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I. ELŐZMÉNY

I.1. Jogi háttéren alapuló esetek

1. 2014. január 1-jén lépett életbe az 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvény
(továbbiakban VGT), melynek 3. §-a alapján „a vizekkel és a vízilétesítményekkel összefüggő
állami feladatok körében az igazgatási tevékenységeket (a továbbiakban: vízügyi igazgatás) a
vízügyi igazgatási szervek végzik.” Továbbá, „… 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”. Az ingatlanügyi hatóságnak kötelessége bejegyezni a
területileg illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba, és
egyidejűleg törölni a vízitársulat vagyonkezelői jogát vagy kezelői jogát az ingatlan-
nyilvántartásból.

A vízitársulat az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a vagyonkezelői jogának vagy kezelői
jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni.

2. A VGT 45/D. §-a alapján „A helyi önkormányzatnak e rendelkezés hatálybalépésétől
számított három hónap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy
öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési
terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek”. A Vízügyi Igazgatóságoknak ellenőrizni kellett,
hogy az üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás, csatorna
belvízelvezetési vagy öntözési célokat szolgál-e; valamint, hogy vízfolyás- vagy
csatornaszakasz akadályozza-e a belvizek elvezetését vagy az öntözővíz továbbítását. A
döntés megkönnyítése érdekében az OVF egységes szempontrendszert dolgozott ki.

3. A fentiek alapján a törvény csak akkor biztosítja ingyenesen a földhivatali átvezetést, ha az
érintett ingatlan állami tulajdonú, és kezelője/vagyonkezelője a vízgazdálkodási társulat.
Korábbi hibás földhivatali átvezetés következtében néhány csatorna szakasz tévesen
önkormányzati vagy egyéb tulajdonba került. Ezen csatornaszakaszok üzemeltetésre és
fenntartásra történő átvételére biztosít lehetőséget a törvény 45/F. §. „Ha a vízügyi igazgatási
szerv (…) megállapítja, hogy a belvízelvezetést vagy öntözővíz-továbbítást akadályozó
vízfolyás- vagy csatornaszakasz átvétele szükséges, kezdeményezi a vízügyi hatóságnál
magának üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölését”. Amennyiben a hatóság
megállapítja, hogy a csatorna szakasz belvízelvezetésben vagy öntözésben betöltött szerepe
közérdekű, és a csatornaszakasz elhanyagolt állapota akadályozza az öntözővíz-továbbítást
vagy belvízhelyzet kialakulását idézheti elő, a vízügyi igazgatási szervet kijelöli
üzemetetőnek és fenntartónak. A kijelölő döntés két évig hatályos.

4. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 64/A § (2) bekezdése alapján: „Ha az
európai uniós támogatással megvalósuló vízgazdálkodási beruházás kedvezményezettje a
vízitársulat, az eddigi kedvezményezett helyébe a forgalomképes állami tulajdonban lévő
vizeket és vízilétesítményeket érintő beruházásoknál a vízügyi igazgatási szerv lép”.



I.2. A FETIVIZIG működési területén található Vízgazdálkodási Társulatok bemutatása

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbá: FETIVIZIG) működési területétén nyolc
Vízgazdálkodási Társulat működik (1. sz. melléklet), melyek a következők:
 Nyírségi,
  Felsőszabolcsi,
 Ecsediláp-Krasznabalparti,
 Új Beregi,
 Erdőháti,
 Szenkementi,
 Szamos-Zug,
 Tiszaháti Vízgazdálkodási Társulat.

II. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMATÁNAK
BEMUTATÁSA.

A 2014. év előtti időszakban a FETIVIZIG területén lévő közel 9000 km hosszú
csatornahálózat összetétele:
- kizárólagos állami tulajdonú, Vízügyi Igazgatóság kezelésű 1044 km,
- a települési bel- és külterületi csatornák, melyek önkormányzatok vízelvezetését egyedileg
biztosítják közel 4700 km önkormányzati kezelésű,
- a két rendszer között lévő, akár több települést is érintő kisebb csatornák a Vízgazdálkodási
Társulatok kezelésében vannak, melyek 2014 előtt 3250 km csatornahosszat jelentettek.
A 2014. év utáni időszakban
- kizárólagos állami tulajdonú, Vízügyi Igazgatóság kezelésű 3200 km,
- önkormányzati kezelésű 4800 km,
- társulati pedig kb. 1000 km.

Tehát az Igazgatóság kezelésű csatornák hossza megháromszorozódott, a társulatoknak
harmadára csökkent a csatornahosszuk. Az önkormányzatok tekintetében kisebb mértékű
növekedés tapasztalható.

A 1995. évi LVII. törvény módosítása értelmében a FETIVIZIG működési területén eddig
kezelt 1.044 km csatornahossz 2.111 km állami tulajdonú, vízgazdálkodási társulati
kezelésű és 42,5 km önkormányzati tulajdonú felajánlott csatornával, valamint 42 km nyári
gáttal gyarapodott. Mindösszesen közel 3.200 km vízelvezető földmű fenntartási,
üzemeltetési és fejlesztési feladatait jelenti.

A Vízgazdálkodási Társulatoktól és az FVM Hivataloktól Igazgatóságunk vagyonkelezésébe
11 db szivattyútelep és 178 db műtárgy (vízmércék, fenéklépcsők, zsilipek) került.

Ezáltal összesen közel 3.200 km vízelvezető földmű, 27 szivattyútelep és 340 db műtárgy
kezelőjévé váltunk.

A vízgazdálkodási társulatok továbbra is végzik a kezelésükben lévő belvízcsatornák,
nyárigátak és a csatornákhoz kapcsolódó egyéb létesítmények (műtárgyak, szivattyútelepek)
fenntartását üzemeltetését. A társulatoknak feladata még a kezelésükben lévő létesítményeket



érintő kezelői- és üzemeltetői hozzájárulások kiadása, szakfelügyeletek ellátása, műszaki
átadásokon való részvétel, tervegyeztetések, lakossági panaszok, bejelentések kivizsgálása,
szakmai segítségnyújtás, önkormányzatokkal való együttműködés.

A társulati vízi létesítmények átadás-átvételének folyamata szerteágazó szakterületeket érintő
feladatok sokaságát rejtette magában. A gyors és precíz munkavégzés érdekében a
FETIVIZIG TEAM munkacsoportot hozott létre.
A munkacsoport tagjait az alábbi egységek dolgozói alkották:
- Vízrendezési és Öntözési Osztály,
- Igazgatási és Jogi Osztály,
- Beruházási és Vagyonkezelési Osztály,
- Gazdasági Osztály,
- valamint a FETIVIZIG Nyíri, Felsőszabolcsi és Szatmári Szakaszmérnökségei.

