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Engedélyezéshez szakmai támogatás 

Nemzetközi határvízi vízrajzi feladatok ellátása 

Vízrajzi projektek bonyolítása 

 

Vízrajzi hálózat üzemeltetés, fenntartás 
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OVF munkacsoportokban részvétel 

Oktatás támogatása 

 

 



Országos Vízrajzi Szolgálat: 131 éves   - VIZIG vízrajz 

1886.: KKM Vízrajzi Osztály (Péch József), 1928.: Vízrajzi Intézet, 1952.-2012.: VITUKI Vízrajzi Osztály 

 A VITUKI-t 1976-ban átalakították:  vízrajzi mérések decentralizálása 

1953.:  OVH, 12 Vízügyi Igazgatóság  

 Vízrajzi mérési és feldolgozási feladatok átvétele a VITUKI-tól 

  1975: Kis-Balatoni mérések,    1976: kisvízfolyások 

  1980: folyók         1982: felszín közeli 

  1984: felszín alatti 

 1981: VITUKI szakfelügyelet 

 1975- 1980:  Számítógépes adatfeldolgozás kezdete, (Szentendre, Kandó) 

 

NYUDUVIZIG Vízgazdálkodási O. (1976) Vízkészlet-gazdálkodási Cs. (Bognár Á.) 

    Műszaki- , Vízgazdálkodás Fejlesztési Csoportok. (Pachner Cs.) 

    Felszín alatti Cs. 

 

VIZIG-Vízrajz időszakok: 60-as évek:    - Vízrajzi hőskor : vízrajzi hálózat kialakítása (vízmércék) 

   70-es évek:    -Vízrajzi aranykor - decentralizálás 

      - hálózat kifejlesztése 

      - műszerfejlesztések 

      - távmérés kezdete 

      - kísérleti mintavízgyűjtő, Vadása-tó 

  80-as évek:   - Távmérő hálózat kiépítése, számítástechnika beindul, SHATIR 

    - KBVR I., műszerek (analóg/digitális, UH) 

  90-es évek:   - Távmérés fejlesztése, műszerek, feldolgozórendszerek kiteljesítése (ESZTER) 

  2000-től:  - ADCP, GPRS, ESZTER fejlesztése /WebSCADA, árvízi modellek 

  



Vízrajzi fejlődés – szakember környezet 

Korábbi, vízrajzi munkát megalapozó vezetőink: 

Dr. Joó Ottó, Pachner Csaba, Bognár Árpád,  Dr. Szilágyi Endre   

Hamza István, Fülöp Szilárd 

 

Szakirányú képzések 

Vízügyi technikus képzés (Mayer  Lajos Vízügyi Szakközép) 

Vízépítő mérnök képzés (BME) 

• 1979: VITUKI nemzetközi hidrológus továbbképzés 

• 1980 : Vízrajzi szakmérnök képzés (BME Kontúr István) 

… 

• 2000: Vízrajzi szakmérnök képzés (BME Kontúr István) 

 

Eötvös József  Főiskola (ma NKE), Baja – vízügyi felsőfokú képzés 

… 

2016-ban vízrajzi szakképzést nem sikerült indítani érdeklődés hiányában 

 

 

 

 



Vízrajzi fejlődés – technikai környezet 1980-2017 

Informatikai alapok megteremtése a Vízügyi Igazgatóságon 

Hőskor: 1983-1991 

1983 

• Lyukszalag, lyukkártya, R-32 BME, kötegelt feldolgozás a helyszínen 

• Távoli feldolgozás, ÁSZSZ Honeywell Bull, TSS rendszer 

1984 

• TPA 1148 (KFKI, DEC PDP), VITAF vízügyi országos informatika fejlesztés 

1986 

• TPA feldolgozó rendszerek beindulnak 

• Asztali számítógépek megjelenése (VPPC, VT-16, Proper, XT 

 

 



Vízrajzi fejlődés – technikai környezet 1980-2017 

 Mikro számítógépek:  Honnan-hová? És milyen gyorsan! 

 

1976: Texas Instruments 16 bites TMS 9000 mikroprocesszor. 

1980: Sinclair Zx 80-as Z80 CPU, 1 Kb RAM, 4 Kb ROM. 

1982: Commodore 64-es (6510 CPU, 8 Kb ROM-ban Basic értelmező) 

1982: Intel 80286 mikroprocesszor (AT-hez). 

1983: IBM PC/XT Intel 8088 CPU, 10 Mb merevlemezes tároló. 

1984: Apple: Macintosh számítógép (grafikus felülettel rendelkezik).  

