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Rövid hírek

Tisztelt Olvasó!
Igazgatóságunk több éves adósságot
szeretne törleszteni azzal, hogy folyóirat
formájában is rendszeresen beszámol
tevékenységéről. Munkánk nagyon sokrétű,
és minden eleme valamilyen módon
kapcsolódik más szakterületekhez, vagy
a civil életet élő állampolgárokhoz. Sokan
mégis keveset tudnak rólunk, nem ismerik
feladataink jelentős részét. Árvízvédekezés
idején, vagy egy jelentősebb vízügyi
beruházás
átadásakor
természetesen
sok hír jelenik meg igazgatóságunkról, de
azt szeretnénk, hogy a társzervezetek, az
önkormányzatok és rajtuk keresztül minél
többen egyre jobban megismerjék a
Vízügyi Szolgálatot.
Ez az újság azonban nemcsak nekik szól,
hanem a kollégáinknak is, akik nap mint
nap szolgálatkészen végzik feladataikat,
biztosítják a vízszolgáltatást a különböző
vízrendszerekben, végzik a fenntartási
munkákat, a vízrajzi észlelést, ellátják
az informatikai hálózat üzemeltetését,
vagy éppen gazdasági, jogi ügyeket
oldanak meg. Vízkárelhárítás idején pedig
szakértelmükkel biztosítják valamennyi,
térségünkben élő állampolgár számára
a biztonságot. Nekik is szól ez az újság.
Szeretnénk, ha büszkék lehetnének arra,
hogy a vízügyesek nagy családjához
tartoznak. A rovatokat úgy állítottuk össze,
hogy abban ki-ki megtalálja az őt érdeklő
témát: a szakmai beszámolóktól, a régi
vízügyesek bemutatkozásán át, a rövid
hírekbe tömörített aktuális információkig
mindent. Mindent, ami fontos. Fontos
Önöknek vagy nekünk.
Újságunkhoz olvasásra
kívánok mindenkinek!
Németh József
igazgató

alkalmas

időt

Vízgazdálkodási Tanácsok
2016. évi tevékenysége
Igazgatóságunk látja el az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanács (ÉDUTVT) és a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
(Duna RVT) titkársági feladatait. A vízgazdálkodási tanácsok
állandó tagjai az államigazgatási szervek, önkormányzatok,
kamarák, civil szervezetek, közműszolgáltatók, szakmaitudományos szervezetek képviselői. A tanácsok fő feladata, hogy
elősegítsék a vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes
végrehajtását. Véleményezik a fontosabb ágazati terveket
(vízgyűjtő-gazdálkodás, nagyvízi mederkezelés), stratégiákat és
programokat.
Az ÉDUTVT két szakmai bizottságot működtet, melyek a
vízgazdálkodással kapcsolatos beruházásokat (belterületi
csapadékvíz-gazdálkodás, egyedi szennyvízkezelés), illetve
a szennyvíz-agglomerációkkal kapcsolatos lehatárolási és
átsorolási dokumentációkat véleményezik Győr-Moson-Sopron
és Komárom-Esztergom megyében.
2016-ban az ÉDUTVT GyMS Megyei Szakmai Bizottság három
alkalommal, a KE Megyei Szakmai Bizottság két alkalommal
ülésezett, Eseti Szakmai Bizottság létrehozására további két ügy
érdekében volt szükség.
Az ÉDUTVT két ülést tartott, melyek fő témáját az Igazgatóság
KEHOP projektjei, valamint a Nagyvízi Mederkezelési Terv
dokumentációja alkotta. A Duna RVT szintén két alkalommal
ülésezett.
(Nagy Anna)

Őszi védelmi gyakorlat 2016-ban
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a PLATFORM projekt
keretében 2016. november 15-én Mosonmagyaróváron, a Lajta
duzzasztójánál nyilvános vízkárelhárítási gyakorlatot tartott, mely
során bemutatta az operatív kárelhárítás eszközeit és módszereit.
Az Igazgatóság dolgozói egységekbe osztva demonstrációs céllal
a védmű rövid szakaszán hagyományos védekezési módszereket
mutattak be. Ilyen volt a töltésmagasítás nyúlgáttal és pallósorral,
valamint buzgár elfogása ellennyomó medence kiépítésével.
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Az ideiglenes elzáró táblákat daru segítségével
helyezték be a duzzasztómű nyílásaiba, majd kollégáink
a kisebb patakok vízhozamát is átemelni képes mobil
szivattyúegység telepítését és működését mutatták
be. A vízminőségi kárelhárítási csoport vízmintát vett a
Lajtából és ennek helyszíni gyorselemzését végezte el.
Igazgatóságunk pilótái a helyszínen a távérzékeléses
technológiával működő UAV repülőt (pilóta nélküli
légijármű), mely nagyfelbontású légi fényképeket készített
az eseményről.
A gyakorlatban résztvevő kollégák értékes tapasztalatokkal tértek haza.
(Könczöl Anikó)

