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Ilyen elŒzmények után különösen fel-
értékelŒdött a több évi „külszolgálat” után
igazgatóságunkhoz visszaérkezett Jégvi-
rág V. jelı jégtörŒhajó szerepe. Amikor
üzemelésünkbe visszakerült a hajó, jóné-
hány „szakértŒ” jelezte, hogy semmi értel-
me ezzel foglalkozni, hiszen jelentŒs költ-
ségráfordítással állítható csak szolgálatba.
Mi mégis a „nehezebb” utat választottuk.
JelentŒs anyagi ráfordítással, és még több
saját munka felhasználásával sikerült be-
vethetŒ állapotba hozni a hajót. Napjaink-
ban ismételten az országos jégtörŒ flotta
tagjakén teljesíti szolgálatát, ami jégmen-
tes idŒszakokban kiegészül a hajózóút-
fenntartási feladatok végrehajtásával.

Hasonló kritikát kapott a vezetés más
vízügyi objektumokkal összefüggŒ elkép-
zeléseivel kapcsolatban is. A szegedi me-
dencés kikötŒ is hosszú idŒ után került
vissza igazgatóságunk üzemeltetésébe.
Akkori állapotában szintén „szakértŒi” vé-
lemények javasolták, hogy ne üzemeltes-
sük a létesítményt. Szakmai meggyŒzŒdé-
sünk alapján mégis jelentŒs saját forráso-
kat használtunk fel állapotának javítására.
Napjainkra kijelenthetjük, hogy bármilyen
szakavatott, vagy kevésbé szakavatott ér-
deklŒdŒ elŒtt is már büszkén vállalhatjuk a
kikötŒ jelenlegi állapotát. Természetesen
az objektumban rejlŒ fejlesztési lehetŒsé-
get ki szándékozzuk aknázni további pá-
lyázatokon indulással. Eltökélt szándé-

kunk, hogy mielŒbb üzemelŒ kikötŒként
mıködtessük.

Számos probléma származott évrŒl-évre
a fenntartó gépek elöregedésébŒl. Habár
igyekeztünk forrásokat fordítani az állag-
megóvásra, de igazán jelentŒs gépbeszer-
zésre nem volt forrásunk. A 2012. év eb-
bŒl a szempontból is jelentŒs változást ho-
zott, hiszen egy nyertes pályázat révén két,
jelentŒs értékı forgó felsŒvázas kotrógép
beszerzésére nyílt lehetŒség. Ezek alapját
képezik majd az igazgatóság megújuló
fenntartógép- és munkagépállományának.

Habár rendkívüli vízkárelhárítási hely-
zet nem alakult ki, mégis az elmúlt eszten-
dŒ is szolgáltatott hidrológiai rekordot. Az
eddigi gyakorlattal szemben nem víz-
bŒség, hanem rendkívül vízhiányos, aszá-
lyos esztendŒ határozta meg az elvégzen-
dŒ feladatokat. Az öntözési feladatok ki-
emelt fontossággal jelentek meg, s az
ATI-VIZIG munkatársai példaszerıen tel-
jesítettek. Tevékenységükhöz kapcsolódó-
an az igazgatóság árbevétele jelentŒsen

meghaladta az év eleji tervszámokat. Ki-
használva ezt a lehetŒséget, hozta meg az
igazgatóság vezetése azt a döntést, hogy
jelentŒs összegeket fordít a meglévŒ gépek
több éve húzódó fenntartási feladatainak
elvégzésére. Szintén e forrás biztosított je-
lentŒs kereteket az Œrtelepek, gépészla-
kások felújítási, korszerısítési munkáinak
elvégzésére.

A forrásainkat sikeresen tudtuk kiegé-
szíteni költségvetési támogatású források-
kal is. Ezek következtében mintegy 100
millió forint kerül felhasználásra fenn-
tartógépek, Œrtelepek, szolgálati lakások
felújítására, fıtéskorszerısítésére, ivóvíz-
ellátásának javítására. Leírva, kimondva is
hatalmas összeg, amelynek eredményét
mindannyian érzékelni fogjuk. A jövŒben
is ezen elvek szerint szándékozzuk a be-
vételek felhasználását tervezni, szervezni,
törekedve arra, hogy a lehetŒ legtöbb for-
rást fordítsunk a saját létesítmények, gé-
pek állagának javítására.

A 2012-es esztendŒ egyik legnagyobb
kihívása a közfoglalkoztatási program
végrehajtása volt. Minden érintett igye-
kezett felkészülni a feladatok végrehaj-
tására. Mégis, a program megkezdését kö-
vetŒen számos napi feladat okozott meg-
oldhatatlannak tınŒ problémákat. Sok za-
var adódott a megszaporodott adminisztrá-
ció következtében. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Az elmúlt esztendŒ igazgatóságunk
szempontjából kedvezŒ hidrológiai
elŒjelekkel indult. A felhalmozódott

hó alapján nem számítottunk
kiemelkedŒ vízkárelhárítási

szélsŒségekre. Az idŒjárás mégis
tudott rendkívüli helyzetet okozni.
Folyóink nagy részén a jég beállt.

Gondolatok a 2012-es év befejezésérŒl
és az idén várható feladatokról

Archív felvételünkön, pár évvel átadása után, a medencés kikötŒben téli pihenŒben sorakoznak a hajók



(Folytatás az 1. oldalról)
Több vitára adott okot a központi bér-

számfejtés miatti késlekedés a munkavál-
lalói dokumentációk megérkezésében. Ki-
jelenthetjük, hogy valamennyi munkatár-
sunk erejét megfeszítve teljesítette fela-
datát és mindenkit személyesen is köszönet
illet ezért. 

Sok esetben hajlamosak vagyunk napo-
lások, menetlevelek, vagy munkaszerzŒ-
dések számával jellemezni a programot.
Azonban ezek a valóban fontos dokumen-
tumok csak kísérŒi annak a rendkívüli te-
rületi munkának, ami a program végrehaj-
tását jelenti. Hihetetlen nehézségekkel kell
megküzdeniük napról-napra azoknak a
munkatársainknak, akik a területen irá-
nyítják a munkát, vagy azoknak, akik a
munkaügyi központokban képviselve ben-
nünket, igyekeznek gördülékenyen bizto-
sítani a szükséges létszámot. Számukra
mindennapi feladatot jelent a munkavál-
lalók meggyŒzése és azt követŒen az elŒírt
napi norma teljesítésének megkövetelése.
Valamennyi Œrünk, gépészünk nagy lét-
számú brigádok munkájának irányításával
segítette a program végrehajtását. 

Tudnia kell mindenkinek, hogy e kol-
légák munkája nélkül semmilyen statiszti-
ka nem készülhetett volna el. Nagyon ko-
moly feladat 15–30 ember napi munka-
végzését szervezni, nem beszélve 90–100
közfoglalkoztatott személy munkájának
szervezésérŒl – például Kunszentmárton-
ban! Sorolhatnám a neveket, de ennél sok-
kal fontosabbnak tartom, hogy megkapja a
kellŒ elismerést, aki a program végrehaj-
tásából kivette a részét, akár erkölcsi, akár
más formában. Látható, hogy a program
végrehajtása rendkívüli feladatokat ró az
Œri és gépészállományra, akiknek a sikeres
feladatellátáshoz az igazgatóság vezetése
igyekszik minden feltételt biztosítani. 

Ilyen helyzetben aki a program végre-
hajtását akadályozza, az ahhoz kapcsoló-
dó feladatokat nem fogadja el, vagy nem
teljesíti, az a területen folyó munkát mi-
nŒsíti le, lehetetleníti el. Tekintettel a fela-
dat fontosságára, ilyen magatartás nem
tolerálható igazgatóságunknál. 

A közfoglalkoztatási program sikeres
végrehajtásához 1600 személy átlagos
foglalkoztatását kellett biztosítanunk. Eh-
hez 1800  fölött kellett tartani a foglalkoz-
tatottak létszámát a 304 vízügyes dolgozó
közremıködésével. Ez alapján az igazga-
tóság 2100-as létszámmal végezte felada-
tait! Ez a létszám jelentŒsen meghaladja
az igazgatóság, a vízügyi szervezet 1990-
es években kezdŒdött átszervezése elŒtti,
maximális 1400–1500-as létszámát!

Az elŒttünk álló 2013-és év is rendkívül
„mozgalmasnak” ígérkezik. 

Számos projektünknél kezdŒdik nagy
volumenı munkálatokkal kísért megva-
lósítási szakasz. Kilenc projekt kapcsán
számos építési helyszínen folynak kiemel-
kedŒ jelentŒségı, és rendkívül összetett
kiviteli munkák. A folyamszabályozástól
a mélyalapozáson át a mobil partfalbeépí-
tésig számos korszerı technológiát alkal-
mazunk. Minden gyakorló szakember szá-
mára rendkívüli lehetŒségek ezek a szak-
mai ismeretek elmélyítésére. Az érintettek
törekedjenek arra, hogy lehetŒleg minél
több helyszínt bejárva bŒvítsék ismeretei-
ket!

2013-ban is részt vesz igazgatóságunk a
közfoglalkoztatási program végrehajtásá-
ban. 1600 személy foglalkoztatására vál-
laltunk kötelezettséget, azonban a pro-
gram idŒszaka rövidül 8 hónapos idŒtar-
tamra – ismereteink szerint – március 1-jei

kezdéssel. A rendelkezésünkre álló idŒ-
szakot igyekeztünk hatékonyan kihasznál-
ni a felkészülésre. Azonban a tavalyi ta-
pasztalatok alapján rendkívül feszes fela-
datellátásra kell készülni. MindenkitŒl
felelŒsségteljes munkát várunk!

Az igazgatóság vezetése törekszik a ta-
valyi gyakorlatnak megfelelŒen növelni az
üdülŒink fenntartására, állagmegóvására
fordított összegeket. Ezzel célunk, hogy az
igazgatóság munkavállalói és közvetlen
családtagjaik kedvezŒ feltételekkel tudják
azokat igénybe venni. Ehhez kapcsolódó-
an mindenkit bátorítunk arra, hogy ismer-
je meg, és vegye igénybe ezeket lehetŒsé-
geket.

Az igazgatóság vezetése nevében is ez-
úton köszönöm meg valamennyi munka-
társunk 2012-ben végzett munkáját, és
kívánok a 2013-as esztendŒre egészséget
és kitartást!

Dr. Kozák Péter igazgató

2 VÍZPART 2013. FEBRUÁR

Gondolatok a 2012-es év befejezésérŒl és az idén várható feladatokról

A múlt évszázad végefelé készült a tiszai jégtörŒhajókat megörökítŒ, archív 
felvétel: elŒtérben a Jégvirág-VI. hasítja a vizet a szegedi belvárosi híd alatt

Megalakult az MHT szegedi ifjúsági csoportja
A szegedi MHT-szervezet 2012 decemberében vette fel a kapcsolatot a Szegedi

Mıszaki és Környezetvédelmi Középiskola és SzakképzŒ Iskola Gábor Dénes tagin-
tézményével azzal a céllal, hogy a „vizes” osztályok tanulóinak bemutassa az MHT
tevékenységét, céljait. (A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában koráb-
ban mıködött környezetvédelem–vízgazdálkodás tagozat beolvadva a „Gábor Dé-
nesbe” folytatja tovább a térség középfokú vízügyi szakembereinek és vízügyi techni-
kusainak képzését.) A megkeresés eredményeként a középiskolában megalakult a Sze-
gedi Területi Szervezet alá szervezŒdŒ ifjúsági csoport. A 11–13. évfolyamos vízügyes
tanulók közül 19-en töltötték ki a belépési nyilatkozatot. A területi szervezet le-
hetŒséget biztosít a fiatalok ismereteinek bŒvítésére az elŒadóülések és közös tanul-
mányutak révén. Célja, hogy ösztönözze és segítse a diákokat, mutassák be a vízzel és
a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket a Sajó ElemérrŒl elnevezett pá-
lyázatra benyújtott pályamunkákban. Zsóri Edit
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Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság áldásos 
pályázati tevékenységének köszönhetŒen 2013-ban is 

sok projektet tudhatunk magunkénak, amelyeket
együttmıködve számos szakmai partnerrel, közösen 
valósítunk meg az elkövetkezŒ idŒszakban. A projektek

száma gombamód szaporodik, s ezzel együtt természetesen 
a megvalósított és átadott beruházások is egyre

jelentŒsebb értéket képviselnek. Most kizárólag 
a megvalósítás különbözŒ stádiumaiban lévŒ projektekrŒl

szeretnék rövid és áttekinthetŒ tájékoztatást adni. 