Elvégzendő munkafolyamat, feladatok:
1. Vízi létesítmények állapotfelmérése.
2. Kataszteri nyilvántartási adatok pontosítása.
3. Szivattyútelepekkel kapcsolatos feladatok.
4. Kormányhivatalok vagyon kezelésében lévő csatornák és sziv.telepek átvétele.
5. Társulatok vagyonkezelésében lévő csatornák átvétele.
6. MNV Zrt.-vel vagyonkezelői szerződések.
7. Társulati folyamatban lévő pályázatok átvétele.
8. Átadás-átvételi dokumentáció elkészítése.
9. Földhivatali kezelői jog átírása.
10. FETIVIZIG ingatlan-nyilvántartás aktualizálása.
11. FETIVIZIG vagyonleltár aktualizálása.
12. FETIVIZIG védelmi szabályzat, terv aktualizálása.

A 2. sz. melléklet ábrázolja a munkafolyamatokat.

II.1. Állami tulajdonban lévő vízi létesítmények átadás-átvétele

Érintett vizilétesítmények körei
- Kormányhivatal kezelésű és Társulati üzemeltetésű szivattyútelepek, szivattyúállások,
valamint csatornák.
- Társulati kezelésű állami tulajdonú csatornák, nyárigátak.

A társulati kezelésű vízi létesítmények állapotfelmérését 2014. február 21-ig kellett
elkészíteniük a Szakaszmérnökségeknek. A területi bejárások és állapotfelmérések során a
társulatok közreműködését kérhették a Szakaszmérnökségek.
A társulati művek állapotfelmérésénél figyelembe kellett venni, hogy ezen állapotfelmérések
alapul szolgálhatnak majd az átadás-átvételi dokumentációk műszaki tartalmának
összeállításához is (műszaki állapotok egyértelmű és egységes rögzítése szükséges).
Az OVF által központilag meghatározott jegyzőkönyv minta alapján a Nyíri, Felsőszabolcsi
és Szatmári Szakaszmérnökségek összesen 722 db vízi létesítmény állapotrögzítő
jegyzőkönyvét, valamint a nyárigátak állapotát rögzítő 7 db jegyzőkönyvet készítettek el.
A jegyzőkönyveket a Vízrendezési és Öntözési Osztály feldolgozta.



II.2. Európai uniós támogatással megvalósult és tervezett beruházások átadás-átvétele

A VGT módosítás értelmében az állami tulajdonban lévő vizek és vizilétesítmények a vízügyi
igazgatóságokhoz kerültek át. Ezen létesítményeket érintő feladatok átvétele is illetékességből
átkerül, mind a fenntartási és üzemeltetési feladatok, mind a megvalósult vagy megvalósuló
beruházásokhoz kapcsolódó feladatok.
Amennyiben európai uniós támogatással megvalósuló pályázatban a vízgazdálkodási társulat
kedvezményezett volt, ott kötelezettségünk volt megvizsgálni az átadás–átvétel jogszerűségét.
(Hiszen törvényi rendelkezés alapján az állami tulajdonú létesítményeket érintően kell
átvennünk a kedvezményezetti feladatokat, de a társulatok - mint üzemeltetők- önkormányzati
tulajdonú létesítményekkel kapcsolatos pályázatokban is részt vettek.)

Igazgatóságunknak további feladatai vannak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott támogatásból megvalósult vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatban is.
6 ilyen pályázat áttekintését és egyeztetését végeztük el, 1 esetében nem állami
létesítményeket érintett a beruházás, annak átvételétől eltekintve, 5 pályázat fenntartási
feladatai kerültek át igazgatóságunkhoz.

A fenntartási feladatok támogatási összege felettes szervünk tájékoztatása alapján
rendelkezésre áll, a támogatási szerződések előkészítése és aláírását követően a fenntartási
munkákat el kell végeznünk.

VGT megnevezése érintett vízilétesítmények

Nyírségi VGT Farkassűrű (IV/2) mellékág, IV/2-1. oldalág, Ménestisztási
szivárgó, Jánossárai szivárgó

Nyírségi VGT
Napkori (VII/2) mellékág, Létai-Pócspetri (IV-3-1) oldalág,
Hadházi (VIII/7) oldalág, Kemecsei-Turai szivárgó, Hintófarki
szivárgó

Felsőszabolcsi VGT XI. csatorna, Kanyár legői, IX alsó, Bodzásréti csatorna
Felsőszabolcsi VGT VIII-IX összekötő, Patkóréti csatorna, XIV. csatorna
Ecsediláp-Krasznabalparti VGT Nyírcsaholyi I.sz. mellékfolyás

1. táblázat Megvalósult”társulati” pályázatok

Az alábbi projekt tekintetében volt jogutódlásunk:

„Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi
árvízszintcsökkentő tározó területén” megnevezésű tervezett projekt.

A projekt célja a beregi térség sajátosságait figyelembe véve a tájgazdálkodási feltételek
javítása, vízi infrastruktúra fejlesztése. A Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs
fejlesztési projekt már részben támogatja a tájhasználat váltást. A térség természeti értékei
növekednek a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztésével. A megépítésre tervezett létesítmények
több funkció betöltésére alkalmasak: vízkárelhárítás, vízpótlás, vizekkel való hatékony
gazdálkodás megvalósítást szolgálják.
Az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat és a fejlesztéssel érintett területen illetékes
FETIVIZIG között megállapodás született arról, hogy a tájgazdálkodási projekt
kedvezményezettjévé az Igazgatóságunk váljon, és lehetőség szerint a tájgazdálkodási projekt
párhuzamosan valósuljon meg szintén a FETIVIZIG által menedzselt „Beregi komplex
árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” nevű projekttel.



A két projekt együttes kivitelezésében rejlő lehetőségeket és veszélyeket, illetve más
intézményi-szervezeti kérdéseket átgondolva az Igazgatóságunk azt a döntést hozta, hogy
2014-ben nem köti meg a támogatási szerződést a tájgazdálkodási projekt megvalósítására,
későbbi időpontban, pályázati forrásból kívánja a minden részletére kiterjedően előkészített
projektet megvalósítani. 2016 februárjában az immáron Országos Vízügyi Főigazgatóság –
FETIVIZIG Konzorciumának keretében megvalósítandó projektet támogatásra érdemesnek
ítélték.

