
 
 
 
 

 
 
 

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 
 

2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
 

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE 
 

A 2012-ES ÉVRŐL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Készítette:   
 
 
           Fábik Éva 

       környezetvédelmi megbízott 
 
 

    
   Ellenőrizte:    
 
          Váradi Zsolt 

             osztályvezető 
 
    
 

   Jóváhagyta:  
     
         Telkes Róbert  

                igazgató 
 

 
Baja, 2013. 

 



 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 

1. Bevezető……………………………………………………………………………1 

2. A fenntarthatósági jelentésről………………………………………………………2 

3. Az Alsó – Duna - völgyi Vízügyi Igazgatóság 

bemutatása………………………………………………………………………….2 

3.1. Az Igazgatóság alaptevékenysége…………………………………………3 

3.1.1. A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként ellátandó 

feladatai…….…………………………………………………………3 

3.1.2. Az Igazgatóság szakágazati feladatai……….…………………….4 

3.1.3. Az Igazgatóság szervezeti felépítése……….…...………………..8 

3.1.4. Az Igazgatóság tevékenységéből adódó teljesítmény 

mutatószámok……………………..…………………………………10 

4. Az igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó környezeti tényezők és hatások 

elemzése…………………………………………………………………………...12 

4.1 Energiafelhasználás………………………………………………………12 

4.1.1. Villamos-energia felhasználás………………...…………………..13 

4.1.2. Földgáz felhasználás…………………………..………………….13 

4.2  Anyagfelhasználás………………………………………………………..14 

4.3  Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás………………………………….14 

4.4. Üzemanyag felhasználás…………………………………………………17 

4.5. Talaj –és természetvédelem………………………………………………18 

4.6. Hulladékgazdálkodás…………………………………………………….19 

5.   Környezeti kommunikáció………………………………………………………...21 

 6.   Az igazgatóság környezetpolitikája………………………………………………..21 

7. Célok, programok a környezeti fenntarthatóság érdekében …………….….............22 

    
 
 

 



1 

 1. Bevezető 
 
A fenntarthatóság érdekében az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint felelős 

gazdálkodó szervezet – összhangban az európai uniós elvekkel és a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődés Stratégiával – elkötelezett a környezettudatos intézményi működés kialakítására és 

fenntartására. 

Az igazgatóság az általa lebonyolítandó, KEOP finanszírozású projektek egy részéhez 

kapcsolódóan, az egyes pályázati útmutatók előírásai szerint, vállalást tett a szervezetére 

vonatkozó fenntarthatósági terv elkészítésére. Ezzel elősegíti, hogy az igazgatóság 

működésében a fenntarthatósági szempontokat lehetőségeihez mérten figyelembe vegye és 

érvényesítse, valamint azt, hogy dolgozóinak mindennapos tevékenységében meghatározó 

legyen a környezet iránti elkötelezettség.  

Igazgatóságunk fontosnak tartja, hogy környezeti teljesítményének javítása érdekében tett 

erőfeszítéseiről és eredményeiről számot adjon társadalmi környezetének, ezért vállalta, hogy 

elkészíti évenként fenntarthatósági jelentését. A jelentés alapját a környezeti teljesítmény-

értékelés adja, melyet az ADUVÍZIG 2011-től minden évben elkészít. 
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2. A fenntarthatósági jelentésről 
 
A fenntarthatósági jelentés olyan kommunikációs eszköz, melynek segítségével a vállalat, 
szervezet, intézmény számot adhat környezeti teljesítményéről érintettjei számára. Képet 
adhat arról, hogy milyen erőfeszítések megtételére kerül sor a tevékenységek által kiváltott 
környezeti problémák megoldására és milyen eredménnyel. A fenntarthatósági jelentés 
kommunikációs szerepén túl segítséget adhat a környezeti problémák megoldásában, mivel 
készítése során fel kell tárni a környezeti hatások kialakulásához vezető folyamatokat és a 
felmerült környezeti problémák lehetséges kezelési módját. 
 
A környezeti hatások lehetnek közvetlenek, mikor az adott szervezet működése idézi elő a 
hatást (pl.: kibocsátott szennyezés, előidézett zaj vagy megtermelt hulladék), vagy lehet 
közvetett, amelyet nem a szervezet tevékenysége, hanem az általa felhasznált nyersanyag, 
energia során keletkezik. Minden szervezet használ papírt, vizet, energiát is, ezáltal természeti 
erőforrást – anyagot, energiát – használ, s közvetve hozzájárul a papírtermelés során 
keletkező szennyezőanyagok kibocsátásához. A fűtés, világítás, irodai berendezések, kis 
háztartási gépek energiafelhasználásuk révén hozzájárulnak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásához. Közvetve tehát minden szervezet működése kedvezőtlen környezeti 
hatásokkal jár.  
 
Igazgatóságunk célja e jelentés összeállításával, hogy bizonyítsa a társadalmi és természeti 
környezete iránt érzett felelősségét, hogy törekszik környezeti teljesítményének javítására, 
valamint eszközül szolgál arra, hogy munkavállalóit bevonja a felelős 
környezetgazdálkodásba. 
  
 
3. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság bemutatása 
 
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: ADUVÍZIG) 1955. január 15-én 
jött létre, központja Baján van. Működési területe 5881 km2 kiterjedésű, mely Bács-Kiskun és 
Baranya megye területét érinti, magába foglalva a területen található 90 települést. Északról 
Bács-Kiskun megye és Pest megye közigazgatási határa, délről a magyar-szerb országhatár, 
keletről a Duna-Tisza közötti természetes vízválasztó, nyugatról pedig a Duna határolja.  
 
Az ADUVÍZIG az országban működő 12 vízügyi igazgatóság egyike, a belügyminiszter által 
irányított önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
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Az igazgatóság a kizárólagos állami tulajdonban lévő vízilétesítmények kezelőjeként ár- és 
belvízvédelmi, vízrendezési, vízhasznosítási, folyógazdálkodási, hajóút-kitűzési, valamint 
vízminőségi kárelhárítási tevékenységet lát el. Gondoskodik a kezelésében lévő 
vízilétesítmények fenntartási, üzemelési, fejlesztési és ellenőrző feladatainak végrehajtásáról. 
A feladatokat az igazgatóság központi szervezete és négy szakaszmérnöksége végzi. 
 