ISO audit
Az ÉDUVÍZIG 2010 óta működteti
egyesített, az MSZ EN ISO 9001:2008
szabvány
követelményeinek
megfelelően kialakított minőségirányítási rendszerét. A rendszer
hatálya
kiterjed
a
vízrajzi
adatszolgáltatás, az ár- és belvíz,
valamint a jeges ár elleni védekezés
és megelőzés, a környezeti kárelhárítás, a hajóút kitűzés és a vízkészlet-gazdálkodás
folyamataira.
A rendszer működtetésének feltétele a tanúsító auditokon
való részvétel, melyet esetünkben az SGS Hungária Kft. hajt
végre. Egy tanúsítási ciklus három évre szól, de az évenkénti
felülvizsgálati látogatások alkalmával is ellenőrzik, hogy
minőségirányítási rendszerünket a vonatkozó szabvány
előírásainak megfelelően működtetjük-e.

tovább gondolásával szeretné az Igazgatóság a
dolgozók összetartását erősíteni, a tevékenység
hatékonyságát növelni, illetve az egységek és a dolgozók
együttműködését fejleszteni.
(Dr. Papp Ildikó, Szilbekné Molnár Katalin)

Jégvédekezés itthon és külföldön
Idén az Igazgatóság területén 5 folyószakaszra (a Dunán,
a Lajtán, a Lajta balparti-csatornán, a Mosoni-Dunán és a
Rábán) és 1 hajócsoportra kellett készültséget elrendelni
a jeges árvíz elleni védekezés keretében.
Igazgatóságunk hajóflottájából a Széchenyi hajónak a
Jégtörő VII. (ADUVIZIG) hajóval közösen a Vukovár alatti
a szerb-horvát közös folyószakaszon kellett jeget törnie,
jégmentesítenie.

A Széchenyi a kivételesen nagy terhelést jól bírta, nagyobb,
szerkezeti jellegű meghibásodás annak ellenére sem
történt, hogy ilyen mértékű jégben még nem dolgozott.

Az idei évben a felülvizsgálati látogatásra március 8-910-én került sor, amely során két szakaszmérnökségünk, a
Műszaki Biztonsgi Szolgálat (MBSZ) és három szakágazati
osztályunk működését vizsgálták.
A felülvizsgálatot sikeresen teljesítettük, nem-megfelelőséget nem tártak fel. Köszönjük az Igazgatóság
munkatársainak, hogy munkájukkal hozzájárultak ehhez
a jó eredményhez.
(Stinnerné Otoltics Ágnes)

Vezetői tréning
Az egységvezetők és a felsővezetők pszichológus
szakemberek irányításával 2017. év elején 2 x 2 napos
vezetői tréningen vettek részt a Kálóczy téri védelmi
központban.
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Az itt szerzett tapasztalatok felhasználásával és annak

A tréning keretében lehetőség nyílt a kiadott feladatokon
keresztül az együttműködés tesztelésére, a kapcsolatok
mélyítése érdekében egymás jobb megismerésére, a
problémák feltárására, fejlődési irányok meghatározására.

A hajó legénysége: Kovács Dezső – hajóparancsnok,
Kovács Béla – gépüzemvezető, Menyhárt István –
géptiszt, Nagy László – fedélzetmester, Benke Csaba
– matróz, Csirmaz György István – hajóvezető, Csabán
István – gépkezelő (VIZIG), Kovács Balázs – matróz (VIZIG),
Zvezdovits László – matróz (VIZIG), Kötél Pál, Farkas László
– műszaki összekötő (VIZIG)
A folyószakaszokon a védekezés komolyabb káresemények nélkül, rendben lezajlott. Február 13-ig az
összes, igazgatóságunkat érintő jeges
folyószakaszon megszüntettük a végig
érvényben lévő I. fokú készültséget.
(Könczöl Anikó, Kötél Pál)
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Őszi felülvizsgálat

Hidrológia,

hidrometeorológia,
vízrajz

Az őszi felülvizsgálat célja a védekezésekre való évenkénti
felkészülés, mely során a védművek, azok műtárgyai és
tartozékai, a védelmi berendezések, gépek, eszközök
karbantartásának, védképességének ellenőrzése folyik.

Az ÉDUVIZIG működési területén az elmúlt
három hónap időjárása változatos hőmérsékleti
viszonyokat és az átlagtól jócskán elmaradó
csapadékot hozott.

Igazgatóságunk 2016. június 11-vel kezdte meg a
védvonalak, ár- és belvízvédelmi létesítményeinek
szakági ellenőrzését.

Az
előző
év
decemberében
a
havi
középhőmérséklet a legtöbb helyen a sokéves
átlagnál közel egy fokkal alacsonyabb, míg
Sopron környékén nagyjából azzal megegyező
volt. Januárban tartósan fagyos időjárás alakult ki,
a hónap során mintegy 4 °C-kal volt hidegebb a
szokásosnál. Februárban jelentősen megenyhült
az idő, ebben a hónapban a középhőmérséklet
1-1,5 °C-kal volt magasabb a sokéves átlagnál.

