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1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATA 

1.1 A PROJEKT CÉLJA ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

A projektet közbeszerzési eljárás keretében pályázta meg és nyerte el a BME Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Tanszéke. A szerzıdéskötésre a pályázat nyertese és a Központi Pénzügyi és 
Szerzıdéskötı Egység (továbbiakban: KPSZE (CFCU)) között került sor. 

A projekt Kedvezményezettje: a KvVM, Víz keretirányelv Fıosztály 1011 Bp. Fı utca 44-50. 

A projekt végsı Kedvezményezettje: VKKI, 1012 Bp. Márvány u. 1/c. 

A projektigazgató személye megváltozott, Kiss Pál helyett a 2008. június 3.-i PIB ülésen 
szavazással: Márfai László lett. 

Megbízott képviselıje (Dr. Józsa János egyetemi tanár, tanszékvezetı, az Építımérnöki Kar 
dékánhelyettese) 2008. április 14-én írta alá a szerzıdést, melynek Megbízó általi aláírására 
2008. május 29-én került sor. 

A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke az alábbi 10% fölötti alvállalkozókkal együtt 
végzi a munkát: 

1. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság. 
2. H-FIT Informatikai Betéti Társaság. 

További partnerek: 

3.  MÉRA Tanácsadó és szolgáltató Kft. 
4. Vízrajzos-hidrometriai mérıcsoportok, melyeket szakmai vezetıjükkel és adataikkal 

az alábbi táblázatban adunk meg. 
5. Egyéni szakértık, az egyes feladatoknak megfelelı tudományágak legkiválóbb hazai 

képviselıi. 
A résztvevık részletes adatait, tudományos tevékenységét a projekt pályázat anyaga 
részletesen tartalmazta, így az a projektet felügyelı szervek és egyének elıtt teljes körően 
ismert. 

A projekt kidolgozása során projektindító jelentés, elırehaladási jelentések és zárójelentés 
elkészítése volt szükséges és elıírt. Jelen zárójelentésben rögzítjük a projekt célját, a 
szerzıdés végrehajtásához elvezetı részletes munkatervet, a végrehajtás fıbb állomásait, 
jelentés tartalmi és formai elemeinek meghatározását, a feladatmegosztást. A munka 
kereteinek meghatározása lehetıséget adott arra is, hogy a mérések elıkészítése során, 
továbbá az eredmények feldolgozása közben, a leghatékonyabb, és legtöbb tudományos 
eredmény elérése érdekében egyes feladatokat mennyiségben kismértékben megváltoztassunk 
(bıvítsük). Mindezek természetesen a Projekt Intézı Bizottság (a továbbiakban PIB) hatékony 
közremőködésével és jóváhagyásával volt lehetséges és szükséges. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

7 

 

 

 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

8 

A projekt fı célja a magyarországi felszíni vizek új hidromorfológiai monitoring rendszeréhez 
az intézményi háttér kialakítása. Az Európai Unió Víz Keretirányelvében (EU VKI, 60/2000 
EC.) foglaltak megvalósításához a KvVM a magyar Vízrajzi Szolgálatot alkalmassá kívánja 
tenni az új, komplex feladatok ellátására. 

Ismert, hogy a VKI célkitőzéseihez rendelt feladatok között kiemelten fontosak a 2008-2009 
között elkészítendı vízgyőjtı-gazdálkodási tervek, melyekhez 2007-tıl az országos 
monitoring hálózat szolgáltatja a megalapozást jelentı adatokat. A hidromorfológiai eljárások, 
adatok és feldolgozások elindítása már csak emiatt is halaszthatatlanul fontos, továbbá a 
tervezés, majd a végrehajtás hatásvizsgálatánál is fontos a monitoringozás eredményeinek 
felhasználása. 

Fentiekhez jelen pályázati projekt módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve 
speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket valósított meg. 

Speciális célok. 

- A vizek lefolyásának, tározódásának hidraulikáját, a kapcsolódó vízkémiai 
folyamatokat és az ökológiai rendszerek életterét befolyásoló medrek 
hidromorfológiai feltárásához szükséges munkafolyamatokat irányító, koordináló 
intézményi háttér biztosítása, 

- A tevékenység nyilvántartási, elemzési és statisztikai feladataival kapcsolatos 
adatbázis- és adatfeldolgozási háttér kialakítása, 

- Szabatos felvételi, feldolgozási eljárások és elıírások készítése, ezek alapján 
reprezentatív felvételek végrehajtása, majd ütemtervek készítése a teljes körő 
állapotfelvételhez. 

Tevékenységek. 

A megvalósítást három fı – idıben részben átfedésben végezhetı – szakaszra lehetett bontani, 
amelyeken belül több tevékenységet volt szükséges végrehajtani. 

Az elsı szakasz az elıkészítı, alapozó tevékenységek köre, melyen belül a módszertani 
útmutatók, elıírások, a minıségbiztosítási rendszer került kidolgozásra. 

A második szakasz két fı részbıl áll, az elsı a reprezentatív felvételek ellenırzött 
végrehajtása; a párhuzamosan futó másik részben az adatbázis-háttér fejlesztése, az 
ellenırzési, feldolgozási és statisztikai alkalmazások kifejlesztése folyt. 

A harmadik – befejezı – szakasz a kiértékelés, oktatás szakasza, melyet az intranetes és 
internetes közreadás, valamint az így megalapozott távlati tevékenységekhez szükséges 
dokumentáció készítése egészített ki. 

Tervezett és elért eredmények. 

1. a felszíni víztestek morfológiai felmérésére vonatkozó módszertan egységesítése, 
2. a mederanyag mintavételezés módszertanának kidolgozása, 
3. reprezentatív felvételek végrehajtása, 
4. minıségbiztosítási eljáráson alapuló központi ellenırzési és irányítási rendszer 

kidolgozása, 
5. az EU VKI adatigényét kiszolgáló adatbázis létrehozása és adatelemzési eljárások, 
6. internetes/intranetes közönség-tájékoztatás és a biztonságos adatszolgáltatás. 
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1.2 RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS ÉS MUNKATERV  

1.2.1. a) Módszertani útmutatók, elıírások, mintavételi eljárások kidolgozása. 

Az EU VKI szerinti hidromorfológiai monitoring komplex munkáira, illetve egyes nem 
szokványos felvételezésekre még nem áll rendelkezésre teljes körő szabályozás. A projekt 
elsı tevékenységeként vállalkozó összegyőjti a kapcsolódó hazai (és/vagy uniós) 
szabványokat, szabványos eljárásokat és elıírásokat. 

A szabványok és a szükséges kiegészítések, módosítások alapján módszertani útmutató 
készült. Kidolgozásra (illetve adaptálásra) kerültek a mintavételi eljárások elıírásai, beleértve 
az adatfelvételi őrlapokat (formai és tartalmi szempontból) és a kitöltési utasításokat. 

Elıírások készültek az őrlapok alapján történı számítógépi adatrögzítés tartalmára, a mezı 
(adat-) szintő és adatmezık közötti ellenırzések formájára, algoritmusára. 

A módszertani elıírások elkészülte és a gyakorlati alkalmazás között Megbízott konzultációt 
hívott össze a kidolgozók és a Kedvezményezett által delegáltak között. Továbblépés csak az 
eljárások jóváhagyásával történt. 

1.2.1. b) Adatfelvételi és irányítási munkák minıségbiztosításának kidolgozása. 

A komplex adatfelvételek egyes eljárásai a késıbbi egyenértékő végrehajthatóság érdekében a 
jövıben szabványosításra kerülnek, illetve elıírásba foglaltatnak. Az eljárásokat a vízügyi 
ágazat vízrajzi egységeinél alkalmazott ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékő rendszer alatti 
minıségbiztosítás elıírásaival kerül összehangolásra, elıkészítendı a vízügyi ágazatban való 
bevezetést. A munkarész tartalmazza a szükséges külsı és belsı dokumentumokat, a 
bevezetés feltételeit és ellenırzési pontjait. 

1.2.1. c) Projektirányítás, folyamat-ellenırzés. 

A projektet a Megbízott a megadott ellenırzési pontoknál az egyes munkarészek végrehajtását 
illetıen dokumentálja, és ismerteti a PIB-el. A Megbízott felel az általa bevont 
közremőködık, alvállalkozók teljesítéséért, a határidık betartásáért, valamint a munka 
szervezéséért. A Projekt Irányító Bizottságot az alábbi listán mutatjuk be. 
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Kerék Gábor (Gyır) tag kerek.gabor@edukovizig.hu 06-305-301-553 
Rátkai György (VKKI) fıov. ratkai.gyorgy@ovf.hu 06-304-368-841 
Tóthné, Pálfi Katalin 
(KvVM-FI) 

tag tothne@mail.kvvm.hu 224-2595 

Török Attila (KPSzE) tag attila.torok@cfcu.gov.hu 327-2818 
Udvardiné, Kabay Krisztina 
(KvVM-FI) 

projekt 
menedzser 

udvardine.krisztina@kvvmfi.hu 06-304-280-402 

1-1. Táblázat  A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 
intézményfejlesztése. Projekt Irányító Bizottság (PIB). 

A projekt végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a Megbízott a szükséges, a Vízügyi 
Adattárban és a KÖVIZIG-eken tárolt információkhoz és adatokhoz, továbbá a mérésekhez 
szükséges eszközökhöz a Kedvezményezett képviselıjén keresztül hozzájut, természetesen 
betartva az adatvédelmi elıírásokat. Továbbá elvárt az is, hogy az adatbázis-fejlesztéssel 
kapcsolatos információkat a Kedvezményezett biztosítja, illetve a VA központi adatgazdáján 
keresztül biztosíttatja. 

A Megbízott az egyes ellenırzési pontoknál (módszertan kidolgozása, mérési pontok 
kijelölése, felvételek elvégzése, programok átadása, stb.) a Kedvezményezett képviselıjével 
konzultált, aki folytatást jóváhagyatta. A projekt folyamán a Kedvezményezett képviselıje 
jogot formált arra, hogy a (rész-) feladatok dokumentációjába való betekintésre, a 
méréseken/mintavételeken való eseti részvételre, továbbá a projektcéloktól való jelentıs 
eltérés esetén rendkívüli konzultációt hívjon össze. 

A munka áttekintı (nagyléptékő) ütemtervét a következı táblázatban részletezzük. 
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2008 2009 

Idıbeosztás (év, hó) 

05 06 07 09 10 11 12 01 02 

Általános ütemezés V É G R E H A J T Á S 

1. Szerzıdéskötés, PIB alakuló ülés          

2. Mérési módszertan, mérési pontok, 
adatfelvételi őrlapok 

 
        

3. Adatbázis kialakítás, adatfelviteli 
program átadás. 

 
 

       

4. Mérések elkészülte. Adatfeldolgozási 
program átadása    

 
     

5. Megjelenítési/közreadási program      
 

   

6. Mérések kiértékelése, 
dokumentálása 

      
 

  

7. Eljárási és szabvány-javaslatok, 
internetes közreadás        

 
 

8. Lezárás, elfogadás/hiánypótlás, 
átvétel 

        
 

1-2. Táblázat  A munkavégzés üteme és az ellenırzési pontok. 

A részletes feladattervet és végrehajtási folyamatot a mellékelt GANTT-diagramon mutatjuk 
be a következı oldalakon. 
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1.3 AZ EGYES FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK BEMUTATÁSA  

1.3.1 Méréssel, adatképzéssel kapcsolatos tevékenységek 

1.3.1. a) Reprezentatív mérési pontok kijelölése. 

A VKI szerinti vízfolyás víztestek közül a természetes víztestek (jelenleg: 775 db) 
reprezentatív felvételére volt szükség. A kijelölésnél figyelembe vettük a VKI tipológia 
szerinti 25 típusba sorolást, ahol az egyes típusokat képviselı egyedek száma 1 és 224 között 
változik. Az azonos típusba soroltakon belül biztosítottuk egyes hidromorfológiai jellemzık 
(vízgyőjtı alak, kitettség) típus reprezentálását is. 

A kijelölés elbírálásába a területileg érintett KÖVIZIG-ek és a Kedvezményezett által kijelölt 
szakértıket is bevontuk, azzal, hogy az elızetes információkhoz jutást a Kedvezményezett 
biztosította a Megbízottnak. A területi szakértık listáját az 1.1 fejezet táblázata foglalja össze. 

A kijelölés alapvetı mennyiségi szempontja, hogy a természetes vízfolyás víztestek mintegy 
20-25%-án - az elıbbiekben leírt reprezentativitás figyelembevételével - legalább egy-egy 
szelvényben végrehajtásra kerüljön a hidromorfológiai állapotfelvétel. A szelvényen egy jól 
definiált szakaszt értünk, hiszen ennek van komoly hidromorfológiai tartalma, de a 
továbbiakban a szakaszt szelvényként említjük. Ez a felvételi arány és módszer biztosította a 
jellemzéseknek a mérésekbe jelenleg – idıigény és költség okokból - be nem vonható 
víztestekre való kiterjeszthetıséget. A területi egységenkénti kiválasztott és reprezentatív 
szelvények kimutatását a rendelkezésre álló mőszerezettséggel az alábbi táblázat foglalja 
össze. 

Sorsz. VIZIG közp. Kijelölt 
szelvény 

Végleges 
szelvény Szárny NAU- 

TILUS ADCP GPS Minilabor 

1. Gyır 17 14 van van van van nincs 
2. Budapest 19 9 van van van nincs nincs 
3. Baja 13 13 van van van van van 
4. Szfehérvár 17 15 van van van van Pastel-UV 
5. Pécs 20 15 van van van van nincs 
6. Szombathely 31 16 van van van nincs van 
7. Nyíregyháza 17 20 van van van nincs van 
8. Miskolc 26 15 van van van van van 
9. Debrecen 9 13 van van van van van 
10. Szolnok 30 15 van van van van van 
11. Szeged 18 12 van van van van van 
12. Gyula 12 15 van van van van Hach-Lange 
Σ  229 172      

1-3. Táblázat  Jelenlegi mőszerezettség körzetenként. 
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1.3.1. b) Reprezentatív mérési szakaszok körzetenként. 

A mérési szakaszok ismerete régiónként a hidromorfológiai monitoring alapvetı tájékozódási 
kiindulópontját jelentik. Ezért szükségesnek tartjuk ezek feltüntetését a zárójelentésben, 
azonban ehelyen csupán egy VÍZIG szakaszait foglaltuk táblázatba, a továbbiak a 
mellékletben szerepelnek (4.1 melléklet.). 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz
-sza 
(km) 

T
íp

u
s 

kó
d

 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 
Mag. 

(m B. f.) 

1. 1 AEQ084 HURWA
AA118 

Únyi-patak alsó 13,53 5 Tokod-Sárisáp 260725 611057 - 

2. 1 AEP328 HURWA
AA206 

Által-ér alsó 35,91 9 Tatabánya 250010 599950 - 

3. 1 AEP372 HURWA
AB772 

Concó-felsı és 
mellékágai 

40,95 9 Kisbér-Tárkány 248340 571870 - 

4. 1 AEP622 HURWA
AB394 

Ikva középsı 20,69 9 Fertıszentmiklós 251800 486710 122,93 

5. 1 AEP904 HURWA
AB683 

Rábca 47,67 13 Lébény 264030 523295 109,66 

6. 1 AEP906 HURWA
AA382 

Rák-patak (Ikva-
vízgyőjtı) 

17,74 4 Sopron 262190 461430 259,08 

7. 1 AEP920 HURWA
AA921 

Répce alsó 21,00 12 Markósaroki dz. 260350 495660 - 

8. 1 AEP443 HURWA
AA626 

Duna Szigetköznél 62,15 23 Nagybajcs 269398 549147 107,40 

9. 1 AEP446 HURWA
AA626 

Duna Gönyő-Szob 
között 

87,75 24 Koppánymonostor 267810 579960 103,88 

10. 1 AEP739 HURWA
AB087 

Lajta 18,03 13 Hegyeshalom 297620 511450 121,50 

11. 1 AEP812 HURWA
AB622 

Mosoni-Duna középsı 71,95 13 Mecsér 273950 532760 110,15 

12. 1 AEP777 HURWA
AA291 

Marcal torkolati része 26,66 19 Rábaszentmiklós 245400 527050 112,30 

13. 1 AEP898 HURWA
AA325 

Rába (Kis-Rábától) 49,45 13 Árpás 242290 526000 113,13 

14. 1 AEP902 HURWA
AA325 

Rába torkolati szakasz 18,64 19 Gyır felett 259830 542675 106,98 

1-4. Táblázat  Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mérési szakaszai 

1.3.1. c) Mederfelvételek és mintavételek végrehajtása. 

Az egyes kijelölt felvételi szelvényben összefoglalóan az alábbi tevékenységek végrehajtására 
került sor: 

- A szelvény helyének rögzítése: a mérési szelvény egy jól beazonosítható pontján 
karóval való megjelölése, koordinátájának és magasságának (m B. f.) meghatározása 
(kézi GPS pontosság, amennyiben nem áll rendelkezésre magasabb szintő bemért 
pont) a térinformatikai ábrázolás és a késıbbi visszakereshetıség érdekében, 

- A szelvény környezetének (elızetes metodika szerint, vízfolyásmérettıl függıen 3B 
víztükörszélesség, kisvízfolyásoknál ~2x100 m) morfológiai feltárása (benıttség, 
mővelési ág, medervonalazás, keresztezı mőtárgyak, víz be- és kivezetés), adatlap 
kitöltés. Jellemzı helyeken digitális fényképek készítése, 

- Völgyszelvény geodéziai felvétele az ismert, illetve becsült LNV szintjéig, töltésezett 
folyószakaszon a töltés koronáig. A vízhozammérés illeszkedésének biztosítása, 
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- Vízhozam- és sebességmérés végrehajtása, a szabványos mérési eljárás szerint. Az 
áramlási viszonyok (holttér, visszaforgás, stb.) és az azt befolyásoló helyi tényezık 
részletes leírása, 

- Vízhozamméréssel egyidejő hordalékmintavétel és vízminıségi mintavétel, 
- Mederanyag mintavétel. 

A vízminıségi minták helyszíni vagy laborba szállítás utáni kiértékelése megtörtént. Biztosan 
a helyszínen mért mennyiség a vízhımérséklet volt, ugyanakkor labormunkát igényelt a 
lebegtetett hordalék és a mederanyag feldolgozása. 

A mérések helyérıl és idıpontjáról a területileg illetékes vízügyi szervezet vízrajzi 
egységének, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségeknek (KTVF), 
illetve a Természetvédelmi Igazgatóságnak az értesítést kaptak. 

1.3.1. d) A hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízrajzi mérések és vízminıségi 
vizsgálatok részletes végrehajtása, értékelése és dokumentálása. 

A mérési szakasz, illetve referencia szelvény kiválasztása 

A hidromorfológiai monitoring célterületét jelentı vízfolyásszakaszt alapvetıen az ökológiai 
(környezeti) felmérés szempontjai szerint kellett kiválasztani. 

A vizsgálati szakaszon belül ki kellett jelölni egy referencia szelvényt, amely az áramlási 
viszonyok tekintetében jellemzınek tekinthetı. 

A vizsgálati szakasz hosszát úgy kellett meghatározni, hogy az ne legyen kisebb, mint a 
mérıszelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen legalább 200 m (100-100 m a 
mérıszelvény alatt és fölött). 

Az így meghatározott szakasz-hossz mind a környezeti megfigyelések, mind a vízrajzi 
mérések szempontjából megfelelı. 

A referencia szelvényt egy jól beazonosítható pontján karóval meg kellett jelölni, 
helyszínrajzi (EOV X, EOV Y) és magassági (m B. f.) koordinátáit meg kellett határozni. 
Meg kellett mérni a szelvény irányának északhoz viszonyított szögértékét a kijelölt pontból 
nézve. 50 m szelvényszélességig (geodéziai) mágneses iránytő használata megfelelı, azon túl 
pontos geodéziai módszerekkel kellett az irányt meghatározni. 

Megjegyzés: az eredeti mőszaki leírás a pont rögzítésében megengedi a kézi GPS használatát. 
Ha a teljes felmért szelvényt abszolút rendszerbe illesztése a cél, és késıbb több, 
azonos szelvényben végzett mérés eredményeinek összehasonlítását kell 
elvégezni, akkor a mérésekhez geodéziai pontosság szükséges. Amennyiben a 
késıbbiekben cél a referencia szelvény idınkénti felkeresése és újbóli felmérése 
akkor meggondolandó a szelvény egyik, vagy mindkét végpontjának kıvel 
történı állandósítása. 

A referencia szelvény geodéziai felvétele 

A referencia szelvénynek mind a vízzel borított, mind a száraz részét fel kellett mérni. A 
vízzel borított szelvényrészen a megmérendı szelvénypontok sőrőségére a vízhozammérés 
során alkalmazott pontsőrőség az irányadó. A szelvény száraz részét az ismert, illetve becsült 
LNV szintjéig, töltésezett folyószakaszon a töltéskoronáig kellett felmérni. A megmért 
szelvénynek tartalmaznia kellett a jellegzetes pontokat (partél, sodorvonal, töltésláb és 
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korona). Amennyiben a referencia szelvény alkalmas a vízhozam mérésére, akkor vízzel 
borított szelvény azonos a vízhozammérési keresztszelvénnyel. 

Vízhozam- és áramlásmérések 

Vízrajzi-módszertani megközelítésben a két csoportra osztjuk a vízfolyásokat: A nagy- és 
közepes folyók csoportjába azokat soroljuk, amelyek alkalmasak Doppler elven mőködı 
folyami áramlásmérık (ADCP, ADP) használatára. A nagy- és közepes folyókon ezekkel az 
eszközökkel hajtjuk végre vízhozam- és áramlásmérést. A kisvízfolyásokon, csatornákon 
forgószárnyas sebességmérıvel, illetve indukciós sebességmérıvel dolgoztunk. 

Vízhozam- és áramlásmérések nagy- és közepes folyókon ADCP (ADP) áramlásmérıkkel. 

Részletes leírás és ábrázolás a PIB (1)-(2)-ben. 

Szelvény-menti sebességviszonyok felmérése mozgó hajóval /vízhozam-mérés/. 

A mérést a vonatkozó elıírás szerint kellett végezni, legalább 4 (2 x oda-vissza) átkeléssel. A 
pozícionálást az ADCP-hez kapcsolt, geodéziai pontosságú GPS-szel kellett végezni. 

Megjegyzés: a vízhozamméréshez nem feltétlenül van szükség GPS-re, legfeljebb akkor, ha a 
mérés nagyvizes idıszakban történik, és medermozgás feltételezhetı. 

(Megfelelıen végrehajtott próbakör eredményei alapján, bizonyos határig még ebben az 
esetben is elvégezhetı a szükséges korrekció GPS nélkül.) Ugyanakkor a következıkben 
részletezett mérések eredményeit földrajzi rendszerbe kellett illeszteni, ezért a GPS használata 
nehezen volt megkerülhetı. Ebben az esetben pedig a GPS-t a „normál” vízhozam 
mérésekhez is célszerő volt használni. 

A mérési eredményeket a mérés során rögzített teljes körő nyers adatfájlok formájában kellett 
archiválni (tehát a kiegészítı adatokat tartalmazók is el voltak tárolva). Az így eltárolt 
adatokat végül egy adatbázisba töltötték fel. A nyersadatok formátuma a mérıeszköztıl 
függıen változhatott, de a feldolgozási módszer alkalmas volt ezek fogadására. 

Függélymenti sebességviszonyok felmérése rögzített hajóval. 

A mérést a referencia szelvényben 5, elıre rögzített helyő függélyben kellett elvégezni 
továbbá a vizsgálandó szakasz elején és végén további 3-3 függélyben. A függélyeket úgy 
kellett a szelvényben kiosztani, hogy egy függély jusson a szelvény legmélyebb pontjába, a 
többit pedig ennek figyelembe vételével, lehetıség szerint egyenletesen kellett szétosztani. A 
mérıhajót horgonnyal kellett rögzíteni. A mérés során alkalmazandó cellaméret 10-25 cm 
volt, a szelvény átlagos vízmélységének függvényében (lehetıleg a legkisebb mélységő 
függélyben sem volt 5-nél kevesebb érvényes cella). A mérést egy függélyben 5 percig kellett 
végezni. A függély helyét ± 0,5 m pontossággal, célszerően GPS-szel meghatározták meg. 

Hasonlóan a mozgóhajós méréshez a fix helyő mérések adatait is a teljes körő nyers 
adatfájlok formájában kellett tárolni majd feltölteni. 

Teljes szakasz sebességviszonyainak felmérése mozgó hajóval. 

Ezt a mérést a teljes vizsgálati szakasz áramlási viszonyainak megismeréséhez kellett 
elvégezni. A mérıhajó kis sebességgel, parttól partig tartó cikk-cakk útvonalon járta be a 
teljes szakaszt. Az egymást követı cikk-cakk szelvények távolsága a szelvényszélesség 
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egytized részénél nem volt több. A hajó mozgásának pozícionálását célszerően ADCP-vel 
végezték. Adatok archiválása az elızıekhez hasonlóan történt. 

Vízhozam- és sebességmérés végrehajtása kisvízfolyáson, csatornán. 

A mérést a vonatkozó mérési eljárás szerint kellett elvégezni, forgószárnyas vagy indukciós 
sebességmérıvel. Az áramlási viszonyokat (holttér, visszaforgás, stb.) és az azt befolyásoló 
helyi tényezıket részletesen le kellett írni. 

A mérést lehetıség szerint a kijelölt referencia szelvényben kellett végrehajtani. Amennyiben 
ez nem volt lehetséges pl. a referencia szelvény benıttsége miatt, akkor a mérésre 
alkalmasabb szelvényt kellett keresni. Ebben az esetben a mért sebességek, illetve azok 
eloszlása nyilván nem volt jellemzı a referencia szelvényre. De ebben az esetben is meg 
kellett adni – becsült adatként, illetve a mérésbıl történı átszámítással – a referencia 
szelvényben feltételezhetı átlagos és legnagyobb sebességet. 

A számítást, az adatok tárolását és az eredmények dokumentálását a vízrajznál rendszeresített 
„Hozam” programmal kellett elvégezni. 

Lebegtetett hordalék mérése 

A vízhozam-méréssel egyidejőleg lebegtetett hordalékmintát kellett venni a vonatkozó 
elıírások szerint. A mintát talajmechanikai laboratóriumban értékelték ki, koncentráció és 
szemeloszlás meghatározásával. 

A laboratóriumi eredmények birtokában hordalékhozamot kellett meghatározni a „Hozam” 
program segítségével. 

Mederanyag mintavétel és vizsgálat 

Mederanyag mintát kellett venni minden olyan függélyben, ahol lebegtetett mintavétel is 
történt. A mintavétel eszköze serleges mintavevı vagy Van Veen típusú (markolós) 
mintavevı volt. A szükséges mintamennyiség 0,5-1,0 kg. A mintavétel zavart mintát 
eredményezett, amit talajmechanikai laboratóriumban kellett kiértékelni szemeloszlás 
meghatározásával és lehetıség szerint geológiai jellemzéssel. 

Iszapvastagság mérése 

Ha a mederfenék nem kemény, hanem iszappal borított, akkor meg kellett mérni a lágy iszap 
vastagságát. A mérést a hordalékmérésre kijelölt szelvényben kellett elvégezni. A mérés 
szondarúddal történt, a mélységmérésnek megfelelıen, egyszer tárcsával (az iszapfelszínig), 
majd pedig tárcsa nélkül (ameddig a rúd gyenge nyomásra lehatol). A két mérés különbsége 
az iszapvastagság. 

Vízmintavétel és vízkémiai vizsgálatok (Részletes leírás a PIB (1)-ben.) 

A vízkémiai vizsgálatok célja: 

A hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízkémiai vizsgálatok célja az volt, hogy a 
vizsgálatba bevont szakaszról alapvetı vízkémiai információk is rendelkezésre álljanak a 
felmérés idıpontjából. Különösen fontos volt ezen ismeretek beszerzése abban az esetben, ha 
a felmérésre kijelölt szakasz nem egyezett a vízminıségi monitoring-ponttal, ott részletes 
vízminıségi vizsgálatok nem történnek. Ilyen eset lehet például, amikor egy hosszabb 
vízfolyás eddig nem vizsgált területén kiegészítı hidromorfológiai felméréseket kívánunk 
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végezni, vagy az adott vízfolyás az éves monitoring tervben nem szerepel. A vizsgálandó 
komponensek kiválasztásában az a szempont érvényesült, hogy kis ráfordítással, egyszerő 
mérési módszerekkel használható információkat szerezzünk és kihasználjuk a rendelkezésre 
álló eszközöket. A kiválasztott komponensek tájékoztatást adnak a víz általános 
tulajdonságairól (szín, szag, hımérséklet, pH, fajlagos vezetıképesség), a leggyakrabban 
gondot okozó tápanyag- (ammóniumion, nitrition, nitrátion és ortofoszfátion) és szerves 
anyag terhelésrıl (kémiai oxigénigény, oldott oxigéntartalom). Az expedíciószerően, kis 
gyakorisággal elvégzett mérések messzemenı következtetések levonására ugyan 
alkalmatlanok, de kiegészítik a meglévı adatokat, illetve felhívhatják a figyelmet eddig még 
nem ismert, nem vizsgált problémákra, ilyenformán alapot adhatnak a további monitoring 
fejlesztésekre. 

A mintavétel helyének kijelölése: 

A mintavételt alapvetıen a vízhozammérés szelvényében végeztük. Nagy vízfolyások 
esetében három mintavételi pontot jelöltünk ki (balpart, sodorvonal, jobbpart), kis- és közepes 
vízfolyások esetében csak a sodorvonalat vizsgáltuk. A sodorvonal helyét a megjegyzésben, 
illetve a környezeti adatok részletes helyszínrajzában jelölni kell. Ha nagy folyóknál a 
sodorvonal valamelyik széllel egyezik, akkor a harmadik mintavételi pont a víztest közepe 
volt. 

Mintavétel: 

A mintavételek során a vízfolyás felsı 50 cm-es rétegét mintáztuk (Értelemszerően az ennél 
sekélyebb felszíni vizek esetében a lehetıségekhez képest vettünk mintát). A mintavétel során 
merített mintát vettünk. Kerülni kellett a mederanyag, mederüledék felkeveredését, mert az 
nem tartozik a vízmintához és a mérési eredményeket esetlegesen meghamisíthatja. Ha a 
mintavétel során speciális viszonyokat találtunk (pl. a meder erısen benövényesedett vagy 
álló, pangó vízbıl tudtunk csak mintát venni), akkor ezt a jegyzıkönyv megjegyzés rovatában 
mindenképp jeleztük, mert ezek a körülmények az eredmények megítélését alapvetıen 
megváltoztatják. 

A vízminıségi mintavételek során minden mintavételi hely EOV koordinátáját meg kellett 
határozni és azt a jegyzıkönyvben rögzíteni kellett. 

Alapvetı helyszíni mérések és megfigyelések: 

A mintavétel során rögzíteni kellett a mintavétel során tapasztaltakat és helyszíni méréseket 
kellett végezni. A mintavételeknél a dátum mellett az idıpontot is rögzítésre kerültek. A nem 
számszerősíthetı komponensek esetében a magyarországi gyakorlatban elfogadott és használt 
kódrendszert használtuk, amit az alábbiakban ismertetünk: 

A szemrevételezés során észlelt egyéb jellemzık (pl. a víz habzása, haltetemek a vizsgált 
szakaszon, szennyezések) a vízkémiai rész megjegyzés rovatában kerültek rögzítésre. 

Helyszíni mőszeres méréssel meghatározandó komponensek: 

Helyszíni méréssel meghatározható komponensek: a vízhımérséklet, a pH, a fajlagos 
vezetıképesség és az oldott oxigéntartalom (mg/L-ben, illetve az oxigéntelítettség %-ban). A 
helyszíni mérésekre az egyes komponensek mérésére szolgáló egyedi mőszereket vagy 
kombinált mérımőszert lehetett használni. Célszerő volt olyan mérımőszereket használni, 
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ahol a mőszer alkalmas a hımérsékletfüggés automatikus kompenzálására. (Vezetıképesség 
mérés esetében a mai monitoring gyakorlatban a kompenzálás 20°C-ra történik, azonban 
vannak olyan mőszerek, amik csak 25°C-ra tudnak kompenzálni. Ezt a megjegyzés rovatban 
jelölni kellett.) A mérések esetében törekedtünk a mérésnek a vízfolyásban történı 
elvégzésére. Az elektródákat kb. 50 cm-es mélységbe kellett meríteni. Ha erre nem volt mód, 
a mérést a merített mintában végeztük el, de ilyenkor a mérést a merítést követıen a lehetı 
leggyorsabban kellett elvégezni. A mőszereket a mőszerleírásban szereplı módon és 
gyakorisággal kellett kalibrálni. Különösen fontos volt, hogy az oldott oxigénmérıt a 
mintavétel helyén, a mérés elıtt kalibráljuk. 

Egyéb helyszíni vagy laboratóriumi mérések: 

A tápanyagkomponensek (ammónium-nitrogén /NH4
+-N/, nitrit-nitrogén /NO2

--N/, nitrát-
nitrogénion /NO3

--N/ és ortofoszfátion /PO4
3-/) esetében szintén lehetıség van a helyszíni 

mérésre, ha a mérıcsoportnak megfelelı helyszíni mérımőszer és teszt-készletek állnak 
rendelkezésére. A vízügyes gyakorlatban elterjedt HACH Drel 2000 helyszíni laboratórium e 
komponensek fotometriás mérésére megfelelı vegyszerkészletekkel alkalmas. Az egyes 
komponensekhez a felszíni vizeknél szokásos koncentrációtartományra kifejlesztett 
módszerek használata szükséges. Példaként a HACH által forgalmazott és ezen mérésekre 
alkalmas tesztcsomagokat a PIB (1) sorolja fel. Amennyiben a víz a vizsgált komponens 
koncentrációja a mérési tartományt meghaladja, a vízmintát a méréshez desztillált vízzel 
hígítani lehet (1:5, 1:10, ... arányú pontos hígítás). E mérések kényelmesebben elvégezhetık 
laboratórium körülmények között (akár ugyanezen mőszerrel/módszerrel, akár a napi rutinban 
használt laboratóriumi módszerekkel). Ilyenkor a vizsgált szelvényben tiszta mőanyag 
palackba mintát veszünk (1-1,5 L), hőtve a laboratóriumba szállítjuk és ott 24 órán belül 
megvizsgáljuk. A kémiai oxigénigény (KOIk) meghatározása szintén történhet a Drel 2000 
minilaborral, de feltétel a mőszerhez rendszeresített (vagy más forrásból származó) 
termoblokk melegítı, ami a KOI-méréshez szükséges roncsolást lehetıvé teszi (a küvetta-
tesztet 2 órán keresztül 150°C-on kell tartani). Emiatt a helyszíni mőszerrel való mérést is 
célszerő laboratóriumban végezni (a tápanyagkomponenseknél leírt mintából e vizsgálat is 
elvégezhetı). Természetesen vízkémiai laboratórium megléte esetén ez a mérés is elvégezhetı 
a laboratóriumban rendszeresített hagyományos módszerrel is. A Drel 2000-hez forgalmazott, 
felszíni vizekhez használható küvettatesztek: lásd PIB (1). A vizsgálatok kivitelezésénél a 
mőszerhez, illetve a módszerhez mellékelt leírás szerint jártunk el, betartva az ott 
megfogalmazott elıírásokat és óvintézkedéseket. 

Az eredmények megjelenítése: 

A helyszíni mérések és megfigyelések, valamint a laboratóriumban végzett vizsgálatok 
eredményeit a hidromorfológiai adatlapon kellett feltüntetni és elektronikus formában a 
vizsgálatok adatait tartalmazó központi adatbázisba eljuttatni. A táblázat kitöltésével a mérési 
eredmények mellett azok megítéléshez szükséges egyéb információkhoz is juthatunk. Az 
egyes komponensek mérési eredményeinek egységes kezelése érdekében a táblázat 
tartalmazza a komponensek mértékegységét is. Mérési módszerként az alkalmazott szabvány 
száma, vagy helyszíni mőszer esetén a metodika azonosító száma megfelelı. Ezek hiányában 
a módszer szövegesen került leírásra. 
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A terület környezeti felméréséhez kapcsolódó állapotfelvétel 

A mérési szakasz kiválasztása, a felmérés idıpontja. 

A mérési szakaszt a vízfolyáson úgy kellett kiválasztani, hogy az a víztest egészére (vagy 
legalábbis nagyobb részére) nézve reprezentatív legyen, figyelembe véve a vízfolyás méretét, 
mederviszonyait, áramlási viszonyokat, mélységet, növényzetet, területhasználatokat a víztest 
környezetében. Ennek eldöntéséhez javasolt volt az egész víztest elızetes felmérése. 
Amennyiben erre nem állt rendelkezésre elegendı idı, akkor a hozzáférhetı légifotók 
(MADOP 2005) lehetıséget teremtettek a vízfolyás és környezete gyors áttekintésére. 
Általában javasoltuk a vízfolyások középsı szakaszait, mert az élıvilág szempontjából ezek a 
szakaszok a legkarakterisztikusabbak (felsı szakaszon a vízfolyások általában 
fajszegényebbek, a torkolathoz közelebb pedig általában jobban érvényesülnek az antropogén 
hatások). Fontos szempont volt a szakasz kiválasztásánál, hogy ne lakott településen legyen, 
továbbá mőtárgyaktól, hidaktól felvízi és alvízi oldalon is legalább 50-50 m távolságra 
legyen, mivel a mőtárgyak közelében a rendszeres karbantartás miatt nem biztos, hogy a 
növényzet a víztestre jellemzı. A vizsgálati szakasz hosszát úgy kellett meghatározni, hogy az 
ne legyen kisebb, mint a mérıszelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen 
legalább 200 m (100-100 m a mérıszelvény alatt és fölött). Ez megegyezett a vízrajzi 
mérésekhez javasolt szakaszhosszal. Az állapotfelmérést célszerően zömmel vegetációs 
idıszakban végeztünk (május végétıl augusztus közepéig). Erre az idıszakra ugyanis kialakul 
a part növényzeti jellege és a vízi növényzet is. 

Részletes szakaszleírás. 

A kijelölt szakaszon a hidromorfológiai állapot megfigyelése mellett rögzíteni kellett a 
növényzet állapotára vonatkozó jellemzıket is az alábbiak szerint: 

Kiegészítı hidromorfológiai jellemzık 

A morfológiai jellemzést célszerően a mérıcsoport mérnök és biológus tagja együtt végezte, 
végigjárva a teljes szakaszt. A hidromorfológiai leírásnak a vizsgált szakaszra vonatkozóan a 
következı jellemzıkre kellett kitérnie: 

- Terepviszonyok, medervonalazás, kanyarviszonyok, meder/hullámtér viszony, 
- mellékágak, keresztezı mőtárgyak, duzzasztás, víz be- és kivezetés, 
- mesterséges beavatkozások, úgymint kotrás, kotrási anyag deponálása, növényzet 

eltávolítása, partbiztosítás, folyószabályozási mőtárgyak, 
- ismert szennyezıforrások a vizsgálati szakaszon, vagy annak felvizén, ha azok hatása 

a szakaszra kihatott, 
- becsült üledékvastagság cm-ben. 

Szakaszt jellemzı növényzet: 

Zonációszerkezet 

A vízi, parti és mocsári vegetáció legjellemzıbb tulajdonsága, hogy asszociációi a part 
vonalával többé-kevésbé párhuzamos sávokban helyezkednek el /zonációszerkezet/. A 
vízfolyásról nyert fontos információ a fı zónák megléte, hiánya vagy részleges hiánya. A 
leírásban szerepeltetni kellett a vizsgált szakaszon kialakult növényzeti zónákat (nyílt víz, 
hinaras (gyökerezı és lebegı), nádas, magas sásos/mocsári gyomnövényzet, 
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láprét/mocsárrét/üde kaszáló, bokorfüzes/erdı). Az egyes zónák jellegzetességeit (pl. nádas 
csak foltokban, nagy tömegő hínárnövényzet, stb.) a leírásban fel kellett tüntetni. 

A vízfelület benıttsége 

A vizsgált szakaszra vonatkozóan a benıttség mértékét becslés alapján százalékban kellett 
megadni, mellette a borítottságot adó növényzet jellegét is meg kellett határozni (lebegı, 
gyökerezı hínár; mocsári növényzet; mocsári gyomnövényzet; szárazföldi növényzet). 

Hullámtér/parti sáv jellege 

A hullámtér és a parti sáv leírása során a következı jellemzıkre kellett figyelmet fordítani: 

- Parti sáv megléte vagy hiánya, növényzet jellege, 
- Fás vegetáció szélessége a jobb és bal parton, méterben megadva, vagy partig húzódó 

erdı, 
- A vízfelület árnyékoltság (becsült déli árnyékoltság %-ban) – a folyómedret milyen %-

ban borítja árnyék? 
- Védısáv megléte/ hiánya/ szélessége. Az ökológiailag minimálisan szükséges ártér 

szélessége 20-60 m. 
- Területhasználat, mővelési ág a hullámtéren a vizsgált szakaszra vonatkozóan (erdı 

/ültetett vagy természetes/, füves/bokros terület, legelı/rét, láp; vizenyıs terület, 
mővelt terület (mővelési ág: szántó – termesztett növénnyel, szılı, gyümölcsös), 
lakóterület, ipari terület). 

Részletes helyszínrajz. 

A részletes helyszínrajzon szerepelnie kellett a vizsgált szakasz minden olyan jellemzıjének, 
ami a hidromorfológiai állapot megítélését segíti és a késıbbi vizsgálatok szempontjából 
összehasonlítási alapot képez. A hidromorfológiai jellemzık mellett a növényzet 
elhelyezkedése, a területhasználatok is fontos információt hordoznak. 

A részletes helyszínrajz mellett célszerő volt elhelyezni a vizsgált szakaszról készült légifotót 
(pl. MADOP 2005-bıl lehetıség szerint nagyítva), ami segítséget nyújt a szakasz 
környezetének áttekintéséhez. 

Tematika a szakasz felmérésénél készített fényképek elkészítéséhez 

A helyszín felmérése során az alábbi fotók elkészítése volt mindenkép kívánatos: 

- 1. kép: Meder (vízfelület + zónák)  
- 2. kép: Balpart 
- 3. kép: Jobbpart 
- 4.-5. kép: A part környéke (jellemzı területhasználatok) – 2 kép 
- 6.-(8.) kép: A vizsgált szakaszon lévı speciális állapotok (mőtárgyak, bevezetések és 

kivételek, meder és partvédelmi létesítmények, speciális élıhelyek, speciális 
mederviszonyok) - (max. 3 kép) 

A készített képek az adott víztesten belül automatikusan sorszámot kaptak (hogy azokra a 
szöveges részekben hivatkozni lehessen) és célszerően minden képhez szöveges mezı 
tartozik, ami a kép rövid leírását tartalmazta. 
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Összefoglalva: a fejezet a hidromorfológiai adatlapot tartalmazza, amely leírja a mérendı 
adatok teljes körét, a mérıeszközöket és megadta a mérési metodikákat. A fejezet 
összefoglaló, a teljes anyag a PIB (2) kötetben található. 

1.3.2 Adatbázis fejlesztés, adatelemzés kialakítása 

1.3.2. a) Adatbázis tervezés és adatfelviteli, ellenırzési eljárások kidolgozása. 

A projekt során észlelt, mért és számított adatok tárolását MS SQL-2003 adatbázis-kezelı 
rendszerben, a VKI-hoz szükséges, egységes adatbázis-rendszer (Vízügyi Adatbázis, VA) 
részeként valósítottuk meg. A meglevı objektumok felhasználása, illetve a feladatnak 
megfelelı bıvítése (pl. szelvény) a központi rendszergazda bevonásával volt lehetséges. Új 
objektum-típus, illetve objektum-egyed csak az Objektum Törzsadatkezelı Alrendszerben 
(OTAR adatbázis) kezelhetı, innen – illetve a RIPORT adatbázisból - veendık az általános 
törzsadatok (közigazgatási, VKI, stb.), valamint az itt levı egyesített kódtábla használatával 
(kiegészítésével) kezelendık a kódjellegő konstansok. A törzsadatok kezelését kizárólag a VA 
központi rendszergazdája által érvényesített – részletesen leírással ellátott - tárolt eljárásokon 
keresztül valósítottuk meg. 

Az informatikai fejlesztési munkához elızetes rendszer-elemzés (input és output leírás) 
készült, melyhez a Kedvezményezett minden kért, szükséges információt rendelkezésre 
bocsátott. 

A mérések, mintavételek (kiértékelések) adatbázisba rögzítéséhez – tekintettel annak késıbbi 
rendszeres megismétlésére – adatfelviteli, lekérdezési és ellenırzési program készült. Az 
adatfelviteli felület tartalmi és elrendezési kialakítása igazodik az elıkészítı munka során 
meghatározott szabványos felvételi őrlapokhoz. Az adatfelviteli biztonság érdekében a 
szükséges helyeken mezıszintő (korlátpáros), mezık közötti (összefüggési) és táblaszintő 
(teljességi) ellenırzéseket alakítottunk ki. A keresztszelvény típusú adatfelvitelnél a közvetlen 
grafikus megjelenítés is segíti a felviteli munkát. Az adatfelvitel vizuális ellenırzéséhez és 
dokumentálásához képernyıs és nyomtatott riportok programja készült a felvitt objektumra, 
mintavételre, mérésre egyenkénti őrlapként, valamint az ezek kivonatát képezı, több 
szempontú szőréssel elıállított listákra. 

1.3.2. b) Numerikus és grafikus adatelemzési eljárások kidolgozása. 

A Víz Keretirányelv (VKI) szerinti feladatok támogatására készített alrendszerben fontos 
szerepet kapott a monitoring rendszerbıl származó adatok értékelése, érvényességük térbeli és 
idıbeli kiterjeszthetısége. A vízfolyás-víztestek mintegy negyedére kiterjedı 
hidromorfológiai felmérés eredményének kiterjesztése a többi víztestre csak megfelelı 
kapcsolat megléte esetén lehetséges. 

A kapcsolatok vizsgálatához kiterjesztett lineáris ill. linearizált korrelációs vizsgálatot 
biztosítottunk (max. 2-5 változó), melyet a mérésbe vont víztestek egy – a víztestek tetszés 
szerinti tulajdonsága alapján leválogatott – csoportjára lehetett elvégezni. A víztestekhez 
kapcsolódó bármelyik numerikus adat (saját objektum-tulajdonság, hidromorfológiai mérési 
adat) bevonható volt a korrelációba bármelyik másikkal. Az eredmények numerikus és – két 
változó esetén - grafikus megjelenítése, valamint nyomtathatósága segíti az eljárás 
hatékonyságát. Az azonos mérıhelyre vonatkozó idısor jellegő adatok (beleértve a 
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szelvényadatok adott szintre számított értékeit: terület, középmélység, szélesség) grafikus 
ábrázolása mellett numerikus/grafikus trend- és periodicitás-vizsgálat program-modul készült. 
Ezzel az idıbeli állandóság/változékonyság ellenırizhetı. A teljes (völgy-) szelvény 
hidraulikai-geometriai jellemzéséhez a magasság-felület összefüggés ábrázolása járul, ahol a 
magasság lehet abszolút (m B. f.) és relatív (a szelvény legmélyebb pontjától). Lehetıség van 
egyszerre több – kiválasztott víztest szelvényének, választott idıponti mérésébıl származó – 
szelvény-felület kapcsolat összehasonlító ábrázolására. 

1.3.2. c) Központi statisztikai, ellenırzési és irányítási modulok készítése. 

Az irányítási funkciók ellátása gyors áttekintést igényel a mérıhelyek, mérések adott 
idıszakbeli számáról, jellegérıl, illetve a mérések eredményeirıl. Errıl a kiszolgáló 
statisztikai modul gondoskodik, ahol a sok szempontú szőrési feltételek alapján szelektált 
mérıhelyekrıl ad számszerő eredményt, illetve képernyıs és nyomtatott listát. Ellenırzés 
került kialakításra egy kiválasztott mérési paraméter adott idıszakon belüli elıfordulásáról, 
illetve hiányáról (elıírt gyakoriságú mérés meglétének ellenırzése). Az ellenırzéshez – az 
adatrögzítésekhez kapcsolódó lekérdezésen túl – keresési opció is tartozik, ahol adott 
feltételeknek megfelelı víztestek, szelvények vagy mérések válogathatók le, listázhatók. A 
legyőjtések opcionálisan Excel táblába is exportálhatók további feldolgozásra. Az irányítás 
hatékonysága érdekében kapcsolódunk a VA állomás- és mérıeszköz-nyilvántartó 
moduljához. Ennek alapján legyőjthetı egy megadott szelvény adott környezetében található 
mérıállomások jegyzéke (típusszőrési lehetıséggel), észlelési/mérési jelleggel (észlelt, 
regisztrált, távjelzett). Ide kapcsolódik a térinformatikai jellegő megjelenítés is. 
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2. MUNKAFOLYAMATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 
SORÁN 

2.1 A PROJEKT BESZÁMOLÓK , SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK , 
OKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA  

A projekt beszámolók, szakmai és tudományos ülések ismertetı és adminisztratív jellegén túl 
ki nem mondott fontos célja volt a mérések értékelése, valamint többirányú felhasználási 
javaslatok, irányok rögzítése. Az értékelés célja az állapotfelvétel elemzésén túl a módszertani 
fejlesztés és kiterjeszthetıség megalapozása. A felvételeket hidrológiai, morfológiai és 
geológiai szempontból elemeztük. A hidrológiai értékelés kiterjed a felvételkori állapot 
sokéves vízjárási helyzeten belüli helyére, a hidrológiai hasonlóság alapján más víztestekre 
való kiterjesztésének körére, módjára. A morfológiai értékelés felhasználja a mérési szelvény 
geometriájából, sebesség- és hordalékviszonyaiból, valamint a hosszmenti felmérés adataiból 
származó következtetéseket, különös tekintettel a meder áramlási viszonyainak, 
vonalvezetésének várható alakulására (beágyazódás, meanderezés, kimosódások és 
feliszapolódások lehetısége, stb.). A geológiai értékelés - a mederanyag mintavételére 
alapozva –következtetéseket tesz a morfológiai és vízkémiai (meszes, lúgos, stb) kihatásokra, 
a mederanyag vándorlás lehetıségeire. Az értékelés második részében a végrehajtott mérési 
és értékelési eljárások pozitív és negatív tapasztalatainak leírása mellett, javaslatot teszünk a 
helyes eljárások módszertanára, a mérések adatainak kiterjesztésére (térbeli és idıbeli). A 
feldolgozási eredmények alapján a VKI hidromorfológiai állapotértékelésében való 
felhasználásra szintén leírást és javaslatot adtunk. 

Az alábbiakban a PIB ülések szakmai részét foglaljuk össze, tömörítve. 

PIB (1) alakuló ülés (rövidítések az eredeti anyagokban). 

U.K.K.: A minisztérium a kapcsolattartó. A projekt az indító üléssel kezdıdik. Indító jelentés 
szükséges: ütemterv kell, három havonta ülésezik a PIB. Megbeszéli a teendıket, az 
elırehaladást, stb. A minisztérium látja el a projektvezetı felügyeletét. Az 
irányítóbizottság elnökének megválasztása szükséges, a jelentésen három aláírás kell. 

