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Három és fél milliárdos árvízvédelmi fejlesztés
gyermekrajzokon

Kovács Zsófia

hatodik osztályos tanuló alkotása
A Berettyó folyó 3,5 milliárd forintos árvízvédelmi fejlesztéséhez kapcsolódva a TIVIZIG rajzpályázatot
hirdetett a bakonszegi Bessenyei György Általános Iskola tanulói számára „Az én Berettyóm„ címmel. A
rajzpályázat eredményhirdetését a Víz világnapja ünnepsége keretében március 20-án tartotta
igazgatóságunk a bakonszegi Művelődési Házban, ahol a pályázatra érkezett alkotásokból kiállítás is nyílt.
Folytatás a 6. oldalon.

2

Tartalomjegyzék

Visszatekintés 201 3-ra
a számok tükrében ..................... 3
Megalakult a
Tiszántúli Vízügyi Hatóság ....... 4
Elismerések, emlékezések ........ 5
Három és fél milliárdos
árvízvédelmi fejlesztés
gyermekrajzokon ........................ 6
Fényképeken a bakonszegi
természetvédelmi
beruházás ....................................... 7
Ár- és belvízvédelmi
felkészítő Tiszacsegén ................ 8
Rendhagyó
osztályfőnöki órák ....................... 8
Kiadja a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
e-mail: titkarsag@tivizig.hu
Felelős kiadó: Bara Sándor
Szerkesztő: Szegi Attila
Grafikai előkészítés:
Bartha András

Igazgatói köszöntő
Tisztelt Olvasó!
A 2014. év jelentős változásokat hozott igazgatóságunk életében. A Kormány rendelkezése értelmében a Tiszántúli Vízügyi Hatóság január elsejétől a TIVIZIG
elkülönült egységeként igazgatóságunk szervezeti kötelékében látja el feladatait.
Módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény. Azok az állami tulajdonban levő vizek
és vízilétesítmények, amelyek vonatkozásában a vízitársulatok vagyonkezelői, vagy
kezelői joga volt bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, a törvény változása miatt a
vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerülnek.
A vízitársulatok az üzemelési és fenntartási feladatokat az érintett vízilétesítményeken a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig kötelesek
ellátni. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az
általunk kezelt 1 300 kilométer belvízcsatorna kiegészül újabb 2 600 kilométerrel,
28 db szivattyútelepünk mellett újabb 34 darab szivattyútelepet, valamint 10 darab
szivattyúállást fogunk kezelni, működtetni.
A törvény módosítása 2014. március 31-i határidőig lehetőséget biztosított a helyi
önkormányzatok részére, hogy a tulajdonukban álló, belvízelvezetést, vagy öntözést
szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlják üzemeltetésre és fenntartásra a működési
terület szerinti vízügyi igazgatóságnak. Ezeknek a műveknek a vonatkozásában
üzemeltetési szerződést kötnek az önkormányzatok a vízügyi igazgatósággal, a
vízügyi hatóságnál pedig módosíttatni kell az üzemelési engedélyt.
Igazgatóságunk felé nyolc önkormányzat jelezte szándékát a lehetőség kihasználása
ügyében.
Április harmadikán jelent meg az a kormányrendelet, amely alapján a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját - a vízügyi igazgatóságok útján – a központi
költségvetés biztosítja. A költségviselés a felszíni vizek mezőgazdasági célú szolgáltatási körébe tartozó tevékenységekre terjed ki.
Az öntözési szándékok előzetes felmérését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
végezte el, ami nem helyettesíti a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását.
Amint az a felsoroltakból kitűnik, valamennyi intézkedés az integrált vízgazdálkodás feltételeinek megteremtését szolgálja. Ezen a tavaszon sem rendkívüli ár-,
sem rendkívüli belvízvédekezés nem tett próbára bennünket, de a fentiekből
kitűnik, hogy van feladatunk elég. Úgy gondoljuk, a megváltozott körülmények
alkalmas keretet, jobb feltételeket biztosítanak a vízügyi ágazatnak a társadalmi
igények kielégítéséhez.
Bara Sándor
igazgató