II.3. Önkormányzati tulajdonú művek (felajánlás) átadás-átvétele

A VGT 45/D § -ában foglaltakra hivatkozva a FETIVIZIG-hez 23 db önkormányzattól
érkezett megkeresés, melyben az önkormányzatok a belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló
vízfolyásokat, csatornákat ajánlották fel üzemeltetésre és fenntartásra.
A felajánlott önkormányzati tulajdonú, illetve a belvizek elvezetését vagy az öntözővíz
továbbítását akadályozó vízilétesítmények üzemeltetésre és fenntartásra történő átvételéhez
külön eljárás rendet adott ki az OVF, melynek a főbb lépései az alábbiak voltak:

1. Kérelem, felajánló nyilatkozat benyújtása; határidő 2014.03.31.
2. A helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozat vízügyi igazgatási szerv által

történő szakmai ellenőrzése; határidő 2014.06.30.
A csatornák átvételének az alábbi kritériumoknak kellett megfelelni:

 a felajánlott vízilétesítmény befogadója vízügyi igazgatósági kezelésű (kizárólagos,
Kormányhivataltól, társulattól átvett vagy átveendő) csatorna, vízfolyás

 belterületi belvízcsatornák közül csak az, amely külterületről érkező és külterületre
kivezető állami tulajdonú vízfolyások, csatornák közötti összeköttetést biztosítja.
A Vgtv. 4. § (1) bek. f) pontja értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi
vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés. Ezzel párhuzamosan a
Vgtv. 16. § (5) bek. b) pontja szerint a helyi önkormányzatok feladata a település
belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által
okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a védőművek
fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. E rendelkezésekből
megállapítható, hogy az üzemeltetésre felajánlott belterületi belvízelvezetést szolgáló
árkok, mint belterületi védőművek fenntartása a helyi önkormányzatok feladata és
nem állami feladat.

 csak nyílt csatorna vehető át (zárt rendszerű, helyi vízelvezetést szolgáló csatorna
nem)

 külön földhivatali nyilvántartással (hrsz-el) és csatorna vagy árok művelési ág
bejegyzéssel rendelkezzen,

 a létesítmény vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen,
 azon létesítmények, melyeket üzemeltetni is kell, nem csupán fenntartani (pl.:

szikkasztó árkot nem), legalább egy vízkormányzó műtárgy van rajta
 a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által

veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által
védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés szerint szükséges fenntartó sáv megléte

 öntözési célú csatorna, vagy vízfolyás esetén vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező
vízhasználó részére biztosít öntöző vizet – (a halastavi, halgazdálkodási vízkivétel
nem öntözési célú)



 tulajdonjogi helyzete rendezett legyen, azaz a felajánlott létesítmény tulajdonjogilag is
legyen folytonos (minden szakasza legyen önkormányzati, illetve állami tulajdonban)

3. Döntés meghozatala az átvállalásról illetve az elutasításról; határidő: 2014.06.30.
4. Pozitív döntés esetén a vízügyi igazgatóság a felajánlott és átvételre javasolt csatornák,

vízfolyások tulajdonosával ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
5. A vízügyi igazgatóság a szerződés megkötését követően 3 hónapon belül átveszi a

vízfolyást vagy csatornát fenntartásra, üzemeltetésre.

Az Önkormányzatoktól beérkező kérelmeket a Vízrendezési és Öntözési Osztály összesítette
és feldolgozta. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feltételrendszernek a
felajánlott vízfolyások és csatornák nagy része nem felelt meg. A legtöbb önkormányzat
vonatkozásában a hiányzó dokumentumok alapján a közérdekűséget, illetve a
belvízelvezetésben vagy öntözésben betöltött szerepet egyértelműen nem lehetett
megállapítani, így a felajánlást el kell utasítani.

Az Új-Beregi VGT területéről 19 önkormányzattól és a Nyírségi VGT területéről 4
önkormányzat részéről összesen 120 db, kb. 200 km hosszú önkormányzati kezelésű csatorna
felajánlási kérelme érkezett be Igazgatóságunkhoz, mely összesen több mint 190 db ingatlant
érint.

Az előírt feltételeknek megfelelt (pl. Gelénes település, 3. melléklet), valamint a
"Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben, és benne a Beregi árvízszint
csökkentő tározó területén" projektben érintett összesen 18 db (42,53 km hosszú)
önkormányzati csatorna üzemeltetési szerződéseinek megkötése van folyamatban.

II.4. Kijelöléssel „Egyéb tulajdonú vízi létesítmények FETIVIZIG részére hatósági úton
történő üzemeltetői, fenntartói kijelölése”

2014. június 30-án a VGT módosítása értelmében, Igazgatóságunk 451 db önkormányzati
vagy egyéb tulajdonú ingatlan vonatkozásában kérte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságtól
ezen ingatlanok által érintett csatornaszakaszok kijelölését 215,4 km hosszon.
A kijelölt csatornaszakaszoknak a törvény 45/D. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a
belvízelvezetés vagy öntözővíz továbbítás zavartalan biztosítása érekében - a Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésébe és fenntartásába kell kerülni.
Kérelmünkben külön szerepeltek a "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben, és
benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" megnevezésű projektben érintett,
meglévő vagy új építésű csatornák, amelyek fenntartását az Igazgatóságnak biztosítania
szükséges a pályázat megvalósítását követő fenntartási időszak végéig.
2014. szeptember 5-én az OVF részére küldött jelentésünkben jeleztük, hogy az
önkormányzati és egyéb tulajdonú csatornaszakaszok kijelöléshez kapcsolódóan központi
eljárásrendet, és üzemeltetési szerződéstervezet készítését várjuk.

Belvizek elvezetését vagy az öntözővíz továbbítását akadályozó vízilétesítmények esetén:

1. A vízügyi igazgatóság megvizsgálta, hogy van-e olyan nem vízügyi igazgatósági
kezelésű mederszakasz, mely akadályozza az állami kezelésű szakaszokon a
belvízelvezetést és öntözővíz szolgáltatást.



Pl. két állami kezelésű szakasz közé, a lefolyási, illetve öntözővíz továbbítási útvonalba
beékelődött mederszakasz elhanyagolt állapota akadályozhatja az állami kezelésű
szakaszokon a belvízelvezetést és öntözővíz szolgáltatást.

2. Amennyiben az 1. pontban jelzett feltétel fennáll, a vízügyi igazgatóság kezdeményezte a
vízügyi hatóságnál az 1. pontban meghatározott vízfolyás- vagy csatornaszakaszra
történő kijelölését üzemeltetőnek, fenntartónak.

3. A vízügyi hatóság 60 napon belül hatósági eljárás keretében dönt az üzemetető és
fenntartó kijelöléséről.

A vízügyi hatóság kijelölő döntése 2 évig hatályos és fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtandó. A kijelölő Határozatok érvényességi ideje 1 évvel hosszabbíthatóak.

Igazgatóságunk területén a Nyírségi, Szatmári és Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségek területi
bontásában adott ki a Hatóság egy-egy, azaz összesen három kijelölő Határozatot 2015
júniusában, melyben településenként, helyrajzi számonkénti bontásban vannak megnevezve
csatornaszakaszok, melyek üzemeltetője a FETIVIZIG. Ezt az eljárási módszert vették
mintául a többi Igazgatóság területén az OVF központi utasítása alapján.

