
A VITUKI rövid története szemelvényekben

A  VITUKI  jogelődje,  a  Vízrajzi  Szolgálat  1886-ban  kezdte  meg  működését  Péch  József
vezetésével,  mint  a  Közmunka  és  Közlekedésügyi  Minisztérium  Vízrajzi  Osztálya.  1928-1948
között  Vízrajzi  Intézet  néven  korlátozott  munkakörrel  mint  kutatóintézet  működött  a
Földmívelésügyi  Minisztérium  felügyelete  alatt.  1930-ban  tervezési  csoporttal  bővült,  amelyet
1937-ben Országos Öntözésügyi Hivatallá szerveztek1.  1948-ban a vízügy teljes államosításakor
ideiglenesen a Vízrajzi Intézetet is megszüntették a 6060/1948. (VI.2.) Korm. számú rendelettel,
majd belátva nélkülözhetetlen voltát, 1951-ben a 26/1951. (I.27.) Minisztertanácsi rendelettel újra
felállították.
1952-ben  a  2049/16/1952.  számú  Minisztertanácsi  határozattal  a  Vízrajzi  Intézet  egyidejű
megszüntetésével Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetet  (VITUKI) létesítettek,  melynek
feladatait a fenti számú Mt. határozat szabta meg. A Beszámoló a VITUKI 25 éves munkásságáról
(1952-1977) című kiadvány2, amely 1977-ig dolgozza fel az intézmény történetét, az első 25 évet
három részre tagolja.
Az első szakasz eszerint 1952-től 1964-ig tartott, s fontos jellemzője, hogy ebben az időszakban
jelentős létszámnövekedést tapasztalhatunk az intézményben. Míg a Vízrajzi Intézetben 1935-1939
között 39 munkatárs dolgozott, addig a VITUKI megalakulása utáni második évben már 211 fő volt
a kutatóintézet alkalmazottainak a száma. Az ugrásszerű fejlődés ellenére, elsősorban a korlátozott
pénzügyi  források  miatt  nem  volt  lehetőség  az  alapító  levélben  előírt  feladatok  maradéktalan
ellátására. A személyi állomány és a technikai felszerelés elsősorban a rendelkezésre álló vízkészlet
és ehhez kapcsolódva az ország hidrológiai viszonyainak feltárására irányuló, az előző évek vízrajzi
munkájához  szorosan  kapcsolódó  hidrológiai  kutatási  feladatok  megoldására  volt  alkalmas.  Az
alapításkor az Intézet négy tudományos osztályra tagolódva látta el feladatát:

I. Vízrajzi Osztály
II. Felszín alatti vizek osztálya
III. Vízminőségi osztály
IV. Vízgazdálkodási osztály

A szakágazati feladatok mennyiségi növekedése a kutatás módszerében minőségi változást követelt,
amely a VITUKI szervezetének folyamatos korszerűsítését igényelte.  Ugyanakkor a szakágazati
feladatok  növekedése  a  gyakorlathoz  közelítette  a  tudományos  kutatást,  így  az  elmélet  és  a
gyakorlat kölcsönhatása kezdett érvényesülni. 1953. X. 1-től a VITUKI felügyeletét az Országos
Vízügyi Főigazgatóság (OVF) látta el3.
A második szakasz 1964-1976-ig tartott. 1964-ben a VITUKI új szervezeti szabályzatot fogadott el.
Az új szervezeti forma az alábbi előnyökkel járt a korábbi szervezeti felépítéshez képest:

 szerves egységbe hozta az alapkutatást az alkalmazott kutatással;
 megteremtette az adatgyűjtés, a feldolgozás és a kutatás szerves egységét éspedig a felszíni,

a felszín alatti és a vízminőség területén;
 a kutatás a vízgazdálkodás ugyanazon területeit fogta át, mint az egységes vízügyi szolgálat.

A VITUKI történetének ebben a második szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a kutatóintézetnek
az  extenzív  gyakorlatról  mindinkább  az  intenzív  kutatásra  kell  áttérnie  –  1968-ban  az  intézet
dolgozóinak száma elérte a 800 főt, ami jelzi, hogy további expanzióra ebben a szakaszban nincs
lehetőség  –  s  a  kutatási  feladatok  tekintetében  az  adatgyűjtési  munka  mellett  egyre  nagyobb
hangsúlyt  kellett  kapjon  az  adatfeldolgozó  munka.  Az  adatfeldolgozásban  a  külföldi  kutatási
eredmények felhasználása is szükségesnek látszott. A VITUKI-n belül a „Hogyan tovább?” kérdés
komoly vitákat váltott ki az 1960-as évek közepén, ami végül a politika figyelmét is felkeltette és az
MSZMP PB-nek  a  tudományos  kutatómunka  helyzetéről  és  a  legfontosabb  tennivalókról  szóló
1966.  évi  február  1-jei  határozata4 végül  meghozta  a  döntést.  A  Februári  Határozat  egyik