Kérem, óvja a természetet, ha
nem szükséges, ne nyomtassa
ki ezt a kiadványt!
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Visszatekintés 201 3-ra a számok tükrében
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az előző évekhez hasonlóan
2013-ban is stabil gazdálkodást folytatott. A két vízkárelhárítási védekezéssel tarkított évben, bővülő vállalkozási
tevékenység mellett az igazgatóság végig megőrizte pénzügyi
egyensúlyát.
A TIVIZIG dolgozóinak létszáma a 2012. év végi 347 főről,
2013-ban 353 főre emelkedett. Az igazgatóság mérlegének
főösszege – minden tételt figyelembe véve – 7,9 milliárd
forintról 10,2 milliárd forintra nőtt egy év alatt. Személyi
juttatásokra 1,7 milliárd forintot fordított a TIVIZIG, ebből
818 millió forint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott. A
2013. évi összességében 1 milliárd 81 millió forintos dologi
kiadásokból a 197 millió forintos ÁFA kiadás mellett az
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 187
millió forintos, az üzemanyag beszerzés 107 millió forintos és
a villamos energia csaknem 103 millió forintos értékei voltak
a legjelentősebb költségtételek. A három említett kiemelt
dologi kiadási tétel mindegyike jelentősen meghaladta a
2012. évi mértéket. Ennek alapvető oka, hogy az előző évit
jelentősen meghaladó volumenű védekezési költség volt.
A tavaszi ár- és belvízvédekezés összességében 342 millió
forintba került, míg a júniusi rendkívüli dunai árvíz során 43
millió forintot használtunk fel a segítségnyújtás kiadásaira.
A beruházási kiadások összege 2013-ban meghaladta a 2,3
milliárd forintot, jelentős mértékben a folyamatban lévő
európai uniós projekteknek köszönhetően. (A Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis sárréti és a Berettyóújfalui ártéri
öblözetekben, A Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal
parton Tiszafüred – Rakamaz között, A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója III. ütem)

A klasszikusan saját intézményi működési bevételek közül
továbbra is a mezőgazdasági vízszolgáltatás (öntözővíz szolgáltatás, halastavi feltöltés) volt a legjelentősebb: 73 millió
436 ezer forint. Ez azonban elmaradt az előző évi árbevételtől.
Igazgatóságunk vállalkozási munkái Műszaki Biztonsági
Szolgálatunk szabad (személyi- és eszköz-) kapacitásának kihasználásához kapcsolódtak. Az elvégzett feladatok építőipari
jellegűek: szádlemez verési, dúcolási, cölöpözési, illetve
szivattyúzási, víztelenítési feladatokként jelentkeztek. A vállalkozási tevékenység bevétele 298 millió forint volt, ami 244
százalékos emelkedést jelent egy év alatt. A sikeres piaci
tevékenység ellenére – a védekezési tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolhatóságának beszűkülése miatt – az
MBSZ eredménye csökkent, 1 millió 85 ezer forint lett. Ettől
függetlenül a vállalkozási tevékenység bevétele alapvetően
pozitív hatással volt igazgatóságunk pénzügyi tevékenységére, hiszen fedezetül szolgált a regionális védelmi
osztagként funkcionáló Műszaki Biztonsági Szolgálatunk
központilag nem finanszírozott kiadásaira.
Összességében megállapítható, hogy igazgatóságunk 2013ban stabil gazdálkodást folytatott, még a jelentős mértékű
vízkárelhárítási védekezési tevékenység utófinanszírozási
gyakorlatából eredő problémák sem ingatták meg pénzügyi
stabilitásunkat.

A tavaszi ár- és belvízvédekezés 342 millió forintba került.

Lipcsey Zoltán
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Megalakult a Tiszántúli Vízügyi Hatóság
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet és a vízügyi igazgatási,
valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján
a Tiszántúli Vízügyi Hatóság a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság elkülönült, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A Hatóság - jogszabályban meghatározott feladat és hatáskörében, különösen vízjogi engedélyezési ügyekben – a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutódja. Felettes szerve
(másodfok): Országos Vízügyi Hatóság, Budapest.
A Vízügyi Hatóság feladatai:
a) a Kormány által kijelölt vízügyi első fokú hatóságként, illetve első fokú szakhatóságként jár el,
b) szakhatóságként jár el a települési önkormányzat
jegyzője hatósági jogkörébe tartozó ügyekben,
c) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati
munka ellátásához szükséges, tevékenységek során keletkezett adatokat,
d) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő
jogszabályok végrehajtását,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
f) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál
pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a
hatáskörébe utal.
h) a vízgazdálkodás területén külön jogszabályokban
meghatározott keretek közötti hatáskörrel látja el a vízhasználatok engedélyezését és felügyeletét,
i) vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat,
j) figyelemmel kíséri és véleményezi a vízgazdálkodással kapcsolatos területfejlesztési programokat és terveket,
k) ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések,
javaslatok és panaszok kivizsgálásával, valamint az ebből
eredő intézkedésekkel járó feladatokat,
l) ellátja a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat,
m) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
n) közreműködik a vízminőségi kárelhárítás - külön
jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában
o) adóhatóságként jár el a vízkészletjárulékkal kapcsolatos ügyekben.

