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1. Az igazgatóság alaptevékenységének bemutatása  
 

  

A TIVIZIG működési területe 6 912 km
2
, amely nem közigazgatási, hanem vízgyűjtő elven van lehatárolva, 

ezért több megyét is érint, Hajdú-Bihar megye szinte teljes egészét, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-

Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye kisebb területeit.  

A terület árvízi sajátosságaihoz tartozik, hogy mintegy fele mentesített ártér (gátszakadás esetén ennyit önthet 

el a víz), a hat ártéri öblözetben 40 település van, ahol százezernél több lakost fenyeget az árvíz. 

A működési területen 348 km árvízvédelmi fővédvonal, 250 km másodrendű védmű (szükségtározó és 

lokalizációs töltés) szolgálja az árvíz elleni biztonságot. A három árvízi tározó 70 millió köbméter víz 

ideiglenes visszatartását biztosítja. Védekezés idején kilenc árvízvédelmi szakaszra tagozódik a rendszer, 

ami 39 gátőrjárást foglal magában. A fővédvonalak — a 2014. évi MÁSZ változás miatt — több mint 335 

km hosszúságban nincsenek a megfelelő méretűre kiépítve, melyeken 64 db állami és 25 db nem állami 

keresztező létesítmény (zsilip, nyomócső, műtárgy) védekezési üzemirányítását kell ellátni.  

A területi belvízvédekezés kapcsán kiemelendő, hogy az igazgatóság kezelésében lévő belvízcsatornák 

hossza 3 668 km, a működési területünkön további közel 4 099 km (üzemi, egyéb) csatorna van, 

amelyeken a védekezés összehangolása igazgatóságunk feladata. Az 56 db stabil szivattyútelepünk összes 

kapacitása meghaladja a 118 köbmétert másodpercenként. Hordozható szivattyúink száma 98 db, 

kapacitásuk összesen 20 m
3
/s, ezeket belvízvédekezés során mobil állásokként telepítjük a szükséges helyekre. 

A 33 db belvíztározónk össztérfogata 80 millió köbméter. A rendszer 72 csatorna őrjárásra van felosztva. 

Működési területünkön öntözésre felszíni vízből jelenleg a kezelésünkben lévő vízfolyásokon 660 db vízjogi 

engedély van kiadva 23 466 ha területre, míg az engedélyezett halastavak száma 39 db, területük 6 268 ha. 

Jóléti tavakra, horgásztavakra, vizes élőhelyekre 53 db vízjogi engedély került kiadásra 3 134 ha területre. 

Az igazgatóság jelenlegi jóváhagyott létszáma 382 fő volt, mellyel szemben a jelenlegi tényleges létszám 

372 fő. 

A debreceni központ mellett jelenleg három szakaszmérnökség (területi irányítási egység), és egy műszaki 

biztonsági szolgálat is része az igazgatóságnak. Ezek a feladatellátás szempontjainak megfelelően 

szakmailag, szervezetileg, képzettségi vonatkozásban strukturáltak.  

Az igazgatóság létszámának végzettség szerinti összetétele az alábbi: 

 

alapfokú végzettségű 91 fő 24% 

középfokú végzettségű  181 fő 49% 

felsőfokú végzettségű 100 fő 27% 

 

A felsőfokú képzettségű 100 dolgozóból 27 fő rendelkezik vízügyi műszaki végzettséggel. 

Védekezés időszakában az igazgatóság védelemvezetőjének a döntéseit védelmi törzs készíti elő, munkáját 

szakcsoportok (hidrometeorológiai, informatikai, töltésfeltáró, lokalizációs, technikai, munkaügyi, pénzügyi, 

jogi) segítik. Az igazgatóság védelmi szervezeti beosztásában 52 munkatársunk több védelmi feladatra is be 

van osztva. A jelenlegi engedélyezett 310 fős létszámmal mintegy 450 fő védekezési szervezeti beosztáshoz 

kapcsolódó feladatot kell ellátnunk.  

Műszaki biztonsági szolgálatunk védekezés idején védelmi osztaggá szerveződve lát el speciális képzettséget, 

szakismeretet, gyakorlatot, gépesítettséget igénylő feladatokat (szádlemez verés, dúcolás, vonalvilágítás, 

gátszakadás elzárás, szivattyú üzemeltetés, olajleszedés), „békeidőben” végzett vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit a védelmi infrastruktúránk fenntartására fordítjuk.  
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2. Az intézmény finanszírozás és a feladatellátás bemutatása  
 

a.)  Létszám: 
 

Igazgatóságunk 2015. évi eredeti engedélyezett létszáma 362 fő volt, amely a NEKI-től átvett, de az év 

elején a megyei katasztrófavédelemnek átadott 1 fő és a társulati feladatok átvételéhez kapcsolódó 21 

fős többlet egyenlegeként 382 főre emelkedett. 
 

Szervezetünk év végi ténylegesen betöltött létszáma 372 fő volt. A jelenleg üres álláshelyek betöltését 

folyamatosan végezzük. 
Amint azt az előzőekben jeleztük a 1313/2015. számú kormány határozat alapján, a társulatoktól átvett 

feladatokhoz kapcsolódóan 21 fős felsőfokú végzettségű létszámbővítésre kaptunk engedélyt, mely 

létszámtöbblet feltöltése problémákkal terhelt.  

 

Igazgatóságunk meglévő állományának korösszetétele nem ideális, amely azonban főként a 21 fős 

évközi többlet felvételi engedély alapján belépő dolgozók alacsony átlagéletkora miatt kedvező 

változást mutat:  

 

Korcsoportok Fő Megoszlás % 

21-30 év 44 12% 

31-40 év 88 24% 

41-50 év 96 26% 

51-60 év 120 32% 

61 év felett 24   6% 

Mindösszesen: 372 100% 

 

Jelenlegi foglalkoztatottaink képzettségi összetételével beszámolónk korábbi részében már foglalkoztunk. 

 

o Közfoglalkoztatási létszám: 

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 2015. évben két Országos Közfoglalkoztatási Programot hajtott végre. 

 

A 2014-2015. évi Téli Országos Közfoglalkoztatási Program során 2014. október 1 - 2015. február 28. 

közötti időszakban, 5 hónapos időtartamban foglalkoztattunk, átlagosan 658 fő közfoglalkoztatottat. 
A programot 2015. február 28-án befejeztük, a vállalt létszámot és feladatokat teljesítettük.  