Szavazás következik az elnök személyérıl. Javaslat: M.L. A szavazás eredménye: 4 igen, 2 
tartózkodás, 0 nem. Ennek alapján szavazással elnök: M.L. 

J.J.: Nagy keretösszeg, nagy feladat és sokévre elıremutató a munka. 

U.K.K.: Átlagosan három havonta tartott PIB ülés ajánlatos lenne. Augusztus közepén indító 
tervezet javasolható. A következı PIB ülés szeptember közepén esedékes, az 
eredményeket kör e-mailen kérjük elküldeni a PIB tagoknak. 

K.K.: A szakmai menetrendet most közreadjuk, ez tervezetnek tekinthetı. 

J.J.: A szakmai program élıvilággal kapcsolatos bıvítéseket tartalmaz. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

25

U.K.K.: A bıvítéseket vegyük jegyzıkönyvbe. Szavazzunk a fakultatív bıvítésekrıl, ezek 
nem kötelezettségekként jelentkeznek. Egyetértünk a vállalkozó azon törekvésével, 
mely ilyen vizsgálatokat iktat be? A VKI adatbázishoz (ÖKO Rt.) hogyan 
kapcsolódik a projekté? 

M.L.: A felszíni vizek vízfolyásokat jelentenek a projektben, állóvizeket itt nem vizsgálunk. 

U.K.K.: A mérési pontok kijelölése hol tart? 

J.J.: A végleges pontok kijelölése hamarosan befut a tanszékre. „Ellentételezésként” a 
mérıcsoportok megkapják a mérési végrehajtási utasítást. Például a mederanyag 
mintavétel újra elıtérbe kerül, görgetett hordalékhozam nem illeszkedik a mérési 
programhoz. Mederanyag szemeloszlás azonban lesz. 

M.L.: A szakmai részletek elveit alaposan áttekintettük. 

J.J.: Az információs rendszer fejlesztése a lehetı legnyitottabban készüljön. Párhuzamos 
rendszerek létezhetnek. Az információs rendszer példát ad, és hozzáférhetı lesz a 
kijelölt körben. 

B.Z.: A hordalék mintavétel kérdései nemzetközi szinten is gondokat okoznak. 

J.J.: A Duna Konferencián a Duna hordalékkutatásáról tartott megbeszélésen kiderült, hogy a 
Nachtnebel professzor (BOKU) vezetésével futó projekt súlyosan csúszik, 
komolysága megkérdıjelezhetı. Rákóczi László ezt magyar részrıl az ülésen 
határozottan szóvá is tette. Ennek fényében a hordalékmérés, rendszerfejlesztés igen 
fontos ügy Ebbe a kérdésben mi (magyarok) lépéselınyt szereztünk, amit tartani kell 
jelen projekt segítségével is. 

M.L.: A görgetett hordalék mérése és feldolgozása a projektben nincs elıírva. A mederanyag 
mintavétel és szemeloszlási görbe sokat mond a hordalékmozgató erıkrıl. 

B.Z.: A vízrajzosok méréseirıl értesítést kapnak a környezetvédelmi és természetvédelmi 
egységek is? 

J.J.: Két héttel a mérések elıtt igen. 

U.K.K.: A felelısök listáját szeretném megkapni. Néhány mérésen szeretnék részt venni: 
kivéve jún.25.-júl.09. 

K.K.: Renden, elküldöm e-mailen. 

M.L: A méréseken kapott adatok listáját kérném, összevetném az adatbázissal, azt kell-e 
bıvíteni, vagy sem. 

J.J.: Az adatbázis helyesebben információs rendszernek fogható fel. 

U.K.K: A mérésekbıl látszik-e, hogy mennyire elég a paraméterek száma, 
információtartalma, vagy bıvíteni kell azokat. 

J.J.: Természetesen igen, és eközben a VKI-re meg a modellezésre is erısen figyelünk. 

M.L.: A mérési hálózat egy nagymértékő mintavétel a teljes hálózatból illetve víztest-
rendszerbıl. Kérdés, hogy mennyire reprezentatívak azok, és kiterjeszthetık lesznek-
e a mérések, illetve azok eredményei. A tipizálásnak finomítása, racionalizálása 
lehetséges-e a VKI tekintetében? 

J.J.: A reprezentativitás területi reprezentativitás. 
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M.L.: A méréseket vízrajzos vállalkozók bérelt eszközökkel végzik. 

J.J.: A vízügyi igazgatók hozzájárulása szükséges a mérésekhez. 

M.L.: Az igazgatókat kérjük, hogy támogassák a törekvést, munkát, vállalkozót. 

U.K.K.: A mőszereket ellenırizzük, azok bérbeadása kötelezı, majd a projekt eredményei 
után, az alapján mérjen a VIZIG. 

J.J.: Elvárjuk, hogy a VIZIG-ek támogassák a projektet, és a bérleti díj jelképes legyen. 
Ezügyben a minisztérium felhívó levele szükséges lenne. 

M.L.: Az eszközöket a projekt céljaira szereztük be. A VIZIG támogassa a projektet 
eszközökkel, de élımunkával ne, mert az összeférhetetlen. 

J.J.: Az élımunka vállalkozói, és szombat-vasárnap zajlik. 

U.K.K.: A határidık kérdését veti fel. 

J.J.: A munkavégzés ütemtervét tartani tudjuk. 

U.K.K.: Az elıszállítás lehetséges, sıt technikailag, pénzügyileg egyenesen kívánatos a 
tapasztalatok alapján. A szerzıdés aláírásának dátuma: 2008. április 14., így a 
teljesítés 10 hónapos tartama miatt annak határideje: 2009. február 14. Informatikus 
legyen a PIB-ben, javaslat: Rátkai György osztályvezetı (06-304-368-841, 
ratkai.gyorgy@ovf.hu). Új bizottsági ülés kell a most rögzítettek elfogadására. 

PIB (2) ülés 

J.J.: Megnyitja az ülést. 

B.Z.: Formai észrevételek, logók kérdése, év mellé a címlapra hónap is kerüljön. A fıosztály 
pontos neve: Vízgyőjtı-gazdálkodási és Vízvédelmi Fıosztály. 17. old.: KÖFÉ-k 
értesítése: a felügyelıségek értesítése a vízrajzi egységeken keresztül történik. Az a./ 
pontban szereplı zárójeles mondatot töröljük. 

K.K.: A formai dolgokat javítjuk. 

J.J.: Pomogyi Piroska módszerérıl nincs írásos dokumentáció. F.G. csinálja Pomogyi 
módszere alapján. Ezt a feladatot pluszként vállaltuk, így súlya a témának kisebb. 
Elegendı átfedések vannak a vízrajzi hálózat pontjaival és a vízminıségi monitoring 
állomásokkal is. 

B.Z.: A vízfolyások víztest jellemzése útmutatót átadja. Ez más projektben szerepelt, 
elektronikusan is küldi. 

J.J.: A hidromorfológiai és ökológiai kategóriák terveink szerint együtt szerepelnek. 

U.K.K.: Mit jelent a vonatkozó elıírás? Ha szabványos méréseket lehet végrehajtani ott nincs 
probléma, azt a mérıcsoportok ismerik. 

B.Z.: A mintafeldolgozás hol történik, mi a helyzet ott, ahol nincs minilabor? 

T.P.K.: Az adatbázis új, vagy a régire épül, mihez csatolható? 
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J.J.: A meglévı adatbázisok vagy információs rendszerek között miért nincs átjárás a XXI. 
században? Ez teljességgel elfogadhatatlan. Miért van sok, és miért nincs egy 
egységes? 

T.P.K.: Mit mozdítanak meg? 

U.K.K.: Az a vízügyi adatbázis. 

B.Z.: A KÖFÉ-k az adatokat, eredményeket át tudják venni? 

K.K.: A mérıcsoportok egy ökológus szakértıt visznek magukkal a mérésre, zömmel a 
KÖFÉ-tıl, így ez az eredmények átjárását is garantálja. 

J.J.: A szelvények kiválasztása alapos, fokozatos és rugalmas mérést tesz lehetıvé. 

T.P.K.: A javítás utáni jóváhagyás e-mailen a VKKI közremőködésével történik, jóváhagyó 
szavazás elektronikusan. Határidı: 2 hét. 

U.K.K.: Az útmutatót elektronikusan a véglegesítés után kérjük. 

K.K.: Küldjük. 

U.K.K.: Augusztus végén tervezet a lefolytatott mérésekrıl, szeptember közepén PIB ülés 
jóváhagyásra. Észrevételeket egy héten belül lehet tenni, Bozó úrnak is. 

J.J.: Az ülést bezárom. 

PIB (3) ülés 

Az ülés témája az alábbi munkarészeket érintette. A felmérés adattartalmának véglegesítése. 
Szakmai igények és szabványosíthatóság kritériumainak megbeszélése. Az adatfelvitel 
képernyıterveinek és az adatbázisnak a bemutatása. Lekérdezések és számítások áttekintése. 

A helyszínrajzzal kapcsolatban az alábbiak rögzíthetık: 

- Az átnézeti és a részletes helyszínrajz elıállításához támogatást kell nyújtani, meg kell 
adni a térkép felbontását és a kivágás méretét, valamint keresni kell olyan forrást, 
ahonnan ez elıállítható. 

- A referenciaszelvény vonalszakasszal egyértelmően ábrázolandó. 
- A helyszínrajzon szerepeljen a felmért vízfolyás és a fontosabb térképi adatok. 
- Megvizsgálandó a Google maps, a meglévı vízügyi térinformatikai rendszer, ortofotók 

vagy egyéb térképi alap alkalmassága, figyelembe véve a webes felület lehetıségeit 
és a szerzıi jogokat. 

- Ha megoldható, akkor ne az adatbevivı rajzolja be képszerkesztıben a helyszínrajzra a 
felmérés helyét, hanem azt az informatikai rendszer a szelvény végpontjai alapján 
automatikusan generálja. 

- A helyszínt szövegdobozban le kell írni. 

A szelvényfelvétellel kapcsolatban az alábbiak rögzíthetık: 

- A száraz és nedves részeket egyesítı völgyszelvényt az információs rendszeren kívül 
kell elıállítani. Ehhez a szelvényalakot a vízfolyástengelyre merıleges síkba kell 
vetíteni, hogy pl. a nedvesített szelvényterületeket egyértelmően lehessen számítani. 

- A keresztszelvény-objektumot közvetlenül a programból is kell tudni rögzíteni. 
- A völgyszelvény alakját két módon lehet bevinni: 
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- Keresztirányú koordinátákkal, mélységekkel, a „0” pont abszolút XYZ (EOV, Balti) 
koordinátáival és a tengely irányszögével. A szelvény iránya ekkor a referencia 
szelvény iránya. A mélység a nullpont szintjétıl lefelé pozitív. 

- A szelvénypontok abszolút XYZ koordinátáival. 
- Az átfogó geodéziai felméréseken kívüli, idıközi vízhozam mérések során a nedves 

mederrıl további adatok állhatnak esetleg rendelkezésre. Ezeknek az adatoknak a 
bevitelére is ki kell alakítani a lehetıséget, hiszen a mederváltozások így 
pontosabban kimutathatók. Idıközi méréseknél is abszolút mederszinteket kell 
bevinni a rendszerbe (avagy az ADCP-felmérés mellé az abszolút vízszintet is meg 
kell adni, amit akár utólag szinteznek be). A referenciaszelvény alappontja és a 
vízhozammérési szelvény kezdıpontja különbözhet. 

- A keresztszelvény-objektumnál jelezni kell, hogy a „0” pont melyik parton van. 

Az iszapvastagság vizsgálata: 

- Az iszapvastagságot az útmutató szerint a hordalékmérés függélyeiben kell mérni. Az 
információs rendszerbe egy szelvénybıl csak az átlagos, a legkisebb ill. legnagyobb 
iszapvastagság kerül. 

- Az adatfelvivı a terepi viszonyok figyelembe vételével dönt arról, hogy a fenti három 
érték számításánál a kilógó vagy nem reprezentatív értékeket kihagyja-e, és hogy az 
átlagértéket hogyan súlyozza. 

A mederanyag és lebegtetett hordalék vizsgálata: 

- A mintavételek a sebességeloszlás-mérés szelvényében legyenek, mert az egyazon 
helyen felmért keresztirányú eloszlás alapján hozható kapcsolatba a 
hordaléktöménység a csúsztatófeszültséggel. 

- A mederanyag- és hordalék-mintavételnél nem kell szelvényobjektumot használni, 
hanem csak a mintavételek pontjait kell EOV koordinátákkal megadni (a pontok kézi 
GPS-szel mérendık). 

- Kisvízfolyásnál elegendı a referenciaszelvény koordinátáját bevinni. 
- Lebegtetett hordaléknál meg kell adni a kivett minta térfogatát. A labor határozza meg 

szárazanyag-tartalmat (szemeloszlási görbét). 
- A szemeloszlási görbe bevitele: 

- Átmérı-tömegarány értékpárokként kell bevinni, ezért a labor eredményeit 
is táblázatosan célszerő kérni, nem grafikonon vagy származtatott 
statisztikai mutatókkal (pl. d60). 

- Szöveges mezıben adjuk meg a laborminta jelét. 
- A labor nevét egyszer kell megadni a teljes felmérésre, a mintavételért 

felelıs pedig a felmérés vízrajzi vezetıje (a neve külön megadva a teljes 
felmérésre vonatkozóan). 

- A frakciók tömegét kell bevinni, nem a százalékos arányukat. 
- A lebegtetett hordalékhozamot a felhasználó az információs rendszeren kívül számítja. 

- A hordalékhozamot nagyobb vízfolyásoknál (ahol a sebességeloszlást és a 
lebegtetett hordalékeloszlást is a referenciaszelvényben mérik) a 
következıképpen kell származtatni: 

- A keresztirányú sebességeloszlásból számoljuk a hordalék mintavétel 
függélyeihez tartozó részvízhozamokat. 
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- Ezeket a részvízhozamokat aztán beszorozzuk a lebegtetett hordalék 
koncentráció függélymenti átlagával és ezeket összegezzük a teljes 
szelvényre. 

- Kisebb vízfolyásnál a szelvénymenti átlagos koncentrációt szorozzuk a 
teljes vízhozammal. 

A vízhozam kezelése: 

- Az ADCP adataiból a HOZAM program által generált HOZ fájl beolvasható, ekkor a 
víztükörszélesség, szelvényterület stb. mezıket a rendszer automatikusan tölti ki. 

- Más módszerrel történı vízhozammérés esetén ezeket külön kell kiszámolni és a 
mezıkbe külön-külön bevinni. 

- A HOZAM program jelenleg az RDI ADCP kimeneti formátumát kezeli. Más ADCP-k 
adatformátumát is a HOZ formátumába kell átalakítani. H.Zs. kéri a dokumentációt a 
vízügy frissen beszerzett Sontek mőszereinek és egyéb támogatandó ADCP 
mőszerek formátumáról, hogy a HOZ programot kiegészíthesse annak az 
importálásával is.  

A sebességeloszlás (ADCP-mérés esetén) kezelése: 

- Négy felmérés: 
- szelvénymenti, 
- területi (cikkcakkos), 
- hosszúidejő függélymenti és 
- vízhozammérés (ez utóbbi elérhetı a vízhozammérés ablakából is). Ez a 

mérés az (a)-val azonos, ha az az ADCP-mérés a teljes 
referenciaszelvényt magában foglalja és így a vízhozamot lehet belıle 
számítani, egyébként attól eltér. 

- A mőszer típusát ki kell tölteni. 
- A BME átadja a fejlesztınek a (c) mérés feldolgozásához szükséges számítási 

algoritmusokat.  

Az eséssel kapcsolatos teendık: 

- A felszínesés és a fenékesés külön lebegıpontos mezıt kap. Ezekbıl legalább egyet 
kell megmérni. 

A vízminıséggel kapcsolatban az alábbiak rögzíthetık: 

- A fizikai-kémiai mérésnél nincs szelvény-objektum. 
- A minták azonosításához a jegyzıkönyvi minta adatait kell megadni: a mintavétel 

helye (szelvény helye + bp., sv., jp.) és a mintavétel idıpontja, továbbá rögzítendı az 
észlelı és mintavevı személy neve, a laboratóriumi vizsgálatokat végzı labor neve 
szervezeti szinten (pl. VITUKI Labor). 

- A mérési függélyek EOV koordinátáit kézi GPS-szel elegendı mérni. 
- A mért vízminıségi komponensek köre szelvényenként bıvülhet a minimálishoz 

képest. 
- Függélyenként külön-külön adjuk meg a komponensek értékét. 
- A mérési módszer és a mőszer típusa komponensenként szövegesen adandó meg, a 

teljes szelvényre egységesen (azaz ezek a mezık minden függélyre egyszerre 
érvényesek). Ez bıvíthetı listával történjen. 
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- A mérés idıjárási körülményeit a teljes szelvényre egyszer kell megadni. 
- A komponensek azonosítóját egységesíteni kell a más VKI projektekben kidolgozott 

jelölésrendszerrel. 
- A minıségbiztosításhoz a pontossági elıírásokat nem kell túl szigorúra 

megfogalmazni. Cél az esetleges problémák és tendenciák indikálása. Ha az 
állapotkövetés adatai alapján indokolnak bizonyul, akkor a KÖFE akkreditált 
mőszereivel pontosabb méréseket kell elıírni. 

A fényképek kezelése: 

- Az információs rendszer kezelhetı mérető felbontásba konvertálja a bevitt képeket. Az 
eredeti felbontású fényképek a mérési jegyzıkönyvhöz hasonlóan a felmérést 
végzıknél érhetık el. Éppen ezért, ha érdekes részletet kell dokumentálni, akkor azt 
ráközelítve külön le kell fényképezni. 

- A fényképek száma szabadon megválasztható. Minden fénykép tárgyát jellemezni kell 
egy listadobozzal (pl. „jobbpart”). A képekhez szöveges mezıben cím és megjegyzés 
szabadon adható. 

Környezeti jellemzés: 

- A környezeti felmérés észlelıjének neve és az észlelés idıpontja a környezeti  
jegyzıkönyv végén szerepel, ezt kell bevinni a rendszerbe. 

- Az üledéket az iszapvastagság átlagos értékével jellemezzük. 
- Az árnyékoltság más VKI projektekkel összhangban osztályokba sorolandó <10%, 10-

20%, 20-50%, 50-75%, >75% kategóriákkal.  Ezt egy listadobozból kell kiválasztani. 
A listadobozok mellett még lesz egy szöveges mezıt a további jellemzéshez. 

- A vízfelület benıttsége is osztályokba sorolandó <5%, 5-20%, 20-50%, 50-80%, >80% 
kategóriákkal. A listadobozok mellett még lesz egy szöveges mezıt a további 
jellemzéshez. 

- A többi paraméter szabadon, szövegdobozban adandó meg, mert egyszerre több értéket 
is felvehet (pl. a két parton eltérı növényzet). Meg kell vizsgálni, hogy célszerő-e 
ebben az esetben egy többszörös kiválasztású listával megadni az adatot, amely 
mellé a további finomításokat szöveges mezıbe lehet beírni. 

- Az is megvizsgálandó, hogy kulcsszóra való kereséssel reálisan megoldható-e a 
szövegesen jellemzett mérések szőrése (ezt nehezíti a szóragozás és az eltérı 
szóhasználat). 

Nagy adatok tárolása: 

- Ha a nagymérető fájlok (képek, ADCP-adatok) az adatbázisba lennének foglalva, akkor 
az a központ és a VIZIG-ek közötti adatcserét nagymértékben lelassítaná. Ezért az 
adatokat a rendszer külön állományonként tárolja, az adatbázisba csak a 
fájlbejegyzés (leíró adatok és a fájlnév) kerül. 

- A háttérben az eljárás a következı: a program a külsı fájlt egy generált névvel lerakja a 
kliensgép egy könyvtárába. Az adatfelvivık a bevitel során tehát a nagymérető 
állományokat végig a saját gépükön tárolják, majd a felmérés végén egy csomagban 
küldik FTP-vel a központi szerverre. 

- A felhasználónak mindez az adatfeltöltésnél és a lekérdezésnél is könnyen kezelhetı és 
átlátszó lesz, és biztosítva van az adatok maradéktalan átküldése és megmaradása a 
központi gépen. 
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- A képállományok (nem csak a fizikai-kémiai melléklet képei, de az átnézeti és 
részletes helyszínrajzok) eredetijét így tárolja a rendszer, de azokat az adatbázisban 
is rögzíti csökkentett, maximum 800x600-as felbontásban, PNG formátumban. 

Általánosságban az alábbiak rögzíthetık: 

- A kötelezıen és az opcionálisan kitöltendı adatmezık körérıl majd a felület 
fejlesztésének késıbbi pontján döntünk. 

- Az adatok további feldolgozásához elsısorban a kényelmes, részleges vagy teljes körő 
exportálást kell biztosítani. Az export-állományt Excellel be lehessen olvasni. 

- A BME adja meg, hogy mely mezık lehetnek üresek, illetve mely mezı kitöltése 
követeli meg másik mezı kitöltését. 

- A BME adja meg, hogy mely mezık között van ellenırzési kényszer, azaz mely mezık 
értékei korlátozzák másik mezık értékeit. Pl.: a kezdı és záró szelvény fkm között 
van a referencia szelvény fkm. 

- A BME pontosítsa a rendszeren belüli feldolgozási és megjelenítési funkciókat. 
- Egy megadott szelvény környezetében található vízrajzi állomások listázását meg kell 

oldani, a nyilvántartási rendszerrel összekapcsolva. 
- A méréseket végzık figyelmét külön hívjuk fel arra, hogy az adatok információs 

rendszerbe való rögzítését maguknak kell elvégezniük (szeptember végéig). 
- A BME tájékoztassa a KÖVIZIG-es mérıcsoportokat, hogy mikor fog rendelkezésükre 

állni az adatbeviteli szoftver. 

PIB (4) ülés 

Koris Kálmán: 
- Felkéri az alvállalkozókat, hogy számoljanak be munkájukról és véleményüket 

mondják el. 
- A mérıszelvények listája a honlapon van: http://hidromorfologia.vizugy.hu 
- Ismertette az egyes VIZIG-ek elırehaladottságát (általában 100%, kivéve: Pécs 87%, 

Nyíregyháza 95%, Miskolc 67%, Szeged 83%). Az elırehaladottság tehát az 
elvártnak megfelelı. 

- Az ülés menetrendje: 
- Tapasztalatok 
- Informatikai háttér 
- ISO minısítésrıl 
- Kutatási, fejlesztési irányok 

Antal Gábor, KDT-KÖVIZIG: 
- Beszámol a terepi munkákról 
- 15 mérıhelyet jelöltek ki júliusig. Ezek között nem volt nagy folyó, de voltak olyan 

vízfolyások, amelyeken még soha sem mértek. Volt 3 ısállapotú, 1 töltésezett, 2 
száraz és több összetett szelvényő. 

- A vízhozamot mindenhol forgómőves sebességmérıvel mérték, csónakról ill. vízben 
állva. 

- Kisvizes idıszakban folyt mindenhol a mérés (1 kivétellel). 
- Szemösszetételt a VITUKI, vegyi elemzést a KDT-KÖVIZIG akkreditált laborjában 

végezték. 
- Két biológus is részt vett a méréseken. 
- Aug. 6. és szept. 11. között zajlott le a teljes kampány. 
- Javaslatok tanulságok:  
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- Jelentıs növényirtásra volt szükség a Q-mérési szelvényben. 
- Lágyszárúakkal 100%-ig benıtt meder is elıfordult. 
- Referenciaszelvény elnevezés: VKI-ban már foglalt, ezért javasolja, hogy nevezzük pl. 

„mérési szelvénynek” 
- Kis vízállásoknál pl. a fenéklépcsık miatt a felszínesést nem lehet mérni, ezért kerüljön 

ki a rögzítendı adatok körébıl. 
- Vízhozam, kémia, biológia felmérés idıpontjai különbözhetnek. 
- Jegyzıkönyvekhez mellékelni kell-e a számítási jegyzıkönyvet (geodézia, Q-mérés)? 
- A méréseken készült képek vetítésével zárta a beszámolóját. 

Kerék Gábor, ÉDUKÖVIZIG 
- İ is beszámol a terepi tapasztalatokról. 
- 14 szelvényben mértek, ebbıl 6 kis, 6 közepes, 2 dunai. 
- ADCP-t Nagybajcsnál, Komáromnál, a Rábán és a Mosoni-Dunán Mecsérnél tudták 

használni. 
- Helymeghatározáshoz, völgyszelvény és esés mérésére RTK (Real Time Kinematic) 

GPS-t használtak. Néha akadályozta a növényzet itt is a mérést. 
- Mederanyag-mintát harangos mintavevıvel + saját eszközzel vettek. 
- A kémiai vizsgálatokat saját laborjukban végezték. 
- A mérésekkel aug. 15. és szept. 3. között, 8 nap alatt végeztek és az információs 

rendszer megnyitására várnak az adatok felviteléhez. 
- Fényképeket mutatott be a mérésekrıl. 

Márfai László: 
- Válaszul AG kérdésére: a VKI 900 víztestet (ebbıl kb. 600 természetes) a helyreállítási 

munkák elindultak, ennek része ez a hidromorfológiai felmérés. A 
referenciaszelvények a jövı referenciahelyei, ha mérésre alkalmasak maradnak. 

- Kisvízfolyások: vízkészletgazdálkodási jelentıségük kicsi, de élıvilág szempontjából 
és darabszámban fontosak – ezért vesszük a HMp-be. 

- Több idıpont bevihetı, de a mennyiségi mérések egy vízállapot mellett kell, hogy 
megtörténjenek! Ez éppen a lényeg. 

Koris Kálmán: 
- Fontos, hogy egységes legyen a mérés és a feldolgozás módszere. 

Mészáros Benı: A minıségbiztosítást ismerteti. 
- Lotus Notes: minıségbiztosítás alapja 
- Feljegyzések archiválásáról is rendelkezik 
- Feltételek 
-    1)   kalibrált eszközök 
-    2)   képesített személyek 
- Nemcsak az adatfolyamatot szabályozzák, hanem a csatlakozásokat is ( pl GPS) 

Bénik L.: 
- következı PIB már „tud mutatni valamit” 
- terepi adatgyőjtés: adatkiolvasás számítógépre már most 
- PDA használata : gondolnak rá, de nincs rá pénz 
- papír: robusztus 
- notebook: 2 M Ft-os „hadi” változat gyorsan amortizálódik 
- de: a papírmunka digitalizálása hibaforrás és emberi erıforrást igényel 
- a mőszerbeszerzés része a projektnek már lezárult, de nem volt pénz PDA beszerzésére 
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Hüse Zsolt: 
- NET keret lett választva, mert a PDA-kra is lehet fejleszteni 
- Most a honlap az adatbevitelt segíti, késıbb majd a közzétételt fogja szolgálni 
- 1, 2, 3 verzió között választani 
- KVDM logója kerüljön fel (Kabay Krisztina) 
- OTAR-ral integrált (vízügyi adatbázis) 
- Adatfelvétel elkészült 
- Adathelyességi tesz (hét végéig) 
- Vízigekre is ki lesznek terjesztve – meg tud indulni az adatfelvitel 
- Oktatás egy egyhetes próbaidıszak után célszerő 
- A referencia szelvény az OTAR keresztszelvény objektuma (típus: hidromorfológia 

referencia szelvény.) 
- Írásos jegyzıkönyv: a rendszerbe már számított adatok kerülnek be (pl. nedves –száraz 

szelvényfelmérés)  
- Völgyszelvény 
- 2-féle megoldási mód 
- a kiindulási pont XYZ helyzete 
- a szelvénypontok típusa is megadható 
- a HOZAM programhoz képest más a pillér kezelése: két ponttal kell felvenni 

Antal Gábor: 
- LNV, LKV felvehetı-e? - hidrológiai adatoknál kitölteni. 
- A ksz-ek nincsenek ellátva abszolút szintekkel ( kis vízfolyásnál nincs értelme). 

KG: ma már GPS-ek olcsók és pontosak. 

AG: nincs rá pénz 

ML: nem lehetne a minisztériumnak pénzt adni rá? 

BP: nincs-e elég GPS már most is a Vízigeknél? 

ML: a hardveres projektrésznél az ADCP-re fókuszáltok. 

HZs: 
- -mederanyagmérés feldolg. Szitálás vagy ülepítés külön adható be. 
- Hordaléktöménység / hozam 
- Hidrológiai adatok 
- hozam programból a Q-mérés adatmezıi automatikusan kitöltıdnek. 
- A szelvényadatokat nem olvassa be, mert ott a száraz szelvényrészt is be kell vinni. 
- Az oktatásnál majd mindenki hozza a saját adatait, és ott finomítva lesz a felvitel. 
- Fizikai 
- kémiai jellemzık: 
- ”gumitábla” - bıvíthetı pontokat és mintavételi elemet fel kell sorolni. 

ML: törzsadatokat csak központilag lehet regisztrálni. Igény: KÖFE meglévı 
elnevezéseit, azonosítót használni. Pásztory R. feladata. 

ígérete: a hónap végéig. 

BP: miért nem a kötelezı orsz. Vízminıségi törzshálózat szerinti mérést végeznek? 

ML: nem tudtak elıírni akkreditált méréseket (ktsg miatt), ezért egyszerősített mérést 
írtunk elı. Fontos, hogy egyidejő legyen. A KÖFÉ-nek volt lehetısége kijönni és 
mérni. 
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BP: ugyanazt kéne mérni. 

HZs: azokat vettük be, amelyet kapcsolatban vannak a hidromorfológiával. 

ML: Váradi Zsolt készítette az elıkészítı anyagot és azt kontrolláltatta. Egyszerő, 
helyszínen végezhetı mérések a cél. 

HZs: 
- környezeti adatok 
- ezek változtak legtöbbet legutóbb óta 
- Szakaszt jellemzı növényzet: 

- ki kell pipálni az elıforduló növényeket 
- benıttségnél %-osan megadni az arányukat 
- Területhasználat: %-osan szótárból véve az osztályokat 

- Új adatállományok 
- ADCP: nem lesznek eltárolva központilag, hanem az adatfelvivı számítógépén 

lesznek, egy fájlbejegyzést tárol csak el, majd a végsı összesítéskor kerül csak fel a 
kp-i FTP szerverre (aktív módon). 

-  Sontec-es ADCP-t is fel tud dolgozni – XML szabványos állományba menne. 
- Következı fázis 
- -  adathelyességi tesz 
- -  VÍZIG-ek felé telepíteni 
- -  oktatásra idıpontot kijelölni 
- -  ML: adathely tesztet jegyzık-ni 
- Hidromorfológiai lekérdezések 
- 2 platformon jelenik meg az eredmény 
- -  felületen (szoftver) kliens 
- -  weblapon: nagyközönség 
- -  bejelentkezés után 
- -  publikus 
- CH-ban készül, komponensek felhasználásával 

BS: jövıkép 

KK: kérdések, hozzászólások? 

BP: környezetállapotot is föl kell mérni, ez milyen igényességő? 

HZs: a két zárószelvény közötti állapotot írjuk le, fotókkal illusztrálva 

BP: szennyezıforrások? 

KK: víz-talaj, levegı, bonyolult, itt errıl szó sincs, itt vizuális értékelés van csak a 
szennyezı forrásokat csak azért vesszük fel, hogy a vízminıségi méréseknél az 
esetleges kiugrásokat meg tudjuk érteni. 

BP: 
- OK, elfogadja. 
- Az információs rendszerbe kerüljön be minden olyan szennyezı forrás, amirıl tudunk. 

Pl. a meteorológiai levegımonitorozó rendszerrel automatikus kapcsolat. 
- Tehát: dinamikusan felkínálja-e a kapcsolatot más minıségmérı rendszerekkel. 

HZs: OTÁR – OKIR kapcsolaton dolgoznak (Pásztory R.) éppen ezért törekszünk az 
OTÁR kompatibilitásra. 
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ML: rövid ( 200 m-es ) szakaszt vizsgál csak, tehát lokális határt fed csak le. 

 Módosított ütemtervet kér, hogy össze lehessen hangolni a vállalkozók munkáját. 

KK: zárás. 

PIB (5) ülés – OKT (1) 

A soron következı PIB ülés a VKKI hivatalos helyiségében zajlott, témája a hidromorfológiai 
felmérés adatfelviteli oktatása volt. Az oktatást Hőse Zsolt igazgató tartotta, az elıírásoknak 
megfelelı Power Point rendszerben. Az oktatás részletei az elkészült nyomtatott anyagban és 
mellékleteként elkészült CD lemezen szerepel. 

PIB (6) ülés 

Koris K.: elırehaladások ismertetése. 

Márfai L.: Az idıbeli ütemezés aktualizálása fontos. A befejezés ütemezése a lezárás miatt 
saját érdekünk. 

Józsa J.: Módszertant, eszközrendszert adunk és mintapéldákat. Az idıbeliségi vizsgálatokra 
csak alapvetı elméleti irányokat tudunk szabni. A térbeliség elemzésére sor kerül. 

Mártfai L.: elıször kerül az információs rendszerbe keresztszelvény, ez elemi dolog. 

Józsa J.: A VKI-szerinti értelmezés és irányvonal kijelölése Ijjas I. professzorral a kezdet 
kezdetén megtörtént. A VKI-hidromorfológiai összefoglalását I.I. meg fogja írni. 

Márfai L.: Ütemtervet szeretném látni, rövid határidıvel. Cél: gördülékeny lezárás. MÉRA: 
Szabványok elıkészítése. 

Koris K.: ISO minısítési, szabványosítási feladatok végzése nagy ütemben folyik, befejezés 
elıtt. Línearizált korreláció folyamatban, környezetminısítés elvi modellje a jövıre 
vonatkozóan felvázolható. 

HőseZs.: Power Point-os bemutató a program készenlétérıl és az adatfelvitel állásáról példák 
bemutatása. 

Józsa J.:Ökológiai , vízminıségi rendszer országos hálózatta fejleszthetı-e? 

Hőse Zs.: Az ökológiai felmérés unikum az eddigi felmérésekkel összehasonlítva. 

Márfai L.: Az eddigi ökológiai felmérések mögött nincs informatika. A mi mérésünk 
exportképes. 

Józsa J.: A munkánkba VKI szemszögbıl egy teljes egységes anyagot adunk, ez mintaként 
szolgálhat a jövıre vonatkozóan. 

Márfai L.: A szóbanforgó anyag követhetı, következetes, nem erıszakoljuk, de ajánljuk, mert 
komplex. 

Hőse Zs.: Az XML-file struktúrált szerkezető, ebbıl ki kell emelni, amit számítani célszerő, 
azaz excell-file-ba. 

Józsa J.: 
- Zsolt írja le, az ezzel kapcsolatos feladataikat: 
- Melyik adat mivel függ össze, 
- Max-min. adatok (értelmezési tartomány), 
- Milyen adatok között kell összefüggést keresni, 
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- A szakasz magassági adatait be kell vinni: vízállás → abszolút vízszint a „O” pont 
alapján, 

- Bal vízszél – jobb vízszél, 
- Szakadópart, 
- Völgyszelvény pontosítása, 
- VITUKI: Hordalék labor nem szabványos méréseket végez? 
- Fenékanyag és lebegtetett hordalék felvitel megtörtént. A mérıcsoportok 1-1 

képviselıjét meghívni, a hordalék mintavétellel kapcsolatos tapasztalatok 
megvitatása céljából – feldolgozás problémái. Az adatfelvitel egyértelmő kell legyen 
a keresztszelvény felvitelénél. Abszolút adatok felvitele. 

- Az elkészült táblázatokkal kapcsolatban – fejléc, - tartalom vonatkozásában egy 
mintapéldány kér M.L. 

- „Adatlap leírása” menüpont: a mérési leírások programba szabdalása magyarázó 
szövegként. 

Márfai L.: 
- Dec. elején jan. végi ütemtervet kell elkészíteni a még fennálló feladatokra.. 

- fejlécképzési leírás, 
- táblázat tartalom leírás, 
- programtesztelés, 
- lekérdezés csomagot elkészíteni. 

Hőse Zs.: Tanulmány váza: leírás a végtermékrıl. Ijjas anyaga. 

Józsa J.: Mederfelület a mi feladatunk. Monitoring végrehajtásra javaslatot tegyünk: mérés 2 
évente. Ajánlatok, javaslatok: mintavételre, tranziens jelenség, módszer,stratégia 
igazítás 10 évre, mederanyag vizsgálata így javasolható a jövıben. Élıhely 
hidraulikai mezık kategorizálása. Térinformatikai ábrázoláshoz fontossági sorrendet 
felállítani. 

PIB (7) ülés – OKT (2) 

A soron következı PIB ülés a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék hivatalos 
helyiségében zajlott, témája a hidromorfológiai felmérés adatelemzés oktatása volt. Az 
oktatást Hőse Zsolt igazgató tartotta, az elıírásoknak megfelelı Power Point rendszerben. Az 
oktatás részletei az elkészült nyomtatott anyagban és mellékleteként elkészült CD lemezen 
szerepel. 

PIB (8) záró (elfogadó) ülés 

Ezen Projekt Irányító Bizottsági ülésre a zárójelentés elkészülte után kerül sor. 

OKT (3) – OKT (4) 

További tervezett oktatásokra a Magyar Hidrológiai Társaság és a Mérnöki Kamara közös 
rendezvényeként kerül sor, az alábbi címekkel és rövid témavázlatokkal. 

(A továbbképzı (oktatási) elıadásokat a Magyar Hidrológiai Társaság és a Mérnöki Kamara 
programjába bevette, meghirdeti, és programfüzetében feltünteti.) 

1. elıadás. (OKT (3)) 

Címe: A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézmény 
fejlesztése. A hidromorfológia információs rendszere. 
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A hidromorfológiai projekt egyik gerincét egy komplex információs rendszer kialakítása 
képezte. A projekt során észlelt, mért és számított adatok tárolása MS SQL-2003 adatbázis-
kezelı rendszerben, a VKI-hoz szükséges, egységes adatbázis-rendszer (Vízügyi Adatbázis, 
VA) részeként valósult meg. A meglevı objektumok felhasználása, illetve a feladatnak 
megfelelı bıvítése (pl. szelvény) a központi rendszergazda bevonásával lehetséges. Az 
informatikai fejlesztési munkához elızetes rendszer-elemzés (input és output leírás) készült. 
A mérések, mintavételek (kiértékelések) adatbázisba rögzítéséhez – tekintettel annak késıbbi 
rendszeres megismétlésére – adatfelviteli, lekérdezési és ellenırzési program készült. Az 
adatfelvitel vizuális ellenırzéséhez és dokumentálásához képernyıs és nyomtatott riportok 
programja készült el, a felvitt objektumra, mintavételre, mérésre egyenkénti őrlapként, 
valamint az ezek kivonatát képezı, többszempontú szőréssel elıállított listák formájában. A 
Víz Keretirányelv (VKI) szerinti feladatok támogatására készítendı alrendszerben fontos 
szerepet kap a monitoring rendszerbıl származó adatok értékelése, érvényességük térbeli és 
idıbeli kiterjeszthetısége. A vízfolyás-víztestek mintegy negyedére kiterjedı 
hidromorfológiai felmérés eredményének kiterjesztése a többi víztestre csak megfelelı 
kapcsolat megléte esetén lehetséges. A kapcsolatok vizsgálatához kiterjesztett lineáris ill. 
linearizált korrelációs vizsgálat tartozik (max. 2-5 változó), melyet a mérésbe vont víztestek 
egy – a víztestek tetszés szerinti tulajdonsága alapján leválogatott – csoportjára lehet 
elvégezni. Az irányítási funkciók ellátása gyors áttekintést igényel a mérıhelyek, mérések 
adott idıszakbeli számáról, jellegérıl, illetve a mérések eredményeirıl. Errıl a kiszolgáló 
statisztikai modul gondoskodik, ahol a sokszempontú szőrési feltételek alapján szelektált 
mérıhelyekrıl ad számszerő eredményt, illetve képernyıs és nyomtatott listát. Ellenırzés kell 
egy kiválasztott mérési paraméter adott idıszakon belüli elıfordulásáról, illetve hiányáról 
(elıírt gyakoriságú mérés meglétének ellenırzése). Az ellenırzéshez – az adatrögzítésekhez 
kapcsolódó lekérdezésen túl – keresési opció is tartozik, ahol adott feltételeknek megfelelı 
víztestek, szelvények vagy mérések válogathatók le, listázhatók. A legyőjtések opcionálisan 
Excel táblába is exportálhatóak legyenek további feldolgozásra. Az irányítás hatékonysága 
érdekében kapcsolódni kell a VA állomás- és mérıeszköz-nyilvántartó moduljához. Ennek 
alapján legyőjthetık egy megadott szelvény adott környezetében található mérıállomások 
jegyzéke (típusszőrési lehetıséggel), észlelési/mérési jelleggel (észlelt, regisztrált, távjelzett). 
Ide kapcsolódik a térinformatikai jellegő megjelenítés is. 

2. elıadás. (OKT (4)) 

Címe: A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézmény 
fejlesztése. Értékelés, felhasználási lehetıségek, metodikai fejlesztések. 

Az értékelés célja az állapotfelvétel elemzésén túl a módszertani fejlesztés és kiterjeszthetıség 
megalapozása. A víztest hidromorfológiai állapotleírásában a hidrológiai- és áramlási 
viszonyok mellett a folyó medrének fizikai jellemzıi illetve ezeknek a kölcsönhatása játszik 
fontos szerepet. A vizsgálatok során a leíró paraméterek pontbeli, hossz- és felület mentén 
értelmezett értékeit elemezzük, különös hangsúlyt fektetve ez utóbbira, hiszen elsısorban 
folyószakaszok teljes (nem szelvények mentén definiált) jellemzését írja elı a Víz 
Keretirányelv. A mérési terv is ez alapján készült, így a pontbeli és szelvények menti mérések 
mellett a teljes szakaszra kiterjedı méréseket is elıirányoztunk. A mérési adatok célirányos 
feldolgozásával a mederfenék közeli áramlási paraméterekre is számszerő becslést adunk, 
azok mezıszerő eloszlásait állítjuk elı. A részletes mért és származtatott paraméter eloszlások 
alapján az irodalomból átvett élıhely értékelési módszerre mutatunk be példákat, valamint az 
állapotleírás teljessé tételéhez a numerikus modellezés eszközét is alkalmazzuk. 
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2.2 A SZAKMAI ANYAGOK KÖZREADÁSA  

A projekt során valamennyi tevékenységet többrétően dokumentáltuk. 

2.2.1. a) A helyszíni mérések és felvételek dokumentálása. 

Vízhozammérések 

A méréseket külön mellékletben való részletes dokumentálása. A számítások végrehajtása az 
ágazatilag szabványosított programmal. Ennek kimeneti állománya képezi az elektronikus 
dokumentációt, amit egyúttal beolvasható a vízügyi adatbázisba (VA). 

Szelvényfelvételek 

A vízhozam-mérési szelvényben töltéstıl töltésig, illetve a mértékadó árvízszint által 
kimetszett magaspartig felvett völgyszelvényt a VA-ban létrehozott szelvény-objektumba 
tölthetı be. A szelvénynek tartalmazza a jellegzetes pontokat (partél, sodorvonal stb.) 

Medermintavétel 

A kitöltött – elıkészítı munkában kialakított - mintavételi jegyzıkönyv mellett a vizsgálati 
eredmények (szemeloszlási görbe, geológiai jellemzés) is dokumentálásra kerülnek. 

Vízmintavétel 

A helyszínen mért fiziko-kémiai jellemzık (hımérséklet, pH) mellett az egyszerősített 
laborvizsgálat eredményei, illetve a lebegtetett hordalék vizsgálati eredménye és 
dokumentálásra kerül. 

Általános leírás 

A mérési (és egyben mintavételi) szelvény benıttségének jellegére, esetleges mővelésére 
vonatkozó szelvénytávokat is megadó leírás készül. Külön leírás készül a szelvény feletti és 
alatti – vízfolyásmérettıl függıen 100-500 méteres – vízfolyás-szakasz morfológiai 
jellemzésére, beleértve az esetleges mellékágakat, víz be- és kivezetéseket is. A szelvény és 
környezetének – 2-5 db digitális fényképfelvételen alapuló – bemutatása is megvalósul. 

2.2.1. b) Minıségbiztosítás dokumentálása. 

A mérési, felvételi eljárások – értékelés alapján módosított – szabványosításra alkalmas elı-
írásai megfogalmazásra kerülnek, elıterjeszthetı formában dokumentálva. Javaslat készül a 
módosítandó és az új szabványokra, illetve EU szabványok átvételére. Leírásra kerül a 
vízrajzi tevékenységbe bevezetett ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékő minıségbiztosítási 
rendszerben való alkalmazhatóság és annak feltételei. 
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2.2.1. c) Intranetes és internetes közreadás. 

A keretirányelvi feladatok összetettsége megköveteli a szakemberek széles körének 
bevonását, valamint a lakósság és NGO-k közérthetı formában való tájékoztatását. A 
szakemberek számára az egységes vízügyi információs rendszerre és adatbázisra építve 
valamennyi adat és feldolgozás elérhetı. Ehhez egy komplex lekérdezési és megjelenítési 
felület készült internetes formában (http://hidromorfologia.vizugy.hu/), de csak a belsı 
intranetben elérhetıen (illetve a Kedvezményezett által szabályozott – jelszavas - 
hozzáféréssel). A lekérdezhetı tájékoztatás része az elkészült mérési eredmények, 
értékelések, jelentések, javaslatok és szabályozások teljes anyaga is. 

A közérdekő tájékoztatás a mérések listáját, grafikus eredményeit (szelvény, 
sebességeloszlás), fényképfelvételeit, alapvetı eredményadatait (mederszélesség, 
átlagmélység, sebesség, hordaléktöménység, stb.) és fontosabb statisztikai jellemzıit 
tartalmazza. A közreadás részeként a projekt fı célkitőzései és eredményeinek rövid, 
közérthetı összefoglalója is bemutatásra került. Az internetes közreadás a vízügyi (és VKI) 
honlapon történik. 

2.2.1. d) Papír alapú szakmai anyagok. 

Elsısorban a PIB jelentések tartoznak ide: 

1. Projektindító jelentés (PIB (1)). 
A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 
intézményfejlesztése. Budapest, 2008. június. 

2. Projekt közbensı jelentés (PIB (2)). 
A hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízrajzi mérések és vízminıségi 
vizsgálatok végrehajtása, értékelése és dokumentálása. Adatlap példával. Budapest, 
2008. július. 

3. Projekt közbensı jelentés (PIB (3)-(4)). 
A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 
intézményfejlesztése. Budapest, 2008. augusztus-szeptember. 

4. Oktatási jelentés (OKT (1)). 
A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai adatfelvitele. (Power Point 
formáció). Budapest, 2008. október. 

5. Oktatási jelentés (OKT (2)). 
A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai adatelemzése. (Power Point 
formáció). Budapest, 2009. január. 

6. Projekt zárójelentés (PIB (5)). 
A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 
intézményfejlesztése. Budapest, 2009. február. 

Valamennyi elızıekben felsorolt nyomtatott anyagról CD lemezek is készültek, mindkét fajta 
dokumentációból a Kedvezményezett által elıírt mennyiségben. 
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3. A PROJEKT SZAKMAI FEJEZETEI 

3.1 A PROJEKT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE  

3.1.1 Hidromorfológia adatrögzítı és feldolgozó program / Program használati 
útmutató 

A program telepítése 

A program SDI dialógusablakokat használ (mindig a legfelsı ablak kezelhetı csak). A 
programot minden munkaállomásra le kell másolni, nem lehet fájlszerverrıl futtatni. A 
program futtatásához .Net keretrendszer kettes verziója szükséges. A program indításakor ki 
fogja írni, ha ez nincs még telepítve, mely letölthetı a  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-
aab15c5e04f5&DisplayLang=hu 

webhelyrıl. A program használatához szükség van ezen kívül a teechart.dll fájlra, melyet a 
program mellett kel elhelyezni, valamint telepíteni kell a CrystalReports nyomtatást segítı 
programcsomagot. A programot az OVISZ ftp oldaláról lehet letölteni, ahonnan a többi 
vízrajzos programot is. 

Jogosultság 

A programot vagy lekérdezési, vagy adatgazdai jogkörrel lehet futtatni. Windows-os 
hitelesítést használ a szoftver, valamint együttmőködik az OTR-el is ezért mind az 
adatbázisban mind az OTR felhasználó-kezelıjében be kell állítani a jogosultságot. 

Lekérdezıknek datarreader kell az OTR-be a riportba a hidromorfologiaweblapba, továbbá a 
hidromorfologiaweblap összes tárolt eljárását és függvényét kell tudni futtatni, ezen kívül be 
kell rakni az OTR programmal a "Hidromorfológia lekérdezı" szerepkörbe. 

Az adatmódosítóknak datawriter kel az OTR-be, dbowner hidromorfologiaweblapba, 
valamint datareader kell a reportba, ezen kívül be kell rakni az OTR programmal a 
"Hidromorfológia adatgazda" szerepkörbe. 
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A program fıablaka 

A program funkciói menübıl, vagy az alsó táblázatos részen jobb egérgombbal kattintva 
lebegımenübıl érhetık el. 

Az alsó táblázatos részben a felsı szőrı rész beállításainak megfelelı jegyzıkönyvek jelennek 
meg. A szőrı rész egyes pontjai egymás között „és” kapcsolóval mőködnek, azaz több 
bejelölt szőrési feltétel esetén azokat a jegyzıkönyveket választja ki a program, amelyek 
mindegyik feltételnek egyszerre felelnek meg. A vízgyőjtıterület elsı része a minimum, a 
második része a maximum megadására szolgál. A jobb oldalon található lenyíló listák egymás 
közötti szőréssel mőködnek, tehát ha ki van választva a VIZIG, akkor csak azok a medrek 
jelennek, amelyek az ı méréseik között szerepelnek. 
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Az elsı menüsor a Jegyzıkönyv, ebben a menüben találhatóak az adatok rögzítését szolgáló 
funkciók. A második menüpontban (Elemzések) találhatók a feldolgozást végzı funkciók, a 
harmadik menüpontban pedig a program mőködésével kapcsolatos beállítási opciók. A 
táblázat oszlopainak fejlécén kattintva lehet növekvı, vagy csökkenı sorrendben rendezni a 
táblázat elemeit. 

   

Új jegyzıkönyv, Módosít 

Az új jegyzıkönyv és a jegyzıkönyv módosítása ablak megegyezik. Ezen az ablakon kell 
megadni a jegyzıkönyv alapadatait, kiválasztani a szelvényt és a helyszín szöveges leírását. 

 

A szelvény objektumot az OTR adatbázisba rögzíti a program. Ezt az objektumot az OTAR 
programban is lehet módosítani, de a hozzákapcsolt jegyzıkönyvek, csak akkor láthatóak és 
használhatóak, ha érvényes és létezı objektumhoz történt a csatolás. Az OTR programmal 
történt keresztszelvény-objektum törlésnek (érvényesség korlátozása) hatására nem lesznek 
láthatóak a hozzá kapcsolt jegyzıkönyvek.  
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Tulajdonság Magyarázat 
Meder Az a meder (vízfolyás), ahol a szelvény megtalálható 

Szelvény helye (fkm) 
Az a folyamkilométer, ahol a szelvény a vízfolyáson 
megtalálható 

Töltéskilométer A szelvény helye töltéskilométerben kifejezve 
Nullpont eovx EOVX, például VO kı 
Nullpont eovy EOVY, például VO kı 
Szelvény típus Keresztszelvény típusa (egyesített kód) 

Irány (fok) 
Szelvény irány a '0' ponttól, fokokban kifejezve, északkal 
bezárt szög. 