Jelenleg folyamatban vannak a Szerződések megkötése, előkészítése.

III. AZ ÁTVETT VÍZI LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
FELADATOK

III.1. Ingatlan nyilvántartás aktualizálása
Az átadás-átvételi dokumentációk összeállítása rávilágított bizonyos ingatlanrendezéssel
összefüggő problémákra (tulajdonviszonyok, helyrajzi számok pontatlansága), melyek
tisztázása létfontosságú. Az érintett csatorna szakaszok és parti sávok üzemeltetési és
fenntartási munkáit az igazgatóság csak abban az esetben tudja ellátni, ha az ingatlanok
földhivatali nyilvántartása rendeződik.

Az ingatlan nyilvántartás pontatlanságai nehezítették a csatornák átvételét. A
tulajdonviszonyok tisztázatlansága (önkormányzati, magán vagy egyéb tulajdon), a helyrajzi
számok pontatlansága, illetve a csatorna nyomvonalának megváltozása, vagy megszűnése
mind késleltették a jogszabályban vállalt kötelezettségek teljesítését. Ezek rendezése további
intézkedést igényelt és igényelni fog.

Felmerült probléma volt továbbá a nem beazonosítható helyrajzi számok. Amikor a csatorna
nem rendelkezik önálló helyrajzi számmal, hanem közös helyrajzi számon van a mellette lévő
területtel, úttal, szántóterülettel stb., vagy esetleg más megnevezése van a csatornának pl.
útárok.
Az OVF nem tudott aktuális ingatlan nyilvántartási adatokat biztosítani. Társulatoknál
ingatlan nyilvántartások nincsenek, vagy hiányosak, ha léteznek általában nem aktuálisak. A
csatornák ingatlan nyilvántartásba történő kezelőváltása sürgős volt. Földkönyvi adatok
kikérése a Járási Földhivataloktól 3129 db hrsz tekintetében történt földkönyv formájában.



III.2. Szerződések megújítása, kezelői hozzájárulások hiánya

Az átvett vizi létesítmények esetében több szerződés, megállapodás is átkerült a művekkel,
ami akár kötelezettségekkel is járhat (pl.: közérdek mértékét meghaladó csatornaterhelések
többletfenntartási feladatai). Ezen szerződéseket, megállapodásokat a társulatoktól be kell
gyűjteni, meg kell vizsgálni azok jogszerűségét, illetve tartalmi megfelelősségét és
kezdeményezni kell az érintett féllel új szerződés megkötését, megújítását.
Több esetben előfordult már, hogy a társulat által korábban kezelt csatornát érintő munkákra
kezelői hozzájárulást adtak ki korábban Igazgatóságunktól pedig újabbat vagy módosítást
kértek az engedélyesek. Az átadás-átvételi eljárás során ezek a dokumentumok nem kerültek
átadásra. A társulatok által előírt kikötéseket, előírásokat így nem tudjuk nyomom követni.

III.3. Társulati vizi létesítmények rekonstrukciója

Belügyminisztériumi közvetlen forrásából elvégzett munkák

A Belügyminisztérium, mint támogató költségvetési szerv és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, mint kedvezményezett költségvetési szerv között létrejött egy támogatási
megállapodás, mely értelmében 2014. május 30-án határidőre elkészültek az alábbi
munkálatok.

- 11 db Társulatoktól átvett szivattyútelepen történt különböző mértékű rekonstrukció,
gép- és acélszerkezetek helyreállítása,

-  iszapolási (4200m3), rézsűképzési (12000 m2), és depóniarendezési (17000 m2)
munkák kerültek megvalósításra a Pazonyi (VII/1) 2+000-4+000, 6+000-8+000 km
és a Balkányi (VII/3) 4+000-10+000, 12+000-14+000 km szelvényei között.

Szivattyútelep neve Anyag, eszköz igény felsorolása

Rókakúti/Demecser  2 db KCK 700 típusú szivattyú és tartozékainak, az elektromos gazkiszedő és a
gépház felújítása. Kondenzátorok cseréje.

Cseréstói/Kék  A szivattyú és a légtelenítő szivattyú tömszelence tömítésének cseréje. A
kapcsolószekrény és az esőelvezető csatorna, valamint a kapuk javítást igényelnek.

Zsadányi/Kemecse A meghajtó villanymotor felújítást, a 2 db kondenzátor pedig cserét igényelt. Az eső
elvezető csatorna és a bejárati nagykapu javítást igényel.

Halastói/Kemecse Kapcsolószekrény és a Csepel diesel meghajtómotor javítást igényelt. A műhely
épület belső tatarozása.

Szőlőaljai/Kemecse A Csepel meghajtó diesel motor javítása. A tetőszerkezet és az eső elvezető csatorna
felújítása.

Mágai/Nagyhalász Az I. sz. szivattyú visszacsapó szelep cseréje. A melléképület tető borítása és az
esőelvezető csatorna javítása.

Kovásztai/Kótaj Az elektromos betáp. kábel cserétje. Légtelenítő szivattyú javítása. A nyílászárók és
a tetőszerkezet javítása.

Csűrparti/Tiszabercel Az elektromos gazkiszedő javítást és korrózióvédelmet igényelt.
A három szivattyú üzemóraszám alapján felülvizsgálatot igényelt.

Bözséri/Tiszatelek A gravitációs zsilip és a fix gereb javítása és korrózióvédelme.

Csibaréti/Tiszatelek Az elektromos gazkiszedő és kihordószerkezet javítása és korrózióvédelme.

Zöldtói/Beszterec Kapcsolószekrény átvizsgálása, javítása.

2. táblázat Szivattyútelepek helyreállítási, javítási feladatai



Az elvégzett rekonstrukciós munkáknak köszönhetően a csatornák belvízlevezető funkciója és
a szivattyútelepek üzembiztonsága jelentősen javult. Belvízvédekezés alkalmával a feladatuk
ellátására alkalmas állapotba kerültek. A munkálatok összes költsége 26 250 000 Ft volt.

Preventív munkák, művek felzárkóztatása

A 2014. május 9-én kelt 009953-OVF számú távmondat alapján, az ország területén belvíz és
aszály megjelenésére egyaránt számítani lehetett. Mivel egyes vízilétesítmények az akkori
állapotukban a feladatuk ellátására nem voltak alkalmasak, ezért engedélyezve lett az I. fokú
preventív jellegű belvízvédelmi készültség elrendelése.
A védekezés teljes költsége 80 054 468 Ft volt, a rendelkezésre álló 80 millió Ft-os keret így
100%-ban felhasználásra került.

2014. május 10-én 9 órától megtörtént a készültség elrendelése, amely során elkezdődött az
engedélyezett beavatkozások kivitelezése.