 

Igazgatóságunk a téli közfoglalkoztatási programot követő időszakra, 2015. március 1.  - 2016. 

február 29. közötti időszakra, 12 hónapos foglalkoztatásra átlagosan 1 257 fő közfoglalkoztatott 

alkalmazására nyújtott be sikeres pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központjához. 

 

2015. márciusában a Belügyminisztérium a már megkezdett, végrehajtás alatt lévő program 

átlaglétszámának 200 fős csökkentéséről határozott, így a módosított Hatósági Szerződés szerint 

igazgatóságunk 2015. március 1-től 12 hónapos időtartamra 1 057 fő közfoglalkoztatott 

foglalkoztatását valósítja meg. 

 

A közfoglalkoztatás 2015. éves átlaglétszáma 1 033 fő volt.  

 

A létszám helyzet összefoglaló jellemzéseként továbbra is elmondható – a már érzékelhető pozitív 

irányú elmozdulás ellenére is – hogy a szakmai területen továbbra is létszám-növelési igények 

jelentkeznek, főként a fizikai állományú őri létszám területén. 
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b.) Szervezet (intézmény) finanszírozás: 

 

A 382 fő engedélyezett létszámhoz kapcsolódó, központilag biztosított személyi juttatási előirányzat 

nem teljes egészében fedezte a szükséges forrásigényt. 

 

A rendszeres személyi juttatási rész nem tartalmazta a 2014. és 20015. évi bérminimum, illetve a 

minimálbér emelés összegeit (2014. évi 15 700 e Ft; 2015. évi 12 034 e Ft). 

 

Az éves munkatervben szereplő 80 000 Ft/fő összegű cafeteria juttatás az év első felében étkezési 

utalvány formájában a dolgozók részére biztosításra került. A fentieken túl a 60 000 Ft/fős juttatást is 

megkapták a dolgozók, étkezési-és ajándékutalvány formájában. A központi költségvetés által nem 

fedezett személyi juttatások kifizetését az igazgatósági saját többletbevételekből és az OVF által biztosított 

15 000 e Ft értékű támogatási többletből tudtuk végrehajtani. 

 

Az igazgatósági költségvetésben előírt 1 861 100 e Ft összegű összkiadási főösszegen belül a szervezet 

szűken vett költségei a szakigazgatási kiadási előirányzat 882 000 e Ft-os összegének felelnek meg, ami 

azt jelenti, hogy 52,2 %-os arányt képvisel a szervezet működtetése az éves költségvetésen belül. 

 

Ez az előző évekhez viszonyítva jóval kedvezőbb helyzetet jelentett, mert a tényleges szakmai feladatok 

ellátására már a költségvetésbe beépülve jelentkeztek olyan források, amelyek korábban egyedi 

kormányhatározatok nyomán, egyszeri többletforrásként kerültek biztosításra az éves működés 

folyamán, év közben. 

 

A 2015. évi költségvetésünkben ilyen például a térítésmentes vízszolgáltatáshoz kapcsolódó 182 600 e Ft-os 

és a vagyonkezelésünkbe került művek fenntartásához kötődő 155 000 e Ft-os kiadási előirányzat is. 

 

A 2015. évi eredeti költségvetésünkben szereplő források 426 700 e Ft értékű üzemelési és 347 000 e Ft 

összegű fenntartási tevékenység elvégzésére adtak lehetőséget. 

 

Fenntartási és üzemelési munkáink többletforrásaként jelentkezik a 2014. decemberi támogatási 

szerződés alapján folyósított 162 122 e Ft-os többlettámogatás, az 1313/2015. számú kormány 

határozathoz kapcsolódó 91 461 e Ft összegű és az 1734/2015. számú kormány határozatban szereplő 

62 871 e Ft értékű többlet támogatás, melyek mindegyike a társulati művek átvételéből adódó többlet 

feladatokhoz kapcsolódott. 

 

Igazgatóságunk működéséhez kapcsolódóan a 2015. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadások az alábbiak 

szerint alakultak: 

                                                                                                                      e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat módosítások legjelentősebb része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott. 

 

 Előirányzat  

Teljesítés  Eredeti Módosított 

Személyi juttatás 751 200 2 026 844 1 967 548 

Járulék 203 300 394 659  440 778 

Dologi kiadás 871 200 2 508 052 2 136 319 

Intézményi 

beruházás 

35 400 3 193 488 2 934 196 

Átadott 

pénzeszközök 

 57 951 57 935 

Összesen 1 861 100 8 180 994 7 536 776 
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Az előzőekben jelzett kiadások finanszírozásában jelentős hányadot képvisel igazgatóságunk saját 

bevétele. A 376 900 e Ft-os eredeti előirányzaton belül a mezőgazdasági vízszolgáltatás bevételének kiesése 

miatt 81 300 e Ft-tal, 201 300 e Ft összegre kellett emelnünk vállalkozási bevételeink előirányzatát. 

 

A tervezett összeghez képest az éves tényleges működési bevétel összege 440 257 e Ft volt, ami 116,8%-

os teljesítést jelent. A vállalkozási bevételek elmúlt évi összege 214 952 e Ft volt. 

 

Az igazgatósági mezőgazdasági vízszolgáltatás 2015. évi tevékenysége az alábbiak szerint alakult. 

 

A 2015. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenység ellátása az öntözőtelepek és halastavak 

számára   térítésmentes volt. Ennek kapcsán a területünkön működő két vízszolgáltatóval kötöttünk 

ez irányú szerződést, a TRV ZRT-vel valamint a TEDEJ ZRT-vel.  

Az elmúlt évben 182 600 e Ft költségvetési forrás állt rendelkezésünkre a térítésmentes vízszolgáltatás 

finanszírozására, amelyből az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódóan a TRV ZRT részére 155 050 e 

Ft-ot, míg a TEDEJ ZRT részére 10 980 e Ft-ot fizettünk meg a felmerült költségeik 

ellentételezéseként.   

A pénzügyi forrásból fennmaradt 16 570 e Ft összeg az igazgatóságunknál felmerült vízszolgáltatási 

költségek fedezetéül szolgált. 