Megjegyzés További leírás, megjegyzés a szelvényrıl 

Szelvény száma 
A keresztszelvénybeli vízhozam mérıhely azonosító 
száma 

Szelvény 0-pont partoldal 
A keresztszelvény nullpontjának elhelyezkedését adja 
meg. (Kódlista) 

Szelvény 0-pont mag. (mBf) 
A szelvény-nullpont függıleges koordinátája 
(magassága) m B. f. mértékegységben. 

 

A keresztszelvény felvitele és módosítása a következı ablakokon keresztül érhetıek el. 

 

A törlés hatására az objektum fizikailag nem törlıdik, hanem az érvényességét fogja 
korlátozni az alkalmazás. 

Jegyzıkönyv törlése 

A jegyzıkönyv törlésekor minden adatot töröl a program, kivéve a keresztszelvény objektum 
és a keresztszelvény-felvételt. A törlés érinti a külsı fájlokat is, azokat az adatkönyvtárból és 
a képkönyvtárból törli. 
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Morfológiai adatok, kiegészítı adatok 

Mindig a táblázatban kijelölt jegyzıkönyv adatit lehet módosítani, a beírt adatok arra 
érvényesek. 

Ebben a részben kell beírni a morfológiai mérésekhez kapcsolódó megjegyzéseket, valamint a 
mért iszapvastagsági értékeket. Az iszap értékeinél egész számokat kell beírni. A 
jegyzıkönyvre vonatkozó adatok itt tájékoztató jellegőek, azokat nem lehet módosítani. 

 

Morfológiai adatok, völgyszelvény 

Az ablakban található jegyzıkönyv szekció tájékoztató jellegő, segíti az adatfelvivıt a 
beazonosításban. 
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A felvétel adatait az OTR adatbázis tkszfelvetel és tkszfelveteladat táblákba rögzíti a program, 
ezekbe a táblákba más alkalmazásból is lehet rögzíteni mérést. A felvétel típusa kötött 
esetünkben egy teljes völgyszelvényt kell rögzíteni. A szelvényfelvétel rögzítése történhet két, 
vagy három ponttal (Megadás módja). Két pontos rögzítés esetén meg kell adni egy 
nullpontot EOV koordinátákkal és tengerszint feletti magassággal (Nullpont Z), melyhez 
viszonyítva lehet felvinni szelvény pontjait. A távolság a meder felé pozitív, a medertıl 
távolodva negatív. A mélység a nullponthoz viszonyítva lefelé pozitív, felfelé negatív. A 
nullpont eltérhet a keresztszelvény objektum nullpontjától, de a szelvény iránya nem. Három 
pontos megadásnál minden mederpontot három abszolút koordinátával kell megadni (EOVX, 
EOVY, m B. f.). A ponttípusokat a legördíthetı listából lehet csak megadni. A listában 
szereplı elemek kötöttek azok az egyesített kódtáblában rögzítettek. A grafikon segít az 
adatfelvitelben, három pont esetén a meder elsı pontjától vett Pitagoraszi távolságot lehet 
leolvasni a vízszintes tengelyen, a program nem ellenırzi, hogy a három ponttal megadott 
pontok egy síkban vannak-e. A táblázat alatt szerkesztı módban megjelenı törlés és beszúrás 
gombokkal lehet módosítani a sorokon. 

Keresztszelvény importálása 

Ha a felmérés két különbözı módszerrel történt, akkor a felmérést végzınek kell gondoskodni 
ezek egyesítésérıl. A program importálási lehetıséget biztosít a vágólapon keresztül, ezt az 
eljárást elsısorban Excel programból való beolvasásra optimalizáltuk. 

Ki kell jelölni az importálandó adatokat. Összefüggı területet kell választani, nem lehet két 
nem egymás melletti oszlopot megadni. Ezek után Szerkesztés menü másolás parancsával 
vágólapra kell helyezni. 

 

A keresztszelvény felviteli ablak táblázatos része alatt található import gombbal be kell hívni 
az importáló ablakot, majd jobb egér gombbal a baloldali részen a beillesztés parancsot kel 
választani. 
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A megadás módjánál a két, vagy három pontos megadás közül választhatunk, illetve 
dönthetünk az importálandó tartalomban található oszlopok elválasztójelérıl. Ez Excel esetén 
tabulátor jel. Beillesztés után a Felvesz gombbal a program elemzi és áthelyezi a jobb oldalra 
a berakott adatokat. A pontok típusának megadására itt nincs lehetıség. 

 

Ha a jobboldalon megfelelı a táblázat tartalma, akkor a Mentés gombbal lehet az adatokat 
berakni a völgyszelvény rögzítı ablakba. Az ott addig található adatok törlıdnek. 

Morfológiai adatok, mederanyaga 

A mederanyag vizsgálatnál több ponton is kell mintát venni. Az egyes mintavételi helyeket a 
koordinátájukkal és a minta jelével lehet beazonosítani. A minták a böngészı részben a 
sorokban találhatók. A z adatfelvitelnél a mérés típusát kiválasztva a program elıre feltölti a 
szabvány szerint használatos frakciókat, melyeket lehet módosítani a táblázat alatt található 
gombokkal pedig sorokat lehet törölni és hozzáadni. Nulla frakció tömeggel nem lehet 
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megadni frakciókat, azokat törölni kell. A hordalék tömege egész szám a minta térfogatánál 
lehet tizedes értéket megadni. A labor megadásánál szövegesen kell beírni az elemzı 
intézményt. 

  

Morfológiai adatok, lebegtetett hordalék 

A lebegtetett hordalék felvitele megegyezik a mederanyag felvitelével az ott leírtakat kell 
figyelembe venni. Itt meg kell adni a hordalék töménységet és a hordalék hozamot. A hozam 
csak egész szám lehet, a töménység lehet tört érték is. Ezek az értékek a hidromorfológiai 
referencia szelvényre vonatkozó összesítı értékek, és nem az egyes mérésekre vonatkoznak. 

 

Hidrológiai adatok 

A vízhozammérés eltérhet a referenciaszelvénytıl, ebben az esetben ki kell választani a 
szelvény objektumot, illetve meg kell határozni a Középsebességet és a maximális sebességet 
a referenciaszelvényben. Egyéb esetben a bel felsı és a jobb alsó sarokban találhat csoportok 
nem szerkeszthetık. A jegyzıkönyv szelvénye rész itt is tájékoztató adat nem itt lehet ezt 
módosítani.  
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A vízhozam mérés adatait lehetıségünk van hozam állományok xml kimenetébıl importálni 
az import gombbal, vagy kézzel kitölteni. Az importálásnál a fájlban található törzsszám 
alapján megpróbálja megkeresni a mércét is a program. Abban az esetben, ha nem volt 
vízmérce, akkor a viszonyítási vízmérce jelölınégyzetet ki kell törölni, egyébként a vízmérce 
gombbal lehet kiválasztani a mércét. A vegyes adatoknál található esések közül csak az egyik 
kitöltése kötelezı, de legalább egyet ki kell tölteni. 

Környezeti adatok, környezeti alapadatok 

A környezeti adatok vizsgálatánál kijelölt szakasz kezdı és záró folyamkilométerét kell beírni 
a jobboldali szakasz leírás részben. A program ellenırzi, hogy a referencia szelvény a 
megadott két érték között van-e és figyelmezett ha hibás megadás történt. 
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Az üledékvastagság itt tájékoztató adat, az iszap átlagos vastagságának értéket lehet itt látni. 

Környezeti adatok, szakaszt jellemzı növényzet 

Azonális növényzet kiválasztása esetén más zonáció már nem választható, erre a program 
mentésnél figyelmeztet. a növényzet típusok összege nem kell 100% legyen. 

 

Környezeti adatok, hullámtér, parti sáv jellege 

A területhasználat összességében 100% kell legyen. Az egyes szöveges mezık maximális 
hossza 1000 karakter lehet. Nézegetéskor a mezıkön duplán kattintva külön ablakban is 
megjeleníthetı a teljes szöveg. 
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A víz fizikai-, kémiai jellemzıi 

A jegyzıkönyv részben tájékoztatásul jelennek az azonosító adatok, itt ezeket nem lehet 
módosítani. Az alapadatoknál az idıjárás mindhárom paraméterét ki kell választani. A 
mintavételi pontokat EOV koordinátával kell megadni, típusok négyféle lehet, jobb, közép 
sodor és mellékág. A pontok alatti gombokkal lehet a kellı számú pontot beállítani. 
Amennyiben csak a sodorvonalban történt mérés, úgy a többi pontot törölni kell. 

 

A komponensek nevei a táblázaton belül legördülı listából választhatóak, ezektıl eltérıt nem 
lehet beírni. A módszer és az eszköz cellákra kattintva egy görgethetı listában jelennek meg 
azok az elemek, amelyek a teljes rendszerben már rögzítésre kerültek a listából dupla 
kattintással lehet kiválasztani elemet. Ezektıl eltérıt is be lehet írni, a mezık szerkeszthetık. 
A szín és a szag paramétereket kóddal kell megadni, amihez segítséget a táblázat fölött 
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kódértékek listák adnak segítséget. A szín három karakteres, a szag csak egy. Csak azoknak 
az elemeknek kell szerepelni a listában, amiket mértek a fölösleges elemeket törölni kell. 

Adatállományok 

A külsı adatállományok 4 céllal készülnek hosszúidejő függélymérés, ADCP-vel készült 
vízhozammérés, ADCP-vel készült cikk-cakk mérés valamint hagyományos forgószárnyas 
eszköz módszerével mért vízhozammérés. A méréseket az alap ablak jobb oldali táblázatában 
lehet látni. A bal oldalon egy mintát láthatunk az adatállomány belsejérıl és a leíró adatokról. 

 

A külsı adatfájlokat a program átnevezi egy 16 karakterbıl álló névvel és lemásolja az 
adatkönyvtárba, valamint az így adott névhez az adatbázisban leíró adatokat rögzít. Az ADCP 
adatállományainak szöveges export állományait lehet betölteni. A Winriver program egy 
méréshez két szöveges export fájlt készít r.sum és t.000 végzıdéssel. Az r.sum végő fájlt 
kiválasztva a program mindkét fájlt eltárolja. Ezen kívül ADP kiterjesztéső ADCP fájlt 
használ még a program. A Hozam programmal készített jegyzıkönyveknek el kell készíteni 
az XML exportját és ezt lehet betölteni a programba. A betöltéshez a fájlok mellett ott kell 
lenni a teszt.dtd fájlnak, mely az állomány helyességének ellenırzésében segít. A 
jegyzıkönyvhöz csak egyedi néven lehet betölteni fájlokat. Az EOV koordinátánál az x 
(északi) koordináta 400 000-nél kisebb kell legyen, az y (keleti) pedig nagyobbnak. Ha a 
hozam állomány ADCP fájlok konverziójával készült (ADCP konverziós szoftverrel), akkor 
be kell kapcsolni a megfelelı jelölınégyzetet. 

Az állományt kiválasztva és beírva a tulajdonságát a felvesz gombbal lehet átrakni a jobb 
oldalra. Több állományt is meg lehet adni egy menetben. A mentés gombbal az így beállított 
állományok mentésre kerülnek. Módosításra nincs lehetıség. 
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Képállományok 

A képállományokat hasonlóan az adatállományokhoz a program lementi egy könyvtárba egy 
16 karakteres általa adott névvel, majd az adatbázisban rögzíti a leíró adatokat. A másolásnál 
megmarad az eredeti felbontás és típus. A program ezen kívül 800x600-as felbontásban jpg 
formátumban az adatbázisba is bemásolja a képet, mely replikációra is kerül. 

  
A baloldali képen a listázás, a jobboldali ablakban az adatfelviteli őrlap látható. 

Eseménynapló 

Ebben az ablakban az aktuális jegyzıkönyv egyes részeiben beírt jegyzıkönyv felvételi és 
rögzítési idıpontok szerepelnek, amennyiben van névbeírási lehetıség, úgy a beírt név, 
ellenkezı esetben pedig a rögzítı bejelentkezési neve jelenik meg. 
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Utóellenırzés 

Az utóellenırzésnél a program megvizsgálja az összes bevitt adatra vonatkozó korlátot, és 
kijelzi azokat az értékeket, amelyek nem felelnek meg. Mivel a korlátok egy része a beviteli 
folyamat közben lett meghatározva és szeretnék az adatfelvitel minıségét a jövıben is 
megırizni újabb pontosabb korlátokkal ezért ezt a vizsgálatot késıbb is el lehet végezni. 

 

Az engedélyezett küszöbértékeket külön mellékletben lehet megtalálni. 

Jegyzıkönyv 

Ebben a menüpontban lehet kinyomtatni az aktuális jegyzıkönyv teljes jegyzıkönyvét, mely 
tartalmaz minden képi elemet és a külsı adatállományok felsorolását, valamint a legfontosabb 
grafikonokat. 

ADCP XML export 

Az ADCP fájlok szerkezet nehezen kezelhetı, valamint nem egységes, hiszen más-más 
mőszergyártó más-más struktúrát készített. A program egy egységes szerkezetbe olvassa be az 
állományokat az így felépített adatbázisnak megfelelı xml állományt lehet itt elıállítani. A 
méréshez tartozó állományok közül lehet export állományt készíteni. 
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Sebességprofil 

A sebességprofil készítésénél elméleti sebesség-eloszlási diagramot és annak paramétereit 
lehet elkészíteni. Az ADCP pontmérésekre lett ez a módszer kitalálva, de mőködik nem 
pontmérésre is az eljárás. A program meghatározz az azonos réteghez tartozó pontok 
sebességeinek átlagát. Az átlag képzésénél elıször az északi illetve a déli komponensek 
számtani átlagát képezzük, majd az így kapott két komponensbıl képezhetı sebességvektor 
hosszát határozzuk meg, ami lesz az adott réteg átlagsebesség értéke. Az így kapott (kék) 
pontokra egy elméleti görbét illesztünk. 

Turbulens viszonyokra a függély menti sebességeloszlás az alábbi összefüggéssel írható le 
(Elder, 1959): 

0z
zu

u ln
*

κ
=   

ahol: 

u m/s víz áramlási sebessége, 
z m mederfenéktıl való távolság, 
u* m/s fenékcsúsztató sebesség, 
z0 m érdességmagasság, 
κ - Kármán féle állandó: 0.4. 

Ennek az egyenletnek az együtthatóit a legkisebb négyzetek módszerével meghatározhatjuk. 
Melyek segítségével felrajzolhatjuk a görbét és kiszámolhatjuk a fenékcsúsztató sebességet és 
az érdességmagasságot. 
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A függély középsebességének számításakor a számított rétegenkénti átlagsebességeket 
használjuk fel, valamint azt feltételezzük, hogy a felszínen a legfelsı ponttal egyezı a 
sebesség, a fenéknél pedig a legalsó pont fele. A középsebesség képzésnél súlyozzuk a 
ponthoz rendelhetı réteg vastagságával a sebességeket. 

Szelvény menti sebességek 

Az ábrába betölti program a keresztszelvény felvétel adatait (zöld vonal) 

 

Két pontos megadás esetén a keresztszelvény távolsága a nullponttól adott, magassági 
értelemben pedig szintén a nullpontból kiindulva meghatározható minden pont tengerszint 
feletti magassága. Három pontos mérésnél a legelsı pontból kiindulva a kiindulópont és az 
egyes pontok koordinátáinak Pitagoraszi távolságát felhasználva rajzoljuk fel a görbét. Az 
adatállományok menüpontban kiválaszthatunk egy külsı állományt. ADCP, vagy hoz mérést 
választhatunk vízszintes értelemben a keresztszelvény objektum irányára vetített merıleges 
távolsággal számolunk az elsı ponttól. Magassági értelemben ha van vízállás és vízmérce 
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megadva, akkor annak nullpontjának magasságát felhasználva a vízfelszín tengerszint feletti 
magassága meghatározható (ez tartalmazza a vízfelszín esésbıl származó hibát). Amennyiben 
ez nincs meg a vízfelszín magasságát a keresztszelvény vízszél pontjainak felhasználásával 
határozzuk meg. A betöltött külsı fájlt lehet tükrözni, mert gyakran nem a balpartról indul a 
szelvényfelvétel. 

 
 

Vízszintesen lehet eltolni a betöltött mérést, úgy, hogy fedésbe kerüljön a keresztszelvény és a 
mérés legmélyebb pontja. Vagy tetszılegesen eltolhatjuk a mérést a mozgatás eszközét 
bekapcsolva. 

Hozam xml esetén az alábbi ábrát kapjuk. 
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Magasság-felület diagram 

A diagramon kékkel találjuk meg a keresztszelvényt, mely az elızı fejezet leírása szerint 
kerül ábrázolásra. A piros görbe az adott vízszinthez tartozó nedvesített felület diagramja. A 
piros diagramhoz tartozó tengely a felsı tengely, melyen négyzetméterben látjuk az adatokat. 
A görbe azon a tartományon, amikor már elöntené a víz a védett területet is megjelenik, mert 
a számítás vízszintes értelemben a kék görbe kezdetétıl a végig terjed, nem tudja figyelembe 
venni azon kívüli részt. 

 

Szemeloszlási görbék 

A diagramon megjeleníthetjük a mérési összes szemeloszlási diagramját illetve csoportosan 
ki-be kapcsolhatjuk a lebegtetett és mederanyag mintákat. A görbék összehasonlításával 
ellenırizhetjük a sebesség eloszlási teóriákat és méréseket. 
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Függélyek vizsgálata 

Az egyes függélyek paraméterei között kereshetünk összefüggéseket. Az ADCP mérések 
paramétereihez társítjuk a hordalékmérések D50 paraméterét. Akkor tekintjük 
hozzátartozónak az adott mérését, ha az helyben elég közel esik hozzá. Amennyiben nem 
lehet paramétert társítani, akkor nem szám felirat jelenik meg. A kijelölt paraméterek között 
regressziós vizsgálatot végezhetünk. 

 

A kiválasztott paraméterek megjelennek az alsó táblázatban és a diagramon. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

59

 

A következı lépés a cél változó kijelölése, majd két változó esetén az összefüggés 
kiválasztása. A cél változó az a változó melyet közelíteni szeretnénk a többi változóval 
(paraméterrel). Az egyenletek együtthatóinak kiválasztásakor minimalizálni szeretnénk az 
összefüggés és a cél adatsor értékei közötti különbséget. Ehhez egy lineáris egyenletrendszert 
kell megoldani. A kétváltozós módszerek mindegyike linearizálhatók a változók 
átalakításával, majd az átalakítás inverzével visszaalakíthatóak így a megoldás 
visszavezethetı az alap lineáris módszerre. 

A közelítı egyenletet a képlet sorban találjuk, a hozzá tartozó magyarázat pedig az 
együtthatók táblázatban. A sorok száma azt az adatszámot jelzi, amelyekkel a vizsgálatot 
elvégeztük. Az eltérés átlaga a becslı függvény és a mért értékek különbségének átlaga. A 
szórás a matematikában megfogalmazott szórás érték, ez a paraméter jellemzi az eltérések 
ingadozását. Két változó esetén kiszámítható a korrelációs együttható, mely a kapcsolat 
szorosságát jellemzi. Több változó esetén kiszámítható a változók közötti korrelációs 
együttható, valamint a parciális korrelációs együtthatók. 

Használata: 

Ha a korrelációs együtthatók táblázatában az elsı sor a korrelációs együttható a második a 
parciális korreláció. Értéke –1 és +1 között változik, minél közelebb van +1 illetve –1-hez 
annál szorosabb a kapcsolat. A parciális korreláció sosem lehet nagyobb mint a korrelációs 
együttható. 

Ha a korreláció magas és a parciális korreláció alacsony azt jelenti, hogy az illetı változók 
igazából nem korrelálnak a látszólagos kapcsolatot a többi változó hatása eredményezi. Két 
alapvetı dologra használható a független változók egymás közötti kapcsolatai kiszőrhetıek 
illetve meghatározhatóak melyek azok a változók amelyek a függı változót valóban 
befolyásolják. 

Ha a cél adatsorra vonatkozó parciális korrelációs együtthatókat vizsgálom, akkor kiszőrhetı, 
hogy mely adatsorral nincs tényleges kapcsolat, ahol alacsony a parciális korreláció. 
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Az utolsó két fülön grafikusan tekinthetjük meg a közelítı függvényeket és a hiba alakulását. 

Regresszió számítás 

Az optimum keresésekor arra törekszünk, hogy a már ismert adat n-eseket behelyettesítve a 
képlet és a cél adatsor különbségének négyzetösszege minimális legyen. Ehhez elı kell 
állítani a parciális deriváltakat két változó esetén a deriváltat.  

( )∑
=

−
N

i
ii xFY

1

2
)(  

ahol 
Yi a becslés vektora,  
xi a mért adatok vektora az i. mérésnél, 
N a mérések száma. 

Ennek keressük a minimumát, amihez a derivált zérushelyét kell elıállítani ez egy kétváltozós 
egyenletrendszer megoldásával egyenértékő.  

Érdemes áttekinteni az alapfogalmakat is: 

A szórás: 
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ahol a “d” a tényleges és a becsült adat közötti különbség (hasonló módon értelmezhetı 
bármely adatsor esetén). 

A korreláció: 
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Képlet alapján számítja a program, melynek egyszerőbb verziója a következı: 
( ) ( )( )
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ii
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ahol x  az adatsor átlagát jelöli. Mivel a különbözı becslı függvényeket rejtett konverzióval 
állítom elı ezért nem csak a lineáris kapcsolat mértéke lesz a korreláció. 

Parciális korreláció: 

Az n számú valószínőségi változó közül válasszunk ki két változót ezek X1 és X2 Fejezzük ki 
mind X1-et, mind X2–t az X3,X4,…,Xn változókra vonatkozó legjobban közelítı lineáris 
kombinációkkal (egyszerő többváltozós regressziós összefüggés). Ezután képezzük az  
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változókat az ún. maradékokat. Az Y1 és Y2 változók korrelációs együtthatóját nevezzük az 
X1 és X2 változók parciális korrelációs együtthatójának. Gyakran elıfordul, hogy a függı és 
az új független változó közötti kétváltozós korrelációs együttható igen kicsi és mégis jelentıs 
hatással van a függı változó változékonyságára, jól lehet ennek ellenkezıje is elıállhat. A 
parciális korrelációs együttható a változócsoport és a vizsgált változó kapcsolatát mutatja 
meg, ezért ez az egyszerő kétváltozós korrelációs együtthatóval szemben megbízhatóbbnak 
tekinthetı. Lényegében letisztítjuk a két változóról a többi hatását és a maradvány adatsorok 
korrelációját vizsgálom. 

Használata: 

Ha a korrelációs együtthatók táblázatában az elsı sor a korrelációs együttható a második a 
parciális korreláció. Értéke –1 és +1 között változik, minél közelebb van +1 illetve –1-hez 
annál szorosabb a kapcsolat. A parciális korreláció sosem lehet nagyobb mint a korrelációs 
együttható. 

Ha a korreláció magas és a parciális korreláció alacsony azt jelenti, hogy az illetı változók 
igazából nem korrelálnak a látszólagos kapcsolatot a többi változó hatása eredményezi. Két 
alapvetı dologra használható a független változók egymás közötti kapcsolatai kiszőrhetıek 
illetve meghatározhatóak melyek azok a változók amelyek a függı változót valóban 
befolyásolják. 

Ha a cél adatsorra vonatkozó parciális korrelációs együtthatókat vizsgálom, akkor kiszőrhetı, 
hogy mely adatsorral nincs tényleges kapcsolat, ahol alacsony a parciális korreláció. 

Térképi adatok 

Az ábrán a völgyszelvény látható kékkel, melyet három pontos felvételnél egyszerően a 
pontok elhelyezésével ábrázolunk, két pontos felvétel esetén a keresztszelvény objektum 
irányát és a mérés nullpontjának koordinátáját felhasználva számítjuk a pontok koordinátáit. 
Pontszerő objektumként megjelennek az ADCP mérések és mederanyag és hordalék 
mintavételek. Az ábrán ellenırizhetjük a megadott koordináták helyességét. A pontok fölé 
mozgatva az egeret megjelenik a mérési pont azonosító adatai. 
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Mérések kapcsolata 

A jegyzıkönyvek közel 60 számszerősíthetı paramétert tartalmaznak. A számolható összes 
paramétert össze lehet vetni, a fıoldalon kiválasztott mérésekre vonatkozóan. 
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A mérések kiválasztása során elemezhetjük egy meder, egy keresztszelvény, vagy egy adott 
vízgyőjtıterület jegyzıkönyveit, amellyel jellemezhetjük a kiválasztott típust. 

A kategória jellegő paramétereknél a paramétert egész számmal helyettesíti a program, 
ezekben a helyzetekben a kapcsolat szorosságán van a hangsúly. A víz fizikai és kémiai 
paraméterei közül a sodorvonalban mért paramétereket vesszük figyelembe. A szemeloszlási 
görbék esetében a görbékrıl kiszámolt Dx paraméterek átlagával jellemezzük a méréseket. 

 

A következı lépés a cél változó kijelölése, majd két változó esetén az összefüggés 
kiválasztása. A cél változó az a változó melyet közelíteni szeretnénk a többi változóval 
(paraméterrel). Az egyenletek együtthatóinak kiválasztásakor minimalizálni szeretnénk az 
összefüggés és a cél adatsor értékei közötti különbséget. Ehhez egy lineáris egyenletrendszert 
kell megoldani. A kétváltozós módszerek mindegyike linearizálhatóak a változók 
átalakításával, majd az átalakítás inverzével visszaalakíthatóak így a megoldás 
visszavezethetı az alap lineáris módszerre. 

A közelítı egyenletet a képlet sorban találjuk, a hozzá tartozó magyarázat pedig az 
együtthatók táblázatban. A sorok száma azt az adatszámot jelzi, amelyekkel a vizsgálatot 
elvégeztük. Az eltérés átlaga a becslı függvény és a mért értékek különbségének átlaga. A 
szórás a matematikában megfogalmazott szórás érték, ez a paraméter jellemzi az eltérések 
ingadozását. Két változó esetén kiszámítható a korrelációs együttható, mely a kapcsolat 
szorosságát jellemzi. Több változó esetén kiszámítható a változók közötti korrelációs 
együttható, valamint a parciális korrelációs együtthatók. 

Használata: 

Ha a korrelációs együtthatók táblázatában az elsı sor a korrelációs együttható a második a 
parciális korreláció. Értéke –1 és +1 között változik, minél közelebb van +1 illetve –1-hez 
annál szorosabb a kapcsolat. A parciális korreláció sosem lehet nagyobb mint a korrelációs 
együttható. 

Ha a korreláció magas és a parciális korreláció alacsony azt jelenti, hogy az illetı változók 
igazából nem korrelálnak a látszólagos kapcsolatot a többi változó hatása eredményezi. Két 
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alapvetı dologra használható a független változók egymás közötti kapcsolatai kiszőrhetıek 
illetve meghatározhatóak melyek azok a változók amelyek a függı változót valóban 
befolyásolják. 

Ha a cél adatsorra vonatkozó parciális korrelációs együtthatókat vizsgálom, akkor kiszőrhetı, 
hogy mely adatsorral nincs tényleges kapcsolat, ahol alacsony a parciális korreláció. 

  

Az utolsó két fülön grafikusan tekinthetjük meg a közelítı függvényeket és a hiba alakulását. 
A pontok fölé mozgatva az egeret megjelenik az adatpont azonosító adata. 

Mérések keresztszelvényei 

A fıablakon kiválasztott mérések keresztszelvényeit lehet egy diagramon megjeleníteni. A 
beállításokra kattintva tetszıleges sorrendbe rendezhetık és akár mint az alábbi ábrán három 
dimenzióba is elrendezhetık. A jobb felsı sarokban lévı listán nyilakkal mozogva 
befolyásolhatjuk, hogy melyik szelvény lesz kijelölve. Magassági értelemben minden pontot 
tengerszint feletti magassággal ábrázoljuk, vízszintesen pedig a nullponttól való távolsággal. 
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Adatok exportálása 

A jegyzıkönyvbıl több mint 60 paramétert győjt ki a program táblázatos formátumba. A 
táblázatot pontosvesszıvel tagolt szövegfájlba (csv) exportálja a program, amely 
megnyitására a gépen lévı Excel alkalmazást el is indítja. 

 

Adatbázisszerver 

A program a legördíthetı listába összegyőjti az elérhetı szervereket, és ezek közül lehet 
választani, vagy be is lehet írni a szerver nevét, ha nem található meg a listában. A kiválasztás 
után a mentés gombot is meg kell nyomni. A beállítások a 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Hidromorfologia bejegyzés alá fognak bekerülni a 
munkaállomásokon. 

 

Külsı állományok tárhelye 

A program a külsı állományokat az itt megadott könyvtárakba lemásolja egy általa megadott 
névvel. Ehhez a névhez társítja az adatbázisban a leíró adatokat. A könyvtárakat úgy kell 
kijelölni, hogy minden munkaállomásról látható legyen lehetıleg egy fájlszerver egy 
könyvtárát kell kijelölni erre a célra. Az adatállományok könyvtárban el kell helyezni a 
teszt.dtd állományt az xml állományok kezeléséhez. 
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Szelvényobjektumok 

Annak érdekében, hogy a szelvényobjektumokat ne csak a jegyzıkönyveken keresztül 
lehessen kezelni, elhelyeztük önálló menüpontban is. Itt minden szelvényt meg lehet 
jeleníteni, de lehet szőrni csak a hidromorfológiai refenciaszelvényekre. 
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Alkalmazott minimum és maximum értékek, mértékegységek 

Mezı Mértékegység Min. Max. 
A lebegtetett hordalékmérés hordaléktöménysége mg/l 0 1000 
A lebegtetett hordalékmérés hordalékhozama g/s 0 15000000 
A lebegtetett hordalékmérést kiértékelı labor 
megnevezése 

   

A morfológiai adatok kiegészítı adatainál megadott 
átlagos iszapvastagság 

cm 0 100 

A morfológiai adatok kiegészítı adatainál megadott 
minimális iszapvastagság 

cm 0 100 

A morfológiai adatok kiegészítı adatainál megadott 
maximális iszapvastagság 

cm 0 100 

A hidrológiai adatoknál megadott vízgyőjtı terület 
nagysága. 

km2 0 250000 

A vízhozamméréskor észlelt vízállás mérceazonosítója. A 
Vízügyi Adatár SQL Szerver adatbázisában - OTAR - a 
11-es típus kódú objektum definiálja a felszíni 
állomásokat. 

   

A vízhozammérés középideje. óra:perc 0:00 24:00 
A vízhozammérés középvízállása.  cm -1000 1500 
A vízhozammérés vízállásváltozása. (mm/óra) mm/óra -5000 5000 
A vízhozammérés víztükörszélessége. (m) m 0 3000 
A vízhozammérés vízhozama (m3/s) m3/s 0 11000 
A vízhozammérés középmélysége (m) m 0 30 
A vízhozammérés középsebessége (m/s) m/s 0 5 
A vízhozammérés maximális mélysége. (m) m 0 30 
A vízhozammérés nedvesített felülete (m2) m2 0 90000 
A vízhozammérés nedvesített kerület (m) m 0 3300 
A vízhozammérés során, ha nem a referencia 
szelvényben történik a mérés, akkor a 
referenciaszelvényre is meg kell adni a középsebességet. 
(m/s) 

m/s 0 5 

A vízhozammérés során, ha nem a referencia 
szelvényben történik a mérés, akkor a 
referenciaszelvényre is meg kell adni a maximális 
sebességet. (m/s) 

m/s 0 5 

Vízfelszín esése (cm/km) 
kisvízf.: cm/km 

közepesvízf.: cm/km 
nagyvízf.: cm/km 

0 
0 
0 

25000 
250 
50 

Fenékesés (cm/km) a két esés közül legalább az egyik 
kitöltése kötelezı. 

kisvízf.: cm/km 
közepesvízf.: cm/km 

nagyvízf.: cm/km 

0 
0 
0 

25000 
250 
50 

A minta száraz tömege (gramm) g 0.1 5000 
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A víz fizikai kémiai paramétereinek korlátai 

Komponens Mértékegység értékhatárok (ellenırzéshez) 
Megjegyzés 

Levegıhımérséklet °C -20 – +50, egy tizedes 
Vízhıfok °C (-1) 0 – +50, egy tizedes 
Szín ---  
Szag ---  
pH --- 0-14, két tizedes 
Fajlagos. vezetıképesség S/cm 0 -100000, egész 
Oldott oxigén mg/L 0 - 50, egy tizedes 
Oxigén telítettség % 0-250, egész 
NH4+ - N mg/L 0-1000, két tizedes 
NO2- - N mg/L 0-10, három tizedes 
NO3- - N mg/L 0-1000, egy tizedes 
PO43- -P mg/L 0-100, két tizedes 
KOIk mg/L 0-1000, egész 

 

3.1.2 Hidromorfológia adatbázis leírása. 

A program adatbázisa a VIZIR rendszerrel integráltan valósítja meg az adatok tárolását. A 
jegyzıkönyvek adatai a Hidromorfologiaweblap nevő adatbázisban kaptak helyet. Ezen kívül 
a keresztszelvény objektum az OTR objektumai között, a keresztszelvény felvételek önálló 
táblában, de az OTR adatbázisban találhatóak. Az érintett adatok hivatkoznak az egyesített 
kódtábla adataira. A VIZIR rendszerrel való integrálás biztosítja az OKIR rendszerhez való 
kapcsolat megteremtését. 
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3.1.2. a) A hidromorfologiaweblap adatbázis 

tb_hm_doksi

rowid

tipus

allnev

allomany

mime type

filesize

cim

leiras

ku lcsszo

ro gzitve

operator

gep

szerzo

tb_hm_felhasznalo

rowid

t ipus

ne v

be nev

jelszo

email

t el

mob

allapot

megjegyzes

rogzitve

operator

ge p

tb_hm_szotar

rowid

tipus

ke 0

kn0

rogzitve

operator

gep

tb_hm_jegyzokonyv

JegyzokonyvGuid

JegyzokonyvIdeje

SzelvenyReferencia

SzelvenyVizhozam

SzelvenyKornyezet iKezdoF km

SzelvenyKornyezet iZaroFkm

Telepules

KtvfGuid

MegjegyzesAlt

HelyszinLeirasRe f

Mederanya gleiras

MederLabo r

Hordalektomenyseg

Hordalekho zam

HordalekLabor

IszapAtlagosVastagsa g

IszapMin

IszapMa x

VizgyujtoTe rulet

KapcsolodoMerceVOA

QKozepido

QKozepviza llas

QVizallasvaltoza s

QViztukorszelesseg

QVizhozam

QKozepmelyseg

QKozepsebesse g

QMaxMelyseg

QNedvesite ttFe lulet

QNedvesite ttKe rulet

QRefKozep sebesseg

QRefMa xSebesseg

Vizszineses

Fene keses

MegjegyzesHidro

MegjegyzesMorf

Idoja rasFizKem

MegjegyzesFizKem

FizKemLabor

HelyszinLeirasKo rny

TerepMederViszony

LeirasMellekagMutarg y

Beavatkoza sok

Szennye zof orra sok

Zona cioSze rkezet

Vizf elule tbenot tseg

PartisavJelleg

FasVegetacio

Vedoovezet

Terulethasznalat

MegjegyzesKornyezet

gep

rogzitve

operato r

Felve telGuid

tb_hm_fizkemmeresipont

FizkemMeresiPont ID

JegyzokonyvGuid

Sorszam

Tipus

EOVX

EOVY

rogzitve

operator

gep

tb_hm_kulsofajl

rowid

JegyzokonyvGuid

Tipus

Megne vezes

Adat

Ke szito

Ke szult

Allomanynev

LeiroAdat

ge p

rogzitve

operator

tb_hm_fizkemparameterertek

rowid

FizKemMeresiPont ID

FizKemParamete rID

ertekkod

ertekf loat

rog zitve

operator

geptb_hm_fizkemparameter

FizKemParameterID

JegyzokonyvGuid

Tipus

Modszer

Eszkoz

HelysziniAdat

rogzit ve

opera tor

gep

tb_hm_szemeloszlasJZK

SzemeloszalsJZKGuid

JegyzokonyvGuid

Mintajele

Szaraztomegg

Vizsgalatt ipus

EOVX

EOVY

Te rfogatLit er

Lebegtetet t1

Szematmero

rogzitve

operator

ge p

tb_hm_esemeny

rowid

Jegyzo konyvGuid

Tipus

Szeme lyek

Idopont

gep

rogzitve

operator

tb_hm_szemeloszlasadat

rowid

Frakciof elsomm

FrakciTomegg

Szemelo szlasJZKGu id

rogzitve

ope rato r

gep

tb_hm_kornyezetiparameter

rowid

JegyzokonyvGuid

SzotarRowid

TulajdonsagErtek

rogzitve

operator

gep
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tb_hm_jegyzokonyv 

A hidromorfológiai felmérés alaptáblája, ez a tábla tartalmazza a jegyzıkönyv sorait. Csak 
azon adatok kerültek ki a táblából, melyek n:m, vagy 1:n kapcsolattal kötnek a 
jegyzıkönyvekhez. 

Sor-
szám Mezınév Mezı típus Magyarázat 

1 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója 
2 JegyzokonyvIdeje datetime A jegyzıkönyv vonatkoztatási idıpontja. 

3 SzelvenyReferencia uniqueidentifier 

A referencia szelvény objektum azonosítója. 
A Vízügyi Adatár SQL Szerver adatbázisában 
- OTAR - a 35-ös típus kódú objektum 
definiálja a keresztszelvényeket 

4 SzelvenyVizhozam uniqueidentifier 
A vízhozammérés szelvényazonosítója 
hasonlóan 3-as mezıhöz a keresztszelvény 
objektumra hivatkozik. 

5 
SzelvenyKornyezetiKezdoFk
m 

float A környezeti felmérés kezdıszelvénye. 

6 SzelvenyKornyezetiZaroFkm float A környezeti felmérés zárószelvénye. 

7 Telepules uniqueidentifier 

Kapcsolódó település egyedi azonosítója. A 
Vízügyi Adatár SQL Szerver adatbázisában - 
OTAR - a -3-as típus kódú objektum 
definiálja a településeket. 

8 KtvfGuid uniqueidentifier 

A területileg illetékes KTVF egyedi 
azonosítója. A Vízügyi Adatár SQL Szerver 
adatbázisában - otar - a -4-as típus kódú 
objektum definiálja a szervezeteket. 

9 MegjegyzesAlt varchar(200) Általános megjegyzés a méréshez. 
10 HelyszinLeirasRef varchar(200) A helysín szöveges meghatározása 
11 Mederanyagleiras varchar(200) A mederanyag szöveges leírása 

12 MederLabor varchar(50) 
A mederanyag vizsgálatát végzı lebor 
megnevezése szövegesen. 

13 Hordalektomenyseg float 
A lebegtetett hordalékmérés 
hordaléktöménysége 

14 Hordalekhozam int A lebegtetett hordalékmérés hordalékhozama 

15 HordalekLabor varchar(50) 
A lebegtetett hordalékmérést kiértékelı labor 
megnevezése 

16 IszapAtlagosVastagsag int 
A morfológiai adatok kiegészítı adatainál 
megadott átlagos iszapvastagság 

17 IszapMin int 
A morfológiai adatok kiegészítı adatainál 
megadott minimális iszapvastagság 

18 IszapMax int 
A morfológiai adatok kiegészítı adatainál 
megadott maximális iszapvastagság 

19 VizgyujtoTerulet float 
A hidrológiai adatoknál megadott vízgyőjtı 
terület nagysága. 

20 KapcsolodoMerceVOA uniqueidentifier 

A vízhozamméréskor észlelt vízállás 
mérceazonosítója. A Vízügyi Adatár SQL 
Szerver adatbázisában - otar - a 11-es típus 
kódú objektum definiálja a felszíni 
állomásokat. 
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Sor-
sz. Mezınév Mezı típus Magyarázat 

21 QKozepido datetime A vízhozammérés középideje. 
22 QKozepvizallas float A vízhozammérés középvízállása.  
23 QVizallasvaltozas float A vízhozammérés vízállásváltozása. (mm/óra) 
24 QViztukorszelesseg float A vízhozammérés víztükörszélessége. (m) 
25 QVizhozam float A vízhozammérés vízhozama (m3/s) 
26 QKozepmelyseg float A vízhozammérés középmélysége (m) 
27 QKozepsebesseg float A vízhozammérés középsebessége (m/s) 
28 QMaxMelyseg float A vízhozammérés maximális mélysége. (m) 
29 QNedvesitettFelulet float A vízhozammérés nedvesített felülete (m2) 
30 QNedvesitettKerulet float A vízhozammérés nedvesített kerület (m) 

31 QRefKozepsebesseg float 

A vízhozammérés során, ha nem a referencia 
szelvényben történik a mérés akkor a 
referenciaszelvényre is meg kell adni a 
középsebességet. (m/s) 

32 QRefMaxSebesseg float 

A vízhozammérés során, ha nem a referencia 
szelvényben történik a mérés akkor a 
referenciaszelvényre is meg kell adni a 
maximális sebességet. (m/s) 

33 Vizszineses float Vízfelszín esése (cm/km) 

34 Fenekeses float 
Fenékesés (cm/km) a két esés közül legalább az 
egyik kitöltése kötelezı. 

35 MegjegyzesHidro varchar(200) A hidrológiai mérés megjegyzése. 
36 MegjegyzesMorf varchar(200) A morfológiai mérés megjegyzése. 
37 IdojarasFizKem char(3) Az idıjárás 3 karakteres megadása. 

38 MegjegyzesFizKem varchar(200) 
A víz fizikai/kémiai paramétereihez főzött 
megjegyzés 

39 FizKemLabor varchar(50) 
A víz fizikai/kémiai paramétereit kiértékelı 
labor 

40 HelyszinLeirasKorny varchar(200)  
41 TerepMederViszony varchar(200) A környezeti felmérés terep mederviszonyai 

42 LeirasMellekagMutargy varchar(200) 
A környezeti felmérés mellékágak mőtárgyak 
leírása 

43 Beavatkozasok varchar(200) A környezeti felmérés beavatkozások leírása 
44 Szennyezoforrasok varchar(200) A környezeti felmérés szennyezı források leírása 

45 ZonacioSzerkezet varchar(200) 
A környezeti felmérés zonáció szerkezetének 
leírása 

46 Vizfeluletbenottseg varchar(200) 
A környezeti felmérés vízfelület benıttségének 
leírása 

47 PartisavJelleg varchar(200) A környezeti felmérés parti sáv jellegének leírása 
48 FasVegetacio varchar(200) A környezeti felmérés fás vegetációjának leírása 
49 Vedoovezet varchar(200) A környezeti felmérés védıövezet leírása 
50 Terulethasznalat varchar(200) A környezeti felmérés területhasználat leírása 
51 MegjegyzesKornyezet varchar(200) A környezeti felmérés megjegyzése 
52 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
53 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
54 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

55 FelvetelGuid uniqueidentifier 
A keresztszelvényfelvétel sorazonosítója. Az 
OTR.tKszFelvetel sorazonosítója. 
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tb_hm_doksi 

Ez a tábla tartalmazza az Internetes rendszer dokumentumait (fájljait). 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító. 

2 tipus uniqueidentifier 
Dokumentum típusa a szótár tábla 3D4C5B70-CA50-
492E-BB92-A7FC11D10479 típusú sorai 

3 allnev varchar(255) Az állomány neve 
4 allomany Text Az állományt binárisan tároló mezı. 
5 mimetype varchar(50) A megjelenítendı dokumentum Windows szerinti típusa 
6 filesize Float A fájl mérete 
7 cim varchar(255) A feltöltött dokumentum címe. 
8 leiras varchar(255) A feltöltött dokumentum leírása 

9 kulcsszo varchar(255) 
A feltöltött dokumentum kulcsszavas kereséshez tartozó 
kulcsszavai. 

10 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
11 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
12 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

13 szerzo uniqueidentifier 
A felhasználó azonosítója. A tb_hm_felhasznalo tábla 
egy sorazonosítója. 

 

tb_hm_esemeny 

A mérés egyes részeinek rögzítési idıpontjait tárolja. Egy az egyes kötés van közte és a 
jegyzıkönyv között a típust is figyelembe véve, de azért nem került be oda mert már így is 
rendkívül széles a jegyzıkönyv. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 

3 Tipus uniqueidentifier 

Az esemény típusa a szótár 04060D0E-64BC-
492D-85AA-F2E7FA355F0F típusú elemei. 
Környezeti felmérés készült 
Mederanyag mintavétel 
Lebegtetett mintavétel 
Jegyzıkönyv készült 
Morfológiai felmérés készült 
Hidrológiai felmérés készült 
FizKém felmérés készült 

4 Szemelyek varchar(200) Az eseményhez köthetı személy megnevezése. 
5 Idopont datetime Az esemény idıpontja 
6 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
7 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
8 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 
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tb_hm_felhasznalo 

A weblap mőködése során regisztrált felhasználók. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 

2 tipus uniqueidentifier 

A felhasználó típusa a szótár 090A99A0-17EC-44B8-
92FA-0904CEF69166 típusú elemei. 
Vízmérı 
Adminisztrátor 
Operátor 

3 nev varchar(50) A felhasználó neve. 
4 benev varchar(10) A felhasználó bejelentkezési neve 
5 jelszo varchar(10) A felhasználó jelszava 
6 email varchar(50) A felhasználó E-mail címe. 
7 tel varchar(50) A felhasználó telefonszáma. 
8 mob varchar(50) A felhasználó mobil telefonszáma. 

9 allapot uniqueidentifier 

A felhasználó állapota a szótár tábla 38E49429-D4C7-
4BE7-A798-2500473643D2 típusú elemei. 
Tiltott 
Aktív 

10 megjegyzes varchar(255) Megjegyzés. 
11 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
12 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
13 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

 

tb_hm_fizkemmeresipont 

A víz fizikai kémiai paramétereinek mérése során a vízfolyás mérési szelvényének különbözı 
pontjain történik mérés. A pontok száma változó. A tábla ezen pontok adatait tartalmazza. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 FizkemMeresiPontID uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 
3 Sorszam int A pontok megjelenítésének sorrendje. 

4 Tipus varchar(50) 

A pont típusa a szótár 885706BB-87ED-
42A1-BA3B-39860ED3B50A típusú 
elemeinek kn0 értékei. 
Bal 
Jobb 
Mellékág 
Közép/Sodor 

5 EOVX float A pont EOVX koordinátája 
6 EOVY float A pont EOVY koordinátája. 
7 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
8 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
9 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 
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tb_hm_fizkemparameter 

A víz fizikai kémiai paramétereinek mérése során lehetıség van változó számú paraméter 
mérésére, melyek típusát és a vizsgálatuk körülményeit tartalmazza ez a tábla. A típus 
jelenleg a szótár adataiból táplálkozik, melyet a késıbbiek során fel fog váltani az OTR-bıl 
származó típus, ami egyenlıre nem áll rendelkezésre. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 FizKemParameterID uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 

3 Tipus int 

A szótár A4210DCB-19AD-4E04-BB98-
DF25AF58C954 típusú elemeinek ke0 
értékei. 
1101; Levegı hımérséklet 
1102; Vízhıfok 
1103; Szín 
1104; Szag 
1105; PH 
1106; Fajlagos vezetıképesség 
1107; Oldott oxigén 
1108; Oxigén telítettség 
1109; NH4+ - N 
1110; NO2- - N 
1111; NO3- - N 
1112; PO43- -P 
1113; KOIk 

4 Modszer varchar(200) A mérés módszerének szöveges leírása 
5 Eszkoz varchar(200) A mérési eszköz szöveges leírása 

6 HelysziniAdat char(1) 
„i” amennyiben helyszíni mérés, „n” 
amennyiben nem helyszíni mérés történik. 

7 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
8 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
9 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

 

tb_hm_fizkemparameterertek 

A víz fizikai kémiai paramétereinek egy mérési pontjához és egy paraméteréhez tartozó érték. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 

2 FizKemMeresiPontID uniqueidentifier 
A tb_hm_fizkemmeresipont tábla egyedi 
sorazonosítója 

3 FizKemParameterID uniqueidentifier 
A tb_hm_fizkemparameter tábla 
sorazonosítója. 

4 ertekkod varchar(3) 
Amennyiben kód jellegő a paraméter (szín, 
szag) úgy ide kerül be a megfelelı érték. 

5 ertekfloat float 
Amennyiben számszerő az érték ide kerül be 
a mért érték. 

6 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
7 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
8 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 
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tb_hm_kornyezetiparameter 

A környezeti paraméterek lehetnek többértékő listák, egyértékő listák és mindegyikhez 
tartozhat paraméter érték. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 

3 SzotarRowid uniqueidentifier 

A környezeti paraméterek lehetnek 
(szótártípusnév szótár típus) 
Zonáció szerkezet BC955B76-ECAA-42D3-
98A3-E8AFD99F229D 
Árnyékoltsági paraméterek 34992200-C508-
4F89-8627-466AFBC1C9CD 
Védıövezet a balparton BEBA7AC2-C6B5-
4C74-945B-4C76350AAFBF 
Vízfelület benıttség 44F25861-D9CE-4BA5-
8B8B-A775E3A61375 
Területhasználat 9969846E-DE3E-4DE0-91C0-
1DB791C5BCF7 
Fás vegetáció balparton 8476EC89-62B5-4E6E-
9D5B-2261EE74375C 
Fás vegetáció jobbparton 9B1F5DDF-F5B1-
4C0C-989D-BBF4AC07D8F6 
Védıövezet jobbparton 9EAD5C4C-BED3-
4CB4-9366-14792BFD538F 

4 TulajdonsagErtek int A paraméterhez tartozó érték (pl százalék) 
5 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
6 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
7 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 
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tb_hm_kulsofajl 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 

3 Tipus uniqueidentifier 

A szótár 662F747A-2DC9-45C5-BA64-
69475D90A4B5 típusú elemei értékei. (külsı 
fájl. 
Légifotó 
Részletes helyszínrajz 
ADCP pontmérés 
Illsuztráció, balpart 
Illusztráció, part környéke 
ADCP cikkcakkmeres 
Illusztráció, meder 
Illusztráció, jobbpart 
ADCP konverzió 
Atnézetes helyszínrajz 
Részletes környzeti helyszínrajz 
HOZ Jegyzıkönyv 
Illusztáció 
ADCP vízhozammérés 

4 Megnevezes varchar(200) A dokumentum megnevezése 
5 Adat varbinary(MAX) Binárisan tárolt állomány 
6 Keszito varchar(200) Készítı neve 
7 Keszult datetime Készítés idıpontja 
8 Allomanynev varchar(200) Az állomány eredeti neve és elérési útvonala. 