A művek felzárkóztatása érdekében elkészültek az állapot-felmérési jegyzőkönyvek, a
felzárkóztatás első ütemében a korábban társulati kezelésű szivattyútelepek legfontosabb
gépészeti és magasépítési munkái kerültek meghatározásra, melyeket az Igazgatóság a
preventív védekezés keretében 100%-ban teljesített.
A társulatoktól átkerült szivattyútelepek közül 11 db szivattyútelepen, szükség esetén
elkészült a magasépítmények felújítása, javítása, ajtó csere, vízelvezető rendszer cseréje,
térvilágítás kiépítése, riasztó rendszer kiépítése, elő-és utófenék burkolat helyreállítása. Az
elvégzett munkáknak köszönhetően a szivattyútelepek feladatukat teljes mértékben ellátni
képesek.

Egyéb fenntartási és helyreállítási munkák:
 burkolatok, lépcsők, betonfelületek javítása,
 kaszálás, parlagfűmentesítés, gyomtalanítás,
 vízmérce lapok cseréje, helyreállítása.

Egyéb gépészeti munkák:
 tetőszerkezet javítása,
 ereszcsatorna javítása,
 névtáblák gyártása,
 nyílászárók javítása, festése,
 gépek festése,
 kapu és kerítés javítása,
 biztonságtechnika (riasztó) kiépítése,
 kültéri WC készítése,
 térvilágítás kiépítése,
 gazkiszedő javítása.

A rávezető csatornák kb. 500 m-es szakaszának iszapolása, valamint a jelentősebb csatornák
kotrása, gyökérzónás iszapolása, kaszálása, cserjézése is megtörtént. A 73,240 km hosszban
elvégzett kotrások során a csatornák vízszállító-képessége jelentősen nőtt, egy belvizes
időszak folyamán feladatuk ellátására alkalmas állapotba kerültek.



A csatornák iszapolása során az alábbi munkák történtek:
 kaszálás,
 cserjézés,
 kotrás,
 depóniarendezés.

Az elvégzett kotrások során a csatornák vízszállítóképessége jelentősen nőtt, öntözővíz
szállítás ellátására alkalmas állapotba kerültek.

A munkák egy része vállalkozási szerződések útján, külső vállalkozók bevonásával, jelentős
része pedig saját erő igénybevételével, közfoglalkoztatottak közreműködésével került
elvégzésre, az őri állomány irányításával.
Igazgatóságunk területén 2014. május 10. és augusztus 26. között volt a preventív jellegű
belvízvédelmi készültség elrendelve.

III.4. Üzemeltetési tapasztalataink, megoldandó feladataink

Az átvett vízi létesítmények állapota általában nagyon rossz volt, mindegyiken látszódott a
fenntartás hiánya. Olyan mértékben elhanyagoltak voltak (cserjékkel és fákkal benőttek,
feliszapolódottak, műtárgyaik működésképtelenek, rossz állapotúak, vízfolyási akadályok
fordulnak elő rajtuk, néhány csatorna (pl. Márki-ere csatorna) fel sem lelhető), hogy
funkciójukat csak részben látták el.
A valós állapot megismerése érdekében a csatornák teljes geodéziai felmérése szükséges.

A Szakaszmérnökségek közfoglalkoztatott dolgozóikkal elsősorban a főművi csatornák
fenntartási munkáit végeztették el. Az átvett társulati csatornákból azokon végeztek munkát,
amelyek a belterületek belvízmentesítését biztosítják. A társulatoktól átvett csatornákon
átlagban 40-80 cm volt a feliszapoltság, azonban nem csak a feliszapolódás jelentett gondot,
hanem a rajtuk található töredezett, feliszapolódott átereszek is.

A helyzet javítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük meg:

1. 2015 márciusában Igazgatóságunk elkészítette a „Társulati művekre vonatkozó
felzárkóztatási program”-ot.

A szakaszmérnökségek működési területeire eső társulati kezelésű csatornák és azok
műtárgyainak soron kívüli állapotfelmérésére korábban már sor került. A helyszíni felmérések
igazolták azt a tényt, hogy az átvétel során érintett belvízvédelmi művek karbantartottsága
nem megfelelő. Akkori állapotban többségük nem volt alkalmas a keletkező belvizek
akadálytalan levezetésének biztosítására. Az érintett csatornaszakaszok vízszállító képessége
messze elmaradt a meglévő, igazgatósági kezelésű csatornákéhoz viszonyítva. Vízfolyási
akadályok fordultak elő rajtuk, cserjékkel és fákkal benőttek voltak. A műtárgyak rossz
állapotúak, sokszor működésképtelenek, az átereszek sérültek, feliszapolódottak.
Összességében elmondható, hogy funkciójukat nem, vagy csak részben voltak képesek ellátni.

A felzárkóztatási program alapvető célja, visszaállítani az átvett csatornák vízszállító
képességét, a rajtuk található műtárgyak műszaki állapotát, továbbá a vízi létesítmények
vízrajzi észlelőhálózatba való bekapcsolásának feltételeit megfogalmazza, valamint
ingatlanrendezési feladatokat határozzon meg. Az ingatlan nyilvántartási rendszer
aktualizálását követően kerülhetett csak sor az átvett csatornákhoz kapcsolódó szerződések és
vízjogi engedélyek megújítására.



Az átadás-átvételi eljárások lefolytatását követően a felzárkóztatási program segítségével az
Igazgatóság képes a kibővült szakmai feladatok végrehajtására.
Az érintett belvízvédelmi műveken elvégzendő feladatok szükségessége és sokrétűsége
érdekében meghatározott fontossági sorrendet indokolt volt felállítani. Kiemelten kellett
kezelni a települések belvízmentesítését szolgáló vízelvezető csatornák helyreállítását, illetve
megfelelő ütemezéssel a további beavatkozásokat is el kellett végezni.

2. 2015. májusában „ A belvízcsatornák egységes arculat és követelmény rendszere a
FETIVIZIG működési területén” nevet viselő  anyag készült el, mely részleteiben
tartalmazta, hogy mely csatornákon milyen jellegű beavatkozások szükségesek. Azonban arra
vonatkozóan nem tartalmaz előírásokat, hogy annak színvonala és egységessége milyen
legyen.
Meghatározásra került a tanulmányban a belvízvédelmi csatornákra vonatkozó alapvető
arculati elvárások, melyek a fenntartási és a jövőbeni rekonstrukciós feladatok végrehajtásánál
alapkövetelményként kell, hogy megjelenjenek.

A társulatoktól átvett belvízvédelmi létesítmények színvonalát a korábban is igazgatósági
kezelés alatt álló művek műszaki állapotára kellett emelni a felzárkózatási program
végrehajtásával. Az egységes megjelenés érdekében a mintaszakaszok kijelölésével és
felmérésével a csatornahálózat arculatának előkészítése megtörtént.

