerűbb alkalmazásához is úttal modernizálásra is felhaszbonyolult parancs<5kat és azok nálni? Másrészt a hálózat kiépfparamétereit kellett ismerni, s tésénél már komplett rendszer is
ezekhez képest a vfzrajzi kezelő vásárolható, mely kiküszöböli a
programok is megfelelőek vol- kisipari módszerekkel készített
tak. Ma ez teljesen más, hiszen a illesztő egységek használatát,
felhasználó elvarja, hogy saját 'mivel a jelenleg kapható korszenyelv~n s~óljon hozzá ~ !,~og: rű adatgyűjtóknél ez alapszolgálram, es nnnden automa~lza a.to tatás. Nagyon fontos tényező,
feladatot
(rendszer
f"l
ű l
k b) fehsmeres,
,,, 'll' hogy az' ipari körülmények kö. aj ~ ve ete ,st . ~ gep ona ,o- zött, nagy szériában gyártott
a menurendszer
' kből a'll'o háló zat ol
tankivegezzen,
th tN' k"
'rthat- berend
ezese
~ n e o es o~yen mege .e- csóbb, korszerűbb és megbfzhato legyen. A gyan programok Ja- tóbb, mint a jelenleg alkalmazott
vítása napjainkban az Interneten műszerek hálózata.
keresztül, 1-2 hetes határidővel
történik ( l. az OTT cégnél).
Problémákat vet fel, hogy túl
P,
l'
sokféle berendezést alkalmaIl?,en szempontbo! !e Je~~n zunk, s természetesen gyártónnnndegy,
a vIlag
ként más és más szoftvert (sőt
l'k hogyagyarto
k'
E len
k
me JI, sar an ,,:an. ze e a,z. adott esetben gyártónként többet
elvarasoknak
a Jelenleg haszna- ') Ma mar
' el'erh et'l
latban
lévő programok már nem IS.
o enne , hogy
tudnak minden esetben megfe- a mérésekhez szükséges összes
II .
berendezést egy cégtől szereze ~~vábbi hátrány volt az eddig zük be, s ezeket kortól, típus tól
használt műszereknél a megfe- függetlenül, egyetlen folyamatolelő részletességű, mindig aktu- san ellenőrzött és fejlesztett
ális használati utasftás hiánya is. szoftverrel kezeljük. A jelenleg
kapható mérésadatgyűjtő rendSokszor nem tudtuk eldönteni,
I kt
hogy mi hibáztunk, vagy az esz- szereknél az adatgyűjtő e e ro~
köz működik rosszul.
nika teljesen egységes, csak a
Megbizonyosodtunk arról is, műszerház és a szenzor a méh
'1
l ' " ket reJ't a rendő eleffillek megfelelő kialaogy ml yen e onyo
kítású. A távmérő hálózatunk
gyártó val történő közvetlen kapcsolattartás is. Ha a vfzrajzi egy- tervezésekor elkövettük azt a hiségnél van legalább egy olyan bát is, hogy nem gondoltunk a
ember, aki valamilyen Nyugat- közeljövőben minden bizonnyal
Európában használt nyelvet be- megvalósuló nemzetközi összeszél, az alkatrészbeszerzés is köttetésekre. Erre a jelenleg algyorssá és egyszerűvé válik. kalmazott technika teljesen alGyorsposta szolgálatot igénybe kalmatlan, mivel nem kompativéve, a magyarországi szállítási bilis a szomszédos országok
időkkel azonos sebességet (és várhatóan .kiépülő hálózataival.
hasonló árat!) lehet elérni. To- Ez különösen Jugoszlávia vonatvábbi előny, hogy a nagyobb kozásábanigaz.
gyártók megfelelő készlettel renKövetkeztetések
delkeznek, s legtöbbször azonnal
Az előzőekben felsoroltakkal
képesek szállftani. Ez a kisebb nem volt cél egyetlen gyártó kigyártóknál szinte sosem valósul zárása sem a magyar vfzrajzi hámeg. A valutában történő utalás lózat fejlesztéséből. Amennyisem jelent nehézséget (a kincs- ben versenyképes termékeket
tárnáI a normál forint utalással készítenek, úgy továbbra is vásáazonos mennyiségű munkát igé- rolni kell tőlük. Azt viszont nem
nyel). Természetesen van, ahol tehetjük meg, hogy nem veszünk
ezt a gazdasági vonal nem tudja tudomást a jelenleg kapható beelintézni, de ezért nem a szabá- rendezések teljesítményéről és
Iyozás, hanem a egyének képzet- áráról. A legnagyobb problémát
lensége a felelős. Az egyetlen az jelenti, hogy nem létezik egy
többletmunkát a vámeljárás je- objektív módszertan a beszerezlenti, de ez megfelelő partner hető műszerek listájának megújfesetén gyorsan és olcsón lebo- tására. Ebben a listában több
nyolítható. A magyarországi olyan műszer is van, mely vagy
képviselettel rendelkező, vagy az ára, vagy a minősége miatt almagyar cégeknél (pl. OTT DA- kalmatlan az országos alkalmaTAQUA) még sokkal egysze- zásra, de nem történtek olyan
rűbb a helyzet.
vizsgálatok (központilag), meFigyelembe kellett vennünk lyek elfogadható alternatívát adazt is, hogy a nem megfelelő mi- tak volna.
nőség okozta többletmunkának
Olyan követelményrendszert
is ára van, illetve. egyéb fontos kellene meghatározni a beszertevékenységektől veszi el az zendő műszerekkel szemben,
időt. így az egyszeri nagyobb melyek reálisan, a mai piacról
beruh4ás mely jobb minőséget teljesfthetőek. Irreális áron meg'