3.1. Az Igazgatóság alaptevékenysége 

3.1.1. A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként ellátandó feladatai 

Állami alaptevékenységi körében 2012. február 01-től 
a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 

területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék 
területrendezési tervét; 

b) közreműködik 
ba) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok 
végrehajtásában, 
bb) a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, 
bc) a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben; 

c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények 
fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről; 

d) gondoskodik az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról; 
e) vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tart fenn, 

üzemeltet és fejleszt, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, a Vízgazdálkodási 
Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – 
feladatkörével összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat; 

f) együttműködik 
fa) a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, tovább 
fb) a vízitársulatokkal; 
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g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 

h) fenntartja és üzemelteti – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami 
tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodik rekonstrukciójukról és 
fejlesztésükről; 

i) végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét; 

j) ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes fejlesztések 
megvalósításával összefüggő feladatokat; 

k) ellátja a víziközmű társulat törvényességi ellenőrzését; 
l) ellátja a távlati vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartásával 

összefüggő feladatokat; 
m) ellátja a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási 

feladatokat; 
n) ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletét; 
o) ellátja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat. 
 
Az előzőeken túl 
 
a) ellátja a vízkárelhárítással, környezeti és vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos 

jogszabályban meghatározott feladatokat; 
b) gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vizeken 

ba) a vízi utak, valamint a menedék- és szükségkikötők rendeltetésre alkalmas 
állapotban tartásáról, fejlesztéséről, 

bb) a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek 
kihelyezéséről és karbantartásáról, 

bc) a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról; 
c) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megkeresése esetén, 

állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan, belföldi jogsegély keretében 
közreműködik a vízügyi hatósági eljárásokban; 

d) együttműködik a Nemzeti Környezetügyi Intézettel; 
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. 
 
 
3.1.2. Az Igazgatóság szakágazati feladatai 

Árvízvédelem és folyógazdálkodás 

Az igazgatóság vízgazdálkodási tevékenységeinek 
kiemelt feladata a Dunán érkező, időben változó 
vízhozamok rendezett és biztonságos levezetése. Az 
ármentesített területek értékeinek védelmét szolgáló 
védelmi rendszer (árvízvédelmi töltések, 
jégtörőhajó-flotta) működtetése, fenntartása, 
üzemeltetése és árvíz idején a létesítmények 
figyelése, állagmegóvása, valamint szükség szerint 
az azonnali javítása. Kisvizek idején gondoskodunk 
az öntözés, a biztonságos folyami hajózás 
feltételeinek, valamint a Duna árterében 

elhelyezkedő páratlanul gazdag ökológiai értékek vízigényének folyamatos biztosításáról. Az 
Duna, Solt és Kalocsa között  
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1955-ben létrejött Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Egyezmény keretében, a közös 
érdekűnek nyilvánított Dunaföldvár-Vukovár szakaszon, Szerbiával és Horvátországgal 
egyeztetett módon történik az árvizek elleni védekezés.  
 

Belvízrendezés és mezőgazdasági vízhasznosítás 
 
A területen az állami alapfeladatot jelentő 
belvízelvezetés 910 km hosszú főművi csatornán 
történik. Az igazgatóság kezelésében 9 db 
szivattyútelep van. Segítséget nyújtunk az 
önkormányzatok vízvédelmi feladatainak ellátásában 
és felügyeli a vízitársulatok szakmai tevékenységét. 
A 2011-ben indult közfoglalkoztatási program 
keretében közel 70 települést érintően végeztünk 
feladatokat a kezelésünkben lévő csatornákon, 
melynek köszönhetően nádvágásra, cserjeirtásra, 

építmények karbantartására és műtárgytisztításra került sor. 
 
Vízellátás és csatornázás 
 

Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy 
ivóvízminőség tekintetében az európai 
irányelvekben foglalt határértékeknek megfelelő 
szolgáltatást biztosítja hazánkban is. Ennek 
megfelelően készült el az országos Ivóvízminőség-
javító Program. Igazgatóságunk egyik fontos 
feladata, hogy gondoskodjon a program 
végrehajtásáról, mivel működési területe az 
ivóvízminőségi problémák által leginkább érintett 
területek közé tartozik. 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási megvalósítási Program keretén belül 
új közműves szennyvízelvezető- és tisztítórendszerek kiépítése, illetve meglévő 
csatornahálózatok bővítése, tisztítótelepek korszerűsítése van folyamatban. A beruházások 
kapcsán, a befogadók kezelőjeként, igyekszünk érvényesíteni a Víz Keretirányelv előírásait is. 
 

Vízminőség –és környezetvédelem 

Igazgatóságunk a működési területéhez tartozó, 
Dunaföldvár és a déli országhatár közötti Duna-
szakasz, csatornák, állóvizek, illetve felszín alatti 
vizek vízminőségi kárelhárításáért felelős. 
Az esetlegesen bekövetkezett környezet-
károsodásról szóló bejelentések kezelése érdekében 
ügyeletet tartunk fenn, illetve figyelő-
szolgálatunknak is egyik kiemelt feladata az 
esetlegesen előforduló szennyezések észlelése, 
bejelentése. A bejelentések helyszíni kivizsgálása, a 
védekezés szükségességének eldöntése az illetékes 

hatóságokkal közösen történik. A kárelhárítás műveleti irányítása igazgatósági feladat, az 
illetékes hatóságok bevonásával. 

Szivattyútelep,Érsekcsanád 

Kolon tó, Izsák 
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Vízkészlet-gazdálkodás 

Az igazgatóság területén lévő felszíni vízkészlet 
jelentős részét – mintegy 92%-át – a Dunából 
átvezetett vízmennyiségek alkotják. A felszíni 
vízkészlet-gazdálkodásban nagy előrelépést jelentett 
az egyes vízrendszereket összekötő csatornák 
megépítése, zsiliprendszerrel való működtetése, 
mellyel megfelelő mennyiségű és minőségű 
vízkészlet biztosítható a mezőgazdasági, 
természetvédelmi és ökológiai vízigények 
kielégítésére. A felszín alatti vízkészletek 
kitermelhetőségének és hasznosíthatóságának 

lehetősége korlátozott. A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás elveinek figyelembevételével az 
igazgatóság törekszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból felhasználható állapotban tartására. 
 

Vízrajzi tevékenység 

Az igazgatóság a vízrajzi tevékenység keretében az 

Országos Vízrajzi Szolgálat részeként ellátja a 

területén lévő vízrajzi törzshálózat üzemeltetését és 

adatot szolgáltat a központi előrejelzésekhez. Helyi 

szinten a szakágazati egységei részére nyújt az 

irányításhoz, a védekezési feladatok ellátásához 

nélkülözhetetlen adatokat. 

 
 
 
 
Az ADUVÍZIG megrendelésre különböző szolgáltatásokat is végez, így tervezéshez adatot 
szolgáltat, szakvéleményt készít, vállalja a cég profiljának megfelelő tervek elkészítését és 
kivitelezési munkák elvégzését. Aktív működésünket bizonyítja a különböző pályázatokban 
való sikeres részvétel is.  
 