Napjainkban (2013 elsŒ negyedévében) 18, EU-s forrásból és
hazai társfinanszírozásból támogatott projekt fut az igazgatósá-
gunkon. Összértékük, más néven az elnyert támogatás mértéke
több mint 7,6 milliárd forint. Az elmúlt évek átlagához viszonyít-
va ez az összeg nem csökkent, sŒt, a feladatok mértéke inkább
nŒtt a projektek számát és adminisztrációs terheit tekintve. 14
építési beruházást is magába foglaló projektünk van. Ezek meg-
valósítása egy idŒben zajlik, a kivitelezés különbözŒ stádiumában
tartanak, így szakmailag rendkívül érdekes, nem kis kihívásokat
jelentŒ idŒszak ez az ATI-VIZIG életében. 

A fŒ irányvonal, amely a projektek nagyobb százalékát jelenti,
az ár -és belvízvédelem hatékonyságának növelését tızte ki célul,
konkrétan árvízvédelmi töltésfejlesztés, belvízvédelmi csatornák
kotrása, vízvisszatartó és szabályozó mıtárgyak építése és felújí-
tása, kisebb-nagyobb kapacitású torkolati és közbensŒ átemelŒ
szivattyútelepek építése-rekonstrukciója szerepel a palettán. Ter-
mészetesen a védelmi infrastruktúra egyéb, el nem hanyagolható
részei – mint amilyenek például a gát- és csatornaŒrtelepek, a töl-
téstartozékok, a vízrajzi monitoring hálózat és a hírközlés – egyes
elemeinek teljes körı felújítására is sor kerül.

JelentŒs szerepet játszanak azok a nem beruházás jellegı pro-
jektek, amelyek tudományos és szakmai célokat egyaránt szolgá-
nak. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatjuk a Maros folyó hid-
robiológiai vizsgálatát magába foglaló, illetve az aszálykutatással
és a vízhiánnyal kapcsolatos monitoring tevékenységet is tartal-
mazó új projektjeinket, melyeket a Szegedi Tudományegyetem-
mel együtt valósítunk meg a határ menti együttmıködések kere-
tében.

Sikeresen zártuk két nagy irodaépületünk – a szegedi központi
irodaépület és a hódmezŒvásárhelyi szakaszmérnökség épülete –
energiahatékonysági szempontú felújításait. A komfortosabb
munkavégzés feltételei azonnal érezhetŒek, az alacsonyabb köz-
üzemi számlák pedig a közel jövŒben fogják bizonyítani a be-

ruházás hatékonyságát. Terveink között szerepel a többi irodaé-
pületünk felújítása, energetikai szempontú korszerısítése is. Ak-
tuális projektjeinkrŒl még több információt a 4. oldali táblázatban
és az ATI-VIZIG weboldalán találhatnak az érdeklŒdŒk: 
ativizig.hu/projektx/projekt.aspx Frank Szabolcs

Uniós projektjeink aktualitásai

A felújított nagyéri csatornaŒrház Épül a györpölési szivattyútelep

A hódmezŒvásárhelyi szakaszmérnökség felújított épülete

A tápéi szivattyútelep

AAzz  öösssszzeeáállllííttááss  ffoottóóiitt  SScchhiillssoonngg  JJáánnooss,,  KKiissss  CCssoonnggoorr  ééss
MMááttéé--TTóótthh  AAnniittaa  kkéésszzíítteettttee



1. KEOP-5.3.0/A-09-2009-0176 Energetikai hatékonyság javítására irányuló beruházás az ATIKÖVIZIG központi irodaházában 
95 649 532 Ft ATI-VIZIG - 2011.04.01 2012.10.09 100

2. KEOP-5.3.0/A-09-2010-0294 Az ATIKÖVIZIG hódmezŒvásárhelyi szakaszmérnöksége épületének energetikai rekonstrukciója
88 589 880 Ft ATI-VIZIG - 2011.04.01 2012.09.21 100

4. KEOP-2.1.1/2F-09-2010-0003 A 11.06-os árvízvédelmi szakasz komplex fejlesztése
1 153 402 727 Ft ATI-VIZIG - 2011.03.17 2014.11.30 0

5. KEOP-2.1.1/2F-09-2009-0004 A csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsı állékonyságának növelése 2. forduló
1 545 222 075 Ft ATI-VIZIG - 2011.03.10 2013.11.01 2,7

6. DAOP-5.2.1/B-0-2010-0003 A Kurca rehabilitációja II.
692 152 966 Ft ATI-VIZIG - 2010.09.17 2013.12.15 0

3. DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 Az AlgyŒi-fŒcsatorna vízgyıjtŒjének vízpótlása
696 421 086 Ft ATI-VIZIG - 2011.01.17 2013.10.31 0

7. DAOP-5.2.1/B-09-2010-0009 A Hódtó–Kis-tiszai vízrendszer rekonstrukciója I
671 738 071 Ft ATI-VIZIG - 2011.09.17 2013.03.30 99

8. DAOP-5.2.1/B-09-2010-0011 Tápéi belvízöblözet korszerısítése I. ütem; Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója I.
699 379 411 Ft ATI-VIZIG - 2010.10.18 2013.10.30 5

9. HURO/0802/106 Maros menti közös érdekeltségı belvízrendszer fejlesztése DEWIPS
272 768 758 Ft ATI-VIZIG ANIF-Arad, 2011.03.01 2013.02.28 100

Románia
10. HURO/0802/110 A Maros folyó árvízvédelmi fejlesztése a román–magyar közös érdekeltségı területeken DECOHR

234 972 668 Ft ATI-VIZIG ABAM-Arad, 2011.03.01 2013.02.28 100
Románia

11. HURO/1101/102/1.3.2 VízgyıjtŒfejlesztés a magyar–román határrégióban ESUWATER 
56 310 818 Ft Mórahalom Jimbolia 2012.11.01 2014.10.31 0

önkormányzata Románia
ATI-VIZIG

12. HURO/ 1101/ 123/ 1.3.2 Árvízvédelmi mıvek fejlesztése a Maros folyón a határ menti régióban  HYDRODREV
146 997 838 Ft ABAM-Arad, ATI-VIZIG 2012.10.01 2014.09.30 0

Románia

13. HURO/1001/129/222 Veszélyes anyagok kutatása a Maros folyóban  MARIVMICCOLL
14 709 752 Ft Szegedi ATI-VIZIG 2012.03.01 2013.08.31 60

Tudományegyetem

14. HUSRB/1203/121/237  eWAM
84 622 200 Ft Vode Vojvodine- ATI-VIZIG, 2013.02.01 2014.07.31 0

Szerbia FEP-Szerbia

15. HUSRB/1203/121/145 CROSSWATER
152 817 000 Ft ZIGNS, Szerbia ATI-VIZIG, 2013.01.01 2014.06.30 0

Homokkert,
Mórahalom

16. HUSRB/1203/121/130 WAHASTRAT
32 860 500 Ft Szegedi Újvidéki Egyetem, 2013.01.01 2014.06.30 0

Tudományegyetem Szerbia
ATI-VIZIG

17.KEOP 7.3.1.2/09-11-2011-0025 A Mártélyi-holtág élŒhelyvédelmi célú rehabilitációja
953 395 360 Ft Kiskunsági ATI-VIZIG 2012.08.03 2015.04.30 0

Nemzeti Park

18. INTERREG IVC, WATERCORE
36 951 900 Ft Director for Water ATI-VIZIG 2010.02.23 2013.03.31 90

and Soil Protection,
Hessen

ÖSSZESEN: 7 628 962 542 Ft
(E táblázat a 3. oldali cikk kiegészítŒ tájékoztatója.)
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Az Európai Unió Víz Keretirányelvként ismert 
új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikájának

egyedülálló célja, hogy az unió tagállamaiban 2015-ig 
jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti

vizet, és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.
Magyarország olyan tagállam, amely

nemzetközi vízgyıjtŒ terület része, ezért hazánkban is
hatályba léptek a szükséges intézkedések 

és együttmıködési egyezmények.

Az elmúlt év márciusában az ATI-VIZIG közremıködésével a
Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmıködési Pro-
gram 2007–2013 keretében, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és
Románia társfinanszírozásával magyar–román együttmıködés in-
dult a Maros folyó szennyezŒdésének vizsgálatára.

Vizeinkre nagy fenyegetést jelentenek a mezŒgazdasági és ipari
eredetı szennyezések. A MARIVMICCOLL-projekt (Kiemelten
veszélyes anyagok vizsgálata a Maros folyóban: mikroba-törzs-
gyıjtemény létrehozása bioaugmentációs célokra) a Szegedi Tu-
dományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszéke, a temesvári Bá-
náti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem és az Alsó-Tisza-vi-
déki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG) együttmıködésében való-
sul meg 2012–2013-ban. 

A projekt célja a Maros folyó vízminŒsé-
gének a magyar–román határ mindkét olda-
lán történŒ vizsgálata, melynek során. az
EU Víz Keretirányelv úgynevezett „33-as
listáján” szereplŒ, kiemelten veszélyes
szennyezŒanyagok jelenlétének évszakok
szerinti változásának összefüggéseit tér-
képezik fel, valamint a szennyezŒ anyagok
lebontására, semlegesítésére képes mikro-
bákat keresnek a kutatók. A projekt során
keletkezŒ törzsgyıjteményben lévŒ törzsek
felhasználásával a továbbiakban lehetŒség
nyílhat a szennyezŒanyagok lebontását célzó technológiák kifej-
lesztésére.

A MARIVMICCOLL-projekt keretein belül 2012. október 5-én
egy workshopot szervezett az ATI-VIZIG. Dr. Kozák Péter igaz-
gató üdvözlŒ beszédét követŒen prof. dr. Vágvölgyi Csaba, a
Szegedi Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszékének vezetŒje
köszöntötte a résztvevŒket, és összefoglalta a legfontosabb infor-
mációkat a projekttel kapcsolatban. A nyitó elŒadásban dr. Szeke-

res András (Mikrobiológiai Tanszék, SZTE) bemutatta a vízmin-
tákból származó növényvédŒszer-maradékok mérési módszereit.
Ezt követŒen dr. Hatvani Lóránt (Mikrobiológiai Tanszék, SZTE)

prezentációjában hallhattak a megjelentek
sok érdekességet a Marosban izolált
szennyezŒanyag-bontó mikrobákról. Dr.
Alina Lato, a temesvári Bánáti Agrártudo-
mányi és Állatorvosi Egyetem munkatársa
a folyó vizének elŒzetes kémiai vizsgálata
során született eredményeket részletezte,
majd az ATI-VIZIG munkatársa, e sorok
biológus írója tartott elŒadást a Maros fo-
lyóban meghatározott, kiemelten veszélyes
anyagokról. 