1 1937. évi XX. tc.
2 VITUKI Közlemények 1. kötete
3 1060/1953. (IX.30.) Mt. számú határozat (MK 1953/49. szám)
4 Februári Határozat
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legfontosabb  iránymutatása  az  volt,  hogy  az  alapkutatások  területén  nagyobb  mértékben  kell
átvenni  és  alkalmazni  a  külföldi  eredményeket,  s  a  külföldi  kutatóintézetekkel  együttműködve
közös  kutatásokat  kell  végrehajtani.  A másik  fontos  rendelkezése  pedig  úgy  hangzott,  hogy  a
vízgazdálkodás fejlesztését olyan „B” szintű célkitűzések alapján kellett ezután végezni, amelyek
nemcsak  optimálisak  és  konkrétak  voltak,  de  tartalmazták  a  kutatási  eredmény  népgazdasági
hasznosításának tervét is. Így lehetett biztosítani a kutatás nagyobb hatékonyságát.
A  nagyobb  hatékonyságra  szükség  is  volt,  mert  a  vízügyi  ágazat  feladatai  nagyságrendileg
emelkedtek a korábbiakhoz képest. A fejlődés dinamikájára jellemző, hogy amíg 1966-1970 között
az  ágazati  kutatás-fejlesztési  feladatokra  fordított  összeg  2,5-szeresére  nőtt  és  elérte  az  egész
vízgazdálkodási beruházás 1,5%-át5, az 1970-1975 közötti időszakra már az összes vízgazdálkodási
beruházás mintegy 2,5%-át tette ki. Igaz később lassulás következett be, mert az 1975-1980 közötti
időszakban a százalékos arányszám csak 1,8% volt, de azért ez is jelentősnek volt mondható.
A VITUKI  történetének  harmadik  szakaszába  1976-ban  lépett,  amikor  is  az  új  kihívásoknak
megfelelően  a  kutatóintézetet  átalakították6 és  az  új  szervezeti  forma  lehetővé  tette  a
környezetvédelem  és  a  műszaki  fejlesztés,  új,  komplex,  interdiszciplináris  feladatainak
beleintegrálását a mindennapi feladatokba. Az átalakítás ezt több változtatás révén érte el:
-  összhangot  teremtett  a  más  hasonló  feladatot  ellátó  vízügyi  intézetek  szervezeti  egységei
(Vízgazdálkodási  Intézet,  Vízügyi  Dokumentációs  és  Tájékoztató  Iroda)  és  a  VITUKI feladatai
között és így az átfedéseket, illetve a párhuzamos kutatásokat megszüntette;
- elhatárolta az egyes kutatási egységek feladatait, de úgy hogy a tudományterületek határain túl
mégis egységet alkossanak (hidrológia, hidraulika, hidrokémia, hidrobiológia);
-  törekedett  arra,  hogy  a  széles  körű  feladatokat  a  VITUKI  a  lehető  legegyszerűbb  szervezeti
formában lássa el.
A szervezetfejlesztés  legfontosabb  hatásaként  egyre  inkább  átfogó,  többéves  kutatási-,  műszaki
fejlesztési  feladatok  kerültek  előtérbe  és  az  így  rendelkezésre  álló  eredményeket  a  gyakorlati
szakemberek azonnal átültették a gyakorlatba. Az új szervezeti rend arra szorította ez utóbbiakat,
hogy ebben érdekeltek  is  legyenek.  A fenti  alapgondolatok  jegyében született  meg 1976-ban a
Tudománypolitikai  Bizottság  1/1976.  számú  határozata  a  „kutató-fejlesztő  munkát  végző
tudományos dolgozók egységes követelményrendszeréről és annak alkalmazásáról”7.
Részben  a  VITUKI  munkatársai  által  elért  nemzetközi  szinten  is  elismert  eredmények
folyományaként,  de  ugyanakkor  az  MSZMP  ún.  „Tudománypolitikai  irányelvei”  (1969)
ösztönzésére is mind élőbbé kezdtek válni a kutatóintézet nemzetközi kapcsolatai. A nemzetközi
elismerésre  egy  példa  a  VITUKI  Szemle  1981.  évi  10.  számában  „Az  eredmény  nemzetközi
elismerése”  című  cikk8 tudósítása,  ami  dr.  Stelczer  Károly  főigazgatónak  a  görgetett  hordalék
vizsgálatáról szóló könyve angol nyelvű amerikai megjelenéséről tudósít. Ugyanakkor dr. Stelczer
Károly,  a  kutatóintézet  főigazgatója,  a  VITUKI  30  éves  fennállására  emlékező  írásában9 a
nemzetközi kapcsolatokról szó szerint így tudósít: „A VITUKI az elmúlt három évtized folyamán
12  ország  31  intézetével  alakított  ki  gyümölcsöző  együttműködést.  Jelentős  a  részvételünk  a
nemzetközi  szervezetek  –  UNESCO,  Dunabizottság,  Meteorológiai  Világszervezet  (WMO),
Egészségügyi  Világszervezet  (WHO),  FAO,  Nemzetközi  Hidrológiai  Szövetség,  Nemzetközi
Hidraulikai  Szövetség,  ICID...  –  tudományos  munkáiban.  Az  UNESCO megbízásából  1965-től
napjainkig  13  alkalommal  szerveztük  meg  a  nemzetközi  hidrológiai  továbbképző  tanfolyamot.
Fontos tény az is, hogy a VITUKI főigazgatóját az elmúlt évben a szocialista országok szakértői

5 Beszámoló a VITUKI 25 éves munkásságáról (1952-1977), Írta: Stelczer Károly, Budapest, VITUKI, 1977 16. p.
6 A 19/1976. (IX. 17.) OVH utasítással (V.É. 15.) korszerűsítették a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központra 

átnevezett (VITUKI) szervezetét.
7 1/1976. TPB (IV.12.) határozat (V.É. 1976/6.)
8 VITUKI Szemle 1981/10. szám, írta: Déri József, Az eredmény nemzetközi elismerése – megjelent dr. Stelczer 

Károly: Bed-Load Transport című könyve
9 VITUKI Szemle 1983/1. szám Harminc év után – Új év előtt – Tudomány a vízgazdálkodás szolgálatában, Irta: dr. 