A működési területünkön 474 km vízügyi kezelésű
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal van, melynek
pillanatnyi állapotát a gyeptekaró, a rézsűburkolat, a
töltéstartozékok, a véderdők, ill. a töltéskorona állapota
határozza meg. A múlt évben megfelelő minősítésű volt
a gyeptakarók 99,3 %-a (469,5 km), mely köszönhető
annak, hogy szinte teljes hosszon kétszer lekaszálták, a
véderdők 81,50 %-a (1005,4 ha), a töltéskorona 70,0 %-a
(328,6 km), valamint a vizsgált töltéskeresztező műtárgyak
86,5 %-a.
Valamennyi folyónk bejárása megtörtént.
A folyókon kívül területünkön összesen 1658 km vízügyi
kezelésű síkvidéki csatorna és dombvidéki vízfolyás van,
melyek kaszálása, és a hozzájuk tartozó műtárgyak
karbantartása elengedhetetlen a sikeres védekezéshez,
valamint a kielégítő mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz.
A tavalyi év során egyszeri, kétszeri, valamint háromszori
kaszálást összességében a csatornák 85 %-án és a
vízfolyások 71 %-án, azaz összesen 1239 km-en végeztünk.
A meder- és csatornaőrök által egész évben (szemmelés) karbantartott síkvidéki és dombvidéki műtárgyak
közül (231 db) 46 db-ot felülvizsgáltunk, melyből 36 db
került a megfelelő minősítésű kategóriába.
Adott belvízvédelmi helyzetben fontos szerepet játszó
18 db szivattyútelepből 16 db üzemképes, kettő pedig
üzemképes, de nagyobb javítási munkát igénylő
minősítést kapott. Ez utóbbiak helyreállítása folyamatban
van.
2016. november 11-én egy kiértékelő értekezlet keretében
záródott le a szabályszerűen és szakszerűen végrehajtott
őszi felülvizsgálat.
(Könczöl Anikó)

A csapadékviszonyokat tekintve decemberben
a sokéves átlagmennyiség 5-30 %-a, januárban
a 20-40 %-a, míg februárban is csak az 50-70 %-a
hullott le. A legkisebb csapadékhiány általában
az Alpokalján, Sopron térségében alakult ki, a
legnagyobb pedig a Kisalföld síkvidéki területein.
A tél folyamán az ÉDUVIZIG területén a gyakran
télies hőmérsékletek ellenére csak egy-két
alkalommal és csak rövid időre alakult ki vékony,
többé-kevésbé összefüggő hóréteg. A Duna
vízgyűjtőterületének
magashegyi
régióiban
sem volt sokkal jobb a helyzet. A hóban tárolt
vízkészlet számított mennyisége decemberben
az elmúlt 20 év legalacsonyabb értéke volt.
A januári hideg időjárás hatására ez az érték
fokozatosan elérte a húszéves átlagot, de
azután a februári enyhülés következtében ismét
a minimum közelébe csökkent.
A folyók vízjárása is megérezte a valójában
már november óta tartó csapadékszegény
időszakot. A Dunán és a Rábán is mintegy 3035 %-kal alacsonyabb vízhozam érkezett a téli
időszakban átlagosnak mondható értékeknél.
A hegyekben lévő kevés hó miatt jelentősebb
csapadék hiányában a tavaszi időszakban
az előző évekhez hasonlóan idén is kisvizes
állapotokra kell számítani.
A januári hideg időjárás következtében az
ÉDUVIZIG területén lévő folyószakaszokon jelentős
jégképződés kezdődött. A Mosoni-Dunán és
a Rábán több helyen jégtorlódás is kialakult. A
Lajtán, a Lajta balparti-csatornán, a Marcalon
és a Répce-árapasztón változatos mértékű és
borítottságú állójeges szakaszok, míg a Dunán
csak zajló és parti jég volt megfigyelhető.
Február elejétől az enyhébb időjárás hatására
fokozatosan gyengültek, majd megszűntek a
jégjelenségek.
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(Gyüre Balázs)
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Projektjeink
Igazgatóságunkon jelenleg 13 futó projekt van,
melyből kettő a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú
Kikötő fejlesztésével kapcsolatos, hét a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program, négy pedig
az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési
Program keretében nyert támogatást összesen 42
milliárd Ft értékben.

lehetőségek, valamit a mederbeli hozammegosztás
és levezetés optimalizálása érdekében, és
részt
veszünk a Duna hordalék-transzport folyamatok
vizsgálatában.
(Nagy Tamás)

Ennek köszönhetően lehetővé válik a Mosoni-Duna
torkolati műtárgyának kivitelezése, ezáltal a torkolati
szakaszának vízszint-rehabilitációja, a szigetközi
hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú
időtávra is megfelelő átalakítása (I. ütem), a KepésLesvári-csatorna és az árpási szivattyútelep fejlesztése,
a dunakiliti és nicki nagyműtárgyak rekonstrukciója,
a Rába-völgy (I. ütem) és Esztergom árvízvédelmi
fejlesztése.
Nemzetközi együttműködés keretében fejlesztjük
a Rába árvízi előrejelző modellt, közös vizsgálatot
folytatunk a Fertő tó nádasainak és a nyílt víz
vízminőségének védelme érdekében, megalapozzuk
a Lajta árvízvédelmi koncepcióját a szükségtározási