A Vízügyi Hatóság vezetője: Handari Zoltán hatóságvezető
cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
ügyfélszolgálat címe:
4025, Debrecen, Hatvan utca 16.
F/1. és II. emelet.
ügyfélfogadási idők:
hétfő 8:30-12:00,
szerda 8:30-12:00 és
13:00-16:00,
péntek 8:30-12:00
ügyfélszolgálat e-mail címe: titkarsag@tivh.vizugy.hu
ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 52 511 000
ügyfélszolgálat faxszáma: +36 52 511 041
titkárság e-mail címe:
titkarsag@tivh.vizugy.hu
titkárság telefonszáma:
+36 52 511 030
titkárság faxszáma:
+36 52 511 041
hatóság adószáma:
15308452-2-09
bankszámlaszámok
hatósági díjak esetében:
10034002-01712089-00000000
vízkészletjárulék számlaszáma:
10034002-01712089-30006016
bírság számlaszáma:
10034002-01712089-30006009
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Elismerések a Víz világnapja alkalmából
A TIVIZIG két dolgozójának munkáját is
elismerte a belügyminiszter a Víz világnapja
alkalmából rendezett központi ünnepségen
2014. március 24-én, Budapesten.
Szabóné Makra Katalin, az igazgatási és jogi
osztály munkatársa miniszteri elismerő
oklevelet vehetett át, míg Miklósi Imre a
Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség zsilipkezelője egy szép karórát kapott a Belügyminisztertől.
Munkatársainknak gratulálunk az elismeréshez!

Emlékezés Gacsályi Sándor Gusztávra (1 955-201 3)
Kollégánk 2013. december 30-án hunyt el.
Gacsályi Sándor Gusztáv 1955. május 25-én
született. Bár hivatalos keresztneve Sándor volt,
Mi csak Gusztinak szólítottuk. Középiskolás
korában döntött úgy, hogy ezt a nevet használja a
hivatalos helyett, mivel „túl sok” Sándor volt az
osztályukban.
1974-79 között a Leningrádi Hidrometeorológiai
Egyetemen szerzett Hidrológusi diplomát, majd
első munkahelyéül a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóságot választotta. 1979 szeptemberétől
1982 novemberéig tartott első TIVIZIG-es
munkaviszonya a Vízgazdálkodás-fejlesztési osztályon.
1982 decemberétől három éven át a Kelet-magyarországi
Vízügyi Tervező Vállalat debreceni irodájában dolgozott
tervezőként. Közben újabb, vízellátás-csatornázási szakmérnöki diplomát szerzett a BME Építőmérnöki karán 1985-ben.

1986 januárjától a Magyar Gördülőcsapágy
Műveknél helyezkedett el hidrotechnológusként
és energetikusként. A GÖCS-nél fennálló munkaviszonyát kétszer megszakítva először 1987
nyarán 3 hónapot, majd 1988 júliusa és 1990
decembere között 30 hónapot Mongóliában
dolgozott a magyar csoport tagjaként az ÉszakGóbi regionális keretterv keretében, Mongólia
vízügyi katasztere és vízgazdálkodási mérlege
kidolgozásában.
2003 szeptemberében visszatért a TIVIZIGhez, eredeti szakmáját gyakorolni és haláláig a vízrajzi
csoport meghatározó munkatársa volt.
Munkáját az Igazgatóság vezetője 2008-ban tanácsosi cím
adományozásával ismerte el.
Hajdu Géza