Bezerédi sziget távlati vízbázis kísérleti telep  

ADCP vízhozammérő műszer 
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Az ADUVÍZIG m űködési területe 
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3.1.3. Az Igazgatóság szervezeti felépítése 
2012. február 01 – október 01-ig 

 

 

Informatikai Osztály (IO)   
4 fő 

Folyami 
Szakaszmérnökség 

(FSZM)    57 fő 
- Folyógazdálkodási csoport 
- Műszaki Biztonsági csoport 
 

Kunszentmiklósi 
Szakaszmérnökség 
(KMSZM)   27 fő 

Kalocsai 
Szakaszmérnökség 

(KSZM)   37 fő 

Vízgazdálkodási Osztály  
(VGO)   12 fő 

- Vízkészlet-megőrzési csoport 
- Vízrajzi csoport 

Vízrendezési Osztály (VO)   
6 fő 

 

Árvízvédelmi és Folyógaz-
dálkodási Osztály (ÁFO)   

12 fő 
- Árvízvédelmi és Folyógazdál-

kodási csoport 
- Felmérési csoport 

Gazdasági Osztály 
(GO)  14 fő 

- Pénzügyi és Számviteli 
csoport 

- Pályázati és Vagyon-
nyilvántartási csoport 

- Humánerőforrás-
gazdálkodási és 
Gondnoksági csoport 

 

Jogtanácsos(ok) 
 

 

Jogi és Vagyon-
kezelési Osztály 

(JVO) 
13 fő 

Belső ellenőrzés 
1 fő 

Gazdasági igazgatóhelyettes 

IGAZGATÓ 

Bajai Szakaszmérnökség 
(BSZM)   43 fő 

Műszaki igazgatóhelyettes 
főmérnök 



9 

2012. október 01 – december 17. 

 
 
 
 
 

OVF 

IGAZGATÓ  (1 fő) 

Titkárság 
2 fő 

Igazgatási és 
Jogi Osztály 
(IJO  10 fő)  

Belső 
ellenőr(ök) 

2 fő 

 Műszaki igazgatóhelyettes (1 fő) Gazdasági igazgatóhelyettes (1 fő) 

Árvízvédelmi, Folyam-
szabályozási és Vízmi-
nőségi Kárelhárítási 
Osztály (ÁFO  13 fő)  

• Árvízvédelmi és 
Folyógazdálkodási csoport (8 
fő) 

• Felmérési csoport (4 fő) 

 

Vízgazdálkodási és 
Vízrajzi Monitoring 

Osztály (VVMO 11 fő)  
• Vízkészlet-megőrzési csoport 

(5 fő) 
• Vízrajzi csoport (5 fő) 

Vízrendezési és Társulati 
Osztály 

(VTO  6 fő)  
 

Informatikai és 
Hírközlési Osztály 

(IHO  4 fő)  

Gazdasági Osztály 
(GO  11 fő)  

• Pénzügyi és Számviteli 
csoport (6 fő) 

• Bérgazdálkodási és 
Gondnoksági csoport (4 fő) 

 

Beruházási, 
Vagyonkezelési és 

Projektkezelési önálló 
csoport 

(BVPCS  4 fő)  

Közfoglalkoztatási 
önálló csoport 

(KCS  2 fő)  
 

Bajai 
Szakaszmérnökség 

(BSZM  42 fő)  

Kalocsai 
Szakaszmérnökség 

(KSZM  35 fő)  
 

Kunszentmiklósi 
Szakaszmérnökség 

(KMSZM  27 fő)  

Folyami 
Szakaszmérnökség 

(FSZM  53 fő)  
• Folyógazdálkodási 

csoport (42 fő) 
• Műszaki Biztonsági 

csoport (10 fő) 
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Mennyiség 
Megnevezés Mértékegység 

2011. évi 2012. évi 
Bemenet 
Anyag 
Összes másolópapír kg/év 2167 2236 

1 főre eső másolópapír felhasználás kg/év/fő 9 10 

Újrahasznosított másolópapír kg/év 431 2039 

1 főre eső újrahasznosított másolópapír felhasználás kg/év/fő 2 9 

Víz 
Teljes vízfelhasználás m3/év 2935 3667 

1 főre eső vízfelhasználás m3/év/fő 13 16 

Energia 
Teljes villamos-áram felhasználás kWh/év 945349 410464 

1 főre eső villamos-áram felhasználás kWh/év/fő 4075 1824 

Teljes földgáz felhasználás m3/év 73010 59085 

1 főre eső földgáz felhasználás m3/év/fő 315 263 

Kimenet 
Légnemű kibocsátások 
Üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke t /év CO2 1299 1119 

Üzemanyag 

Gépjármű használat km/év 360217 403399 

1 főre eső gépjármű használat km/év/fő 1553 1793 

Gépjárművek üzemanyag fogyasztása l/év 42888 44870 

3.1.4 Az Igazgatóság tevékenységéből adódó teljesítmény mutatószámok 
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Az igazgatóság alkalmazottainak száma 2011-ben: 232 fő, 2012-ben: 225 fő. 
 
Megjegyzések: 
2011. októberétől  A/4 méretű másolópapírból csak újrahasznosított került felhasználásra a központi nyomtatókban.  
A 2011. évben a magasabb villamos-áram felhasználást a szivattyútelepek üzemeltetésének szükségessége okozta. 
2012-ben a Kunszentmiklósi Szakaszmérnökségen nehezen felfedezhető csőtörés volt, emiatt megnövekedett a vízfogyasztás.   
.A Kalocsai Szakaszmérnökségen 2012. szeptembertől-decemberig fűtéskorszerűsítést végeztek, ezen időszak alatt nem volt fűtés. 
2012-ben az összes, illetve a hasznosításra kerülő hulladék mennyisége nem mérvadó, mivel nagyobb mennyiségű beton, tégla, valamint kevert építkezési és bontási hulladék 
(100,3t) keletkezett a Folyami Szakaszmérnökségen  bontási munkálatokból, vas –és acél hulladékból 17,4t, valamint a Központi épületben 2,5t leselejtezett irodai irat került 
leadásra megsemmisítés céljából. 