Határvízi Együttműködés
az ÉDUVIZIG
területén

Az
ÉDUVIZIG
működési
területe
földrajzi
elhelyezkedéséből
adódóan
Ausztriával
és
Szlovákiával határos.
A magyar-szlovák határvízi együttműködés alapja,
hogy az Öreg-Duna és a Duna folyam természetes
határt képez Magyarország és Szlovákia között. A két
ország közös munkája az 1920-as évek elejére nyúlik
vissza. A Duna határszakaszán a nemzetközi hajózás
érdekében szükséges szabályozási és fenntartási
munkákat közös munkaként végezték. Több évi
előkészítő munkát követően a felek 1937-ben kötötték
meg az első egyezményt, amely már az árvízvédelmi
együttműködésre is kiterjedt. A bővülő feladatok
miatt további egyezmények, megállapodások
és szabályzatok jöttek létre. Ezek aktualizálása
napjainkban is része a közös munkának.
A
Magyar-Szlovák
Határvízi
Bizottság
Duna
Albizottsága évente 3 tárgyalást tart, ezeken a
tárgyalásokon hagyják jóvá a hajóút kitűzési- és
kotrási tervet, vízrajzi kérdésekkel, helyreállításokkal
foglalkoznak. Ezen kívül a tagok részt vesznek egymás
árvízvédelmi bejárásain, valamint az Öreg-Dunán és
a Dunán is tartanak bejárásokat, ahol megtekintik
az aktuális fejlesztéseket, figyelemmel kísérik az árvízi
helyreállításokat és a rongálódásokat.

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 1956. óta, több mint
60 éve működik és tárgyalja meg a határtérségben
a vízügyi feladatokat. Igazgatóságunk a Fertő tó,
a Lajta és az Ikva vízrendszerének konkrét ügyeit
és az általános vízgazdálkodási kérdéseket, közös
nemzetközi projekteket tárja a Vízügyi Bizottság elé. A
Bizottság általában egyszer tart ülést, amelyet mindig
egy albizottsági ülés készít elő, ahol valamennyi
kérdés részletesen megtárgyalható. Az albizottsági
ülésre 2017. március 28-31. között kerül sor Ruszt
városában. A bizottsági ülés 2017. május 9-10-én lesz
Magyarországon.
(Fedorné Czajlik Erzsébet, Sütheő László)
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Magyar Hidrológiai Társaság

Országos
Öntözési és
Vízrendezési
Konferencia

A Magyar Hidrológiai Társaság keretein belül 1955 óta önálló csoportként működik a Győri
Területi Szervezet, mely folyamatosan és aktívan jelen van a Társaság, s a vízügyi szakma
tudományos életében mind a helyi, mind az országos rendezvények tekintetében.
Rendezvényeinket havi rendszerességgel szervezzük. Az idei évindító előadóülésünket
2017. február 21-én tartottuk az ÉDUVIZIG Kálóczy téri védelmi központjában, melynek
témáját a Natura 2000 területen végzett beavatkozások és általában a vízügyi projektek
természetvédelmi szempontjai adták. A téma aktualitása sok gondolatot ébresztett a
résztvevőkben (56 fő), mely megmutatkozott az előadásokat követő, olykor heves vitát kiváltó hozzászólásokban
is.
Következő előadóülésünket a Víz Vilánapja keretében 2017. március 21-én a Győri Szennyvíztisztító telepen
tartottuk, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a szennyvíztisztító telep működésével, előadásokat hallhattak a
szennyvíztisztítás mikorbiológiájáról és a szennyvízszivattyúk történetéről.
Áprilisban a Soproni Területi Szervezettel közösen ismét megrendezzük a Fertő ankétot, melynek keretében a fertő
tavi vízitelep fejlesztéséről lesz szó. A részletes program a www.eduvizig.hu, illetve a www.hidrologia.hu oldalon
tekinthető meg.

2017. február 22-24-ig az ATIVIZIG szervezésében
Mórahalmon tartották meg az Országos
Öntözési és Vízrendezési Konferenciát. Az
eseményre mind a 12 vízügyi igazgatóság és
az OVF is delegált szakembereket.

Az első napon Dr. Kozák Péter, az ATIVIZIG
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és
mutatta be a szegedi vízügyet. Ezt követően
Kolossváry Gábor, az OVF főosztályvezetője
nyitotta meg a szakági értekezletet, majd Láng
István, az OVF műszaki főigazgató-helyettese előadásában értékelte
a 2016-os évet, és tartott beszámolót az idei feladatokról.
A továbbiakban számos érdekes és hasznos előadást hallgathattak
meg a jelenlévők többek között a vagyonátvétellel kapcsolatos
tapasztalatokról, a BEKKA projekt eredményeiről, a tározási
lehetőségek vizsgálatáról, az öntözési- és aszálykezelési stratégiáról, az öntözés-fejlesztési lehetőségekről, a 2017.
évi mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemeltetési változásairól, a VIR modulok fejlesztésének tapasztalatairól. A
második napon a szervezők szakmai kirándulással tették még színesebbé a konferencia programját.