1984: IBM PC/AT Intel 286-os CPU, RAM 256 Kb, 1,2 Mb floppy lemez. 

1986: Intel 80386 mikroprocesszor. 

1987: IBM PS/2 termékcsalád, OS/2 operációs rendszer. 

1988: Compaq Desk pro AT 368-os. 

1990: Microsoft: Windows 3.1.  

1991: Internet Magyarországon (első domain-bejegyzés) 

 

2017: mobil telefon: CPU: 8-magos -1.2 GHz, RAM 2 GB 

 



Vízrajzi fejlődés – technikai környezet 1970-2017 

 Alkalmazott vízrajzi műszerek, mérőrendszerek 
Vízrajzi mérőműtárgyak: 

´70:  - vízhozam nyilvántartó műtárgyak/helyek tervezése, kivitelezése, műszerezése 

Mechanikus műszerek (mérők, regisztrálók):  

´70:  - vízmércék, vízszint rajzolók (METRA), csapadékmérők/írók, meteorológiai mérők/írók 

        - forgószárnyas vízsebességmérők, számlálók (+fejlesztés - AVM), GR, OPTO 

        - forgószárnyas vízsebességmérők hitelesítése 

Digitális műszerek (érzékelők, adatgyűjtők):   

´90:  - elektronikus vízszint érzékelők, adatgyűjtők 

        - forgószárnyas vízsebesség mérők (SEBA), Indukciós (FlowSens, Nautilus) 

        - csapadék impulzusszámlálók, kalapos csapadékmérő, fűthető rendszerek 

2000-től  - fejlett elektronikus érzékelők (vízszint, vízhőmérséklet, csapadék, meteorológiai 

 elemek), programozható digitális adatgyűjtők 

 

Kompakt mérő rendszerek:  ´80:  - távmérő-árvízi (saját fejlesztés, kék-doboz) 

              ´90:  - távmérő ESZTER, UH vízhozammérő (STORK) 

           2000-től  ADCP+GPS, ADP, távmérő: Kis-Balaton (WebScada) 

Kommunikáció: 

  ´80:  - URH beszédátvitel (160 MHz) 

  ´90:  - URH adatátvitel (450 MHz), kapcsolt telefon vonal  

  2000-től  - URH, telefon, GSM/GPRS 

 

Kísérleti mérőtelep: (Vadása tó), expedíciós mérések mintavízgyűjtőkön (8 vgy.) 



Állomás jellege 
Állomás 

típusa 

Vízrajzi- 

állomás 

Távmérő-

állomás 

2017.01.01 2017.01.01 

(db) (db) 

Felszíni állomás Törzs 27 24 

  Üzemi 125 88 

Felszín közeli állomás Törzs 82 2 

  Üzemi 64 0 

Felszín alatti állomás Törzs 53 0 

  Üzemi 0 0 

Forrás állomás Törzs 1 1 

  Üzemi 2 2 

Hidrometeorológiai Törzs 25 10 

  Üzemi 33 11 

Felszín alatti vízminőségi áll. Törzs 47 0 

Vízbázis védelmi állomás Üzemi 99 0 

Összesen Törzs 235 37 

  Üzemi 323 101 

Mindösszesen     558 138 

 

NYUDUVIZIG felszíni vízrajzi monitoring (2017.01.01.) 



Állomás jellege 
Állomás 

típusa 

Vízrajzi- 

állomás 

Távmérő-

állomás 

2017.01.01 2017.01.01 

(db) (db) 

Felszíni állomás Törzs 27 24 

  Üzemi 125 88 

Felszín közeli állomás Törzs 82 2 

  Üzemi 64 0 

Felszín alatti állomás Törzs 53 0 

  Üzemi 0 0 

Forrás állomás Törzs 1 1 

  Üzemi 2 2 

Hidrometeorológiai Törzs 25 10 

  Üzemi 33 11 

Felszín alatti vízminőségi áll. Törzs 47 0 

Vízbázis védelmi állomás Üzemi 99 0 

Összesen Törzs 235 37 

  Üzemi 323 101 

Mindösszesen     558 138 

 

NYUDUVIZIG felszín közeli és alatti vízrajzi monitoring (2017.01.01.) 



