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Bevezetés

Az egyes Vízügyi Igazgatóságok árvízvédelmi szakaszok szempontjából védelmi szakaszokból
állnak. Ezen szakaszok üzemeltetési engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek. Az elmúlt évben
több ilyen szakasz üzemeltetési engedélyezési tervét újította/ készítette el cégünk természetesen
az érintett Igazgatóság bevonásával. Az összehangolt munka igen sokrétű és több osztály, csoport
bevonásával valósulhatott meg. E dolgozat ismertetni szeretné ezen üzemeltetési tervek tartalmi
és formai követelményeit, megmutatva az egyes elemek célját, valamint hasznát, hogy ne csak
egy szükséges tényezőnek fogjuk fel, hanem lássuk az értelmét és hasznát mindenki számára.

Üzemeltetési engedélyről általában akkor beszélünk, ha megépül egy vizi létesítmény (vízjogi
létesítési engedéllyel), majd a mű használatba vételéhez Üzemeltetési engedélyt kérünk, azonban
gyakran árvízvédelmi szakaszok nem kerülnek teljes egészében felújításra, megújításra, átépítésre
ilyenkor csak az elkészült létesítményekre van új üzemeltetési engedély, azonban hatékonyság
szempontjából és logikai oldalról is nézve egy szakaszt egyben van értelme vizsgálni és
jellemezni, illetőleg szükséges annak összefoglalása egy engedélyben.

A szolnoki székhelyű Keviterv Akva Kft. az elmúlt évben több ilyen Üzemeltetési tervet is
összeállított a Közép- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. A bemutatott példák, minták
ezen anyagokból származnak.

Üzemeltetési tervek elemei

A Szolnoki székhelyű, jelenlegi nevén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 1984 évben a
kezelésében és üzemelésében lévő teljes árvízi fővédvonalra (amely akkor 15 db árvízvédelmi
szakaszt jelentett) a benyújtott kérelme és a mellékelt tervek alapján vízjogi üzemeltetési
engedélyt kapott. (Az igazgatóság neve akkor Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, felügyeleti
szerve az Országos Vízügyi Hivatal).

Időközben (1997-ben, a 10/1997. VII. 17. KHVM rendelettel) az árvízvédelmi szakaszok
felosztása összevonásokkal megváltozott, a 15 db szakaszból 11db lett.

Az egyes védelmi szakaszok összevonása, hosszának változása és a szakaszokon történt egyéb
változások miatt - őrjárás határ, árvízi tározók létesülése stb. - a meglévő vízjogi engedélyek
módosítása szükségessé és indokolttá vált.

A védvonal kiépítésével, a védekezéssel, a fenntartással stb. kapcsolatosan új törvények,
rendeletek, ágazati előírások jelentek meg, mely előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni az
árvízvédelmi műveket.



A régi, meglévő régi üzemeltetési engedély(ek) tartalmazzá(k) az árvízvédelmi szakasz mellett
létesült, az Igazgatóságok kezelésében lévő belvízátemelők engedélyét is. Az átemelők korábban
is rendelkeztek önálló vízjogi engedéllyel.

Az üzemeltetési tervek tartalma egy sokrétű műszaki dokumnetum, több kötetből áll.

Ezen kötetek az alábbiak:

I. Üzemeltetési előírások

II. Árvízvédekezési terv (egyszerűsített)

III. Ingatlan nyilvántartások

IV. Az engedélyes létesítmények főbb paraméterei

Természetesen ezen fejezetek között van átjárás, valamint párhuzamos tartalmak is megjelennek,
de ezek logikus módon felépített tartalmak valamint az engedély kiadása miatt szükségesek.

I. Üzemeltetési előírások

Az Üzemeltetési előírások négy fő fejezetre oszthatók. Az első az “Előzmények”, mely egy
általános rövid bevezetés a vizsgált szakaszhoz valamint azokat a korábbi tényeket rögzíti melyek
esetleges módosítások (pl. szakasz határok változása) során jöttek létre. Továbbá ezen fejezetben
meg kell említeni az esetleges kapcsolódó engedélyeket (pl. átemelők, tározók, stb.).

A második fejezet maga a szakasz ismertetése (ezen fejezet nagy mértékben megegyezik az
Árvízvédelmi terv egyes elemeivel), mely természetesen tartalmazza a szakaszra jellemző
legfontosabb információkat, úgy mint általános- és jellemző adatok. Az általános adatok közé
tartozik a védelmi szakasz neve, létesítmény kezelője, -üzemeltetője, a felügyeleti szerv
megnevezése. Ezen rész tartalmazza továbbá a szakasz védvonalainak szelvényét, hosszát,
valamint, hogy melyik öblözet része továbbá melyek az érintett településeket.