Stelczer Károly
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közül elsőként a Nemzetközi Hidrológiai Program Koordináló Bizottságának elnökévé választották.
Nemzetközi  tevékenységünk  eredményességének  elismerését  jelenti  az  is,  hogy  az  elmúlt
évtizedben  az  ENSZ  Fejlesztési  Alapjának  jelentős  összegű  támogatásával  részt  vettünk  a
'Vízminőségszabályozási  mintaterületek'  megnevezésű  nemzetközi  program végrehajtásában.  Az
OVH és  a  MÉM közös  kutatási  programjának megfelelően a  VITUKI és  a  Növényvédelmi  és
Agrokémiai  Központ  együttműködése  keretében  ENSZ-FAO  támogatással  vizsgáljuk  a  nem-
pontszerű szennyezőforrások vízkészleteink minőségére gyakorolt hatásait.
Nemzetközi  szakmai  tevékenységünk  elismerését  jelenti,  hogy  a  VITUKI  a  WHO  referencia
központja  lett.  Ez  többek  között  szélesebb  körű  kutatómunkát,  nemzetközi  együttműködési  és
tapasztalatcsere lehetőségeket jelent főként a parti szűrésű vízbázisok és a felszínközeli talajvizek
védelme,  továbbá  a  nem-pontszerű  szennyezőforrások  elleni  védekezés  valamint  a  vízminőség
szabályozás területén.
Kutatóink  sokat  tettek  a  vízügyi  tudományos  és  műszaki  fejlesztési  tevékenységek  nemzetközi
összehangolásáért és a fejlődésben lévő országok vízgazdálkodásának előmozdításáért. Kutatási és
technológiai-fejlesztési eredményeinket ma már több külföldi országban üzemelő létesítmények is
példázzák.  Tudományos  eredményeink  és  tapasztalataink  szellemi  export  formájában  is
hasznosulnak.  Ezek  közül  példaként  említem a  tíz  éves  algériai szakértői  közreműködésünket,
amely  hozzájárult  az  ország  vízkészletének  jobb  megismeréséhez  és  hasznosításához.  A
nemzetközileg  elismert  kutatásaink  közé  tartozik  a  talajvízháztartás  törvényszerűségeinek
vizsgálata. Jelentősek a felszín alatti vizek hidraulikája terén elért eredményeink.”
A nemzetközi együttműködés a szervezetileg kiemelt új intézetek szintjén is hangsúlyt kapott. Az
1976-os  szervezeti  átalakításkor  a  korábbi  Vízminőségi  és  Szennyvíztechnológiai  Főosztály
Vízminőségvédelmi Intézetté alakult át a VITUKI keretein belül. Egy a Vízminőségvédelmi Intézet
tevékenységéről  a  VITUKI Szemlében  megjelent  interjú10 is  kiemelten  foglalkozik  e  szervezeti
egységnek az 1981. évi nemzetközi kapcsolataival. Dr. Benedek Pál intézeti igazgató az interjúban
felsorolja az intézet legfontosabb külföldi vonatkozású munkáit:
„-Balaton  kutatási  IIASA  (Laxemburg-Ausztria)  program  keretében  kidolgoztuk  a  'Balaton
eutrofizációs modelljét' (dr. Somlyódy László);
-Együttműködtünk  –  államközi  kapcsolatok  keretében  –  az  USA leghíresebb  egyetemével  a
Massachusetts Institute of Technology-vel;
-A Kuvaiti  Tudományos Kutató Központ (KISR) ideiglenes alkalmazásában dr.  Litheráthy Péter
dolgozik vízminőségszabályozás témában;
-Szocialista vonatkozásban az UNEP által kezdeményezett és a Szovjetunió által vezetett GEMS
(Global Environmental Monitoring System) munkákban vettünk részt (Berta E. és dr. Jolánkai G.).
A VITUKI által gondozott KGST témák 80%-a intézetünknél van.”
Egyébként a cikkből kiderül az is, hogy belföldön is igen aktív volt ekkor az intézet, az 1981. év
egyenesen  „új  korszak”-ot  hozott  az  életében.  Íme  néhány  az  akkori  belföldi  együttműködési
programok közül:
-biogáz  hasznosító  program,  együttműködésben  a  Budapesti  Vegyipari  Gépgyárral  és  a
MÉLYÉPTERV-vel;
-kis szennyvíztisztító telepek kialakítása11, együttműködésben a KEVITERV-vel;
-aktívszénkezelés és nitrátmentesítés, együttműködés a Fővárosi Vízművekkel;
-foszfortalanító berendezés kialakítása, együttműködés a Vízgépészeti Vállalattal;
-túlterhelt szennyvíztelepek intenzifikálása, együttműködés a Dunántúli RVV-vel;
-váci vízszennyezés felderítése, együttműködés a Vízrajzi Intézettel és a Műszaki Egyetemmel.
Mindezt az intézet 100 fős személyzettel végezte úgy, hogy ebből 50 fő kutató volt 50 fő pedig
segédszemélyzet volt. A fiatal kutatók igen nagy arányban képviseltették magukat az intézetben. Az
ő továbbképzésük a „belső aspirantúra képzés” segítségével történt, melynek során minden fiatal