9 LeiroAdat varchar(200) 
Az állományhoz csatlot egyéb információ. 
(koordináta, konverziós állomány) 

10 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
11 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
12 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

 

tb_hm_szemeloszlasadat 

A szemeloszlási görbék pontjainak táblája 
Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 

1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 Frakciofelsomm float A frakció felsı határa miliméterben 
3 FrakciTomegg float A frakció tömege 

4 SzemeloszlasJZKGuid uniqueidentifier 

A szemeloszlási jegyzıkönyv leíró 
rekordjának azonosítója. 
tb_hm_szemeloszlasJZK tábla egyedi 
sorazonosítója. 

5 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
6 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
7 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 
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tb_hm_szemeloszlasJZK 

A szemeloszlási jegyzıkönyvek azonosító adatai. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 SzemeloszalsJZKGuid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 JegyzokonyvGuid uniqueidentifier A jegyzıkönyv egyedi sorazonosítója. 
3 Mintajele varchar(50) A minta jele. 
4 Szaraztomegg float A minta száraz tömege (gramm) 

5 Vizsgalattipus uniqueidentifier 

A vizsgálati módszer típusa. A szótár 
6F74417A-A896-4408-8F14-
FBA361E4740D típusú elemei. 
Ülepítés 
Szitálás 

6 EOVX float A mérés helyének EOVX koordinátája 
7 EOVY float A mérés helyének EOVY koordinátája 
8 TerfogatLiter int A minta térfogata literben. 

9 Lebegtetett1 int 

A jegyzıkönyv vagy lebegtetett 
hordalékból, vagy mederanyagból készül, 
amennyiben lebegtett, úgy ez a mezı 1 
értéket vesz fel egyébként 0-t. 

10 Szematmero float Az átlagos szemátmérı miliméterben. 
11 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
12 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
13 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

 

tb_hm_szotar 

A jegyzıkönyv készítéséhez szükséges szótár jellegő adatok táblája. A szótár hierarchikus 
azaz az elemek között apa, fiú kapcsolat van. A szülı egyed azonosítója a tipus mezıben 
található. A gyökérelem tipus mezıje null értékő. 

Sorszám Mezınév Mezı típus Magyarázat 
1 rowid uniqueidentifier Egyedi sorazonosító 
2 tipus uniqueidentifier A szülı elem azonosítója. 
3 ke0 varchar(50) A szótár elem kódolásra felhasználható értéke. 
4 kn0 varchar(255) A szótár elem megnevezése. 
5 gep varchar(20) A rögzítı/módosító gépének a neve 
6 rogzitve datetime A rögzítés/módosítás idıpontja 
7 operator varchar(50) A rögzítı/módosító neve 

 

3.1.2. b) Keresztszelvények Vízügyi Adattári objektumok leírása 

Keresztszelvény objektumok 

A Vízügyi Adatár SQL Szerver adatbázisában - OTAR - a 35-ös típus kódú objektum 
definiálja a keresztszelvényeket. Az objektum típus részletesen: 
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tTipus:mezı tTipus:tartalom 

TipusKod 35 

TipusNev 
TipusRNev 

Keresztszelvény 

TipusLeiras 
Egy meder (vízfolyás, csatorna, ág, holtág stb.) meghatározott helyéhez 
tartozó keresztszelvénye 

 

A keresztszelvény objektum típus regisztrálása a Vízügyi Adattárban 2002 végén történt. A 
keresztszelvény objektum típus az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik (a pirossal kiemelt 
mezık új bıvítések): 

TulajdonsagKod OszlopNev MezoNev TulajdonsagLeiras 

192 Meder SzelvenyMederVOA 
Az a meder (vízfolyás), ahol a 
szelvény megtalálható 

193 
Szelvény helye 

(fkm) 
SzelvenyFkm 

Az a folyamkilométer, ahol a 
szelvény a vízfolyáson megtalálható 

194 Töltéskilométer SzelvenyTkm 
A szelvény helye 
töltéskilométerben kifejezve 

195 Nullpont eovx SzelvenyNullpontEOVX EOVX, például VO kı 

196 Nullpont eovy SzelvenyNullpontEOVY EOVY, például VO kı 

197 Szelvény típus SzelvenyTipuskod 
Keresztszelvény típusa (egyesített 
kód) 

198 Irány (fok) SzelvenyIrany 
Szelvény irány a '0' ponttól, 
fokokban kifejezve 

199 Megjegyzés SzelvenyFeljegyzes 
További leírás, megjegyzés a 
szelvényrıl 

1418 
Szelvény 

száma 
SzelvenyMerohelySzama 

A keresztszelvénybeli vízhozam 
mérıhely azonosító száma 

2548 
Szelvény 0-

pont partoldal 
Szelveny0PontPart 

A keresztszelvény nullpontjának 
elhelyezkedését adja meg. 
(Kódlista) 

2549 
Szelvény 0-
pont mag. 

(mBf) 
Szelveny0pontmBf 

A szelvény-nullpont függıleges 
koordinátája (magassága) mBf 
mértékegységben. 

 

Kapcsolódó meder 

Kötelezı kapcsolódó adat (idegen kulcs) a meder. A törzsadat tábla - hasonlóan más objektum 
típusokhoz - itt a kapcsolódó meder vízügyi objektumazonosítóját tartalmazza. 

Abban az esetben ha a keresztszelvény nem egy létezı mederhez (vízfolyás, állóvíz) 
kapcsolódik, ide a 0-ás objektum típus (ismeretlen vízügyi objektum) azonosítója kerülhet. (A 
törzsadat táblában ez az alapértelmezett érték.) Az ismeretlen vízügyi objektum azonosítója az 
adattárból az otr.dbo.fGetDefaultVOA() függvénnyel olvasható ki. Ennek értéke: 
'{85C21B2E-79B3-11D4-BB61-00508BA24287}'. 

Szelvény helye 

A szelvény folyamkilométer értékét tartalmazza. Fizikai adattípus: decimal(7,3). Egész jegyek 
száma 4, tizedesjegyek száma 3. Kötelezı mezı. Ha a kapcsolódó meder ismeretlen vízügyi 
objektumra mutat, akkor itt 0.000 szerepel. 
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Szelvény töltéskilométer 

A szelvény töltéskilométer értékét tartalmazza. Fizikai adattípus: decimal(7,3). Egész jegyek 
száma 4, tizedesjegyek száma 3. Opcionális mezı. 

Szelvény nullpont EOV koordináták 

A nullpont - például VO kı - EOV koordinátái. Mértékegység: méter. Fizikai adattípus: 
decimal(9,2). Egész jegyek száma 7, tizedesjegyek száma 2. Kötelezı mezı. 

Szelvény típus 

A 61-es kódosztály szerinti típus. Kötelezı mezı, az alábbi értékeket veheti fel (a pirossal 
kiemelt mezık új bıvítések): 

KódA
Z 

Kód 
sorszám Kód név Kód röv. 

828 0 nem besorolt - 

805 1 VO. szelvény VO 

806 2 vízmérce szelvénye vm 

807 3 hídszelvény híd 

3263 4 rendszeres vízhozammérés szelvénye Q 

3264 5 hidromorfológiai referenciaszelvény hmref 

3265 6 vízminıségi törzs-szelvény vmin 
 

Szelvény irány 

A szelvény iránya fokokban kifejezve a '0' ponttól. Fizikai adattípus: decimal(4,1). Egész 
jegyek száma: 3, tizedesjegyek száma 1. Kötelezı mezı. 

Szelvény feljegyzés 

Opcionális szöveges feljegyzés, kiegészítı információ a szelvényrıl. 

Szelvény száma 

Opcionális mezı, egész szám. A keresztszelvénybeli vízhozam mérıhely azonosító számát 
tartalmazza. 

Szelvény nullpont partoldal 

Kötelezı mezı, kódlistából választható érték. Kód osztály: 62 (partoldal kódok). 

KódA
Z 

Kód 
sorszám 

Kód név Kód röv. 

643 0 egyéb (ismeretlen) egyéb 

628 1 bal part B 

629 2 jobb part J 

630 3 mederben M 
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Szelvény nullpont magasság 

Kötelezı mezı, a szelvény-nullpont függıleges koordinátája (magassága) mBf 
mértékegységben. 

Keresztszelvény objektum riport tábla 

A riport adatbázisban a tObjektum35 adattábla tartalmazza az összes keresztszelvény 
objektum minden adatát. A tábla minden nap 0:30-tól újraépül. 

3.1.2. c) Keresztszelvény felvételek 

Minden keresztszelvényrıl az otar adatbázisban rögzíthetjük a felvételeket (adatrögzítéseket.) 
Jelenleg ezt az otr.dbo.tKszFelvetel adattábla tartalmazza. A tábla az alábbi adatmezıket 
tartalmazza (a pirossal kiemelt mezık új bıvítések): 

Adatmezı Adattípus Kötelezı Leírás 

FelvetelGUID uniqueidentifier Igen 
Keresztszelvény felvétel egyedi 
sorazonosító és replikációs kulcs. A tábla 
elsıdleges kulcsa. 

KszVOA uniqueidentifier Igen 
A keresztszelvény vízügyi objektum 
azonosítója. Idegen kulcs. A 35-ös típusú 
egyik keresztszelvény objektumra mutat. 

FelvetelIdo datetime Igen 
A felvétel idıpontja, év-hónap-nap, óra-
perc. 

FelvetelTipusKod int Igen A felvétel típusának egyesített kódja. 

NullIgazitas bit Igen Logikai mezı. (igen/nem) 

Megjegyzes varchar(400) Nem Opcionális leírás a keresztszelvényrıl. 

SzelvenyfelvetelRogzitese int Igen 
Hány koordinátával történik a szelvény 
felvétel rögzítése? (2 vagy 3) 

NullpontEOVX decimal(9,2) Igen 
Nullpont elsı vízszintes EOV koordinátája 
(méter, két tizedes pontossággal) 

NullpontEOVY decimal(9,2) Igen 
Nullpont második vízszintes EOV 
koordinátája (méter, két tizedes 
pontossággal) 

NullpontMbf decimal(6,2) Nem 
Nullpont magassági koordinátája (mBf, két 
tizedes pontossággal) 

RegIdopont datetime Igen 
A rekord felvételének idıpontja a VIZIR 
SQL szerveren, automatikusan kerül 
kitöltésre 

RegSystemUser varchar(60) Igen 
A rekordot a VIZIR SQL szerveren 
regisztráló felhasználó hálózati neve, 
automatikusan kerül kitöltésre 

 

A keresztszelvény felvétel típusa az alábbi egyesített kódokat veheti fel (62-es kódosztály): 
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KódA
Z 

Kód 
sorszám Kód név Kód röv. 

829 0 ? ? 

808 1 völgyszelvény vsz 

809 2 mederszelvény msz 

810 3 nedvesített szelvény nsz 
 

3.1.2. d) Keresztszelvény adatsorok 

Minden keresztszelvényrıl az otr.dbo.tKszFelvetelAdat adattáblában rögzíthetjük a felvételi 
adatsorokat. A tábla az alábbi adatmezıket tartalmazza: 

Adatmezı Adattípus Kötelezı Leírás 

faGUID uniqueidentifier Igen 
Keresztszelvény adatsor egyedi sorazonosító és 
replikációs kulcs. A tábla elsıdleges kulcsa. 

FelvetelGUID uniqueidentifier Igen 
A keresztszelvény felvétel objektum azonosítója. 
Idegen kulcs. A tKszFelvetel adattábla egyik 
rekordjára mutat. 

Tavolsag decimal(5,2) Igen 
Távolság a nullponttól, méterben kifejezve, 
centiméter pontossággal. 

Magassag decimal(6,2) Igen A távolság szerinti magasság érték 

PontTipusKod int Igen A pont egyesített kódazonosítója. 

EOVx decimal(9,2) Igen A pont EOVx koordinátája (ha nem ismert: 0.0) 

EOVy decimal(9,2) Igen A pont EOVy koordinátája (ha nem ismert: 0.0) 

PontSorszam int Igen 
A pont sorszáma az adatsorban, alapértelmezetten 0 
értékő. 

RegIdopont datetime Igen 
A rekord felvételének idıpontja a VIZIR SQL 
szerveren, automatikusan kerül kitöltésre 

RegSystemUser varchar(60) Igen 
A rekordot a VIZIR SQL szerveren regisztráló 
felhasználó hálózati neve, automatikusan kerül 
kitöltésre 

 

Az adatsorban szereplı pont típusa az alábbi értékeket veheti fel (63-as kódosztály): 
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KódAZ Kód sorszám Kód név Kód röv. 

830 0 ? ? 

811 1 VO. kı csap VO 

812 2 jobb vízszél jvsz 

813 3 bal vízszél bvsz 

814 4 sodorvonal s 

3266 5 mentett oldali töltésláb  

3267 6 bal korona-él  

3268 7 töltéskorona  

3269 8 jobb korona-él  

3270 9 hullámtéri töltésláb  

3276 10 hullámtéri csatorna  

3277 11 nyárigát (vízoldali korona él)  

812 12 jobb partél jp 

813 13 bal partél bp 

3280 14 pillér szél pillér 
 

3.1.2. e) Logikai kapcsolatok 

A következı ábra a keresztszelvény objektumok logikai kapcsolatait mutatja be: 
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3.1.2. f) Az adatok replikációja 

Az egyes szervezetek között 1999-2000-ben kialakításra került egy nagytérségi hálózat (3-1. 
ábra), amely tulajdonképpen a rendszer alapjául szolgál. Ezt jellemzıen 128-512 kbit/sec 
átviteli sebességő bérelt vonalak alkotják, amelyek integrált videó, hang és adatátvitelt 
tesznek lehetıvé. Egyes helyeken – például a budapesti szervezetek között – nagy 
sávszélességő kapcsolatok is lehetnek. 

 

3-1.  ábra 

A hidromorfologiaweblap adatbázis valamint az OTR keresztszelvények táblái esetén az 
adatok az egyes szervezetek között (12 KÖVIZIG, VITUKI, VKKI és a Szerverfarm) 
replikáció segítségével mozognak. A rendszerben több ponton is lehetnek publikációs 
szerverek (Publisher Servers). Az országos adatintegritás megvalósítása érdekében a rendszert 
egy Budapesten elhelyezett disztribúciós szerver (Distribution Server) vezérli. Ez a szerver 
juttatja el az adatokat az elıfizetıknek (Subscriber). A publikációk adatcikkeket (articles) 
tartalmaznak. Itt adhatjuk meg többek között a replikációban részt vevı objektumokat (táblák, 
táblanézetek, tárolt eljárások és függvények) és az adattáblákban lévı adatok szőrését 
(oszlopok és sorok szerint is lehetséges). Ez utóbbival érhetjük el azt, hogy a helyi 
szervezetek ne hozzanak létre olyan adatütközéseket, amelyek replikációs konfliktusokat 
eredményeznek. 

Többféle replikációs típust állíthatunk be: tranzakcionálist (csak a módosítások mennek át az 
elıfizetıknek), pillanatfelvételest (bizonyos idıközönként a publikált adatokról 
pillanatfelvétel készül, és ezek kerülnek át az elıfizetıkhöz) és fésőset (itt is csak a 
módosítások jutnak el a másik félhez, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben az adatok 
az elıfizetık és a publikációs szerver között oda-vissza áramolhatnak. Azaz ha egy helyen 
módosítanak valamilyen adatot, akkor az – a beállításoktól függıen – a többi helyre is eljut). 
A hidromorfologiaweblap adatbázis és az OTR keresztszelvények táblái esetében az utóbbit 
alkalmazzuk. A jelenlegi beállítások szerint az adatok a szervezetek között naponta egyszer 
szinkronizálódnak (minden nap reggel 5:00 és 6:30 között). A replikációban részt vevı 
adattáblákat illetve a szinkronizáció ütemezését a következı táblázatok tartalmazzák: 

- Publikáció szerver: OVFSQL05 (hidromorfologiaweblap)  
- Publikáció neve: hidromorfologiaweblap_081020 
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- Publikáció típusa: Fésős 
- ADATCIKKEK (Articles) 

No. Adattábla neve 

1 tb_hm_esemeny 

2 tb_hm_fizkemmeresipont 

3 tb_hm_fizkemparameter 

4 tb_hm_fizkemparameterertek 

5 tb_hm_jegyzokonyv 

6 tb_hm_kornyezetiparameter 

7 tb_hm_kulsofajl 

8 tb_hm_szemeloszlasadat 

9 tb_hm_szemeloszlasJZK 

10 tb_hm_szotar 
 

Idızítés és prioritás: 

Szervezet Prioritás Ütemezés 

01 ÉDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:01-tıl 6:00-ig 15 percenként        

02 KDV-KÖVIZIG 0 Naponta 5:02-tıl 6:00-ig 15 percenként        

03 ADU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:03-tıl 6:00-ig 15 percenként        

04 KÖDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:04-tıl 6:00-ig 15 percenként        

05 DÉDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:05-tıl 6:00-ig 15 percenként        

06 NYUDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:06-tıl 6:00-ig 15 percenként        

07 FETI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:07-tıl 6:00-ig 15 percenként        

08 É-KÖVIZIG 0 Naponta 5:08-tıl 6:00-ig 15 percenként        

09 TI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:09-tıl 6:00-ig 15 percenként        

10 KÖTI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:10-tıl 6:00-ig 15 percenként        

11 ATI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:11-tıl 6:00-ig 15 percenként        

12 KÖR-KÖVIZIG 0 Naponta 5:12-tıl 6:00-ig 15 percenként        

13 VITUKI 0 Naponta 5:13-tıl 6:00-ig 15 percenként        

14 Szerverfarm 0 Naponta 5:14-tıl 6:00-ig 15 percenként        

 

- Publikáció szerver: OVFSQL05 (otr)  
- Publikáció neve: otr_kszfelvetel_081020 
- Publikáció típusa: Fésős 
- ADATCIKKEK (Articles) 
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No. Adattábla neve 

1 tKSZFelvetel 

2 tKSZFelvetelAdat 

 

Idızítés és prioritás: 

Szervezet Priorit
ás Ütemezés 

01 ÉDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:01-tıl 6:00-ig 15 percenként        

02 KDV-KÖVIZIG 0 Naponta 5:05-tıl 6:30-ig 15 percenként        

03 ADU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:09-tıl 6:30-ig 15 percenként        

04 KÖDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:12-tıl 6:30-ig 15 percenként        

05 DÉDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:15-tıl 6:30-ig 15 percenként        

06 NYUDU-KÖVIZIG 0 Naponta 5:19-tıl 6:30-ig 15 percenként        

07 FETI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:23-tıl 6:30-ig 15 percenként        

08 É-KÖVIZIG 0 Naponta 5:27-tıl 6:30-ig 15 percenként        

09 TI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:31-tıl 6:30-ig 15 percenként        

10 KÖTI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:33-tıl 6:30-ig 15 percenként        

11 ATI-KÖVIZIG 0 Naponta 5:37-tıl 6:30-ig 15 percenként        

12 KÖR-KÖVIZIG 0 Naponta 5:41-tıl 6:30-ig 15 percenként        

13 VITUKI 0 Naponta 5:45-tıl 6:30-ig 15 percenként        

14 Szerverfarm 0 Naponta 5:49-tıl 6:30-ig 15 percenként        

 

3.1.3 Hidromorfológia webhely / Használati útmutató 

3.1.3. a) A weblap használata 

A weblap funkciói három jogosultági körhöz rendelhetık. A betekintı bejelentkezés nélkül 
tekintheti meg azokat a tartalmakat, melyeket a megbízó a publikus hozzáféréshez 
engedélyezett. Jelen változatban a dokumentációból a szabványok érhetık el. A második kör 
bejelentkezés után tudja használni a szakmai oldalakat. 

A weblap (hidromorfologia.vizugy.hu) a vízügyi szerverfarmon kapott helyett, melynek 
felügyelıje a VKKI. Az adatok a szerverfarmon lévı adatbázis szerverrıl származnak, mely 
valamennyi az igazgatóságoktól összegyőjtött adatot tartalmazza 
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3.1.3. b) Publikus oldalak 

Szabványok 

Ebben a részben felsoroljuk azokat a szabványokat, melyek érintik a mérést és a feldolgozást. 
A szabványokat nem raktuk fel teljes terjedelmükben, csak egy rövid leírás található a 
céljukról. 
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3.1.3. c) Szakmai oldalak 

Bejelentkezés 

A felhasználókat az adatgazdák rögzíthetik a rendszerben, akik bejelentkezés után egy másik 
menürendszeren keresztül érik el a szakmai oldalakat. A bejelentkezési névben mindegy a kis 
és a nagy bető, de a jelszóban nem. Bejelentkezni a jobb felsı sarokban található menüpontra 
kattintva lehet, a bejelentkezés után a menüpont alatt látható a bejelentkezett felhasználó 
neve. 

 

Menürendszer áttekintése 

Az elsı menüpontban az adatok rögzítésének állapotát és a feldolgozást megjelenítı funkciók 
találhatóak. A másodikban és a harmadikban a közös munkát segíti információk kaptak 
helyett a negyedik menü pedig a weblap használatát segítı anyagok kaptak helyet. 

       

Felmérés, jegyzıkönyvek-elemzés 

Ez az ablak nagyon hasonlít a Windows-os alkalmazás fıablakára, annak a feldolgozást segítı 
funkcióinak egy részét tartalmazza kiegészítve néhány új elemmel. 

Az alsó táblázatos részben a felsı szőrı rész beállításainak megfelelı jegyzıkönyvek jelennek 
meg. A szőrı rész egyes pontjai egymás között „és” kapcsolóval mőködnek, azaz több 
bejelölt szőrési feltétel esetén azokat a jegyzıkönyveket választja ki a program, amelyek 
mindegyik feltételnek egyszerre felelnek meg. A vízgyőjtıterület elsı része a minimum, a 
második része a maximum megadására szolgál. A jobb oldalon található lenyíló listák egymás 
közötti szőréssel mőködnek, tehát ha ki van választva a VIZIG, akkor csak azok a medrek 
jelennek, amelyek az ı méréseik között szerepelnek. 

A jegyzıkönyv kijelölésére a sor elején található rádió gomb szolgál. A középsı részben 
található funkciók vagy a kiválasztott elemre, vagy a teljes táblázatra vonatkoznak. 
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Magasság-felület diagram 

A diagramon kékkel találjuk meg a keresztszelvényt, mely képzése a következıképpen 
történik. Két pontos megadás esetén a keresztszelvény távolsága a nullponttól adott, 
magassági értelemben pedig szintén a nullpontból kiindulva meghatározható minden pont 
tengerszint feletti magassága. Három pontos mérésnél a legelsı pontból kiindulva a 
kiindulópont és az egyes pontok koordinátáinak Pitagoraszi távolságát felhasználva rajzoljuk 
fel a görbét. A piros görbe az adott vízszinthez tartozó nedvesített felület diagramja. A piros 
diagramhoz tartozó tengely a felsı tengely, melyen négyzetméterben látjuk az adatokat. A 
görbe azon a tartományon, amikor már elöntené a víz a védett területet is megjelenik, mert a 
számítás vízszintes értelemben a kék görbe kezdetétıl a végig terjed, nem tudja figyelembe 
venni azon kívüli részt. 
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Szemeloszlási diagram 

A diagramon megjeleníthetjük a mérési összes szemeloszlási diagramját. A lebegtetett és 
mederanyag minták típusa megjelenik a minta jele után a jelmagyarázatban. A görbék 
összehasonlításával ellenırizhetjük a sebesség eloszlási teóriákat és méréseket. 
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Mérések keresztszelvényei 

A táblázatban kiválasztott mérések keresztszelvényeit lehet egy diagramon megjeleníteni. 
Magassági értelemben minden pontot tengerszint feletti magassággal ábrázoljuk, vízszintesen 
pedig a nullponttól való távolsággal. A pontok távolságának számítása megegyezik a 
magasság-felület diagramon leírtakkal. 

 

Mérések helyének koordinátás megjelenítése 

Az ábrán a völgyszelvény látható kékkel, melyet három pontos felvételnél egyszerően a 
pontok elhelyezésével ábrázolunk, két pontos felvétel esetén a keresztszelvény objektum 
irányát és a mérés nullpontjának koordinátáját felhasználva számítjuk a pontok koordinátáit. 
Pontszerő objektumként megjelennek az ADCP mérések és mederanyag és hordalék 
mintavételek. Az ábrán ellenırizhetjük a megadott koordináták helyességét. A részletesebb és 
interaktívabb információk kinyeréséhez a Windows-os alkalmazásban van lehetıség. 
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Hidromorfológiai jegyzıkönyv megtekintése 

A leírás mellékleteként PDF formátumban csatoljuk a jegyzıkönyv kimenetét. Itt az összes 
rögzített adatot láthatjuk, illetve néhány diagramot is megtekinthetünk. Szemben a Windows-
os alkalmazás nyomtatási képével itt interaktív lehetıségek is állnak rendelkezésünkre. A 
külsı állományok táblázatának elsı oszlopában lévı szimbólumokra kattintva le tudjuk tölteni 
a feltöltött állományokat. Az ADCP szövegfájljai közül van amelyik két fájlból épül fel a sum 
és a 000 fájlok ezeknél két szimbólum is található. 

 

A képállományokon kattintva nagyobb méretben önálló ablakban is megtekinthetjük a 
képeket. 
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Jegyzıkönyv exportálása xml formátumba 

A jegyzıkönyv adati az adatlapon formázottan jelennek meg, melyek csak nehezen 
dolgozhatók fel. Az xml export az adatok egy strukturált megjelenítését teszik lehetıvé. Ezek 
a fájlok feldolgozhatók más alkalmazások számára is, mint például az Excel. 
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Adatok exportálása csv formátumba 

A jegyzıkönyvbıl több mint 60 paramétert győjthetı ki táblázatos formátumba. A táblázatot 
pontosvesszıvel tagolt szövegfájlba (csv) exportálja a webhely. A táblázatban azoknak a 
méréseknek a sorai jelenek meg, amelyek az oldal táblázatában jelennek meg. 

 

Feltöltöttség 

A programstatisztikai jelentést szolgáltat a jegyzıkönyvek feltöltöttségérıl. Minden 
jegyzıkönyv hét részbıl áll, melyek felvételérıl egy esemény bejegyzés készül egy 
jegyzıkönyv száz százalékos, ha mind a hét eseményre van bejegyzés. A VIZIG-ek 
rögzítették a referenciaszelvényeket így kalkulálható az összes esemény, a statisztika 
megmutatja VIZIG-enként és összességében is a kész bejegyzések arányát. A táblázat 
fejléceire kattintva lehetıség van rendezni a sorokat, illetve a felsı részben szőrni is tudjuk a 
megjelenítendı sorokat. 
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Referencia szelvények 

A referencia szelvények listában ellenırizhetjük, hogy mely szelvényeket rögzítették az 
igazgatóságon a felmérések helyszínéül. Itt nem csak a hidromorfológiai referencia szelvény 
típusú keresztszelvények láthatóak, hanem azok is, amelyeknek megjegyzésébe beírták ezt a 
kifejezést, lévén, egy szelvény több célt is szolgálhat. 

 

Térképi megjelenítés 

Ez a funkció önálló ablakban ugrik elı annak érdekében, hogy elegendı hely legyen a térkép 
megjelenítéséhez. A bal oldalon látható listában befolyásolhatjuk a megjelenítendı rétegek 
láthatóságát. A térképen megjelenı részletek függnek a nagyítás mértékétıl. A térképen 
megjelenı szimbólumok mellett megjelenik a keresztszelvény neve, a kurzort fölébük víve, 
pedig a vízfolyás és a folyamkilométer. 
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Az oldalon jobb oldalon felül található eszköztárról tudunk választani funkciókat a térkép 
kezeléséhez. Az ismert nagyítás elmozgatás gombokon kívül az információs gombot 
bekapcsolva tudunk adatokat kinyerni az állomásról. Az állomáson kattintva ezzel az 
eszközzel az alábbi lebegı ablak jelenik meg. 

 

Az ablakon található linkre kattintva pedig a webhely „Jegyzıkönyvek-elemzés” oldalára 
visz, úgy hogy az oldalon ki lesz választva az illetı keresztszelvény és láthatjuk azon a helyen 
felvett jegyzıkönyveket. Mivel ez a rész csak bejelentkezett felhasználóknak áll 
rendelkezésére, ezért csak akkor kapunk információt, ha élı a bejelentkezésünk. 

Dokumentumok 

A munka során számos dokumentumot töltöttünk fel a weblapra, amelyek ugyanúgy segítik a 
mérést végzık munkáját, mint az ellenırzést végzıkét. A dokumentumokat kategóriákba 
soroltuk (mappa) a könnyebb áttekinthetıség érdekében, ezen kívül az alábbi adatokat kell 
kitölteni. 
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A dokumentumokat szőrhetjük és a fejlécen kattintva rendezhetjük is. A sorok elején található 
mőveleti funkciók a módosítás, csatolmány cser és a törlés funkció. Mindenki csak a saját 
dokumentumát módosíthatja, másokét nem, ezért a mások dokumentumánál az ikonok 
szürkék. A dokumentum típusát jelzı ikonon kattintva tölthetık le az anyagok. A kategóriákat 
az adminisztrációs felületen keresztül csak az adminisztrátorok tudják módosítani. 

 

Adatlap leírása 

A könnyebb kapcsolattartás érdekében a rögzített felhasználók adatai megtekinthetık egy 
listában, illetve a címlista gombra kattintva a kijelölt személyek E-mail címet egy külön 
ablakba elhelyezi, ahonnan a vágólapon keresztül bemásolhatók levelezı program 
címzettjeinek. Természetesen, ha egy személynek akarunk levelet írni, akkor elegendı az E-
mail címre kattintani és a szokásos módon készíthetünk levelet. 
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PIB tagok 

A címlistában szereplı azon személyek láthatók itt, akik a PIB tagjai. 
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Verzió információk 

A program életútja nem egy egyenes vonalú pálya. Ismétlıdıen módosítani kell, akár 
ugyanazt a részt, mert felmerülnek újabb és újabb hibák és igények, ezért szükség van újabb 
és újabb verziók kiadására. Annak érdekében, hogy ez a fejlıdés jól követhetı legyen 
elhelyeztük ezt a weblapon is. 

 

3.1.3. d) Adminisztrációs felület 

A webhelyen külön címen és eltérı felülettel lehet bejelentkezni az adminisztrációs funkciók 
elvégzésére. Itt nem elsısorban a megjelenés, hanem a funkciók gyors elvégzése volt a cél. A 
felület szándékosan egyszerőbb, hogy jól elkülönítsük a további részektıl. 

Szótár adatok karbantartása 

A weblap és az adatbázis is számos típus jellegő adatot kezel, melyeket ezen a felületen 
keresztül lehet feltölteni. Ezek az adatok egy hierarchikus szótártáblában kaptak helyet ez a 
tb_hm_szotar nevő tábla. Minden egyednek van szülıje, vagy a gyökér elem, vagy valamely 
más egyed. Erre a funkcióra a programba nincs ablak kialakítva, de az országos replikációs 
rendszernek köszönhetıen az adatok módosítása a szerverfarmról eljutnak minden egyes 
igazgatóságra. 
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Felhasználók 

Itt módosíthatók a felhasználók adatai illetve vehetık fel újak, vagy törölhetık. A címlsiták 
ezen adatokra támaszkodva készülnek el. 

 

Dokumentumok 

A dokumentumokat nemcsak a fı weblapon keresztül lehet kezelni, hanem adminisztrátori 
hozzáféréssel itt is lehet kezelni. Erre azért van szükség, hogy a problémás dokumentumokat 
esetlegesen moderálni lehessen, valamint az inaktív felhasználók dokumentumaihoz is hozzá 
lehessen férni. 
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3.2 A MÉRÉSTECHNIKA METODIKAI FEJLESZTÉSE  

3.2.1 Akusztikus Doppler-elvő áramlásmérık (ADCP) alkalmazása a 
felmérésekben 

Az akusztikus Doppler-elvő folyami áramlásmérık (Acoustic Doppler Current Profiler - 
ADCP) alkalmazása áramlásmérésekhez mára egyre szélesebb körben elterjedt. A 
hagyományos áramlásmérı mőszerekkel szembeni nagy elınye a mérés gyorsasága és a 
részletgazdagabb áramlástani feltárást lehetıvé tevı mőködése, melyekkel hidromorfológiai 
felmérések során keletkezı lényeges információtöbbletet, a mérések végrehajtása során pedig 
lényeges költséghatékonyságot jelentenek. 

Az akusztikus Doppler-elvő mérési módszer egyik további elınye, hogy nem mechanikai úton 
végeznek mérést, így az egyszer már kalibrált mőszer nem veszít mérési tulajdonságaiból, és a 
mért térfogat közvetlen zavarása nélkül képes annak jellemzı sebességeit megállapítani. 

3.2.1. a) Akusztikus sebességmérés elve, Doppler eltolódás 

Az ADCP-k az áramlási sebességet a Doppler hatás elvének felhasználásával mérik, mely 
szerint, ha egy hangforrás a vevıhöz képest mozog, akkor a vevı által fogadott hang 
frekvenciája eltolódik a kibocsátott hang frekvenciájához képest. A frekvenciaváltozás 
valamint a jeladó és jelvevı közti relatív sebesség között a következı összefüggés áll fenn: 

tk ibocsátot
hang

rel
fogadott f

c

v
f ⋅=  

ahol: 

ffogadott - a frekvenciaváltozás a vevınél (Doppler-eltolódás) 
fkibocsátott - a kibocsátott hang frekvenciája 
vrel - a jeladó és a jelvevı közötti relatív sebesség 
chang - a hang terjedési sebessége az adott közegben 

Az ADCP-k esetén mind az akusztikus jeladó mind a jelvevı egyazon mérıfejbe vannak 
építve. A mérés folyamán a készülék jeladója egy keskeny, ismert frekvenciájú hangnyalábot 
bocsát ki a vízbe rövid hangimpulzusok formájában, amelyek a vízen való keresztülhaladás 
közben, az útjába kerülı, a vízzel együtt mozgó részecskéken (pl. lebegtetett hordalék) 
szóródik, és egy része visszaverıdik. A mérıfejben található jelvevı érzékeli a visszaverıdött 
hangot, majd megállapítja annak frekvenciájában bekövetkezett változást, mely egyazon fejre 
szerelt (azaz együtt mozgó) jeladó és jelvevı esetén a következıre módosul: 

tk ibocsátot
hang

víz
visszavert f

c

v
f ⋅⋅= 2  

ahol: vvíz - a készülék és a részecskék (vagyis a víz) közötti relatív sebesség 

A hang terjedési sebessége vízben csak kis mértékben függ a víz hımérsékletétıl, a víz 
sótartalmától, valamint a vízréteg vastagságától, de a felsorolt paraméterek hazánkban 
elıforduló tartományaiban gyakorlatilag állandónak tekinthetı. 
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A vvíz sebesség a mérıfej és a jelet visszaverı részecskék közötti relatív sebességet 
reprezentálja, az ADCP-k a víz sebességét indirekt módon, a vízben megtalálható lebegtetett 
anyagok sebességének meghatározásával mérik. 

A Doppler eltolódás értelmében, amennyiben a mérıfej és a részecskék közötti távolság 
csökken, azaz közelednek egymáshoz, akkor a frekvencia megnövekszik, ha távolodnak 
egymástól, akkor a frekvencia lecsökken. A mérıfej által kibocsátott hangnyaláb tengelyére 
merıleges mozgás nem eredményez Doppler eltolódást. 

 

3.2.1. b) Függélymenti térbeli sebességeloszlás mérése 

A mőködés során a mérıfej által kibocsátott akusztikus jel a hangnyaláb tengelye mentén 
halad a vízben. A részecskékrıl a hangnyaláb tengelye irányába visszaverıdı jelhányad 
elindul a mérıfej felé, a jel nagy része azonban halad tovább az eredeti haladási irányba az 
eredeti frekvenciájával. 

A hangnyaláb mentén a vízben gyakorlatilag folytonosan jelen lévı lebegı részecskéknek 
köszönhetıen az akusztikus jel a mérıfejtıl távolodva az útja mentén gyakorlatilag 
folyamatosan verıdik vissza a vízen való keresztülhaladás közben, így a mérıfej a 
jelkibocsátástól kezdve folyamatosan érzékelheti a különbözı távolságokból visszaérkezı 
jelet. A jelkibocsátás és a visszaérkezés között eltelt idıbıl valamint a hang terjedési 
sebességébıl pedig számítható a visszaverıdés helyének mérıfejtıl való távolsága. 

Így a hangnyaláb tengelyvonala mentén uralkodó áramlási sebességek válnak mérhetıvé. A 
mérıfej jelkibocsátás-üzemmódból jelfogadás-üzemmódba való átállásához szükséges idı 
alatt nem képes érzékelni a visszaérkezı jeleket, így a mérıfej közvetlen környezetében a 
mérést nem tudja elvégezni, ezt a nem mérhetı tartományt „vak zónának” nevezik. 

A Doppler-eltolódás ismertetése során leírtakból következik, hogy az egy mérıfejjel ellátott 
mőszer csupán a kibocsátott hangnyaláb tengelyvonalában érzékelhetı sebességeket rögzíti, 
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vagyis a 3-dimenziós sebességvektor tengelyvonalra esı vetületét. Több mérıfejjel, azaz több 
különbözı irányú hangnyaláb egyidejő alkalmazásával a 3-dimenziós áramlási sebességvektor 
több irányú vetületének mérésére van lehetıség, amikbıl a térbeli sebességvektor 
reprodukálhatóvá válik. Ennek kihasználására az ADCP-k rendszerint típustól függıen 3 vagy 
több hangnyalábbal rendelkeznek, a térbeli sebességvektor reprodukálása céljából. 

 

Az ily módon egy mőszerbe épített jeladó-jelvevık lehetıvé teszik, hogy a berendezés 
mőszerfej alatti folyadéktér különbözı mélységekhez tartozó térbeli sebességvektorait 
megmérje gyakorlatilag egy pillanat alatt. A mőszer egy-egy mélység-tartományból érkezı 
adatokat átlagolja, és azokat egy-egy réteg sebességvektoraként rögzíti. A réteg vastagsága 
általában a felhasználó által megválasztható bizonyos korlátok között, amelyek különbözı 
méréstechnikai jellemzıktıl függenek (jel vivıfrekvenciája, folyadéktest teljes mélysége,… 
stb.). Megjegyezzük, hogy a különbözı típusú mőszerek adott vivıfrekvenciát használnak, 
mellyel bizonyos vízmélység-tartomány mérésére van lehetıségünk, így nagy- és 
kisvízfolyásokra általában különbözı mőszerek a megfelelıek. 

Az akusztikus jel visszaverıdése tulajdonképpen sőrőségi határról történik, ezért a jel nagy 
része visszaverıdik a mederfenékrıl, amelyet a jelvevı által érzékelt nagy jelerısségben 

ADCP 

Cella magasság –  
 réteg vastagsága 
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mutatkozik meg. A kibocsátástól eltelt idı és a hang terjedési sebességébıl meghatározható a 
mederfenék mérıfejtıl mért távolsága, vagyis a folyadéktér mélysége. 

A vízfelszín alá helyezett mérıfej a meder alja felé irányított jeladókkal tehát képes az alatta 
található függély 3-dimenziós sebességeloszlásának mérésére, valamint a víz mélységének 
mérésére. 

Mivel az akusztikus jel terjedési sebessége nagyon gyors (kb. 1500 m/s), egy függélymenti 
sebességeloszlás felvétele gyakorlatilag egy pillanat alatt elkészül. A turbulens áramlási 
sebességek fluktuációjának kiszőrése céljából azonban az ADCP mőszerek több egymás után 
készített pillanatfelvétel átlagolásából készítik el az általuk megfelelınek tartott függélymenti 
sebességeloszlást. Az egymás utáni pillanatnyi függély-felvételek átlagolásának 
idıintervalluma a felhasználó által megválasztható bizonyos mőszertípustól függı korlátok 
között. 

3.2.1. c) Szelvény áramlási sebességviszonyainak mérése ADCP-vel 

A jeladókkal a meder alja felé vízbe helyezett ADCP mozgó csónakra (vagy hordozó-
katamaránra) szerelve, a csónak pályája mentén végzi a függélymenti méréseit. 

  

3-2.   ábra  ADCP mérés közben hordozó katamaránra illetve csónakra szerelt állapotban 

A pillanatnyi függély-felvételek átlagolásának eredményeképpen az ADCP a szelvényt 
gyakorlatilag függıleges sávokra osztja, melyek szélessége a megadott átlagolási 
idıintervallum alatt a csónak által megtett út. A sávok mindegyikét cellákra osztja a korábban 
leírt, felhasználó által megadott rétegvastagság szerint. Az ADCP-k ezáltal a pálya menti 
szelvényt cellákra osztja, és rögzíti minden egyes cellához a benne uralkodó térbeli 
sebességvektor átlagát. Az akusztikus jel mederfenékrıl való visszaverıdésének 
köszönhetıen, pedig a méréssel egyidejőleg rögzíti a mőszer a mederfenék mélységét is a 
szelvény mentén. 

A csónak pályáját az ADCP GPS-szel való összekötése révén pontosan rögzíti. Olyan 
vízfolyásokon, ahol a meder mozgása nem számottevı, az ADCP-k a fenékkövetı funkciójuk 
segítségével (Bottom Tracking) a saját elmozdulásukat meg tudják határozni a mederfenékhez 
képest, vagyis érzékelik a saját relatív pályájukat GPS nélkül is. 
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A szelvényfelvétel cellaméreteit a felhasználó határozza meg a rétegvastagság, az átlagolási 
idıintervallum és a csónak sebességének megválasztásával. Meg kell jegyezni, hogy a gyors 
mérési technikából következıen egy-egy függély felmérése gyakorlatilag másodperces 
nagyságrendő idı alatt elkészül. A turbulens áramlási viszonyoknak köszönhetıen minél 
kisebb a cellaméret, és minél rövidebb az átlagolás idıintervalluma, a rögzített sebességmezı 
annál zajosabb lesz, hiszen a turbulens fluktuáció annál kevésbé egyenlítıdik ki. A megfelelı 
idıintervallumot és cellaméretet a mért adatok kívánt felhasználási módjának 
figyelembevételével kell meghatározni. 

 

3-3.   ábra  ADCP által mért keresztszelvény cellái, a medergeometria 

Cella magasság  
=  

 réteg vastagsága 

függélyek 

A cellák középpontjához rendelt 
térbeli átlagsebesség-vektorok 

átlagolási idıintervallum 
alatt megtett út (sáv) 
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3.2.1. d) Az ADCP-vel rögzített áramlási sebesség mezık felhasználási lehetıségei 

A szelvényfelvétel során rögzített cellaméretek és a hozzájuk tartozó térbeli sebességvektor 
alapján a szelvényen átáramló vízhozam viszonylag egyszerően számítható, olyannyira, hogy 
ez alapfunkcióvá vált az ADCP-k szoftvereiben, és legelterjedtebben ilyen célból is 
alkalmazzák ezeket a mőszereket. A vízhozam számítása során, a szelvény nem mérhetı 
területeire a mért cellák sebességértékei alapján végeznek extrapolációt a számítás során 
(ilyen nem mérhetı területek: közvetlenül a mőszerfej környezetében található „vak zóna”, a 
mederfenék mentén nem egész cellát kitevı „maradék” függélyhányad, valamint a part-közeli 
sekély szelvényterületek). (Goda et al 2002., Sokoray 2004.) 

Az ADCP-k és a hagyományos mérıeszközök méréstechnikai különbségei miatt a mért 
sebességek eltérı jellemzıkkel bírnak. A hagyományos mérıeszközökkel egy cella 
középpontjában végeznek hosszabb idejő (20-40 másodperces), vagyis idıátlagolt méréseket 
a turbulens fluktuációk kiszőrésére. Az ADCP-k által végzet rövid idejő (cellánként és 
függélyenként egyaránt másodperces nagyságrendő) sebességmérések inkább a cellában 
uralkodó sebességek térbeli átlagértékét jelentik, bár a szelvény mentén a beállított 
idıintervallum alatt eltelt idı miatt a kapott értékek mégis egyfajta tér-idı átlagok. A 
sebességek eltérı megfogása miatt számos vizsgálatra került sor a kétféle mőszercsalád 
eredményeinek összehasonlítására, melyek kimutatták, hogy a mért sebességek bár eltérıek, 
jól közelítik egymást, és a mért vízhozamokban jelentıs eltérések általában nem adódtak. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy az ADCP-vel végzett mérés gyorsaságának köszönhetıen 
(egy-egy keresztszelvény felmérése percek alatt elvégezhetı), a mért vízhozam sokkal inkább 
pillanatnyi felvétel az áramlás állapotáról, mint a hagyományos mérıeszközök esetén, ezért a 
vízhozam idıbeli változására kevésbé érzékeny. 

Az ADCP-vel készült mérések az áramlástani részletességük miatt a vízhozammérésen túl 
számos más vizsgálat elvégzésére adnak lehetıséget (Baranya et al 2008), amelyek a meder 
hidromorfológiai állapotának felmérésére alkalmasak, úgy mint a keresztszelvényen belüli 
sebesség-eloszlás, a jellemzı másodlagos áramlási struktúrák, a mederérdesség szelvénybeli 
eloszlása,… stb, melyek a következı fejezetekben részletesen bemutatásra kerülnek. 

A hidromorfológiai monitoring ADCP-s felméréseiben alkalmazott mérés típusok: 

- Szelvény-menti sebességviszonyok felmérése mozgó hajós méréssel (vízhozammérés) 

A keresztszelvényen való egyszerő átkeléssel, a vízhozam mérésekor megszokott 
módon, a keresztszelvény mentén kialakuló sebességeloszlások vizsgálatára 
használható. 

- Hosszabb folyószakasz sebességviszonyainak felmérése mozgóhajós méréssel 

A vizsgált szakasz végighajózása parttól-partig tartó cikk-cakk-szerő vonal mentén, 
megfelelıen sőrőn áthaladva a folyón keresztirányban. A szakaszon kialakuló 
sebességeloszlások vizsgálatára használható. 

- Függélymenti sebességviszonyok felmérése rögzített hajóval 

Egy-egy elıre meghatározott pontban rögzített (lehetıség szerint mozdulatlan) 
hajóról végzett, hosszúidejő mérés, mely során a függély minden cellájára egy-egy 
hosszúidejő idısor keletkezik. A függélymenti sebességeloszlás vizsgálatára ad 
lehetıséget a turbulens fluktuációk kiszőrésével, segítségével az áramlás és a meder 
egymásra hatása vizsgálható, úgy mint a mederérdesség vagy fenékcsúsztató-
sebesség. 
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3.2.2 A lebegtetett hordalék és a mederanyag laboratóriumi kiértékelése a 
szemeloszlás meghatározásával 

A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése” c. 
projekt kidolgozása során a célkitőzések között szerepelt a mérésekkel és az adatképzéssel 
kapcsolatos tevékenységek végrehajtása, amely magában foglalta: 

- a reprezentatív mérési pontok kijelölését, 
- a mederfelvételek és mintavételek végrehajtását, a kijelölt felvételi szelvényekben a 

vízhozamméréssel egyidejő hordalék- és mederanyag mintavételt,  
- a hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízrajzi mérések és vízminıségi 

vizsgálatok részletes végrehajtását, kiértékelését és dokumentálását. 

A vízhozamméréssel egyidejő lebegtetett hordalék-mintavétel a vonatkozó elıírások szerint 
történt. A minták kiértékelése a VITUKI Kht. Talajmechanikai és mőanyagvizsgáló 
laboratóriumában készült. (A vizsgálólaboratórium NAT-1-1081 számon akkreditált). Az 
ME-10-231-18:2000 (Vízrajzi mérések végrehajtása. Felszíni vizek lebegtetett hordalékának 
mérése palackos mintavevıvel) mőszaki elıírás tárgyalja a lebegtetett hordalék tömegének és 
szemeloszlásának meghatározását. 

Mederanyag mintát minden olyan függélyben kellett venni, ahol lebegtetett mintavétel is 
történt. A mintavétel eszköze serleges mintavevı vagy Van Veen típusú (markolós) 
mintavevı. A szükséges mintamennyiség 0,5-1,0 kg volt. A zavart minta kiértékelése 
ugyancsak a VITUKI Kht. talajmechanikai laboratóriumában történt a szemeloszlás 
meghatározásával az MSZ 14043-3:1979 (Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás 
meghatározása) szabvány elıírásának megfelelıen. 

A laboratóriumba beérkezett mederanyag és lebegtetett hordalék minták mennyiségét 3-1. 
Táblázat tartalmazza. 

Mintavevı Mederanyag Lebegtetett 
hordalék 

neve címe db-száma 
1. KDV-KÖVIZIG 1088 Budapest, Rákóczi út 41. 9 9 
2 KÖTIKÖVIZIG 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 32 - 
3. ADUKÖVIZIG 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. 16 23 
4. TIKÖVIZIG 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 16 4 
5. NYUDUKÖVIZIG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 16 16 
6. KDTKÖVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 15 13 
7. KÖR-KÖVIZIG 5701 Gyula, Városház u. 26. Pf.: 19. - 50 
8. ÉKÖVIZIG 3500 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 6 23 
9. DDKÖVIZIG 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. 15 14 
10. FETIKÖVIZIG 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. 32 43 
3-1. Táblázat A VITUKI Kht. laboratóriumába beérkezett mederanyag- és lebegtetett hordalék-

minta darabszáma 
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3.2.2. a) A lebegtetett hordalék szemeloszlási vizsgálata ülepítéssel 

A laboratóriumi mérések célja a vízmintában lévı lebegtetett hordalék 

- tömegének és 
- szemeloszlásának meghatározása. 

A lebegtetett hordalék tömegének meghatározása 

A tárolópalackban beérkezett (általában 1 l-es mőanyag flakon) vízmintát 24 óráig 
nyugalomban kell tartani, hogy a lebegı hordalék teljes mennyisége leülepedjék. Általában 
nem szükséges, de elıfordulhat, hogy az ülepedés elısegítésére kis mennyiségben valamilyen 
pelyhesítıszert /pl.Al2(SO4)3/ kell a mintához adagolni. 

A hordalékmintáról a vizet úgy kell leszívni, hogy a leülepedett hordalék ne kavarodjék fel. A 
palack alján lévı hordalékot kevés vízzel többször átöblítve lepárlócsészébe kell önteni, és 
szárítószekrényben 105 oC-on tömegállandóságig kell szárítani. Ezt követıen g-ban három 
tizedes jegy pontossággal meg kell határozni függélyenként a kiszárított hordalék tömegét, és 
azt be kell írni a jegyzıkönyvbe. 

A lebegtetett hordalék szemeloszlásának meghatározása 

A szemeloszlás meghatározásához a kiszárított hordalékminta tömegének a mérési 
függélyenként legalább 0,1 g-nak kell lennie. Ha ez nem teljesül, akkor a vizsgálat további 
menetérıl az irányító mérnök dönt. 

A hordalékminta 0,15 mm-nél nagyobb szemcséjő részének szemeloszlását szitálással kell 
meghatározni az erre vonatkozó talajmechanikai elıírások betartásával. Az ennél kisebb 
szemcsék részarányát ülepítéssel kell megállapítani. 

