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1)Előzmények

Az 1995. évi LVII. törvény 2013. évi módosításával az állami tulajdonban lévő vizek és
vízilétesítmények vagyonkezelői joga a terület szerinti vízügyi igazgatási szerv
vagyonkezelésébe került.

„(2) A vízügyi igazgatási szervek látják el - a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények kivételével - az állami tulajdonban lévő vizek és
vízilétesítmények vagyonkezelését, azok üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel, azon állami tulajdonban lévő vizek és
vízilétesítmények, amelyek vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga
van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, vagy egyébként vízitársulat üzemeltetésében
állnak, e törvény erejénél fogva a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv
vagyonkezelésébe kerülnek.” 1

Továbbá a nem állami tulajdonú vizek tulajdonosai is felajánlhatták üzemeltetésre a
vízügyi hatóságnak a műveiket.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság területén a legtöbb átvett állami tulajdonú víz
és vízilétesítmény 2014 előtt a vízitársulatok kezelésében állt. Az Igazgatóságunk területén
ekkor hét vízgazdálkodási társulat működött, akiktől átvételre kerültek a művek. Több
közülük azóta már megszűnt, avagy felszámolás alatt van, mely nehezítette az átadási
folyamatokat.

2014 előtt az igazgatóság területén működő vízgazdálkodási társulatok:

 Jászkisér és vidéke VGT.

 Hanyi-Sajfoki VGT.

 Mirhó-Kisfoki VGT.

 Nagykunsági VGT.

 Mezőtúr-Tiszazugi VGT.

1 2013. évi CCXLIX. törvény egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról-1. A vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása



 Dél-Pest megyei VGT.

 Tisza-Kunság VGT.

A Dél-Pest megyei VGT. 2016-ra megszűnt, a Mirhó-Kisfoki VGT. pedig felszámolás alatt
van, a többi vízgazdálkodási társulat továbbra is tevékenykedik változott tevékenységi körrel.

Jelen dolgozat elsősorban az átadás-átvétel műszaki kérdéseivel foglalkozik, a jogi és
vagyongazdálkodási problémaköröket: vízjogi engedélyek-, földnyilvántartások-,
vagyonnyilvántartások-, be nem fejezett társulati projektek rendezése, (stb…) nem érinti.

2)Társulatoktól átvett művek

Eddig összesen 2 730 km állami tulajdonú; 90,4 km önkormányzati tulajdonú és 179 km
egyéb tulajdonú csatornát és műtárgyaik üzemeltetését vettük át. Így a jelenlegi kezelt és
üzemeltetett csatorna hossz 4 280 km. (belvíz-, kettős működésű-, öntöző-, és övcsatorna).

A KÖTIVIZIG területén lévő jelenlegi csatornahálózatot, és azok viszonyát az 1. ábra
mutatja.



1. ábra KÖTIVIZIG területén lévő csatornák

A törvény értelmében meg kellett kezdeni a vagyonátadást a társulatok és a vízügyi
igazgatóság között. Ehhez először is meghatározásra kerültek a társulatok kezelésében lévő
állami tulajdonú csatornák. Ezen csatornák teljeskörű felderítése nem volt könnyű feladat,
ugyanis a Vgt-knek nem volt teljes és digitális nyilvántartó rendszerük. Sorozatos
egyeztetések alkalmával lettek rögzítve az Igazgatóság digitális térképi információs
rendszerébe az átvenni kívánt vagy kérdéses vízfolyások. Ugyanis ezek eddig csak a védelmi
tervekben, engedélyekben, papír alapon voltak elérhetőek. Akadtak azonban olyan csatornák
is, amelyekről nem volt információja sem a társulatoknak sem az Igazgatóságnak. Ezek
nyilvántartásba vétele szintén problémákat okozott, ugyanis ezeket csak az ortofotók és
meglévő nyilvántartások összevetéseként lehetett digitalizálni és feltüntetni a
nyilvántartásban.

A következő lépés a csatornák tulajdonosi jogkörének való ellenőrzése volt, hogy az
átvenni kívánt létesítmények valóban állami tulajdonban vannak e. Ezért az elkészített
jegyzék összevetésre került az OVF-től kapott helyrajzi számos állami tulajdonú földrészletek
kimutatással, az MMV adatokkal és a bizonytalan esetekben a kikért tulajdoni lapokkal. Így
már meghatározható volt mely parcellákon lévő csatornák üzemeltetését kívánjuk átvenni.