10 VITUKI Szemle 1982/8. szám 2-3.p.
11 VITUKI Szemle 1984/10. szám 2. p. VITUKI-KEVITERV-BVG együttműködés, Írta: dr. Oláh József
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mellé aspiránsvezetőt állítottak a tapasztaltabb kollégák közül.
A  VITUKI-ban  1969  óta  minden  évben  megrendezték  a  „Tudományos  Napok”  elnevezésű
konferenciát,  amelyek jó alkalomnak bizonyultak arra,  hogy a VITUKI kutatási  eredményeit  az
alkalmazók  értékeljék  és  további  ösztönzést  adjanak  az  elmélet  és  az  alkalmazás  egységének
további  erősítéséhez.  Egy  ilyen  alkalommal,  1983-ban  szólalt  fel  Varga  Miklós,  OVH
elnökhelyettes, akinek az előadása szövege a VITUKI Szemlében12 is olvasható:
„Ágazati szinten mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eredményes munkához az alapvető
feltételek  rendelkezésre  álljanak.  Joggal  elvárjuk  viszont,  hogy  kutatóink  az  ágazat  legégetőbb
feladatainak  megoldására  vállalkozzanak,  és  azokat  magas  szinten,  eredményesen,  a  gyakorlat
számára hasznosítható formában oldják meg. Ehhez a helyes témakiválasztás, feladatkoncentrálás
mellett  szükségesnek  tartjuk,  hogy  a  kutatók  a  gyakorlati  szakemberekkel  olyan  új  típusú
kapcsolatokat  teremtsenek,  amely  a  teljes  és  eredményes  innovációs  tevékenység  sikerének  a
bázisa.
Fel kell számolnunk azt a gyakorlatot, amely a kutatói munkát csak a jelenségek vizsgálatáig tartja
feladatának.  A vizsgálatokból  reális  következtetéseket  és  a  probléma  megoldását  eredményező
kutató-fejlesztői munkát értékeljük csak eredményesnek. […]
Az ágazat állóeszközei az elmúlt évtizedek során dinamikusan fejlődtek. Az összes értékük ma már
meghaladja  a  160  milliárd  forintot.  Rendkívül  nagy  felelősség  hárul  szakembereinkre  ezek
értékének megóvásában. […] Úgy ítélem meg, hogy a felszíni vízkészletek szerepe a különféle
vízigények kielégítésében növekvő jelentőségű.  Ezért  fontosnak és eredményesnek tartjuk azt  a
kutató-fejlesztő munkát, amit a VITUKI a felszíni vizek tisztítási technológiájának fejlesztése terén
elért.  A jelenlegi  gazdasági  helyzetben  rendkívül  fontosnak  tartom,  hogy  a  kutatás-fejlesztési
munkát a technológiák intenzifikálására, a fajlagos beruházások csökkentésére koncentrálják.
Ágazatunkban  a  gépesítés  szerepe  is  nagymértékben  növekedett.  Örömmel  nyugtázom,  hogy  a
VITUKI fokozatosan felkészült a vízgépészeti feladatok kutatás-fejlesztési munkáinak elvégzésére,
és a Tudományos Napok alkalmával a vízgépészeti kutatások bázisát megteremtő laboratóriumot is
be tudja mutatni. Ennek ágazati jelentőségét csak egyetlen számmal szeretném kihangsúlyozni: 1%-
os energiamegtakarítás ágazati szinten mintegy 25 millió Ft-ot jelent.”
Mint beszédéből is látható, azokat a témákat emelte ki, amelyek a VITUKI vezetőit is és dolgozóit
is  már  régóta  komolyan  foglalkoztatták:  ez  a  kutatói  tevékenység,  a  kutató  feladatkörök
megállapítása, a kutató és a gyakorlati szakember viszonya, illetve a vízügyi ágazatba invesztált
vagyon értékének megőrzése. Ezekhez a témákhoz az 1980-as évek közepén további vitatémaként a
vállalkozási  tevékenység  térhódítása  és  a  korlátozottan,  de  piaci  alapon  történő  gazdálkodás
bevezetése járult.
1984. január 1-jén a VITUKI átállt a vállalati gazdálkodási rendszerre13,  ami nem azt jelentette,
hogy  a  VITUKI  vállalattá  alakult  volna.  Ugyanakkor  megtartották  a  VITUKI  addigi  teljes
feladatkörét,  ami nyilvánvalóvá tette,  hogy rövid távon a kutatóközpont finanszírozása nagyobb
összeget emészt majd fel és a költségvetési  kiadás csökkenésére csak a nyereséges gazdálkodás
esetén van remény, arra is csak hosszú távon. A vállalati gazdálkodási rendszerre történő átállást a
Pénzügyminisztérium14 felügyelte és célja a költségvetés kiigazítása volt. Az átalakítás negatívuma
volt, hogy a bérek struktúráját megváltoztatták: megemelték az alapbéreket és a részesedési alapot
zárolták,  kevesebb prémiumot  fizettek ki,  így csökkentették  a  kutatók  érdekeltségét.  A vállalati
gazdálkodási  rendre  való  áttérés  több adminisztrációval  is  járt.  Előnye  volt,  hogy egy lépéssel
közelebb vitt a szocialista tervgazdaságból az államkapitalizmushoz, „piacibb” alapra helyezte a
kutatásokat  és  megemelte  a  szellemi  termék  presztízsét,  de  ez  még  távol  állt  a  valódi  piaci

12 VITUKI Szemle 1983/6. szám 1. p.
13 VITUKI Szemle 1983/7. szám 1-3. p. Gazdálkodásunk fejlesztéséért – Kérdések a gazdasági igazgatóhoz (Írta: 

Kőszegi László)
14 A 19/1980. PM. számú rendelet a költségvetési szervezetek gazdálkodásáról; a költségvetési gazdálkodási rend 