(Szabó-Horváth Ágnes)

Tallózó
Az igazgatóság vezetése az eredményes működés
feltételének tekinti a vízgazdálkodási törvényből,
valamint a törvényi előírások és felhatalmazások
alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeleteknek
következetes
végrehajtását.
Ennek
érdekében
dolgozóinkat a jó minőségű munkavégzés, az
igényesség, a vizek és környezetüknek a tisztelete
jellemezi.
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetése a
fent megfogalmazott célkitűzések eléréséért kifejtett
kiemelkedő
egyéni
teljesítmények
elismerésére
megalapította az Észak-dunántúli Vízügyért Díjat. A
díjra kizárólag az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
dolgozója, vagy az igazgatóságnál korábban
jogviszonyban állt dolgozó jelölhető. Jelölést az
igazgatóság bármely dolgozója, vagy szervezete tehet
minden évben november 15-ig. A jelölt díjazásáról az
Észak-dunántúli Vízügyért Díj Bizottság dönt, minden
évben december 10-ig.
2015-ben Balázsné Lampert Zsuzsanna a „szigetközi
mentett oldali vízpótlórendszer fejlesztésében végzett
kiemelkedő munkájáért”, és Bertalan Tibor a „lébényi
csatorna- és a mecséri gátőrjárásban végzett tartósan
magas színvonalú munkájáért” kapta az Északdunántúli Vízügyért Díjat.
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Víz
Világnapja,
2017.
Északdunántúli
Vízügyért
Díj

2016-ban (ld. fénykép) Kovács
Richárd „az igazgatóság erdészeti
feladatainak
tartósan
magas
színvonalú ellátásáért, a Fertő tóhoz
kapcsolódó vízgazdálkodási és nádgazdálkodási
tevékenység szakágazati összehangolásáért és a
Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság munkáját segítő
közreműködésért”, és Szombathelyi László „a győrzámolyi gátőrként hosszú ideje, nagy szakértelemmel
és odafigyeléssel végzett tevékenységéért, és az alsószigetközi vízpótlórendszer fejlesztése, illetve a Duna
projekt megvalósítása során végzett szakfelügyeleti
munkájáért” kapta meg az elismerést.

A Víz Világnapja minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz
alapvető szerepére. Idén a a „Szennyvizek? Tiszta vizet!” témakör mentén alakultak a
programok, ebben a témában fogalmazta meg pályázati kiírásait a Duna Múzeum.

A Víz Világnapja helyi rendezvényét az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Magyar
Hidrológiai Társaság Győri Területi Szervezete, a
Pannon-Víz Zrt., a Győri Műszaki Szakképzési Centrum
Hild József Építőipari Szakgimnázium, illetve Győr Megyei Jogú
Város már hosszú évek óta közösen rendezi. Az elmúlt években
a programoknak az ÉDUVIZIG Kálóczy téri védelmi központja
adott otthont. Idén úgy döntöttünk, hogy szakítunk a korábbi
hagyományokkal, és egész hetes rendezvénysorozattal készültünk. A
programok március 20-24-ig zajlanak, melynek keretében négy győri
iskolában (az Arany János, a Gárdonyi Géza, az Apor Vilmos és a
Petőfi Sándor Általános Iskolában) is látogatást teszünk bízva abban,
hogy így még több fiatalt érünk el a sokszínű, szórakoztató és nem
utolsósorban ismeretterjesztő programjainkkal. Március 23-án több
helyszínen, párhuzamosan is zajlanak a programok:
•

•
•

Győr-Révfaluban, a Szövetség u. és a Rónay Jácint u.
találkozásánál az árvízi emlékmű koszorúzására reggel 9 órakor
kerül sor, ahol a résztvevők megemlékeznek az 1954-es árvíz
áldozatarairól.
Reggel 8 órától 11 óráig a hagyományos gátőrházi programokra
(Győr, Kálóczy tér 8.) várjuk az érdeklődőket.
A Duna Múzeum által meghirdetett országos pályázatok díjátadó
ünnepsége 10.30-kor veszi kezdetét. A rendezvénynek a győri
városháza díszterme ad otthont.

Az egész hetes programsorozat záró eseménye az immár 3.
alkalommal megrendezésre kerülő gátőrfutás. A rajtpisztoly március
24-én, pénteken 15.30-kor dördül el a Bahnhof Győr Lapos Tanszék
előtti töltéskoronán.
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Személyügyi hírek
Oktatás,képzés, Közfoglalkoztatás
tanfolyamok

Igazgatóságunk
nagyon fontosnak
tartja a vízügyi
szakembergárda
utánpótlását, ezért évek óta támogatja
Győrben
a
vízügyi
szakképzés
újraindítását, amelynek bázisa jelenleg
a Hild Szakgimnázium.
Az iskolában
jelenleg 6 diák vesz részt a vízépítő
technikus képzésben. Az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság dolgozói oktatóként
vesznek részt az iskolai munkában,
és a gyakorlati képzéshez szükséges
eszközöket is részben mi biztosítjuk.
Az iskola diákjai több pályázaton
is
elindulnak,
2017.
februárjában
két csapat is benevezett a Magyar
Hidrológiai
Társaság
Sajó
Elemér
pályázatára. Az iskolai előminősítés során
a bíráló bizottság mindkét pályázatot
továbbküldte az országos bírálatra.
A középfokú oktatás
mellett esetenként
óraadással
aktívan segítjük a Széchényi Egyetem
Közlekedésépítési
Tanszékén
folyó
vízmérnöki oktatást is.
Az OVF a szakaszvédelem vezetők
számára 2017. március 21-22-én országos
szakmai továbbképzést tartott, melyre
valamennyi vízügyi igazgatóságról az
árvízvédelmi szakaszok védelemvezetőit
hívta meg. A két napos továbbképzés
Tiszafüreden volt. Igazgatóságunk 13
fővel vett részt az oktatáson.
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A Magyar Kormány a munkavállalás ösztönzésére, a
munkaerőpiac rugalmasságának javítására, a munkaképes
korú lakosság aktivitásának fenntartására hozta létre a
közmunkaprogramot. A közfoglalkoztatás keretein belül
mindenki számára elérhetővé válik a munka, a tanulás és a
szakmaszerzés.
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2016. február 29-én
kötött hatósági szerződést a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatallal a 2016. évi országos közfoglalkoztatási
programra.
A foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlaglétszáma
413 fő, ebből teljesült 348 fő.