Állomás jellege 
Állomás 

típusa 

Vízrajzi- 

állomás 

Távmérő-

állomás 

2017.01.01 2017.01.01 

(db) (db) 

Felszíni állomás Törzs 27 24 

  Üzemi 125 88 

Felszín közeli állomás Törzs 82 2 

  Üzemi 64 0 

Felszín alatti állomás Törzs 53 0 

  Üzemi 0 0 

Forrás állomás Törzs 1 1 

  Üzemi 2 2 

Hidrometeorológiai Törzs 25 10 

  Üzemi 33 11 

Felszín alatti vízminőségi áll. Törzs 47 0 

Vízbázis védelmi állomás Üzemi 99 0 

Összesen Törzs 235 37 

  Üzemi 323 101 

Mindösszesen     558 138 

 

NYUDUVIZIG hidrometeorológiai monitoring (2017.01.01.) 



1970-es évektől: 

- kezdeti VIZIG kísérletek, távmérés fejlesztés (Pachner, 

1974.)  

- VITUKI telexdat országos hálózat része 

Távmérő hálózat kialakítása, fejlődése 

1980-as évek: 

- árvíz célú saját távmérő hálózat kiépítése, 24 állomás 

- elemek: URH torony és antenna, mérőszekrény, Metra 

vízszintmérő, elektronikus jel képzés, rádióvezérlés 

- fejlesztő: VIZIG, Bognár Árpád, Németh László 

- kommunikáció: URH beszédátvitel 

- 90-es évek elejéig működött 

1990-es évek: 

- Árvíz célú távmérő hálózat fejlesztése (ESZTER,1993., Hamza István) 

- Kis-Balaton,Zala távmérő rendszer kiépítése (ESZTER,1995, Hamza István) 

- elemek: URH torony, antenna, mérőszekrény, szonda, elektronikus 

adatgyűjtő, URH adatátvitel 

- fejlesztők: Restart Kft./Bikfalvi István, Kalocsa Engineering/Kalocsa Péter, 

Controlsoft. Kft, szakértő: Dr. Szigyártó Zoltán 

- elektronikus érzékelők megjelenése 

- rádiórendszer cseréje 160 MHz beszédátvitel > 450 MHz adatátvitel 

- hírközlés: URH beszéd- adatátvitel, kapcsolt telefon vonal 



Távmérő hálózat kialakítása, fejlődése 

2000-es évek: 

- távmérő hálózat egységesítése és országos hálózatba 

integrálása  

- Árvízi célú és Kis-Balaton, Zala távmérő rendszert egy 

központi szoftver vezérli (2005.) 

- főközpont Szombathely, alközpontok: Keszthely, 

Zalaegerszeg, Fenékpuszta, 4T műtárgy, 21T műtárgy 

- elemek: GSM-antenna, mérőszekrény, elektronikus 

érzékelők (vízszint, vízhőmérséklet, csapadék, 

meteorológiai elemek), digitális adatgyűjtő, modem 

- vezérlő- folyamatirányító szoftver: Eszter 

- fejlesztők: Bikfalvi István, Kalocsa Péter, Dataqua Kft. 

- mobil kommunikáció megjelenése-elterjedése: GSM, 

GPRS 

- távmérés: URH adatátvitel, kapcsolt telefon vonal, 

GSM/GPRS modem 



Megnevezése A központ helye 
Üzembe 

állítás éve 

Program neve és 

verziója 
Gyártó 

A program futtatásához szükséges 

operációs rendszer megjelenítő eszközök 

Árvízi célú távmérő rendszer 
9700 Szombathely 

Vörösmarty u. 2. 
1981 

Eszter 1995- 

Eszter 7 2014- 
Dr. Bikfalvi István Windows 10 pc, terminál pc 

Kis-Balaton, Zala távmérő 

rendszer 

9700 Szombathely 

Vörösmarty u. 2. 
1994/2013 

Eszter 1995- 

webSCADA 2013- 
Controlsoft Kft. Windows 10 

pc, notebook, tablet, 

okostelefon 

 

NYUDUVIZIG távmérő rendszerek (2017.01.01.) 

Igazgatóságunknál már a 80-as évek óta működik vízrajzi távmérő hálózat, melyet folyamatosan fejlesztettünk 

és kiterjesztettünk. Az utóbbi években működő ESZTER távmérő rendszerünkben ötvöztük az árvízi célú és a 

Kis-Balaton üzemirányítását segítő távmért hidrológiai és egyéb adatokat. 2014-2015-ben megújítottuk és 

szétválasztottuk a két rendszert (ESZTER7, WebScada).  