A kiülepített frakciók határértékei a következık: 

>0,10 mm 
0,05   – 0,10 mm 
0,02   – 0,05 mm 
0,01   – 0,02 mm 
0,005 – 0,01 mm 

<0,005 mm 
 

Az ülepítı berendezés leírása 

Az ülepítı berendezés fı része az 5 db 40 mm belsı átmérıjő, jelekkel részekre osztott 
üvegcsı (ülepítı henger). Az üvegcsövek fölsı részén tölcsérszerően szőkülı bevezetı rész 
van, amelyet súlyszelep zár. A hengerek alul összeszőkülnek. A frakciók szétválasztásához 
mindegyik üvegcsıhöz 6 kifolyási pont tartozik. (1. kép) 
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Papfalvy-féle ülepítı 

Az ülepítı berendezés kalibrálása 

Az ülepítı berendezést az elsı használatba vétel elıtt, valamint egy-egy üvegcsı cseréjekor 
kalibrálni kell. A kalibrálás leírását az ME 10-231-18:2000 tartalmazza.  

A kalibrációs táblázat (3-2. Táblázat) tartalmazza azokat az idıpontokat, amelyekben az 
ülepítıhengereken lévı jelek közötti vízoszlopok kifolyásának a víz hımérsékletétıl függıen 
be kell fejezıdnie (az idıpontokat a Stokes képlet alapján kell számítani). Ezeknek az 
adatoknak és a kifolyás idıtartamának a különbsége az egyes vízoszlopok leeresztésének 
kezdeti idıpontja. 
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A frakció 
sorszáma 1 2 3 4 5 

Szemcse-
átmérı 
(mm) 

>0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 

A kifolyási 
idı *(s) 25 35 40 55 45 

A leeresztés kezdete vége kezdete vége 
kezdet

e vége kezdete vége 
kezdet

e vége 

15 0’51” 1’ 16” 3’14” 3’ 49” 16’18” 16’ 58” 33’02” 33’ 57” 50’10” 50’ 55” 

16 0’49” 1’ 14” 3’08” 3’ 43” 15’53” 16’ 33” 32’09” 33’ 04” 48’56” 49’ 41” 

17 0’47” 1’ 12” 3’03” 3’ 38” 15’27” 16’ 07” 31’19” 32’ 14” 47’38” 48’ 23” 

18 0’46” 1’ 11” 2’57” 3’ 32” 15’03” 15’ 43” 30’30” 31’ 25” 46’25” 47’ 10” 

19 0’44” 1’ 09” 2’52” 3’ 27” 14’40” 15’ 20” 29’43” 30’ 38” 45’14” 45’ 59” 

20 0’42” 1’ 07” 2’47” 3’ 22” 14’17” 14’ 57” 28’51” 29’ 54” 44’07” 44’ 52” 

21 0’40” 1’ 05” 2’42” 3’ 17” 13’56” 14’ 36” 28’16” 29’ 11” 43’02” 43’ 47” 

22 0’39” 1’ 04” 2’38” 3’ 13” 13’34” 14’ 14” 27’33” 28’ 28” 41’59” 42’ 44” 

23 0’37” 1’ 02” 2’33” 3’ 08” 13’15” 13’ 55” 26’54” 27’ 49” 40’58” 41’ 43” 

24 0’36” 1’ 01” 2’29” 3’ 04” 12’55” 13’ 35” 26’15” 27’ 10” 40’00” 40’ 45” 

25 0’35” 1’ 00” 2’24” 2’ 59” 12’36” 13’ 16” 25’37” 26’ 32” 39’04” 39’ 49” 

26 0’33” 0’ 58” 2’20” 2’ 55” 12’19” 12’ 59” 25’04” 25’ 59” 38’01” 38’ 46” 

27 0’32” 0’ 57” 2’16” 2’ 51” 12’00” 12’ 40” 24’35” 25’ 20” 37’17” 38’ 02” 

28 0’31” 0’ 56” 2’12” 2’ 47” 11’44” 12’ 24” 23’53” 24’ 48” 36’26” 37’ 11” 

29 0’30” 0’ 55” 2’09” 2’ 44” 11’28” 12’ 08” 23’19” 24’ 14” 35’38” 36’ 23” 
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30 0’28” 0’ 53” 2’05” 2’ 40” 11’12” 11’ 52” 22’48” 23’ 43” 34’50” 35’ 35” 

* Megjegyzés: Kifolyási idı függ a légritkulás mértékét szabályozó szelep beállításától.  

 3-2. Táblázat Kalibrációs táblázat az ülepítı készülékhez 

Az ülepítési vizsgálat elıkészítése 

A tömegállandóságig szárított hordalékmintából kis porcelántálba ki kell mérni 0,2-0,5 g 
(minimális mennyiség 0,1 g) anyagot. A vizsgálathoz 68 ml/10 l 25%-os technikai minıségő 
ammónia oldatot tartalmazó desztillált vizet használunk. Pár csepp oldattal a kimért anyagot 
csomómentesre kell keverni. 

A súlyszelep felemelése után az ülepítı hengereket a vizsgálathoz elıkészített vízzel kell 
feltölteni, fölülrıl a második jelig. Közben meg kell mérni a víz hımérsékletét. A felsı 
beeresztı nyílást a súlyszelep leeresztésével el kell zárni. Elı kell készíteni a 
lepárlócsészékkel teli kereteket. Ezekben az 1 minta vizsgálatához szükséges 6db edény 
egymás alatt helyezhetı el. Ezeket a kereteket a vizsgálat megkezdése elıtt az ülepítı 
hengerek alatt lévı, jobbra-balra gurítható polcra kell helyezni és a kifolyási pontokhoz 
igazítani. 
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Az ülepítési vizsgálat végrehajtása 

A porcelántálkában lévı, elıkészített mintát ujjal szét kell dörzsölni, az ujjunkra tapadt 
anyagot gumipipettából vízzel le kell öblíteni. Az így elıkészített mintákat sorban, mind az 5 
db-ot, az ülepítı hengerek felsı bevezetı részébe kell önteni. (A súlyszelep ilyenkor zárva 
van.) 

Az ülepítés kezdetekor a stopper elindításával egyidejőleg fel kell emelni a súlyszelepet, és 
gumipipettável az odatapadt szemcséket be kell mosni az üvegcsıbe a felsı jelig. 

A nyitás és zárás mind az 5 hengernél egyszerre, egy közös indítókar segítségével történik, 
így a vizsgálat mind az 5 hengerben egyszerre indul.  

A szuszpenziók kifolyását fékezı levegı egyetlen, közös fúvókán, egy elosztó vezetéken, 
majd a súlyszelepek tengelyében lévı furatokon keresztül jut be az ülepítı hengerekbe. Így 
valamennyi hengerben egyenletes légritkulás következik be, a kifolyás sebessége egyenletes 
lesz, mert a kifolyás sebességét a vízoszlopok magassága önmőködıen szabályozza. A 
légritkulás mértékét egy szeleppel lehet beállítani. 

A frakciók leeresztésekor a központi zárószerkezet segítségével az 5 henger kifolyócsöve is 
egyetlen mozdulattal nyitható és zárható. 

A vizsgálat egyik alapfeltétele, hogy a frakciók leeresztése pontosan a számított idıpontban 
történjék. Leeresztéskor a leeresztés vége idıpontját kell feltétlenül betartani, a hozzá tartozó 
kezdés idıpontja függ a légritkulás mértékét szabályozó szelep beállításától. Az ülepítı 
henger kalibrálási táblázata alapján a vízhımérsékletnek megfelelıen feltüntetett idıpontban 
meg kell nyitni a leeresztı csapot és mindaddig nyitva kell tartani, amíg a süllyedı folyadék 
felszíne el nem éri a következı jelet. Ekkor a csapot el kell zárni. A következı vízoszlopokat 
is a táblázatnak megfelelı idıpontokban kell leereszteni. Az ötödik vízoszlop leeresztése után 
az utolsó (hatodik) vízoszlopot már idımérés nélkül lehet kiengedni. 

Az ülepítı hengerekbıl leeresztett frakciók a mozgatható polc felsı részén beépített kis 
tölcséreken és mőanyag csöveken át jutnak – a polc helyzetétıl függıen – más és más lepárló 
csészébe. Így az elsı frakció a legalsó, a második a következı, az utolsó a legfelsı csészébe 
kerül. Az utolsó frakció leeresztése után gumipipettával minden leeresztı kis tölcsért át kell 
mosni vagy levegıvel átfújni, abból a célból hogy a mőanyagcsıben esetlegesen bennmaradt 
hordalékos víz a saját tálkájába kerüljön. Ezután a lepárló csészék a keretekkel együtt 
helyezhetık a szárítószekrénybe. Így a csészék munka közben nem keveredhetnek össze. A 
kereteket meg kell számozni. 

Az ülepítı hengereket a hordalékos víz leengedése után át kell öblíteni. Célszerő elıször 
kevés vízzel, esetleg külön-külön egy hetedik tálkába a visszamaradt szemcséket kimosni, és 
kiszárítani. A mintához tartozó 7. tálka számát ugyancsak fel kell jegyezni. A szárítás és 
visszamérés után ezt a mennyiséget a 2.-5. frakció között arányosan el kell osztani. 

A 105 oC-os szárítószekrénybe helyezett mintákat tömegállandóságig kell szárítani, majd az 
egyes frakciók tömegét 3 tizedesjegy pontossággal vissza kell mérni g-ban. A 
porcelántálkákból célszerően pengével ki kell kaparni az egyes frakciókat, a legfelsı táltól 
kezdve a legalsóig és tömegüket összegezve kell mérni. (Az említett ME-ben leírt módszer, -
mely szerint a lepárlótálakat kell anyaggal együtt és anyag nélkül mérni, - azért nem jó, mert a 
tálkák és a hordalék tömege között nagyon nagy a különbség.) 

A legalsó tálkában visszamaradt anyagot szitálni kell annak meghatározására, hogy a minta 
tartalmaz-e 0,10 mm-nél nagyobb szemcséket., 
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 3-4.  ábra Duna, Fajsz hidromorfológia referenciaszelvény mederanyag vizsgálati jegyzıkönyv 

és szemeloszlási görbe 
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 3-5.  ábra Duna, Fajsz hidromorfológia referenciaszelvény lebegtetett hordalék vizsgálati 

jegyzıkönyv és szemeloszlási görbe 
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A vizsgálati eredmények számolása 

Az egyes szemnagyságokhoz tartozó tömegszázalékokat a megmért tömegek alapján kell 
meghatározni. Mivel a mért anyagnak egy kis része az ülepítı henger falára tapadhat, a 
százalékok kiszámításakor nem a vizsgált anyagminta kezdeti tömegét, hanem a visszamért 
anyagmennyiségeket kell alapul venni.  

Az eredményeinek rögzítéséhez, archiválásához és közreadásához a projekt keretében készült 
a vízrajzi szolgálatban használt információs rendszerrel kompatibilis adatbázis és kezelı 
felületet (szoftvert) használtuk. 

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Duna, Fajsz hidromorfológia 
referenciaszelvényének mintapéldáin keresztül bemutatjuk a bevitt jegyzıkönyvek adatait és a 
meghatározott szemeloszlási görbéket. (3-4., 3-5 és 3-6  ábra) 

 
 3-6.   ábra Duna-Fajsz, szemeloszlási görbe 
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3.3 NAGY ÉS KÖZEPES VÍZFOLYÁSOK HIDROMORFOLÓGIAI FELMÉRÉ SÉNEK 
METODIKAI FEJLESZTÉSE  

Egy vízfolyás hidromorfológiai állapotleírásában a hidrológiai- és áramlási viszonyok mellett 
a folyó medrének fizikai jellemzıi illetve ezeknek a kölcsönhatása játszik fontos szerepet. A 
vizsgálatok során a leíró paraméterek pontbeli, hossz- és felület mentén értelmezett értékeit 
elemezzük, különös súlyt fektetve ez utóbbira, hiszen elsısorban folyószakaszok teljes (nem 
szelvények mentén definiált) jellemzését írja elı a Víz Keretirányelv. A mérési terv is ez 
alapján készült, így a pontbeli és szelvények menti mérések mellett a teljes szakaszra 
kiterjedı méréseket is elıirányoztunk.  

A jelenlegi vízrajzi gyakorlatban szerencsére egyre szélesebb körben alkalmazzák az 
akusztikus Doppler elvő mérési módszert a folyók sebességviszonyainak feltárásához. A 
közepes és nagy folyók hidromorfológiai elemzésénél jelen projektben már csak az ADCP 
mőszereket használtuk az áramlási viszonyok rögzítésére. A korábbi gyakorlatban a 
méréseket elsısorban elıre kijelölt mérései szelvényekben a szelvényen átáramló vízhozam 
meghatározására használták. Emellett bizonyos vízmélységig alkalmazható a mérıcsónak 
útvonala menti mederfenék letapogatásra is, amivel a szelvényalak állítható elı. A mőszer 
által szolgáltatott nagy tér- és idıfelbontású sebességadatok azonban jelentısebb több 
információt tartalmaznak, például célirányos feldolgozási módszerrel alkalmazhatók lehetnek 
bizonyos hidromorfológiai paraméterek származtatására is úgy, mint a mederfenékre jellemzı 
érdességmagasság és fenékcsúsztató-sebesség továbbá egy, az elkeveredési folyamatok 
számításánál fontos paraméter, a hosszirányú diszperziós együttható. 

A projekt keretében fejlesztett információs rendszer a víztestek hidromorfológiai 
állapotjellemzéséhez szükséges adatrendszert tartalmazza. A legfontosabb állapotleírók 
közvetlenül megjeleníthetık, lekérdezhetık és mőveletek elvégésére alkalmasak, illetve a 
teljes mérési adatbázis elérhetısége biztosítja a további, még részletesebb felhasználást. A 
projekt során kidolgozott módszertan könnyebb megértése végett példákat mutatunk be az 
esetleges további adatfeldolgozási eljárásokról, melyekhez a fejlesztett információs rendszer 
mellett kiegészítı szoftvereket is alkalmaztunk. Már itt megemlítjük, hogy az elvégzett, 
víztestenként egy felmérés a projekt eredményeinek bemutatásainál értelemszerően nem 
engedi meg a bemutatott paraméterek idıbeli változásainak elemzését. Az itt elvégzett 
vizsgálatok statikus, illetve térben változó adatokra vonatkoznak, de hosszútávon (rendszeres 
mérések mellett) célunk a kiértékelésbe belevonni az idıbeli paraméterváltozásokat.  

3.3.1 Rögzített pontú ADCP mérések  

A projekt keretében a vizsgált folyószakaszokon rögzített mérıhajós, hosszú idejő (5 perc 
idıtartamú) sebességmérések végrehajtását irányoztuk elı. A mérések célja az volt, hogy az 
adott víztest egy-egy függélyére jellemzı, idıben állandósult sebességeloszlást állítsuk elı. A 
mért sebesség idısor ismeretében elıállítható a turbulens sebességprofil, számíthatók a 
mederre és a hosszirányú elkeveredésre jellemzı paraméterek és származtatható az áramlásra 
jellemzı turbulens energiatartalom is. Az említett adatok mellett kimérhetıvé válik az 
esetleges csavaráramlás jelenléte is folyókanyarulatok és folyószabályozási mővek 
környékén.  
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Korábbi vizsgálatainkban (Baranya és mások, 2008) foglalkoztunk azzal, hogy milyen hosszú 
mérés szükséges az állandósult sebességprofil kialakulásához. Ezek eredményeként 
kijelenthetı volt, hogy az itt elıírt öt perc elegendı erre a célra. A jelzett vizsgálatok 
fontosabb elemeit az alábbiakban közöljük.  

2007-ben a Duna 1433 – 1439 fkm közötti szakaszán végrehajtott mérési kampányok 
részeként 35 függély sebességadatait mérték meg rögzített pozíciójú mérıcsónakkal 10 perces 
idıtartammal. Egy-egy kiragadott függély sebességadatait lebontottuk rétegekre és azokat 
külön elemeztük, hogy megállapítható legyen a szükséges mérési idıtartam. Bevezettünk egy 
statisztikai hibafüggvényt (Normalized Mean Squeare Error – NMSE), amit pl. Muste et al 
(2004) alkalmazott már hasonló vizsgálatokra. 

A hibafüggvény alakja: 

2
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ahol 
u’: pulzációs sebesség, 
U: az adott pontban mért sebesség, 
UT: a göngyölített átlagsebesség, amely a pontbeli mérés kezdetétıl az adott 

idıpillanatig mért sebességek átlaga. 

A pulzációs sebességet a pillanatnyi sebességek átlagtól való eltéréseként értelmezzük, 
vagyis: 

UUu −=' , 

ahol  U : a 10 percre vett átlagérték. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 100 200 300 400 500 600

T, sec

N
M

S
E

, -

NMSE
10%

5%

1%

 
3-7.  ábra A hibafüggvény alakulása egy réteg adatai alapján. 

A 3-7. ábra egy függély egyetlen rétegére jellemzı eltérésfüggvény változását ábrázolja. A 
bemutatott hibafüggvény jelöli a mérésünk pontosságát a mérési idıtartam függvényében. 
Leolvasható, hogy a kiragadott pontban a különbözı pontossági értékekhez milyen mérési 
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idıtartam szükséges. A példában a 10%-os hibahatáron belüli átlagsebesség elérhetı kb. egy 
perces méréssel, az 5%-hoz mintegy két perces mérésre, míg az 1%-os pontosság eléréséhez 7 
perc körüli mérésre van szükség.  
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3-8.  ábra A hibafüggvény alakulása egy függély összes rétegében. 

Egy függélyen belüli összes rétegre vonatkozó eltérésfüggvényt jelenít meg a 3-8. ábra. Azt 
vehetjük észre, hogy a mélység mentén nem mutatkozik jelentıs eltérés a függvények alakjai 
között, vagyis azt mondhatnánk ez alapján, hogy a szükséges mérési idıtartam nem érzékeny 
arra, hogy milyen mélységben vizsgáljuk azt. A feltevést ellenıriztük valamennyi függélyre, 
kiválasztva a vízfelszínhez legközelebbi, a mederfenékhez legközelebbi és a vízoszlop 
közepénél található rétegek sebességadatait úgy, hogy a továbbiakban az 5%-os pontossághoz 
tartozó idıtartamokat választottuk ki, mert a sebességmérések során ezt tekintjük 
elfogadhatónak. A vizsgálat során a legfelsı mért rétegre jellemzı szükséges mérési 
idıtartamból indultunk ki és megnéztük, hogy a másik két mélységben ennek hányszorosa 
jelenik meg (3-9. ábra). Azt kaptuk, hogy csak kis mértékben befolyásolja a relatív mélység a 
szükséges mérési idıtartam hosszát, ami az átlagértékekre illesztett egyenes hajlásából is 
megfigyelhetı. A mederfenékhez közeledve átlagosan másfélszer annyi idı szükséges a 
kívánt pontosság eléréséhez, mint a vízfelszín közelében. Több okra is visszavezethetı ez a 
jelenség, így még további vizsgálatokat igényel ennek feltárása. Az egyik lehetséges ok az 
ADCP mőködésére vezethetı vissza. A széttartó sugarak miatt a mélységgel növekedve a 
mintázott pontok egymástól távolodnak, vagyis egy térbeli sebességvektor elıállításához 
egymástól egyre távolabb lévı pontok sebességeit használja fel, ami bizonyos mértékő 
hibával terhelheti a mérést. A másik ok a turbulencia mértékének térbeli eloszlása lehet, 
ugyanis nyílt felszínő áramlások esetén, kilépve a fal vagy mederfenék menti közvetlen 
határrétegbıl, megugrik a turbulencia mértéke, illetve az összetett mederfelszínrıl idırıl-
idıre örvények válhatnak le. Ebben a zónában tehát „zaklatott” az áramlás, ami jelentkezhet 
az ott érvényes szükséges mérési idıtartam növekedésében. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

118

 

3-9.  ábra A relatív szükséges mérési idıtartamok alakulása a relatív mélység függvényében. 

Megvizsgáltuk, hogy a vizsgált pontokra jellemzı átlagos sebességek milyen módon 
befolyásolják a szükséges mérési idıtartam hosszát (3-10. ábra). Jelöltük az egyes rétegekre 
jellemzı átlagos áramlási sebességeket, melyekbıl jól látszik, hogy a vízfelszín közelében 
alakulnak ki a legnagyobb értékek és a mederfenék közelében a legkisebbek, ami egyébként a 
logaritmikus sebességprofil alakjából is jól látszik. Az áramlási sebességek és a szükséges 
mérési idıtartam között jellemzı kapcsolatot azonban nem találtunk, ahogyan a vízhozamtól 
való függést sem tudtuk kimutatni. 
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3-10.  ábra A szükséges mérési idıtartam áramlási sebességtıl való függése. 

3.3.2 Függély menti sebességeloszlások vizsgálata 

A rögzített helyő, hosszú idejő mérési adatokból elıállíthatók a teljes mérési idıre vonatkozó 
átlagsebesség profilok. Ehhez a mővelethez minden egyes rétegben a mért sebesség-idısorból 
kell képezni az átlagértéket. Az 3-11. ábra egy kiragadott függélyben a vízszintes sebességek 
pillanatnyi eloszlását, illetve a 10 percre számított sebességátlagokat mutatja, megjelenítve az 
irodalomból átvett, hosszúidejő sebességekre illesztett logaritmikus profilt is (3-12. ábra). A 
további vizsgálatoknál a logaritmikus profilra és az összes abból számolható jellemzı 
kiszámítására a hivatkozott irodalomban található összefüggéseket használtuk fel (Elder, 
1959, Fischer et al, 1979, Holly, 1985). Jól látszik, hogy az áramlás turbulens jellegébıl 
adódóan a pillanatnyi sebességek az átlag körül szórnak, továbbá az is megmutatható, hogy a 
sebességátlagokra kiválóan illeszkedik a logaritmikus görbe. Turbulens határrétegszerő 
áramlás viszonyaira a függély menti sebességeloszlás az alábbi összefüggéssel írható le 
(Elder, 1959): 

0z

zu
u ln*

κ
= , 

ahol  
u m/s víz áramlási sebessége, 
z m mederfenéktıl való távolság, 
u* m/s fenékcsúsztató sebesség, 
z0 m érdességmagasság, 
κ - Kármán féle állandó: 0,4. 

Ezt átrendezve igaz az alábbi kapcsolat: 

u
uezz *

0

κ

⋅= . 
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3-11.  ábra Pillanatnyi (bal) és 10 perces átlagsebességek (jobb). 

 

3-12.   ábra A 10 perces átlagsebességekre illesztett logaritmikus profil.  

3.3.3 Az illesztett logaritmikus profilból származtatható jellemzık 

A nyílt felszínő turbulens áramlásokra jellemzı függély menti sebességeloszlás alakjából 
kvantitatív becslés adható a mért pontban jellemzı érdességmagasságra és fenék-
csúsztatósebességre. Az elıbbi paraméter a meder vizsgált pontjának a mederanyag 
összetételébıl, valamint a mederformákból adódó makro-érdességét reprezentálja, míg utóbbi 
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a fenék közeli áramlási sebességek okozta nyírófeszültség mértékét jelzi. A vizsgált pont 
mélységére rendezve, a korábban bemutatott összefüggésbıl a következı alakot kapjuk: 

u
uezz *

κ

⋅= 0 . 
Látható, hogy ha egy függélyben több mért pont is rendelkezésre áll, akkor ezekre illeszthetı 
egy görbe, amibıl származtatható u*  és z0. Megvizsgáltuk, hogy az említett paraméterek 
becslése mennyire érzékeny a mérés idıtartamára, valamint összevetettük az 
átlagsebességekre illesztett profilból számított jellemzıket a pillanatnyi sebességekre illesztett 
profilból származtatottakkal. Az egyik felmért függélyben számított z0 értékeket szemlélteti a 
3-13. ábra. A grafikonon ábrázolt vonal azt mutatja, hogy ha a mért sebességeket az adott 
idıpontig átlagoljuk, vagyis a göngyölített átlagsebességet képezzük, akkor az azokra 
illesztett sebességprofilból milyen értékek alakulnak, míg a pontok az adott idıpillanatban 
rögzített sebességeloszlásból levezetett értéket jelöli. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
pillanatnyi sebességekre illesztett görbébıl számolt értékek nagymértékben szórnak és a 
göngyölített átlagsebességekbıl számított értéket általában túlbecsüljük. Az ábrázolt 
pontoknál több mért sebességeloszlás áll rendelkezésre, de azoknál a számított z0 meghaladja 
az itt beállított 0,1 méteres felsı határt. 
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3-13.  ábra A pillanatnyi és a göngyölített átlagsebességekbıl származtatott érdességmagasság 
értékek.  
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3-14.  ábra A pillanatnyi és a göngyölített átlagsebességekbıl származtatott fenék-

csúsztatósebesség értékek. 

Hasonló viselkedés jelenik meg a fenék-csúsztatósebességek tekintetében (3-14. ábra), bár 
már rövidebb méréssel kielégítı pontosságú becslést tudunk adni erre a jellemzıre. 

3.3.4 Hosszirányú diszperziós együttható számítása 

A mért függély menti sebességeloszlások ismeretében becslés adható a 
sebességegyenlıtlenség hosszirányú elkeverı hatásának mértékére. A hosszirányú diszperziós 
együtthatónak, ennek az elkeveredési folyamatok modellezésénél szükséges paraméternek a 
számszerősítéséhez az elméleti leíró formulát használtuk fel Elder (1959) után, nevezetesen: 

∫∫ ∫ ′′′′−=
zh z

z
L dzdzdzu

D
u

h
D

00 0

11
 

ahol 
h a vizsgált függély mélysége 
u”  a sebesség függélyközép értéktıl való eltérése z mélység függvényében 
z a függıleges koordináta 
Dz a turbulens diffúziós együttható, melynek a függélyre vonatkoztatott középértékét a 

huDZ ⋅⋅= *,0670  összefüggéssel vettük figyelembe 
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3-15.  ábra A diszperziós együttható számításához alkalmazott sebességadatok. 

A fenti összefüggést diszkretizálva az ADCP által felvett mélység menti cellákra számítottuk 
az egyes függélyekre érvényes diszperziós együttható értékeket.  

3.3.5 Élıhely értékelés 

A részletes hidromorfológiai adatállomány segítségével a víztestek, mint élıhelyek értékelése 
is végrehajtható. A külföldi szakirodalomban a hidrodinamikai-morfológiai paraméterek 
alapján való élıhely kategorizálás témakörében számos kutatási eredmény közöl módszereket. 
A különbözı eljárások a megfelelı kikötések mellett hazai viszonyokra is alkalmazhatók, de 
fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy hazai szinten a részletes vízrajzi észlelések mellett a 
víztestek ökológiai feltárására is szükségszerően jóval nagyobb hangsúly helyezendı ahhoz, 
hogy az alábbiakban bemutatott kapcsolatrendszer alkalmazhatósága és pontosítása 
végrehajtható legyen.  

A Duna Bécs alatti szakaszán, osztrák kutatók által elvégzett ökológiai vizsgálatok 
eredményein keresztül mutatjuk be a hidromorfológiai paraméterek és az ún. élıhely 
megfelelıségi index közötti kapcsolatok felállításának menetét (Hauer et al, 2009). A projekt 
keretében elvégzett mérésekbıl szolgáltatott adatok közül a vízmélység, a mélységátlagolt 
sebesség és a fenékcsúsztató-feszültség értékei adják a vizsgálat alapját. Az ökológiai feltárás 
során többek között a pontyfélék által preferált zónák kategorizálását végezték el az elıbbi 
változók alapján. A fajon belül megkülönböztették a különbözı korú egyedeket, mert a 
megfigyelések alapján a fejlıdésük során változik az élıhelyük. A vízmélység, a 
mélységátlagolt áramlási sebesség és a fenékcsúsztató-feszültség területi eloszlásainak 
felhasználásával a nemzetközi irodalomban már széles körben elfogadott vízfolyás 
kategóriákat definiálták: 
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-  sekély víz (shallow water): sekély, partmenti rész 
- beduzzasztott víz (backwater): mély, szinte állóvíz 
- medence (pool): mély, lassú folyású zónák 
- áramló szakasz (run): egyenletes áramlás (nem a Froude-szám szerinti definíció!) 
- gyors áramlású szakasz (fast run): gyors, turbulens áramlás 
- gázló (riffle): sekély, erısen turbulens áramlás 

Az egyes kategóriákat a következı paraméter intervallumokkal adták meg: 

 Gázló Gyors ár. Áramló  Medence Beduzz. Sekély víz 
Vízmélység, m <1.00 >1.00 >1.00 >1.80 >1.00 <1.00 
Sebesség, ms-1 >1.00 >0.75 >0.25 <0.50 <0.25 <0.25 

Fenékcs. fesz., Nm-2 >15.00 >15.00 0.50-15.00 0.50-15.00 <0.50 <0.50 
 

A különbözı korú halak által preferált élıhely típusokat a következı diagramban adták meg 
(a függıleges tengelyen az élıhely megfelelıségi indexet tüntetik fel), ahol sp. az ikrát, e. juv. 
a korai növendéket, juv. a fiatal élılényt, adult pedig a kifejlett élılényt jelenti. 

 
3-16.  ábra A pontyfélékre kidolgozott élıhely megfelelıségi indexek. 

A diagram alapján tehát látható, hogy csupán a mérés által szolgáltatott hidromorfológiai 
jellemzık alapján megadhatók a víztestnek azon részei, melyeket az adott halfaj elınyben 
részesít. A vizsgálatok során a kategorizálást a tartós kisvizes idıszakokra állították elı. 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a hazai víztestekre alkalmazható hasonló élıhely 
kategorizálási módszer kidolgozásra vár, továbbá a Víz Keretirányelv nemzeti szinten való 
alkalmazásához igény van azokra a célirányos ökológiai tanulmányokra, melyek 
elıremozdítják a vízmérnökök és ökológusok közötti érdemi párbeszédet. 

3.3.6 Hidrodinamikai modellezés  

Számos vízmérnöki feladatban és a Víz Keretirányelv bizonyos alapfeladatai kapcsán is 
szükséges van a víztestek áramlási és hidromorfológiai állapotának jellemzése olyan vízjárási 
állapotra, melyre mérés nem feltétlenül áll rendelkezésre (pl. referencia állapotok), hiszen a 
mérési kampányok tervezésénél nem reális elvárás az, hogy éppen az ilyen módon szükséges 
viszonyok rögzítését hajtsák végre. Lehetıség van azonban a természeti folyamatok egyfajta 
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közelítı vizsgálatára a numerikus modellezés eszközével, melybıl szemléltetésképpen a 
folyami hidraulikai viszonyok vizsgálatára mutatunk be alkalmazást.  

A vizsgálni kívánt folyamatok jellege, az elıírt pontosság és további feltételek függvényében 
különbözı bonyolultságú modellek használata jöhet szóba. Hazai szinten az egydimenziós 
modellek alkalmazása hosszabb folyószakaszok, árhullám levonulások, vízfolyásrendszerek 
üzemirányításának vizsgálatára már ágazati szinten is rendszeresítve van. Ennél egy 
komplexebb megközelítést alkalmaz a kétdimenziós modellezés, melynek használata már 
szakértıcsoportok munkáját igényli és egy még összetettebb, speciális esetekben 
alkalmazandó vizsgálati eszköz a háromdimenziós modell, ami jelenleg is még csak kutatási 
stádiumban van. A nemzetközi és hazai szinten már széles körben alkalmazott numerikus 
modelleket pl. Józsa (2001) részletezi. A méréstechnika fejlıdésével, a hazai 
eszközbeszerzéssel valamint a projekt keretében bemutatott mérés feldolgozási módszer 
támogatásával a térbeli áramlásmodellezési technika adatigénye teljes körően kielégíthetı, 
annak paraméterezése és bearányosítása megfelelıen elvégezhetı. Az adatok aggregálásával 
természetesen a mélységátlagolt (2D) és a szelvényátlagolt (1D) modelleknek is elegendı 
adatot szolgáltat a módszer. A projektben kiválasztott rövid folyószakaszokra nem készült 
egydimenziós vizsgálat, az ilyen vizsgálatokhoz ugyanis a mérési terv során a víztesteket úgy 
kell megválasztani, hogy alkalmazható legyen hosszabb, összefüggı szakaszok 
tanulmányozására. A következıkben bemutatott eredmények jól szemléltetik, hogy a 
modellezési eljárások különösen fontos szerepet kaphatnak a Víz Keretirányelv által elıírt 
referencia állapotok vizsgálatánál, mert sok esetben várhatóan nem fog rendelkezésre állni a 
szükséges mennyiségő és részletességő információ a víztestek jellemzéséhez, így a kalibrált 
numerikus modellek felhasználásával állíthatók majd elı ezek az adatok.  

3.3.7 Példaalkalmazások 

3.3.7. a) Fajszi Duna-szakasz  

A projekt keretében vizsgált folyószakaszok közül a fejlesztett módszertan illusztrálására 
kiragadtunk egy példát a nagy folyó kategóriából, nevezetesen a Duna Fajsz környéki 
szakaszát. A felmérést az Alsó Duna-Völgyi Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság 
mérıcsoportja hajtotta végre. 

A vizsgált folyószakasz elhelyezkedését az információs rendszer felületén jeleníthetjük meg 
különbözı léptékben. Lehetıség van a kis léptékő térképi megjelenítésre, ahol a legfontosabb 
térkép elemek mellett a referenciaszelvények alapadatait tekinthetjük meg és ugorhatunk az 
adott víztestre vonatkozó mérési jegyzıkönyv adatbázisába. 

Kiválasztva az adott víztesten elvégzett mérések jegyzıkönyvét lehetıség van a folyószakasz 
helyszínrajzi megjelenítésére. A helyszínrajzok általában digitalizált térképszelvények vagy 
az interneten szabadon hozzáférhetı Google térképekbıl összeállított ábrák (szükség szerint 
kiegészítı információkkal ellátva). 
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3-17.  ábra Térképi megjelenítés az információs rendszerben. 
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3-18.  ábra Az információs rendszerbe feltöltött helyszínrajzi adatok. 

Rögzített pontú mérések 

Elsıként szemléltetésképpen egy rögzített pontú, hosszúidejő mérés adatait dolgoztuk fel, 
melyen megvizsgáltuk a fent bemutatott eltérésfüggvény alakulását az elıirányzott 5 perces 
mérési idıtartamra. A diagramon megjelenítettük a 10, 5 és 1 százalékos pontossághoz tartozó 
vonalakat is (3-19. ábra). Megfigyelhetı, hogy a kiragadott függély esetén az öt perc alatt 
kielégítı pontosságot érünk el az átlagsebesség tekintetében. 
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3-19.  ábra Az átlagsebesség megbízhatóságát reprezentáló hibafüggvény alakulása egy 

kiragadott mérési pontra. 

Egy, a projekt információs rendszerében számított és lekérdezhetı függély menti 
sebességeloszlásra mutat példát az 3-20. ábra. A diagramon az egyes mélység menti 
rétegekben rögzített pillanatnyi sebességeket piros pontok, az öt percre vonatkozó 
átlagértékeket pedig a kék pontok jelölik. A fent említett eljárással illesztett sebességprofilt is 
tartalmazza a grafikon, továbbá a profilt leíró függvénybıl származtatott paraméterek értékei 
is lekérhetık. 

 
3-20.  ábra Rögzített pontú mérés sebességadatainak megjelenítése az információs rendszerben. 
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Mozgóhajós ADCP mérések adatelemzése 

A további vizsgálatokhoz az információs rendszeren keresztül elérhetı adatokat célszerően 
egy TecPlot nevő, adatfeldolgozó és megjelenítı szoftver segítségével elemeztünk tovább. 
(Bıvebb információ: http://www.tecplot.com)  

A víztestek alaktani változásai egyrészt a geodéziai pontossággal felmért 
referenciaszelvényen keresztül vizsgálhatók, de mint az ADCP mőszer egy másodlagos 
alkalmazási területe, a mederletapogatás eredményei is felhasználhatók erre a célra. Nagy 
elınye, hogy a gyors mérési eljárás következtében a szakasz viszonylag nagy részletességgel 
felmérhetı és a szelvény menti adatok helyett a teljes mederfelület elıállítható.  

A mérıcsónak által bejárt útvonalat fekete pontokkal és a rögzített pontú mérések helyét 
jeleníti meg az 3-21. ábra. Látható, hogy gyakorlatilag egy sőrő szelvényezéső mozgó hajós 
felmérést hajtottak végre. A mintavételezés frekvenciája kb. 2,5 Hz, vagyis egy átlagosan 1,5 
m/s sebességgel haladó hajó esetében egy méter alatti térbeli felbontás adódik, érzékelhetı 
tehát, hogy mind idıben mind térben meglehetısen nagy pontosságú adatokat eredményez a 
felmérés. Ahhoz, hogy a mérési adatokat mezıszerően tudjuk kezelni célszerő egy, a vizsgált 
szakaszt lefedı rácshálóra interpolálni az adatokat. A felmért Duna-szakaszon rögzített 
vízmélység adatok ilyen jellegő megjelenítését alkalmaztuk az 3-22. ábrán. 

 
3-21.  ábra Sebességmérési pontok megjelenítése (fehér: rögzített pontú, fekete: mozgóhajós). 
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3-22.  ábra Mederfelület térkép. 

A vízmélységek és a vízszint rögzítési adatok ismeretében elıállítható a folyószakasz 
mederfelület modellje (3-23. ábra). A medermodell alapján a jellemzı mederalakzatok jól 
beazonosíthatók. A sodorvonal helyzete egyértelmően kirajzolódik és az esetleges 
feltöltıdések, gázlós szakaszok, lokális kimélyülések is megjelennek. Már itt megemlítjük, 
hogy ugyan a projekt keretében szakaszonként egy felmérés készült, de a jövıben nagyobb 
számú felmérés eredményeinek birtokában az elıbb említett mederformák fejlıdésére, annak 
sebességére, tendenciájára lehet majd rámutatni és mint ilyen, különösen fontos szerepet 
játszik a hidromorfológiai és medermorfológiai állapotértékelésben. A késıbbiekben még 
utalunk rá, hogy a mederszintek vagy vízmélység eloszlások a különbözı vízjárási 
állapotokban jól alkalmazhatók az élıhely állapotának hidraulikai jellemzésére.  
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3-23.  ábra Mederfelület térkép axonometrikus megjelenítése. 

A részletes ADCP felmérések fı célja a folyószakasz méréskor jellemzı vízjárási állapotára 
az áramlási viszonyok rögzítése. A rövid idejő (teljes szakaszra néhány óra alatt elvégzett) 
mérések az áramlási viszonyokról egyfajta pillanatfelvételt mutatnak. Ismét megemlítjük, 
hogy nempermanens vagy idıben változó jelenségek kimutatása a mérési módszerbıl 
kifolyólag nem képezi részét a projektnek. A GPS-szel összekapcsolt mérési eljárás lehetıvé 
teszi a feldolgozás során a különbözı (nálunk elsısorban EOV) vetületi rendszerekben történı 
elhelyezést.  

A fajszi szakaszmérésbıl során rögzített „nyers” sebességnagyságokat mutatja be az 3-24. 
ábra. A nagy idıbeli felbontás miatt és az áramlás turbulens jellegébıl adódóan a pillanatnyi 
sebességek nagy szórást mutatnak. Korábbi tapasztalatok és kutatási eredmények alapján 
belátható, hogy az adatok alkalmasak a vízhozam meghatározására, azonban az itt elvégzett 
számításokhoz és további adatfeldolgozási lépésekhez a sebességeken bizonyos mértékő 
simítást hajtottunk végre. Az eljáráshoz egy azonos súlyú mozgóátlagot használtunk fel, az 
ablak mértékét pedig korábbi vizsgálatok alapján vettük fel. Az ily módon elvégzett szőrés a 
mérıhajó mozgásából adódóan mind tér mind idıbeli szőrést jelent. A simítás után kapott 
sebességeloszlást a 3-25 ábra mutatja be. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

132

 
3-24.  ábra Mért sebességadatok (mozgóhajós ADCP) axonometrikus megjelenítése. 

Az adatok szőrésével a különbözı sebességő zónák már jól elkülöníthetıvé válnak. 
Egyértelmően látszik, hogy a sodorvonal a folyó vonalvezetésébıl következıen a bal part felé 
szorul, illetve ezen a szakaszon figyelhetı meg a sebességek átrendezıdése a nagyobb 
sebességő zónák beszőkülésén keresztül. A nagy tér és idıfelbontású mérési adatok tehát 
részletes képet adnak az áramlási képrıl, a mért sebességek alapján egy, az adott szakaszra és 
a mérés idejére jellemzı sebességtest is definiálható.    
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3-25.  ábra Simított sebességadatok (mozgóhajós ADCP) axonometrikus megjelenítése. 

A rögzített pontú mérések esetében elsısorban a teljes mérési idıre vett átlagértékeket 
használjuk fel. A mérési pontokra jellemzı függély menti sebességeloszlás alakjából az 
áramlási irányok, nagyságok és a korábbi fejezetekben bemutatott paraméterek adhatók meg. 
A mérési tervben elıirányzott függély kiosztás elegendı számú ahhoz, hogy a származtatott 
jellemzık hossz- és keresztirányú változásai már kimutathatók legyenek, valamint hozzájárul 
a mozgóhajós mérésekbıl számított eloszlások ellenırzéséhez. A Fajszi Duna-szakaszon 
elvégzett mérésekbıl kapott sebességeloszlásokat és annak egy részletét mutatja be az 3-26 
ábra. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

134

 

 
3-26.  ábra Sebességvektorok (rögzített pontú ADCP) axonometrikus megjelenítése. 
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3-27.  ábra A mérési adatokból számított mélységátlagolt sebességeloszlás. 

A térbeli sebességadatok függély menti átlagértékeit képezve elıállítható a sebességek 
kétdimenziós területi eloszlása (3-27 ábra). Ugyan elveszítjük az információt a sebességek 
mélység menti változásáról, de néhány speciális esettıl eltekintve a mélységátlagolt leírás jó 
képet ad a folyószakaszok áramlási viszonyairól. Ezen az ábrán is látható, hogy a 
folyószakasz helyszínrajzi elhelyezkedésébıl adódóan (nevezetesen, hogy inflexióban 
helyezkedik el) a szelvény menti sebességeloszlás a hossz mentén változik. Jól látszik a bal 
parti kiszögellésnél kialakuló áramlási holttér is. A sebességek területi eloszlása tehát 
közvetlen kölcsönhatásban van a mederalakkal vagyis a medermorfológiával, így azonos 
vízjárási állapotok mellett elvégzett ADCP mérésekbıl a morfológiai változásokra is 
megfogalmazhatók következtetések. A vízmélységek mellett az áramlási sebességek nagysága 
egy fı indikátora az élıhely jellemzésnek, így a két paraméter kombinálásával már 
elvégezhetık az adott vízjárásra és kiválasztott élılényekre vonatkozó élıhely alkalmassági 
jellemzés. A leírtakból megállapítható, hogy a projekt keretében elıirányzott mérési eljárás és 
bemutatott adatfeldolgozási módszertan jól illeszkedik a Víz Keretirányelv elıírásaihoz, és a 
hidromorfológiai állapotleírás mellett közvetlen kapcsolat alakítható ki a környezeti 
állapotértékeléssel. 
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A víztestek áramlási és medermorfológiai leírása mellett a korábbi fejezetekben bemutatott 
eljárással a mederfenék közelében kialakuló fizikai paraméterek becslését is elvégeztük. A 
simított áramlási sebességek függély menti eloszlásait felhasználva a fal-törvény 
alkalmazásával származtattuk az érdességmagasság és fenék-csúsztatófeszültség értékeket. A 
rögzített pontú mérések esetén az 5 percre vonatkozó átlagsebesség profilt használtuk fel, ahol 
már bizonyítottan kialakult egy stabil sebességeloszlás. Az innen kapott értékeket, mint 
referencia adatokat vehetjük figyelembe. A sebességadatokhoz hasonlóan itt is elvégeztük a 
mérés útvonala mentén értelmezett adatok interpolációját, hogy egy területi eloszlást állítsunk 
elı (3-28. és 3-29. ábra). A térképeken a pontok a hosszúidejő mérések helyét jelölik, a 
jelölıpont színe pedig megfelel a térkép kitöltésének. 

 
3-28.  ábra A mért sebességadatokból számított érdességmagasság mezı. 
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3-29.  ábra A mért sebességadatokból számított fenékcsúsztató-feszültség mezı. 

A számított Z0 értékek területi eloszlása a mederfenék érdességi viszonyait tükrözi. A felmért 
folyószakaszokon elhelyezkedı esetleges mederformák jelenlétére lehet következtetni a 
paraméter alapján, ahogy arra már egy korábbi tanulmányban is rámutattunk (Baranya és 
mások, 2008). A néhány centiméteres értékek nem utalnak ilyen meder képzıdmények 
jelenlétére, és ugyan a nemzetközi irodalomban fellelhetı részletes laboreredmények azt 
mutatják, hogy az érdességmagasság és a mederanyag szemcsék mérete között közvetlen 
kapcsolat állítható fel, az itt alkalmazott mérési módszer ismeretében azt mondhatjuk, hogy 
ilyen jellegő számszerősítésre nem használható az eljárás. A példaként bemutatott 
érdességmagasság eloszlás ugyanakkor realisztikus képet mutat, miszerint a sodorvonal 
mentén a hidraulikai ellenállás valamivel nagyobb értékeket képvisel. Mérésekkel 
alátámasztható, hogy a nagy sebességő területeknél az áramlás hajlamos kimosni a finom 
hordalékszemcséket a nagyobb szemek közül, míg a lassabb zónákban a kisebb 
hordalékszállító kapacitás miatt megmaradnak vagy kiülepednek a kisebb mérető szemcsék, 
vagyis érdesebb felületet eredményez a sodorvonalban, mint a lassú zónákban. Az elmélet 
megalapozásához hozzájárulhatnak a szakaszon vett mederanyag minták, de következtetések 
levonására majd nagyobb számú minta alapján lesz lehetıség. 
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A víztestek hidromorfológiai értékelésénél az áramlási és medermorfológiai kölcsönhatások 
leírásához járul hozzá a meder közeli rétegekre jellemzı fenékcsúsztató-feszültség. Ez a 
jellemzı a fent leírtak alapján szintén a függély menti sebességeloszlás alakjából adható meg 
és a felkeveredési és kiülepedési folyamatok leírásának egyik alap paramétere. A 
fenékcsúsztató-feszültség és a mederanyag fizikai jellemzıinek ismeretében tapasztalati 
összefüggések alapján becslés adható a mederváltozási jelenségekre, így a folyószakaszokra 
vonatkozó mezıszerő eloszlásának elıállítása különösen fontos szerepet játszik a 
hidromorfológiai elemzéseknél. Az itt bemutatott példában a rögzített pontú mérésekbıl 
számított adatokkal jó egyezést kapunk a szakaszmérésekbıl elıállított mezık adott pontjain. 
Megfigyelhetı, hogy a bal parti, nagyobb sebességő zónákban nagyobb a csúsztatófeszültség 
értéke is, míg alacsonyabb felületi súrlódás keletkezik a lassabb területeken. A bemutatott 
térképeken jól megmutatkozik, hogy a tervezett mérési eljárás mozgóhajós ADCP mérésre 
vonatkozó elemei a részletesebb térbeli információ elıállítását támogatják, míg a módszer 
megbízhatóságának igazolását szolgálják a rögzített pontú mérések. 

Az elkeveredési folyamatok pontosabb leírásához és modellezéséhez járul hozzá a 
sebességadatokból származtatott hosszirányú diszperziós együttható. Mind a vízben szállított 
hordalék mind a vízminıségi transzportfolyamatokhoz szükséges a paraméter minél 
pontosabb ismerete. A fent bemutatott eljárás alapján a sebességek függıleges menti 
eloszlásából számíthatóvá válik a diszperziós együttható, így mind a rögzített mind a 
mozgóhajós ADCP adatokból elkészítettük a paraméter eloszlásokat (3-30. ábra). A területi 
különbségek majdnem elérik az egy nagyságrendi eltérést. A sodorvonalban a nagyobb 
sebességek nagyobb elkeverı hatást eredményeznek, míg a lassú áramlású zónákban a 
függély menti sebességegyenlıtlenség hatása csekélyebb.  

Az eddigiekben bemutatott mezık a megfelelıen részletes, az elıírás szerint végrehajtott 
felmérések adatai alapján a bemutatott számítási eljárással elkészíthetık. A feldolgozás során 
lehetıség van rá, sıt szükséges az egységes vetületi rendszerben való elhelyezés, amit a 
méréskori geodéziai eszközök használatával biztosíthatunk. Ilyen módon gyakorlatilag egy 
térinformatikai rendszer hozható létre, melyben az egyes víztestekre elvégezhetık a fenti 
mőveletek. A térképi vagy mezıszerő feldolgozás lehetıséget ad arra, hogy a jövıben 
elvégzett mérések adatait hasonlóképpen állítsuk elı, majd azok felhasználásával az 
állapotértékeléshez összehasonlítások, illetve különbözı mőveletek végezhetık velük. Idıbeli 
változások kimutatására például célszerően különbségtérképek gyárthatók le, melyek 
megfelelıen szemléltetik a változások helyét, mértékét, jellegét. 
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3-30.  ábra A mért sebességadatokból számított hosszirányú diszperziós együttható mezı. 

Élıhely értékelés és hidrodinamikai modellezés  

Az Élıhely értékelés c. fejezetben leírt módszer alkalmazásával a példaként kiválasztott 
Fajszi Duna-szakaszra elvégeztük a kategorizálást. A folyószakasz egy középvíz feletti 
vízjárási állapotban került rögzítésre emiatt az említett besorolások alapján a közvetlen part 
menti sávok kivételével a teljes folyószakasz az áramló kategóriába került. Mivel a 
referenciaállapot a méréskori állapottal szemben vélhetıen a tartós kisvíz vízjárási állapothoz 
tartozik az áramlás modellezés eszközét felhasználva további számításokat végeztünk. 

Az modellezési eljárás fıbb eredményeinek szemléltetéseképpen két- és háromdimenziós 
modelleredményeket mutatunk be. A korábban bemutatott mederfelületi térkép alapján hoztuk 
létre a modellezéshez szükséges digitális medermodellt. Az elvégzett felmérések elegendı 
információt adtak a medermodell elıállításához, a hossz- és keresztszelvény menti 
változékonyságot kellı részletességgel tartalmazza az elıállított felület. A modell 
bearányosításához a mért sebességadatokat használtuk fel. A peremfeltételek megadásához az 
adatokat az információs rendszer szolgáltatta, így fel tudtuk használni a vízhozam mérés és 
felszínrögzítés adatait. Az alkalmazott numerikus áramlásmodell elméleti leírását, valamint a 
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fontosabb modelleredményeket a jelentés Mellékletében közöljük. Összevetettük a szelvények 
menti mért és számított sebességnagyságokat mind két- mind háromdimenziós modell esetén. 
A jó egyezések a modell megfelelı bearányosítását igazolják, további mérési eredmények 
birtokában pedig a modell verifikálása és elvégezhetı. A bearányosított modell alkalmas más 
vízjárási állapotokra az áramkép számítására, vagyis olyan állapotokra tudjuk leírni az 
áramlási viszonyokat, melyekre terepen elvégzett mérések nem készültek. Az itt bemutatott 
példában egy nagy tartósságú kisvízi eseményt modelleztünk és a hidromorfológiai jellemzık 
kiértékelése mellett elvégeztük a korábban bemutatott élıhely kategorizálást is.  