szerint működő kutatóintézetekről szóló 109/1981. PM számú utasítás és az utóbbi végrehajtásáról rendelkező 
9/1981. OVH Elnöki utasítás alapján történt az átállás.
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gazdálkodástól.  Ráadásul  kérdéses,  hogy  érdemes-e  a  tudományos  kutatásokat  kizárólag  piaci
alapon  végezni,  hiszen  ebben  a  szférában  az  állam  mint  megrendelő  folyamatosan  jelen  van.
Ugyancsak 1984-ben indult meg a VITUKI-n belül a  gazdasági munkaközösségek tevékenysége,
amelyek  a  dolgozók  egyes  csoportjainak  saját  vállalkozásai  voltak,  de  az  kutatóközpont
infrastruktúráját használták. Ez a dolgozókat valóban érdekeltté tette a többletmunkában, de annak
nyereségét  a  VITUKI  nem  érzékelte,  így  ez  a  tevékenység  sem  hozott  többletforrást,  sőt  az
amortizáció révén még inkább gyengítette a gazdasági alapokat.
A Kutatóközpontot 1985. január 1-jétől új főigazgató vezette:  dr. Kovács Györgyöt15 dr. Alföldi
László főigazgató váltotta a vezetői székben. Az új főigazgató korábban dolgozott már a VITUKI
Vízrajzi  Intézetének  igazgatóhelyetteseként.  Egyik  első  intézkedése  a  kutatói  értekezletek
bevezetése volt az intézményben. Mint mondta: ”Alapvetően fontosnak tartom, hogy a VITUKI
vezetősége  és  a  kutatók  között  nyílt,  őszinte  és  tartalmas  munkakapcsolat  jöjjön  létre.  Ez
elengedhetetlen  feltétele  az  alkotói  légkör  kialakulásának  és  a  munkahelyi  légkör  javulásának.
Fontos,  hogy  a  nehezedő  piaci  viszonyok  között  jól  ismerjük  gondjainkat,  eredményeinket  és
feladatainkat16.”  Az új vezetés  minden ellenkező törekvése ellenére a kutatóközpont az 1980-as
évek  második  felére  kedvezőtlenebb  viszonyok  közé  került.  A  VITUKI  ebben  az  időben
központilag meghatározott kereset-színvonal gazdálkodásban működött. E kategóriában nemcsak az
egész ország gazdaságát tekintve, hanem ágazati szinten is beszűkült a mozgástere. Míg 1985-ben
11%, 1986-ban 6% jutott a bérfejlesztésre, addig 1987-ben még ennél is kevesebb. Ez a tendencia
megindította  az  elvándorlást,  ami  csökkentette  a  magasan  kvalifikált  munkaerőt.  Az  ilyen
munkaerőt alacsony bérekkel nem lehetett újra az intézményhez csábítani, így összességében ez a
minőségi  munka  rovására  történt.  Alföldi  rámutatott,  hogy  a  „VITUKI  képes  tovább  javítani
teljesítményét,  kisebb  létszámmal  hatékonyabb  kutatást  képes  végezni,  ehhez  azonban  egyre
kvalifikáltabb munkaerőre van szükség.” Ez a kijelentése azonban sajnos az uralkodó elvándorlási
tendenciák visszafordításához nem volt elegendő.
Az  1980-as  évek  második  felében  viszont  komoly  fejlesztésekre  is  sor  került  a  VITUKI-nál.
Gyakorlatilag kiépült a számítógépes kábelhálózat, több mint 20 számítógépes munkahely átadása
valósult meg, ami ebben az időszakban valóban nagy eredménynek számított. 1987-ben beszereztek
egy nagy teljesítményű, 32 bites számítógépet is, ami a kutatásokhoz és a modellezéshez egyaránt
nélkülözhetetlen volt. A nemzetközi kapcsolatok ebben az időszakban külföldi kutatóintézetekkel
kötött  kétoldalú  megállapodások  formájában,  konkrét  kutatási  témákkal  öltöttek  testet:  angliai
vízkutató-központtal  vízminőség-szabályozási  kutatási  megállapodás  született,  a  francia
CEMAGREF-fel a mezőgazdasági vízgazdálkodás témájában hoztak tető alá egy megállapodást és
az egyiptomi vízkutató központtal a mozgó medrű folyók szabályozásának témája volt a kutatási
szerződés tárgya.
A VITUKI szervezetileg is fejlődött: 1986-ban felállt a Numerikus Hidraulikai Osztály17, amely kis
létszámú  munkaerőt  igényelt,  de  magasan  kvalifikáltat,  elméleti  jellegű  munkavégzésre.  Az  új
szervezeti egység a Környezethidraulikai Osztály egy részéből alakult a Hidraulikai Intézeten belül,
és tipikus példa rá, hogy viszonylag kis anyagi ráfordítással, jelentős hozzáadott szellemi értékkel is
tudott fejlődni a kutatóközpont.
Az 1990-es évtized elejére ez a fejlődés kifulladt, a szervezeti átalakulások mindig karcsúsodással
egybekötve mentek végbe. 1991. április 1-jétől, a IV. Műszaki Fejlesztési Intézet megszűnésével a
VITUKI intézeteinek száma háromra csökkent. Az intézmény tehát zsugorodott, de nem csak az
intézetek számát tekintve, hanem a dolgozók létszáma alapján is, mivel néhányan (főleg a megszűnt
Vízépítési osztályról) eltávoztak a VITUKI-ból.
A – volt – Műszaki Fejlesztési Intézet Ipari Vízgazdálkodási osztálya, a III. Vízminőségvédelmi

15 Dr. Kovács György érdemeit a 23/1983. (XII.17.) ÁBMH számú rendelkezés ismerte el.
16 VITUKI Szemle 1987/1. szám 1-2. p. Újévi kutatóértekezlet után – Interjú dr. Alföldi László főigazgatóval. Írta: 

Déri József
17 VITUKI Szemle 1986/4. szám 2. p. Új egységeink bemutatása – Beszélgetés a Numerikus Hidraulikai Osztályról
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Intézetben,  Ipari  Vízminőséggazdálkodási  Önálló  Csoportként  dolgozott  tovább.  A
Környezetvédelmi  Team-ből  pedig  Környezetvédelmi  Kutatási-fejlesztési  Önálló  Csoport  lett,
ugyancsak a Vízminőségvédelmi Intézet keretében.
A szervezetmódosulás következtében a II. Hidraulikai Intézet, a korábbi IV. Intézet két osztályával,
a  Mezőgazdasági  Vízgazdálkodási  Osztállyal,  amelynek az  új  neve  Területi  Vízgazdálkodási  és
Informatikai  Osztály,  valamint  a  Minősítési  és  Szabványosítási  Osztállyal  bővült,  amelyek  az
elnevezésükben  továbbra  is  megtartották  az  osztály  címet.  Már  1990-ben  megindult  a  kft.-k
alakulása,  amelyeket  volt  VITUKI  dolgozók  alapítottak.  Ezek  közül  a  VITUKI  telephelyén
működtek  többek  között  az  alábbiak:  az  ENVIMARK  Környezet-  és  Vízgazdálkodási
Piacszervezési  Informatikai  Kft;  az  INNOSYSTEM  Környezetgazdálkodási  Innovációs  Kft.;  a
TREDEX  Környezetvédelmi  Kft.  és  a  VITUKINVEST  Vízminőségvédelmi  Beruházási  és
Szervezési Kft.18