 

c.) Feladatellátás: 

 

 Szakmai feladatok végrehajtásának bemutatása: 

 

o Árvízvédelem, árvízvédekezés: 

 

Árvízvédelmi vonatkozásban 2015. évben - az alapfeladatok ellátásán túlmenően - kiemelkedő fontosságú 

feladatként jelentkezett a nemzetközi és európai uniós pályázataink teljesítése, amelyek alapvetően a Tisza 

bal parti és a Berettyó menti védvonalainkat érintették.  

Elvégzésre kerültek az idei beruházási forrásból megvalósítható árvízvédelmi fejlesztések, mely keretében a 

Bucsai és Apavári védelmi központok vízminőség javítását célzó munkák valósultak meg.  

A korábban megkezdett elsőrendű védvonalak felmérését folytattuk, továbbá elkezdtük a másodrendű 

védvonalak mérnöki GPS-szel történő felmérését. 

  

Az éves védműfelülvizsgálatokat (elsőrendű védvonalak, állami és önkormányzati kezelésben lévő 

másodrendű védvonalak, illetve keresztező műtárgyak, védelmi anyagok, szertárak) az ütemezésnek 

megfelelően elvégeztük, melynek részleteit a 2015. évi értékelő jelentésben rögzítettük és jóváhagyásra az 

OVF részére megküldtük. 

 

A 2015 évi hidrometeorológiai viszonyoknak köszönhetően árvízhelyzet nem alakult ki a kezelésünkben 

lévő folyószakaszokon, ezért árvízvédekezésre nem került sor.     

Jeges árvíz 2015-ben nem jelentkezett a kezelésünkben lévő vízfolyásokon. A jégtörőhajók állapotáról 

illetve rendelkezésünkre bocsátásáról a KÖVIZIG-gel jegyzőkönyvet vettünk fel, a Berettyó jégmegállásra 

hajlamos hídszelvények a hídvilágításait az MBSZ felülvizsgálta, szükség esetén javította. A 

jégrobbantáshoz igénybe vehető vállalkozásoktól a tárgyévi árajánlatukat bekértük. 

 

o Folyó- és tógazdálkodás, nagyműtárgyak: 

 

Folyógazdálkodás keretében a nagyvízi mederkezelés tervezési munkáinak keretében a Hortobágy-Berettyó 

és Berettyó vízfolyásokhoz kapcsolódó morfológiai és mederhasználati problémák feltárása megtörtént. A 

Nagyvízi Mederkezelési Tervek egyeztetési dokumentációi elkészültek, melyben alapadatokat 

szolgáltattunk, illetve a beavatkozások tervezésében közreműködtünk. 
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Nagyműtárgyak vonatkozásában az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki 

megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet melléklete nevesíti az ország területén található 

vízépítési nagyműtárgyakat, melyek igazgatóságunk területén a következők: 

 

1. Vízlépcsők (duzzasztóművek), esetleg hajózsilippel és vízerőművel 

Hortobágy-Berettyó:  Ágotai vészelzárómű 

 

2. Hajózható csatornák és műtárgyaik 

Keleti-főcsatorna beeresztő és hajózsilip  

Keleti-főcsatorna Balmazújvárosi bukó 

 

3. Vízkivételek 

   Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip 

 

o Sík- és dombvidéki vízrendezés (vízitársulatoktól átvett művek kiemelten): 

 

Síkvidéki vízrendezés területén a létesítmények társulatoktól való átvételével a kezelésünkben lévő hossz 

megháromszorozódott. Az 1 314 km kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornához a társulatoktól átvételre 

került 2 354 km. Ezzel összesen 3668 km belvízcsatorna vagyonkezelését, üzemeltetetését látja el 

igazgatóságunk. A belvízcsatornákon felül a társulatoktól átvételre került 29 db szivattyútelep és 10 db 

szivattyúállás, 6 db belvízcsúcs-csökkentő tározó, 2 db öntözési célú tározó és 395 db vízkormányzó 

műtárgy. 

 

o Belvízvédekezés: 

 

Belvízvédekezési munkákat a 2015. év folyamán január-február hónapokban végeztünk az alábbiak szerint: 

Igazgatóságunk működési területén 2015. év első napján a 09. 08. Berettyó-alsó belvízvédelmi szakaszon 

folytak védekezési munkák (szivattyúzás), I. fokú belvízvédelmi készültség mellett. Ekkor a Tordai 

szivattyútelepen folyt belvízátemelés a Sebes-Körös folyóba, az elöntött terület nagysága 650 ha volt. A 

készültséget 2015. január 12-én szüntettük meg 16
00

 órakor. 

 

2015. január 20-án 10
00

 órától ismét belvízvédelmi készültség elrendelése vált szükségessé. A 09. 07. 

Hamvas-Sárréti  belvízvédelmi szakaszon I. fokú, míg a 09. 08. Berettyó-alsó belvízvédelmi szakaszon II. 

fokú készültséget rendeltünk el. A védekezés kezdetén az elöntött terület nagysága 3 900 ha volt, 12 db 

szivattyútelep üzemeltetése vált szükségessé. Az első napon az átemelt vízmennyiség 229 000 m
3
 volt. 

 

A 09. 07. Hamvas-Sárréti  belvízvédelmi szakaszon az I. fokú készültséget 2015. január 25-én 09
00

 órától 

II. fokúra kellett fokoznunk az elöntött  területek nagyságának megemelkedése miatt. A készültségben lévő 

két védelmi szakaszon ekkor már 5 250 ha volt az elöntött területek nagysága és a 17 működő szivattyútelep 

naponta 565 000 m
3
 vizet emelt át. 

 

A védekezés folyamán az elöntött területek nagysága 5 350 hektárra, ugyanakkor az átemelt víz mennyisége 

napi 1 167 000 m
3
-re nőtt, majd a folyamatos szivattyúzás hatására fokozatosan csökkent. 

 

A csökkenés a készültségi fokozatok mérséklését a 09. 08. Berettyó-alsó belvízvédelmi szakaszon 2015. 

február 10-én 16
00

 órától, míg a 09. 07. Hamvas-Sárréti  belvízvédelmi szakaszon 2015. február 12-én 16
00

 

órától tette lehetővé. 

 

A készültségi fokozatokat 2015. március 02-án 08
00

 órától megszüntettük, a továbbiakban üzemelés terhére 

folyt a szivattyúzás. 