VÍZ-HANG

Köszöntjük

A vízügyi ágazatban kialakult egyelőre rendezetlen fizetési viszonyok, bérfeszültségek miatt új munkahelyet
találva egyre több kolléga hagyja el igazgatóságunkat. Munkakörük betöltése nem egyszerű feladat, de az
elmúlt három hónapban új munkatársakat is köszönthettünk állományunkban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darai Nóra, Sókiová Anikó és Török László - Rábai szakaszmérnökség
Simon Miklós, Tatai szakaszmérnökség
Dancs-Domonkos Marianna és Takács Evelin - Hansági szakaszmérnökség
Csapó Krisztina, Podráczky László és Resitcky Gergely - Szigetközi szakaszmérnökség
Hornyán Sándor, Vízrendezési és Öntözési osztály
Kiss Noémi, Vízrajzi és Adattári osztály
Kohuth Csaba, Műszaki Biztonsági Szolgálat
Molnár Eszter, Közgazdasági osztály
Resitckyné Tóth Babett, Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási osztály
Vincze Julianna, Informatikai osztály

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Nyugdíjas klub

Az igazgatóság a program során 476 fő közfoglalkoztatottal
létesített közfoglalkoztatási jogviszonyt.

Búcsúzunk

a közelmúltban elhunyt kollégáktól
Az elmúlt évben sajnos sok munkatársunktól kellett végső búcsút
vennünk:
• Bognár László, gépész (győrzámolyi szivattyútelep) - 2017
• Böősi Imre, gátőr (Ásványráró) - 2016
• Farkas Tibor, gátőr (Nick) - 2016
• Görözdi Géza, területi felügyelő (Tata) - 2016
• Gyurics Gyula (Hajózási Üzem, Ásványráró) - 2016
• Hegyi László, gépész (kisbodaki szivattyútelep) - 2016
• Horváth Éva, pénzügyi ügyintéző (Gazdasági osztály) - 2017
• Horváth Géza, közfoglalkoztatott (Rábai szkm.) - 2016
• Jagadits István, munkavezető (pataházi telep) - 2017
• Kardos Ferenc, gáti karbantartó (Nick) - 2016
• Károly Ferenc, raktáros (pataházi telep) - 2017
• Király Csaba, közfoglalkoztatott (Rábai szkm.) - 2016
• Koltai Gábor, szakaszmérnök (Tata) - 2016
• Kovács Sándor, uszály kormányos (Hajózási Üzem,
					
Ásványráró) - 2017
• dr. Kutas Ádám, osztályvezető (volt Hatósági osztály), 2017
• Major Sándor, közfoglalkoztatott (Rábai szkm.) - 2016
• Molnár Józsefné, kisegítő (Uraiújfalu, gátőrház) - 2017
• Németh István, gáti karbantartó (Nick) - 2017
• Ódor Gyula, gátőr (Mérges) - 2016
• Pénzes József, betanított munkás, brigádvezető
		
(Hansági szkm.) - 2016
• Rosta Béla, betanított munkás (Nick) - 2016
• Szabó József, karbantartó (dunakiliti duzzasztó) - 2017
• Tóth István, közfoglalkoztatott (Rábai szkm.) - 2016
• Vági Ferenc, nehézgépkezelő (volt Gépészeti Üzem) - 2017
Nyugodjanak békében! Szívünkben őrizzük emléküket.