A védvonalak jellemző adatai többek közt a hossz adatok (szelvény szám, hossz), valamint a
kiépítésre vonatkozó előírások amit leginkább a mértékadó árvíz szinttel és annak biztonságával
lehet legjobban jellemezni, valamint a kiépítéshez kapcsolódó legfontosabb előírásokkal (pl.
korona szélesség, rézsűhajlás, véderdők). A fejezet további részében a védmű kiépítésének
fejlődése olvasható, úgy mint a szakasz legelső történelmi adatai, esetleges szakadások, vízoldali
falazatok és burkolatok kiépülése, szakaszok megépítésének idejei. A következő alfejezet a
védvonalakat keresztező létesítményeket mutatja be leíró jelleggel.

A harmadik fejezet tartalmazza az üzemeltetéssel kapcsolatos leírásokat.

 A fejezet az alábbi alfejezeteket tartalmazza:

3.1. Általános ismertetés

3.2. Árvízmentes (vízkárelhárítási készültségen kívüli) üzemállapot

3.2.1. Időszakos ellenőrzések és vizsgálatok

3.2.2. Fenntartások

3.3. Árvízvédelmi készültségi üzemállapot



3.3.1. Felkészülés az árvízvédelemre

3.3.2. Védekezési időszak

3.3.3. Védekezés megszüntetése

3.4. Üzemirányítási monitoring

3.4.1. Vízállás észlelés

3.4.2. Vízhozammérés

3.4.3. Hidrometeorológiai elemek mérése

3.4.4. Talajvízszint

3.4.5. Vízminőség, hordalék

Ezen fejezet tartalmazza az üzemeltetéshez szükséges fontosabb előírásokat, jogszabályokat, a
rendszer egyes elemeinek üzemelési szempontból való felosztását ill. feladatait (pl. zsilipek).
Továbbá azokat a teendőket részletes leírással melyeket mind békeidőben, mind árvíz idején
(megkülönböztetve I., II., III. fokot) el kell végezni az adott szakaszon.

A negyedik fejezet a legfontosabb munka és tűzvédelmi előírásokat tartalmazza.

II. Árvízvédekezési terv (egyszerűsített)

Az Árvízvédelmi terv a szakaszokra vonatkozó leglényegesebb műszaki dokumentum, ez az
alapja az Üzemeltetési terveknek is. Az Igazgatóságoknak minden évben felül kell vizsgálniuk és
frissíteniük kell ezen terveket.

Természetesen emiatt az Üzemeltetési tervek összeállításánál is megkerülhetetlen dokumentum,
azonban azért beszélhetünk “csak” egy egyszerűsített verzióról, hisz az engedélyes terv csak az
Igazgatóság kezelésében lévő részekre vonatkozik!

Az Árvízvédekezési terv az alábbi dokumentumokból tevődik össze:

1. Műszaki leírás

2. Áttekintő helyszínrajz

3. Részletes helyszínrajz

4. Hossz-szelvények

4.1. Rajzi hossz-szelvény

4.2. Írott hossz-szelvény

5. Jellemző keresztszelvények

7. Keresztező létesítmények kimutatása

8. Keresztező létesítmények állapotterve (VIZIG kezelésű zsilipek)

A 6. kötet a töltésállapot jellemzés, azonban ezt nem kell tartalmaznia az Üzemeltetési tervnek!

Szöveges és rajzos munkarészek váltogatják ill. egészítik ki egymást.



A Műszaki leírás többé kevésbé megegyezik az Üzemeltetési előírások második fejezetével,
kiegészítve azt hullámterek és véderdő jellemzéssel, nyílvántartási adatokkal, hírközlési
információk, lokalizációs és mentési útvonalakkal kapcsolatos adatokkal valamint esetleges
szükségtározó(k) információival.

Az áttekintő helyszínrajz az érintett Vízügyi Igazgatóság teljes területét mutatja be míg a
részletes helyszínrajz az adott szakaszt ábrázolja kellő részletezettséggel.

1.ábra: Az Árvízvédekezési tervek áttekintő helyszínrajza a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság területére vonatkoztatva

2. ábra: Részlet a 10.05. Árvízvédelmi szakasz Részletes helyszínrajzából



A Hossz-szelvények mind rajzi mind írott formában megjelennek, ezeknek különösen információ
tartalmuk miatt van jelentőségük, ugyanis míg a rajzi inkább vizuális adatokat tartalmaz
(koronaszintek, MÁSZ, stb.) addig az írott minden leírható lényegi információt bemutat az adott
szakaszról (pl.gátőrjárások határa, VO kövek, talajvízszint észlelő kutak, stb.) a kettő azonban
mindig kiegészíti egymást.