A workshop zárásaként dr. Sipos György
(Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Tanszék, SZTE) rendkívül látványos prezentációjában bepillan-
tást nyerhettünk a Maros folyó alföldi szakaszának rövid- és hosz-
szútávú fejlŒdésébe. 

2013 januárjában kerül sor a legutolsó mintavételre, majd az
eredmények kiértékelését követŒen válik áttekinthetŒvé a víz ké-
miai, illetve mikrobiológiai évszakos változása, melynek követ-
keztetéseirŒl a késŒbbiekben számolunk be.

Vidács Lívia
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Veszélyes anyagok kutatása a Marosban

Fent és középen: mintavétel a Maroson (VVMO-felvételek);
lent: a workshop résztvevŒi (NagyszŒllŒsi Nóra felvétele)



A vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló kormányrendelet

értelmében a védekezésre 
felkészülés során a védekezésre

kötelezettek feladata a védmıvek, azok
mıtárgyai és tartozékai, valamint 
a védekezési berendezések, gépek,

eszközök és felszerelések rendszeres,
évenkénti felülvizsgálata. Ezek
tudatában tavaly is elvégezték

munkájukat az egyes szakbizottságok.
A tapasztalatokat vázlatosan 

a következŒkben foglaljuk össze. 

Árvízvédelem

• Földtöltéseink kiépítettsége, állékony-
sága az elŒzŒ évihez hasonló mutatókkal
jellemezhetŒ, az akkor nyilvántartott fej-
lesztési igények továbbra is megmaradtak.

• A mértékadó védelmi szintre történŒ
kiépítés üteme a 2006. évi helyreállítás
után megtorpant, 2012-ben azonban a KE-
OP- (Környezet és Energia Operatív Pro-
gram) -források felhasználásával megkez-
dŒdött (folytatódott) a „Csongrádi partfal
rekonstrukciója és a mederrézsı állékony-
ságának növelése“ c. projekt. Reményeink
szerint 2013-ban megkezdŒdik az ugyan-
csak KEOP-forrásokra támaszkodó „A
11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képes-
ségének komplex fejlesztése“ és a „Szeged
belvárosi árvízvédelmi rendszer fejleszté-
se“ c. projektek megvalósítása is. 

• A gyeptakaró állapota a harmadik és
helyenként a második kaszálás elmaradása
miatt nem tökéletes, de a védelmi követel-
ményeknek még többségében megfelel.
Némileg csökkentek a bérbeadással hasz-
nosított szelvények. 

• Az igazgatóság fenntartó gépeinek
elhasználtsági foka magas. Több gépünk
életkora 30 év, illetve ezt meghaladó. Ma-
radványkeretünkbŒl 2013. évre áthúzódóan
javításra és tartozékok beszerzésére több
10 millió Ft-ot költhetünk. 

• A „Maros folyó árvízvédelmi fejlesz-
tése a magyar–román közös érdekı terü-
leteken“ c. projekt keretében 2,5 km ko-
ronastabilizáció épült meg. Így 78 km-t
meghaladó a burkolattal ellátott, elsŒrendı
töltéskorona-szakaszaink összes hossza. A
2012-ben bekövetkezett szárazság hatására
újabb hosszirányú repedések jelentek meg.
A pályázati konstrukcióink keretében ter-
vezett töltéskorona-burkolatoknál az asz-
faltos üzemi utak helyett rugalmasabb,
„makadám“ szerkezetı utakat kívánunk
kialakítani.

• A hullámtéri véderdŒk faállománya

több helyen elöregedett, a kúszónövényzet
több kilométeres szakaszokon a teljes állo-
mányt tönkre tette, illetŒleg fenyegeti; ká-
ros aljnövényzet és gombabetegség terjedé-
se tapasztalható. A közfoglalkoztatásnak
köszönhetŒen a vízoldali 10 m-es védŒsá-
vok állapota példa értékı.

• A védelmi biztonságot nagymértékben
befolyásoló, azonnali beavatkozást igénylŒ
keresztezŒ mıtárgyat a felülvizsgálatok
során nem találtunk. A legfontosabb helye-
ken beavatkoztunk és ezzel mıtárgyaink
állapotán sikerült javítani. Nem hagyható
figyelmen kívül, hogy az igazgatóság ke-
zelésében hét, száz évesnél idŒsebb mı-
tárgy található. Mıtárgyaink „átlagéletko-
ra” magas, ez sajnos megmutatkozik mı-
szaki állapotukban is. Összesen 154 keresz-
tezŒ mıtárgyat vettünk szemle alá. 

• GátŒrtelepeink rendje megfelelŒ, kö-
szönhetŒen az Œri állomány erŒt meghaladó
munkájának. Az épületek 50%-a nagy fel-
újítást igényel, bár a projektek kapcsán
nagyarányú fejlesztések kezdŒdtek meg
(11.07 HU-RO). Intézményi beruházási ke-
retbŒl lehetŒségünk nyílt néhány Œrtele-
pünk (pl: Öcsöd) ivóvízellátásának javítá-
sára. 

• Árvízvédelmi nyilvántartási terveink
aktuálisak. Az árvízvédelmi szakaszok üze-
melési vízjogi engedélyeinek aktualizálása
folyamatban van. A 11.02 és a 11.07 árvíz-
védelmi szakaszok tekintetében sikerült
megújítani az üzemelési engedélyt. Idén
ugyanezt a 11.04 és 11.05 védszakaszokra
vonatkozóan tervezzük beszerezni (intéz-
kedési terv). Lokalizációs terveink felújítá-
sa elŒttünk álló feladat. 

Az egy esetleges védekezés hatékonysá-
ga érdekében elvégzendŒ, lokális jellegı
problémákat ismerjük, róluk nyilvántartás-
sal és költségbecsléssel rendelkezünk. Ösz-
szességében kijelenthetŒ, hogy az árvízvé-
delmi biztonságot közvetlenül veszélyez-
tetŒ, azonnali beavatkozást igénylŒ jelen-
séget nem tapasztaltunk, igazgatóságunk
mıködési területén a 322 km elsŒrendı ár-
vízvédelmi fŒvédvonal védképessége
megfelelŒ. 

Folyószabályozás, 
hajózóút-fenntartás 

2011-ben célfenntartási keretünkbŒl je-
lentŒs összeget (közel 6 millió Ft-t) fordí-
tottunk a mıködési területünkön található
tiszai vízi út állapota jellemzŒinek javítá-
sára. A jó karba lévŒ folyamkilométer-táb-
lák láthatóságának biztosítása, az elŒzŒ év-

ben az állománygyılésen elhangzottak sze-
rint is az Œri alapfeladatok közé tartozik! E
feladat végrehajtásáról a kisvízi bejárások
során meggyŒzŒdhettünk. A tiszai bejárás-
ra az ATI-VIZIG eszközállományába tarto-
zó Jégvirág V. elnevezésı jégtörŒhajó vitt
el bennünket. A hajó jelenleg üzemképes,
jégtörésre alkalmas állapotban, melegen
tartva áll rendelkezésre, 2013. február 15-
ig érvényes hajóbizonyítvánnyal rendelke-
zik. A jégtörŒn jelentŒs felújítási munkákat
végeztünk el (fedélzetfestés és faburkolat
készítése, motorjavítás, akkumulátorcsere,
stb.). A hajót a 24/2012. (V. 31.) sz. BM-
utasítás visszahelyezte a tiszai flottillába.

A szegedi medencés kikötŒ üzemeltetési
feladatait ismét igazgatóságunk látja el.
ElŒttünk álló feladat a bejárati csatorna
problémájának kezelése. A kotrási tervet az
árvízvédelmi és folyószabályozási osztály
elkészítette. 2012-ben a bejárati csatorna
részleges kotrását tudtuk elvégezni. 

Távlati céljaink között szerepel a kikötŒ
megközelítésére szolgáló hajóútfejlesztés
és medencekotrás; a közlekedési infra-
struktúra-fejlesztés védelmét biztosító ár-
vízvédelmi töltéssel, illetve partvédelmi
mıvekkel kapcsolatos beavatkozások, va-
lamint a kikötŒ belsŒ közcélú infrastruk-
túrájának fejlesztése is. A kikötŒben a sze-
gedi vízi határátkelŒhely mıködéséhez,
üzemeltetéséhez, a vám- és határellenŒr-
zéshez szükséges infrastruktúra biztosítása
pályázati forrásból valósítható meg. A be-
járati csatorna rendszeres kotrásához meg-
felelŒ mıszaki paraméterekkel rendelkezŒ
hidromechanizációs úszókotró beszerzését
is tervezzük.

Mıködési területünk hullámterein az
építéseket a jelenleg érvényes jogszabály
szigorú elŒírásokhoz köti, sokszor ellehe-
tetleníti. A megoldás a Nagyvízi Meder-
kezelési Tervek (továbbiakban: NMKT) el-
készítésében rejlik. Az Országos Vízügyi
FŒigazgatóság átfogó programot indított –
a program irányítására szakcsoportot ho-
zott létre – az NMKT-k mielŒbbi megalko-
tása céljából. Országosan három mintate-
rületet jelöltek ki, amelyek közül az egyik a
Szeged város belterületén elhelyezkedŒ ti-
szai hullámtér. Szeged város önkormány-
zatával közösen elkészítettük a vonatkozó
nagyvízi mederszakasz hidrodinamikai
vizsgálatát, amely megfelelŒ alapot nyújt a
minta-NMKT elkészítéséhez. Munkánkhoz
hét millió forint áll rendelkezésünkre, a
határidŒ 2013. március 31. 

Borza Tibor
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Az Œszi szemle tapasztalatai és tanulságai



Tavaly a fenntartási források felhaszná-
lásával, nagyobb részben a közfoglalkozta-
tási munkaprogram keretében került sor a
fŒcsatornákon a kaszálási, gaztalanítási
munkákra. Igazgatóságunkon 1600-as át-
laglétszámot foglalkoztattunk a közfoglal-
koztatás keretében, Œk részben a belvízvé-
delmi mıvek karbantartási/fenntartási
munkáiban vettek részt. JellemzŒen telepü-
lések környezetében a csatornák parti sáv-
jában, a mıtárgyak szelvényében cserjeir-
tási, gazkaszálási munkálatokat, a kézi
munkavégzést igénylŒ mıtárgyak folyás-
szelvényének kitakarítását végezték, elŒse-
gítve ezzel a téli–tavaszi belvizek gyorsabb
levonulását.

Nagyobb beavatkozásokat projektek ke-
retében tudott igazgatóságunk megvalósí-
tani. A Maros menti közös érdekeltségı
belvízrendszer fejlesztése (HURO/0802/-
106) címı és azonosító számú projekt vég-
rehajtása során a Cigányka-ér 0+343 km

szelvényében új vízkormányzó mıtárgy
(szivattyúállással) építése valósult meg, to-
vábbi négy mıtárgyat felújítottunk. Itt az
elŒ- és utóburkolatok megépítésre, illetve
felújításra várnak. A DAOP-program kere-
tében a Hódtó–Kis-tiszai-csatorna öblöze-
tében érintett csatornák rekonstrukciója so-
rán a fŒcsatornák és mıtárgyaik elŒ- és utó-
burkolatait is felújítottuk.

Az öntözési feladatok kapcsán a Maros
jobb parti öntözŒvíz-kivételi mıvének javí-
tását és a tápcsatorna burkolatjavítási mun-
káit végeztük el.