A VITUKI újabb szervezeti átalakítására 1993. május 25-én került sor, amikor is visszamenőleges
hatállyal, azaz 1993. január 1-jétől a kutatóközpontot Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.-vé
alakították át. Az átalakításra az 1992. évi LIII. és LIV. törvény értelmében volt szükség, s a vállalat
ezután megmaradt a tartós állami részesedésű gazdálkodó szervek között 50% + 1 szavazattal, de
egyelőre  100%-os  állami  tulajdonban.  Az  állami  felügyelő  szerve  továbbra  is  a  Közlekedési
Hírközlési  és  Vízügyi  Minisztérium  (KHVM)  volt.  Az  átalakulás  pillanatában  a  vállalat
vezérigazgatója,  dr.  Starosolszky  Ödön optimistán  nyilatkozott,  bár  a  munkatársakkal  szembeni
szigorú elvárásait négy pontban összefoglalva a tudomásukra hozta.19 Ennek lényege az volt, hogy a
dolgozók minden erejükkel igyekezzenek elérni a kitűzött árbevételt, segítsék a hatékony munkát és
a megbízókkal szemben mindenki sajátítsa el az elvárt magatartást.
Az 1993. augusztus 5-i Üzemi Tanácsi ülésen is a VITUKI Rt. gazdasági helyzete volt terítéken20. A
tájékoztatóból,  illetve  az  előzetes  írásbeli  anyag  adataiból  egyértelművé  vált,  hogy  a  VITUKI
gazdaságilag  kedvezőtlenebb  helyzetben  van,  mint  az  elmúlt  év  hasonló  időszakában.  Ennek
elsősorban az volt az oka, hogy a hiányzó árbevétel megszerzésére jóval kisebb az esély, mint a
megelőző évben.
Részleteiben megvizsgálva az egyes intézetek munkával való ellátottságát, megállapították, hogy
csupán  a  Hidrológiai  Intézet  teljesíti  ezzel  kapcsolatban  a  rá  háruló  1993.  évi  feladatokat.  A
Vízminőségvédelmi,  de  különösen  a  Hidraulikai  Intézet  kapacitása  jelentős  mértékben  nincs
kitöltve,  és  valószínű,  hogy  ez  a  helyzet  1993  végéig  sem változik.  Az  ÜT elhatározta,  hogy
válságstábot állítanak fel.
Egy  a  Hidrológiai  Intézetben  tartott  munkaértekezleten,  1994.  március  21-én  közzétették  a
Hidrológiai Intézet 1993/1994. évi gazdasági tevékenységére vonatkozó adatokat21. Ezek szerint:
- a főfoglalkozású dolgozók átlagos állományi létszámát 1990-től kezdve évről-évre számottevő
mértékű, monoton csökkenés jellemzi (112 fő 1990-ben, 72 fő 1993-ban),
-  a  részfoglalkozású  dolgozók  létszáma az  utóbbi  négy  évben  stagnál,  annak  ellenére,  hogy  a
főfoglalkozású létszám ugyanezen időszakban 26%-kal  csökkent;  gyakorlatilag ma már minden
hatodik dolgozó részfoglalkozású,
- az alapbérek és az átlagos havi jövedelmek egyaránt növekvő tendenciát mutatnak (a növekedés
mértéke nagyobb, mint a létszámcsökkenésé).
Az 1995. év elején tartott vezérigazgató beszámolóban dr. Starosolszky Ödön hangsúlyozta, hogy a
VITUKI 1996-ig 100%-ban állami tulajdonban marad, mint K+F intézmény. A VITUKI-t továbbra
is öttagú igazgatóság vezeti, élén a vezérigazgatóval, valamint a három tagú Felügyelő Bizottsággal.
A gazdasági  átalakulás  szellemében  végbement  változások  során  sikerült  megőrizni  a  VITUKI
egységét és kapcsolatrendszerét.22

18 VITUKI Szemle 1991/6. szám 1. p. Karcsúsodunk, Írta: dr. Ivacsics Ferenc
19 Víztükör, 1993. (33. évf.) 11. szám 16. p. Átalakult a VITUKI, Írta: Starosolszky Ödön
20 VITUKI Szemle 1993/11. szám 1. p. Az ÜT 2. üléséről jelentjük, Összeállította: Gajárszki Győző
21 VITUKI Szemle 1994/4. szám 1. p. Munkaértekezlet a Hidrológiai Intézetben, Írta: dr. Déri József
22 VITUKI Szemle 1995/1. szám 1-2. p. Beszámoló '94 – Stratégia '95 – Jutalmak és kitüntetések átadása
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Az  1993-ban  keletkezett  hasznot  sikerült  a  VITUKI-nál  tartani  és  1994-ben  visszaforgatták  a
vállalat színvonalának javítása érdekében. A VITUKI 1994-es árbevételeiben döntő szerepet játszott
az állam, nevezetesen a KHVM és a KTM, ugyanakkor a külföldi megbízásokat is növekvő irányzat
jellemzi. A vezérigazgató beszélt arról, hogy a VITUKI 1995. év eleji létszáma 210 fő, ebből 78
kutatói besorolásban dolgozik. Az egy kutatóra jutó átlagos árbevétel 5-6 millió Ft. Az 1995-ös
célok közül az alábbiakat emelte ki a vezérigazgató:
-Alapvetően  fontos,  hogy  a  VITUKI  jól  átgondolt,  pontosan  meghatározott  és  szakszerű
szerződéseket kössön,
-Erősíteni kell a pályázatokon való részvételt,
-Az év közbeni számlázásokat úgy kell ütemezni, ahogy azt a likviditás megköveteli,
-Nagyobb figyelmet  kell  fordítani  a  kutatás-fejlesztési  eredmények minőségének javítására,  ami
összhangban kell álljon a bérszínvonal növekedésével,
-Célszerű előre dolgozni,  ha ez megoldható és keresni kell  az  együttműködési lehetőségeket az
önkormányzatokkal,
-Több  piackutatói  erőfeszítést  kell  tenni  az  1995-ben  még  monopol  helyzetben  lévő,  kitűnően
felszerelt vízminőség-ellenőrző laboratórium hasznosulásának érdekében,
-Törekedni kell a VITUKI kft.-kel kialakult együttműködés további javítására
-Egységesebb szemléletmódot és követelményrendszert kell kialakítani a VITUKI Rt.-n belül,
-célszerű az 1995.év eleji tevékenységi rendszert kibővíteni, különös tekintettel a hidroökonómia
művelésére és fejlesztésére.
A VITUKI Hidraulikai Intézetének Minősítési és Szabványosítási osztálya 1996-ban megkapta az
Európai  Unióhoz  való  csatlakozás  vízügyi  és  ehhez  kapcsolódó  szabványügyi  feladatainak
felmérését és kidolgozását23. Az uniós jogharmonizációval összefüggésben a VITUKI munkatársai
által 1996-ban készített szabványgyűjtemény összegyűjtötte és összehasonlította a Magyarországon
érvényes  szabványokat  az Európai  Közösségben érvényes  szabványokkal  és  megszabta  a  soron
következő és az uniós belépésig elvégzendő, a vízügyet érintő szabványügyi feladatokat.
A vízügyi  igazgatási  szervezet  vízrajzi  tevékenységéről  szóló  22/1998.  (XI.6.)  KHVM  számú
rendelete24 többek között a VITUKI számára is előírta, hogy melyek a soron következő vízrajzi
jellegű feladatai: a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi jellemzőinek egységes
rendszerbe foglalt megismerése, értékelése és előre jelzése.
2004. szeptember 1-jével a 3/2004. (K.Ért.4.) KvVM utasítás alapján a Vituki Rt. Környezetvédelmi
és  Vízgazdálkodási  Tudományos  Kutató  Központ  (VITUKI)  Nonprofit  Közhasznú  Társasággá
alakult át. Mivel ez a társasági forma az Európai Unióban ismeretlen, ezért 2008. december 17-én, a
vállalatot  visszaalakították  gazdasági  társasággá.  Az  új  elnevezése:  Környezetvédelmi  és
Vízgazdálkodási  Tudományos  Kutató  Központ  (VITUKI)  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság lett.
A  2000-res  évtizedben  is  jelentős  szakmai  munkát  végző  kutatóintézet  történetében  egy,  az
intézmény teljes ellehetetlenüléséhez vezető faktort mindenképpen meg kell említeni. Ez pedig az,
hogy a Csepel-sziget  északi  csücskénél elterülő ingatlannak,  ahol az intézet központi  épülete  is
található,  rendkívüli  módon magasra  szökött  az  értéke.  A Wallis  Ingatlan  – 2008 augusztusától
újabb nevén Wing Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. - 80 milliárdos fejlesztéséből ugyanis nem
maradhatott  ki  Budapest  területének  ez  az  egyre  frekventáltabbá  váló  része  sem.  A  Wallis,
pontosabban  annak  Duna  Passage  Ingatlanfejlesztő  Kft.  nevű  érdekeltsége  az  állami  tulajdonú
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kht.-től (VITUKI) még 2007-ben megszerezte a 15 hektáros