Mért adatok - mérőberendezések 

Mérőeszközök (digitális érzékelők): 

• Vízállás: nyomásérzékelős vízszintregisztáló, vízszint távadó szonda, úszós digitális vízszintmérő 

 

Észlelt, mért, regisztrált adattípusok: 

• vízállás / vízhozam / vízhőmérséklet  

• csapadék mennyiség /hó magasság /hó víz-egyenérték  

• léghőmérséklet / légnedvesség / légnyomás / szélsebesség / szélirány / talajhőmérséklet / globálsugárzás 

• zsilipállás / szivattyú teljesítmény 



Távmérő rendszerek elemei 

Mérőeszközök (digitális érzékelők): 

• Vízhőmérséklet: digitális vízhőmérséklet regisztráló v. távadó 

• Vízhozam: telepített automatikus vízhozammérő berendezés (ultrahangos v. h-adcp) 



Távmérő rendszerek elemei 

Mérőeszközök (digitális érzékelők): 

• Csapadék: automata digitális csapadékmérő (billenőedényes v. súlymérős) 

• Klímaelemek: léghőmérséklet- légnedvesség érzékelő, szélsebesség-szélirány mérő, globálsugárzás mérő, 

légnyomásmérő 



Távmérő rendszerek elemei 

Digitális adatgyűjtők, kommunikációs egységek: 

• Helyszíni adatgyűjtés és kommunikáció: elektronikus adatgyűjtő, PLC berendezés, kommunikációs 

egység, GPRS/GSM modem 



Vízhozammérő berendezések – technológiai robbanás 

Forgószárnyas vízsebességmérők: SEBA 

Mágneses indukciós vízsebességmérők: SEBA Flowsens, OTT Nautilus (1990-től) 

Beépített ultrahangos vízhozam regisztrálók, Kis-Balaton – UH terjedési idő:   

5 db STORK  (1992-2012)  

ADCP  vízhozam mérő berendezések, katamaran– doppler effektus  (2005-től) 

(RDI: 1  Rio Grande, 2  River Ray(GPS), 1 Stream Pro,  SONTEK:  1 River Surveyor 

Beépített ultrahangos vízhozam regisztráló, Kis-Balaton, Sztg – UH terjedési idő:   

3 db OTT SonicFlow (2013)  

Beépített H-ADCP vízhozam mérő berendezés – doppler effektus  (2015-től) 

(5 db ChannelMaster Kis-Balaton, 1 db Szentgotthárd ) 



Vízhozammérő berendezések – képek 



Operatív, automatikus rendszerek támogatása 

• Reggeli gyorsadat szolgáltatás – OHM 

 

• OVSZ előrejelző modellek 

 

• Rába, Mura, Balaton(DIWA) előrejelző modellek 

 

• Távmért adatokat megjelenítő rendszerek 

OVF honlap  

NYUDUVIZIG - ESZTER 

NYUDUVIZIG - WebSCADA 

 

Biztonságos NTG-re, Internetre alapozott kommunikációs hálózat  



Rába, Mura riasztó és előrejelző modell 

        Általános modell jellemzők 

- egységes modell (2 országgal közös) 

- operatív, automatikus működés  

- 6 napos előrejelzés 

- központi modell: automatikus előrejelzés 

- helyi modellek: szcenáriók készítése 

- eredmények internetes szétosztása 

- vízállapotok grafikus megjelenítése 

- hullámtéri elöntési területek megjelenítés 

- MIKE-11, Mike Flood Watch,   



Amiről még beszélni kell… 

Számítógépi feldolgozó rendszerek 

•  Szentendre(1975),  Kandó(1980), SHATIR(1986), MAHAB, Vizgeo(2017) 

 

Minőségbiztosítás  

• VITUKI szakfelügyelet(1981) - … - ISO MIR(2005) – OFVszakf. - ISO MIR(2016) 

 

     Határvízi feladatok  

• 3 reláció, rendszeres adatcsere, adatharmonizáció,  

• Árvízi előrejelző rendszerek közös üzemeltetés 

 

    Vízrajzi beruházások  

• Célzott pénzek nincsenek 

• Lehetséges források projekteken belül – hektikus, egyenetlen fejlesztés 

 

Vízrajzi hálózat üzemeltetése, fenntartása 

• Bővülő, növekvő eszközállomány: növekvő anyagi és személyi szükségletek  

• Kiegyensúlyozott fejlesztés: fenntartás kiszámítható biztosítása 

• Műtárgyak elavultak, sürgős felújítás kell, VKI szempontok 

 

 

 



Kisvízfolyások vízgyűjtőfeltárása – 1.  