3.3.7. b) Mindszent alatti Tisza-szakasz  

További példaként az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által 
felmért Mindszent alatti Tisza-szakasz vizsgálatát végeztük el (210,44 fkm szelvény). A 
felmérésrıl készült adatok szerint mintegy 480 m3/s vízhozam jellemezte a vízjárást, ami egy 
kisvizes állapotot jelent. A nagy részletességő szakaszfelmérés (3-31. ábra) kellı 
részletességő információval szolgált a mélységviszonyokról, így a további feldolgozáshoz 
megfelelı minıségő mederfelületet tudtunk elıállítani. A mélységviszonyokon (3-32. ábra) 
és a mederfelület térképen (3-33. ábra) megfigyelhetı a folyókanyarulatoknak megfelelı 
mélyvonulat a homorú parton (itt: bal part). Az ADCP-vel mért sebességadatokat simítva 
kaptuk a térbeli sebességeloszlás ábrát (3-34. ábra). A folyó vonalvezetésébıl adódóan a bal 
part felé szorul az áramlás, ezt a zónát jelzik a relatíve nagyobb sebességek 80 cm/s körüli 
értékkel, míg a sekély part menti területeken 40 cm/s alatti sebességek alakulnak csak ki. A 
kétdimenziós sebességeloszlásról (3-35. ábra) az elıbbihez hasonlóan jól érzékelhetı a 
sebességek területi változása, miközben az is látszik, hogy a hossz mentén viszonylag 
egyenletes az áramlási sebességek eloszlása. Az adatokon elvégzett simítások ellenére kisebb 
mértékő zaklatottság még mindig érzékelhetı a mezın, de a mérés és természetesen a folyami 
áramlás jellegébıl adódóan nem várható teljesen egyenletes eloszlás. A mért sebességadatok 
felhasználásával elıállítottuk a szakaszra jellemzı fenékcsúsztató-feszültség területi eloszlását 
is (3-36. ábra) majd a vízmélység, áramlási sebesség és csúsztató-feszültség adatok alapján itt 
is elvégeztük a víztest élıhelyek szerinti kategorizálását. Mivel jelentıs medermódosulások 
(feltöltıdések, homokpadok), illetve folyószabályozási mővek nem találhatók a vizsgált 
szakaszon a homogén sebességeloszlásból is látszik, hogy élıhely szempontból az áramló 
kategóriával jellemezhetı a víztest (3-37. ábra). A mérési adatok feldolgozása mellett 
felépítettük a rögzített állapothoz tartozó modellváltozatot is, annak fontosabb eredményeit a 
jelentés Mellékletében közöljük. 
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3-31.  ábra ADCP szakaszmérés útvonala. 

 
3-32.  ábra ADCP által mért mélységadatokból elıállított vízmélység mezı. 
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3-33.  ábra A vízmélység mezı felhasználásával elıállított mederfelület. 
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3-34.  ábra ADCP-vel rögzített 3D sebességeloszlás. 

 
3-35.  ábra ADCP-vel mért sebességadatok alapján elıállított mélységátlagolt sebességmezı. 
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3-36.  ábra ADCP adatokból számított fenékcsúsztató-feszültség mezı. 

 

3-37.  ábra Élıhely kategóriák a rögzített vízjárási állapotra. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

145

3.3.7. c) Drávaszabolcsi Dráva-szakasz  

Harmadik példaként a Dráva folyó Drávaszabolcs környéki szakaszának (3-38. ábra) adatait 
vizsgáltuk (77,9 fkm). A méréskori 482 m3/s volt, ami a Dráva ezen szakaszán középvíz 
közeli vízjárási állapotnak felel meg. A szakaszmérés nem volt túl részletes (3-39. ábra), de a 
hidromorfológiai paraméterek mezıinek elıállítását el tudtuk végezni. Elıállítottuk a 
vízmélység mezıt (3-40. ábra), amin jól megfigyelhetı a víztükör szélességének 
növekedésével a mélységek csökkenése. A fımederbeli szelvényalak jellemzıen csésze alakú, 
ami a mederfelület axonometrikus képén is visszaköszön (3-41. ábra). A folyó  a vizsgált 
szakaszhoz egy kis sugarú ívben érkezik, emiatt sodorvonal nem a tengely vonalába esik, de 
éppen ezen az inflexiós szakaszon válik egyenletesebbé az áramlás (3-42. ábra). A relatíve 
nagyobb esés miatt (méréskor: 17 cm/km) a jellemzı áramlási sebességek meghaladják az 1 
m/s-os értéket, igaz, a szelvény bıvülésével ez az érték folyamatosan csökken, amit a 
mélységátlagolt sebességek területi eloszlása is jól illusztrál (3-43. ábra). A sebességekbıl 
elıállított fenékcsúsztató-feszültség eloszlása (3-44. ábra) rámutat arra, hogy a nagyobb 
sebességő zónákban jelentkezik az erıteljesebb hordalék elragadó erı, míg a jobb parti 
lassabb részeket alacsonyabb értékek jellemzik. A hosszirányú diszperziós együttható értékei 
(3-45. ábra) szintén a sodorvonal környezetében magasabbak, de érdemes észrevenni a 
különbséget a Duna és Dráva esetében, utóbbinál ugyanis kb. fele akkora értékeket kaptunk a 
maximális értékekre. Az egyenletes szelvényalak és sebességértékek alapján a korábbi 
példákhoz hasonlóan a víztest az áramló kategóriával fedhetı le az élıhely állapotok 
vizsgálatánál (3-46. ábra), kivéve az egészen part közeli sávokat. A mérési adatokat 
felhasználva erre a víztestre is felállítottunk egy numerikus modell változatot, annak néhány 
eredményét a Mellékletben közöljük. 

A bemutatott három példa jól illusztrálja az ismertetett, a víztestek hidromorfológiai 
jellemzésére kidolgozott módszertan legfontosabb elemeit. A három, nagy és közepes 
kategóriákba tartozó víztest reprezentatív a hazai folyók tekintetében, a különbözı vízjárási 
állapotok, medermorfológiai jellemzık, hordalék paraméterek, stb. sajátosságai miatt. 
Jóllehet, a felmérés minısége erısen meghatározza a származtatott mezık megbízhatóságát, 
az elıirányzott mérési terv betartása mellett kielégítı részletességő adatok állnak 
rendelkezésre a vizsgálatokhoz. A víztestek áramlástani-morfológiai szempontból való 
elemzése ilyen formán vízmérnöki szempontból végrehajtható, de a Víz Keretirányelv által 
megszabott végsı cél az ökológiai állapotértékelés. Rámutattunk, hogy a különbözı terepi 
mérési módszerek és a numerikus áramlásmodellek azok az eszközök, melyek alkalmazásával 
az említett élıhely minısítés is végrehajtható és mint ilyenek, a Keretirányelv elıírásainak 
teljesítéséhez elhagyhatatlan vizsgálati módszerek. 
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3-38.  ábra A folyószakaszhoz tartozó alaptérképek az információs rendszeren. 
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3-39.  ábra ADCP szakaszmérés útvonala. 

 

3-40.  ábra ADCP által mért mélységadatokból elıállított vízmélység mezı. 
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3-41.  ábra A vízmélység mezı felhasználásával elıállított mederfelület. 

 
3-42.  ábra ADCP-vel rögzített 3D sebességeloszlás. 
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3-43.  ábra ADCP-vel mért sebességadatok alapján elıállított mélységátlagolt sebességmezı. 

 

3-44.  ábra ADCP adatokból számított fenékcsúsztató-feszültség mezı. 
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3-45.  ábra ADCP adatokból számított hosszirányú diszperziós együttható mezı. 

 

3-46.  ábra Élıhely kategóriák a rögzített vízjárási állapotra. 
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3.4 K ISVÍZFOLYÁSOK HIDROMORFOLÓGIAI FELMÉRÉSÉNEK METODIK AI 
FEJLESZTÉSE 

Kisvízfolyások szakasz(szelvény) mérései közül a legfontosabbak a H-vízállás, Q-vízhozam 
mérések, valamint a kettı kapcsolatát jelentı vízhozam (Q-H) görbe meghatározása. Ezeket 
kiegészítı mérések egyrészt az árvízhidrológiával kapcsolatosak (völgykeresztszelvény, 
mederfenék esés, a szakasz hidraulikai érdessége), másrészt a hordalékmozgással (lebegtetett 
hordalék, görgetett hordalék-mederfenék anyag). A vízkémiai, biológiai, ökológiai mérések 
pedig a helyi környezetminıség elsıfokú megítéléséhez szükséges adatokat szolgáltatják. Ez 
utóbbi a hidromorfológiai felmérés feladata, de nem feladata a hidrometriának. A felsorolt 
mérési feladatok egy része geodéziai, s zömmel szárazföldi geodéziai feladat (völgykereszt-
szelvény, mederfenék esés). Más része helyszíni szemlével (érdesség jellemzése 
szemrevételezéssel és fotózással), míg további részei mintavételezéssel (lebegtetett hordalék 
mintavétel, fenékanyag mintavétel) megoldhatók. Hidrometriai szempontból legfontosabb 
feladat a vízhozam pontos meghatározása, megmérése. Standard mérce-állomáson a vízállás 
mérése lapmércén vagy rajzoló vízmércével történik, az idınkénti vízhozammérések kiépített 
vízhozammérı szelvényben történnek. A mért vízállás-vízhozam adatokból a vízhozamgörbe 
(az esetek döntı többségében) nagy pontossággal meghatározható. A hálózati mérésektıl 
eltérı szakaszokon (szelvényekben) végzett mérések, ilyenek a jelen kutatásban végzett 
hidromorfológiai komplex felvételek, expedíciószerő méréseknek minısülnek, és itt 
többségében nem kiépített mérıszelvényben történnek a vízhozammérések. Ez pedig azt 
eredményezi, hogy a geográfiai és vízjárási helyzethez igazodó, legkülönbféle mérési 
metodikát kell alkalmazni a lehetı legnagyobb mérési pontosság eléréséhez. A jövıben a 
szelvénymérésen, helyesebben szakaszmérésen túllépve (hangsúlyozottan kisvízfolyásokon!) 
területi mérések szükségessége is felmerülhet, pl. hómérések, talajnedvesség mérések, stb. 

Az alábbiakban a vízhozammérések legfontosabb hidrometriai technikáit foglaljuk össze, és 
ajánlásokat adunk a mérések lebonyolításához. Azon mérések esetén, ahol a lehetıségek 
megengedték a szabványosítást, megadjuk a vonatkozó szabványokat is. 

3.4.1. a) Térfogat elvő vízhozammérések. 

A legegyszerőbb térfogat elvő vízhozammérés a köbözés. Alkalmazásának határt szabnak a 
vízfolyás térszíni, alaki viszonyai, és a vízhozamok. A mederviszonyoknak lehetıvé kell 
tenni, hogy a vízhozamot vízsugár formájában mérjük, a vízhozam becsült értéke 0,002 m3/s 
(2,0 l/s)-nál nagyobb ne legyen. A vízhozam: 

t

V
Q =  [ m3/s ] 

ahol V [dm3] a t idı alatt köbözı edényben felfogott víztérfogat. 

Nagyon fontos, hogy a mérés háromszori ismétléssel hajtandó végre úgy, hogy egyetlen 
mérési érték sem térjen el az átlagtól 5%-nál nagyobb mértékben. 

A mérésre vonatkozó mőszaki elıírás: ME-10-231-12. 

A másik térfogat elvő vízhozammérés a billenıedénnyel történı mérés. A mérési elv a 
köbözéssel megegyezı, hazai viszonyok között a Fazekas-féle billenıedényes vízhozammérıt 
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használjuk, mely egy vízszintes tengelyre erısített kétrekeszes edény. A rekesz (tartály) 
térfogata 0,5-5,0 liter. A mérés a billenések számát és a mért idıtartamot figyelembe véve 
adja a vízhozamot: 

t

Wn
Q

⋅=  [ l/s ], 

ahol: 
n = az átbillenések száma, 
W = a tartály térfogata, 
t = a mért idı. 

A berendezés – digitális számláló szerkezettel ellátva - alkalmas hosszabb idıszak (nap, hét, 
hónap) átlagos vízhozamának meghatározására is. Ha olyan forrást vagy vízfolyást mérünk, 
ahol szakaszos a vízhozam, akkor a billenıedényes vízhozammérı kiválóan alkalmas az adott 
idıszak alatt lefolyt összes vízmennyiség meghatározására is. 

3.4.1. b) Hidraulikai elvő vízhozammérések. 

A hidraulikai elvő vízhozammérések hordozható mérıbukók felhasználásán alapulnak, és a 
hidraulika bukóképletei szolgáltatják az átbukási magasság ismeretében a vízhozamot. (A 
hordozható mérıbukókat mérılemezeknek vagy mérılapoknak is hívja az irodalom.) 

Az egyik leggyakrabban használt típus, a kismérető Thomson bukó. Mérési tartománya 0,02 – 
10,0 l/s. Az átbukási magasság lemérésével a vízhozam a bukó vízhozam képletével (Cone-
féle képlet) adódik: 

2

5

343,1 hQ ⋅=  [ m3/s ], 
ahol h [ m ] az átbukási magasság. 

A másik használatos típus a Kessler-féle cserélhetı diafragmás, körkifolyós mérıbukó. 
Mérési tartománya 0,3 – 10,0 l/s. Vízhozam képlete: 

hg
d

Q ⋅⋅⋅⋅= 2
4

2πϕ , 

ahol: 
φ = vízhozamtényezı (értéke a közölt vízhozam tartományban 0,65 – 0,73 értékő), 
d = a nyílás-átmérı. 

Az elızı két mérésre vonatkozó mőszaki elıírás: ME-10-231-13. 

A harmadik használható típus a trapézszelvényő Cipoletti-féle hordozható mérıbukó. Mérési 
tartománya valamivel nagyobb az elızıknél: 2,0 – 50,0 l/s (max. b=30 cm-es vízszintes 
bukóél hosszig). Vízhozam képlete a szabványos tgα = 4/1 oldalhajlás esetén: 

2

3

866,1 hbQ ⋅⋅=  [ m3/s ], 
ahol 

b, m = vízszintes bukóél hossz  
h, m = átbukási magassá. 
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3.4.1. c) Vízhozammérések jelzıanyaggal. 

A jelzıanyaggal végrehajtott vízhozammérést kémiai vízhozammérésnek is nevezhetjük. 
Jelzıanyagot kétféle céllal használunk. Az egyik jelzıanyagot az átvonulás megszemlélésére, 
az átvonulási idı, az elkeveredési viszonyok és a kiürülési viszonyok megismerésére 
használjuk a kijelölt mérési szakaszon. Ez káliumpermanganát vagy fluoreszcein oldat, 
melyeket a tényleges kémiai vízhozammérés elıtt használunk tájékozódásra. A másik 
jelzıanyagot a tényleges vízhozamméréshez használjuk, ez konyhasó (NaCl) oldat, vagy 
ritkábban nátriumbikromát (Na2Cr2O7) oldat. A mérést olyan vízfolyás szakaszon hajtjuk 
végre, ahol más mérési technikát nem tudunk alkalmazni (kanyargós, köves, sziklás, szabdalt 
meder, esetleg erısen benıve, egységes összefüggı keresztszelvények nélkül). Kétféle módja 
van a kémiai vízhozammérésnek: az állandó hozamú hígulásos mérés, valamint az összegzı 
(integráló) mérés. 

Állandó hozamú hígulásos vízhozammérés. 

A vízfolyás ismeretlen vízhozamát a beadagolt kémiai anyaghozamok (sóhozamok) 
egyenlısége alapján számíthatjuk: 

210 )( cqQcqcQ ⋅+=⋅+⋅  

egyenlet alapján: 

02

21

cc

cc
qQ

−
−

⋅=  (l/s), 

ahol 
Q (l/s) = a vízfolyás számított vízhozama, 
q (l/s) = a folyamatosan adagolt kémiai(só)oldat beállított állandó hozama (Q>>q), 
c0 = a vízfolyás természetes sókoncentrációja, 
c1 = a beadagolt tömény sóoldat koncentrációja, 
c2 = a maximális vezetıképességő vízminta sókoncentrációja, mind (mg/l). 

Itt jegyezzük meg, hogy a sókoncentrációk meghatározása vezetıképesség mérésekkel 
történnek. Így a vezetıképesség-sókoncentráció (hımérséklettıl is függı) kapcsolatának 
pontos meghatározása igen fontos. Megjegyzésünk valamennyi kémiai vízhozammérésre 
érvényes. 

Összegzı (integráló) kémiai vízhozammérés. 

A vízfolyás ismeretlen hozamát másféle adagolási módszerrel is meghatározhatjuk. Ez 
koncentrált „egy pillanat alatti” adagolást jelent, a mérés összefoglaló neve pedig a számítási 
eljárásra utal. Az adagolási szelvénybe koncentráltan, hirtelen beöntünk S (g) sótömegő 
tömény oldatot. Az alsó mérési szelvényben méréssel meghatározzuk a mederszakaszból 
kifolyó sóhullámot, azaz a sókoncentráció ci (g/m3) változásának idıfüggvényét, a c(t) 
függvényt. Ennek ismeretében a szakaszra felírható mennyiségi egyenlet: 

∫ ⋅⋅=
T

dtQtcS
0

)( , 

ahol 
T = a sóhullám átvonulási idıtartama a mérési szelvényben, 
Q = az ismeretlen (számítandó) vízhozam. 
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A konstans Q kiemelésével: 

TCQdtQtcS
T

⋅⋅=⋅⋅= ∫
0

)( , 

ahonnan az ismeretlen vízhozam számítható: 

CT

S
Q

⋅
= , 

itt C - az átlagos sókoncentráció a 0 – T idıintervallumban. 

Hazai viszonyok között az egy szondával való mérést alkalmazzák. Ez a mérési szelvényben 
megfelelıen elhelyezett egyetlen vezetıképességet mérı szondát jelent. A nemzetközi 
gyakorlatban ismert a többszondás mérés is, melyet nagyobb vízfolyás szelvényekben 
használnak. Az alábbi ábra egy kétszondás mérés alkalmazásánál a szondaelhelyezést mutatja. 

 

3-47.  ábra Szondaelhelyezés kétszondás mérésnél. 

 

3-48.  ábra Szondaelhelyezés egy egységes, de sekély meder esetén 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

155

 
3-49.  ábra A szondák által mért vezetıképesség hullámok 

A mérés közben a vezetıképesség hullámok megjeleníthetık, a szoftver összehasonlítja a két 
szonda mérési eredményeit, és szignifikáns különbség esetén új mérésre utasít. 

A jelzıanyaggal történı vízhozammérésre vonatkozó mőszaki elıírás: ME-10-231-14. 

(Megjegyezzük, hogy a mőszaki elıírásban rögzítettek a leírtaktól gyökeresen eltérnek, és 
igen elavultak.) 

3.4.1. d) Vízhozammérések sebességméréssel. (Sebesség-terület módszer.) 

A vízhozammérés legismertebb módja sebességmérés és szelvényfelvétel együttesén alapszik. 
A vízsebességeket klasszikus forgómőves sebességmérıvel (Pl. OTT vagy SEBA 
mérıkészletek, stb.), indukciós alapú sebességmérı mőszerrel (NAUTILUS), 
elektromágneses sebességmérıvel (pl. SEBA FlowSens), vagy ultrahangos digitális 
sebességmérıvel (pl. OTT ADC) határozzuk meg. 
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3-50.  ábra Forgómőves (forgószárnyas) vízsebességmérı mőszer. 

 
3-51.  ábra Indukciós vízsebességmérı mőszer. 

 
3-52.  ábra Elektromágneses vízsebességmérı mőszer. 
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3-53.  ábra Akusztikus (ultrahangos) digitális vízsebességmérı mőszer. 

A szelvényfelvétel a nedvesített Ai részterületeket, illetıleg a teljes nedvesített A szelvény-
területet adja meg. A vízhozam a két adatból – az egyszerő hidraulikai folytonossági 
egyenlettel – számítható: 

AvQ ⋅=  
ahol: 

v  = a szelvény középsebesség 
A = a nedvesített szelvényterület. 

A módszer akkor alkalmazható, ha: 

- a mederszakasz közel egyenes, 
- az áramlás a partokkal közel párhuzamos, 
- a vízfelszín hullámzása csekély, 
- a mederfenék közel egyenletes, 
- a vízhozam becsült értéke nagyobb 0,1 m3/s-nál, 
- a víztükör szélesség nagyobb a szárnyátmérı 5-6-szorosánál, 
- a víztükör szélesség nagyobb 50-60 cm-nél, indukciós mőszerrel történı mérés esetén, 
- a közepes szelvénymélység nagyobb a szárnyátmérı 3-szorosánál, 
- a közepes szelvénymélység nagyobb 30 cm-nél, indukciós mőszerrel történı mérés 

esetén, 

Forgómőves sebességmérıt a fentiektıl eltérı esetekben is lehet alkalmazni, elsısorban a Q = 
0,1 m3/s-nál kisebb vízhozamok tekintetében. Ha a mederjellemzık fenti tulajdonságai nem 
állnak fenn, akkor a medret (földmunka szerszámokkal) korrigálni kell, és a mérésre 
alkalmassá kell tenni. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

158

A mérési függélyek kijelölése a víztükörszélességtıl függ, de 5 m víztükörszélességig 
minimum öt függélyt kell kijelölni. Az egyes függélyekben (kisvízfolyásoknál általában) nem 
követjük az ún. „10-pontos” mérési elvet, hanem a (vízmélységtıl függı) egyenletes 
pontkiosztást alkalmazzuk. 

A sebesség-terület módszerrel történı (alapvetıen sebességmérésen alapuló) vízhozam 
mérésre vonatkozó mőszaki elıírás: ME-10-231-16. 

A hidromorfológiai felmérésbe bevont 172 vízgyőjtı területének nagysága a néhány km2-tıl a 
százezer km2-t meghaladó nagyságig, nagyon széles skálán mozog. A nagy- közepes és 
kisvízgyőjtık szétválasztása nem könnyő feladat, márpedig a hidromorfológiai monitoring 
mérési eredményeinek felhasználása, kiterjesztése, extrapolálása, a továbbfejlesztés irányai 
döntıen mások a különbözı vízgyőjtıkön, illetve vízfolyásokon. A nagy és közepes 
vízfolyások e tekintetben sok hasonlóságot mutatnak, de a kisvízfolyások ezektıl gyökeresen 
eltérnek. Akkor hát az a kérdés, hogy mit tekintünk kisvízfolyásnak, azaz kis vízgyőjtı 
területnek? Erre a hidrológiai folyamatok, és az azokat leíró észlelések választ adnak. A 
vízgyőjtı, illetıleg a vízfolyás akkor tekinthetı hidrológiai értelemben kicsinek, ha a vízjárás 
jellemzését, - legtömörebben a vízhozamok idısorának meghatározását – csapadék-lefolyás 
kapcsolatok vizsgálatán alapulva tudjuk leírni. Ehhez egységes csapadéktevékenységet és 
hozzátartozó lefolyást kell definiálni. A – területileg – egységes csapadék tevékenységnek a 
vízgyőjtı nagysága szab határt. Ez a vízgyőjtı területnagyság határ elméletileg 10.000 km2 
körüli érték magyarországi viszonyok között. Ez egy jól megjegyezhetı, kerek területi érték, 
de egyáltalán nem merev határérték. A nagy és közepes vízfolyások hidrológiai-
hidromorfológiai viszonyait már a vízfolyás hossza mentén létesített vízmércék és 
vízhozammérı szelvények mérési adatai alapján lehet jól leírni. Csapadék-lefolyás 
kapcsolatokat itt szinte nem is alkalmazunk. Ezen elvek figyelembe vételével a 
hidromorfológiai projekt honlapjáról kigyőjtöttük a kisvízgyőjtınek, illetve kisvízfolyásnak 
minısülı szakaszokat (szelvényeket). Ezeket a mellékelt táblázatban szerepeltetjük, a projekt 
mérések legfontosabb hidrológiai-hidraulikai adataival. A táblázatban 104 db vízfolyás 
(vízgyőjtı) szerepel kisvízgyőjtıként, a legnagyobbak területe 4.000 km2 körüli érték. 
Korábbi átfogó hidrológiai tanulmányok a hazai kisvízgyőjtık felsı határának 6.000 km2-t 
tekintett. Úgy tőnik, hogy itt a hidromorfológiai projektben – néhány csatorna, vagy 
fıcsatorna megnevezéső vízfolyást elhagyva a táblázatból – a kisvízgyőjtık felsı határa 4.000 
km2 körül rögzíthetı. Ez a további metodikai fejlesztések miatt lehet lényeges. A 
kisvízfolyások hidromorfológiai mérési, felvételi adatai a mőszaki hidrológiai 
alkalmazásoknál hasznosíthatók. A felhasználási területek leírásához megadjuk a mőszaki 
hidrológia legfontosabb altudományait: 

 

A jelen hidromorfológiai projekt reprezentatív méréssorozatának adatait a víztározáshoz 
tartozó számítások nem tudják felhasználni, ott ugyanis hosszúidejő vízhozamidısorokra kell 

MŐSZAKI HIDROLÓGIA 

Víztározás Hidrológiai elırejelzések Mértékadó értékek 
számítása (Árvízszámítás) 
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támaszkodni. A hidrológiai elırejelzések operatív mőszaki hidrológiai területén egyetlen 
vízhozamadat kapcsolódó hidrometeorológiai és területi hidrológiai adatok nélkül ugyancsak 
kevéssé használható. Az egyetlen - azonban kétségen kívül igen hasznos - felhasználási 
lehetıségek az árvízszámításban adódnak. Itt jelen méréssorozat geodéziai (keresztszelvény, 
mederfenék esés) és a meder érdességére (sebességi tényezıre) vonatkozó adatok 
hasznosíthatók (benıttség, mederanyag, egyéb mederjellemzık). A kigyőjtött kisvízfolyások 
idevonatkozó adatait (meg az elengedhetetlen vízhozammérési adatokat) a már említett 
táblázat foglalja össze. A hidrológiai alapadatok között is legfontosabb vízhozam akkor 
hasznosítható, ha árvízi hozamról van szó. A méréssorozat 2008. július-augusztus-
szeptemberi lebonyolítása kisvizes idıszakra esett. 

Végül megemlítjük, hogy a vízhozammérések a projekt kisvízfolyásain kizárólag sebesség-
terület módszerrel történtek, forgószárnyas vagy indukciós mőszert használva. A fejezet 
elején ezért hívtuk fel kiemelten a figyelmet az ezektıl eltérı mérési metodikákra, amelyek 
elsısorban kisebb vízhozamok szabatos és pontos meghatározását teszik lehetıvé. 

A hidromorfológia honlap használatával kigyőjtöttük a kisvízgyőjtık legfontosabb 
hidromorfológiai adatait az alábbi táblázatban. Ez lehetıséget nyújt a fıbb jellemzık közötti 
linearizált korrelációs vizsgálatokra, nagy térségi adatok között. Elsıként a felvételi vízhozam 
és a vízgyőjtıterület nagysága közötti közelítı kapcsolatot vizsgáljuk, melyet az alábbi ábrán 
tüntettünk fel. A kapcsolat elsısorban azért közelítı jellegő, mert a felvételi vízhozamok 
különbözı vízjárási helyzetekbıl adódnak.  

 

3-54.  ábra. A felvételi vízhozam és a vízgyőjt ıterület nagysága közötti kapcsolat. 

Egy másik triviális hidromorfológiai kapcsolatként a kisvízgyőjtık összességének 
mederfenékesés – vízgyőjtınagyság kapcsolatát vizsgáltuk. A logaritmizált adatokra készült 
lineáris kapcsolat az alábbi ábrán szerepel. Megállapíthatjuk, hogy a kapcsolat jellege eddigi 
tapasztalatainkkal egyezik, de a kapcsolat szorosságának statisztikai mérıszáma gyenge 
kapcsolatra utal. 
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3-55.  ábra. A fenékesés és a vízgyőjt ıterület nagysága közötti kapcsolat. 

A következı példa egy vízkémiai és egy hidraulikai jellemzı közötti kapcsolatot mutat. Az 
oxigéntelítettség – középsebesség linearizált összefüggés kifejezetten gyenge. Ez az 
elsıdleges vizsgálat arra utal, hogy területegységenkénti adathalmazokat kell összeválogatni 
és további változókat (pl. vízhımérséklet) bevonva kell a vizsgálatokat elvégezni. Erre a 
jelenlegi adatbázis még nem ad lehetıséget, de a példa a vizsgálati irányokat megszabja. 
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3-56.  ábra. Az oxigéntelítettség és a középsebesség közötti kapcsolat. 
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Szelvény megnevezése Meder Vízhozam 
Közép-
sebesség 

Nedvesített 
felület Vízszinesés Fenékesés 

Vízgyőjt ı 
terület 

Mederanyag 
D50 

Hordalék 
hozam 

Fajlagos 
vezetıképesség 

(S/cm) 

Oxigén 
telítettség 

(%) 

KOIk 
(mg/L) 

Összes 
benıttség 

Fábiánháza Bódvaj patak 0,178 0,14 1,3 243 243 1 0,08 1 685 77 13 90 
Sorok-Perint,Gencsapáti Sorok-Perint 1,070 0,53 2,0 0  12 4,95 216 420 65 5 100 
Farkasgyepü, Bitva felsı vgy, Köves-patak 0,041 0,21 0,2 1 1 13,8 0,12 2 727 81,6 35,2  
Sopron Rák patak 0,082 0,57 0,1  1371 25,5 35,97 5 764 53,8 30  
Völgységi patak, Magyaregregy Völgységi patak 0,026 0,24 0,1 46,6  28 6,36 1 254 91,3333 11 30 
Kántorjánosi Vajai (III,) fıfolyás 0,019 0,15 0,1 23,5 23,5 32,75 0,15 0 660  13 50 
Szentendre Bükkös patak 0,033 0,13 0,3 0 2920 33 0,42 2 355 93 27  
Orfői patak, Kovácsszénája Orfő patak 0,054 0,19 0,0 163  37,03 0,02 0 2280 18,3 24 60 
Hegymagas, Tapolca-p, Tapolca patak 0,363 0,25 1,4 1 1 38 0,19 5 278 101,333 3,66667 100 
Bárna Bárna patak 0,030 0,28 0,2 0 1220 41 0,39 3 910 63 4,2  
Csörnöc-Herpenyı,Körmend Csörnöc-Herpenyı 0,021 0,07 0,3 0  42,3 0,37 2 1001 15,24 51,8 100 
Pomáz Dera patak 0,019 0,07 0,3 0 1050 45 6,23 2 389 71 13  
Tócó 24+000 Tócó- csatorna 0,010 0,00 1,2  30 48,5 0,01  1030  20  
Tyukod Keleti övcsatorna 0,152 0,08 1,8 5,5 5,5 54 0,10 1 256 80 10  
Kis-Körös 10,830 Kis-Körös- fıcsatorna 0,000 0,00 2,1 0 29 60 0,01  170 8,52 13,6  
Mór, Mór-Bodajki felsı Mór-Bodajki vízfolyás 0,031 0,13 0,2 0  64,5 3,56 1 420 62 1 100 
Nagy-ér 62+786 Nagy-ér 0,022 0,03 0,7  100 65 0,05  597 85 14  
Jásd, Gaja felsı Gaja patak 0,079 0,31 0,3 1 1 75 0,10 5 1013 83 38  
Élıvízcsatorna, Pósteleki bekö Élıvízcsatorna 1,070 0,14 7,5  9,13 75,4  0 454  13 100 
Arany-patak,Torony Arany patak 0,086 0,19 0,5 0  76,7 0,01 39 2222 131,1 116,4 100 
Pécel Rákos-patak 0,313 0,13 2,4 0 560 79 0,05 5 1324 50 112 30 
Kakasd, Rák-p, Rák patak 0,014 0,06 0,2 1 1 89,6 0,96 1 501  7 100 
Dabrony, Hajagos vgy, Hajagos 0,040 0,09 0,4 1 1 91,8 0,37 1 810  11  
Ecseg Szuha patak 0,016 0,11 0,1 0 910 96 18,93 1 256 118 11  
Szinpetri-morf Jósva patak 0,173 0,35 0,5 0 0 96        
Korcsina fıcsatorna, Lakócsa Korcsina csatorna 0,166 0,11 1,5 10  103 0,04 0 667 12,1 58 80 
Pogányvögyi vízfolyás, Pamuk Keleti-Bozót 0,154 0,12 1,3 105  110 0,01 8 484 84 13 50 
Principális-csatorna,Gelse Principális csatorna 0,001 0,00 1,2 0  110 0,01 4 1228 18,75 92,1 100 
Hosszúfok-Határér-Kölesér, Sar Hosszúfok-Határér-Köleséri fıc 0,506 0,08 6,5  15,06 122,2  0     100 
Benczúrfalva Ménes patak 0,018 0,03 0,5 0 360 131 0,03 1 688 76,5 37,3 80 
Bükkösdi víz, Szentlırinc Bükkösdi vízfolyás 0,010 0,03 0,4 100  137 0,53 0 752 43,3333 23,6667 30 
Patvarc Feketevíz 0,032 0,04 0,8 0 700 157 0,04 1 259 26 6  
Környe Általér 0,094 0,23 0,4 214  160 6,33 1 860  29 95 
Kondoros 2+500 Kondoros -csatorna 0,441 0,19 3,0 0 80 169 0,04       
Marótvölgyi-csatorna,Sávoly Marótvölgyi csatorna 0,043 0,02 2,3 0  169 0,00 6 959 41,6667 23,6667 100 
Folyásér, XLIV csatorna torkol Folyáséri fıcsatorna 0,171 0,01 15,6  0,27 183  0 554 68 20 100 
Alsó-Válicka,Páka Alsó-Válicka patak 0,057 0,09 0,6 0  186 0,11 66 592 34,6 25,5 100 
Levelek Máriapócsi-(IV,) fıfolyás 0,162 0,32 0,5 141 141 186 0,13 9 860 27 10,8 100 
Koroknai vízfolyás, Csömend Koroknai-patak 0,142 0,08 1,8 1,35  188 0,09 2 697 67 7,8 50 
Uszka Batár patak 0,083 0,05 1,8 12,5 12,5 201 0,00 0 2664 30 84  
Karasica, Szederkény Karasica 0,011 0,07 0,1 148  204 1,85 1 448 80,01 19,6 20 
Karcagi I belvízcsatorna_Karca Karcagi I, csatorna 0,193 0,04 4,5 3,98  209,5 0,02 12 405 79,3 12 10 
Uzd, Donát-p, alsó Donát patak 1,201 0,53 2,3 1 1 216 0,02 206 292 108,333 23 100 
Almás patak, Dencsháza Almás patak 0,058 0,06 1,0 70  232 0,04 2 1180 79,8 38 100 
Hamvas-fıcsatorna 8+500 Hamvas- fıcsatorna 0,351 0,03 11,0 0,5 9 252 0,01  1005  15  
Bodajk, Balinka, Gaja középsı Gaja patak 0,232 0,47 0,5 0 0 260 0,01 26     100 
Nagykoppány, Törökkoppány Koppány 0,073 0,32 0,3 266  260 0,04 2 847 92,9 34,2 70 
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Szelvény megnevezése Meder Vízhozam 
Közép-
sebesség 

Nedvesített 
felület Vízszinesés Fenékesés 

Vízgyőjt ı 
terület 

Mederanyag 
D50 

Hordalék 
hozam 

Fajlagos 
vezetıképesség 

(S/cm) 

Oxigén 
telítettség 

(%) 

KOIk 
(mg/L) 

Összes 
benıttség 

Millér csatorna_Szolnok-Csatas Millér csatorna 1,228 0,06 19,0 28  262,3 0,14 30 350  7 30 
Gerje_Köröstetétlen, közúti hí Gerje 0,017 0,02 0,9 36  280 0,04 1 617 63 5,2 100 
Ózd alatt-morf Hangony patak 0,182 0,81 0,2 0 0 288   260 1,5 45,2 20 
Zala,Bagod Zala 0,280 0,18 1,6 0  292,1 6,92 48 1009  35 100 
Dombó csatorna, Somogydvarhely Dombó csatorna 0,068 0,06 1,1 60  292,16 3,04 0     90 
Hanyi belvízcsatorna_ Hevesvez Hanyi csatorna 0,005 0,01 0,5 1  304,5 0,21 0 1710 38 74 100 
Babócsai Rinya, Nagyatád Babócsai Rinya 0,137 0,28 0,5 20  329,8 0,05 1 256 93 10 50 
Kakat belvízcsatorna_4-es szám Kakat csatorna 0,538 0,08 6,5 6,15  343,5 0,03 29 759  13 58 
Villogó csatorna_ 4-es számú f Villogó csatorna 1,186 0,08 14,2 4,79  348,5 0,04 58 645 61,3 18 10 
Gerlai holtág, Veszei, 10,685  Gerlai holtág 0,394 0,04 10,3  5,8 353,5  0 935 22 34 100 
Nyírpazony Kállai (VII,) fıfolyás 0,234 0,23 1,0 14,5 14,5 389,4 0,05 39 1008 69,4 14 90 
Hévízgyörk Galga patak 0,495 0,11 4,3 0 300 416 0,02 33 630 79,4367 19,1667 80 
Moha, Sárkeresztes, Gaja alsó Gaja patak 0,191 0,07 2,8 12  424,3 0,43 2 734 54,3 16 100 
Olcsvaapáti Túr-Belvíz fıcsatorna 0,143 0,03 5,3 1 1 430,7 0,08 0 379  5 10 
Sátoraljaújhely-morf Ronyva patak 0,264 0,18 1,5 0 0 467   512 40 26  
Kapos, Fészerlak Kapos 0,298 0,11 2,7 40  508 0,07 3 463 107 11 60 
Körös ér_Tiszajenı-Tiszabög, k Körös-ér 0,018 0,02 1,0 8,46  516,7 0,02 3 885  24 10 
Sióagárd, Völgységi tork, szak Völgységi patak 0,014 0,06 0,2 1 1 555 0,03 1 790  30 100 
Verpelét-morf Tarna 0,165 0,20 0,8 0 0 574   315 93,4 12 55 
Pécsi víz, Kórós Pécsi víz 0,410 0,13 3,1 70  576 0,42 6 600 70,5 25,7 40 
Répce,Bı Répce 3,202 0,67 4,8 0  750 3,16 993 325  9 100 
Pinka,Vaskeresztes Pinka 1,890 0,30 6,4 0  810 5,24 304 1060 72 9 100 
Hidvégardó-morf Bódva 1,020 0,58 1,8 0 0 875   370 57,3333 11  
Kerka,Szécsisziget Kerka patak 0,518 0,08 6,2 0  901 5,70 89 366 60,3333 11  
Garbolc Túr 2,780 0,28 9,9 10,5 10,5 944 0,83 0 755 27,2 15  
Rába,Szakonyfalu Rába 2,880 0,30 9,6 0  985 8,86 950 404 77,1 11,9 100 
Tokod-Sárisáp Únyi patak 0,003 0,10 0,03  270 999 0,03 1 775 22,4 37,54 100 
Marcal,Mersevát Marcal 0,408 0,03 12,9 0  1120 0,02 64 6 85 17 100 
Zala,Zalaszentgrót Zala 1,220 0,31 3,9 0  1173,2 1,72 260 451 0 17 100 
Fekete víz, Vajszló Fekete víz 0,262 0,10 2,6 0,45  1185 0,44 4 1127 29 23 80 
Sonkád Túr 1,302 0,07 17,7 14 14 1258 0,36 0 1031 20,7 44 7 
Ér-fıcsatorna 7+470 Ér- fıcsatorna 7,479 0,34 30,1 35 20 1428 0,04  975  44  
Borsodszirák-morf Bódva 1,610 0,15 10,1 0 0 1657   368 65,5 13 5 
Berettyó 72+150 Berettyó 3,170 0,33 10,2 8,4 15 1916 0,96 856 690 75 13  
Ágerdımajor Kraszna 1,256 0,22 5,7 22,5 22,5 1974 0,11 0 1306 73 10  
Hegyeshalom Lajta 8,110 0,97 9,2 68  2320 12,36 260 616 25,2 40  
Sebes-Körös, Körösszakál, 54,2 Sebes-Körös 11,900 0,46 25,8  25,56 2489  0 368 67,6 10 100 
Rábaszentmiklós Marcal 1,390 0,14 10,0 23,8  2710 1,56 20 660 61,4 16 15 
Cece, Nádor (Sárvíz) küzépsı Nádor csatorna 0,482 0,16 3,0 1 1 3131 0,26 22 278 29,3 10 100 
Raba,Rábagyarmat Rába 12,560 0,42 29,9 0  3190 4,37 2211 452 100,9 13 100 
Pincehely, Kapos alsó Kapos 1,489 0,18 8,5 1 1 3210 0,04 53 1262 4 55 100 
Sajópüspöki-morf Sajó 4,450 0,23 19,1 0 0 3224   652 95 13 5 
Jásztelek Zagyva 1,279 0,11 12,0 22  4207 0,45 23 447 74 13 20 
Lébény Rábca 5,167 0,14 38,0 11,4  4236 0,06 111 456 84 19 3 
Fehér-Körös, Gyula, 9,800 fkm, Fehér-Körös 5,880 0,08 71,8  5,98 4250  0 266 92,3333 8,66667 100 
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok, Fekete-Körös 8,080 0,10 78,7  21,94 4302  0 267 91 9 100 
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3.5 M INİSÉGBIZTOSÍTÁS , A SZABVÁNYOSÍTÁS ELİKÉSZÍTÉSE (Min ıségirá-
nyítási eljárás, hidromorfológiai monitoring felmérés és feldolgozás) 

3.5.1 Az eljárás célja 

Az eljárás célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja az Európai Unió Víz Keretirányelvében 
(EU VKI, 60/2000 EC.) elıírt hidromorfológiai monitoring tevékenység magyarországi 
teljesítésének minıségirányítási elıírásait. 

3.5.2 Az eljárás alkalmazása 

Az eljárás a hidromorfológiai monitoring tevékenységet alkotó valamennyi feladatra 
alkalmazandó, az alábbiak szerint: 

- a mérési szakaszok és reprezentatív mérési szelvények kijelölése,  
- az alapadatok összegyőjtése, 
- geodéziai mérések, 
- hidrológiai mérések, 
- morfológiai mérések és mintavételek, a minták laboratóriumi elemzése, 
- vízkémiai mérések és mintavételek, a minták laboratóriumi elemzése, 
- a terület környezeti felméréséhez kapcsolódó állapotfelvétel, 
- az informatikai háttér üzemeltetése, 
- központi (országos) irányítás és koordináció. 

A geodéziai és hidrológiai mérések befejezı elemét képezi a mért (és jegyzıkönyvben 
rögzítet) adatok számítógépi rögzítése és az eredmények kiszámítása, ezért ezek a feladatok a 
mérések leírásában szerepelnek, külön tevékenységként nem kerülnek megjelenítésre. 

Az alkalmazott mérıeszközök kezelése (nyilvántartása, kalibrációja) és karbantartása 
valamennyi KÖVIZIG és a VKKI vízrajzi minıségirányítási rendszerében részletesen 
szabályozott, ezért a jelen eljárás ezekre vonatkozó elıírásokat nem tartalmaz. 

3.5.3 Felelısségek és hatáskörök 

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 

A hidromorfológiai monitoring tevékenység legfelsı magyarországi irányító szerve. 
Felelıssége az alábbiakra terjed ki:  

- a tevékenység mőszaki szabályozási környezetének kialakítása: a szükséges új mőszaki 
elıírások elkészítése, meglévı elıírások felülvizsgálata és aktualizálása, 

- a tevékenység minıségirányítási szabályozási környezetének kialakítása: a 
minıségirányítási rendszer kiterjesztése a hidromorfológiai monitoringra, a 
kapcsolódó központi minıségirányítási feladatok ellátása, 

- a dokumentációs szoftver és az adatbázis kialakítása és folyamatos fejlesztése,  
- az adatelemzési eljárások, valamint a központi statisztikai, ellenırzési és irányítási 

szoftvermodulok elkészítése és alkalmazása, 
- a KÖVIZIG-ek monitoring tevékenységének koordinálása. 
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Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) 

A 12 KÖVIZIG a hidromorfológiai monitoring terepi és területi központi feladatainak 
végrehajtója, az alábbiak szerint: 

- a mérési szakaszok és reprezentatív mérési szelvények kijelölése,  
- az alapadatok összegyőjtése,  
- a hidrológiai, geodéziai, morfológiai és vízkémiai mérések és mintavételek, valamint a 

környezeti állapotfelvételek végrehajtása, 
- a minták laboratóriumi elemzése, 
- a mért adatok és laboratóriumi vizsgálati eredmények számítógépi rögzítése, 

feldolgozása, 
- mérıeszközök kalibrálása és karbantartása. 

3.5.4 Általános elıírások, megjegyzések 

Az eljárás az következı foglalt folyamatábrák elemein végighaladva röviden leírja az egyes 
mőveleteket, s megadja a kapcsolódó kiegészítı információkat. Amennyiben az adott 
tevékenységet mőszaki elıírás is szabályozza, akkor annak tartalmát az eljárás nem ismétli, 
csak az arra való hivatkozást tartalmazza. 

A feljegyzések kezelésére vonatkozó elıírások (felelısök, archiválás, selejtezés, tárolás, stb.) 
azok összefoglaló nyilvántartásában találhatók.  

Az eljárás által újonnan bevezetett feljegyzések kötelezıen alkalmazandó formátumát a 
feljegyzés-minták győjteménye tartalmazza. 

Az eljárásban foglalt teljes tevékenységet –igazodva az EU VKI elıírásaihoz- 6 évente kell 
megismételni. Az egyes feladatok tényleges végrehajtási határidıit a koordinációért felelıs 
VKKI határozza meg. 
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ME  1.sz. melléklet 6/6 oldal
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3.5.5 A hidromorfológiai monitoring felmérés és feldolgozás tevékenység leírása 

3.5.5. a) A mérési szakaszok és reprezentatív mérési szelvények kijelölése 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízgyőjtı-gazdálkodási szervezeti egysége. (Egyeztet az 
igazgatóság minden érintett szervezeti egységével és a VKKI-val.) 

A tevékenység leírása: 

A feladat egy mérési (vizsgálati) szakasz és az azon belül meghatározott reprezentatív 
szelvény kijelölésébıl áll, az alábbi feltételek figyelembe vételével: 

A mérési szakaszt a vízfolyáson úgy kell kiválasztani, hogy az a víztest egészére (vagy 
legalábbis nagyobb részére) nézve reprezentatív legyen, figyelembe véve a vízfolyás méretét, 
mederviszonyait, áramlási viszonyokat, mélységet, növényzetet, területhasználatokat a víztest 
környezetében. Ennek eldöntéséhez javasolt az egész víztest elızetes felmérése. Amennyiben 
erre nem áll rendelkezésre elegendı idı, akkor a hozzáférhetı légifotók (MADOP 2005) 
lehetıséget teremtenek a vízfolyás és környezete gyors áttekintésére.  

Általában javasolhatók a vízfolyások/víztestek középsı szakaszai, mert az élıvilág 
szempontjából ezek a szakaszok a legkarakterisztikusabbak (felsı szakaszon a vízfolyások 
általában fajszegényebbek, az alsó szakaszon pedig általában jobban érvényesülnek az 
antropogén hatások). 

Fontos szempont a szakasz kiválasztásánál, hogy ne lakott településen legyen, továbbá 
mőtárgyaktól, hidaktól felvízi és alvízi oldalon is olyan távolságra legyen, ahol a mőtárgynak 
a morfológiai viszonyokat befolyásoló hidraulikai hatásai már nem érvényesülnek. 

A mérési szakasz hosszát úgy kell meghatározni, hogy az ne legyen kisebb, mint a 
reprezentatív szelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen legalább 200 m 
(100-100 m a reprezentatív szelvény alatt és fölött).  

A mérési szakaszon belül, a sodorvonalra merılegesen ki kell jelölni egy reprezentatív 
szelvényt, amely az áramlási viszonyok tekintetében jellemzınek tekinthetı. 

A reprezentatív szelvénynek alkalmasnak kell lennie a vízsebesség- és vízhozam-mérésre. 

Az így meghatározott szakasz-hossz mind a környezeti megfigyelések, mind a vízrajzi 
mérések szempontjából megfelelı. 

Az állapotfelmérést célszerő vegetációs idıszakban végezni (május végétıl augusztus 
közepéig). Erre az idıszakra kialakul a part növényzeti jellege és a vízinövényzet is. 

A már kijelölt és jóváhagyott mérési szakasz és/vagy a reprezentatív szelvény helyének 
megváltoztatása a KÖVIZIG felterjesztése és indoklása alapján a VKKI jóváhagyásával 
történhet. 

Mérıeszközök és mérési pontosságok: 

Nincs mérıeszköz-használat. 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- EU VKI elıírásai 
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- Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek 
- Térinformatikai alkalmazások és térképek 
- Légifotók (MADOP 2005)(lehetıség szerint) 

Keletkezı feljegyzések: 

- adatok rögzítése és tárolása „Hidromorfológia” adatbázis-kezelı programban. 

3.5.5. b) Az alapadatok összegyőjtése 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízgyőjtı-gazdálkodási és/vagy vízrajzi szervezeti egysége. 

A tevékenység leírása: 

A feladat végrehajtás során az alábbi dokumentumokat és adatokat kell összegyőjteni: 

- a mérési szakaszt ábrázoló átnézetes helyszínrajz vagy térkép, 
- részletes környezeti helyszínrajz, 
- a mérési szakaszt tartalmazó légifotó (lehetıség szerint), 
- a mérési szakasz térképi/helyszínrajzi azonosító adatai (szakaszhatárok és a 

reprezentatív szelvény) 
- kapcsolódó felszíni vízrajzi állomás(ok) kiválasztása, 
- a völgyszelvény felvételéhez szükséges jellemzı vízjárási adatok (pl. LNV). 

A térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell a mérési szakasz határait, valamint a 
reprezentatív szelvényt.  

A térképrıl vagy helyszínrajzról leolvasva meg kell határozni a reprezentatív szelvény 
kezdıpontjának („0” pontjának) vízszintes koordinátáit. 

Mérıeszközök és mérési pontosságok: 

Nincs mérıeszköz-használat. 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- a KÖVIZIG által alkalmazott, megfelelı részletességő térkép/helyszínrajz (pl. EOTR 
10 000 térképkészlet), 

- MADOP2005 légifotó készlet (lehetıség szerint), 
- Térinformatikai szoftver (amennyiben a térképek/helyszínrajzok kezeléséhez 

szükséges), 
- OTR/VÁM programok. 

Keletkezı feljegyzések: 

- alapadatok, helyszínrajzok, légifotók tárolása a „Hidromorfológia” adatbázis-kezelı 
programban. 
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3.5.5. c) Geodéziai mérések 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízrajzi vagy geodéziai szervezeti egysége. 

A tevékenység leírása: 

A feladat végrehajtása során az alábbi terepi geodéziai méréseket kell végrehajtani: 

A reprezentatív szelvény kezdıpontjának („0” pontjának) terepi megjelölése, a 
szelvényirány meghatározása 

A reprezentatív szelvényt kezdıpontján (vagy egy jól beazonosítható pontján) karóval meg 
kell jelölni, vagy kıvel állandósítani kell.  