valósftható célokat felesleges kiA teljesség igénye nélkül
néhány általunk javasolt követelmény:
- minden idősor jellegű adatot
eredményező mérést azonos
adatgyújtővel kell mérni,
- az adatgyűjtő tokozása
többféle legyen, a mérőállomás
kialakításhoz igazíthatóan (pl.
doboz, cső, stb.),
- a berendezésekhez egyféle
szoftvert (magyar nyelvűt) lehessen használni, melyet a gyártó' folyamatosan ellenőrizzen, a
javítások az Internetről szabadon
letölthetőek legyenek,
- a gyártó adjon megoldást a
terepi adatgyűjtő beállftására és
adatkinyerésre,
- részletes magyar nyelvű
használati utasftás álljon rendelkezésre minden termékhez,
azokhoz is, melyeket beszállftók
készítenek,
- az adatátviteli illesztő alapszolgáltatásként épüljön be a
tűzni.

műszerbe,

- a nagyobb teljesítményű
(több csatornás) adatgyűjtők modul szerűen bővfthetőek legyenek,
- az egyszerűbb (vfzszint, vfzhpmérséklet és csapadékmérő)
rendszerek a gyártó és elektronikai szakműhely igénybevétele
nélkül telepíthetőek legyenek,
- a gyártó teljes felelőséggel
biztosítsa komplett távmérő hálózat kialakításának lehetőségét,
- a gyártó az év bármely szakában, előleg fizetés nélkül, 1
hónapos határidőre vállalja a
szállftást,
- az 500 eFt-nél olcsóbb adatgyűjtők esetében rendelkezzen
tartalékkészlettel és meghibásodás esetére azonnali cserét biztosítson,
- a tervszerűen elhasznál ódó
alkatrészek (pl. speciális elemek,
stb.) pótlását a megrendeléstő
számított 1 héten belül, gyorspostán vagy magyarországi
készletből biztosftsa,
- egyéb alkatrészek 2 héten
belül pótolhatóak legyenek,
- a megvásárolt eszköz hoszszú ideig alkalmazható legyen,
az esetleges fejlesztések (pl.
szoftver, terepi adatkinyerő) a
régi tipusok használatát változatlanul tegyék lehetővé.
A műszerek minősftésére
olyan módszertant kell kifejleszteni, mely gyorsan és rugalmasan alkalmazható. A minősítés
eredménye egyértelműen határozza meg, hogya vizsgált mű
szerUpus alkalmazható vagy
sem. A minősítést olyan gyorsan
kell végrehajtani, hogy a vizsgált
műszer erkölcsileg ne avuljon el
már a kipróbálás alatt.
A vizsgálataink során megállapftott végső tanulság a következő:

- A hálózatban célszerű lenne
igazgatóságonként maximum
egy műszercsaládot alkalmazni.
Ennél a megoldásnál egyes elemek drágábbak lehetnek, mint a
jelenleg használt berendezések,
de a teljes rendszer összes beszerzési és üzemeltetési költsége
csökkenlIetne, vagy ugyanakkora árért megbfzhatóbb megoldást
kapnánk.
.
- A jelenleg használt berendezéseket nem szükséges eldobni, azokat fokoz-atosan kell ki. cserélni, sőt egyes elemek tovább használhatóak (pl. szondák,
szenzorok).
- Még akkor is sokkal egységesebb lenne a jelenleginél a hálózat, ha országosan 2-3 mű
szercsalád terjedne el. Mindössze az szükséges, hogy az alkalmazott berendezések a nemzetközi szabványoknak megfeleljenek.
LábdyJen«1
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