     Komplex kutatási program 1972-1992 

Ajánlat egy hidrometeorológiai információ rendszerre 

Megbízás 

Adatgyűjtés a vízgyűjtőkről 

 - műszerfejlesztés, kivitelezés 

 - észlelőhálózat kiépítése 

 - észlelés megszervezése 

Adatfeldolgozás 

 - hidrológia feldolgozás 

Csapadék-lefolyási modell kiválasztása 

A modell számítógépi megvalósítása 

Modellezés az észlelt adatokkal 

 - kalibrálás 

Értékelés, kutatási jelentések 

Csapadék-lefolyás modellezés – kísérleti minta vízgyűjtők, Vadása telep 



Kisvízfolyások vízgyűjtőfeltárása – 2. 

Kísérleti vízgyűjtő kiterjesztése 

Hidrológiai analógiaalkalmazása 

  1983 

• Zala, Nagyrákosig 

• Bük-patak, Ozmánbükig 

• Medesi-patak Pórszombatig  

 

Expedíciós mérések kiterjesztése 

  1986 

• Salomvár 

• Petőmihályfa 

• Kerkafalva 

• Nova 

• Milejszeg 

  1987 

• Kis-Balaton, Falkland 



Kisvízfolyások vízgyűjtőfeltárása – 3. 



Összefoglaló áttekintés 

  Miben voltunk jók (a múltban…)? 

• szaktudás, szakembergárda 

• monitoring rendszer megalapozása 

• innováció, fejlesztések 

• anyagi erőforrások megteremtése 

• vízügyi szakember megbecsülése 

 

  Mire kell a jövőben koncentrálni? 
• adatfeldolgozó rendszereket grafikus és térinformatikai alapokra helyezni 

• részletes adatelemzések készítése, dokumentálása, közreadása 

• árvízi előrejelző modellek fejlesztése, karbantartása 

• távmérő rendszerek és műszerek megbízhatóságának javítása 

• expedíciós mérések  alkalmazása a kisvízgyűjtőkön - hidrológiai analógia  

• gazdaságos, gyakorlatias hordalékmérés  végrehajtása a folyókon 

• közérdekű hidrológiai adatok közreadása (interneten, ingyenes elérés) 

• globális éghajlat változási hatások elemzése 

• automatikus riasztó rendszer alkalmazása villám-árvízekre, helyi vízkárokra  

• növekvő eszközállományhoz és feladatokhoz anyagi erőforrás előteremtése 

• szakmaiság biztosítása a felerősödő fluktuáció  mellett 

• vízügyi szakember megbecsülésének helyreállítása 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Goda László, egykori Vízrajzi Intézeti igazgató szavai  szerint:  
”Rosszul vízgazdálkodni jó adatok birtokában is lehet, de a jó vízgazdálkodáshoz 

feltétlenül jó vízrajzi adatokra van szükség.” 
 

Köszönöm a figyelmet! 
 
 



Kiszolgáló távmérő programok 

ESZTER7 újdonságai:  

• Az Eszter7 (E47) program az Eszter 51 program továbbfejlesztése, kifejezetten a távmérés, adatgyűjtés 

céljaira optimalizált program.  

• Terminálkezelés: program futtatása más a lokális hálózatra kapcsolódó számítógépen, az adatok elérése  
• Eszter és az vízügyi SQL szerver közvetlen kapcsolatban 

• Távoli hozzáférések: program futtatása interneten keresztül távoli számítógépen (IP terminál), program 

futtatása okos telefonon (Android rendszer) 

• Távmérő program módosítás: 2015, Operációs rendszer: Windows7, Szerző: Dr. Bikfalvi István 

webSCADA képességei: 

• A program Web alapú, XML-re épülő folyamatirányítási és ellenőrző szoftver rendszer. 

• A rendszer szabványos adatbázisban (MS SQL Server,Access,…) tárolja az adatokat. A folyamatok 

vizualizációja Web szerveren keresztül történik. A kliensek egy Web szerveren keresztül tartják a 

kapcsolatot az adatbázissal és a központi szerverrel. A technológiai oldalon speciális komponensek (GPRS 

modem) felelősek a terepi kommunikáció  megvalósításáért, és a beérkező adatoknak az adatbázisban 

történő letárolásáért.  

• Terminálkezelés: program futtatása más a lokális hálózatra kapcsolódó számítógépen, az adatok elérése  
• Adattovábbítás: közvetlen on-line kommunikáció a vízügyi adatbázisokkal (vízügyi SQL) 

• Távoli hozzáférések: program futtatása interneten keresztül távoli számítógépen (web), program futtatása 

okos telefonon 

• Távmérő hálózat változás- fejlesztés- módosítás: 2013,  Operációs rendszer: Windows7 

• Fejlesztő: Controlsoft Kft., Veszprém 