Ezt követıen meg kell határozni a pont koordinátáit mind helyszínrajzi (EOV X, EOV Y), 
mind magassági (m B.f.) értelemben. A vízszintes koordináták meghatározása geodéziai vagy 
kézi GPS-szel történhet. A kézi GPS alkalmazásának feltétele, hogy a kezdıpont kıvel legyen 
állandósítva, továbbá hogy a GPS által kijelzett mérési pontosság 6 m vagy jobb legyen.  

A magassági koordináta bemérése geodéziai GPS-szel, vagy szintezéssel végezhetı. 

Meg kell mérni a szelvény irányának északhoz viszonyított szögértékét a kijelölt pontból 
nézve. Az északi irányt mágneses iránytővel, az azzal bezárt szöget geodéziai mérıeszközzel 
(fokbeosztással ellátott szintezımőszer, teodolit, stb.), 1 fok pontossággal kell meghatározni. 

Reprezentatív szelvény felvétele szintezéssel vagy geodéziai GPS-szel 

A reprezentatív szelvénynek mind a vízzel borított, mind a száraz részét fel kell mérni. A 
vízzel borított szelvényrészen a megmérendı szelvénypontok sőrőségére a vízhozammérés 
során alkalmazott pontsőrőség az irányadó. A szelvény száraz részét az ismert, illetve becsült 
LNV szintjéig, töltésezett folyószakaszon a töltéskoronáig kell felmérni. A megmért 
szelvénynek tartalmaznia kell a jellegzetes pontokat (partél, sodorvonal, töltésláb és korona).  

Szükség esetén a szelvényfelvételt megelızıen a szelvényben a mérést zavaró növényzet 
eltávolítása szükséges. 

A mérés eszköze a száraz szelvény esetében geodéziai GPS vagy szintezımőszer. A nedves 
szelvény felvétele szondarúddal, vagy ADCP-vel történik. 

Esésmérés 

Nagy– és közepes folyók esetében a vízszínesést a mérési szakasz két határszelvénye között 
kell meghatározni. A mérést szintezımőszerrel, egy- legfeljebb két mőszerálláspont 
segítségével kell végrehajtani. A vízszint helyzetét csillapító csıbe helyezett vállas karóval 
kell rögzíteni. 

Kisvízfolyásoknál a felvett szakasz völgyfenekének átlagos esését kell meghatározni, 
szintezımőszerrel. 

Mérıeszközök és mérési (leolvasási) pontosságok: 

- geodéziai GPS (legalább 10 mm-es vízszintes és magassági mérési pontosság) 
- kézi GPS (a koordináta-adatok felhasználásának feltétele 6 m vagy jobb kijelzett 

vízszintes pontosság, a leolvasási pontosság 1 m) 
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- mágneses iránytő (csak az északi irány meghatározására) 
- szintezımőszer (1 fok iránymérési leolvasási pontosság; 1 mm-es magassági 

leolvasási pontosság) 
- ADCP/ADP (… cm mélységmérési pontosság) 
- szondarúd (1 cm leolvasási pontosság) 
- szelvénykötél (szelvényszélesség függvényében 5 cm-50 cm leolvasási pontosság) 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- ME 10-231-16 Felszíni vizek vízhozamának mérése sebesség-terület módszer 
alkalmazásával 

- ME 10-231-17 Felszíni vizek vízhozamának mérése ADCP berendezéssel 
- Mőszaki elıírás: geodéziai pontmeghatározás szintezéssel (elkészítendı) 
- Mőszaki elıírás: geodéziai pontmeghatározás GPS-szel (elkészítendı) 

Keletkezı feljegyzések: 

- kiszámított és ellenırzött szintezési jegyzıkönyv, 
- kiszámított (koordináta-transzformáció) és ellenırzött GPS mérési jegyzıkönyv, 
- ellenırzött „Vízhozammérés sebességmérı mőszerrel” jegyzıkönyv, 
- ellenırzött „Vízhozammérés ADCP-vel” jegyzıkönyv, 
- ellenırzött „Hordalékmérés” jegyzıkönyv (az esésmérés eredményének rögzítésére), 
- feldolgozott ADCP mérési eredményfájl, 
- adatok rögzítése és tárolása a „Hidromorfológia” adatbázis-kezelı programban 

3.5.5. d) Hidrológiai mérések 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízrajzi szervezeti egysége. 

A tevékenység leírása: 

A hidrológiai mérések eszközét és módszerét a vízfolyás méretének figyelembe vételével kell 
megválasztani.  

A nagy- és közepes folyók alkalmasak Doppler elven mőködı folyami áramlásmérık (ADCP, 
ADP) használatára, ezért itt ezekkel az eszközökkel kell végrehajtani a vízhozam- és 
áramlásméréseket.  

A kisvízfolyásokon, csatornákon a méréseket forgószárnyas sebességmérıvel, illetve 
indukciós sebességmérıvel kell végezni. 

A mérési feladatok az alábbiak: 

Vízhozam- és áramlásmérések folyókon, ADCP  áramlásmérıkkel 

Szelvény-menti sebességviszonyok felmérése mozgó hajóval és vízhozam-mérés 
A mérést a vonatkozó mőszaki elıírás szerint (ME 10-231-17) kell végezni, legalább 
4 (2 x oda-vissza) átkeléssel. A méréshez olyan üzemmódot kell választani, ahol az 
ADCP 1 másodpercenként szolgáltatja a mérési adatokat. Ez a további ADCP 
mérésekre is követelmény. 
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A pozícionálás a rendelkezésre álló eszközök függvényében 2-féle módon történhet: 

a) A helyzet-meghatározást az ADCP-hez kapcsolt, 1 m-nél jobb vízszintes mérési 
pontosságú GPS-szel (DGPS, vagy geodéziai GPS) kell végezni. Ez különösen 
indokolt, ha a mérés nagyvizes idıszakban történik, és medermozgás feltételezhetı. 
Ugyanakkor a DGPS vagy geodéziai GPS alkalmazásával a megmért irány- és 
sebesség adatok geodéziai koordináta rendszerbe illesztése egyszerőbben és nagyobb 
pontossággal hajtható végre. 

b) A vízhozamméréshez nem feltétlenül van szükség GPS-re, amennyiben  a 
medermozgás korrekciója - megfelelıen végrehajtott próbakör eredményei- alapján 
GPS nélkül elvégezhetı. A szelvény kezdı és végpontjának koordinátáit geodéziai 
vagy kézi GPS-szel kell rögzíteni (lásd ME 10-237-17). 

A mérési eredményeket a mérés során rögzített teljes körő nyers adatfájlok + 
konfigurációs fájlok formájában kell eltárolni (tehát a kiegészítı adatokat tartalmazó 
fájlok is legyenek tárolva). Az így eltárolt adatok végül a hidromorfológiai 
projekthez készülı adatbázisba töltendık fel. A nyers adatok formátumai a 
mérıeszköztıl függıen változhatnak, de a feldolgozási módszer alkalmas ezek 
fogadására. 

Függély-menti sebességviszonyok felmérése rögzített hajóval 
A mérést a reprezentatív szelvényben 5, elıre rögzített helyő függélyben kell 
elvégezni, továbbá a vizsgálandó szakasz elején és végén további 3-3 függélyben. A 
függélyeket úgy kell a szelvényben kiosztani, hogy egy függély jusson a szelvény 
legmélyebb pontjába, a többit pedig ennek figyelembe vételével, lehetıség szerint 
egyenletesen kell szétosztani. A mérıhajót horgonnyal kell rögzíteni. A mérés során 
alkalmazandó cellaméret 10-25 cm, a szelvény átlagos vízmélységének 
függvényében (lehetıleg a legkisebb mélységő függélyben se legyen 5-nél kevesebb 
érvényes cella). A mérést egy függélyben 5 percig kell végezni. Magát a mérést, 
illetve az adatok rögzítését ugyanúgy kell végezni, mint a vízhozam mérésekor, de 
nem a teljes szelvényre, hanem függélyenként kell egy-egy mérést rögzíteni.  

A függély helyét kézi GPS-szel kell meghatározni. 

A fix helyő mérések adatait – hasonlóan a mozgóhajós méréshez – a teljes körő nyers 
adatfájlok + konfigurációs adatfájlok formájában kell tárolni, majd feltölteni az 
„Hidromorfológia” adatbázisba. 

Teljes szakasz sebességviszonyainak felmérése mozgó hajóval 
Ezt a mérést a teljes vizsgálati szakasz áramlási viszonyainak megismeréséhez kell 
elvégezni. A mérıhajó kis sebességgel, parttól partig tartó cikk-cakk útvonalon járja 
be a teljes szakaszt. Az egymást követı cikk-cakk szelvények közepes távolsága ne 
legyen több, mint a szelvényszélesség egytized része. A hajó mozgásának 
pozícionálását célszerően GPS-szel kell végezni. Az átkelések végén (a partnál) az 
adatok rögzítését nem kell megszakítani, de a túl nagymérető adatfájlok 
elkerüléséhez a rögzítést kb. 20-30 percenként célszerő lezárni és újraindítani. 

Az adatok tárolása az elızıekhez hasonlóan történik 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

176

Vízhozam- és sebességmérés végrehajtása kisvízfolyáson, csatornán. 

A mérést a vonatkozó mőszaki elıírások szerint kell elvégezni, célszerően forgószárnyas vagy 
indukciós sebességmérıvel. Az áramlási viszonyokat (holttér, visszaforgás, stb.) és az azt 
befolyásoló helyi tényezıket részletesen le kell írni.  

A mérést a reprezentatív szelvényben kell végrehajtani. Amennyiben szükséges (pl. benıttség 
esetén), a szelvényt mérésre alkalmassá kell tenni. 

A számítást, az adatok tárolását és az eredmények dokumentálását a vízrajznál rendszeresített 
„Hozam” programmal kell elvégezni. 

Mérıeszközök és mérési (leolvasási) pontosságok: 

- ADCP/ADP vízhozammérı berendezés (mélységmérési pontosság, sebességmérési 
pontosság), 

- növelt pontosságú GPS (DGPS) az ADCP/ADP mőszerhez kapcsolva (1 m-nél jobb 
vízszintes pontosság), 

- kézi GPS (15 m-es vízszintes pontosság, magasságmérésre nem alkalmazható), 
- geodéziai GPS (vízszintes és magassági mérési pontosság), 
- forgószárnyas vízsebességmérı (pontosság:  ) 
- indukciós vízsebességmérı (pontosság:   ) 
- impulzusszámláló forgószárnyas vízsebességmérıhöz (pontosság: ), 
- szondarúd (1 cm mérési/leolvasási pontosság), 
- szelvénykötél (szelvényszélesség függvényében 5 cm-50 cm). 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- ME 10-231-16 Felszíni vizek vízhozamának mérése sebesség-terület módszer 
alkalmazásával 

- ME 10-231-17 Felszíni vizek vízhozamának mérése ADCP berendezéssel.  
- Mőszaki elıírás: geodéziai pontmeghatározás GPS-szel (elkészítendı) 

Keletkezı feljegyzések: 

- kiszámított és ellenırzött GPS mérési jegyzıkönyv 
- kiszámított és ellenırzött „Vízhozammérés sebességmérı mőszerrel” jegyzıkönyv, 
- ellenırzött „Vízhozammérés ADCP-vel” jegyzıkönyv, 
- forgószárnyas és indukciós vízhozammérés mért adatainak rögzítése, az eredmények 

kiszámítása a „Hozam” programban, 
- feldolgozott ADCP mérési eredményfájl, 
- „Hozam” program törzslap kitöltése (ADCP/ADP vízhozammérések) 
- adatok rögzítése és tárolása a „Hidromorfológia” adatbázis-kezelı programban  

3.5.5. e) Morfológiai mérések és mintavételek, a minták laboratóriumi elemzése 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízrajzi szervezeti egysége. A KÖVIZIG által megbízott 
talajmechanikai laboratórium. 
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A tevékenység leírása: 

A tevékenység az alábbi 4 feladat végrehajtását foglalja magában: 

- lebegtetett hordalék mintavétel, 
- mederanyag mintavétel, 
- iszapvastagság-mérés, 
- a hordalék- és mederanyag minták laboratóriumi elemzése. 

Mindhárom típusú mintavételt a sebességeloszlás-mérés szelvényében és függélyeiben kell 
végezni. 

A mintavételi függélyek koordinátáit legalább kézi GPS-szel kell meghatározni. 
Kisvízfolyásnál elegendı a reprezentatív szelvény koordinátáját megadni. 

Lebegtetett hordalék mintavétel 

A vízhozam-méréssel egyidejőleg, lebegtetett hordalékmintákat kell venni a vonatkozó 
mőszaki elıírások (ME 10-231-19 és ME 10-231-20) szerint.  

A mintavételek darabszámai:  

Nagy folyón: 7 lebegtetett minta (az 5 függélyben, ahol a függély-menti sebességviszonyok 
felmérése történik a reprezentatív szelvényben, valamint a mérési szakasz két 
határszelvényének középsı függélyeiben. 

Közepes folyón: 5 lebegtetett minta 

Kisvízfolyáson: 1 lebegtetett minta 

A mintákat talajmechanikai laboratóriumban kell kiértékelni, koncentráció és szemeloszlás 
meghatározásával. 

A laboratóriumi eredmények birtokában hordalékhozamot kell meghatározni a „Hozam” 
program segítségével, vagy kézi számítással. 

Mederanyag-mintavétel 

Mederanyag mintát kell venni a következı függélyekben: 

Nagy folyón: 3 függélyben (a lebegtetett mintavétel páratlan számú függélyeiben) 

Közepes folyón: 1 függélyben 

Kisvízfolyáson: 1 függélyben fenékanyag (mederanyag) mintavétel történik, kivéve, ha a 
meder köves. 

A mintavétel eszköze harangos mintavevı vagy Van Veen típusú (markolós) mintavevı. A 
szükséges mintamennyiség 0,5-1,0 kg. 

A mintavétel zavart mintát eredményez, amit talajmechanikai laboratóriumban kell kiértékelni 
szemeloszlás meghatározásával és lehetıség szerint geológiai jellemzéssel  

Iszapvastagság-mérés 

Ha a mederfenék nem kemény, hanem iszappal borított, akkor meg kell mérni a lágy iszap 
vastagságát. A mérést a hordalékmérésre kijelölt szelvényben és függélyekben kell elvégezni. 
A mérés szondarúddal történik, a mélységmérésnek megfelelıen, egyszer tárcsával (az 
iszapfelszínig), majd pedig tárcsa nélkül (ameddig a rúd gyenge nyomásra lehatol). A két 
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mérés különbsége az iszapvastagság. Eredményként az átlagos, a legkisebb és a legnagyobb 
értéket kell meghatározni. 

A minták laboratóriumi elemzése 

A megvett mintákat talajmechanikai laboratóriumban kell elemezni. Az elemzések 
eredményét szemeloszlási vizsgálati jegyzıkönyvekben kell rögzíteni. 

A lebegtetett hordalék- és mederanyag-minták elemzését csak olyan laboratórium végezheti, 
amely az alkalmazott mérıeszközök kalibráltságát igazolni tudja vagy akkreditációval 
rendelkezik. 

Mérıeszközök és mérési (leolvasási) pontosságok: 

- mérıhenger (hiteles, 1 L) 
- leeresztı csörlı (pontosság:   ) 
- stopperóra (1 másodperc leolvasási pontosság) 
- talajmechanikai laborálás (szemeloszlás vizsgálat) eszközei  

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- ME 10-231-19 Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése palackos vízminta-
vevıvel  

- ME 10-231-20 Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése szivattyús vízminta-
vevıvel 

- Mőszaki elıírás: mederanyag-mintavétel és iszapvastagság mérése (elkészítendı) 

Keletkezı feljegyzések: 

- ellenırzött „Hordalékmérés” jegyzıkönyv (feljegyzés minta az ME 10-231-19 és ME 
10-231-20 mőszaki elıírásokhoz), 

- az iszapvastagság-mérés eredményei a „Hordalékmérés” jegyzıkönyvön vagy a 
”Hidromorfológia adatlapon” feltüntetetve, 

- mederanyag mintavétel körülményei a „Hordalékmérés” jegyzıkönyvön feltüntetetve, 
- szemeloszlási vizsgálati jegyzıkönyvek,  
- lebegtetett hordalékhozam-számítás eredményfájljai (HOZAM fájlok) 
- mért adatok, mérési körülmények és számított adatok rögzítése a „Hidromorfológia” 

adatbázis-kezelı program alatt. 

3.5.5. f) Vízkémiai mintavételek és mérések, a minták laboratóriumi elemzése 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízrajzi vagy vízminıségi szervezeti egysége. A KÖVIZIG 
által megbízott vízminıségi laboratórium. 

A tevékenység leírása: 

A mintavétel helyének kijelölése 

A mintavételt a vízhozammérés szelvényében kell végezni. Nagy vízfolyások esetében három 
mintavételi pontot kell kijelölni (balpart, sodorvonal, jobbpart), kis- és közepes vízfolyások 
esetében csak a sodorvonal vizsgálandó. A sodorvonal helyét a megjegyzésben, illetve a 
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környezeti adatok részletes helyszínrajzában jelölni kell. Ha nagy folyóknál a sodorvonal 
valamelyik széllel egyezik, akkor a harmadik mintavételi pont a víztest közepe. 

Mintavétel 

A mintavételek során a vízfolyás felsı 50 cm-es rétegét kell mintázni. (Értelemszerően az 
ennél sekélyebb felszíni vizek esetében a lehetıségeknek megfelelı mélységbıl történik a 
mintavétel). Merített mintát kell venni, kerülve a mederanyag, mederüledék felkeveredését, 
mert az nem tartozik a vízmintához és a mérési eredményeket esetlegesen meghamisíthatja. A 
speciális környezeti feltételeket (pl. a meder erısen benövényesedett vagy álló, pangó víz 
jellemzı) a jegyzıkönyv megjegyzés rovatában mindenképp jelezni kell, mert ezek a 
körülmények az eredmények megítélését alapvetıen befolyásolhatják.  

A vízminıségi mintavételek során minden mintavételi hely vízszintes koordinátáit legalább 
kézi GPS-szel meg kell határozni és azt a jegyzıkönyvben rögzíteni kell.  

Alapvetı helyszíni megfigyelések 

A mintavétel elsı lépéseként rögzíteni kell a mintavétel dátumát és idıpontját, idıjárási 
körülményeket és helyszíni érzékszervi megfigyeléseket kell végezni. Ezek dokumentálására 
az alábbi, a magyarországi gyakorlatban elfogadott és alkalmazott kódrendszert használni: 

Elsı karakter:  
CSAPADÉK 

Második karakter: 
BORULTSÁG 

Harmadik karakter:  
SZÉL 

0 nincs csapadék 1 napsütés 0 nincs szél 
1 párás 2 fátyolfelhıs 1 szeles 
2 ködös 3 felhıs 2 erıs szél 
3 esı 4 erısen borult 3 viharos szél 
4 zápor     
5 havas esı     
6 hó, havazás     
7 hózápor     
8 jégesı     

Idıjárás: Háromkarakteres kód formájában kerül megállapításra: 

Elsı karakter:  
SZÍN ERİSSÉGE 

Második karakter: 
DOMINÁLÓ SZÍN 

Harmadik karakter:  
KÍSÉRİ SZÍN 

0 színtelen 0 színtelen 0 színtelen 
1 ↓ 1 sárga 1 sárgás 
2 ↓ 2 zöld 2 zöldes 
3 ↓ 3 kék 3 kékes 
4 ↓ 4 szürke 4 szürkés 
5 ↓ 5 barna 5 barnás 
6 ↓ 6 fekete 6 feketés 
7 nagyon erıs színő 7 vörös 7 vöröses 
    8 zavaros 

Szín: Vizuális észlelés alapján megállapított három karakteres kóddal kell megadni: 
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0 szagtalan 
1 földszagú 
2 olajszagú 
3 rothadó mocsár szagú 
4 klórszagú 
5 kátrányszagú 
6 halszagú 
7 gyógyszerszagú 

Szag: A szag jellemzésére a táblázatban szereplı kódok használandók: 

A szemrevételezés során észlelt egyéb jellemzık (pl. a víz habzása, haltetemek a vizsgált 
szakaszon, szennyezések) a vízkémiai rész megjegyzés rovatában kerülnek rögzítésre. 

A vizek általános állapotára utaló kémiai jellemzık meghatározása 

A vizek általános állapotát az alábbi paraméterek jellemzik: 

- vízhımérséklet (°C),  
- pH (pH),  
- fajlagos vezetıképesség (µS/cm  ......°C), 
- oldott oxigéntartalom (mg/L) 

A felsorolt komponensek (a vízhımérséklet kivételével) helyszíni és laboratóriumi méréssel is 
meghatározhatók A vízhımérséklet értelemszerően csak helyszíni méréssel határozható meg. 

A helyszíni mérésekre az egyes komponensek mérésére szolgáló egyedi mőszereket vagy 
kombinált mérımőszert lehet használni. Célszerő olyan mérımőszereket használni, ahol a 
mőszer alkalmas a hımérsékletfüggés automatikus kompenzálására. (Az alkalmazott 
hımérséklet-értéket a megjegyzés rovatban jelölni kell.) 

Az elektródákat kb. 50 cm-es mélységbe kell meríteni. Ha erre nincs mód, a mérés a merített 
mintában is elvégezhetı, de ilyenkor a mérést a merítést követıen a lehetı leggyorsabban kell 
elvégezni. 

A mőszereket a mőszerleírásban szereplı módon és gyakorisággal kell kalibrálni. Különösen 
fontos, hogy az oldott oxigénmérı a mintavétel helyén, a mérés elıtt legyen kalibrálva.  

A minták laboratóriumi vizsgálata esetén a vízmintákat hőtve és fénytıl védve (az oldott 
oxigén vízminta esetén tartósítva) kell a laboratóriumba szállítani. 

A vizek tápanyag-állapotára utaló jellemzık 

A meghatározandó tápanyag-komponensek az alábbiak: 

- ammónium-nitrogén /NH4
+-N/ (mg/L), 

- nitrit-nitrogén /NO2
--N/ (mg/L),  

- nitrát-nitrogénion /NO3
--N/ (mg/L), 

- ortofoszfátion /PO4
3-/ (mg/L). 

A felsorolt paraméterek esetében mind helyszíni, mind laboratóriumi mérésre van lehetıség. 

A helyszíni mérés feltétele, hogy megfelelı helyszíni mérımőszer és teszt-készletek álljanak 
rendelkezésére.  

Laboratórium körülmények között a mérések akár a helyszíni 
mérımőszerekkel/módszerekkel, akár a napi rutinban használt laboratóriumi módszerekkel 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

181

végrehajthatók. Ebben az esetben a vizsgált szelvényben a mintát tiszta mőanyag palackba 
kell megvenni (1-1,5 liter), hőtve és fénytıl védve a laboratóriumba kell szállítani és ott 24 
órán belül megvizsgálni.  

A vizek szervesanyag-állapotának jellemzése 

A szervesanyag-tartalom jellemzése az alábbi komponens alapján történik: 

- kémiai oxigénigény (KOIk) (mg/L) 

A kémiai oxigénigény (KOIk) meghatározása szintén történhet helyszíni mérımőszerrel 
(minilaborral), vagy laboratóriumban. 

Helyszíni meghatározásnál feltétel a mőszerhez rendszeresített (vagy más forrásból származó) 
termoblokk melegítı megléte, ami a KOI-méréshez szükséges roncsolást lehetıvé teszi. 

A roncsolási lépés miatt a helyszíni mőszerrel való mérést is célszerő laboratóriumban 
végezni (a tápanyagkomponenseknél leírt mintából e vizsgálat is elvégezhetı).  

A mérés elvégezhetı vízkémiai laboratóriumban rendszeresített hagyományos módszerrel is. 

Mérıeszközök és mérési pontosságok: 

- higanyos vagy digitális vízhımérı (…°C), 
- egyedi vagy kombinált helyszíni mérımőszer, 
- mintavételre alkalmazott mérıeszközök, 
- laboratóriumi mérıeszközök. 

A vízminták elemzését csak olyan laboratórium végezheti, amely az alkalmazott 
mérıeszközök kalibráltságát igazolni tudja vagy akkreditációval rendelkezik. 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- Minıségirányítási Eljárás 
- a mintavételek módja, a minták szállítása: MSZ ISO 5667-2 Vízmintavétel, 
- az alkalmazott helyszíni mérımőszer kezelési leírása, 
- laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó szabványok: 

- fajlagos vezetıképesség: MSZ 448-32:1977 
- pH: MSZ 448-22:1985 
- ammónium-nitrogén /NH4

+-N/:  MSZ-ISO 7150-1 
- nitrit-nitrogén /NO2

--N/ (mg/L): MSZ 448-12:1982 
- nitrát-nitrogénion /NO3

--N/ (mg/L): MSZ 448-12:1982 
- ortofoszfátion /PO4

3-/ (mg/L): MSZ EN 1189 
- kémiai oxigénigény (KOIk): DIN ISO 15705:2003-01 
- oldott oxigéntartalom: Winkler-féle oldott oxigén meghatározás 

Keletkezı feljegyzések: 

- helyszíni dokumentálás a „Hidromorfológiai adatlap”-on, 
- laboratóriumi vizsgálati jegyzıkönyvek, 
- eredmények rögzítése a „Hidromorfológia” adatbázis-kezelı program alatt. 
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3.5.5. g) A terület környezeti felméréséhez kapcsolódó állapotfelvétel 

Végrehajtó/felelıs: 

Területileg illetékes KÖVIZIG vízrajzi/vízminıségi szervezeti egysége. 

A tevékenység leírása: 

A tevékenység az alábbi eladatok végrehajtását foglalja magában. 

Részletes szakaszleírás 

A kijelölt szakaszon a hidromorfológiai állapot megfigyelése mellett rögzíteni kell a 
növényzet állapotára vonatkozó jellemzıket is az alábbiak szerint: 

Kiegészítı hidromorfológiai jellemzık 
A morfológiai jellemzést célszerően a mérıcsoport mérnök és biológus tagja együtt 
végzi, végigjárva a teljes szakaszt. A hidromorfológiai leírásnak a vizsgált szakaszra 
vonatkozóan a következı jellemzıkre kell kitérnie:  

- terepviszonyok, medervonalazás, kanyarviszonyok, meder/hullámtér 
viszony,  

- mellékágak, keresztezı mőtárgyak, duzzasztás, víz be- és kivezetés,  
- mesterséges beavatkozások, úgymint kotrás, kotrási anyag deponálása, 

növényzet eltávolítása, partbiztosítás, folyószabályozási mőtárgyak,  
- ismert szennyezıforrások a vizsgálati szakaszon, vagy annak felvizén, ha 

azok hatása a szakaszra kihat,  
- becsült üledékvastagság cm-ben. 

Szakaszt jellemzı növényzet  

Zonáció-szerkezet 

A vízi, parti és mocsári vegetáció legjellemzıbb tulajdonsága, hogy asszociációi a 
part vonalával többé-kevésbé párhuzamos sávokban helyezkednek el /zonáció-
szerkezet/ (Felföldy, 1981). A vízfolyásról nyert fontos információ a fı zónák 
megléte, hiánya vagy részleges hiánya. A leírásban szerepeltetni kell a vizsgált 
szakaszon kialakult növényzeti zónákat (nyílt víz, hinaras (gyökerezı és lebegı), 
nádas, magassásos/mocsári gyomnövényzet, láprét/mocsárrét/üde kaszáló, 
bokorfüzes/erdı). Az egyes zónák jellegzetességeit (pl. nádas csak foltokban, nagy 
tömegő hínárnövényzet, stb.) a leírásban fel kell tüntetni.  

A vízfelület benıttsége 
A vizsgált szakaszra vonatkozóan a vízfelület benıttségének mértékét becslés alapján 
százalékban kell megadni, mellette a borítottságot adó növényzet jellegét is meg kell 
határozni (lebegı, gyökerezı hínár; mocsári növényzet; mocsári gyomnövényzet; 
szárazföldi növényzet). 

Hullámtér/parti sáv jellege 

A hullámtér és a parti sáv leírása során a következı jellemzıkre kell figyelmet 
fordítani: 

- parti sáv megléte vagy hiánya, növényzet jellege, 
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- fás vegetáció szélessége a jobb és bal parton, méterben megadva, vagy 
partig húzódó erdı, 

- a vízfelület árnyékoltság (becsült déli árnyékoltság %-ban), 
- védısáv megléte/ hiánya/ szélessége, 
- területhasználat, mővelési ág a hullámtéren a vizsgált szakaszra 

vonatkozóan (erdı /ültetett vagy természetes/, füves/bokros terület, 
legelı/rét, láp; vizenyıs terület, mővelt terület (mővelési ág: szántó – 
termesztett növénnyel, szılı, gyümölcsös), lakóterület, ipari terület). 

Részletes helyszínrajz készítése 

A részletes helyszínrajzon szerepelnie kell a vizsgált szakasz minden olyan jellemzıjének, 
ami a hidromorfológiai állapot megítélését segíti és a késıbbi vizsgálatok szempontjából 
összehasonlítási alapot képez. A hidromorfológiai jellemzık mellett a növényzet 
elhelyezkedését és a területhasználatokat is meg kell jeleníteni. 

A részletes helyszínrajz mellett lehetıség szerint el kell elhelyezni a vizsgált szakaszról 
készült légifotót (pl. MADOP 2005-bıl lehetıség szerint nagyítva), ami segítséget nyújt a 
szakasz környezetének áttekintéséhez. 

Fényképek készítése 

A helyszín felmérése során az alábbi fényképek elkészítése szükséges: 

- 1. kép: Meder (vízfelület + zónák)  
- 2. kép: Balpart  
- 3. kép: Jobbpart 
- 4.-5. kép: A part környéke (jellemzı területhasználatok) 
- 6.- (8.) kép: A vizsgált szakaszon lévı speciális állapotok (mőtárgyak, bevezetések és 

kivételek, meder és partvédelmi létesítmények, speciális élıhelyek, speciális 
mederviszonyok) - (max. 3 kép) 

A készített képek a „Hidromorológia” adatbázis programban (az adott víztesten belül) 
automatikusan sorszámot kapnak, hogy azokra a szöveges részekben hivatkozni lehessen. 
Minden képhez szöveges mezı tartozik, ami a kép rövid leírását tartalmazza. 

Mérıeszközök és mérési pontosságok: 

Nincs mérıeszköz-használat. 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

Keletkezı feljegyzések: 

- terepi feljegyzések készítése a „Hidromorfológiai adatlap”-on, 
- digitális fényképfelvételek, 
- feljegyzések, helyszínrajzok és fényképek rögzítése a „Hidromorfológia” adatbázis-

kezelı program alatt. 
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3.5.5. h) Központi (országos) irányítás és koordináció 

Végrehajtó/felelıs: 

VKKI (KÖVIZIG-ek bevonásával) 

A tevékenység leírása: 

A tevékenység az alábbi feladatok végrehajtását foglalja magában: 

- A hidromorfológiai monitoring mőszaki szabályozási környezetének karbantartása::  
- a szükséges új mőszaki elıírások elkészítése,  
- meglévı elıírások felülvizsgálata és aktualizálása. 

- A központi minıségirányítási feladatok ellátása: 
- a MIR dokumentáció karbantartása (aktualizálás, fejlesztés), 
- a kapcsolódó központi minıségirányítási feladatok ellátása. 

- A lebonyolítás koordinálása, irányítása: 
- központi szervezési feladatok ellátása,  
- KÖVIZIG-ek mérési ütemtervének jóváhagyása,  
- a végrehajtás figyelemmel kísérése, a teljesítés ellenırzése, 
- szakmai irányítási feladatok ellátása (pl. módosítások elbírálása). 

- Oktatások megtartása a tevékenység területi irányítói számára (MIR változások, 
mőszaki elıírások változásai, aktuális mérési program végrehajtása). 

- Költségek országos összesítése. 

Mérıeszközök és mérési pontosságok: 

Nincs mérıeszköz-használat. 

Felhasznált dokumentumok, feljegyzések és szoftverek: 

- MIR belsı dokumentumok és feljegyzések, 
- mőszaki elıírások, szabványok. 

Keletkezı feljegyzések: 

- központi szervezés feljegyzései (levelezés, ütemterv), 
- KÖVIZIG-ek mérési ütemtervei, 
- kalibrációs bizonylatok, 
- oktatási tervek, naplók és nyilvántartások. 

3.5.6 Nem vízrajzi szabványok és mőszaki elıírások 

A.4  

70.928/1979. MÉM OFTH rendelet  

Szabályzat az egységes országos magassági alapponthálózat létesítési munkáiról 

M.1  

27/1974. MÉM utasítás  

Mérnökgeodéziai szabályzat és jelkulcs  
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MSZ ISO 9195:2001 Folyadékáram mérése nyíltfelszínő vízfolyásokban. Mederanyag-
mintavétel és elemzés kavicsmeder esetén  

MSZ 140433: 1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása 

MSZ EN 14614:2005 (angol nyelvő) Vízminıség. Útmutató szabvány folyóvizek 
hidromorfológiai jellemzıinek értékeléséhez 
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3.6 A JÖVİ FELADATAI , HIDROMORFOLÓGIAI FELMÉRÉSEK FEJLESZTÉSI 
LEHETİSÉGEI 

A módszertan kidolgozásakor a magyarországi sajátságok figyelembe vételével, az Európai 
Unió Víz Keretirányelvének szellemében jártunk el. A hidromorfológiai monitoring fı célja a 
hidromorfológiai és az ökológiai állapot felmérése és idıbeli követése. Ez a cél vezérelte a 
mért paraméterek körének és a mérési helyeknek a kiválasztását.  

A projekt keretében nem volt célunk annak a lerögzítése, hogy idıben hogyan kell idızíteni a 
felméréseket, mivel azt a hidromorfológiai megfigyelések jövıbeli anyagi lehetıségei erısen 
meghatározzák. Megjegyezzük azonban, hogy a VKI olyan rotációs rendszert ajánl, amelyben 
a vízgyőjtı-gazdálkodási terv 6 éves idıtartama alatt (azaz a terv két felülvizsgálata közötti 
idıszakban) minden mérési helyen az egyik évben mérnek. A kiválasztott évben a 
medermorfológiát és a biológiai állapotot egy alkalommal, a vízminıségi paramétereket 4–12 
alkalommal kell mintázni, a vízrajzi mérés pedig folyamatos. A vízminıségi paraméterek 
közül azokat mintázzák 12 alkalommal, amelyekrıl ismert, hogy a víztestben elıfordulnak és 
a környezetet jelentısen terhelik. Ezzel az ún. megfigyelı célú (surveillance) monitoringgal 
hosszú távon megfigyelhetı és elemezhetı az emberi tevékenység és a természetes állapot 
alakulása az adott víztestben, egyúttal a vízminıség éven belüli változásai is kimutathatók. A 
rossz állapotú víztestek követése és a javító intézkedések hatásának meghatározása pedig ún. 
operatív célú monitoringot igényel, a megfigyelı célú monitoringnál indokolt esetben 
gyakoribb felmérésekkel.  

A jelen projektben felállított módszertan elıírja, hogy digitális fényképekkel kell 
dokumentálni a mérési szelvény környezetét, különös tekintettel a növényborítottságra. 
Ajánlott megvizsgálni, hogy a távérzékelésnek ezt az egyszerő formáját a jövıben milyen 
anyagi és mőszaki feltételekkel lehetne kiterjeszteni repülırıl vagy mőholdról készített, nagy 
felbontású felvételekkel, amelyek helyszínrajzilag szemléltetik a vizsgált szelvény 
környezetét. Alkalmas mérési körülményekkel és feldolgozási módszerekkel így 
meghatározhatók lennének a vízfolyás kanyarulati viszonyai, a gázlók és a növényborítottság 
nagyobb léptékő eloszlása. Ami pedig a víz alatti részleteket illeti,  ott a fénytörési viszonyok 
és a víz zavarossága is befolyásolja, hogy a dőnék, homokpadok alakja, a mederanyag 
összetétele, és az alámerülı vízi növényzet eloszlása pontosan számszerősíthetı-e ezeken a 
felvételeken.  

Mindazonáltal a távérzékelés nagy mennyiségő, módszeres alkalmazásával remélhetı, hogy 
az egy szelvényre vetített fajlagos költséget elérhetı szintre lehet csökkenteni. Ugyanakkor a 
terepi expedíciót a távérzékelés nem váltja ki teljesen, hiszen a fényképek georeferálásához 
(azaz ortofotó készítéséhez) és a képelemzı módszerek kalibrálásához a közeljövıben is 
terepi adatokra lesz szükségünk.  

A távérzékelés egyik legfontosabb alkalmazása a terület fedettségének a spektrális jellemzık 
alapján automatizáltan, vagy emberi felügyelettel való osztályozása. Ezek az osztályozási 
módszerek a különbözı frekvenciájú képösszetevık elemzésén alapulnak. Az egyes osztályok 
határértékei nem minden esetben adhatók meg univerzálisan, ekkor azokat a terepen győjtött 
minták alapján kalibrálni kell.  
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Az eredményül kapott fedettségi osztályozás azért hasznos, mert kiemeli a képek 
információtartalmát és ezáltal megkönnyíti az idıbeli változások elemzését. Az ugyanazon 
helyen, de különbözı idıpontban készült felvételek közvetlen összehasonlítását megzavarják 
a fényviszonyok, a vegetációs idıszak és a vízrajzi állapot eltérésébıl fakadó hatások is. Az 
osztályozás terepi mérésekkel való kalibrálása ezeket a zavaró hatásokat ugyan csökkenti, 
mindamellett törekedni kell a növényzet közel azonos, célszerően lombmentes körülmények 
között történı fényképezésére. Ha pedig következetesen alacsony vízállásnál készülnek a 
felvételek, akkor lehetıség nyílhat a mederdomborzat fejlıdésének többéves idıköző 
dokumentálására is.  

Nemcsak a fedettség, de a terepdomborzat felmérésére is léteznek távérzékelési módszerek. A 
LIDAR (Light Detection And Ranging) olyan optikai elvő technológia, amely a repülıgéprıl 
kibocsátott lézersugár visszaverıdése alapján következtet a terepszintre, mi több, a növényzet 
sőrőségérıl és magasságáról is szolgáltat információt. Eredményül a fás területen is deciméter 
pontosságú és igen nagy vízszintes felbontású digitális terepmodellekhez jutunk, amelyekkel 
kimutathatóvá válik a (nyílt) hullámtéri terepszint és növényzet megváltozása vagy a 
parterózió mértéke. Nyugati országokban a LIDAR technológiát már rutinszerően használják, 
arra azonban még várni kell, hogy az itthon olyan olcsóvá váljon, hogy intézményesíteni 
lehessen a hidromorfológiai felmérésekben.  

A projektben kifejlesztett szoftver regressziós vizsgálati funkciója lehetıséget nyújt azoknak 
az azonos helyen mért vízminıségi és fizikai változók azonosítására, amelyek egymással 
szorosan összefüggenek. Az így felállított függvénykapcsolatokkal – ha feltételezhetı az 
idıbeli állandóságuk – hiányzó múltbeli adatok pótolhatók az akkor mért többi adat alapján. 
Sıt, ha a kapcsolat következetesen szorosnak bizonyul, az akár indokolhatja egyes változók 
vagy mérıpontok elhagyását is a mérési protokollból. A klasszikus regressziós vizsgálatokat 
ma már a nemzetközi hidroinformatikai gyakorlatban olyan korszerő adatvezérelt 
módszerekkel egészítik ki, amelyek nemlineáris, többváltozós összefüggéseket is képesek 
„fekete dobozként” automatizáltan leképezni. Az ilyen módszerek közé sorolhatók például a 
mesterséges neurális hálók és a genetikai algoritmusok.  

A hidromorfológiai monitoring módszertanának megvalósulásával tehát a jövıben egy olyan 
rendszer jön létre, amely alkalmas lesz a felszíni vizeink hidrológiai-hidraulikai és ökológiai 
állapotának idıbeli követésére és a javító beavatkozások hatékonyságának vizsgálatára. A 
mérések egységes adatbázisba foglalása lehetıvé teszi az adatok webes közzétételét és adatot 
szolgáltat a modellvizsgálatok számára is. A modellezés nemcsak a pillanatnyi vagy jövıbeli  
állapotok meghatározását szolgálja, de mérés hiányában így tudjuk fizikai alapon 
számszerősíteni a referenciaállapotot és pótolni az esetlegesen hiányzó adatokat.  
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4. MELLÉKLETEK. 

4.1 REPREZENTATÍV MÉRÉSI SZAKASZOK KÖRZETENKÉNT  

4.1.1. a) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz
-sza 
(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EO
V X 

EOV 
Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 2 AEQ076 HURWA
BI664 

Török-patak és Nagy- 
Vasfazék-patak 

5,23 1 Szokolya-Ki-rályrét 
között 

- -  
- 

2. 2 AEQ138 HURWA
AB258 

Zagyva-patak felsı és 
Bárna-patak 

28,11 2 Zagyva-Bárna az 
összefolyás elıtt 

- -  
- 

3. 2 AEP360 
HURWA
AB231 Bükkös-patak felsı 5,38 4 Szentendre felett - - - 

4. 2 AEP797 HURWA
AA619 

Ménes-patak 
(Ipoly-vízgyőjtı) 

4,72 5 21-es út hídja felett - - - 

5. 2 AEQ028 HURWA
AB684 

Szuha-patak felsı 
(Zagyva-vízgyőjtı) 

7,02 8 Ecseg alatt - - - 

6. 2 AEP476 HURWA
AB507 

Fekete-víz alsó 19,70 9 Patvarc környékén - - - 

7. 2 AEP419 HURWA
AA958 

Dera-patak 3,54 11 Pomáz alatt - - - 

8. 2 AEP909 HURWA
AA792 

Rákos-patak felsı 25,23 15 Isaszeg-Pécel között - - - 

9. 2 AEP504 HURWA
AB159 

Galga-patak alsó 20,12 18 Tura alatt - - - 

10. 2 AEP963 HURWA
AA580 

Soroksári (Ráckevei) 
Dunaág* 

58,12  Teljes hossz - - - 
*A besorolás után a Dunaszakaszt átminısítették állóvízzé. 
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4.1.1. b) Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
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Ö
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sz
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m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz-

sza 
(km) 

T
íp

p
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kó
d

 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 3 AEP669 HURWA
AA 

Kígyós Fıgyőjtı alsó 
szakasza 

55,4 18 Madaras - - - 

2. 3 AEP292 HURWA
AB 

Bácsbokodi Kígyós alsó 
szakasza 

14,1 18 Bácsborsod alatt - - - 

3. 3 AEP490 HURWA
AA 

Ferenc Tápcsatorna 34,0 26 Hercegszántó-B. - - - 

4. 3 AEP606 HURWA
AA 

Igali gravitációs fıcsatorna 24,3 26 Hercegszántó - - - 

5. 3 AEP441 HURWA
AB 

DVCS 116,4 26 Akasztó - - - 

6. 3 AEP690 HURWA
AA 

Kiskunsági Fıcsatorna 58,7 26 Akasztó felett - - - 

7. 3 AEP497 HURWA
AB 

Főzvölgyi csatorna 46,2 26 Dunatetétlen - - - 

8. 3 AEQ112 HURWA
AA 

VII csatorna 20,5 26 Akasztó - - - 

9. 3 AEQ112 HURWA
AA 

VII csatorna 20,5 26 Kiskırös - - - 

10. 3 AEQ134 HURWA
AB 

XXXI. csatorna 18,4 26 Kunszentmiklós - - - 

11. 3 AEP607 HURWA
AA 

II. övcsatorna 11,0 26 Kisizsák - - - 

12. 3 AEP444 HURWA
AA 

Duna Szobtól Bajáig 226,0 24 Fajsz - - - 

13. 3 AEP445 HURWA
AA 

Duna Bajától a országhatárig 48,0 25 Mohács - - - 
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4.1.1. c) Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz
-sza 
(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 4 AEP332 HURWA
EP332 

Bitva-patak felsı 
vízgyőjtıje 

16,1 2 Farkasgyepő 207201 538786 260 

2. 4 AEP498 HURWA
EP498 

Gaja-patak felsı 8,5 2 Jásd 217209 574814 210 

3. 4 AEP807 HURWA
EP807 

Mór-Bodajki-vízfolyás 
és felsı vgy. 

14,7 4 Mór 224729 584939 158 

4. 4 AEP500 
 

HURWA
EP500 

Gaja-patak alsó 
 

16,2 
 

5 
 

Moha, 
Sárkeresztes 

212400 
 

596590 
 

117 
 

5. 4 AEP499 
 

HURWA
EP499 

Gaja-patak középsı 
 

24,9 
 

5 
 

Bodajk, 
Balinka 

219376 
 

586271 
 

160 
 

6. 4 AEP494 HURWA
EP494 

Fürgedi-patak és 
mellékvízfolyásai 

28,3 8 Belecska 144369 600660 101 

7. 4 AEQ032 HURWA
EQ032 

Tapolca-patak 10,6 8 Hegymagas 166597 526378 107 

8. 4 AEP554 HURWA
EP554 

Hajagos-patak és 
mellékvízfolyásai 

29,0 9 Dabrony 212278 519569 135 

9. 4 AEP430 HURWA
EP430 

Donát-patak alsó 11,7 9 Uzd 139835 615114 95 

10. 4 AEP905 HURWA
EP905 

Rák-patak 19,4 9 Kakasd 111332 615052 100 

11. 4 AEP631 HURWA
EP631 

Kapos alsó 70,1 10 Pincehely 149015 603710 90 

12. 4 AEQ126 HURWA
EQ126 

Völgységi-patak 
torkolati szakasz 

5,9 12 Sióagárd 115002 621271 90 

13. 4 AEP549 HURWA
EP549 

Györköny-Bikácsi-
vízfolyás 

10,1 15 Bikács 148127 620489 98 

14. 4 AEP820 HURWA
EP820 

Nádor-csatorna (Sárvíz) 
középsı 

49,7 19 Cece 158345 617022 95 

15. 4 AEP959 
 

HURWA
EP959 

Sió alsó 
 

79,7 
 

19 
 

Szekszárd-
Palánk 

115071 
 

624835 
 

90 
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4.1.1. d) Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 

(VOR) 
EU 

kódja 
Neve 

Hosz
-sza 
(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 5 AEP262 HURWA
EP262 

Almás patak alsó 8 15 Dencsháza 71812 555160 - 

2. 5 AEP288 HURWA
EP288 

Babócsai-Rinya 31 8 Nagyatád 101412 521390 - 

3. 5 AEP343 HURWA
EP343 

Boronkai-patak 8 21 Boronka 136700 527500 - 

4. 5 AEP362 HURWA
EP362 

Bükkösdi-víz 13 8 Szentlırinc 77978 567344 - 

5. 5 AEP428 HURWA
EP428 

Dombó-csatorna alsó 11 4 S.udvarhely 92593 505711 - 

6. 5 AEP438 HURWA
EP438 

Dráva alsó 129 13 Szentborbás 58357 541445 - 

7. 5 AEP478 HURWA
EP478 

Fekete-víz 32 15 Vajszló 58499 567889 - 

8. 5 AEP632 HURWA
EP632 

Kapos közép 31 9 Fészerlak 113210 559790 - 

9. 5 AEP636 HURWA
EP636 

Karasica 64 9 Szederkény 72368 603911 - 

10. 5 AEP705 HURWA
EP705 

Korcsina-fıcsatorna és 
mellékvízf. 

33 17 Lakócsa 62136 546322 - 

11. 5 AEP708 HURWA
EP708 

Koroknai vízfolyás középsı 20 9 Csömend 134254 531609 - 

12. 5 AEP855 HURWA
EP855 

Orfői-patak 18 8 Kovácsszénája 92615 577541 - 

13. 5 AEP876 HURWA
EP876 

Pécsi-víz alsó 25 18 Kórós 58371 574504 - 

14. 5 AEP889 HURWA
EP889 

Pogányvölgyi-vízfolyás 
torkolati sz. 