Emlékezés Hüse Zoltánra (1 970-201 4)
Hüse Zoltán 1970-ben született Hajdúszoboszlón. Itt nőtt fel és járt általános iskolába
is. Korán kezdett dolgozni, első munkahelyét 15
évesen a fürdővárosban találta meg a helyi
bútorgyárnál, majd a régi szakszervezeti gyógyüdülőben helyezkedett el, mint raktáros.
2000. április 6-án jelentkezett a TIVIZIG
Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökségéhez, ahol
édesapja Hüse Laci bácsi csatornaőrként régóta
dolgozott. Zoltán a Korpád-éri bújtatónál
zsilipkezelőként odaadóan, pontosan és szorgalmasan végezte a munkáját. Mindig lehetett rá

számítani a felmerülő plusz feladatok elvégzésében is, akár árvízvédekezésről, akár közfoglalkoztatásról volt szó. A 14 éves szolgálata alatt
a munkájára panasz nem merült fel, közvetlen
kollégái és a szakaszmérnökségi kollegák is
szerették, becsülték.
2014. január 16-án egy váratlan rosszullét
következtében súlyos fejsérülést szenvedett és
kórházba került, ahol többszöri műtétet követően sem tudták megmenteni az életét, január
26-án elhunyt. Zoli emlékezetünkben tovább él.
Korompay Attila
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Három és fél milliárdos árvízvédelmi
fejlesztés gyermekrajzokon

(Folytatás a címlapról)

A pályázaton alsó és felső tagozatos tanulók
vettek részt. A beérkezett pályamunkákból
35-öt találtak érdemesnek arra, hogy a látogatók elé tárják - mondta el a zsűri elnöke,
Angyal Imre művésztanár.
Első díjat kapott: Szincsák Anita második,
Jenei Ákos harmadik, és Kovács Zsófia hatodik osztályos tanuló. Második díjat kapott
Papp Gabriella első, Végh Boglárka harmadik és Tusz Viktória hatodik osztályos
tanuló. A zsűri három különdíjat is kiadott,
mégpedig Juhász Mátyás Attila harmadik,
Gál Jenő negyedik és Szigeti István ugyancsak negyedik osztályos tanulóknak. Az elismeréseket a Víz világnapja ünnepségen Bara
Sándor a TIVIZIG igazgatója, és Gara Péter
Bakonszeg polgármestere adta át.
Az ünnepségen elhangzott: a beruházás több
évtizedre nyújt biztonságot a térségben élő
több mint 70 ezer embernek. A Berettyó
folyó mentén a nemzeti vagyon értéke 32
milliárd forintra rúg. A beruházás eredményeként javul a nagyvízi meder vízszállító
képessége. A töltések rekonstrukciója több
mintegy 44 kilométer hosszúságban történik
meg úgy, hogy a töltés magasságát a mértékadó árvízszint fölött 1 méteres szintre,
keresztmetszetét minimum 4 méter koronaszélességűre építik ki. Bakonszeg térségében tavaly kezdődött meg az új töltésszakasz építése, Zsáka térségében pedig
elindult a meglévő töltésszakasz megerősítése. 27 kilométer hosszon a töltés szilárd
burkolatot kap. A védelmi központokat, a
gátőrtelepeket, a műtárgyakat felújítják,
vagy átépítik, de újakat is építenek.
A jobb és bal parton a Megyei Múzeumok
Igazgatóságának munkatársai 37 helyszínen
ástak kutató-szondákat. Ezek közül 20
helyen régészeti korú településeket és temetőket, temetkezéseket rejtett a föld.
A beruházás az Európai unió és a magyar
kormány támogatásával valósul meg, és
2015. május 31-én fejeződik be.

