
Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet 

Víz Világnap 2023 

 

 

Rendezvény: Víz Világnapi ünnepi előadóülés 

Helyszín: TIVIZIG, II. emeleti tanácsterem (Debrecen, Hatvan u. 8-10.) 

Időpont: 2022. március 22. 14.00 óra 

 

Program tervezett össz időtartama: 1,5 óra 

Az előadás időtartama: (2x45 perc)  

 

Előadók és előadások a Víz Világnapi ünnepi ülés alkalmából 

1. Dr. Papp Mária c. egyetemi docens, a víziközmű szövetség ny. főtitkára:  

A víziközmű szolgáltatás történelmi fejlődése, jelenlegi helyzete, várható változások 

 

2. Marosi Zoárd műszaki igazgató-helyettes, TIVIZIG: 

A 2022-es, rendkívül aszályos év jellemzői, tanulságai 

 

Az előadások rövid ismertetése: 

 

1. Dr. Papp Mária: A víziközmű szolgáltatás történelmi fejlődése, jelenlegi helyzete, várható 

változások 

A vízi közműszolgáltatás a legfontosabb közszolgáltatás, víz nélkül nincs élet. Magyarországon 

ennek a közszolgáltatásnak az első emlékei már a római korban megtalálhatóak. 

A szolgáltatás kiépítése a XIX-XX. század elején a nagyobb városokban már megkezdődött. 

Az igazi nagyobb beruházások a 70-es évekre tehetőek, majd következett az EU csatlakozás 

évei. 

A rendszer kialakításában az állam és az önkormányzatok szerepe, súlya mindig változott. 

A vízi közműszolgáltatás színvonalát számos tényező befolyásolja – műszaki feltételrendszer, 

természeti adottság, sőt még a történelmi háttér is -, de egy biztos működés feltételeit a politika 

mindig meghatározta, mint ahogy a világ más részein is. 

Napjainkban a Nemzeti Vízművek megalakulásával kialakulóban van egy új szervezeti, 

működési struktúra, melynek számos összetevője van, az új rendszer kialakításához több 

tényező együttes komplex rendszerét kell kialakítani 

Az előadás a történeti visszatekintéstől kezdve a napjaink problémáit próbálja összefoglalni a 

közszolgáltatás e területén. 

 

2. Marosi Zoárd: A 2022-es, rendkívül aszályos év jellemzői, tanulságai 

- Aszályok kialakulása, hidrológiai hátterük 

- Magyarország aszályossági területi besorolása 

- A 2022. évi aszály kialakulása, hidrológiai egyedisége 

- A 2022. évi aszály területi változatosságai 



- Aszály elleni védekezés jogi, műszaki lehetőségei 

- Vízhiány elleni védekezés a Tisza-völgyi vízügyi igazgatóságoknál 

- Vízhiány elleni védekezés a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál 

- Rendkívüli öntözési engedélyek számossága 

- Vízkorlátozási szabályok (órarend kialakítása, hatósági ellenőrzések) 

- Vízhasználatok – fenntarthatóság, javaslatok 

- Tanulságok az aszály kapcsán 