 

o Vízminőségvédelem, aszálykár elhárítás: 
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A vízminőségi kárelhárítás keretében igazgatóságunk területén 2015. évben négy alkalommal került sor II. 

fokú vízminőség védelmi készültség elrendelésére. A káresemények között ásott kút olajszennyezése, 

oxigénhiányos állapot miatti halpipálás, közúti balesetből adódó környezetszennyezés, valamint vízfolyás 

hígtrágyával történt szennyezése fordult elő. A kárelhárítás adminisztratív és operatív feladatait 

maradéktalanul elláttuk. 

Mivel az igazgatóság területén 2015. évben III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség nem került 

elrendelésre, ezért a jogszabályban foglaltaknak eleget téve 2015. december 1-én a Berettyó folyón Pocsaj 

vízminőségi kárelhárítási helyen gyakorlatot tartottunk. A gyakorlatról készült beszámolót az OVF 

elfogadta. 

 

Aszálykár elhárítás keretében minden évben elkészítjük az igazgatóság területére vonatkozó vízkorlátozási 

tervet, mely tartalmazza az első-, a másod-, és a harmadfokú korlátozás esetén életbelépő intézkedéseket és 

vízfolyásonként kiszolgáltatható vízhozamokat. 2015. rendkívül aszályos év volt. Ennek ellenére 

vízkorlátozást nem kellett elrendelni. 

 

o Öntözés: 

 

Igazgatóságunk a mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözőtelepek és halastavak számára biztosít 

vízellátást.  

A mezőgazdasági vízszolgáltatás jelentős részét (az öntözés mintegy 80 %-át, halastavi vízellátás 25 %-át) 

saját dolgozói létszámmal és eszközparkkal látjuk el.  

A saját szolgáltatáson kívül a kezelésünkben lévő egyes létesítményeket (Hajdúhátsági Többcélú 

Vízgazdálkodási Rendszer, K-VIII és Nyugati – főcsatornák) üzemeltetési szerződés keretében működtetjük 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel. 

A részben magán tulajdonban lévő Hajdúnánási Öntözőfürtön keresztül a TEDEJ Zrt. üzemeltetésében 11 

engedélyes kiszolgálása történik.  

Térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 2015. évben öntözésre 11,9 millió m
3
, halastavi 

vízellátásra 70,5 millió m
3
 vizet szolgáltattunk az engedélyesek részére.  

Vízszolgáltatási tevékenységünk során a jelentkező vízigényeket sikerült maradéktalanul kielégíteni. 

 

o Vízrajz: 

 

Vízrajzi alapfeladatokon belül elláttuk napi vízrajzi adatforgalmi tevékenységünket az adatforgalmi rendnek 

megfelelően. Folyamatosan biztosítottuk a vízrajzi észlelési tevékenységet. Folyamatosan végezzük az 

adatok rögzítését az OHM-MAHAB rendszerbe. Rendszeresen végezzük az törzsállomások adatainak 

elsődleges feldolgozását. A Berettyó országhatári szelvényére vonatkozóan egyidejű mérések történtek a 

román vízügyi partnerrel. Külső megkeresésre adatszolgáltatásokat biztosítunk. Elkészítettük a havi vízrajzi 

összefoglalókat. A felszíni és felszín alatti mennyiségi VKI méréseket folyamatosan végezzük.  

 

Üzemelő vízrajzi létesítmények 

   

Megnevezés Összesen törzsállomás regisztrált távjelzett 

Felszíni állomások 451 18 1 26 

Felszínközeli állomás 232 158 94 47 

Felszínalatti állomás  42 42 9 1 

Hidrometeorológiai állomás    30 13 - 9 

Összesen: 755 231 104 83 

 

 Informatikai és hírközlési feladatok: 

  

Az elmúlt évben több olyan ágazati projekt is megvalósult, amely közvetlenül érintette a TIVIZIG 

informatikai és hírközlő rendszerét. 

 

Informatika: 
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A TIVIZIG jelenleg üzemelő informatikai eszközparkjával az előírt szakágazati és funkcionális 

feladatainkat megfelelően el tudjuk látni. 

 

Regionális Vízügyi, Geoinformatikai és Monitoring Központ létrehozása (VIZGEO) 

Elmúlt év első felében kiemelt feladat volt a KEOP – 2.2.2/C/14 kódszámú „Regionális Vízügyi, 

Geoinformatikai és Monitoring Központ létrehozása” projekt előkészítő munkáinak végrehajtása, illetve az 

OVF által a projekthez kapcsolódó saját fejlesztések elvégzése. 

A projekt előkészítő munkálataiként megtörtént az OVF által a szerverszobákra és telefonközpont 

helyiségekre előírt átalakítások, fejlesztések kivitelezése. Ennek keretében mindenhol beléptető kártya 

használatával, azonosított módon lehetséges a szerverekhez, illetve telefonközpontokhoz való hozzáférés. 

Tűzjelző-riasztó rendszerek épültek ki a biztonság fokozására, mindenhol tűzgátló ajtók kerültek beépítésre. 

Ezek a munkák a TIVIZIG költségvetéséből kerültek finanszírozásra, melynek értéke 4 millió Ft volt. 

  

A projekt központi részének megvalósítása 2015. második felében indult meg. Folyamatosan leszállításra 

kerültek azok az eszközök, amelyek a tervezett új ágazati informatikai rendszer kialakításához szükségesek.   

 

Az eszközök beszerzésén túl olyan hálózatfejlesztések is megvalósultak a projektben, amelyek jelentősen 

javítottak az informatikai rendszer teljesítményén. Ez a TIVIZIG Központját és a Hajdúszoboszló 

Szakaszmérnökséget érintette. A két helyen összesen 450 db végponttal épült ki új strukturált hálózat.  

 

Szintén a VIZGEO projekt keretein belül érkezett minden igazgatósági telephelyre az informatikai rendszer 

üzembiztonságát elősegítő klímaberendezés, összesen 5 darab.  

A projektben érkező új infrastruktúra üzemeltetése magasabb szintű szaktudást igényel. Ezért az IHO 

munkatársai több alkalommal vettek részt különböző témákhoz kapcsolódó több napos oktatásokon. Az IHO 

létszámából adódóan minden munkatársnak 2-2, külön témában megtartott tanfolyamon kellett részt vennie. 

 

Az év végére minden eszköz a TIVIZIG-hez került, az új rendszer teljes körű használatbavétele, 

konfigurálása 2016. első félévi feladat. 