1 főre eső üzemanyag fogyasztás l/év/fő 185 199 

Erőgépek, hajók, egyéb gépek üzemanyag fogyasztása l/év 216764 251568 

Hulladék 
Összes hulladék  t/év 161,8 174,1 

1 főre eső hulladék mennyiség  t/év/fő 0,7 0,8 

    ebből veszélyes hulladék  t/év 26,6 4,6 

    nem veszélyes hulladék  t/év 135,2 169,5 

Ártalmatlanításra kerül ő  t/év 53,6 50 

Hasznosításra kerülő  t/év 108,2 124,1 
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A CO2 terhelés számításánál a villamos-energia fogyasztásából, a fűtésből adódó és az 
üzemanyag felhasználásból származó kibocsátás lett figyelembe véve.  
 
A fűtésből adódó CO2 kibocsátás mértéke jelentős mértékben függ az adott fűtési szezon 
meteorológiai viszonyaitól. A közlekedésből származó kibocsátás nagysága pedig arányos a 
járművek számával, a felhasznált üzemanyag mennyiségével és a megtett kilométerekkel. 
Szén-dioxid kibocsátással nem csak a személy- és tehergépjárművek használatakor, hanem a 
hajók, gépek, berendezések és egyes járművek üzemeltetésekor is kell számolni. A CO2 
terhelés meghatározása az üzemanyag típusok (benzin, diesel) figyelembe vételével történt.  
 

4. Az igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó környezeti tényezők és 
hatások elemzése 

Igazgatóságunk működése során leginkább közvetett környezeti hatásokkal kell számolni, 
melyeket a felhasznált energia, nyersanyag vagy a beszerzett termékek váltanak ki 
használatuk vagy felhasználásuk során, elsősorban hulladék formájában. 
 
A környezeti tényezők és hatások elemzésével képet kapunk az igazgatóság összes olyan 
tevékenységéről, mely kihatással van a környezetre. Ezek azonosítását környezeti elemenként 
végeztük el, melyhez tevékenységeink hatásának értékelését használtuk fel. Vizsgáltuk az 
egyes anyag- és energiaáramokat, azok környezeti hatását, a jelenlegi gyakorlatot a 
szervezetnél, és a jogszabályi, valamint a belső utasításoknak való megfelelőséget. Feltártuk 
az energiafelhasználás, a levegő-, víz- és talajszennyezés, keletkező hulladékok problémáit, 
kockázatait és megoldási lehetőségeit. 
 
4.1. Energiafelhasználás 
 
Az emberiség nemcsak javítani képes életfeltételein, hanem rontani is tud azokon. Ennek 
felismerése vezetett a fenntartható fejlődés gondolatának terjedéséhez, vagyis „a jelen 
indokolt szükségleteinek kielégítése, az utánunk jövő nemzedékek lehetőségeinek korlátozása 
nélkül.” Századunk egyik legnagyobb feladata ezt a célt megvalósítani. A fogyasztói 
társadalom, a népességnövekedés, valamint az energiahordozók kimerülésének veszélye 
készteti a ma élő embert arra, hogy komolyan foglalkozzon a jövőt fenyegető problémákkal. 
 
Minden emberi tevékenységhez energiára van szükség. A fenntartható fejlődés 
megvalósításában kiemelt szerepe van az energiaellátásnak, mivel egyrészt ehhez kell a 
legtöbb természeti erőforrást igénybe venni, másrészt ezzel jár a környezet legnagyobb 
terhelése. A jelenlegi erőforrás felhasználás legnagyobb részét a fosszilis energiahordozók 
(szén, szénhidrogének) képviselik. Az energiaszükségletek fedezésére környezetkímélőbb 
megoldást adhat a megújuló energiák használata és az atomenergia nagyobb arányú 
használata.  
Az energiaellátás területén a villamosenergia-termelés és felhasználás a fejlődés egyik 
motorja, s egyben az egyik legnagyobb CO2 kibocsátó is.  
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4.1.1. Villamos-energia felhasználás 
 
Igazgatóságunknál az egyik legjelentősebb környezeti tényező az irodai tevékenységekkel 
összefüggő villamos-energia fogyasztás (irodatechnikai, klíma berendezések használata, 
világítás). Az áramfogyasztás mérése fogyasztásmérők alapján történik. 
Az energia-felhasználás csökkentése érdekében törekszünk a kombinált, valamint az anyag –
és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek 
megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomatatók, lapolvasók, faxok, 
másológépek, projektorok beszerzésekor az egyes berendezések szolgáltatásai mellett azok 
energiafogyasztását, anyagösszetételét, és a stand-by üzemmód lehetőségét is figyelembe 
vesszük.  
 
A központi épületben lévő személyi használatú, illetve kisebb csoportokat kiszolgáló 
nyomtatók, fénymásolók, lapolvasók multifunkciós berendezésekre lettek cserélve. Ezeken az 
alapértelmezett beállítás a közepes felbontású nyomtatási minőség. 
 
A dokumentumok digitális adattárolásának megvalósulásával csak a legszükségesebbek 
kerülnek kinyomtatásra.  
 
Az igazgatóság törekszik az egységeinél az energiatakarékos izzók használatára, valamint 
ösztönözi dolgozóit az indokolatlan energiafelhasználás kerülésére.  
 
Annak érdekében, hogy az energiagazdálkodásunkban hatékonyabbak legyünk, feladatunk a 
dolgozók környezettudatos magatartásának elérése. A lehetőségekhez mérten minél nagyobb 
arányban alkalmazzák a természetes megvilágítást, figyelmeztessék egymást az esetlegesen 
égve maradt villanyok lekapcsolására, az elektromos eszközök optimális stand-by 
üzemmódjának használatára. Másrészt az energiafelhasználás rendszeres figyelésével, 
adatainak gyűjtésével és feldolgozásával folyamatosan nyomon követhetjük az éves 
energiafogyasztást.  
 
Az energiafogyasztás területén a szinten tartás a célunk. Megújuló energiák alkalmazásának 
bevezetésére a finanszírozási és működési korlátok miatt egyenlőre nincs mód.  
 
4.1.2. Földgáz felhasználás 
 
A fosszilis energiahordozók közül közismerten a földgáz az, amelyik egységnyi energia 
előállítása mellett a legkevesebb CO2-t juttatja a levegőbe. A környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve a földgáz az egyik legkedvezőbb energiahordozó. 
 