23 A VITUKI már 1973 óta foglalkozott szabványügyi kérdésekkel, sőt a Vízügyi Értesítő 1973. évi 17. számában
olvasható  is  a  vízi  létesítményeknél  használatos  újfajta  termékek  és  építési  módok  alkalmazásának  az
engedélyezéséről szóló 3/1973. (VII. 31.) OVH számú rendelkezés. Ez az 1973-as rendelkezés úgy intézkedett, hogy
az alkalmassági engedély illetve az alkalmassági bizonyítvány megadására irányuló kérelmet a VITUKI-hoz kell
benyújtani, tehát korábban a VITUKI lényegében hatósági feladatokat is ellátott.

24  Ez a 12/1985. (V.É.13.) OVH utasítás korszerűsítése volt.
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– a piaci szakértők szerint még Budapest területén beépíthető legértékesebb – Duna-parti ingatlant25.
A versenytársak által bebetonozottan állami tulajdonúnak hitt VITUKI-ingatlant trükkösen szerezte
meg a Wallis. A 3 milliárd forint értékűre becsült telekre először – még 2006 elején – arcátlanul
alacsony, 860 millió forintos vételi ajánlatot tett. A VITUKI akkori vezérigazgatója, Kemény Attila
elutasította  a  megkeresést  –  csakúgy  mint  az  azzal  szinte  egy  időben  érkező  TriGránit-  és
Leisztinger-ajánlatot –, mondván, nyílt pályázatot szeretne a magasabb ár reményében. A Wallis
ekkor  cselhez  folyamodott.  Az  osztatlan  közös  tulajdonban  lévő  terület  egyik  birtokosától,  a
Mertcontrol  Kft.-től  megvásárolta  annak  2  hektáros  tulajdonrészét,  és  ezzel  elővásárlási  jogot
szerzett a VITUKI által értékesíthető 7,4 hektárra. Vagyis a 2006-ban ellenállása miatt elbocsátott
Keményt váltó Kari Attila által sebtében kiírt pályázat már csupán formális volt, a telket a Wallis
vihette el  alig több mint 1 milliárd forintért.26 A maradék telket azért  nem tudta ekkor eladni a
VITUKI, mert a laboratóriumot nem volt hova költöztetni. Később ezt a telket is megvásárolták.
A VITUKI hattyúdala a Duna folyamszabályozási tervezésének meghiúsulása lett. 2010-ben meg
kellett volna kezdeni és 2014-re befejezni a Dunán található gázlók, hajóútszűkületek, jégtorlódásra
hajlamos helyek felszámolását a bősi vízerőműtől a déli országhatárig. Ezt a menetrendet rótta két
nappal belépése előtt Magyarországra az Európai Parlament és az Európai Tanács 2004 áprilisában
elfogadott határozata.27 Ez nem valósult meg, a teherhajózás az elvárt évi 300 nap helyett továbbra
is  csak  200-250  napig  biztosítható  teljes  terheléssel.  Ez  többletköltséget  okoz  a  vízi  utat
használóknak, nem mellesleg pedig az országnak vissza kell fizetnie a tervezésre már átutalt több
mint egymilliárd forintnyi uniós támogatást. Pedig a tervezés – 2,6 milliárd forintos költségének a
felét a megállapodás szerint az unió, felét a magyar kormány finanszírozza – időben elkezdődött: a
közlekedési tárca még 2005-ben megbízta a munkával a vízügyi tervezéssel foglalkozó VITUKI
Nonprofit  Közhasznú  Kht.  vezette  konzorciumot.  A  410  millió  forintért  2007-re  elkészített
megalapozó tanulmány bemutatta,  hogyan biztosítható a minisztérium által  megkövetelt  módon,
duzzasztás  nélkül,  hagyományos  folyamszabályozási  eszközökkel  a  Brüsszel  által  elvárt
hajóútmélység és -szélesség. Az idevágó egyezmény szerint a Duna szabad folyású szakaszának
legalább 2,5 méteres merülési mélységű hajók közlekedésére kell alkalmasnak lennie, amihez 2,7
sziklás meder esetén 2,8 méteres vízmélység szükséges. S ennek az év 300 jégmentes napján 94%-
os tartóssággal kell teljesülnie.
A Szob  alatti  31  szűk  keresztmetszet  közül  hatnak  a  kiváltására  már  a  kiviteli  tervek  jogerős
környezetvédelmi  engedélyét  is  megkapta  2011-re  a  VITUKI  konzorcium,  noha  a  WWF
Magyarország  fellebbezést  nyújtott  be,  amit  Brüsszel  elutasított.  2011-ben  Illés  Zoltán
környezetvédelmi államtitkár mégis megtiltotta az engedélyek kiadását, ezzel gyakorlatilag elvonva
a  hatóságok  jogkörét.28 Ezt  követően  a  VITUKI  beperelte  az  államtitkár  instrukciójának
engedelmeskedő környezetvédelmi felügyelőségeket, amelyek sorozatban vonták vissza a jogerős
környezetvédelmi  és  vízjogi  engedélyeket  a  VITUKI  tervei  alapján  elvégzendő  dunai
mederátalakításokra.  Az  unió  többéves  program keretében  finanszírozta  a  folyó  hajózhatóságát
javító  munkák  előkészítését.  A jogerős  engedélyeket  a  támogatási  szerződés  értelmében  2011
novemberéig  kellett  volna  beszerezni  a  Szobtól  a  déli  országhatárig  terjedő  szakaszon,  2012.
novemberében pedig le  kellett  volna zárni  az elszámolásokat.  Illés  még a vízlépcső kiváltására
tervezett  mederkorrekciókat  is  túlzottnak  tartotta,  illetve  további  hatásvizsgálatokat  hiányolt.  A
közigazgatási  perben azonban aligha védhető a  már jogerős  engedélyek visszavonása.  A pert  a
bíróság  halogatta,  a  VITUKI  2012.  évi  megszüntetésével  pedig  az  államtitkár  megspórolta  a
presztízsveszteséget.29 Ugyanis  2012  májusában  a  teljes  gárdára  (ekkor  140  fő)  vonatkozó
létszámleépítést jelentett be Illés Zoltán a VITUKI-ban, ami a kutatóintézet teljes felszámolásához
vezetett. A felszámolás valódi háttere tehát nem a takarékoskodás volt, hanem az ingatlan sorsa és a