1. ábra. A felzárkóztatási program végrehajtása, folyamatos fenntartás

A már kialakított egységes megjelenést következetes fenntartási tevékenységgel lehetett csak
eredményesen megtartani. A csatornák és műtárgyak karbantartása ezt követően egyöntetűen
elvégezhetővé vált.
Meghatározásra kerültek a tanulmányban az alábbiak:

- nyílt felszínű csatornameder típusok,
- kezelői sáv,
- mederburkolatok, műtárgyak, keresztezések, bevezetések kialakításának követelményei,
- zsilipek, műtárgyak kialakításának, karbantartásának követelményei,
- növényzetszabályozás,
- szelvénykövezés,
- birtokhatárkő elhelyezése,
- sorompó típusok ismertetése.

Az igazgatóság alapvető célja a kezelésében lévő állami tulajdonú vízi létesítmények
megfelelő állapotának biztosítása. A hatékony és gazdaságos üzemeltetés érdekében
létfontosságú az egységes műszaki arculat kialakítása. Az egységes megjelenés tükrözi a jó
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állapotokat és a rendszeres karbantartottságot.  A funkcionális megoldások elvégzése mellett
követelmény a minőségi megjelenés is.

3. Csatorna-őrjárások aktualizálása

A csatornaőrök átlagos leterheltsége az átvételt követően átlag 22-ről 69 km/fő-re nőtt, az
őrök területe és a hozzájuk tartozó csatornaszakaszok hossza sokszorozódott. Ezen területek
fenntartásához nagyobb létszámra, illetve gépi munkavégzésre lenne szükség.
A csatornasűrűség, településszám és a terület nagyságok indokolták az őrjárás határok
módosítását.

Probléma volt és jelenleg is az, hogy az átvett szivattyútelepek üzemeltetéséhez újabb
gépészlétszámot igényel. A meglévő gépészlétszámmal kell megoldani az átvett
szivattyútelepek kezelését. Egy esetleges belvízvédekezés alkalmával kevés lesz a dolgozói
létszám. A gépészképzés megoldása feltétlenül szükséges.
A gátőröknek is kénytelenek voltunk csatornaszakaszokat adni, így nemcsak gát, és csatorna-
őrjárások, hanem összevont gát-és csatornaőrjárások is kialakultak.

4. Az Igazgatóság kezelésében lévő létesítményeken a gépi és kézi karbantartás
ideális arányának meghatározása, kapcsolódó gépigény
A jelentős mértékű csatornahossz kaszálási, fenntartási munkáinak megfelelő ellátása
érdekében gépeket, eszközöket kellett beszerezni.
Az átvétel előtti fenntartási munkák ellátása is igényelte az átlagos 2111 fős
közfoglalkoztatott létszámot. A megháromszorozódott feladatmennyiséget – figyelembe véve,
hogy az átvett csatornák jelentős része állapotfelmérés alapján még nagymértékű
felzárkóztatásra is szorul – a 2015 évre tervezett 2005 fős átlagos közfoglalkoztatott
munkaerő létszámmal kellett elvégezni. Az emberi munka hiányát csak gépi erővel lehett
pótolni. A fenntartási munkáknak a gépi fenntartás irányába kellett elmozdulnia.
Részletesebb műszaki és gazdasági elemzés alapján meghatároztuk a gépi fenntartási munkák
reális költségigényét.
Meghatározásra került a gépi és kézi munkaigény, melynek eredményeként:

gépi munkaigény 49 %,
kézi munkaigény 51 % a reális arány.

Az egyszeri beszerzési költségen jelentős mértékű volt és jelenleg is az, a beszerzendő
eszközpark működtetésének és karbantartásának évi rendszeres finanszírozása. A gépek,
eszközök megfelelő kezelése, működtetése szintén felveti az új gépkezelők felvételének,
illetve a meglévő létszám oktatásának igényét.

IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS JELENLEGI HELYZETE
Az átadás-átvételi eljárást nem egyesével, vízi létesítményenként, hanem társulatonként,
csoportosítva valósult meg.
A korábban társulati kezelésben lévő szivattyútelepek esetében az átadás-átvételi eljárás
előkészítése kezdődött meg korábban. A FETIVIZIG nevére a villanyórák átírása a
szolgáltatónál megtörtént, minden szivattyútelepen leltár készült, a helyszíni bejárások
lezajlottak, valamint állapot-felvételi jegyzőkönyvek készültek.



Ezt követően a vízi létesítmények vonatkozásában zajlottak az átadás-átvételi eljárás
előkészítő munkái.

IV.1. A társulatokkal megkötendő megállapodások állása

Az átadás-átvételi dokumentációk és azok mellékleteinek összeállításra kerültek. Az átadás-
átvételi megállapodás módosított változatát megkaptuk, melynek beépítésre kerültek az
átadás-átvételi dokumentációkba. Az átadás-átvételre kerülő csatornák nettó és bruttó vagyoni
értékeiről továbbra is hiányos információink vannak, ilyen esetekben a korábbi
iránymutatásnak megfelelően 1 Ft-os értéket határoztunk meg. A teljes átadás-átvételi
dokumentációk (a megállapodás és a mellékletek) 3 példányban nyomtatásra kerültek, a
FETIVIZIG aláírását követően aláírás céljából a működési területünkön található társulatok
részére megküldtük. Mind a nyolc társulat az átadás-átvételi dokumentációkat átvette, a
dokumentációk átadásáról készült jegyzőkönyvet aláírták, melyet ügykövetésben
rögzítettünk. Az illetékességi területünkön működő mind a nyolc társulat aláírta az
átadás-átvételi megállapodást.

IV.2. A földhivatalokhoz benyújtott bejegyzési kérelmek állása

A 2016. május 31-i állapotig a földhivatalhoz összesen 2137 db ingatlan vonatkozásában
nyújtottunk be kérelmet, melyből az illetékes földhivatalok 2080 db ingatlan esetében
kezelői jogunkat bejegyezték, az illetékes földhivatalok 57 db kérelmünket elutasították
vagy kérelmünket visszavontuk. Folyamatban lévő bejegyzési kérelem nincs.

IV.3. Az átvett létesítmények vízjogi engedély módosításának állása
A megkötendő vízjogi üzemeltetési engedélyek közül három - Nyírségi-, Felsőszabolcsi- és
Ecsediláp-Krasznabalparti - Társulat esetében kezdeményeztük az átírást összesen 514
csatorna vonatkozásában. A FETIVIZIG működési területén a Vízgazdálkodási Társulatok
ún. gyűjtő vízjogi engedélyekkel rendelkeznek, melyek vagy vízgyűjtő területre, vagy
csatorna listára lettek kiadva. A beadott 3 kérelem vonatkozásában a Vízügyi Hatóság 2015.
december 15-én kelt végzésében tájékoztatta a FETIVIZIG-et, hogy az üzemeltetési
engedélyek módosítására irányuló eljárás ügyintézési határidejét 21 nappal
meghosszabbította. A Vízügyi Hatóság áttanulmányozta a kérelmekben szereplő ingatlanokat,
és nyolc ingatlan vonatkozásában további hiánypótlást küldött. A fenti ingatlanok többsége a
nyilvántartásunk készítése óta változáson mentek keresztül a földhivatali nyilvántartásban,
emiatt további pontosításra van szükség az üzemeltetői jog bejegyezhetősége érdekében. A
hiánypótlásban foglaltakkal kapcsolatban válaszunk összeállítása folyamatban van.