A központi épület és a szakaszmérnökségeken található irodaépületek, műhelyek, raktárak, 
valamint egyes gát- és csatornaőrházak fűtése gázüzemű falikályhákkal és gázkazánokkal 
biztosított. A fogyasztás mérése mérőórákkal történik.  
A központi épületben 2 db földgázüzemű kazán (ÉTI75 és ÉTI100 tipusú) található. A 
nagyobb teljesítményű kazán tartalékként működik a hidegebb időszakban. Felújításukra 
2009-2010-ben került sor (a fűtőtest és égőfejek cseréje). 
A kazánok megfelelő hatásfoka rendszeres karbantartással biztosított, azonban koruk és a 
szakszerű, gondos üzemeltetés ellenére is alacsony, 65% körüli hatásfokuk miatt cseréjük 
szükségszerű lenne. Az igazgatóság központi épületében késő délután, éjszaka és hétvégén 
csökkentett teljesítménnyel üzemelnek.  
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Az alábbi telephelyeken alkalmazunk földgáztüzelést: 
 
- Központi épület, Baja 
- Bajai Szakaszmérnökség telephelye 
- Folyami Szakaszmérnökség telephelye 
- Kalocsai Szakaszmérnökség telephelye 
- Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség telephelye 
- Gátőrházak (Baja-alsó, Szeremle*, Dunafalva*, Kandafok* , Újmohács*, Hóduna* , 
Homorúd*, Karapancsa*) 
- Csatornaőrházak (Akasztó*, Kunbaracs, Fülöpháza, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, 
Orgovány) 
- Foktői szivattyútelep és szolgálati épület* 
- Érsekcsanád gátőrház, szivattyútelep, reptér** 
- Halászpart „D” épület 
 
A *-gal jelzett telephelyeken fatüzelésű cserépkályhák is vannak, a földgáztüzelést kevésbé használják (eseti, 
illetve temperáló fűtés). A foktői szivattyútelepen fatüzelésű kazán biztosítja a fűtést, de emellett van gázüzemű 
falikályha is. 
A **-gal jelzett létesítmények fűtése tartályos gázzal történik, illetve cserépkályhával. 
 
A Kalocsai Szakaszmérnökség irodaházában 2012. szeptembertől - decemberig 
fűtéskorszerűsítési munkálatokat végeztek, aminek eredményeként a 2 db régi gázkazán 
vegyestüzelésű, Totya titán 5 típusú kazánra lett cserélve. Tartalékként egy új kondenzációs 
gázkazán került beszerzésre, típusa: Baxi Luna Duo-tec MP60, melynek károsanyag 
kibocsátása kisebb. A műhely fűtésére a jelenlegi gázüzemű falikályha mellett, egy új Master 
CT50P típusú fatüzelésű hőlégfúvó szolgál. A tervek szerint a jövőben már csak a hőlégfúvó 
marad üzemben, a konvektor tartalék. A Kunszentmiklósi Szakaszmérnökségen szintén volt 
fűtéskorszerűsítés, a régi gázkazán tartalékként funkcionál a továbbiakban, és jelenleg egy 
Totya titán 4 fatüzelésű kazán üzemel. A műhelyekben megmaradt a konvektoros fűtés. 
 
 
4.2. Anyagfelhasználás 
 
Az irodagép papírból a 2011-es évtől A/4 és A/3 méretben már csak újrahasznosított került 
beszerzésre, viszont a felhasználást nézve A/3-ból még fehér papírt alkalmazunk, A/4 -ből  a 
2012-es évben a központi nyomtatókba már csak újrapapír került felhasználásra. 
 
A többfunkciós nyomtatókon alapbeállításként szerepel a kétoldalas nyomtatás, ezzel is 
csökkentve a papírfelhasználást. A nyomtatások számát rendszeresen, munkaállomásonként 
ellenőrzik, ezzel segítik kiküszöbölni a felesleges eszközhasználatot.  
   
Az igazgatóság levelezéseiben a kétoldalas nyomtatást bevezette.   
 
 
4.3. Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás 
 
Az igazgatóság telephelyein a vízellátás zömében a települési vezetékes ivóvízhálózatokról 
biztosított, kivéve néhány – a lakott területektől távol eső – gát- és csatornaőrházat, illetve 
szivattyútelepet, ahol fúrt kutak üzemelnek. 
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Az irodai épületekben (központ és szakaszmérnökségek) kizárólag az étkezőkben és a 
vizesblokkokban történik vízfelhasználás, melyből kommunális szennyvíz keletkezik. 
Az egységeknél technológiai szennyvíz csak a járműmosásokból származik, amely előtisztítás 
után kerül elhelyezésre. 
A keletkezett szennyvizek elhelyezése a telephelyeken változó, zárt aknában történő gyűjtés, 
szikkasztás, csatornahálózatra történő csatlakozás egyaránt előfordul. A Kalocsai 
Szakaszmérnökségen a technológiai előtisztított szennyvizeket felszíni vízfolyásba vezetik be. 
 
 
Telephelyeink vízellátását és szennyvízelhelyezését az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Vízellátás Szennyvízelhelyezés  
Telephelyek 

Hálózatról Fúrt 
kútról 

Zárt aknás 
gyűjtés 

Szikkasztás Csatorna- 
hálózat 

Központi Épület x    x 
Bajai Szakaszmérnökség 
(Deák Ferenc zsilip) 

x  x   

Folyami 
Szakaszmérnökség 

x  x   

Kalocsai 
Szakaszmérnökség 

x    x 

Kunszentmiklósi 
Szakaszmérnökség 

x   x  

I/1. Gátőrház Hóduna   x  x  
I/2. Gátőrház Homorúd  x   x  
I/3. Gátőrház Újmohács x   x  
I/4. Gátőrház Kandafok  x   x  
I/5. Gátőrház Dunafalva  x   x  
I/6. Gátőrház Szeremle   x  x  
I/7. Gátőrház Baja – alsó  x   x  
Torkolatőrház x   x  
DVCS Torkolati 
szivattyútelep 

x   x  

Hercegszántói 
szivattyútelep 

 x  x  

Karapancsai 
szivattyútelep 

 x x   

Újfoki I. szivattyútelep x   x  
Újfoki II. szivattyútelep 
(torkolati) 

x   x  

Kandafoki szivattyútelep 
(felszíni vízkivételi mű) 

x   x  

Csátalja csatornaőrház x   x  
Sárhát csatornaőrház x   x  
Bátmonostor 
csatornaőrház 

 x  x  
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Vízellátás Szennyvízelhelyezés  
Telephelyek 