Azonban a digitalizálás fent említett módjai nem tökéletesen pontos módszerek, így a
csatornák nyomvonala, esetlegesen meglévő magassági értékei nem voltak hitelesnek
tekinthetőek. Ezért is szükségessé vált az átvett csatornák felmérésére.



A másik fő indok a felmérésekre, az engedélyek hiánya. A névátírások után a következő
feladatunk, hogy ellenőrizzük az átvett csatornák engedélyeit, szabályzatait. Ennek során
kiderült, hogy az átvett csatornák nagy részének nincs üzemeltetési szabályzata, több
rendszernek pedig még üzemeltetési engedélye sem, valamint a meglévő
engedélyek/szabályzatok egy része is aktualizálásra szorul. A hatósági engedélyek
megszerzéséhez a megfelelő tervdokumentáció elengedhetetlen. Az üzemeltetési engedély
elkészítése vagy aktualizálása ennek alapeleme. Ezek elkészítéséhez azonban először a művek
felmérése volt szükséges.

A felmérések megtörténtek a Bekka-projekt keretében, melyek felhasználását megkezdtük.
A feldolgozás során több problémát is észrevettünk a felméréssel kapcsolatban.

3) Bekka-felmérések

A projekt az OVF irányítás alatt zajlott. A felméréseket és a mért adatok feldolgozását a
projekt keretében több cég együttműködve végezte el. Az igazgatóság a kész adatokat kapta
készhez, fél éves ellenőrzési határidővel. Ez idő alatt az emberi kapacitás nem tette lehetővé a
felmérések részletes átvizsgálását. Az adatok felhasználását az engedélyekhez és
szabályzatokhoz az idei évben kezdtük meg. Egyik ilyen feldolgozás alatt álló csatorna a
Buzgány-ér. A továbbiakban a ezen példán kerülnek szemléltetésre a felmerült problémák.

3.1)Helyszínrajzi vonalvezetés

A Buzgány-ér a Szolnoki Szakaszmérnökség 10.02 belvízvédelmi szakaszának területén
található, Abony város külterületén.



2. ábra Buzgány-ér fekvése

  A csatorna felmért hossza 2378 m. Az Igazgatóság térképi információs rendszerében
2394 m, ezt szemlélteti a 3. ábra. Az elérés abból adódik, hogy az általunk előzetesen
felrajzolt csatorna nyomvonal és a Bekka-projekt felmérése nem egyezik teljes mértékben,
erre mutat példát a 4. ábra. Mindkét ábrán a kék szín a meglévő térképi információs
rendszerbeli nyomvonalat mutatja, a zöld szín pedig a Bekka-felmérésből kapott eredményt.

3. ábra Végszelvényezés



4. ábra Eltérések

Említésre került már, hogy a mi digitalizálásunk nem felméréseken alapult, az apróbb
eltérések is ebből adódhatnak, de elmondható, hogy a nyomvonal és a hosszak közel
azonosak. Tehát elmondható, hogy a helyszínrajzi vonalvezetés az esetek többségében jónak
tekinthető.

A felmért csatornákat az 5.ábra mutatja. Az ábrán pirossal vannak jelölve azon csatornák,
melyek vonalvezetésében hibát véltünk felfedezni a felmérésben, vagy annak
feldolgozásában. Ilyen probléma például a fordított szelvényezés, átfedések, rossz bekötések,
műtárgyak hibája. Ezen hibák kijavításán folyamatosan dolgozunk. Továbbá vannak olyan
csatornák, melyek „illesztés alatt” vannak, vagyis a felmérésben kapott csatlakozás és a
régebben digitalizált, de a most fel nem mért csatornák torkollása nem egyezik, ezek
pontosítása is folyamatban van. További probléma a torkollásoknál, hogy a befogadó és a
beömlő csatorna adatai nincsenek összehangolva, az összekötő műtárgyak  és az ehhez tartozó
szintek nincsenek jelölve a befogadónál.



5. ábra Felmért csatornák

 3.2) Hossz-szelvények

A csatorna hossz-szelvényeket is elkészítették a projekt keretében a külső vállalkozók.