Szincsák Anita alkotása

Jenei Ákos alkotása
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Fényképeken a bakonszegi természetvédelmi beruházás
A TIVIZIG 2011. augusztus 11-én kezdte
meg és 2013. május 15-én fejezte be a
„Természet és élőhely védelmi kezelés a
Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg
térségében” elnevezésű, elsősorban természetvédelmi indíttatású projektjének megvalósítását. A mintegy 190 millió forintos
beruházás megvalósítását követi nyomon a
március 20-án, Bakonszegen megnyitott
fotókiállítás, amelynek anyagát csaknem két
év fotódokumentációjából válogatták a
TIVIZIG munkatársai.
A Nadányi-Miskolczy kúriában – amely
számos, értékes helytörténeti emléknek ad
helyet – 20 fénykép mutatja be a beruházás
menetét, az egyes fázisokat, a tó lecsapolásától kezdve, a költőszigetek, az élőlénylépcsők és más műtárgyak megépítésén át a
feltöltésig. Emellett a fényképeken láthatók
a természetvédelmi területen megtalálható
madarak is.
A TIVIZIG projektje különleges madárvédelmi területen valósult meg, amelynek
során megújult a helyi víztározó és a hozzá
tartozó, védett fajoknak otthont adó természetvédelmi terület. 2011 augusztusában
kezdődtek a bakonszegi 155 hektáros természetvédelmi területen a munkálatok. Miután
a tározó kiürítése megtörtént, elkezdődött az
elhasználódott műtárgyak helyreállítása,
felújítása. Ezt követően 2012 márciusában
újra víz alá került a terület. 1 millió 900 ezer
köbméter víz érkezett a Keleti-főcsatornából
a tározóba, ezzel a terület egyes részein a
vízmélység elérte a két méteres szintet.
Nemcsak a vízmennyiség növelése, hanem a
vízminőség javítása is megtörtént. Ezt
részben a növényzet arányainak megváltoztatásával, növényzet ültetésével, mederkotrással sikerült elérni. Az olyan műtárgyak,
mint az ökofolyosó és az élőlénylépcső
pedig biztosítják az élőlények szabad
mozgását, létrejött a folyamatos kapcsolat a
Tisza, Keleti-főcsatorna, Kálló-főcsatorna és
a Berettyó folyó között. Most már biztosított
a terület megfelelő vízellátása, a növényzet
megfelelő aránya.

Két költősziget épült, amelyek biztonságos, nyugodt körülményeket
teremtenek a védett madaraknak, helyet adva új fajok
betelepülésére. A védett területről az eddigi felmérések szerint
összesen 200 faj ismeretes. A terület hat védett halfaj és hat
fokozottan védett madárfaj élőhelye. A Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság projektje egyedülálló abban az értelemben, hogy a
vízkormányzási feladatok és a NATURA 2000-es területek természetvédelmi feladatai összhangba kerültek. A projekt, amelynek
sikere érdekében együttműködési megállapodást kötött a TIVIZIG
és a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány,
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Ár- és belvízvédelmi felkészítő Tiszacsegén
Ár- és belvízvédelmi felkészítő oktatást tartott igazgatóságunk a beosztott műszaki dolgózók közül azok számára, akik még nem
rendelkeztek védekezési gyakorlattal. A képzést április 11-én tartottuk mintegy 40 dolgozó részvételével a Tiszacsegei
védelmiközpontban.

Rendhagyó osztályfőnöki órák
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál
több éves hagyomány, hogy a Víz
világnapjához kapcsolódva rendhagyó
osztályfőnöki órára invitálja az osztályközösségeket. Idén 8 oktatási intézmény csaknem 600 diákja hallgatta
meg azt az előadást, amelyet a
TIVIZIG, a Nemzeti Környezetügyi
Intézet Tiszántúli Kirendeltsége és a
debreceni Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont munkatársai közösen állítottak
össze.
A Víz világnap idei mottója a víz és
energia. Ennek megfelelően alakult előadásunk tartalma is. Az érdeklődő
diákok a vízenergia hasznosításának
múltjáról, jelenéről és jövőjéről hallhattak érdekességeket: a még ma is
működő Túristvándi vízimalomról, a
Kiskörei és a Tiszalöki vízi erőműről, a
kínai Három-szurdok gátról. Emellett
az Aquaticum munkatársai azt mutatták
be, hogy egy fürdőkomplexumban sem
csak a fürdőzéshez hasznosítják a vizet,
hanem annak energiáját (legyen az akár
hő-, akár mozgási energia) számos
területen felhasználják.

Március 17-e és 20 között 6 debreceni
oktatási intézmény mintegy 500 diákja
látogatott el a TIVIZIG Hatvan utcai
Központjába, emellett kollégáink bemutatták az előadást a monostorpályi
Thuolt István Általános Iskola és a

bakonszegi Bessenyei György Általános Iskola tanulóinak is. A gyerekek az
előadásokban elhangzott információk
alapján egy rövid tesztlapot is kitöltöttek. A helyes megfejtők között fürdőbelépőket és könyveket sorsoltunk ki.