3. ábra: Részlet a 10.05. Árvízvédelmi szakasz rajzi hossz-szelvényéből

A jellemző keresztszelvények feldarabolják a védelmi szakaszokat és ábrázolják azok
keresztmetszeti kialakítását (fontos, hogy megjelenik a metszet kronológiája is).

A keresztező létesítmények kimutatása egy táblázatos formában mutatja be az összes ilyen
jellegű műtárgyat míg a keresztező létesítmények állapotterve  jelen dokumentumban csupán az
Igazgatóság kezelésében lévő zsilipeket tartalmazza (természetesen a nem egyszerűsített verzió
ennél több rajzot tartalmaz).

III. Ingatlan nyílvántartások



Ezen kötet tartalmazza a szakasz által érintett ingatlanok tulajdoni és kezelői viszonyait
táblázatos és rajzi formában! Ez egy részletesebb rajzi megjelenítés mint az Árvízvédelmi
tervben szereplő Részletes helyszínrajz, mivel itt minden helyrajzi számnak olvashatónak kell
lennie.

4. ábra: Részlet a 10.05. Árvízvédelmi szakasz ingatlannyílvántartási táblázatából

IV. Az engedélyes létesítmények főbb paraméterei

Ezen kötet az előző kötetek adataira épül, azok egyfajta kivonata, mely nem kötlező eleme az
Üzemeltetési terveknek azonban hatósági oldalról nézve igen fontos és szükségszerű része,
ugyanis az engedély kiadásához ezen kötet tartalma kerül felhasználásra megkönnyítve ezzel a
hatóság munkáját!

Így a kötet az alábbi főbb fejezeteket tartalmazza:

1. Előzmények

2. Árvízvédelmi szakasz ismertetése

2.1. Általános adatok

2.2. A védvonalak jellemző adatai

2.3. A védvonalakat keresztező, a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő
árvízvédelmi zsilipek

Összefoglalás

A fentiekből is látszik, hogy az Üzemeltetési engedélyezési tervek egy összetett, több
szakterületet lefedő műszaki dokumentumok, melynek jelen dolgozat csak egy részét mutatja be,
inkább a tartalmi és formai követelményeit. Azonban nem szabad elfeledkeznünk azokról sem
akik nélkül ez a dokumentum nem tudna létrejönni, a Vízügyi Igazgatóságok szakemberei,
osztályai akik az egyes tervrészleteket szolgáltatják, vagy információt adnak hozzá! Vagy a
“külsős” munkatársak akik megbízásból végzik feladatukat a közös munka érdekében.

De mi is lehet a gyakorlati haszna? Egyrészt egy olyan aktuális műszaki dokumentum készül el,
melyben az adott árvízvédelmi szakaszra vonatkoztatva információk jelennek meg az üzemeltetés
legfontosabb elemeiről, továbbá mivel a dokumentum része az Árvízvédelmi terv így olyan
információk birtokába juthatunk mely egy-egy szakasz megismeréséhez elengedhetetlen.  Egyik



legnagyobb gyakorlati hasznát én a szakaszok vizsgálatában látom, mikor egy fejlesztés
részeként információkra van szükség a töltés múltjával, jelenével kapcsolatban. Nagy segítség
egy olyan műszaki dokumentum, mely feltárja az adott szakasz teljes élettartamát, műszaki
paramétereit és az olyan dolgokat melyek szabad szemmel nem láthatóak.

Másrészt az információ birtoka, ami a mai világban talán még fontosabb, hisz ezen
dokumentumok egy nagy információs tömeget hordoznak, valamint  elkészültükkor számos adat
kerül frissítésre, beépítésre.

Összefoglalásként az Üzemeltetési tervdokumentációk nem csak a Vízügyi Igazgatóságok
számára jelentenek értéket, hanem az ágazat minden szereplője számára (pl. tervezők,
kivitelezők), akik a benne rejlő információkból a számukra fontosakat tudják hasznosítani.

Köszönetnyilvánítás

Dolgozatom végén szeretnék köszönetet mondani azon kollégáknak aki aktívan segítettek/ részt
vettek ezen dokumentumok létrejöttében! Elsősorban Szín Imrénének aki mint régi nagy
„VIZIGes” működött közre, valamint Fazekas Helgának a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és
Folyógazdálkodási Osztály osztályvezető helyettesének és természetesen a KÖTIVIZIG összes
érintett osztályának (dolgozójának) valamint az egyes külsős vállalkozóknak és segítő
közreműködőinek!