 

Kapcsolódás a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatra (NTG) 

 

Alapvető infrastrukturális változást jelent a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatra (NTG) történő csatlakozás. 

Az új rendszerben a VIZIG-ek közötti beszédkapcsolat és az adatátvitel a Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. (NISZ) által üzemeltetett gerinchálózaton valósul meg. 

 

Az átállás előkészítése az év első felében folyt, a szükséges berendezések az év közepén érkeztek meg. Az 

NTG-re való átállás fizikailag november közepére valósult meg. A rendszerhez való hangolás, a 

szolgáltatások konfigurálásának pontosítása 2016. első felében történnek meg. 

 

Az NTG használatbavételével a vízügyi ágazatban a jogszabályi előírásoknak megfelelően egységesítésre 

került a kommunikációs környezet. Ettől kezdve az országos adatforgalmat külső szervezet - a NISZ - 

felügyeli az NTG-ben érvényes szabályokkal és korlátozásokkal. Ebből adódóan továbbiakban jelentős 

változások várhatók a TIVIZIG kommunikációs környezetében. 

 

Hírközlés: 

 

Mobil távközlés  

 

Az év első felében jelentős többletfeladatként jelentkezett a Vodafone rendszeréhez való csatlakozás 

előkészítése, illetve az átállás technikai lebonyolítása, eszközök átkódolása, függetlenítése. A szolgáltató 

váltás 2015. májusában történt meg.  

 

Vezetékes távközlés 
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Az NTG projekt keretében az igazgatósági alközpontoknál szoftver upgrade történt, ami lehetővé teszi a 

későbbiekben korszerűbb szolgáltatások igénybevételét is.  

Az év végén súlyosan meghibásodott a vezetékes telefonrendszer forgalmi adatait feldolgozó számítógép. 

Mivel a gépen üzemelő Caspro adatgyűjtő szoftver installálása speciális ismereteket kíván, szükséges külső 

szolgáltató igénybevétele a hiba elhárításához. Ez a javítás áthúzódik 2016-ra. 

 

Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 

 

A TIVIZIG 118 db-ból álló EDR eszközállománya az egyik legnagyobb a vízügyi ágazatban. Ezeknél a 

berendezéseknél jelentősebb meghibásodás nem jelentkezett.  

A VIZGEO projekt keretében az EDR eszközpark 2 db Tetra típusú asztali rádióval és a hozzájuk tartozó 

licensszel gyarapodott.  

 

 2015. január 1-ét követő szervezeti változásokból adódó többletfeladatok: 

 

Az OVF utasításának megfelelően igazgatóságunkon megalakult a felszíni vízmintavételi csoport 6 fővel. A 

mintavételi csoport tagjai egyéb feladatuk mellett végzik a mintavételi és vizsgálati tevékenységet.  

A vízmintavételi csoportnak 2016 májusára az akkreditációt meg kell szerezni a Nemzeti Akkreditáló 

Testülettől. 

A feltételeknek való megfelelés: laborkialakítás, labor felszerelése, minőségirányítási rendszer kialakítása, 

vízmintavételek végzése. 

Az akkreditációs kérelem 2015. december 1-én az Nemzeti Akkreditáló Testület részére beadásra került. 

 

d.) Vagyongazdálkodás, eszközellátottság helyzete 

 

Igazgatóságunk az elmúlt évben is ellátta a feladatkörébe tartozó vagyongazdálkodási feladatokat, a 

rendelkezésre álló források adta lehetőségek szerint és az érvényes jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.  

 

2015. évben 63 db vagyonkezelői hozzájárulás kiadására került sor.  

 

Igazgatási építmények 

 

Igazgatóságunk klasszikus irodajellegű épületeinek száma 5. A debreceni igazgatósági központi 

irodaépületen túl Hajdúszoboszlón található a Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség és a Műszaki Biztonsági 

Szolgálat központi telephelye, míg Polgáron a Polgári Szakaszmérnökség és Berettyóújfaluban a 

Berettyóújfalui Szakaszmérnökség irodaépülete. 

Fenti épületek jelenleg még elfogadható állapotban, megfelelő területtel és megfelelő szociális és egyéb 

helyiségekkel biztosítják az egységek központjaiban dolgozó alkalmazottak elhelyezését. Az épületek a 

hatályos munka- és tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek. 

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén - a vízgazdálkodási társulatoktól 2014-ben átvett 

szivattyútelepekkel együtt - alapfeladatának ellátására mintegy 140 védelmi központtal, gát- és csatorna 

őrházzal, gépészlakással, szivattyúteleppel és egyéb épülettel rendelkezik. 

  

A védelmi központok, gát- és csatorna őrházak - kivéve a 2015. év végén befejezett lévő két EU-s 

projektekben felújításra, átépítésre kerülő 19 db gátőrtelepet - felújításra szorulnak, berendezési és 

felszerelési tárgyaik elavultak, elhasználódottak.  
 

A szivattyútelepek egy részének korszerűsítése az elmúlt időszakban megtörtént. Azonban azok a 

szivattyútelepek, amelyek nem kerültek felújításra saját vagy pályázati forrásból, felújításra 

szorulnak. Tovább nehezíti a helyzetet a vízgazdálkodási társulatoktól 2014-ben átvett mintegy 40 db 

szivattyútelep, szivattyúállás leromlott állapota. 
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Összességében elmondható, hogy szinte valamennyi épületünk kisebb-, nagyobb felújításra szorul.  

 

 Gépjármű állomány 

 

Igazgatóságunk gépjárműparkjának darabszáma jelenleg 57 db. Az 57 darab gépjárműből 31 db 

több, mint 200.000 kilométert futott. 36 db közülük több, mint 10 éves, üzemeltetésük gazdaságtalan, 

korszerűtlenségük miatt a speciális terepi feladatok elvégzésére egyre kevésbé alkalmasak. 

 

Az elmúlt négy évben mindössze 1 db Dacia Duster, 1 db KIA Sorento, 1 db Mazda és 2 db Ford Ranger 

terepjáró gépkocsi beszerzésére került sor összesen 30 millió Ft értékben. 

 

A korábbi években történt költségvetési zárolások miatt bevezetett takarékossági intézkedések keretében 

csökkentettük járműveink futás-teljesítményét, s egyesek még időszakosan leállításra is kerültek.  