új munkatársainkat

A Radó Kálmán Vízügyi Nyugdíjas Klub – az igazgatóság szakszervezetének aktív közreműködésével – az
1980-as évek második felében alakult meg az igazgatóságon, és 1993-tól mint jogilag bejegyzett társadalmi
szervezet működik napjainkban is. A klub célja és tevékenységi köre:
• Az igazgatóságtóságtól nyugállományba vonult dolgozók és házastársaik szabadidejének kultúrált és
tartalmas eltöltése;
• A korosztályt érintő egészségügyi, pszichológiai, művészeti, szórakoztató és egyéb közhasznú előadások
szervezése, valamint múzeumlátogatások, kirándulások és egyéb szabadidős programok szervezése.
Összejöveteleinket – az igazgatóság vezetőjével kötött megállapodás alapján – a Kálóczy téri csónakházban
tartjuk általában minden hónap első szerdájának délutánján 14 órától 18 óráig. A klub – a minden év
februárjában megtartott – közgyűlésén fogadja el éves munkatervét, ami a klubösszejöveteleken tartandó
előadásokat, foglalkozásokat, valamint a kulturális programokat, kirándulásokat tartalmazza.
Jelenleg a tagság létszáma : 65 fő, akik zömében az igazgatóság központjából vonultak nyugdíjba, de a
klub nyitott a szakaszmérnökségekről nyugdíjba vonult
dolgozók számára is.
Programjaink az első félévben:
• Márciusban Németh József igazgató úr tartott
szakmai tájékoztatót az igazgatóság helyzetéről,
és feladatairól;
• Áprilisban Hámor Vilmos újságíró tolmácsolásában
hallgathatunk kacagtató történeteket;
• Májusban dr. Szilágyi György nyugalmazott
egyetemi tanár tart ismeretterjesztő előadást az
általa megjárt Északi-sarkról;
• Június elején Kelecsényi Miklós klubtagunk mesél
vetített fotókkal Peruról és Brazíliáról, majd a kerek
évfordulós (70 és 80 éves) klubtagjaink köszöntése
következik.
Kulturális programok és kirándulások az első félévben:
• Március 8–án Cziráki Lajos festőművész kiállítását
tekintettük meg;
• Április 26-án győri (történelmi) városnéző sétára
indulunk;
• Május 26-án a NYUDUVIZIG nyugdíjasklubjának
meghívására a Kis-Balatonhoz kirándulunk, és megtekintjük a keszthelyi Festetics-kastélyt;
(Németh Sándorné)

9

VÍZ-HANG

VÍZ-HANG

Közösségi élet
Igazgatóságunk az elmúlt évek során egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a közösségépítésre.
A Szigetközi szakaszmérnökség immár második éve,
idén február 10-én is megrendezte a nagy sikerű
jelmezes farsangi bált. A programok között szerepelt
egy igazán felemelő színvonalú hastánc show is a
férfiak nagy örömére.
A jelmezversenyt a résztvevők szavazatai alapján
„Jack Sparrow” (Csapó Krisztina) nyerte, 2. helyezett
a „Hupikék Törpikék” csapata (Baros Beatrix, dr.
Csejtei István, Fülöp Péter, Gál Beáta, Juhász Katalin,
Kállai-Kószás Veronika, Lévai Piroska, Szabó Henriett,
Szücs Edina) lett, a 3. helyezést pedig a „Minyonok”
(Dénes Éva Anna, Kondor Viktória, Margli Vivien,
Mihalik Erika, Tímár Irén) érték el. Ezúton is köszönjük a TBG (TöBbGenerációs) Zenekarnak (Halasi József
gátőrrel a fedélzeten), hogy idén is hajnalig szolgáltatták a talpalávalót.

Farsang

Kézműves

játszóház

Hagyományosan évente kétszer, tavasszal és télen
a kicsik és nagyok örömére kézműves foglalkozást,
játszóházat szervezünk. Az év aktuális időszakához
igazodó ajándéktárgyakat, díszeket, játékokat készítünk, így közösen készülünk
a húsvétra, anyák napjára, karácsonyra.
Idei tavaszköszöntő játszóházunkat március 31-én 16 órától 19 óráig tartjuk a
Kálóczy téri csónakházban, melyre szeretettel várunk mindenkit, aki kreatív
kikapcsolódásra vágyik.

Sport

Szintén közösségépítő jelleggel minden tavasszal megrendezzük a fedett pályás
sportversenyeket, mellyel a sportolási lehetőségeket is szeretnénk népszerűsíteni.

„A
RÉSZVÉTEL
A
FONTOS.
A GYŐZELEM CSAK HAB A
TORTÁN!”
A versenyeredmények idén az
alábbiak szerint alakultak:
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I. helyezett
csocsó

Szitás Sándor Rácz Zsolt
(Szigetközi szkm.)

Holchammer Zsoltné
asztalitenisz
(Központ)
(női és férfi
Katona József
egyes)
(nyugdíjas)

II. helyezett

III. helyezett

Nagy Anna Krizsán Zsolt (Rábai
Hauberger Gábor szkm.) és Maller Márton
(Központ)
(Központ)
Haczai Zoltánné
(Központ)
Rácz Zsolt
(Szigetközi szkm.)

Márton Erika (Központ)
Kerék Gábor (Központ)

sakk

Katona József
(nyugdíjas)

Várdai Nándor
(nyugdíjas)

Szabó Richárd (Központ)

ulti

Nagy János
(Rábai szkm.)

Gálné Chrenkó
Nóra (Központ)

Szabó Richárd (Központ)

teke
(női és férfi
egyes)

Vincze Julianna
(Központ)
Tresz Csaba
(Rábai szkm.)

Gál Beáta
(Központ)
Szabó Richárd
(Központ)

póker

Szitás Sándor (Sziget- Tilai Péter
közi szkm.)
(Központ)

Gratulálunk a nyerteseknek!
(Szabó-Horváth Ágnes, Szabó Richárd)

Fáczán Edina (Központ)
Nyilas Gábor (nyugdíjas)
Böröcz Mihály
(Tatai szkm.)