Jelenleg csatornáink vízelvezetŒ kapaci-
tása a becslések szerint a rekonstrukcióval
érintett csatornákon 100%, a kaszált csator-
nák esetében 70–80%, az egyéb csatorna-
szakaszokon 10–50%.

A belvízelvezetŒ rendszerekre vonatko-
zóan felmértük a vízszállítást akadályozó,
pontszerı lefolyási akadályokat. A vízfo-
lyást gátló akadályok eltávolítása az elŒ-

zetes felmérés alapján rendelkezésre álló
forrás esetén megfelelŒ technikai eszkö-
zökkel biztosítható.

Öntözés/aszály

2012-ben az ATI-VIZIG mıködési terü-
letén a csapadék területi átlagai már 2011-
tŒl folyamatosan és jelentŒsen elmaradtak a
sokéves havi átlagtól. A csapadékosabb év
eleji hónapokat meleg, száraz tavasz, vala-
mint csapadékban rendkívül szegény, rend-
kívül meleg, aszályos nyár követte. 

Az aszályos évjárat miatti szárazsággal
egyidejıleg az öntözési vízigények is nŒt-
ek, a mezŒgazdasági célra kijuttatott víz-
mennyiségek jelentŒsen meghaladták a
2011. évi vízmennyiséget.

Az igazgatóság mıködési területén
2012-ben hasznosított vízmennyiségek
(2012. október 31-i adat):

Összefoglaló a belvízvédelmi mıvek 
és a védekezésre felkészülés 

tavalyi felülvizsgálatáról
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Ezt láttuk a Maros kisvízi bejárásán Új vízkormányzó mıtárgy a Cigányka-éren

2012-ben hasznosított vízmennyiségek az ATI-VIZIG területén

Rendszerekbe beadott Öntözési Halastó Ökológiai
vízmennyiség (e m3) hasznosítás (e m3) hasznosítás (e m3) hasznosítás (e m3)

76 839 49 725 16 257 4 278

A nyár második felében az aszály erŒsö-
désével az öntözŒrendszerek kihasználtsá-
ga fokozódott, az öntözŒvíz-igények to-
vább nŒttek. A folyók vízállása jelentŒsen
apadt, a Maros folyón rendkívül alacsony
szintre, LKV alá csökkent. A makói szel-

vényben mért vízhozamra és vízállásra te-
kintettel, a Maros folyón 2012. szeptem-
ber 6-án 12 órától 2012. október 1-ig I.
fokú készültség volt érvényben.

A rendkívüli alacsony vízállás azonban
a vízkivételi mıvek üzemeltetésében nem

okozott elháríthatatlan problémát, így víz-
rendszereinkben vízkorlátozás elrendelé-
sére nem került sor.

A Romániából átvezetett vízkészletek is
rendelkezésre álltak a felhasználók igénye
szerint.               (Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)

Szivattyútelepek 

Nagyobb volumenı szivattyútelepi fenntartást/rekonstrukciót
csak a projektekbŒl, az uniós források felhasználásával tudtunk
megvalósítani.

A 11.01. belvízvédelmi szakaszon DAOP-forrásból a tápéi szi-
vattyútelepi rekonstrukció helyszíni munkái 2012 októberében
megkezdŒdtek.

A 11.03-as védszakaszon a klárafalvi szivattyútelep rekonstruk-
ciója valósult meg.

A 11.06. védszakaszon a györpölési szivattyútelep átépítési
munkái a DAOP – A Hódtó–Kis-tiszai vízrendszer rekonstrukció-
ja I. ütem c. projekt keretén belül valósultak meg. 

A 11.06. mátyáshalmi szivattyútelep négy, CLW 600 típusú szi-
vattyújának kábeleit ismételten ellopták és további károkat okoz-
tak, így az jelenleg üzemképtelen.

A 11.06. hódmezŒvásárhelyi szivattyútelepen két, NA 1000-es
tolózár javítása történt meg. Fogaskerekek, csapágyak cseréje bú-
vármunkával valósult meg, valamint a körtvélyesi szivattyútele-
pen a III., IV-es jelı CP 3300 szivattyú NA 400-as csappantyúi-
nak helyszíni javítását, beállítását végeztük el.

A jellemzŒen 25–40 éves kapcsolószekrények konstrukciójuk-
ból, korukból és a fokozott igénybevételbŒl eredŒen egyre nehe-
zebben bírják a folyamatos üzemelést. 

A szivattyútelepek gépeinek elhasználódása, illetve korszerıt-
lenné válása miatt rövid idŒn belül szükségessé válik egy felgyor-
sított, teljes rekonstrukciós program elindítása, és belátható idŒn
belüli befejezése. 

A szállítható szivattyúk üzembiztonsága összességében még el-
fogadhatónak mondható, de ezt a helyzetet csak egyre nagyobb
erŒfeszítések árán tudjuk biztosítani (pl. BAP indítómotor-al-
katrészek országos gondjai, Csepel motorok alkatrészellátása,
stb.).

Zsilipek, mıtárgyak

A szemlézett mıtárgyak 63%-a üzemképes, esetenként (8%) ki-
sebb javítást igényelnek, de ez a mıtárgyak belvízvédelmi képes-

ségét jelentŒsen nem befolyásolja. Egy mıtárgy esetében a na-
gyobb költségigényı javítási munkálatokat a pénzügyi források
rendelkezésre állása esetén azonnal el kell végezni. JelentŒs a pro-
jektek keretében felújított/felújítandó mıtárgyak száma.

Ãrtelepek, gépészlakások

A DEWIPS-HURO/0802/106 beruházás keretében Dombegy-
háza, Battonya, MezŒkovácsháza és Nagyér csatornaŒrházaink
teljes korszerısítése (tetŒcsere, nyílászárócsere, fıtéskorszerısí-
tés, melléképületek tetŒcseréje) valósult meg 2012 végéig.

Fontos, hogy több gépészlakás, csatornaŒrház esetében az
egészséges ivóvízellátás nem biztosított, ezért a korábban elkez-
dett program folytatása lenne szükséges. 

Tározók

A települések burkolt felületeinek növekedésével kiélezŒdik a
külterületi és belterületi vízrendszerek eltérŒ terhelésébŒl adódó
ellentmondás, a csúcsidejı többletvizeket kezelni kell, ezért köz-
pontilag szükséges a települési és egyéb záportározók létesítését
támogatni.

Az idén a kormányelŒterjesztésbe bekerült a HódmezŒvásár-
hely–Hódtói komplex tározó, illetve a Makó–Nagyéri tározó léte-
sítésének lehetŒsége.

Vízgazdálkodási társulati mıvek

A területünkön lévŒ vízgazdálkodási társulatoknál megtörtén-
tek az Œszi felülvizsgálatok, melyeken igazgatóságunk részérŒl a
szakágazat és az illetékes szakaszmérnökségek vettek részt.

Általánosságban megállapítható, hogy az elmúlt évekhez képest
a társulati mıvek karbantartottsága újra rosszabb helyzetet mutat,
a belvizek levezetésére korlátozottan alkalmasak, hasonlóan az
állami fŒmıvekhez. 

A vízgazdálkodási társulatok jövŒképének bizonytalansága a
szakmai munkát is negatívan befolyásolja. (A fotókat a VRTO és
az FVKO munkatársai készítették.)

Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna

Összefoglaló a belvízvédelmi mıvek 
és a védekezésre felkészülés 

tavalyi felülvizsgálatáról

A Kurca-toroki zsilip felülvizsgálata

A makói vízkivétel



Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
2012. december 17-én jóváhagyta 

valamennyi vízügyi igazgatóság
szervezeti és mıködési szabályzatát. 

Az igazgatóságunk új SZMSZ-ének
megfelelŒ szervezeti átalakításokat –
az OVF-fel történt egyeztetés alapján

– 2013. január 15. napjával 
hajtottuk végre.

Közvetlen igazgatói irányítás alá került
az Igazgatási és Jogi Osztály (korábbi né-
ven Jogi és Humánpolitikai Osztály). Fel-
adatkörében változás nem következett be,
mindössze annyi, hogy tavaly odakerült a
közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés. 

Továbbra is közvetlenül igazgatói irá-
nyítás alatt áll a Titkárság (geodéta, titkár-
nŒk, PR-referens, fŒenergetikus, illetve –
mint új munkakör – a gépjármı-ügyintézŒ).
Közvetlen igazgatói irányítás és felügyelet
alá tartozik továbbá a belsŒ ellenŒr. 

A gazdasági igazgatóhelyettes alá tarto-
zik továbbra is a Gazdasági Osztály. Fel-
adatkörében annyi a változás, hogy a köz-
foglalkoztatási program végrehajtásából
eredŒ feladatok egy része átkerült az újon-
nan létrejött Közfoglalkoztatási Osztály-
hoz. 

A gazdasági igazgatóhelyettes alá tarto-
zik szervezetileg az újonnan létrejött Köz-
foglalkoztatási Osztály. Feladatát a közfog-
lalkoztatással kapcsolatos szakmai kérdé-
sek képezik. Felel a közfoglalkoztatási pro-
gram végrehajtásáért.

A korábbitól eltérŒen, a gazdasági igaz-
gatóhelyettes alá került a korábbi Pályázati
és Beruházási Osztály – Beruházási, Va-
gyonkezelési és Projektkezelési Osztály
néven. Az osztály részévé vált a gondnok-
ság, illetve annak keretén belül a munka- és
a tızvédelem is. 

A Beruházási, Vagyonkezelési és Pro-
jektkezelési Osztály, valamint a Közfoglal-
koztatási Osztály munkatársai mıszaki-
szakmai tevékenységüket a mıszaki igaz-
gatóhelyettes közvetlen irányításával látják
el, de szervezetileg a gazdasági igazgatóhe-
lyettes alá tartoznak. 

Továbbra is a mıszaki igazgatóhelyettes
irányítása alá tartozik az új nevén Árvízvé-
delmi, Folyamszabályozási és VízminŒség-
kárelhárítási Osztály. Korábbi szakterülete
kibŒvült a vízminŒség-kárelhárítással. 

Összevontan mıködik a korábbi Vízrajzi
és Környezetértékelési, a VízgyıjtŒfejlesz-
tési, valamint a Környezetvédelmi és Vízi-
közmı Osztály. Az immáron 3 szakterüle-
tet összefog ó osztály elnevezése Vízgaz-
dálkodási és Vízrajzi Monitoring Osztály
lett.

A korábbi Vízrendezési Osztály kibŒvült
a társulati feladatokkal, új elnevezése en-
nek megfelelŒen Vízrendezési és Társulati
Osztály.

A korábbiakban írtak szerint, a gondnok-
ság elkerült az Informatikai és Hírközlési
Osztálytól (amelynek neve és a szervezet-
ben elfoglalt helye változatlan). Az Infor-
matikai és Hírközlési Osztályhoz kerültek
az adatátviteli, hírközlŒ rendszerekkel (pl.:
a mobiltelefonokkal) kapcsolatos feladatok
is.

A szakaszmérnökségeken belül változás
nincs, kivéve a Szegedi Szakaszmérnöksé-
get. Ennek az ügyrend szerint egy új fela-
datköre jelent meg (hajózási üzemág). A
vízi jármıvek és a medencés kikötŒ üze-
meltetésének kérdései tartoznak ide, ezek
koordinálásával (ide értve az üzemeltetés-
sel, cserével, javítással stb. kapcsolatos
kérdéseket) Kohn Sándort bízták meg.

Az igazgatóságnak az új SZMSZ szerin-
ti szervezetét 9. oldali ábránk szemlélteti.

Személyi változások

Az új SZMSZ-szel létrehozott szervezeti
struktúra kialakítása igazgatóságunkon
belül átszervezést, kinevezés-módosításo-
kat, új vezetŒi megbízásokat (vezetŒi meg-
bízás visszavonását) is szükségessé tett.