 

Az igazgatósági eszközpark 2016. év elején jelentősen bővülni fog. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

által 2015. év végén megvalósított KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosítószámú, „Gép és eszközbeszerzés 

a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához” című projekt keretében 

jelentős jármű- és gépbeszerzések történtek, melyből igazgatóságunk is részesedik. A vagyonátadást 

követően a beszerzett és igazgatóságunk részére átadott eszközök, gépek, műszerek csak az Igazgatóság 

alapfeladatainak ellátásához használhatóak. 

A fenti beszerzések jelentősen javítják gép- és járműállományunk műszaki színvonalát. 

 

Inmateriális javak (szoftverek): 

 

A TIVIZIG informatikai eszközparkjával és szoftvereivel az előírt szakágazati és funkcionális 

feladatainkat kielégítően el tudja látni. 

 

Igazgatóságunk áru- és szolgáltatás beszerzések lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét az 

alábbiakban ismertetjük. 

 

Az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezik hatályos közbeszerzési és beszerzési 

szabályzattal. Év elején az 53/2013. számú igazgató utasítás rendelkezései alapján került sor a 

beszerzések lebonyolítására.  2015. november 1-én új közbeszerzési törvény lépett hatályba (2015. évi 

CXLIII. tv. a közbeszerzésekről).  Az új törvény rendelkezéseinek megfelelően új Közbeszerzési és 

Beszerzési Szabályzat került kiadásra 2015. december 21-i hatállyal.  

 

A szabályzat rögzíti a Kbt. 27. §. (1) bekezdésében alapján a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 

személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét. 

 

A jogszabálynak megfelelően elkészült az igazgatóság éves összesített közbeszerzési terve. 

Az igazgatóságunknál saját forrásból a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közbeszerzéseken kívül egy 

közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor. 

 

Az 1313/2015. (V. 21.) Korm. határozat által biztosított pénzügyi forrásból a vízgazdálkodási feladatok 

hatékony ellátása érdekében 2 db, új 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró gépjármű beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására igénybejelentéssel éltünk az OVF felé 2015. december 23-án. 

 

e.) A 2015. évi vagyonváltozás ismertetése 

1., Befektetett eszközök: 

A 2014. évi 11.066.285 e Ft befektetett eszközök értéke 2.650.774 e Ft-tal nőtt (a 6.243.500 e Ft növekedés 

és a 3.592.726 e Ft csökkenés egyenlegeként) és így az év végi állomány 13.717.059 e Ft nagyságrendet 

képvisel. 
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A növekedés főleg az 2015. évben lezáruló EU pályázatokhoz kötődik. A projektekhez kapcsolódó aktivált 

összeg meghaladta az 5.827.720 e Ft-ot, amelyből 2.986.800 e Ft az előző évek pénzügyi kiadásaihoz 

kapcsolódott, azaz a 2015. évi nyitómérlegben a beruházás soron volt kimutatva. 

 

A befektetett eszközök növekedésében jelentősebb szerepet játszottak még a társulatoktól átvett eszközök 

271.320 e Ft-os és a KÖTIVIZIG-től átvett beruházás 144.346 e Ft-os értékei. 

 

A csökkenésben a legnagyobb szerepet „a folyamatban lévő beruházások” aktiválások miatti 2.986.800 e Ft-

os összege, valamint az ennél az állománycsoportnál jelentkező 312 e Ft-os selejtezési értéke játszotta.  

A 2015. évi elszámolt értékcsökkenés 605.614 e Ft-os nagysága is jelentős értéket képviselt a csökkenésben.  

 

2., Készletek 

Az igazgatóság készletállománya 72.746 e Ft-ról 44.525 e Ft-ra csökkent. 

 

3., Pénzeszközök 

 

A pénzeszköz év végi állomány növekedésének (133.680 e Ft-ról 309.326 eFt-ra) fő oka a 1313/2015. 

kormányhatározat alapján kapott év végi támogatás fel nem használt (de kötelezettségvállalással lekötött) 

114.760 e Ft-os összege. 

 

4., Követelések 

 

A 2014. évi 135.226 e Ft összegű követelés értéke 86.391 e Ft-ra csökkent. A csökkenés sajnálatos módon 

nem a már évek óta meglévő kintlévőségek behajtásának a következménye, hanem a vállalkozási piac 

visszaeséséből következő alacsonyabb összegű vállalkozási volumen. A folyamat 2016. első félévében is 

tovább folytatódott, így igazgatóságunk költségvetésében szereplő működési bevétel ebben az évben is nagy 

elmaradást mutat az éves előirányzathoz viszonyítva. 

 

5., Saját tőke 

A saját tőke összege az év folyamán kis mértékben csökkent 10.217.600 E Ft-ról 10.112.008 e Ft-ra.  

 

6., Kötelezettségek 

 

a., szállítók 

 

A 92.998 e Ft nyitó érték év végére 13.994 e Ft összegre csökkent. A csökkenés fő oka, hogy a nyitó 

értékben szereplő, az EU-s beruházásokhoz kapcsolódó szállítói számlák kiegyenlítésre kerültek. 

 

b., kapott előlegek 

 

A kapott előlegek között tartjuk nyilván a különböző letéti, garanciális bevételeket. A kapott előlegek év 

végi összege 29.823 e Ft. 

 

Összességében az igazgatóság mérlegének fő összege 2015. évben 11.446.312 e Ft-ról 14.170.437 e Ft-ra 

növekedett, alapvetően a befektetett eszközök előzőekben már részletezett változásának 

következtében. 

 

f.) Likviditás 

 

Igazgatóságunk 2015. évi tevékenysége során likviditási problémák nem jelentkeztek. 

 

2015. évi szakmai feladataink ellátásánál törekedtünk a finanszírozás rendszeréhez (havonkénti egyenlő 

mértékű támogatás nyújtás) alkalmazkodó teljesítésre (pl. mezőgazdasági vízszolgáltatás). 
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A jelentős volumenű közfoglalkoztatásnál sem jelentkeztek pénzügyi problémák a rendelkezésünkre 

bocsátott előleg következtében. 

 

A pénzügyi stabilitás megtartásában jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a tavalyi évben 

jelentősebb volumenű vízkárelhárítási védekezési tevékenységre nem került sor. 

 

3. Közfoglalkoztatás  
 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 2015. évben két Országos Közfoglalkoztatási Programot hajtott 

végre. 