IV.4. Az EU projektek kedvezményezett átírási kérelmeinek állása

Két pályázat fenntartási kötelezettsége lejárt, mely pályázatok vonatkozásában
kezdeményeztük az MVH-hoz beadott kérelem visszavonását. Az MVH az eljárást
megszüntető végzést megküldte.

Az egyéb projektek vonatkozásában kezdeményeztük a kedvezményezett átírását a
FETIVIZIG nevére. Ezen projektek vonatkozásában három db kedvezményezett átírása
megtörtént.



IV.5. A kormányhivatalok - MNV Zrt. - VIZIG által megkötendő vagyonkezelési
szerződések állása

A kormányhivatalok - MNV Zrt. - VIZIG által megkötendő vagyonkezelési szerződések
tárgyában a háromoldalú vagyonkezelői szerződés megkötésével kapcsolatban a FETIVIZIG
nem érintett. Az összes ismert 769 db kormányhivatali helyrajzi szám közül 596 esetében
kezdeményeztük a földhivatali átvezetést, melyek közül mai napig, 535 db hrsz
vagyonkezelői jogát jegyezték át a FETIVIZIG nevére. A kérelmünket 4 db ingatlan
vonatkozásában elutasították, két ingatlan esetében kérelmünket visszavontuk.
A maradék 173 db ingatlan nagy része nem állami tulajdonú és/vagy nem vízi létesítmény.

V. KAPCSOLÓDÓ JÖVŐBENI FELADATAINK

V.1. Ingatlan-nyilvántartás aktualizálása
Az átvett vízi létesítmények több esetben pontatlan ingatlan nyilvántartással rendelkeznek,
ami a létesítmények rekonstrukciós forrásainak megszerzését nehezíthetik. Kiemelt feladat az
ingatlan rendezésük. Ez a feladat olyan mértékű munkát igényel, aminek az elvégzését
ütemezni szükséges.

A mederfenntartási munkák elvégzését a legtöbb helyen akadályozza a parti sávok jogellenes
használata, melyek így a fenntartást végző munkagépek számára nehezen megközelíthetőek
Elsődleges feladat a partél valós helyzetének rögzítése, mely magában foglalja a birtokhatár
kitűzését, a valós és a nyilvántartási állapot összevetését, az eltérések kigyűjtését, a
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárását. Az eltéréseket helyszínrajzilag és
táblázatosan is meg kell jeleníteni.

Az átvett szivattyútelepek esetében épületfeltüntetési vázrajzok készítése szükséges.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a csatornahálózat felmérése (BEKA programban felmért
csatornák kivételével), a csatornahálózat geodéziai bemérése érdekében 100 méterenként és
minden csatornakeresztezésnél (befogadónál) el kell végezni a kereszt-szelvények felvételét.
Az esetlegesen vízfolyási akadályt képező műtárgyakról, átereszekről pontos, naprakész
kimutatást kell készíteni.

V.2. Vízjogi engedélyek megújítása
A jövőben megoldásra folytatnunk kell a vízjogi engedélyekkel kapcsolatos munkánkat az
üzemeltetői jog bejegyezhetősége érdekében. Folyamatos a kapcsolat a FETIVIZIG, a
Földhivatal és a Hatóság között. Jelenleg is vannak folyamatban lévő ügyek.

V.3. FETIVIZIG védelmi szabályzat, terv aktualizálása
Ahhoz, hogy az Igazgatóság kezelésében lévő összes művön megfelelő színvonalú védekezési
tevékenységet tudjunk ellátni, elengedhetetlen a belvízvédelmi tervek teljes átdolgozása mind
a 12 belvízvédelmi szakaszra vonatkozóan. Ennek az előkészületi munkái már megkezdődtek
és első lépésben megtörtént a megnövekedett feladatok egyenletes elosztása érdekében az
őrjárás határok átgondolása.
A belvízvédelmi tervek két legfontosabb eleme az aktuális állapotokat hibátlanul ábrázoló
helyszínrajz (átnézetes, részletes) és a kezelésünkben lévő összes csatornákra vonatkozó,
megújított, digitalizált hossz-szelvény.
A tervek főbb tartalmi követelménye a jelenlegi tervekével azonos.



A vízi létesítmények átvételével a következőket kell aktualizálni:
 általános belvízvédelmi terv
 belvízvédelmi szakaszonként a belvízvédelmi tervek (12 db)
 vízjogi engedélyes tervek belvíz öblözetenként
 új és a lehető legpontosabb nyilvántartások létrehozása (kezelői tevékenységhez)
 őri nyilvántartások aktualizálása

Ezen feladatok elvégzése részben megtörtént vagy folyamatban van.

V.4. Csatorna őrjárás határok felülvizsgálata, őri létszám növelése

A társulati csatornák átvételét megelőzően Igazgatóságunk működési területén található 12
belvízvédelmi szakaszon összesen 47 fő csatornaőr látta el a napi feladatokat.

Átvétel előtti

Szakaszmérnökség Terület
(km2)

Főművi
csatorna

hossz (km)

Átvétel
előtti őri
létszám

(fő)

átlagos
terület

(km2/fő)

átlagos
csatornahossz

(km/fő)
Nyíri 2066 254 15 137,73 16,93

Felsőszabolcsi 1387 260 13 115,58 21,67
Szatmári 1762 530 19 92,74 27,89
Összesen 5215 1044 47 115,35 22,16

A teljes működési területet csak vegyes, azaz gát- és csatornaőri feladatokat egyaránt ellátó
őrjárásokkal együtt lehet lefedni. A 12 belvízvédelmi szakaszon 34 fő gát- és csatornaőri
feladatokat egyaránt ellátó kolléga dolgozott a társulati csatornák átvételét megelőzően.
Emellett 3 fő tározóőr dolgozott igazgatóságunkon, akik csatornaőri feladatokat is elláttak. A
szivattyútelepeken összesen 9 fő gépész dolgozott. A FETIVIZIG területén összesen 93 fő
látott el a belvízvédekezéshez kapcsolódóan őri és gépészeti feladatot, ezt szemlélteti a
következő táblázat.
Az őrjárások számának növelése, határaik módosítása szükséges, hiszen jelen állapotban is
kevés az őri létszám és jelentős az őrök leterheltsége. Azonban csupán őrjárás határok
módosításával a probléma nem orvosolható, a megoldást az őrjárás határok módosítása, az
őrjárások számának minimális növelése és ezzel együtt a létszámfejlesztés jelenthet.