Az újonnan létrejött Közfoglalkoztatási
Osztály vezetŒje Herceg Árpád lett, mun-
káját közfoglalkoztatási ügyintézŒi munka-
körben Kazup Rozina, Dobos Péter és Fe-
hér Sándor segíti. 

A szervezetileg a Beruházási, Vagyonke-
zelési és Projektkezelési Osztályhoz tarto-
zó gondnokság vezetésére Miklós László
kapott megbízást (Kazup Rozina e megbí-
zásának egyidejı visszavonásával). Miklós
László ellátja továbbá a munka-, és tızvé-
delmi vezetŒi feladatokat is.  

A Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monito-
ring Osztály vezetésével Priváczki-Juhász-
né Hajdu Zsuzsanna vízgazdálkodási refe-
renst bízták meg. Munkáját két helyettes,
Fiala Károly és Barla EnikŒ osztályvezetŒ-
helyettesek, valamint Lázár Miklós cso-
portvezetŒ segítik. 

A szegedi szakaszmérnökségre került
Lábdy JenŒ – vízgazdálkodási referensi
munkakörbe. A Vízrendezési és Társulati
Osztályra került dr. Grománé Tóth Erika –
vízrendezési referensi munkakörbe, osz-
tályvezetŒ-helyettesi megbízással. Az Ár-
vízvédelmi, Folyamszabályozási és Vízmi-
nŒségi-kárelhárítási Osztályról távozó Her-
ceg Áprád helyére Sági Rajmund került –
árvízvédelmi referensi munkakörbe. 
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Szervezeti változások 

Múlt év végi, 
további változások

Varga Péter közfoglalkoztatott kine-
vezése a Szegedi Szakaszmérnökségre
Kiss-Túri Ferenc gátŒr helyére;

Kovács Máté közfoglalkoztatott ki-
nevezése az Árvízvédelmi és Folyósza-
bályozási Osztályra, Kemény László ár-
vízvédelmi ügyintézŒ helyére;

Károlyi Árpád közfoglalkoztatott ki-
nevezése a HódmezŒvásárhelyi Sza-
kaszmérnökségre ügyintézŒként;

Paduerán József kinevezése a Hód-
mezŒvásárhelyi Szakaszmérnökségre
Kovács Mihály csatornaŒr helyére;

Gyuricza Szilvia helyettesítŒ kineve-
zése Mészáros Brigitta helyére a Gazda-
sági Osztályra ügyintézŒként;

Sándor Erna áthelyezése a Jogi és
Humánpolitikai Osztályról a Titkárság
állományába ügyintézŒként;

Lábdyné Kenéz Éva közfoglalkozta-
tott 2012. december 1-tŒl irodavezetŒ a
Mıszaki Biztonsági Szolgálatnál;

Dr. Kertai Lilla Erna (helyettesítŒ)
jogi ügyintézŒ kinevezése a Jogi és Hu-
mánpolitikai Osztályra;

Benyhe Balázs ügyintézŒ kinevezése
a VízgyıjtŒfejlesztési Osztályra; 

Szıcs Balázs ügyintézŒ kinevezése a
Gondnokságra;

Török Tímea hidrológiai észlelŒ ki-
nevezése a Szegedi Szakaszmérnökség-
re;

Fazekas László István szivattyútelepi
gépkezelŒ kinevezése a Mıszaki Biz-
tonsági Szolgálathoz.

Kinevezések 
2013. január elsejével

Katona Kiss Anna ügyintézŒ a Hód-
mezŒvásárhelyi Szakaszmérnökségre;

Dobi Péter mıszaki ügyintézŒ a Sze-
gedi Szakaszmérnökségre;

Szalmáné Godó Edina ügyintézŒ a
Szegedi Szakaszmérnökségre;

Molnár János vízrajzi ügyintézŒ a
Vízrajzi és Környezetértékelési Osz-
tályra;

Aszriev Aranka Boglárka bérszám-
fejtŒ a Gazdasági Osztályra;

Berkes Barbara (helyettesítŒ) pénzü-
gyi ügyintézŒ a Gazdasági Osztályra.

dr. Csala Éva
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2012. október 2–3-án, immár 29. alka-
lommal szervezte meg a Duna Múzeum a
vízügyi múzeumok és kiállítóhelyek ösz-
szekötŒinek találkozóját, melynek az ATI-
VIZIG adott otthont a kezelésében lévŒ
mátrai Rudolf-tanyán, ahol idilli, termé-
szet közeli környezetben tarthatták meg az
összekötŒk éves tanácskozásukat.

A találkozó célja az volt, hogy a vízügyi
emlékhelyek állapotáról, az ott szervezett
eseményekrŒl szóló rendszeres, többolda-
lú tájékozódás mellett az összekötŒi csa-
patba érkezett új és régi-új tagok megis-
merkedjenek egymással, legyen alkalom a
tapasztalatok és problémák megosztására.
A rendezvényen kilenc vízügyi igazgató-
ság képviselŒje, a Duna Múzeum több
munkatársa és a Magyar Olajipari Múze-
um Zsigmondy Vilmos Gyıjteményének
felelŒse vett részt, összesen 19-en.

Szalkai Tímea, a Duna Múzeum igazga-
tójának köszöntŒje és az intézmény álla-
potát ismertetŒ elŒadása után a jelenlévŒk
beszámoltak a vízügyi emlékhelyeiken az
elmúlt évben lezajlott eseményekrŒl, azok
aktuális állapotáról.

Az ATI-VIZIG kiállítóhelyeivel kap-
csolatban a következŒket mondhattuk el: a
kiállítóhelyek évek óta változatlan állapot-
ban vannak. LegfŒképpen az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjé-
ben lévŒ tiszai gátŒrház és a szegedi Víz-
ügyi Történeti Emlékhely állapota aggasz-
tó. Mindkét helyszín épületei már évek óta
rekonstrukcióra várnak, a kiállítás anyagai
frissítésre érettek, elhelyezésük pedig kor-
szerısítésre szorul. Sajnos, a szegedi em-
lékhelyen lévŒ oktatótermet sem lehet

most hasznosítani, mivel az igazgatóság
erdészettel kötött közös megállapodása le-
járt, s így az ottani berendezéseket (szé-
kek, asztalok stb.), melyek az Œ tulajdonu-
kat képezték, elszállították, s ezeket az
ATI-VIZIG jelenleg nem tudja pótolni. A
közfoglalkoztatási program keretében
néhány dolgozó segítette Martonosi Attila
múzeumi gondnok kollégánk munkáját,
együtt fŒként az épületek és a kültéri kör-
nyezet részleges újítását, javítását végez-
ték el. 

Sor került a fŒépület néhány termének
átfestésére, nyílászárók karbantartására, a
gondnoki iroda és a mellékhelyiség felújí-
tására, új udvari vízvezeték lefektetésére.
A már korábban tönkrement, balesetve-
szélyessé vált udvari járdákat is kijavítot-

ták. A kültéri, faanyagú kiállítási tárgyak
állagmegŒrzését is elvégezték, valamint új
könyvtárkatalógus is készült.

A találkozó elsŒ napjának délutánján ér-
kezett meg az ATI-VIZIG vezetŒségének
képviseletében Kádár Mihály mıszaki
igazgatóhelyettes, aki köszöntötte a részt-
vevŒket és bemutatta az ATI-VIZIG fŒ te-
vékenységeit, a területét, kiemelve a szak-
mai munka sajátosságait.

Este az összekötŒket fejlesztŒ, csapat-
építŒ gyakorlatok várták Bárd Edit, a Du-
na Múzeum munkatársa vezetésével. A
második nap délelŒttjén a találkozó részt-
vevŒi rövid túrát tettek a környezŒ erdŒ-
ben, majd a közös ebéd után a tanácskozás
befejezŒdött. (Fotó: Vízy Zsigmond)

Bárd Edit–NagyszöllŒsi Nóra

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezete 

Múzeumi összekötŒk találkozója

Igazgató

Vízgazdálkodási és Vízrajzi 
Monitoring Osztály

Szentesi Szakaszmérnökség

Árvízvédelmi, Folyamszabályozási
és VízminŒség-kárelhárítási Osztály

Vízrendezési és Társulati Osztály

Informatikai és Hírközlési Osztály

Mıszaki Biztonsági Szolgálat Szegedi Szakaszmérnökség

HódmezŒvásárhelyi Szakaszmérnökség

Gazdasági Osztály

Beruházási, Vagyonkezelési és
Projektkezelési Osztály

Közfoglalkoztatási Osztály

Gazdasági igazgatóhelyettesMıszaki igazgatóhelyettes

Titkárság

BelsŒ ellenŒr

Igazgatási és
Jogi Osztály
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Hidrológiai helyzet az Alsó-Tisza vidékén
A 2013-as hidrológiai évet egy hosszú,

2011 januárja óta, tehát majdnem két éve
tartó csapadékszegény, és az átlagosnál
melegebb periódus elŒzte meg. 2012 nya-
rán az Alsó-Tisza mentén rendkívül sú-
lyos, az elmúlt 80 évben a harmadik leg-
erŒsebb aszály jelentkezett. Ennek követ-
keztében a hidrológiai év kezdetén, 2012.
november elején a Tisza vízgyıjtŒjére és
az igazgatóság területére is vízhiányos ál-
lapot volt a jellemzŒ. 

IdŒjárás
Csapadék
A száraz idŒjárás november végéig tar-

tott, a havi csapadékhiány mıködési terü-
letünkön 30% körüli, a vízgyıjtŒkön 20-
–40% körüli volt. December elejétŒl a csa-
padékhajlam nŒtt, aminek hatására decem-
berben már a sokéves átlagnak megfelelŒ,
január elsŒ két dekádjában pedig a víz-
gyıjtŒk többségén átlag fölötti csapadék
hullott. Ez utóbbi hónap többlete az aktu-
ális hidrológiai év csapadékmérlegét az át-
lagnak megfelelŒre, egyes vízgyıjtŒkön
pozitívra javította, de a megelŒzŒ hosszú,
száraz idŒszakban keletkezett hiányt még
nem pótolta. Összességében a november
1-tŒl január 20-ig tartó idŒszakban, terüle-
ti átlagban a Tisza völgyében 127 mm (a
sokéves átlagnak megfelelŒ), az ATI-VI-
ZIG területén 121 mm (az átlagnál 6%-kal
több) csapadék jelentkezett.

Hó
Az idei téli szezonban eddig felhalmo-

zódott hó legnagyobb része december kö-
zepéig hullott le az akkor uralkodó hideg,
csapadékos idŒjárás következtében. Egyes
vízgyıjtŒk hóban tárolt vízkészlete akkor
elérte, vagy meg is haladta az abban az
idŒszakban eddig mért legmagasabb érté-
keket. A Tisza vízgyıjtŒjén ekkor 2,5 km3

hó volt, ami a december közepi sokéves
maximumnak megfelelŒ mennyiség. Janu-
ár elejéig–közepéig a hótömeg nagysága
érdemben nem változott, az idŒszakban
szokásos növekedés most nem volt meg-
figyelhetŒ, így a hótakaró december végé-
tŒl már általában a sokéves átlag körüli
víztartalmat mutatott. JelentŒsebb válto-
zást a január közepén jelentkezŒ csapadék
hozott, ekkor a vízkészlet ugrásszerıen
megnŒtt, bár a friss hó nem maradt meg
mindenhol, mert a bekövetkezett felmele-
gedés miatt az alacsonyabb vízgyıjtŒkön
leolvadt. A január 22-i számítások alapján
a hóban tárolt vízkészlet a Tisza Szeged
feletti vízgyıjtŒjén 3,5 km3 (a sokéves
átlag 110%-a), a Maros mentén 1,3 km3 (a
sokéves átlag 135%-a), a Körösök terüle-
tén 0,3 km3 (a sokéves átlag 84%-a) volt. 