 

A 2014-2015. évi Téli Országos Közfoglalkoztatási Program során 2014. október 1. - 2015. február 28. 

közötti időszakban, 5 hónapos időtartamban foglalkoztattunk, átlagosan 658 fő közfoglalkoztatottat. A 

megvalósított programban az érintett települések száma 67 db, a program támogatott költsége 

348.936.124.- Ft volt.  

 

A 2014-2015. évi Téli OKP főbb adatai az alábbiak voltak: 

 

1. Foglalkoztatott közfoglalkoztatotti létszám (átlaglétszám) 658 fő 

2. A programban érintett települések száma 67 db 

3. A program kezdő munkanapja (dátum) 2014.10.01 

4. A program befejező munkanapja (dátum) 2015.02.28 

A ténylegesen felhasznált támogatás adatai Ft-ban 

5. A felhasznált támogatás összesen 348 936 124 

6. Munkabérre 260 297 632 

7. Szociális hozzájárulási adóra 35 140 821 

8. Közvetlen költségekre összesen 46 115 550 

9. Szervezési költségekre 7 382 121 

10. A program támogatott összes költsége 348 936 124 

11. Saját erő 2 387 840 

 

A téli programot a vállalt létszám túlteljesítésével sikeresen lezártuk, az elszámolások megtörténtek, a 

Munkaügyi Központ a részére benyújtott Záró jelentést elfogadta és záradékolta.   

 

Igazgatóságunk a téli közfoglalkoztatási programot követő időszakra, 2015. március 1. - 2016. február 29. 

közötti időszakra, 12 hónapos foglalkoztatásra átlagosan 1.257 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtott 

be sikeres pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához. 

 

2015. márciusában a Belügyminisztérium a már megkezdett, végrehajtás alatt lévő program 

átlaglétszámának 200 fős csökkentéséről határozott, így a módosított Hatósági Szerződés szerint 

igazgatóságunk 2015. március 1-től 12 hónapos időtartamra 1 057 fő közfoglalkoztatott 

foglalkoztatását valósítja meg. 

 

A 2015-2016. évi Országos Közfoglalkoztatási Programban az érintett települések száma 78 db, a 

program teljes tervezett költsége: 1 454 508 037.- Ft.  

 

A 2015-2016.évben megvalósítás alatt álló program főbb adatai az alábbiak: 

 

 

1. 
Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatott 

létszám (átlaglétszám) 
1057 fő 
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2. A programban érintett települések száma 78 db 

3. A program összes költsége (Ft) 1 458 128 270 

 

Mindkét programban a közfoglalkoztatottak alkalmazását az alábbi tényezők indokolták, illetve indokolják: 

 

A vízügyi igazgatóságok ismétlődő és fontos feladata az árvízvédelmi töltések és hullámterek, valamint a 

belvízelvezető művek rendszeres karbantartása. Ezt a megfelelő időben történő kaszálással – gaztalanítással 

és cserjeirtással, illetve az elburjánzó növényzet irtásával lehet biztosítani. A meder-, és parterózió 

csökkentése érdekében szükséges a mederbe dőlt, és a part élről a mederbe hajló fák eltávolítása is. Ezzel 

segíthetjük elő az árvizek és a belvizek biztonságosabb, gyorsabb, károkozás nélküli lefolyását. 

 

Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretein belül az igazgatóság működési területén a parlagfű 

mentesítési feladatok is kiemelkedő fontossággal bírnak. A közfoglalkoztatotti brigádok a program során 

fokozottan figyelnek a parlagfűvel borított területekre és mindent megtesznek, hogy területünkön ne 

terjedhessen el a parlagfű. 

 

A kisebb műtárgyjavítási munkákat, a feliszapolódott műtárgyak, burkolt csatorna szakaszok tisztítását a 

biztonságos vízelvezetés érdekében kell elvégeztetnünk. 

 

A fenti feladatok kézimunka-, idő- és költségigényesek, melyek elvégzéséhez nagy segítséget jelent a 

közfoglalkoztatásban résztvevők munkája. 

 

A fentiekben felsorolt és elvégzendő munkák az ár- és belvízvédekezés eredményességét növelik, a 

lefolyási viszonyokat javítják. Segítik az érintett települések lakosainak munkavégzésbe történő 

bevonását, ezáltal szociális feszültségeket is felold.  

 

Összességében megállapítható, hogy a programok legfontosabb célja, a munkanélküliek tervezett 

létszámú közfoglalkoztatása megvalósult, értelmes és eredményes munkavégzéssel jövedelemhez 

juttattunk embereket. A programok végrehajtása során közel 80 település lakossága volt érintett, ami  

jelentős számnak tekinthető. 

 

 

4. Fejlesztések  
 

Intézményi beruházás 

 

Igazgatóságunk 2015. évi központilag jóváhagyott intézményi beruházási terve az alábbiak szerint teljesült: 

 

Megnevezés Terv Tény 

Tordai szivattyútelep automatizálása 6 000 6 000 

Bucsai védelmi központ vízminőség javítása 3 300 3 300 

Apavári védelmi központ vízminőség javítása 1 000 1 000 

Gépjármű beszerzés 2 db  17  500 0 

Rádiótelefon beszerzés/ régi készülékek cseréje/ 1 600 773 

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 6 000 5 036 

Összesen: 35 400 15 809 

 

Az igazgatóság eredeti költségvetésében szereplő fenti intézményi beruházásokon felül 41 965 e Ft 

értékben került sor fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási, illetve a többletfenntartási (1313/2015. számú 

kormány határozat) feladatokhoz kapcsolódóan. 
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A vízügyi szakmai beruházási feladatok teljes mértékben elvégzésre kerültek. 

A gépjármű beszerzések közül a személygépjárműhöz kapcsolódó a vásárláshoz szükséges felmentési 

kérelmet az év elején benyújtottuk, amelyre engedélyt az év végéig nem kaptunk. 

Az intézményi beruházások között szereplő második gépjármű (személyes áruszállító, pick-up) beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására igénybejelentéssel éltünk az OVF felé. 

A rádiótelefonok beszerzése áthúzódott 2016. évre, amely ez évben teljes mértékben teljesülni fog.  

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a tervezett értéket megközelítően, 5.036 e Ft összegben valósult 

meg. 

 

Európai Uniós fejlesztések 

 

Igazgatóságunkon 2015. évben is a fejlesztések meghatározó része projektek keretében valósult meg. 