Átlagosan őreink leterheltsége is háromszorosára növekedett.

Felmérésre került az Igazgatóság humán erőforrás igénye a feladatnövekedések figyelembe
vételével. Fontos szempont volt, hogy az őrök azonos mértékben legyenek leterhelve,
átlagosan 32 fő közmunkás irányítása, és 32 km hosszú csatornahálózat bejárása legyen egy-
egy csatornaőr feladata.

Számításaink szerint további 42 fő csatornaőr alkalmazásával hatékonyan el lehetne látni a
megnövekedett feladatainkat, így teljes működési területünket csatorna őrjárásokkal tudnánk
lefedni. A csatornaőri létszám növelése önmagában nem elegendő, az átvett vízi
létesítményekkel (11 db szivattyútelep, 178 db műtárgy) a gépészeti feladatok is ugrásszerűen
megnövekednek. A hatékony munkavégzéshez 18 fő szivattyútelepi gépész valamint az
MBSZ részére további 15 fő gépész felvétele indokolt.

A fizikai állomány tekintetében 75 fő csatornaőr és gépész felvétele lenne optimális.



A 2014. évben nem volt lehetőségünk növelni a fizikai állomány létszámát, ezért a
legfontosabb szempont az volt, hogy az őri létszám változtatása nélkül, de az őrök közel
azonos leterheltségével alakítsuk ki az őrjárásokat. 2015 márciusában állítottuk össze a
„Csatorna őrjárások átalakítása a megnövekedett csatornaőri feladatok kezelésére” c.
módosítási javaslatot, mely alapján az őrök feladat meghatározása megtörtént.
Működési területünkön 96 őrjárást határoztunk meg, melyek közül 44 őrjáráson látnak el
csatornaőri feladatokat a gátőrök, 1 őrjárás esetében közfoglalkoztatott csatorna őr dolgozik,
valamint 3 fő tározóőr területéhez is tartoznak csatorna szakaszok. 1 fő szivattyútelepi gépész
dolgozik csatornaőrként is. Továbbá 47 db klasszikus értelemben vett csatorna-őrjárás
található még területünkön.
A csatorna őrjárások határait folyamatosan aktualizálni kell, figyelemmel kell kísérni az új és
régi dolgozókat, az egyenlő mértékű teherelosztást.

V.5. Hosszú távú fenntartási, üzemelési feladatok ütemezése
A jövőben egyik legjelentősebb feladat lesz az átvett létesítmények vízelvezető képességének
biztosítása. Ezt a feladatot már nem csupán a közfoglalkoztatás keretében kézi munkával,
hanem fenntartó gépek alkalmazásával kell ellátni. Kiemelten kell kezelni a települések
belvízmentesítését szolgáló vízelvezető csatornák helyreállítását. Ezek a munkák jelentős
forrásokat - esetleg pályázati forrásokat- igényelnek.

V.6. Vagyonleltár aktualizálása
Az átadás-átvételi eljárást követően a ténylegesen, műszakilag is átvett létesítményeket
vagyoni értékük szerint vagyonleltárba kell venni, ahol megadta a társulat a vagyoni értéke,
ahol nem adtak meg vagyoni értéket ott hrsz-ként 1 Ft-os értékkel lesz bevezetve a vízügy
vagyonleltárába.



VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyonkezelő váltása elősegíti, a
belvíz elleni védekezés hatékonyságának megerősítését, valamint az öntözővíz-továbbítás
eredményességének fokozását.

A Társulatoktól átvett műveken továbbra is feladatként fog jelentkezni a kezelésünkben és
üzemeltetésünkben „átkerült” csatornák és nyárigátakat érintő hatósági engedélyek kiadását
megelőző kezelői- és üzemeltetői hozzájárulások kiadása, szakfelügyeletek ellátása, műszaki
átadásokon való részvétel, tervegyeztetések, lakossági panaszok, bejelentések kivizsgálása,
szakmai segítségnyújtás, önkormányzatokkal való együttműködés.

A belvízrendszer állapotáról közvetlen képet kaptunk, hiszen az állapotfelmérések
megtörténtek. Az átvett művek elhanyagolt állapotai folyamatosan felszámolásra kerülnek. A
lehetőségek figyelembevételével a rendszerelemek jó állapotba kerülnek, pályázati források,
preventív védekezés és a közfoglalkoztatási programok által.

Az átadás-átvétel kapcsán szakmailag megalapozott – rövid határidős – munka
(állapotfelmérések, költségbecslések, jelentések, adatgyűjtések, egyeztetések) nagy
leterheltséget jelentett a szakágazati, valamint a szakaszmérnökségi dolgozóknak.
A nagy leterheltség ellenére eredményes munka áll a dolgozók mögött. A jövőt tekintve már
lényegesen kevesebb feladat maradt hátra.

Összefoglalásként elmondható, hogy én, személy szerint, aki az egész átadás-átvételi
folyamat vége felé csöppentem bele a munkákba, nagyon sokrétű, fokozatos figyelmet
igénylő feladat „terhelte” a kollégákat. A megörökölt munka a jövőben is sok megoldandó
feladatot rejt magában.

A dolgozat összeállítása sokat segített abban, hogy átlássam a bekapcsolódásom előtti (2015.
október előtti időszak) eseményeket, történéseket. A múlt megismerése nagyban hozzá járul
a jövőbeni eredményes, precíz munkához.

Minden tiszteletem a kollégáké, akik ebben a munkában részt vettek, hiszen egy teljesen új
dolgot ötletesen, profi módon oldottak meg.
Mindezt az is mutatja, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016 márciusában kelt
levelében alanyi jogi és eljárásjogi szempontból mintaértékűnek minősítette a FETIVIZIG
területén a kijelöléssel üzemeltetésre átvett mintahatározatokat.



Irodalomjegyzék

- FETIVIZIG „Belvízvédelmi terv”,
- FETIVIZIG „Társulati művekre vonatkozó felzárkóztatási program”, A

belvízcsatornák egységes arculat és követelmény rendszere a FETIVIZIG működési
területén”,
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1. sz. melléklet: Vízgazdálkodás Társulatok a FETIVIZIG működési területén



2. sz. melléklet: Feladatok előzetes ütemezésének folyamatábrája



3. melléklet: Gelénes Önkormányzati felajánlott csatornák (piros színnel)



4. sz. melléklet: Felzárkóztatási program intézkedési terv ütemezése 2015-2018



5. sz. melléklet: Korábbi üzemeltetett csatornák a FETIVIZIG területén (1044 km)



6. sz. melléklet: Korábbi+átvett üzemeltetett csatornák a FETIVIZIG területén (3200 km)