Mıködési területünkön többször is volt

havazás, de tartós hótakaró egyik alkalom-
mal sem alakult ki. JelentŒsebb kiterje-
désı és vastagságú hó csak december 8-
án, és az azt követŒ néhány napban kelet-
kezett, de ez sem borította be az igazga-
tóság teljes területét, mert északnyugaton
csak foltokban jelentkezett. Ez a december
16–17-én elolvadó hó a legvastagabb dél-
keleten volt, itt elérte a 15–17 cm-t, más-
hol 5 cm körüli, vagy az alatti értékeket
mértek. Az említett idŒszakon kívül de-
cember 4–6-án, január 6–12. és 18–20. kö-
zött volt még hó, de ekkor általában csak 5
cm körüli, az utolsó idŒszakban néhol a 10
cm-t is megközelítŒ vastagsága volt.  

LéghŒmérséklet
December elsŒ két dekádját leszámítva

az új hidrológiai évben is az átlagosnál
melegebb idŒjárás volt a jellemzŒ. A no-
vemberi havi középhŒmérséklet 8 °C lett,
2,2 °C-kal magasabb a sokévi átlagnál, és
eddig januárban is lényegesen melegebb
volt az idŒszakban megszokottnál. De-
cemberben jelentŒs volt a hŒmérséklet in-
gadozása, Szegeden -15 °C-ot és 12 °C-ot
is mértek. Tartósabbnak a hideg idŒszak
bizonyult, így a havi középhŒmérséklet
1,2 °C-kal elmaradt a sokéves havi átlag-
tól.

Vízjárás
Jég
Folyóinkon a jég elsŒ megjelenése a

sokéves átlagnak megfelelŒ idŒpontnál né-
hány nappal korábban, december 10–11-
én következett be. Az igazgatóság keze-
lésébe tartozó Hármas-Körös szakasz és a
Maros nagyon gyorsan, egy nap után be is
állt, az Alsó-Tiszán viszont csak vékony
parti jég jelentkezett. A december 18–21-
ig megmaradó jég a Körösön 5 cm, a Ma-
roson 15 cm körüli vastagságot ért el. A
jég második megjelenése január 8-tól 16-
ig tartott. A Körös és a Maros ekkor is be-

állt, a Tiszán csak gyenge zajlás volt meg-
figyelhetŒ. A jégvastagság ismét a Maro-
son volt nagyobb, 10 cm körüli, a másik
két folyón 2–4 cm közötti.

Folyók vízjárása
A megelŒzŒ hónapok alacsony vízállá-

sai novemberben ugyan kissé emelkedtek,
de a kezelésünkben lévŒ folyószakaszok
mederteltsége a téli hónapokban is messze
az ilyenkor várható alatt maradt. Említésre
méltó áradás csak a torlódó jég visszaduz-
zasztása miatt fordult elŒ a Maroson, ahol
december közepén néhány napra mintegy
fél métert megemelkedett a vízszint.

Talajnedvesség
Az átlagosnál több októberi esŒ a koráb-

bi, kritikusan alacsony, 10–30% körüli
szintrŒl a talaj felsŒ fél méterének ned-
vességét már számottevŒen, 50–90%-ra
megemelte, de a növekedés ekkor még az
50–100 cm-es réteget nem érte el. A de-
cemberi csapadék, és az olvadó hóból be-
szivárgó víz a víztartalmat lassan tovább
növelték, bár a hónap végén számított ér-
tékek számottevŒ növekedést csak a Du-
na–Tisza közén mutattak – itt a 20–50 cm-
es réteg 70–90%-os, az 50–100 cm-es ré-
teg 50–60%-os nedvességı lett. A Tiszán-
túlon 20–50 cm mélyen 50–70%, 50–100
cm között 50% alatti telítettség volt a jel-
lemzŒ. A felsŒ 20 cm-es réteg víztartalma
az igazgatóság teljes területén 90–100%
között alakult. 

Talajvízjárás
A talajvízszint nyár eleje óta tartó csök-

kenését az októberi esŒk megállították,
megfigyelŒ kútjaink többségében a tél ele-
jén még mérsékelt emelkedést is tapasztal-
tunk. Ez alól kivétel volt a Duna–Tisza kö-
zi hátság, ahol a nagy mélységben, a sok-
éves átlag alatt 1–2 méterre lévŒ víztükröt
az utánpótlás nem érte el, így itt a süllye-
dés tovább folytatódott.  (Folyt.: 12. old.)

Havi csapadékösszegek területi átlaga 
az ATI-VIZIG területén 2012–2013
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(Folytatás a 11. oldalról)
Decemberben a sokéves átlag alatti víz-

állás nemcsak itt volt jellemzŒ, hanem terü-
letünk legnagyobb részén, efölötti vízszin-
tet csak a Maros hordalékkúpon, Dél-Békés
megyében, és az igazgatóság egy-két ki-
sebb középsŒ körzetében mértek.

Kilátások
A hosszú távú meteorológiai prognózis a

télvégi–kora tavaszi idŒszakra az évszak-
ban megszokottnál kissé melegebb és az
átlagosnál szárazabb idŒjárást valószínısít.
Az idŒjárás-elŒrejelzést és a felszín alatti
vízkészletek jelenlegi állapotát figyelembe
véve az igazgatóság területén a tél végi
idŒszakban számottevŒ belvízi elöntés nem
várható. 

Az elŒre jelzettnél nagyobb csapadék-
hullás, valamint jelentŒsebb hótakaró kiala-
kulása esetén azonban közepes, délkeleten
nagyobb belvíz keletkezésére is lehet szá-
mítani. 

Rendkívüli tiszai árvíz kialakulásának az
esélye átlagos, de intenzív hóolvadással
együtt járó, kiadós és nagykiterjedésı esŒ-

zések bekövetkezése esetén jelentŒs ára-
dásokkal is számolni kell. 

Lázár Miklós

Hidrológiai helyzet az Alsó-Tisza vidékén

XIX. MHT Ifjúsági Napok: vendégségben GödöllŒn
A Magyar Hidrológiai Társaság Ifjúsági Bizottsága 

2012. szeptember 20–21-én GödöllŒn, 
a Szent István Egyetemen rendezte meg 

a XIX. Ifjúsági Napokat mintegy 100 résztvevŒvel. 
Az elsŒ nap nyitó plenáris ülésén dr. Szlávik Lajos elnök

megnyitója után dr. Szalai Sándor egyetemi docens 
(Szent István Egyetem) üdvözölte a megjelenteket. 

Ezt követŒen öt plenáris elŒadás hangzott el.

A rendezvény két napján két szekcióban (Ármentesítés-árvíz-
védelem, illetve Területi vízgazdálkodás és környezetvédelem)
összesen 44 elŒadásra került sor, emellett a résztvevŒk 4 posztert
is bemutattak. Igazgatóságunkat a következŒ elŒadók és elŒadá-
sok képviselték: Forrai Sándor – A vízszennyezés hatásai; Hege-
dıs Zsóka – A felgyŒi öntözŒrendszer üzemeltetésének optimális
megoldása; Károlyi Árpád – A gátéri Fehér-tó vízrendezése; Ko-
vács Máté – A mártélyi Holt-Tisza pótlása; Tóth Szabolcs – A
szegedi medencés kikötŒ tervezett fejlesztése; Zsóri Edit – Öko-
lógiai vízpótlás a magyar–román határvízi szakaszon.

Az elsŒ nap elŒadássorozata után a résztvevŒk szabadidŒs pro-
gramként bowlingpályán mérhették össze erejüket. Az aktív ki-
kapcsolódást követŒen a hagyományos baráti találkozó követke-
zett, amely kellemes vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.

A rendezvény második napján a résztvevŒk szavazással ítélték
oda a „legjobb elŒadó” címet, amelyet idén Huszti Róbertné (FE-
TI-VIZIG), Jobbágy Katalin (Hydrosys Kft.) és Herédi-Szabó Pé-
ter (BÁCSVÍZ Zrt.) nyert el. A „legjobb poszter” díját Buzetzky
Blanka (SZIE) kapta. A díjazottak oklevélben és könyvjutalom-
ban részesültek. 

A záró plenáris ülésen Baross Károly, a Közép-Duna völgyi
területi szervezet elnöke a tervezŒi és szakértŒi hivatásgyakorlás
feltételeirŒl tartott elŒadást, majd Kling Zoltánnak, az MHT fŒtit-
kárának búcsúzó szavaival fejezŒdött be a rendezvény. 

Az MHT Ifjúsági Napok c. rendezvénye fiatal mérnököknek és

mérnökjelölteknek, a szakma iránt érdeklŒdŒknek szóló program,
amely lehetŒséget kínál arra, hogy a résztvevŒk a társaság keretei
között bemutatkozhassanak, megismerhessék egymást, bŒvíthes-
sék szakmai kapcsolataikat, szakmai tudásukat, fejleszthessék
elŒadói készségüket. (Fotó: Zsóri Edit) Zs. E.

Tóth Szabolcs elŒadást tart

Tájékoztatjuk a kedves kollégákat, hogy az MHT

elnöksége és a Szegedi Területi Szervezet

vezetésének elŒzetes egyeztetése alapján 

az idei, jubileumi XX. Ifjúsági Napokat Szegeden

rendezzük meg. Az eseménnyel kapcsolatos további 

információ az MHT (www.hidrologia.hu), valamint

az ATI-VIZIG (www.ativizig.hu) honlapján 

lesz elérhetŒ. 

Vízállások
2012. szeptember–2013. január

Alsó-Tisza, Hármas-Körös, Maros

idŒ (hónap, nap)

Szarvas

Szeged

Mindszent

Makó



A vezetŒ partner (Ministry of
Environment, Energy, Agriculture and

Consumer Protection of Hessen) –
együttmıködve az olasz 
projektpartnerrel (General

Directorate for Environment and 
for Soil and Coast Protection 

of Emilia-Romagna) – közösen 
rendezte meg a WaterCore projekt
hatodik, minden partnert magába

tömörítŒ szakmai rendezvényét
(http://www.watercore.eu/event). 
A több mint 2,5 éve tartó projekt 

szakmai lezárásnak tekinthetŒ 
konferenciáján Priváczkiné Hajdu
Zsuzsanna, Frank Szabolcs (alsó

képünkön) és NagyszöllŒsi Nóra vettek
részt igazgatóságunk képviseletében

2012. november 29–30. között.

A többnapos rendezvényen 14 partner-
szervezettŒl, valamint az EU aszálypoliti-
kával foglalkozó szervezeteitŒl mintegy 50
vízgazdálkodási szakértŒ vett részt Európa
hét országából. A helyszín a Bolognában,
Emilia-Romagna régió tartományi székhe-
lyén a Palazzo Re Enzo konferenciaköz-
pont volt. 

Igazgatóságunk a szakmai mıhelyek
munkájában vállalt jelentŒs szerepet. A zá-
rórendezvény központi témái az elsŒ napon
a következŒk voltak:

– Henriette Faergemann, az Európai Bi-
zottság Aszály és Vízhiány Csoportjának
vezetŒje aktuális szakmapolitikai kérdések-
rŒl számolt be a klímaváltozás európai vo-
natkozásait szem elŒtt tartva. 