Hálózatról Fúrt 
kútról 

Zárt aknás 
gyűjtés 

Szikkasztás Csatorna- 
hálózat 

Dávod csatornaőrház x   x  
Nagybaracska 
csatornaőrház 

x   x  

Hidrometeorológiai 
állomás (Petőfi sziget) 

x  x   

II/2. Gátőrház 
Érsekcsanád, 
szivattyútelep 

 x  x  

II/3. Gátőrház 
Vajastorok, 
szivattyútelep 

 x  x  

II/4. Gátőrház Fajsz x      x 
II/5.Gátőrház Foktő-
Meszes 

x    x   

III/1. Gátőrház Uszód x    x   
III/2. Gátőrház 
Dunaszentbenedek 

x    x   

III/3. Gátőrház Ordas  x    x   
III/4. Gátőrház 
Dunapataj  

x    x   

III/5. Gátőrház Harta  x      x 
III/6. Gátőrház Solt x      x 
Akasztó csatornaőrház x    x   
Soltvadkert 
csatornaőrház 

x      x 

Öregcsertő-Csornapuszta 
csatornaőrház 

  x  x   

Foktői szivattyútelep x      x 
Kunszentmiklós 
csatornaőrház 

x   x  

Kunbaracs csatornaőrház x   x  
Kunpeszér csatornaőrház x    x 
Fülöpháza csatornaőrház x   x  
Solt csatornaőrház x   x  
Orgovány csatornaőrház x   x  
Soltszentimre 
csatornaőrház 

x    x 

Tass csatornaőrház   x   x  
Homokszentlőrinc 
csatornaőrház 

 x  x  

Burjánpuszta 
szivattyútelep 

 x  x  
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A felszín alatti vizek szempontjából a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet alapján a Duna 
menti területek fokozottan érzékeny területeknek minősülnek, melyeken mindenképp be kell 
tartani a rendelet szigorú előírásait.  
 
A takarékos vízfelhasználás a felesleges fogyasztások mellőzésével, a csöpögő vagy rossz 
vízcsapok javításával, illetve cseréjével érhető el. Az igazgatóság vízfogyasztását jelentősen 
csökkentené a vizesblokkokban az egykarú keverőcsapok felszerelése, illetve a víztakarékos 
WC-öblítők használata, valamint ha a nyári öntözés a gát –és csatornaőrházaknál gyűjtött 
csapadékvízből történne.  
 
A Központi épület II. emeleti konyhájának felújítása ez évben megtörtént, mely során a 
mosogatóhoz új, korszerűbb vízmelegítő és egy egykaros keverőcsap került beszerelésre. 
 
A vízfelhasználás rendszeres figyelésével, a fogyasztási adatok gyűjtésével, majd 
feldolgozásával folyamatosan nyomon követhető az éves vízfogyasztás. Minden munkatárstól 
elvárt a felelős magatartás tanúsítása. 
 
Azokon a telephelyeken, ahol a szennyvízelhelyezés szikkasztással történik, de a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 24.§ 
(2) bekezdésében foglaltak szerint nem adottak a szikkasztás feltételei, ott törekedni kell a 
csatornahálózatra való rákötésre, illetve a zárt tárolók kialakítására, összhangban a műszaki –
és közegészségügyi előírásokkal. 
 
A szennyvízelhelyezés terén előre lépést jelent, hogy a Fajszi gátőrház, mely a Bátya-Fajsz 
távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezet „B” védőzóna területén található, ebben az évben 
rákötött a csatornahálózatra.  
 
 
4.4. Üzemanyag felhasználás  
 
Az emberi, vagy antropogén, légszennyezés a széles skálájú emberi tevékenység miatt fordul 
elő a mindennapi életünkben. A légszennyezés forrásai közt megjelenik az ipar, a közlekedés, 
a háztartások fűtése és a mezőgazdaság is. A közlekedés kiemelkedő szerepet játszik a 
környezeti ártalmak területén és itt is elsősorban a levegő minőségére gyakorolt káros 
hatásával. 
 
Az igazgatóság feladatainak ellátásához személy- és tehergépjárműveket, erőgépeket és 
hajókat üzemeltet, melynek során üvegházhatású gázok keletkeznek.  
A hivatali utakra szolgálati személygépjárművek állnak rendelkezésre. Az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni az alacsonyabb 
fogyasztású gépkocsikat, illetve az egységeknél használt autók teljesítményét az elvégzendő 
feladatokhoz kell optimalizálni. 
 
Az igazgatóság az üzemanyag felhasználását részletes nyilvántartás vezetésével figyeli. Az 
ADUVÍZIG 2012-ben 34 db személy- és tehergépjárművel rendelkezett. A felhasznált 
üzemanyag mennyisége 44.870 liter volt, a megtett kilométerek száma 403.399 km. 
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Személy- és tehergépjárművek 2011 2012 
Száma (db) 35 34 
Megtett kilométerek (km) 360.217 403.399 
Felhasznált üzemanyag (l) 42.888 44.870 
 
 
A terepi munkálatok elvégzésére 2011-ben 79 db munkagép, berendezés állt rendelkezésre, 
2012-ben pedig 86 db, melyek között földtolók, kotrók, fűkaszák, hínárvágók, targoncák, 
láncfűrészek, csónakmotorok, stb. találhatók. A Folyami Szakaszmérnökség hajóparkját 4 db 
jégtörőhajó, 2 db kitűzőhajó, 2 db vontató, jégtörőhajó, 2 db tanyahajó, 1 db személyszállító 
hajó és 4 db uszály alkotja, valamint a Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monitoring Osztály egy 
mérőhajóval rendelkezik.  
 
 
A vidéki alkalmazottak munkába járása kapcsán, a bérletek megvásárlásának támogatásával 
igazgatóságunk a tömegközlekedési eszközök igénybevételét ösztönzi. A kerékpárral 
közlekedők számára a Központi épületnél megfelelő nagyságú tároló-helyiség kialakítására 
van szükség. 
 
 
4.5. Talaj –és természetvédelem 

 
Talajszennyezést okozhatnak a különböző vegyszerhasználatok, szennyezett talajvizek, 
szabálytalanul elhelyezett szennyvizek, szikkasztások, szakszerűtlenül kezelt hígtrágya- 
lerakások, illegális hulladéklerakások. A talaj állapota szempontjából kiemelt kockázati 
tényezőt jelent a szerves- és műtrágyák alkalmazása is. 
 
Az igazgatóság egységeinél talajszennyezés a keletkezett szennyvizek szikkasztásából, az 
estlegesen előforduló csőtörésekből, illetve helyszíni munkálatoknál az erőgépek 
meghibásodása esetén következhet be. Telephelyeinken a gépjárművek mosására kialakított 
és engedélyezett autómosók működnek, melyekből tisztítatlan szennyvizek nem kerülhetnek a 
talajba.   
 
Az igazgatóság eleget téve a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet előírásainak, síkosság-mentesítésre csak sómentes, környezetbarát anyagot használ, 
amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében található növényzet állapotát nem 
veszélyezteti. 
 
Az igazgatóság a természeti értékek megóvása érdekében a kezelésében lévő és 
természetvédelmi oltalom alatt álló területeken található vízfolyásokon, illetve azok mentén a 
fenntartási munkákat a védett területekre vonatkozó fenntartási tervek, illetve a vonatkozó 
jogszabályok figyelembe vételével végzi.   
 