10 21 Pamuk 135254 541677 - 

15. 5 AEQ124 HURWA
EQ124 

Völgységi-patak forrásvidéke 12 2 Magyaregregy 99903 592845 - 
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4.1.1. e) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz-

sza 
(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 6 AEP900 HURWA
AA325 

Rába  6 Alsószölnök - - - 

2. 6 AEP901 HURWA
AA325 

Rába  13 Rábagyarmat - - - 

3. 6 AEP903 HURWA
AA325 

Rába  6 Körmend - - - 

4. 6 AEP888 HURWA
AB003 

Pinka  5 Szentpéterfa - - - 

5. 6 AEP816 HURWA
AB299 

Mura  7 Letenye - - - 

6. 6 AEP919 HURWA
AA921 

Répce  5 Gór - - - 

7. 6 AEP962 HURWA
AB210 

Sorok-Perint  5 Szombathely - - - 

8. 6 AEP779 HURWA
AA291 

Marcal  10 Mersevát - - - 

9. 6 AEQ146 HURWA
AB161 

Zala  6 Zalaegerszeg - - - 

10. 6 AEQ147 HURWA
AB161 

Zala  10 Zalaszentgrót - - - 

11. 6 AEP661 HURWA
AA487 

Kerka  6 Szécsisziget - - - 

12. 6 AEP278 HURWA
AA063 

Arany patak  9 Dozmat - - - 

13. 6 AEP403 HURWA
AA617 

Csörnöc-Herpenyı  5 Körmend - - - 

14. 6 AEP270 HURWA
AB078 

Alsó-Válicka  9 Páka - - - 

15. 6   Principális csatorna   Gelse - - - 

16. 6 AEP785 HURWA
AA556 

Marótvölgyi csatorna  26 Sávoly - - - 
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4.1.1. f) Felsı-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz-
sza 

(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 7 ABG052 HURWA
EQ055 

Tisza 21,15 14 Tiszabecs (744,3 
fkm) 

313458 931543 114,34 

2. 7 ABG330 HURWA
EQ055 

Tisza 45,65 14 Tiszakóród (728 
fkm) 

313805 293004 109,34 

3. 7 AAY042 HURWA
EP397 

Csomota csatorna 34,65 16 Kömörı (5,658 fkm) 307600 913500 108,27 

4. 7 ABA598 HURWA
EQ091 

Vajai III.sz.ff. 36,11 15 Kántorjánosi (32,75 
fkm) 

294500 882000 139,11 

5. 7 AAZ022 HURWA
EP525 

Gıgı-Szenke fcs. 31,36 18 Fehérgyarmat (4,975 
fkm) 

300864 910069 107,31 

6. 7 ABC084 HURWA
EP780 

Máriapócs IV.sz. ff. 22,31 18 Levelek (17,7 fkm) 295055 868475 114,26 

7. 7 ABD412 HURWA
EP626 

Kállai VII.sz.ff. 24,77 18 Nyírpazony (10 fkm) 298500 856290 102,66 

8. 7 ABG292 HURWA
EP379 

Csaronda fcs. 28,27 18 Tiszakerecseny 
(16,627 fkm) 

329600 893900 101,82 

9. 7 AAY 963 HURWA
EP337 

Bódvaj p. 15,62 18 Fábiánháza (4,68 
fkm) 

283001 897560 117,20 

10. 7 AAZ381 HURWA
EQ083 

Túr 18,45 19 Garbolc (27,7 fkm) 297414 935962 116,50 

11. 7 ABD484 HURWA
EQ080 

Túr-belvíz fcs. 66,72 19 Olcsvaapáti (0 fkm) 310621 896978 102,53 

12. 7 ADW610 HURWA
EP307 

Batár patak 11,27 18 Uszka (4,520 fkm) 309683 933943 115,03 

13. 7 ABG554 HURWA
EQ054 

Tisza 45,65 20 Tivadar (705,7 fkm) 308128 908829 105,40 

14. 7 ABH103 HURWA
EQ057 

Tisza 45,65 20 Vásárosnamény 
(684,45 fkm) 

314415 895020 101,94 

15. 7 ABG058 HURWA
EQ057 

Tisza 110,43 20 Tiszabercel (569 
fkm) 

316700 844500 91,36 

16. 7 ABE857 HURWA
EQ082 

Túr 11,59 26 Sonkád (11,5 fkm) 308600 926400 112,59 

17. 7 ABG812 HURWA
EP652 

Keleti övcsatorna 24,64 26 Tyukod (24,8 fkm) 283600 911600 109,68 

18. 7 AAX892 HURWA
EP971 

Szamos 50,13 20 Csenger (49,4 fkm) 283838 922730 113,56 

19. 7 AAW262 HURWA
EP729 

Kraszna 46,16 26 Ágerdımajor (44,9) 274250 902758 110,39 

20. 7 ABD480 HURWA
EP466 

Északi fcs. 18,21 16 Olcsva ( 0,00 fkm) 309665 895319 102,92 
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4.1.1. g) Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja 

Neve 
Hosz-
sza 

(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 8 AEP334 HURWA
AA614 

Bodrog 51 20 Felsıberecki 339618 846541 98,0 

2. 8 AEP336 HURWA
AB755 

Bódva-alsó 47 6 Borsodszirák 324241 776323 125,0 

3. 8 AEP335 HURWA
AB755 

Bódva-felsı 15 5 Hídvédardó 359654 782717 166,0 

4. 8 AEP579 HURWA
AA532 

Hernád-alsó 94 13 Gesztely 308905 792485 110,0 

5. 8 AEP580 HURWA
AA532 

Hernád-felsı 19 6 Tornyosnémeti 353589 813793 153,0 

6. 8 AEP621 HURWA
AA381 

Jósva-patak 13 4 Szinpetri fölött 349582 765470 160,0 

7. 8 AEP928 HURWA
AA692 

Ronyva-patak 20 12 Sátoraljaújhely 341206 844244 101,0 

8. 8 AEP932 HURWA
AB659 

Sajó-alsó 69 13 Sajólád 300438 787954 105,0 

9. 8 AEP931 HURWA
AB659 

Sajó-felsı 56 6 Sajópüspöki 327435 745915 149,0 

10. 8 AEQ014 HURWA
BI588 

Szinva-patak felsı 
vízrendszere 

8 2 Miskolc 309083 769604 161,0 

11. 8 AEQ040 HURWA
AA746 

Tarna-alsó 43 18 Jászdózsa 246937 723478 92,0 

12. 8 AEQ039 HURWA
AA746 

Tarna-középsı 42 5 Verpelét 279566 737502 134,0 

13. 8 AEP449 HURWA
AA475 

Eger-patak 44 5 Eger 283536 750668 183,0 

14. 8 AEP541 HURWA
AB678 

Gyöngyös-patak-alsó 25 18 Gyöngyöshalász 266246 714813 125,0 

15. 8 AEP561 HURWA
AA732 

Hangony-patak 10 9 Ózd alatt 321994 744580 152,0 
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4.1.1. h) Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 

(VOR) 
EU 

kódja Neve Hossza 
(km) T

íp
u

sk
ód

 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 9 AEP322 HURWA
EP322 

Berettyó 74,414 19 Berettyó 216057 860682 100 

2. 9 AEP595 HURWA
EP595 

Hortobágy-fıcsatorna 51,632 19 Hortobágy-fıcs. 246510 807367 86 

3. 9 AEP559 HURWA
EP559 

Hamvas-fıcsatorna 45,087 17 Hamvas-fıcs. 213334 804719 85 

4. 9 AEP679 HURWA
EP679 

Kis-Kırös-fıcsatorna 49,516 17 Kis-Kırös-fıcs. 210368 852870 97 

5. 9 AEP821 HURWA
EP821 

Nagy-ér felsı 32,336 15 Nagy-ér 249936 872765 135 

6. 9 AEP701 HURWA
EP701 

Kondoros 14,556 18 Kondoros 235046 844364 101 

7. 9 AEQ068 HURWA
EQ068 

Tócó felsı 6,498 15 Tócó 254697 839908 118 

8. 9 AEQ11 HURWA
EQ11 

Vidi-ér 47,704 17 Vidi-ér 271082 826636 93 

9. 9 AEP462 HURWA
EP462 

Ér-fıcsatorna 8,482 19 Ér-fıcsatorna 221234 863993 102 

10. 9 AEP594 HURWA
EP594 

Hortobágy-Berettyó 78,916 19 Hortobágy-Berettyó 222362 799602 86 

11. 9 AEP722 HURWA
EP722 

Kösely-fıcsatorna 60,716 19 Kösely-fıcsatorna 233185 829243 91 

12. 9 AEP650 HURWA
EP650 

Keleti-Fıcsatorna dél 94,129 26 Keleti-Fıcsatorna 254488 825329 91 

13. 9 AEP849 HURWA
EP849 

Nyugati-Fıcsatorna 69,873 26 Nyugati-Fıcsatorna 271064 805482 90 
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4.1.1. i) Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 

(VOR) 
EU 

kódja 
Neve 

Hosz
-sza 
(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 10 AEP424 HURWA
EP424 

Doba-belvízcsatorna 17,5 17 Szolnok 215046 748869 85 

2. 10 AEP515 HURWA
EP515 

Gerje 49,5 17 Köröstetétlen 201199 707128 99 

3. 10 AEP564 HURWA
EP564 

Hanyi-belvízcsatorna 45,1 17 Hevesvezekény 246249 749040 90 

4. 10 AEP624 HURWA
EP624 

Kakat-belvízcsatorna 45,4 17 4-es fıút 210331 783262 85 

5. 10 AEP638 HURWA
EP638 

Karcagi-I.-belvízcsatorna 23,3 17 Karcag-Bucsa 215323 793232 85 

6. 10 AEP719 HURWA
EP719 

Körös-ér 37,7 17 Tiszajenı-T.bög 185969 732121 82 

7. 10 AEP804 HURWA
EP804 

Millér-csatorna 38,8 17 Szolnok 207786 740905 87 

8. 10 AEP834 HURWA
EP834 

Nagykunsági-fıcsatorna 74,4 26 T.gyenda-Kunhegyes 226128 766255 88 

9. 10 AEP835 HURWA
EP835 

Nagykunsági-fıcsatorna 
keleti ág 

17,9 26 Mezıtúr-Túrkeve 194033 773570 85 

10. 10 AEP930 HURWA
EP930 

Sajkfoki-belvízcsatorna 32,2 17 Heves-Kisköre 244108 755603 87 

11. 10 AEQ060 HURWA
EQ060 

Tisza Hármas-Körösig 158,2 20 Szolnok 203466 736523 79 

12. 10 AEQ060 HURWA
EQ060 

Tisza Hármas-Körösig 158,2 20 Tiszaug 169669 726274 78 

13. 10 AEQ059 HURWA
EQ059 

Tisza Kisköréig 118,1 20 Tiszabábolna 260806 782116 87 

14. 10 AEQ117 HURWA
EQ117 

Villogó-csatorna 37,4 17 4-es fıút 212055 784763 85 

15. 10 AEQ140 HURWA
EQ140 

Zagyva alsó 59,3 19 Jásztelek 238161 721374 87 

 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

198

4.1.1. j) Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 
(VOR) 

EU 
kódja Neve Hossza 

(km) T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 
X* 

EOV 
Y* 

Mag. 

(m 
B.f.)* 

1. 11 AEP407 HURWA
AA642 

Csukás-éri-fıcsatorna 
a. 

16.67 17 Kiscsukás-ér torkolata a. 146780 722370 84 

2. 11 AEP432 HURWA
AA593 

Dong-éri-fıcsatorna 
alsó 

15.24 19 Baks Máriatelepnél 136270 732320 82 

3. 11 AEP433 HURWA
AA747 

Dorozsma-Majsai-fcs 
alsó 

5.03 17 torkolat felett 104460 724980 83 

4. 11 AEP472 HURWA
AA516 

Fehértó-Majsai-fcs. 
alsó 

11.07 17 Szatymaz mérımőtárgy 111900 727860 83 

5. 11 AEP479 HURWA
AB063 

Félegyházi-vízfolyás 45.41 18 Gátéri átkötı feletti mőt. 146410 720050 85 

6. 11 AEP586 HURWA
AB816 

Hódtó-Kistiszai-
csatorna 

16.57 26 torkolat felett 109460 744140 77 

7. 11 AEP720 HURWA
AB407 

Körös-éri-fıcsatorna 44.88 18 Kelebiai halastavak felett 98040 693010 123 

8. 11 AEP783 HURWA
AA835 

Maros torkolat 28.61 20 torkolatnál 99900 744470 80 

9. 11 AEP784 HURWA
AA835 

Maros kelet 22.21 20 országhatáron 92020 777900 88 

10. 11 AEP985 HURWA
AA370 

Széksóstói-fıcsatorna 
a. 

9.33 17 Mórahalom, osztómőtárgy 98030 715450 92 

11. 11 AEQ056 HURWA
AA506 

Tisza déli országhatárig 84.01 20 országhatáron 93600 731290 80 

12. 11 AEQ056 HURWA
AA506 

Tisza déli országhatárig 84.01 20 Maros torkolat felett 104480 741270 80 

* Térképrıl leolvasott értékek, a mérések során pontosítva lesznek. 
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4.1.1. k) Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

Víztest Mintavétel 

S
o

rs
zá

m
 

K
Ö

-V
I-

Z
IG

 
sz

á
m

 

Rend-
száma 

(VOR) 
EU 

kódja 
Neve 

Hosz-
sza 

(km) 

T
íp

u
sk

ód
 

Helye 
EOV 

X 
EOV 

Y 

Mag. 
(m 

B.f.) 

1. 12 AEP567 HURWA
EP567 

Hármas-Körös 90,99 20 Gyoma, vízmérce 179450 786800 78,6
6 

2. 12 AEP567 HURWA
EP567 

Hármas-Körös 90,99 20 Kunszentmárton , vízmérce 167831 743425 76,1
3 

3. 12 AEP668 HURWA
EP668 

Kettıs-Körös 37,11 20 Mezıberény, közúti híd 169747 804837 80,4
6 

4. 12 AEP475 HURWA
EP475 

Fekete-Körös 20,11 19 Sarkad-Malomfok, 
orsz.határ 

152713 832197 84,5
0 

5. 12 AEP471 HURWA
EP471 

Fehér-Körös 9,57 19 Gyulavári országhatár 145256 825061 85,0
3 

6. 12 AEP953 HURWA
EP953 

Sebes-Körös 43,88 19 Körösszakál, közúti híd 189561 848262 92,1
5 

7. 12 AEP954 HURWA
EP954 

Sebes-Körös 14,47 19 Körösladány, vízmérce 180763 804922 80,9
8 

8. 12 AEP954 HURWA
EP954 

Hortobágy-Berettyó 78,91 19 Ecsegfalva, vízmérce 202838 791659 81,7
5 

9. 12 AEP322 HURWA
EP322 

Berettyó 73,55 19 Szeghalom, vasúti híd - - 82,59 

10. 12 AEP589 HURWA
EP589 

Holt-Sebes-Körös 52,18 17 Mágori híd 179211 816038 82,53 

11. 12 AEP459 HURWA
EP459 

Élıvíz-csatprna 38,60 18 Pósteleki bekötıút hídja - - 80,00 

12. 12 AEP516 HURWA
EP516 

Gerlai-Holtág 12,11 15 Vasbeton híd (10+685 sz.) 150831 812243 80,00 

13. 12 AEP492 HURWA
EP492 

Folyáséri-fıcsatorna 21,07 17 Körösladány-Gyoma között 180020 781182 81,00 

14. 12 AEQ086 HURWA
EQ086 

Vargahosszai-fıcsatorna 23,49 15 Rosszerdei bekötıúti híd 160127 814461 80,00 

15. 12 AEP599 HURWA
EP599 

Hosszúfok-Határér-
Köleséri-fcs. 

36,41 26* Sarkadkeresztúri közúti híd - - 80,00 

* A Hosszúfok-Határér-Köleséri-fıcsatorna mesterséges víztestként van besorolva, de a Kölesér természetes vízfolyás 
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4.2 M ÉRÉSI TAPASZTALATOK A K ÖZÉP DUNÁNTÚL TÉRSÉGÉBİL 

A mérési program július elsı felében vált véglegessé. 15 szelvény került kijelölésre, mind 
kisvízfolyáson. A szelvények tipológia szerint 9 típusba tartoznak, közülük 5 operatív 
monitoring hely és 10 eddig nem megfigyelt vízfolyáson található. 

A mérésekre augusztus 6. és szeptember 29. között került sor. A vízhozammérést, 
völgyszelvény felvételt 4 fıs csoport végezte, a biológiai felmérések 2-3 fıs csoporttal 
történtek. A vízhozammérések forgómőves sebességmérıvel történtek, egy szelvényben 
csónakról, egyébként (gumiruhában) vízben állva. A mért vízhozamok néhány 10 l/s-tól 3,6 
m3/s-ig terjedtek. A mérések – a Donát-patak kivételével – a nyári kisvizes idıszakot 
jellemzik. 

Két vízfolyás a mérés idıpontjában teljesen ki volt száradva. 

A hordalékminták és a mederanyag-minták a VITUKI laboratóriumába kerültek 
feldolgozásra. 

A terepi munka teljesítettnek tekinthetı, az adatfeldolgozás, adatrögzítés még hátravan. 

Néhány észrevétel, javaslat a végzett munkával összefüggésben: 

- Esetenként jelentıs növényirtásra, favágásra került sor a geodéziai munkák és a 
vízhozam-mérés elvégzéséhez. 

- Több szelvényben a meder 100 %-ig be volt nıve lágyszárú növénnyel (nád, sás stb.), 
melyet a méréshez ki kellett irtani. 

- A választott szelvények esetenként vízhozam-mérésre nem a legkedvezıbbek, de a 
sebesség eloszlás ismeretének igénye miatt itt kellett sebességet mérni. 

- A fenékesés mérés kis vízfolyásokon csak közelítıleg végezhetı el kellı 
megbízhatósággal, illetve pontossággal. 

- A referencia szelvény megnevezést nem tartjuk szerencsésnek, mert ennek a 
kifejezésnek a VKI terminológiában más jelentése van. 

- Javasoljuk, hogy az adatlapon lehetıleg több dátum szerepeljen, pl. külön a vízhozam-
mérésnek, külön a mederanyag mintavételnek, a biológiai állapotfelvételnek stb. 

A mérési körülmények illusztrálására az alábbi képeket mutatjuk be. A képek térképi 
azonosításának megkönnyítését a mellékelt helyszínrajz teszi lehetıvé. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

201

 

 

Bitva patak felsı, Farkasgyepü 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

202

 
Gaja patak alsó, Moha-Sárkeresztes 

 

Hajagos patak, Dabrony 
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4.3 M ÉRÉSI TAPASZTALATOK AZ ÉSZAK DUNÁNTÚL TÉRSÉGÉBİL 

Mérésre, állapotfelvételre kijelölt víztestek száma: 14 db volt, az alábbi megoszlásban: 

- Ebbıl kisvízfolyás: 6 db 
- Közepes vízfolyás: 6 db 
- Duna: 2 db 

A mérések végrehajtására augusztus 25. és szeptember 3-a között került sor. 

A mérések végrehajtásához használt mérıeszközök: 

Vízhozam- és sebességeloszlás mérésekhez: 

- RDI WH Rio Grande 1200 kHz ADCP, 
- Trimble AgGPS 114 Differenciál GPS OmniSTAR jelkorrekcióval, 
- SEBA forgószárnyas vízsebességmérı. 

Völgyszelvény- és esésméréshez: 

- Thales Z-MAX kétfrekvenciás geodéziai GPS hálózati RTK módban, 
- SOKKIA kompenzátoros szintezımőszer. 

Mederanyag-mintavételhez: 

- Mintavevı harang. 

Környezeti állapotfelvételhez: 

- Digitális fényképezıgép, 
- Garmin GPS map 76C navigációs GPS. 

A mérések minden szelvényben biológus közremőködésével történtek. A kémiai mérések 
elvégzéséhez szükséges vízminták a morfológiai mérésekkel egyidejőleg kerültek megvételre. 
A vízkémiai vizsgálatok az oldott oxigén mérés kivételével az Igazgatóság Fertırákosi 
Kutatóállomásán kerültek elvégzésre. 

A lebegtetett hordalék (összesen 54 db minta) és a mederanyag-minták (összesen 18 db minta) 
vizsgálatát helyben végeztettük el. 

A vízhozammérések 7 szelvényben ADCP-vel, 7 szelvényben pedig forgószárnyas vízsebes-
ség mérıvel történtek. A 7 szelvény közül a következıkben volt lehetıség álló- és 
mozgóhajós sebességeloszlás-mérésre: 

- Duna – Nagybajcs 
- Duna – Koppánymonostor 
- Rába – Árpás 
- Rába – Gyır, Kovalter 
- Mosoni-Duna – Mecsér 

A völgyszelvény-felvételeket 1 szelvény kivételével minden esetben geodéziai pontosságú 
GPS vevıvel végeztük. A környezeti állapotértékelés elkészítéséhez nagyszámú digitális fotó 
készült; valamint minden szelvényben kitöltésre került egy állapotértékelı adatlap. A mérések 
helyszíni körülményeirıl az alábbi képsorozattal számolunk be, a szelvények 
megnevezésével. 
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Répce alsó – Tızeggyármajor, Markósaroki duzzasztó alatt; 2008.8.27. 

 

Lajta-f ımeder – Hegyeshalom, 2008.9.02. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

205

 
Mosoni-Duna középsı – Mecsér, 2008.9.02. 

 
Rába torkolati szakasz– Gyır-Kovalter, 2008.9.03. 
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4.4 M ÉRÉS A DUNA FAJSZI SZAKASZÁN  

 

Lebegtetett hordalék mintavevı és fenékérzékelı 

 

Lebegtetett hordalék minta elhelyezése 
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Harangos mederanyag-mintavevı 

 

Mederanyag-mintavétel 
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Mederanyag-mintavétel 

 

Mederanyag-minta „vizsgálata” 
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A mérıcsoport 

4.5 A FELMÉRÉSEK SORÁN KELETKEZETT ADATOK FELHASZNÁLÁSA A 

BIOLÓGUS ÉS A VEGYÉSZ SZEMÉVEL  

4.5.1 Általános érvényő megállapítások 

A felmérés lehetıséget teremtett arra, hogy az elemi adatokat tartalmazó vízminıségi 
adatbázis mellett létrejöjjön egy ugyancsak elemi (VKI szerinti hidrológiai, hidromorfológiai, 
környezeti) adatokat tartalmazó adatbázis. A két adatbázis egymást kiegészítve segíti a 
vízfolyások állapotértékelését. Hasonlóan a vízminıségi értékeléshez (1 mintavételi hely 
adataiból általánosítunk a víztestre), reprezentatív vizsgálati hely kiválasztása esetén a 
hidromorfológiai felmérés eredményei is általánosíthatók a vizsgált vízfolyásra. További és 
sokkal fontosabb lehetıséget látunk abban, hogy expedíciószerő hidromorfológiai 
felmérésekkel (amit ráadásul a hossz-szelvény mentén több helyen is el tudunk végezni), 
egyre több és több hasznos információt nyerünk a vizsgált vízfolyásról, annak környezetérıl, 
a tényleges vagy potenciális szennyezıforrásokról és azok lokális hatásairól, a víztestben 
végbemenı folyamatokról. Ezeket az ismereteket a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 
folyamatában, az intézkedések hatásának megítélésében nem nélkülözhetjük. 

A hidromorfológiai monitoringhelyek ismételt vizsgálata esetében a változás tendenciája jól 
követhetı. A helyszíni környezeti tapasztalatok, benyomások segítséget nyújtanak a 
hosszmenti, légifelvételek alapján történı kiértékelésben, általánosíthatóságban.  

A felmérés alapján feltöltött adatbázis  adatokkal, fotódokumentációval segíti a víztestenkénti 
hidromorfológia-makrofita állapotértékelést. 

A vizsgált kémiai paraméterek tájékoztató, vázlatos képet adnak a víztestrıl. Arra azonban 
mindenképp alkalmasak, hogy a problémás helyeket felderítsük mind szervesanyagterhelés, 
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mind tápanyagterhelés vonatkozásában. Ilyen esetben a környezeti jellemzık leírását és a 
potenciális szennyezıket áttekintve az összegyőjtött adatok alapján valószínősíteni lehet az 
okokat. 

Különösen nagy értéke a projekt során kifejlesztett számítógépes adattároló-feldolgozó 
rendszernek, hogy a helyszíni vizsgálatok során szerzett vizuális élményeket fényképi 
formában, jól áttekinthetıen, magyarázatokkal is ellátva tárolja, segítve ezzel a késıbbi 
kiértékelést végzıket abban, hogy az adott víztestet ne csak az adatokon keresztül próbálják 
elképzelni, hanem szembesüljenek annak valós képével is. Tapasztalataink szerint az idıbeli 
változások megítélésében nagyon sokat segít ez a lehetıség, az ismételt vizsgálatok során 
visszanézve a tárolt képeket, esetleg könnyebb lesz megítélni az adatokban megmutatkozó 
változásokat. 

4.5.2 Néhány kiragadott példa – rövid esettanulmányok 

Az alábbiakban néhány, a projekt keretében vizsgált vízfolyás esetében áttekintjük az 
adatbázisban hozzáférhetı adatokat és példákat adunk az azokból levonható következtetésekre 

4.5.2. a) Egy nagy folyó – a Duna Fajsznál 

Nagy folyók esetében a vízminıségi paraméterek elég kiegyenlítettek. Nem függenek 
jelentısen az adott rövidebb szakasz viszonyaitól, hiszen hatalmas víztömegük vízminıségi 
állapotának megváltoztatásához nagyon jelentıs behatás szükséges (pl. egy Budapest szintő 
város szennyvizének bevezetése). Az ilyen vízfolyások esetében a vízminıségi állapot 
megítéléséhez hosszú szakaszok vizsgálata szükséges. 

A medermorfológia ismeretében azonban néhány – talán általánosnak látszó megállapítás 
azonban tehetı. A nagy vízmélységek, a homokos aljzat, a nagyobb vízsebességek nem 
kedveznek a magasabbrendő vízinövényzet kialakulásának. Ennek megfelelıen a növényzeti 
zónák közül csak a nyílt víz és a parti bokorfüzes erdı kialakulására van lehetıség. Ezek a 
viszonyok aztán befolyásolják a többi élılénycsoport megjelenését is: a makrozoobenton és a 
halak is nyilvánvalóan alkalmazkodnak ehhez az élıhelyhez, a kialakult élılény-közösségek 
jó közelítéssel jósolhatók a felmérés során szerzett adatok alapján. A Duna vízminıségi 
problémái között szerepel az algásodás, a nagy folyók fitoplanktonjának mennyiségi, 
minıségi alakulását viszont alapvetıen meghatározzák a mélység, sebesség, 
hordalékviszonyok és a növényi tápanyagok N, P) mennyisége. Az algásodottság viszont 
összefügg az oxigénviszonyokkal. 

Fontosnak ítéljük meg azokat a más módon meg nem szerezhetı ismereteket, amikhez csak a 
bejárás során juthattunk. Nyitott szemmel járva a területen számos érdekes vagy 
elgondolkodtató dolgot láthatunk. A balparti hullámtéren lévı keskeny véderdıben jelentıs 
mérető trágyalerakóra bukkantunk, ami a felmérés során ugyan majdnem üres volt, de az év 
egy részében biztosan használatban van és  egy magasabb vízállás esetén mindenképp 
bemosódik a vízfolyásba, ahol a bal parton lokális szennyezést okoz. A Duna jobb partján 
pedig, ahol szélesebb hullámtér van, az ártéri ültetett erdık között nagymérető szántó 
mőveléső mezıgazdasági területeket találtunk, ahol kukoricát termesztenek. Itt a 
növényvédıszerek használata, és a tápanyagpótlás okozhat terhelést a Dunának. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy ez az ártéri rész magasabb terület, de még így is idıszakosan elöntésre kerül. 
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4.5.2. b) Egy közepes vízfolyás – a Főzvölgyi csatorna Dunatetétlennél 

A vízfolyáson mesterséges és természetes szakaszok váltakoznak. A vizsgált szakasz a kissé 
kanyargós vízfolyás egy mesterségesen létesített szakasza olyan helyen, ahol rendszeresen 
léptek fel a múltban halpusztulások.  A völgyszelvény elfajult, trapéz medret mutat, ennek 
megfelelıen a mederben széles nádas sáv található. A szakasz fölötti zsilip duzzasztást tesz 
lehetıvé.  

A növényzeti zónák a közepes vízfolyás természetes zonalitásának majdnem megfelelnek, a 
meder hínárnövényzettel erısen benıtt, ami tápanyagterhelésre utal. Ennek lehetséges oka 
részben a falu közelsége (települési diffúz szennyezés), részben a valódi parti sáv és a 
védıövezet hiánya. A szántóföldek a vizsgált szakaszon a partélig húzódnak. A partok 
gyomosak, a balparton depónia felhalmozása miatt meredek. Az alacsony oxigénszint jól jelzi 
a meder túlnövényesedését. A védızóna hiánya miatti N, P terhelést a nagy hínárbiomassza 
mutatja. 

4.5.2. c) Egy kis, idıszakos vízfolyás – a II. övcsatorna Izsáknál 

A mesterséges csatorna esetében a terület tulajdonságait a mesterséges jelleg és a víztestre 
telepített jelentıs szennyezıforrás egyértelmően meghatározta. A felmérés során tapasztaltak 
mindenben alátámasztották, sıt felülmúlták várakozásunkat.  

A meredek, mély meder partján jelentıs magasságú, már-már töltésnek látszó depónia 
található a szennyezés következtében bekövetkezı gyors feliszapolódás miatti gyakori 
kotrások miatt. A parti sáv a szervesanyagterhelés és a rendszeres bolygatás miatt erısen 
gyomosodott.  

A nem megfelelıen mőködı szennyvízteleprıl kikerülı „tisztított” szennyvíz a 
hordaléktöménységben is megmutatkozó jelentıs mennyiségő lebegıanyagot szállít. A víz 
gyakorlatilag tejszerően zavaros, szürke. A vízhozam és sebességadatokból látszik, hogy a 
csatorna sekély, kis vízhozamú, a bevezetett szennyvizet hígító hatásával nem számolhatunk. 
A sebesség lehetıvé teszi a szerves iszap gyors ülepedését: a 16 cm-es átlagos vízmélységhez 
a rendszeres kotrások ellenére is 20-30 cm-es iszapréteg tartozik. 

A vízminıségi paraméterek katasztrófális képet mutatnak. Az átlagosan kb 100-szoros 
tápanyagtartalom mellett 10-szeres szerves anyagtúllépés mutatható ki. Ennek megfelelıen a 
vízfolyás oldott oxigéntartalma gyakorlatilag 0. Biológiai szempontból ennek az állapotnak 
már súlyos következményei vannak a víz élılényeire. (A elmérés eredményei alapján a 
környezetvédelmi hatóság figyelmét is felhívtuk a kialakult állapotokra) 

4.5.3 Példák az adatbázisból leszőrhetı összefüggésekre 

Az adatbázisban tárolt információk megfelelı csoportosításával az egyes vízfolyás csoportok 
tulajdonságai között összefüggéseket állapíthatunk meg. A környezeti paraméterek esetében a 
rendszerek különbözısége, az ok-okozati összefüggések bonyolult rendszere miatt ezek az 
összefüggések természetesen nem mutatnak szoros korrelációt, de általános érvényő 
megállapítások tehetık a vízfolyásokra.  A megfigyelt összefüggésektıl jelentıs eltérést 
mutató vízfolyások esetében pedig megvan a lehetısége, hogy további vizsgálatokkal 
magyarázni tudjuk viselkedésüket (pl. eddig ismeretlen szennyezı hatása a vizsgált szakaszon 
vagy a felett).  
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4.5.3. a) Vízmélység – hordaléktöménység – vízsebesség – iszapvastagság - 
növényesség - oxigén viszonyok 

Az 4-1. Táblázatban szereplı változókat kiemelve nagy, közepes és kisvízfolyások esetében 
láthatók a csoport jellemzıi, az eltérések ezeken belül, és az eltérések okai is sok esetben 
valószínősíthetık.  

Példaként említhetjük, hogy nagy vízfolyások esetében nagy a vízsebesség, nagyobb a 
vízmélység, kevés az iszap, nincs hínárnövényzet, a meder nem benıtt, jók az 
oxigénviszonyok (ettıl csak rossz adat miatt volt kivétel: a Hármas-Kırös, ahol a jellege 
ellenére 100% benıttséget jelzett az adatbázis, a fotókon visszanézve, teljesen növénymentes 
víztömeget látni!).  

A közepeseknél a kisebb sebességviszonyok, kisebb vízmélység, a hínarak és a benıttség 
aránya már nagyobb, oxigénviszonyaik is változóak. Némelyikben a jóval nagyobb mértékő 
feliszapolódásra magyarázatot kapunk, ha mellétesszük a szervesanyag terhelést (KOI 
eredmények).  

A kisvízfolyások esetében nagyon kis sebességviszonyok, mélység, és sok esetben vastag 
iszaptartalomnak megfelelıen  a meder benıttsége általánosan 100 %, vagy ahhoz közelít, az 
oxigénviszonyok jelentısen romlanak. A nagyon erıs feliszapolódottság okai is látszanak a 
legtöbb esetben. a növényesség, a kémiai mutatók illetve a területhasználat mutatóival együtt 
tekintve. 

4.5.3. b) Tápanyag komponensek – védısáv - területhasználat 

A víztestek állapotértékelésében komoly gondot okoz a diffúz szennyezıforrások (általában 
mezıgazdasági területek) hatása a víztestek vízminıségére. A probléma javítására lehetséges 
megoldásként a víztestek partján kialakítandó védısávokat ajánlják, ahol a természetes 
növényzet (fás, gyepes) területek védelmet nyújthatnak a közvetlen tápanyagbemosódás ellen.  

A 4-2. Táblázatban a területhasználat két szélsıségét mutatjuk be: Az egyik esetben a 
szakasz környezetében 100%-ban mezıgazdasági területhasználat történik, az ellenpólust 
pedig a teljes (100%-ban) természetes környezet alkotja. A vízfolyások méretét itt most nem 
vettük figyelembe a leválogatáskor.  

Jól látható, hogy a teljesen mezıgazdasági területhasználat esetén a vizsgált tápanyagok 
(nitrogén és foszfor-formák) sokkal nagyobb arányban mutatnak túllépéseket, mint a 
természetes területek esetén (nem megfelelı állapot: sárga és piros színnel jelölve). A 
nitrogénformák (ammónium-, nitrit-, nitrát-ion) és az ortofoszfát-ion egyaránt mutatják a 
tápanyag terhelést.  Ha a két csoportra vonatkozóan összehasonlítjuk az átlagkoncentrációkat 
a következı képet kapjuk: 

 100% 
mezıgazdasági mővelés 

100% 
természetes környezet 

Ammónium-ion   0,99 mg/l   0,28 mg/l 
Nitrát-ion 5,3 mg/l 2,9 mg/l 

Ortofoszfát-ion   1,38 mg/l   0,43 mg/l 
 

Megfigyelhetı az is, hogy 100% mezıgazdasági mővelés esetén van három olyan vízfolyás, 
ahol nincs túllépés egyik komponensre is. E három vízfolyás közül kettı esetében azonban 
mindkét parton 20-60 m-es védısáv található! 
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A vizsgált szempontok további finomításával, a szöveges értékelésekben helyet kapott további 
információk birtokában, figyelembe véve a VKI szerinti víztípus-besorolásokat természetesen 
a fentieknél sokkal árnyaltabb képet kaphatunk a vizsgált vízfolyásokról. Mindenesetre az 
már az eddig elvégzett kisszámú vizsgálat alapján is igazoltnak látszik, hogy a 
hidromorfológiai, területhasználati és vízminıségi viszonyok összefüggései egy ilyen 
összekapcsolt adatbázis segítségével jól vizsgálhatók.  
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>80 m vízfolyások
Duna 0,931 6,96 95
Duna 1 6,85 91
Dráva 0,8 3,70 0 10 98
Hármas-Körös 0,1 4,23 2 100 1 1 85
Duna 0,66 4,35
Maros 0,921 2,97 0 79
Duna 1,19 5,01
Tisza 0,53524 3,31 7 85
Tisza 0,589 5,41 13 97
Tisza 0,582 4,65 0 94
Tisza 0,16806 6,54 15 81
Tisza 0,21 4,41 4 56
Tisza 0,99 1,24 47
Tisza 0,46058 4,30 0 79
Tisza 0,4 2,11 46

10-30 m széles vízfolyások
DVCS 0,22 1,91 30 20 20 1 1 69
Főzvölgyi fıcsatorna 0,03 0,92 15 50 80 1 1 23
XXXI. csatorna 0,13 0,80 30 30 40 1 1 93
Berettyó 0,327 0,71 15 85
Bódva 0,15 0,84 5 71
Doba csatorna 0 1,10 5 31
Dongéri fıcsatorna 0,02 0,60 48 91
Ér- fıcsatorna 0,341 1,32 3 82
Fekete víz 0,1 0,24 0 30 80 1 63
Folyáséri fıcsatorna 0,01 1,15 5 100 1 1 30
Túr 0,28 0,67 9
Gerlai holtág 0,04 0,92 5 100 1 1 62
Lajta 0,97 0,76
Bódva 0,58 0,17 84
Hódtó-Kistiszai csatorna 0,02 1,01 106 19
Hortobágy-Berettyó 0,315 1,91
Hortobágy-fıcsatorna 0,169 1,36 8 77
Hortobágy-Berettyó 0,23 1,55 10 100 1 1 43
Zagyva 0,10692 0,77 20 1 1 42
Kerka patak 0,08 0,59 0 79
Rábca 0,13598 1,73 36 2 3 1 1
Millér csatorna 0,06473 0,90 38 15 30 1 40
Nagykunsági-fıcsatorna  Keleti-ág 0,36277 1,80 0 30 1 1 57
Kapos 0,17535 0,65 5 100
Pinka 0,3 0,49 0 66
Rába 0,42 1,23 0 61
Rába 0,3 0,66 0 29
Marcal 0,14 0,72 12 10 15 1 1
Sajó 0,23 0,66 5 74
Túr 0,074 1,04 3 7 1 76
Sió-holtág 0,11543 1,06 50 100
Villogó csatorna 0,0834 1,03 16 10 66  

4-1. Táblázat Vízmélység – hordaléktöménység – vízsebesség – iszapvastagság - növényesség - 
oxigén viszonyok 
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<5 m széles vízfolyások
Bácsbokodi-Kígyós 0,04 0,31 10 100 38
II. övcsatorna 0,12 0,16 25 1
Kígyós 0,04 0,26 8 100 22
VII. csatorna 0,03 0,20 36 100 8
Almás patak 0,06 0,32 10 20 100 1 38
Alsó-Válicka patak 0,09 0,25 20 100 43
Arany patak 0,19 0,29 7 100 96
Babócsai Rinya 0,28 0,14 5 15 50 1 22
Bárna patak 0,28 0,09 58
Ménes patak 0,03 0,23 4 80 80 1 59
Gaja patak 0,47173 0,20 0 100
Bükkösdi vízfolyás 0,02548 0,10 5 30 70
Csörnöc-Herpenyı 0,07 0,13 12 100 29
Hajagos 0,0938 0,20 1
Dombó csatorna 0,06 0,29 0 40 90 1 1 55
Szuha patak 0,11 0,08 0 63
Eger patak 0,43 0,20 10 77
Bódvaj patak 0,14 0,32 4 10 90 54
Köves-patak 0,21346 0,14 5
Félegyházi fıcsatorna 0,04 0,40 3 15
Gerje 0,01819 0,24 38 100 1 85
Hanyi csatorna 0,01171 0,14 35 100 50
Tapolca patak 0,25196 0,46 6 50 100 1
Gaja patak 0,31239 0,13 0
Rák patak 0,05807 0,22 30 20 100 1
Vajai (III.) fıfolyás 0,15 0,14 50 50 1 35
Karasica 0,07 0,07 5 20 67
Török patak 0,17 0,08 72
Concó patak 0,08802 0,09 6 5
Kondoros -csatorna 0,185 0,67 5 93
Korcsina csatorna 0,11 0,33 26 20 80 1 1 102
Koroknai-patak 0,08 0,50 5 50 63
Általér 0,22795 0,19 4 5 95
Körös-ér 0,01741 0,28 28 10 38
Máriapócsi-(IV.) fıfolyás 0,32 0,37 42 10 100 1 1 61
Szinva patak 0,18 0,10 107
Gaja patak 0,07 0,58 25 40 100 1 1
Mór-Bodajki vízfolyás 0,1285 0,15 30 100
Nagy-ér 0,03 0,26 71
Koppány 0,32 0,20 15 70 72
Kállai (VII.) fıfolyás 0,23 0,51 8 10 90 27
Orfő patak 0,19 0,03 30 20 60 1 0
Hangony patak 0,81 0,20 20 1 29
Feketevíz 0,04 0,31 28
Rákos-patak 0,13 0,57 10 30 30 1 21
Keleti-Bozót 0,12 0,41 20 50 75
Dera patak 0,07 0,14 73
Principális csatorna 0 0,32 50 25
Völgységi patak 0,05807 0,22 60 100
Rák patak 0,57233 0,12
Bükkös patak 0,13 0,09 73
Jósva patak 0,35 0,18 89
Keleti övcsatorna 0,08 0,41 21 1 1 46
Donát patak 0,528 0,60 0 100
Tarna 0,2 0,19 50 55 1 86
Völgységi patak 0,24 0,06 0 30 85  
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100% mezıgazdasági területhasználat
Főzvölgyi fıcsatorna 100 nincs [0] nincs [0] 0,15 0,00 0,20 0,02
Kiskunsági fıcsatorna 100 20-60 m [3] 20-60 m [3] 0,13 0,01 0,70 0,08
Almás patak 100 nincs [0] nincs [0] 4,55 2,52 13,50 2,82
Alsó-Válicka patak 100 nincs [0] nincs [0] 5,86 0,20 1,97 0,43
Ménes patak 100 nincs [0] nincs [0] 0,22 0,05 3,20 0,90
Hajagos 100 nincs [0] nincs [0] 0,15 0,05 2,40 0,21
Szuha patak 100 nincs [0] nincs [0] 0,13 0,10 12,40 1,22
Bódvaj patak 100 nincs [0] 6-20 m [2] 0,30 0,60 3,80 2,50
Ferenc tápcsatorna 100 20-60 m [3] 6-20 m [2] 0,02 0,01 0,20 0,02
Galga patak 100 nincs [0] nincs [0] 155,00 0,67 6,00 2,00
Karasica 100 nincs [0] nincs [0] 0,17 0,12 12,00 0,46
Általér 100 nincs [0] nincs [0] 0,54 0,05 0,79 0,43
Máriapócsi-(IV.) fıfolyás 100 6-20 m [2] 6-20 m [2] 0,50 0,60 6,80 2,30
Kállai (VII.) fıfolyás 100 nincs [0] nincs [0] 0,37 0,20 3,40 7,40
Feketevíz 100 nincs [0] nincs [0] 3,50 0,85 15,00 2,15
Völgységi patak 100 nincs [0] nincs [0] 0,05 0,09 8,60 1,08
Jósva patak 100 <6 m [1] <6 m [1] 0,02 1,79 0,00 0,42
Keleti övcsatorna 100 6-20 m [2] 6-20 m [2] 0,20 0,10 4,50 0,40

100% természetes terület
Duna 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,03 0,02 1,53 0,06
XXXI. csatorna 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,60 0,01 0,60 0,07
Nádor csatorna 100 nincs [0] nincs [0] 0,02 0,01 0,18 0,28
Csörnöc-Herpenyı 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,07 0,02 0,92 0,02
Dráva 100 20-60 m [3] nincs [0] 0,01 0,02 3,80 0,12
Köves-patak 100 nincs [0] nincs [0] 0,01 0,01 4,50 0,02
Bodrog 100 6-20 m [2] 6-20 m [2] 0,09 0,81 0,03 0,06
Ikva patak 100 20-60 m [3] <6 m [1] 0,25 0,11 8,61 0,71
Rába 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,16 0,01 1,63 0,16
Lajta 100 20-60 m [3] <6 m [1] 0,01 0,02 1,54 0,10
Gaja patak 100 nincs [0] nincs [0] 1,35 0,06 6,05 0,65
Concó patak 100 >60 m [4] 20-60 m [3] 0,40 0,03 6,06 0,41
Mosoni-Duna 100 >60 m [4] 20-60 m [3] 0,11 0,01 1,06 0,10
Gaja patak 100 nincs [0] nincs [0] 0,04 0,01 1,55 0,72
Mór-Bodajki vízfolyás 100 nincs [0] nincs [0] 0,09 0,04 1,00 0,20
Duna 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,10 0,01 0,81 0,08
Túr-Belvíz fıcsatorna 100 6-20 m [2] 20-60 m [3] 0,25 0,05 2,30 0,80
Hangony patak 100 <6 m [1] nincs [0] 0,62 4,99 0,45 0,78
Rákos-patak 100 6-20 m [2] 6-20 m [2] 1,65 1,07 17,30 3,00
Marcal 100 20-60 m [3] 20-60 m [3] 0,31 0,01 1,31 0,58
Sajó 100 >60 m [4] 20-60 m [3] 0,07 1,38 0,02 0,08
Ronyva patak 100 6-20 m [2] 6-20 m [2] 0,05 1,43 0,01 0,26
Túr 100 6-20 m [2] >60 m [4] 0,12 0,06 2,80 1,50
Rák patak 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,09 0,01 1,01 0,07
Bükkös patak 100 <6 m [1] <6 m [1] 0,12 0,02 3,80 0,47
Tisza 100 >60 m [4] nincs [0] 0,80 0,04 2,80 0,20
Tisza 100 20-60 m [3] >60 m [4] 0,17 0,08 3,20 0,35
Csaronda fıcsatorna 100 >60 m [4] >60 m [4] 0,25 0,10 2,15 0,28
Tisza 100 20-60 m [3] nincs [0] 0,40 0,10 3,95 0,35  

4-2. Táblázat Tápanyag komponensek – védısáv - területhasználat 
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4.6 A PROJEKT KERETÉBEN ALKALMAZOTT HIDRODINAMIKAI MODEL L 
ELMÉLETI HÁTTERE  

4.6.1 Matematikai modell 

Háromdimenziós leírásban a folyadéktest térfogat- és az impulzus megmaradását a Navier-
Stokes egyenletek fejezik ki, amelynek a Reynolds-féle idıátlagolt változatát alkalmazzuk. A 
leírásmódban kiemelendı az idıbeni átlagolás szerepe, nevezetesen a sebességet két 
összetevıre osztjuk fel, egy alkalmasan választott T idıalapra vett Ui átlagsebességre és a 
pillanatnyi sebesség ettıl való eltérésére, az ún. ui pulzációs sebességre. Az i  index a vektorok 
három merıleges irányú vetületére utal (azaz x1 ≡ x, x2 ≡ y, x3 ≡ z, U1 ≡ U, U2 ≡ V, U3 ≡ W, 
stb.). A Reynolds-féle szétválasztással a Navier-Stokes egyenletek a következı alakot öltik: 
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ahol 
U, u = az elıbb említett átlagos és a pulzációs sebesség összetevıi; 
P = nyomás; 
xj = Descartes-féle térkoordináták; 
δij  = Kronecker-delta (1 ha i = j és 0 ha i ≠ j). 

A felírás tömörségét az alkalmazott Einstein-féle összegzés teszi lehetıvé, amelynél az 
ismétlıdı indexek jelentése  
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A leíró egyenletekben az utolsó tag az idıátlagolásból származó ún. Reynolds-tag (turbulens 
pótfeszültség), amelyet a molekuláris viszkozitáshoz hasonló alakkal a Boussinesq-
közelítéssel írunk le: 
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ahol 
ρ = a víz sőrősége; 
νT = örvényviszkozitási együttható; 

k = turbulens kinetikai energia, amit a következıképpen értelmezzük: iiuu
2

1
k ≡ . 

4.6.2 Numerikus megoldás 

A modellezett tartományt háromdimenziós, strukturált rácshálóval diszkretizáljuk (részletes 
leírást lásd: Olsen, 2002). Ezt a vízszintes síkban a partvonalakra illeszkedı görbevonalú 
rácsháló alkotja, rögzített rétegszámú és arányú (más néven σ-típusú) függıleges 
rácskiosztással. Rugalmas hálógenerálást tesz lehetıvé a modellnek az a képessége, hogy a 
rácsvonalaknak nem kell ortogonálisnak lenniük. A fizikailag görbült rácshálót logikailag egy 
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ortogonális téglatestbe transzformáljuk és ezt a transzformációt alkalmazzuk az 
alapegyenletekre is. A rácspontok környezetében így téglatest alakú ellenırzı térfogatokra 
írjuk fel a térfogat- és impulzus-megmaradási törvények diszkretizált változatát. A numerikus 
megoldáshoz egy implicit véges térfogat módszert használunk. 

 

4-1.   ábra 

A fentebb bemutatott Navier-Stokes egyenletekben lévı advektív tagokat az elsı rendő 
power-law sémával fejezzük ki (Patankar, 1980). A parciális differenciál egyenletet egy új 
egyenletté alakítjuk át, melyben a cella változója a szomszédos cellák változóinak függvénye. 
Ez a függvény egy súlyozott átlagolásnak fogható fel. Az egyenletek megoldására elsı- és 
másodrendő differenciasémákat lehet alkalmazni. Az elsırendő power-law sémával a vizsgált 
cella körüli hat szomszédos cella értékeit használjuk fel, míg a másodrendő second order 
upwind séma esetén 12 cellát veszünk figyelembe.  

4.6.3 Turbulencia-modellezés 

A vízfolyásokban jelenlévı turbulens hatásokat (szabálytalan-, pulzáló áramlási jelenségek) 
az alkalmazott modell természetesen csak közelítésekkel képes figyelembe venni. Ahhoz, 
hogy az egészen kis léptékő hatásokat megfogjuk, nagyon finom felbontású rácshálóra lenne 
szükség, ami a rendkívül nagy számítási igény miatt gyakorlatilag nem kivitelezhetı. A 
számítógép kapacitásának függvényében megválasztott rácsháló felbontás mellett így a 
numerikus modell idıben átlagolt áramlási jellemzıket számít, a sebességek pulzálását, illetve 
annak hatását pedig a fent bemutatott Boussinesq-közelítéssel vesszük figyelembe. Az ebbıl 
adódó örvényviszkozitási együttható meghatározásához a turbulencia-modellezés ún. k-ε 
típusú közelítését használjuk (Rodi, 1984), ami a következı alakot ölti: 
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ε
ν µ

2k
cT =  

ahol 
ε = turbulens kinetikai energia disszipációs rátája; 
cµ = konstans. 

Mivel az alapváltozókon túlmenıen két új ismeretlen jelenik meg (k és ε) két új egyenlet 
beiktatása válik szükségessé, ami ennek a két jellemzınek a transzportját írja le: 
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Az egyenletekben Pk a kinetikai energia keletkezését kifejezı tag: 
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4.6.4 Nyomásmezı számítása 

A Navier-Stokes egyenletekben a nyomás ismeretlenként szerepel, ami egy külön módszerrel, 
nevezetesen a SIMPLE algoritmussal kerül modellezésre (Patankar, 1980). Az alapötlet az, 
hogy a nyomásmezıre felveszünk egy becsült értéket majd a folytonossági hiányt 
felhasználva elıállítjuk nyomáskorrekcióhoz szükséges egyenletet. Ha a nyomáskorrekcióval 
összeadjuk a nyomást, akkor a folytonossági egyenlet kielégül.  

4.6.5 Kezdeti- és peremfeltételek 

A vizsgált tartomány szélein levı számítási cellákra itt peremfeltételeket kell definiálni. 
Peremfeltételek a következı helyeken írandók elı: 

- befolyási szelvény 
- kifolyási szelvény 
- vízfelszín 
- mederfenék 

Ezeken a helyeken az alábbi változókra kell elıírni a peremfeltételeket: 

- sebesség-összetevık (Ux, Uy, Uz) 
- turbulencia jellemzık (k és ε) 
- nyomás (P) 

A befolyási szelvényben ún. Dirichlet-típusú peremfeltételként írjuk elı a változókat, vagyis 
az értékeket adjuk meg közvetlenül. A kifolyási szelvényben Neumann-típusú feltételt 
definiálunk, vagyis a változó gradiensének értékét adjuk meg, általában nullának, ami azt 
jelenti, hogy ott térbeni változást nem tételezünk fel. Így a vízfelszínnél Ux, Uy, P és ε 
gradiensének értéke nulla, Uz-re és k-ra pedig elıírjuk annak értékeit.  
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A mederfenéknél minden változó számítására a modell az ott kialakuló határréteg 
törvényszerőségeit leíró logaritmikus sebesség-összefüggést használja (Schlichting, 1979): 
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ahol 
U// = a sebesség mederrel párhuzamos vetülete; 
u*  = csúsztatósebesség; 
κ = Kármán-féle állandó (0,4); 
y = a vizsgált pont (a diszkrét számításban a cellaközéppont) távolsága a 

mederfelszíntıl; 
ks = a meder Nikuradze-féle érdességmagassága. 
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4.7 A PROJEKT KERETÉBEN ELVÉGZETT ÁRAMLÁSTANI 
MODELLVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI  

4.7.1 Víztest: Fajszi Duna-szakasz 

Mérési állapot (Vízhozam: Q=3350 m3/s) 

 

Térbeli sebességeloszlások axonometrikus nézetben (fent: ADCP, lent: modell) 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

222

 
Mélységátlagolt sebességeloszlások (bal: ADCP, jobb: modell) 

Kisvízi állapot (Vízhozam: 1500 m3/s) 

 
A modell által számított térbeli sebességeloszlás axonometrikus nézetben. 
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A modell által számított mélységátlagolt sebességeloszlás. 

 
A modell által számított vízmélység mezı. 
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A modell által számított fenékcsúsztató-feszültség mezı. 

 

Élıhely kategorizálás a fenti hidromorfológiai jellemzık alapján. 
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4.7.2 Víztest: Mindszent alatti Tisza-szakasz 

Mérési állapot (Vízhozam: Q=480 m3/s) 

 

A modell által számított térbeli sebességeloszlás axonometrikus nézetben. 

 

A modell által számított mélységátlagolt sebességeloszlás. 



A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 
 

Projekt zárójelentés 
 
 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék. 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. 
Tel.: (06-1-)463-11-64, fax: (06-1)-463-18-79 www.vit.bme.hu  

226

4.7.3 Víztest: Drávaszabolcsi Dráva-szakasz 

Mérési állapot (Vízhozam: Q=480 m3/s) 

 

A modell által számított térbeli sebességeloszlás axonometrikus nézetben. 

 
A modell által számított mélységátlagolt sebességeloszlás. 

 