A hossz-szelvényekben a 3.1. pontban említett befogadó hiba is jelen van. Azonban míg a
térképi rendszerben komplex az ábrázolás, a hossz-szelvény egy csatornáról készül. A
példában említett Bugány-ér befogadója a Zsombékos-csatonrának, csatlakozásukat a
felmérés szerint a 6. ábra mutatja.



6. ábra Zsombékos-csatorna (10_15_073) és a Buzgány-ér (10_15_076) csatlakozása

A fenti ábrán a zöld pontok a műtárgyak helyét jelölik. Azonban a Buzgány-ér hossz-
szelvényére a becsatlakozás már nem lett jelölve:

7. ábra Hiányzó becsatlakozás

További probléma, hogy a burkolt meder is csak egyetlen pontban lett feltüntetve, így nem
meghatározható, hogy milyen hosszban van jelen. Valamint a 7.ábrán látható, hogy a
műtárgyak adatai is igen hiányosak, a jelzett magasság az átereszek feletti terepszintet jelöli, a



műtárgy szintje nem jelenik meg sem az elkészített hossz-szelvényben sem a hozzá mellékelt
műtárgyjegyzékben (8.ábra).

Társulat
száma Társulat neve Csatorna

száma Csatorna megnevezése Érintett település Műtárgy
sorszáma Műtárgy megnevezése Fotó fájl neve

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_001 Áteresz 10_15_076_042.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_002 Burkolt meder 10_15_076_043.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_003 Áteresz 10_15_076_039.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_004 Áteresz 10_15_076_036.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_005 Áteresz 10_15_076_024.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_006 Keresztező közmű

elektromos légvezeték -

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_007 Közúti híd 10_15_076_008.jpg

15 Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási
Társulat 10_15_076 Buzgány-ér Abony 10_15_076_008 Áteresz 10_15_076_001.jpg

8. ábra Buzgány-ér műtárgyjegyzék

3.3)Keresztszelvények

A projekt keretében a műtárgyaknál és 100 m-ként keresztszelvényekhez felmérésre
kerültek a pontok, azonban az elkészített keresztszelvényeket nem kaptuk meg.

9. ábra Felmért pontok

Összességében tehát elmondható, hogy a felmérés szükséges volt az adatok
megszerzéséhez és a szabályzatok elkészítéséhez. A kivitelezés azonban a kommunikáció
megfelelő hiánya miatt nem lett megfelelő az elkészített helyszínrajzok és hossz-szelvények
tekintetében. Az adatok további felhasználásához újabb mérésekre (főként műtárgyak
tekintetében) van szükség és a meglévő rajzok ennek megfelelő átszerkesztésére.



4) Kockázatok az átvétel során

Az átvétel számos problémát és kérdést vetett fel az elmúlt 2 évben is és azóta
folyamatosan.

Az átvétellel kapcsolatos kockázatokat, lehetőségeket az alábbi táblázat szemlélteti:

Erősségek Lehetőségek
 jó szakemberek
 megfelelő technikai háttér
 területismeret

 átvett művek pontosítása
 felmérések hiányosságainak pótlása
 új nyilvántartó rendszer létrehozása
 új szabályzatok elkészítése

 nagy leterheltség/kevés szabad
kapacitás

 eszközök nagyfokú kihasználtsága,
újabb projektekre való használat
nehézkes

 idő a pontosítás
 lassú átfutási idők
 eddigi nem megfelelő adatkezelés az átadók

részéről
 nem összeegyeztethető adatbázisok

 felmérések hiányossága

 felmérésekre elhasznált pályázati keret

 közreműködés a felszámolás alatt lévő
társulatokkal

Gyengeségek Korlátok

Mint az a fenti táblázatból is egyértelműen látszik, hogy az átvétel során több probléma
merült fel, amik kiküszöbölésére a háttér kapacitás csak részben elég, ezért ez egy igen
időigényes feladat. A nyilvántartáshoz és az átvételhez szükséges adatok nagy része már
letisztázódott, de még mindig kerülnek elő megoldandó kérdések. A legnagyobb feladatot a
szabályzatok megírása adja, melyek egy részéhez szükség van a már említett felmérésekre és
ezek hibáinak kiküszöbölésére.

A jövőbeli feladatok tehát adottak, a kapacitásunkhoz mérten el is kezdtük a megvalósítást,
ami időbe fog telni, de az ütemterv szerint végre fogjuk hajtani.