Az igazgatóság a kezelésében lévő vízfolyásainak, állóvizeinek rehabilitációja során – 
figyelembe véve a művi és természetes környezet védelmét – törekszik a parti vegetáció 
helyreállítására, a vízfolyások mentén található, fenntartási tevékenységekhez illeszkedő 
erdősávok és cserjék telepítésére.  
A vízfolyások rehabilitációja során az igazgatóság figyelmet fordít a mederrendezések 
környezetbe illő megvalósítására, a természeti környezetben a természetes anyagok 
felhasználására.  
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A gát- és csatornaőrházak körül a zöldfelületek megfelelő gondozása és – amennyiben 
lehetséges - növelése szükséges.  
 
A Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség által 2012-ben a Kiskunsági-főcsatorna mentén 3000 
db nyárfa és a Kunszentmiklósi szivattyútelep rekonstrukciója során pedig 20 db tuja 
telepítésére került sor. Továbbá a szivattyútelep környezetében 6000 m2-en történt füvesítés. 
 
A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a kaszálást 
virágzás előtt el kell végezni. A zöldfelületek mennyiségi és minőségi állapotának 
fejlesztésénél a kedvezőtlen hatású (pl. allergén) vagy tájidegen fafajok telepítését kerülni 
kell. 
 
A meglévő talaj állapotának megőrzését, a védett területek természetes állapotának 
megtartását és az emberi tevékenységből bekövetkező szennyeződések megelőzését 
igazgatóságunk fontos célnak tekinti. 
 
 
4.6. Hulladékgazdálkodás 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény céljai között szerepel a természeti 
erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének 
minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése, a 
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék 
minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem 
hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 
 
A hulladékgazdálkodás alapelvei között szerepel, hogy a legkisebb mértékűre kell szorítani a 
képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése végett. A 
hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék 
legnagyobb arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékokkal történő 
helyettesítésére, valamint – ha ezek nem megoldhatóak – a hulladék energiahordozóként való 
felhasználására.  
 
Az ADUVÍZIG-nél a hulladékok egyrészt az irodai tevékenységek, másrészt a területi 
feladatok ellátása során keletkezik. Ezek nagyobb hányadát a nem veszélyes hulladékok 
adják, kisebb részét veszélyes hulladékok. A környezetszennyezés megelőzésének érdekében 
elengedhetetlen a szakszerű gyűjtés, tárolás és elszállítás. A települési szilárd hulladék 
alapvetően lerakásra, a veszélyes hulladék ártalmatlanításra, a szelektíven gyűjtött hulladék 
pedig újrahasznosításra kerül. A keletkező hulladékokról nyilvántartást vezet az igazgatóság, 
az adatok gyűjtésével, feldolgozásával figyelhető a hasznosított és ártalmatlanított hulladékok 
aránya. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a nyilvántartott hulladékokról elkészített 
éves jelentés ellenőrzése és benyújtása az illetékes hatóság felé rendszeresen megtörténik.  
 
A települési szilárd hulladék a Központi épületben 6 db 110 l-es tárolóedényben, a 
Kunszentmiklósi Szakaszmérnökségen 2 db 120 l-es tárolóedényben, a Kalocsai 
Szakaszmérnökségen 4m3-es, a Bajai és Folyami Szakaszmérnökségen 5m3-es konténerekben 
kerül összegyűjtésre. Baján a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Kalocsán a 
KOMIKA, Kunszentmiklóson az A.S.A . Magyarország Kft. végzi a hulladékszállítást.  
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A Központi épületben és a Bajai Szakaszmérnökségen 2009-2011 között már megvalósult a 
PET palackok és papírhulladékok szelektív módon való gyűjtése. A Folyami, Kalocsai és 
Kunszentmiklósi Szakaszmérnökségeken azok a kommunális hulladékkal együtt kerülnek 
elszállításra. A szelektív hulladék gyűjtésénél cél a munkatársak minél szélesebb körű 
bevonása, ezáltal a szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése. Figyelem felhívással 
ösztönözzük a dolgozókat a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartására. Minden 
egységnél szükséges lenne bevezetni a szelektív gyűjtést PET palackok és papírhulladékok 
terén, ezáltal elősegítenénk a lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének 
csökkentését. 
 
A leselejtezett papíralapú iratok megsemmisítés céljából kerülnek elszállításra, az összegyűlt 
mennyiségtől függően.  
 
Előnyben kell részesíteni a papírkímélő, hulladékképződést minimalizáló adatkezelési 
technológiákat.  
 

 
Szelektív hulladék tároló edényzetek – Központi épület 

 

 
Az egységeknél összegyűjtött leselejtezett, használatra alkalmatlan elektronikai hulladékok, 
valamint az üres festékpatronok és tonerek igény esetén elszállításra kerülnek erre szakosodott 
céghez hasznosításra, vagy ártalmatlanításra. A festékpatronokat, tonereket átvevő vállalkozó 
kiválasztásánál egyik fő szempont, hogy minél nagyobb részét újrahasznosításra vegye át. 
 
A Központi épületben és a szakaszmérnökségeken 1-1 db szárazelem gyűjtőedény 
kihelyezésével a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését és megfelelő módon történő 
ártalmatlanítását szorgalmazzuk. Az elemek elszállítása az egyéb veszélyes hulladékokkal 
együtt történik. A használatra alkalmatlan akkumulátorokat leselejtezést követően veszélyes 
hulladéktárolóban helyezik el, majd újrahasznosításra vagy környezetkímélő ártalmatlanításra 
elszállítják. 
 
Az igazgatóság tevékenységéből, gépjárműveinek javításából és karbantartásából származó 
veszélyes hulladékok (pl.: fáradt olaj, fém festékes csomagolási hulladékok, olajszűrök, 
szennyezett föld, stb.) gyűjtése és tárolása típusonként elkülönítetten történik, az egységeknél 
kialakított zárt veszélyes hulladéktárolókban, környezetszennyezést kizáró módon. 
Elszállításuk szabályozott keretek között, szerződés alapján ADR minősítésű 
tárolóedényekben, megfelelő bizonylatokkal történik. 
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Az igazgatóság törekszik a hasznosításra átadott hulladékmennyiség arányának növelésére és 
az összes keletkezett hulladék mennyiségének szinten tartására.  
 
Az igazgatóságnál keletkező hulladékok elszállítása minden esetben arra szakosodott 
cégekkel történik. A veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok, az elemek, az üres 
tonerek és festékpatronok, az akkumulátorok, valamint az egyéb veszélyes hulladékok évente 
legalább egyszer elszállításra kerülnek. 
 