A

Staféta

hatodikról az első emeletig
Pannonhalmi Miklós
Több mint 40 éve
nős vagyok, Miklós
fiunk szintén vízügyes, leányunk
Petra, a lipóti Termál és Élményfürdő vezetője, „szintén vizes”.

A teljesség igénye nélkül munkám során több, nagyobb nemzetközi projekt végrehajtásába is bekapcsolódtam.

Egyetemi
tanulmányaimat Lengyelországban
végeztem (1971)
az Olsztyn-i Műszaki-Agrártudományi
Egyetem
Vízvédelem és Belvízi
Halászati Karán. Az angolszász típusú „magiszteri” oklevelemet (MSc.) Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen honosítottam, mint okleveles agrármérnök.
1977-ben befejeztem a Veszprémi Vegyipari Egyetem Környezetvédelmi Szakmérnöki Karát. Az egyetemi képesítés mellett több, nemzetközi szervezet pl.
US/EPA Veszélyes Anyagok Kárelhárítás, UNDP/WHO
Víz-Szennyvízkezelés tanfolyamát, valamint 2002-ben
Hollandiában a Wageningeni Egyetemen az EU Víz
Keretirányelv (VKI) Vízgyűjtő-gazdálkodási tanfolyamát végeztem el.

Jelentősebb hazai szakmai tevékenységem a Fertő
tó vízminőségi, vízgazdálkodási kérdéseihez, a Szigetköz ökológiai rehabilitációjához, a tatai Öreg-tó
hasznosítási kérdéseihez, a tavak eutrofizációjához
kapcsolódik. Aktívan foglalkoztam a Bős-Nagymaros
Vízlépcsőrendszer várható hatásainak vízminőségi
kérdéseivel. Munkatársaimmal közös rehabilitációs
koncepciót dolgoztunk ki a Szigetközre. A Rába folyógazdálkodási tervezés során a folyógazdálkodás és
a VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés kapcsolatrendszerét hangoltam össze. Irányítottam az igazgatóság
vízminőségi kárelhárítási tevékenységét. Az árvízvédekezés során központi védelemvezető helyettesi
feladatokat láttam el. A mai napig aktívan közreműködöm az ágazati koncepciók kidolgozásában, valamint az igazgatóság projektjeiben, mind az előkészítő, mind pedig a napi tervezési munkában.

Az első munkahelyem a Szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet volt, majd 1973-tól gyakorlatilag megszakítás nélkül az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és
jogelődjeinek munkatársa vagyok. 1973-1978 között,
mint hidrobiológus az igazgatóság VI. emeleti laboratóriumában a felszíni vizek kémiai és biológiai vizsgálataival, a vízfolyások terhelésvizsgálatával foglalkoztam.
1978-ban neveztek ki a Vízvédelmi osztály helyettes
vezetőjévé, és ekkor az igazgatóság rövid és hosszútávú környezetvédelmi tervezési, ellenőrzési feladatainak elvégzésével bíztak meg.
1988-1992 időszakban az újonnan szervezett Környezetvédelmi osztályt vezettem, a veszélyes hulladékok,
zaj- és rezgésvédelem, valamint a levegőtisztaság-védelem szakmai irányítása tartozott munkakörömbe.
1993-tól a Vízi-környezetfejlesztési osztály vezetésével
bíztak meg, majd a feladatok bővülésével 2004-től
2009. augusztusáig a Környezet- és Vízvédelmi osztályt vezettem.
2009. szeptembere óta pályázat útján az igazgatóság igazgatóhelyettes főmérnökévé kerültem kinevezésre, mely munkakört 2012-ig láttam el. Nyugdíjazásom óta az igazgatóságnál szakértői tevékenységet
látok el.

Szakértői tevékenységem során, valamint pályázatok keretében a vízügyek területén lehetőségem nyílt
nemzetközi tapasztalatokat szerezni, illetve tudásomat átadni Európa szinte valamennyi országában és
az Egyesült Államokban is.

Közvetlenül részt vettem a volt szovjet laktanyák
kármentesítési programjának előkészítésében, a
nemzetközi egyeztető tárgyalásokon szakértőként
dolgoztam. Műszaki ellenőre voltam több laktanya
kármentesítési munkáinak.
1978-tól veszek részt a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság munkájában, mint szakértő. Közreműködtem a
Bizottság 40. és 50. és 60. évfordulójára kiadott kétnyelvű szakmai dokumentáció elkészítésében.
Az EU Víz Keretirányelv végrehajtásában Magyarországot az EU erősen módosított víztestek munkacsoportjában képviseltem, és részt vettem az EU útmutató kidolgozásában. Ezért a tevékenységemért állami
kitüntetésben részesültem.
Győr, 2017. február
P.S.:
A „tollat” továbbadom Petrőcz Bálint ny.
osztályvezetőnek, ismerjétek meg őt is közelebbről.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter Pannonhalmi Miklósnak
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőjének,
kiemelkedő tevékenységének elismeréseként „Életfa
Emlékplakett Bronz Fokozata Kitüntetést”
adományozott.
Ezúton is gratulálunk az elismeréshez!
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