– Johanna Bähn (INTERREG IVC Joint
Technical Secretariat), a nemzetközi együtt-
mıködésen alapuló EU-programok szakér-
tŒje elŒadást tartott a régiók közötti kohé-
zió további erŒsítésének lehetŒségeirŒl, kü-
lönös tekintettel az aszály és vízhiány okoz-
ta problémák felszámolására. 

– Sylvie Coyaud, az Il Sole-24 Oreés és
a D-La Repubblica szaklapok rovatvezetŒ
újságírója beszámolt a régióban bekövet-
kezett vízhiány okozta káros következmé-
nyekrŒl, amelyek Olaszország északi terü-
letein súlyos gondokat jelentettek. A fellé-
pŒ vízhiány elleni küzdelemre hívta fel a fi-
gyelmet, amely a sajtón révén még na-
gyobb hangsúlyt kaphat. 

– Carlo Cacciamani professzor, az AR-
PA-SIMC olasz hidrometerológiai szolgá-
lat vezetŒje beszámolt arról a tényrŒl, mi-
szerint Olaszországban a klímaváltozás ha-
tásai már napjainkban érezhetŒek és gondot

jelentenek. Ezt az állítást tudományos esz-
közökkel alátámasztott kutatói munka bi-
zonyítja.  

– Alessandro Rovinetti, az EU lakossági
kommunikációs feladatainak ellátásáért fe-
lelŒs szervezet titkára vázolta, milyen kom-
munikációs lehetŒségek kínálkoznak a víz-
hiány okozta problémák kezelésére a lakos-
ság körében.

– Rosanna Bissoli mint a régió vízgaz-
dálkodásért felelŒs titkárságának vezetŒje
elmondta, hogy milyen jogszabályi intéz-
kedésekkel tudták csökkenteni a régióban
az aszálykárokat a 2011–2012. években.

Bemutattak egy rövid játékfilmet „Water
core – il comportamento anomalo dell'ac-
qua” címmel, amely a jövŒbeni klímavál-
tozás hatására bekövetkezŒ ivóvízhiánnyal
kapcsolatos konfliktusra, a vízzel kapcso-
latos viselkedésünkre helyezte a hangsúlyt.

A délutáni szekció elsŒ elŒadójaként
Barbara Ehrle-Manthey projektmenedzser
(Hessen) számolt be a projekt állásáról, az
elért legfontosabb eredményekrŒl és a hát-
ralévŒ feladatokról. A délutáni szekcióban
került sor az elkészült „e-learning” oktató-
ismeretterjesztŒ modul bemutatására, mely-
nek lényegi elemeirŒl korábbi cikkeinkben
már beszámoltunk. 

Ezt követŒen a különbözŒ munkacsopor-
tok vezetŒi tartottak elŒadást azon szakmai
tevékenységrŒl, amelyet az elmúlt két év-
ben sikerült teljesíteni. Többek között hall-
hattunk a diszeminációs feladatok végre-
hajtásáról, a REC (Regional Environmental
Center, Szentendre) által életre hívott ún.
„Focal Point” megalakításáról, amely a dél-
kelet-európai régióban, fŒleg a balkáni or-
szágokban terjeszti a WaterCore projekt
eredményeit. 

A tapasztalatok átadása, amely a projekt
egyik fŒ célkitızése volt, sikeresen megva-
lósult. Ennek ékes bizonyítéka az a kézi-
könyv, amely nyomtatott és digitális, le-
tölthetŒ formában is megjelent:

http://www.watercore.eu/news
Megszületett továbbá az az akcióterv és

politikai ajánlás, amely európai és nemzeti
szinten egyaránt iránymutatásokat fogal-
maz meg a vízhiány okozta problémák fel-
számolására. Ennél sokkal részletesebb és
konkrétabb iránymutatással szolgál a régi-
ónként kidolgozott ún. „Regionális Akció-
terv” c. dokumentum, amely elkészült töb-
bek között a dél-alföldi régióra vonatko-
zóan is, és angol nyelvı változata letölthetŒ
az ATI-VIZIG honlapjáról: 
http://www.ativizig.hu/projektx/interregŒwcore

A második napon a délelŒtti szekcióban
politikai platformot szerveztek a házigaz-
dák. Az eseményre minden partnerország
delegált egy döntéshozói szinten közremı-
ködŒ szakembert. Országunkat a Vidékfej-

lesztési Minisztérium VízgyıjtŒgazdálko-
dási és Vízvédelmi FŒosztályának küldött-
sége képviselte. Jelinek Gabriella fŒosz-
tályvezetŒ-helyettes aláírásával látta el az
„Egyetértési egyezményt”, amely a Water-
Core projekt fŒbb megállapításait és cse-
lekvési javaslatait tartalmazza.

A délutáni szekcióban, a projektvezetŒi
ülésen általános projektmenedzsment kér-
désekben állapodtunk meg, a jelentéstételi
kötelezettségeinket tisztáztuk, s az „e-lear-
ning” modul használatba vételéhez szüksé-
ges, még hátralévŒ feladatok határidejét
rögzítettük. Mindegyik modul feltöltése
megtörtént adatokkal. Fordítás után minden
partner anyanyelvén elérhetŒ lesz.

A hivatalos rendezvények véget értek, a
projekt zárására 2013. április 30-án kerül
sor. (Fotók: NagyszöllŒsi Nóra)

Frank Szabolcs
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A WaterCore projekt zárókonferenciája

Bologna jellegzetessége 
a két ferde torony



Hosszú kihagyás után, 2011-ben újra
megtartották az igazgatósági 

állománygyılést, s ez a felelevenített
hagyomány tavaly is folytatódott:

2012. december 13-án összegyılt az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

állományban lévŒ, összes dolgozója. 
Az ünnepi gyılésen dr. Kozák Péter

igazgató beszámolt a 2012-es évben az
igazgatóságnál történt fŒbb szakmai és
egyéb eseményekrŒl, tevékenységekrŒl. 

Az ATI-VIZIG dolgozói a következŒ
témákról kaptak átfogó tájékoztatást:

– a vízügyi igazgatóságok új irányítója
2012. január 1-tŒl a Belügyminisztérium,
középirányító szerve az Országos Vízügyi
FŒigazgatóság;

– szintén 2012. január 1. napjával mega-
lakult a Nemzeti Környezetügyi Intézet. Az
addigi környezetvédelmi és vízügyi igazga-
tóságok feladatkörét megosztották a vízü-
gyi igazgatóságok és a Nemzeti Környezet-
ügyi Intézet (NeKI) között;

– az új Szervezeti és Mıködési Szabály-
zatban szereplŒ szervezeti ábra (ld. 10. ol-
dal) tervezetének bemutatása (ez idŒköz-
ben, 2013. január 15-tŒl hatályba lépett;

– tájékoztató a 2012-es hidrológiai évrŒl;
– tájékoztató a 2012. évi védelmi ké-

szültségekrŒl az ATI-VIZIG mıködési te-
rületén;

– az Œszi felülvizsgálat eredményeinek,
tapasztalatainak bemutatása;

– tájékoztatás arról, hogy a mıködési te-
rületen lévŒ vízgazdálkodási társulatok az
igazgatóság szakmai felügyelete alá kerül-
tek, az állami tulajdonú társulati mıvek
üzemeltetéséhez, fenntartásához az állam a
normatív támogatást vállalta;

– a 2013. évi Intézkedési terv bemutatá-
sa;

– az igazgatóság 2012. évi költségvetésé-
nek alakulása;

– a közfoglalkoztatási program az ATI-
VIZIG-nél a 2012. évben (1600-as átlaglét-
szám foglalkoztatása; fŒként az ár- és bel-
vízvédelmi mıvek karbantartását végez-
ték);

tájékoztató az igazgatóság lezárult és fo-
lyamatban lévŒ projektjeirŒl;

– tájékoztató a központi beruházásokról;
– az igazgatóság személyi hírei.
Az igazgató elŒadását követŒen Jenei

Gábor, a Vízügyi Szakszervezet bizottsági
titkára tartott beszámolót a szakszervezet
tavalyi tevékenységérŒl.

Az ATI-VIZIG vezetése 2012. szeptem-
ber 1-jével hatályba léptette az „Alsó-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság reprezentá-
ciós szabályzatát”, melynek értelmében a
munkáltató a 25 és 35 év szolgálati idŒvel

rendelkezŒ, az igazgatóság állományából
nyugdíjba vonuló dolgozók részére aján-
déktárgyat adományoz. 

Tavaly tíz kolléga vehetett át ilyen aján-
déktárgyat. Az elismeréseket az állomány-
gyılés záróaktusaként adták át. 

ATI-VIZIG-logós karórát kapott:
Gulyás István szivattyúkezelŒ, aki az

MBSZ makói szivattyútelepének vezetŒ
gépésze, 1982. június 4-én került az igazga-
tósághoz gépkezelŒi munkakörbe, a gép-
üzem, szolgáltatóüzem MBSZ-állományá-
ba. 1983. november 14–28. között részt
vett a Paksi AtomerŒmınél végzett vízellá-
tási munkákban. A makói és a nagylaki szi-
vattyútelep, valamint az apátfalvi és makói

szivárgók üzemeltetése mellett a Maros
jobb parti öntözŒtelepe vezetŒ gépészi fela-
datait is ellátta. Minden nagyobb véde-
kezési munkában részt vett. Ha kellett, nem
csak gépészi, hanem szerelŒi tevékenység
végzésében is részt vállalt. Az igazgatóság
védelmi szervezeti beosztásában a 11.06
belvízvédelmi szakasz szivattyútelepi gé-
pésze. Munkájára mindenkor, minden kö-
rülmények között maximálisan lehetett szá-
mítani. 30 év szolgálati idŒ után, 2012. de-
cember 26-án vonult nyugdíjba.

Molnárné Miklós Ágnes titkársági ügy-
intézŒ 1972. február 22-én került az igaz-
gatósághoz, ahol 2001. december 31-ig
dolgozott. Kezdetben a szegedi szakasz-
mérnökségen, majd 1983–1993-ig a mun-
kaügyi osztályon, 1993-2001-ig a titkársá-
gon tevékenykedett gyors- és gépírói, tit-
kárnŒi, elŒadói, ügyintézŒi és titkársági
ügyintézŒi munkakörökben. A 2001 és

2010 közötti kitérŒ után, 2010. július 1-jé-
tŒl ismét az igazgatósághoz került a titkár-
ságra ügyintézŒi munkakörbe, ahol a gaz-
dasági igazgatóhelyettes, a gazdasági osz-
tályvezetŒ és a Gazdasági Osztály munká-
ját segítette. Munkáját mindig lelkiismere-
tesen, a tudásának legmegfelelŒbben vé-
gezte. Kollégáival, feletteseivel mindig
közvetlen, jó viszonyt ápolt. 32 éves szol-
gálati ideje után 2012. december 1-jével
vonult nyugállományba.