A gát- és csatornaőrházaknál keletkezik zöld hulladék is, melynek komposztálását meg kell 
oldani. Némely telephelyen van állattartás, az abból származó trágya mezőgazdasági 
hasznosítását meg kell valósítani. 
 
 
5. Környezeti kommunikáció  

A „Zöld Jeles Napokhoz” kötődően minden évben rendezvényeket szervezünk (pl.: Víz 
Világnapja, Duna-nap) más szervezetek bevonásával a szakmai közönség és gyermekek 
számára egyaránt, segítve ezáltal a környezettudatos nevelést, a természeti értékeink 
megismerését és védelmét. 

              

Víz Világnap - ÚÁMK Felsővárosi Tagintézmény                  Duna - napi konferencia                           Víz Világnap rajzpályázat díjazottjai   

    

6. Az igazgatóság környezetpolitikája 

Az ADUVIZIG állami alapfeladatainak ellátása révén aktív részese a környezeti állapot 
javításának, tevékenységével elősegíti a természeti erőforrásokkal való helyes gazdálkodást, 
ezáltal járulva hozzá a jobb társadalmi életminőség eléréséhez, illetve a gazdasági növekedés 
elősegítéséhez. 

Az igazgatóság vezetése kötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok 
figyelembevételére a költséghatékony és környezettudatos működés érdekében. 
Erőfeszítéseket tesz a környezeti erőforrások felhasználásának csökkentésére, 
eszközbeszerzései során mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait.  
 
Az igazgatóság munkatársai, partnerei és társadalmi környezete számára a 
környezettudatosság és a fenntarthatóság ösztönzése végett képzéseket, oktatásokat, 
eseményeket, programokat szervez, melyeken lényegi szempont a környezettudatos 
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magatartás növelése, a környezet védelme és tisztaságának fontossága, valamint a 
környezetszennyezés megelőzése. 
 
Figyelő-, észlelőhálózatával és területi kárelhárítási terveivel felkészül az esetleges 
vészhelyzetek megfelelő és hatékony kezelésére a környezeti károk megelőzése érdekében. 
 
Környezeti hatását és teljesítményét folyamatosan értékeli.  
 
Kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanítására, a 
káros környezeti hatások csökkentésére. 
 
Együttműködik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, működése során 
betartja a jogszabályi előírásokat. 
 
Figyelmet fordít az ügyfelekkel és a társadalmi környezettel való kapcsolattartásra, a 
környezetvédelmi panaszok megfelelő kezelésére. 
 
 
7. Célok, programok a környezeti fenntarthatóság érdekében 
 
A környezeti teljesítmény javítását és a környezettudatosság erősödését szolgáló 
célkitűzéseink az alábbiak: 
 

a) Fenntarthatósági terv készítése (megvalósult) 
 
2011. szeptemberében elkészült és jóváhagyásra került az igazgatóság Fenntarthatósági terve. 
 

b) Környezetvédelmi program felülvizsgálat készítése és megvalósulásának 
dokumentálása (megvalósult) 

 
A környezetvédelmi programunk 2012-ben elkészült. A programban megfogalmazott célok, 
feladatok az igazgatóság gazdasági és egyéb lehetőségeihez mérten, folyamatosan kerülnek 
megvalósításra.  
 

c) Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott kijelölése (megvalósult) 
 

A környezetvédelmi megbízott kinevezése megtörtént, ellátja a környezetvédelemmel, 
hulladékgazdálkodással és a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat, melyeket munkaköri 
leírása is rögzít.    
 

d) A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése (megvalósult) 
 
2012. januárjában elkészült és jóváhagyásra került az igazgatóság környezeti teljesítmény-
értékelését megalapozó értékelési szempontrendszer, mely tartalmazza, hogy az értékeléshez 
milyen adatok szükségesek és az adatgyűjtések módját. Az első értékelésre tárgyi évben került 
sor, és ezt követően minden év első félévében elkészül. A környezeti teljesítmény-értékelés 
bevezetésével igazgatóságunk vállalja, hogy működésében a fenntarthatósági szempontokat 
lehetőségeihez mérten figyelembe veszi és érvényesíti. 
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e) Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése 
 

A napi működés során keletkező hulladékok egy része szelektív módon kerülnek 
összegyűjtésre. Célunk az újrahasznosításra kerülő hulladék arányának legalább 5%-os 
növelése.  
Szelektív hulladékgyűjtés (PET, papír) bevezetése szükséges minden egységnél. 
 

f) Újrahasznosított papír használat az irodai munka során (megvalósult) 
 
Igazgatóságunk KEOP, DAOP pályázataiban vállalást tett arra vonatkozóan, hogy az 
újrahasznosított papír aránya a teljes papírfelhasználás 15%-át kiteszi és a fenntartási időszak 
végéig nem csökken. Az irodai papírfelhasználáshoz a 2011-es évtől már csak 
újrahasznosított papír (A/4, A/3) került beszerzésre.  
 

g) Vízfelhasználás csökkentése 
 
A vizesblokkokban egykarú keverőcsapok, valamint víztakarékos WC-öblítők felszerelése 
szükséges ott, ahol még nem valósult meg, mert jelentős mértékben csökkentené az 
igazgatóság vízfelhasználását. 
 

h) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
 
A fűtőrendszer kazánjainak korszerűsítése megfelelő pályázati forrás rendelkezésre állása 
esetén  elindítható. 
 

i)  Belső partnerek bevonása, javaslataik begyűjtése és elemzése a Fenntarthatósági terv 
célkitűzéseivel, megvalósításának eszközeivel kapcsolatban 

 
A belső levelező rendszerben egy postafiók létrehozásával a dolgozóknak lehetősége nyílik 
arra, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a fenntarthatóságot szem előtt tartó 
működést. (zold.aduvizig@aduvizig.hu) 
 

i) Képzések az igazgatóság dolgozói részére 
 
A környezettudatosság és a fenntarthatóság ösztönzése érdekében oktatások, programok 
szervezésére van szükség. Emellett fontos a dolgozók tájékoztatása az aktuális környezeti 
kérdésekről, eredményekről is. Ezt a célt szolgálja az éves szinten összegyűjtött szelektív 
hulladékok mennyiségeiről szóló tájékoztatók készítése és azok kihelyezése a 
tárolóedényzetek mellé, illetve az előző évre vonatkozó adatok közzététele a telephelyeken 
található faliújságokon és elektronikus formában a honlapon. Ezzel az aktív részvételt is 
elősegítjük.  