 

A 2015. évben záruló projektek az alábbiak: 

 

- „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” – KEOP-

2.1.1./2F/09-2011-0001: 

 

A Berettyót érintő fejlesztések a meglévő töltések rekonstrukcióját, és a töltéserősítéshez tartozó terület 

kisajátításokat, a hullámtéri területek tisztítását (szabadon tartandó sáv), a védtöltésbe épített zsilipek és 

műtárgyak felújítását (szükség szerinti átépítését), a védelmi központokban és gátőrtelepeken az 

életkörülményeket javító beruházásokat, új és meglévő töltéskorona burkolatok rekonstrukcióját és 

fejlesztését, valamint az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztését, továbbá mederkorrekciót tartalmazták. A 

projekt összköltsége 4 640 230 045 Ft-ra emelkedett a 2015.07.16-án aláírt támogatási szerződés 

módosítással. A projekt kezdési időpontja: 2011. október 10. a befejezés időpontja a pénzügyi zárás 

miatt kitolódik a 2016-os évre. 

A kivitelezési munkálatok 2013-ban kezdődtek, amelyek 2015-ben be is fejeződtek. 

 

-  „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között” - KEOP-

2.1.1/2F/09-11-2011-0003:  

 

A fejlesztés a meglévő töltések rekonstrukcióját, a töltéserősítéshez tartozó terület kisajátításokat, a véderdő 

rekonstrukciókat, a védtöltésbe épített zsilipek és műtárgyak felújítását (szükség szerinti átépítését), a 

védelmi központokban és gátőrtelepeken az életkörülményeket javító beruházásokat, új és meglévő 

töltéskorona burkolatok rekonstrukcióját és fejlesztését, valamint az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztését 

tartalmazta. A projekt összköltsége 2 035 444 511 Ft. A projekt kezdési időpontja: 2011. november 30. 

a befejezési időpontja: 2015. november 30. 

A kivitelezési munkálatok 2013-ban kezdődtek, amelyek 2015-ben be is fejeződtek. 

 

- Az Árvízvédelmi biztonság növelésének közös elősegítése a Sebes-Körös jobb parti határszelvénye 

térségében: 

 

A projekt célja az árvízvédelmi biztonság növelése a Sebes-Körös jobb parti határ menti térségében. 
A fejlesztés során a következő feladatok kerültek elvégzésre. Őrházak felújításainak során: tetőfelújítás és 

megerősítés, központi fűtés kiépítése, kazánház kialakítása, hideg, meleg burkolatok cseréje, nyílászárók 

cseréje, hőtechnikai felújítás. Szertárak felújítása: nyílászárók cseréje, tetőfelújítás és megerősítés, szolgálati 

helységek felújítása, vakolatjavítás. Melléképületek: korszerűtlen, gazdaságosan fel nem újíthatók bontása, 

új melléképületek építése, a maradó melléképületek nyílászáróinak cseréje, aljzatcserék, tetőfelújítás, 

vakolatjavítások. Járdák, térburkolatok felújítása, cseréje. Kerítések cseréje. A távjelzős vízmérce 

villámcsapással érintett elemeinek cseréje, az adattovábbítás és feldolgozást szolgáló hírközlési és 

informatikai berendezések korszerűsítése. A határszelvény és a Körösszakáli híd közötti 4,5 km hosszon 

árvízvédelmi út kiépítése a töltéskoronán. A projekt összköltsége: 600 000 Euro, amelyből az 

igazgatóságunkra eső rész 300 000 Euro.  A projekt kezdési időpontja: 2013. január 1. a tervezett 

befejezési időpontja: 2015. február 28. volt. 
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A 2013-ban megkezdett kivitelezési munkák 2014-ben sikeresen be is fejeződtek.   
 

Egyéb fejlesztések: 
 

- A TIVIZIG 2015. évi vízrajzi tevékenységében nem szerepelt önálló projekt illetve beruházás 

megvalósítása. A KÖTIVIZIG, a KÖVIZIG és a TIVIZIG közös projektjében (Tisza-Körös-völgyi 

Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer Rekonstrukciója – TIKEVIR V. alprojekt: Vezérlő-szabályozó 

rendszer) közreműködtünk a vízrajzi, üzemirányítási rész megvalósításában.  

A projekt keretében 7 vízrajzi állomás fejlesztésére került sor. 
 

- Biharkeresztes üzemelő vízbázis biztonságba helyezése 2015. évi munkáinak elvégzésére a 

Belügyminisztérium  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati 

célfeladatok alcím, 59. Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása jogcímcsoport 6 200 000 Ft.-ot biztosított 

a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság számára. 

A támogatás az alábbi munkák elvégzésére vonatkozott: szennyezőforrások felderítő jellegű feltárása, 

vizsgálata, észlelőkutak véglegesítése mérésekkel, vizsgálatokkal (talaj, víz) a kiválasztott 

szennyezőforrásoknál. Fenti munkarészekkel összefüggő tervezői munkák. 

Fontos kiemelnünk, hogy jelenleg a vízügyi beruházások, fejlesztések szinte egyedüli forrását az 

európai uniós pályázati pénzügyi eszközök jelentik.  

 

5. Összefoglaló 
 

A 2015. évben jelentkező feladatainkat ütemesen, a tervezett határidőkre, időarányosan, 

maradéktalanul teljesítettük. 

Az előző években átvett társulati művekkel kapcsolatos, újonnan kialakult feladatainkhoz kapcsolódó 

tevékenységeket a szűkös személyi kapacitásunk ellenére megfelelő színvonalon elvégeztük. 

 

A térítésmentes mezőgazdasági célú vízhasznosítás kapcsán a legfőbb külső vízszolgáltatókkal való 

kapcsolatunk rendezett volt, a szolgáltatások teljesítése zökkenőmentesen alakult, a finanszírozási 

feladatokat maradéktalanul teljesítettük.  

 

Az év elejére áthúzódó belvízvédekezési feladatokat az elvárt szinten elvégeztük. 

 

A téli közfoglalkoztatási programunkat eredményesen lezártuk, az ez évben indulót pedig a tervek 

szerint hajtottuk végre. 

 

A 2015. évben folyamatban lévő európai uniós finanszírozású projektjeink kivitelezési feladatai a múlt 

évben a tervezett határidőre befejeződtek.  

 

Debrecen, 2016.  

 

 

 

 Bara Sándor 

 igazgató 