25 HVG 32. szám. 2008. VIII. 9. A Wallis Ingatlanügyei – Mindent visz, 81-84. p.
26 Ua.
27 HVG 2011. 44. szám november 5. Írta: Szabó Gábor 73-74. p.
28 Ua.
29 HVG 2012. 21. szám május 26. Írta: Szabó Gábor, 62-63. p.
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fent részletezett  Duna szabályozással kapcsolatos tervezői munka és az abból eredő jogviták.  A
VITUKI szakembereinek és eszközeinek egy része a 2012-ben felállított Nemzeti Környezetügyi
Intézetbe került, amelynek tevékenységi köre is feltűnő hasonlóságot mutat a VITUKI-éval30.
Végül nem mulaszthatjuk el,  hogy említést tegyünk a VITUKI hagyatékaként megmaradt óriási
könyvtári,  tanulmánytári  és  térképtári  valamint  egyéb  speciálisan  vízügyi  és  környezetvédelmi
tárgyú dokumentációról. A VITUKI az 1978-ban megalakult könyvtárára kezdetben – 1983-as áron
– évi egymillió forintot költött31. 1983-ban a katalogizált könyvek száma meghaladta a 16000 db-ot.
Rendszeresen – nagyrészt cserepéldányként – több mint 500 periodika érkezett ebből 81 külföldi
volt.  Egy 1982-ben  végzett  felmérés  szerint  102 olyan periodika  volt  a  VITUKI könyvtárának
birtokában, amely Magyarországon más könyvtárban nem volt megtalálható. A folyóirat állományt
az 1980-as évek elején az OMIKK kiadásában készült katalógusban tették közzé. A VITUKI-ban
1952 óta készült kutatási jelentések egy példánya folyamatosan megőrzésre került az intézménynél,
1978-tól a könyvtár őrizte ezeket. 1983-ig 4000 db tanulmány készült,  a 2012. évi megszűnésig
összesen  7228  db.  Ezek  a  megszüntetést  követően  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Levéltárba
kerültek.  1983-ig  papír  alapú  tárgyrendszer  szerinti  szakkatalógus  segíti  a  kutatókat  a
tanulmánytárban  való  tájékozódásban,  1984-től  a  megszűnésig  keletkezett  tanulmányoknak  a
kutatását pedig elektronikus adatbázis segíti. Említésre méltó állományrésze volt a könyvtárnak a
szabványtár, aminek feldolgozása 1971-1981-ig elkészült 1983-ra. A vízügyi ágazat szabványait a
VITUKI a teljességre törekedve gyűjtötte, de több ezer olyan szabvány is van, amely a VITUKI-ban
végzett  munkához  volt  szükséges.  Ezeken  kívül  a  könyvtár  rendelkezett  prospektus-  és
különlenyomattárral is.
Végül hadd zárjam a VITUKI történetéről szóló eszmefuttatást dr. Goda László, egykori Vízrajzi
Intézeti  igazgató  szavaival,  aki  a  Vízrajzi  Szolgálat  fennállásának  centenáriumán  mondotta  a
következőt, ami – úgy gondolom – a mai napig is teljesen érvényes: ”Rosszul vízgazdálkodni jó
adatok birtokában is lehet, de a jó vízgazdálkodáshoz feltétlenül jó vízrajzi adatokra van szükség.”32

30 Ua.
31 VITUKI Szemle 1983/11. szám 5. p. Szakkönyvtárunk fejlődése, Írta: dr. Sztrókay Ottóné
32 Magyar Vízgazdálkodás 1986/1. szám 17. p. A Magyar Vízrajzi Szolgálat centenáriuma előtt – Interjú dr. Goda 
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