ATI-VIZIG-logós, egyedi arany pecsét-
gyırıt vehetett át:

Horváth Nándorné (született Juhász
Anna), a vízgyıjtŒfejlesztési osztály szer-
kesztŒ-rajzolója 1974. szeptember 1-jén
került az igazgatóságra helyettesítŒ munka-
körbe, majd 1976. szeptember 1-jén nevez-
ték ki a mıszaki tervezési és fejlesztési fŒ-
osztályra. Az elmúlt évtizedekben az ATI-
VIZIG több egységénél is dolgozott: elŒ-
adói, szerkesztŒ-rajzolói, mıszaki rajzolói,
ügyintézŒi munkakörben, többek között a
mıszaki tervezési és fejlesztési fŒosztá-
lyon, a vízkárelhárítási, árvízvédelmi és fo-
lyószabályozási, a pályázati és beruházási
osztályokon. Munkatársai szerették segítŒ-
kész, barátságos magatartásáért. Minden-

kori felettesei a munkájával elégedettek
voltak. Fiatal, kezdŒ kollegáit segítette a
beilleszkedésben. Több évtizedes szakmai
tapasztalatait az igazgatóság érdekében
hasznosította. Mindenki Œszinte, barátsá-
gos, vidám személynek ismerte meg.
Nyugdíjazásáig a vízgyıjtŒfejlesztési osz-
tály szerkesztŒ-rajzolója, adminisztrátora, a
központi tervtár kezelŒje. Az igazgatóság
védelmi szervezeti beosztásában szerkesztŒ
rajzolóként dolgozott. Munkája elismerésé-
ül többször részesült jutalomban, kitünte-
tésben. 38 év szolgálati idŒ után, 2012. de-
cember 31-vel kezdte meg nyugdíjas éveit.

Jenei Gábor, a szegedi szakaszmérnök-
ség munkaügyi és szociálpolitikai ügyinté-
zŒje 1970. szeptember 7-én lépett be az
igazgatóság szegedi szakaszmérnökségé-
hez technikus gyakornoki beosztásban.
1971–1976 között közvetlen munkairá-
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nyítóként részt vett többek között a Körös-
éri fŒcsatorna rehabilitációs munkáiban,
valamint a szegedi partfal beruházási mun-
káján. 1976-ban áthelyezték a munkaügyi
osztályra, ahol 10 évet dolgozott. 1986-ban
újra a szegedi szakaszmérnökség állomá-
nyába került munkaügyi fŒelŒadói beosz-
tásban. Számos ár- és belvízvédekezésben
vett részt a Tiszán és a Maroson, valamint
a KŒrösökön, kezdetben a védelmi osztag

tagjaként, majd a 11.06. árvízvédelmi sza-
kasz mıszaki adminisztrátoraként. 1996
óta társadalmi megbízatásként Œ látta el az
igazgatóságon mıködŒ szakszervezet SZB-
titkári tisztét. Kiváló munkáját számos elis-
merés is bizonyítja, melyek sorát a 2012-
ben átadott Alsó-Tisza Vidékért emlékérem
gyarapította. 42 év szolgálati idŒ után,
2012. december 20-án vonult nyugdíjba.

Keller Péter, a vízkárelhárítási osztály
osztályvezetŒ-helyettese, folyószabályozá-
si ügyintézŒ 1974. augusztus 1-jén került a
mıszaki tervezési és fejlesztési fŒosztályra
elŒadóként. 1978. február 5-tŒl lett az ár-
vízvédelmi és folyószabályozási osztály
ügyintézŒje, ahol folyószabályozási, szak-
ágazati, szakhatósági és tervezési felada-
tokkal foglalkozott. Emellett kiemelkedŒen
látta el az MBSZ hajózási üzemágának
vezetési feladatait. 2010. október elsejétŒl
munkaköre mellett – munkája elismeré-
seként – osztályvezetŒ-helyettesi feladatok
ellátására kapott megbízást az árvízvédelmi
és folyószabályozási osztályon. 1978 óta
aktívan részt vett az igazgatóság ár- és jég-
védekezési tevékenységében is. A 2006.
évi tiszai védekezésben való részvételéért,
szakaszvédelem-vezetŒi tevékenységéért,
különösen a 11.08. árvízvédelmi szakasz
védelmi szolgálatának megszervezéséért,
és a védelmi munkálatok irányításáért a

Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt
kitüntetését, Miniszterelnöki ElismerŒ ok-
levelet és Ezüst Emlékérem kitüntetést ka-

pott. 2007-ben Alsó-Tisza Vidékért kitün-
tetésben részesült. Munkáját magas szak-
mai színvonalon, kellŒ alapossággal vé-
gezte. 38 év szolgálati idŒ után, 2012. de-
cember 31-vel kezdte meg nyugdíjas éveit.

Kemény László, az árvízvédelmi és
folyószabályozási osztály ügyintézŒje az
igazgatóságon 1974. augusztus 1-jén kezd-
te munkáját. Az árvízvédelmi és folyósza-
bályozási osztályon a csongrádi szakasz-
mérnökség árvízvédelmi területi felügye-
letét, a társszervekkel és önkormányza-
tokkal a kapcsolattartást látta el.

Feladata volt az igazgatóság kezelésében
lévŒ, személyi használatú mobiltelefonok
közbeszerzése, nyilvántartása, szervízelé-
se, üzemeltetése is. A védelmi szervezeti
beosztásában a védelmi osztag vezetŒje, to-
vábbá a központi ügyelet tagja volt. Mun-
káját magas szakmai színvonalon végezte.

Ár- és belvízvédekezések során embert
próbáló helyzetekben is bizonyította szak-
mai és emberi rátermettségét. KiemelkedŒ
munkája révén számos elismerés, kitünte-
tés tulajdonosa. Az igazgatóság 2011-ben
az Alsó-Tisza Vidékért emlékérmet adomá-
nyozta számára. 37 év szolgálati ideje után,
2012. december 30-án ment nyugdíjba.

Kiss-Túri Ferenc, a szegedi szakasz-
mérnökség gátŒre 1966. szeptember 18-án
lépett be az ATI-VIZIG állományába. A
11.02. árvízvédelmi szakaszon dolgozott
segédmunkásként, Œrtelepi és útkarbantar-

tóként. 1968-tól csatornaŒrtelepeken volt
helyettesítŒ, majd 1969-ben segédgátŒr-
ként a 11.02.03. percsorai gátŒrháznál dol-
gozott. Az 1970-es árvíz is itt érte. 1970 jú-
niusától a 11.02.02. sándorfalvi gátŒrház
segédŒre, majd 1971.01.01.-tŒl nyugdíjba
vonulásáig ugyanitt a gátŒri teendŒket látta
el. 2002-ben részt vett a FelsŒ-tiszai árvíz-
védekezésen, melyért Sajó Elemér em-
lékplakettet kapott. Részt vett a 2006-os
bajai és 2010-es Miskolc-edelényi árvízvé-
dekezésben is. Igazgatóságunknál eltöltött
46 éve alatt munkáját becsületesen, példa-
mutatóan végezte, nyugdíjazásának dátuma
2012. december 27.

Kiss-Túri Ferencné (született Farkas
Julianna), a szegedi szakaszmérnökség dol-
gozója elŒször 1977-ben került az igazga-
tósághoz telefonkezelŒként az árvízi véde-
kezés idejére. GátŒrfeleségként 4 órás mun-
kaidŒben segédmunkás, majd hidrológiai
észlelŒi feladatokat látott el a 11.02-es ár-
vízvédelmi vonalon. Munkáját mindvégig
lelkiismeretesen végezte, férjét támogatva
szolgálta a vízügyi igazgatóságot. Emellett
biztosította családja számára a megfelelŒ
hátteret, három gyermeket neveltek fel sze-
retetben. 35 éves szolgálati ideje után, ta-
valy december 27-én vonult nyugdíjba.

Nagy Antalné (született Bús Anna), az
MBSZ nagyfai szivattyútelepének gépke-
zelŒje 1977-ben került az igazgatóság állo-
mányába. 1995-ben az itt szervezett szivaty-
tyútelepi gépész tanfolyamot sikeresen el-
végezte. A nagyfai mellett a kopáncsi öntö-
zŒtelep üzemeltetésében is részt vett. A vé-
dekezések alatt teljesített kiváló munkája
elismeréseként többször részesült kitünte-
tésben. (Folytatás a 16. oldalon)
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Az igazgatóság szinte a kezdetektŒl
megtartja évenkénti nyugdíjas találkozóit.
Jelenleg 338 nyugállományú vízügyes dol-
gozónk van (220-an a nyugdíjas találko-
zóját mindig együtt megtartó központ,
MBSZ, szegedi szakaszmérnökség „kötelé-
kében”), közülük mintegy 110-en jelentek
meg a 2012. évi nyugdíjas találkozón. A
vidéki szakaszmérnökségek (Szentes 45,
Csongrád 40, HódmezŒvásárhely 33 nyug-
díjassal) külön rendezik meg a találkozót
volt dolgozóiknak.

Szegeden a nyugdíjas kollégák rövid, lé-
nyegre törŒ tájékoztatást kaptak Kádár Mi-
hály mıszaki igazgatóhelyettestŒl a cég
helyzetérŒl, az évben zajlott fontos szakmai
eseményekrŒl. A tavaly elhunyt kol-
légákról néma csenddel emlékeztek meg a
jelenlévŒk: búcsúztunk Kakuk Istvántól,
Mihály Sándortól, Péter Lászlótól, Varga
Zsolttól. 

Egymást rég nem látott nyugdíjasaink –
a kellemes ebédet követŒen – késŒ délutá-

nig beszélgettek, nosztalgiáztak egymással,
feleleveníthették régi közös emlékeiket,
történeteiket. 

Az ATI-VIZIG a jövŒben is szeretné
megtartani ezt a hagyományt, hiszen meg
kell, hogy maradjon a kötelék a „régiek-
kel”, elvégre legtöbbjük élete java részét
intézményünk falai között töltötte el. Több
tíz évnyi szolgálat után nem lehet könnyı

az elszakadás, így igazgatóságunk szeretné,
ha a nyugdíjas kollégák továbbra is ré-
szesülnének az effajta törŒdésben, kapcso-
lattartásban.

Így aki részt vesz ezeken a nyugdíjas
összejöveteleken, legalább évente egyszer
találkozhat a régi „családtagokkal”, bará-
tokkal, kollégákkal. (A fotók a szerzŒ fel-
vételei) N. N.
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Elismerések az állománygyılésen
(Folytatás a 15. oldalról)

Nagy Antalné a gépüzem, a szolgáltató
üzem, az MBSZ állományában dolgozott
férje mellett betanított szivattyútelepi gé-
pészként, szivattyúkezelŒként. 2008. má-
jus 1-tŒl, férje halálát követŒen kapott
megbízást a nagyfai szivattyútelepi vezetŒ
gépész feladatainak ellátására, e tisztet

idén február 15-ig, nyugdíjba vonulásáig
látta el mindenki megelégedésére. Mun-
káját mindvégi felelŒsségteljesen, precí-
zen látta el. 35 éves szolgálata után ment
nyugdíjba.

Sövényházi Márta gazdasági ügyinté-
zŒt 1973. július 25-én nevezték ki az igaz-
gatóság szegedi szakaszmérnökségére.
BérszámfejtŒ, ügyviteli alkalmazott, ügy-
viteli dolgozó, elŒadó, ügyviteli alkalma-
zott könyvelŒi munkakörökben dolgozott.
1974-ben SZTK-tanfolyami, 1980-ban ké-
pesített könyvelŒ, vállalati tervezŒ, sta-
tisztikusi végzettséget szerzett. 1990. ok-
tóber 1-jével került a közgazdasági
osztályra elŒadói munkakörbe. Feladatai
közé tartozott többek között a banki
könyvelés, a proforma számlák vezetése,

szerzŒdések nyilvántartása, kártyafedezeti
számlák vezetése. KiemelkedŒi
munkájáért 1980-ban és 1983-ban Kiváló
dolgozó kitüntetést, 1994 januárjában
munkatársi címet, 2000-ben fŒmunkatársi
címet kapott. 39 évnyi szolgálat után,
2012. november 30-án lett nyugdíjas.

Köszönjük a kollégáknak a vízügyi igaz-
gatóságon végzett több évtizedes munká-
jukat! Mindannyiuknak hosszú, boldog és
tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk! 

(Fotók: Fiala Károly)
NagyszöllŒsi Nóra


