
 
Tisztelt Államtitkár Úr, Kedves Kollégák! 

 
1953 – óta, 60 éve teljesít szolgálatot az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, együtt a 12 területi igazgatósággal. Szervezetünk élete 
egybeforr vizeinkkel, vízkészleteinkkel. Minden vizet ismerünk, a tavakat, 
a folyókat, de még a kis patakokat is. Ismerjük természetes vizeinket és 
az épített vízi környezetet. A víz mindent és mindenkit összeköt, de ez a 
kötelék a mi esetünkben szorosabb, életünkben meghatározó. 
 
Jól ismerjük egymást is, hiszen sokan vannak, akik évtizedekig álltak és 
állnak most is szolgálatban.  
A szakmánk legtöbbünknek nem munka, hanem hivatás, sokaknak teljes 
életre szóló feladat. Mint minden hivatásban, a vízügyben is van szépség 
és nehézség egyaránt. 
 
Az utolsó 25 év nem kímélte szervezetünket, de itt vagyunk. Viharverten, 
de elszántan. Nincs helye az önsajnálatnak, munka van, az árvizek 
jönnek, a vízkészleteket védeni kell. Számítanak ránk és ezzel nem 
fogunk visszaélni. Komoly átszervezést éltünk át az utóbbi két évben, de 
tisztább célok, határozottabb elképzelések alakultak ki. Úgy gondolom, 
hogy a cselekvéseink is jobban elmozdultak a célszerűség felé, még ha 
ezért meg is kellett küzdenünk a társtárcákkal.  
 
Az átszervezés nem volt egyszerű feladvány és úgy gondolom, hogy a 
vízügy egyre növekvő feladatait látva még nem is ért véget. Ezért is 
tartom nagy dolognak, hogy ilyen körülmények között, ilyen egységesen 
és gyorsan felállt a Duna eddigi legnagyobb árvize ellen a szolgálat . 
Érezhető volt, hogy ezen a területen mindenki otthon érzi magát, 
sajátjának érzi azt a feladatot, hogy megóvjuk az ország értékeit az 
árvíztől. Eddig nem volt mód arra, hogy ilyen közösségben kiértékeljük 
ezt a védekezést, de őszintén elmondhatom, hogy valamennyi 
társszervezet elismerését kivívta a vízügyi szolgálat és én ezeket az 
elismeréseket jó érzéssel fogadtam. Hangsúlyozom, hogy ezek az 
elismerések nem belső szakmai értékelések alapján érkeztek. A 
társszervezetek elismerték, hogy kiváló volt az előrejelzés, a 
polgármesterek megköszönték a vízügy szakmai segítségét és 
természetesen munkánkhoz tartozik, hogy mindamellett helytálltunk 
azon az 807 km állami védvonalon is, amelyek védelme alapvető 
kötelességeink közé tartozik.  
 
A vízgazdálkodás azonban nemcsak árvízvédelem. Az árvizek ellen csak 
akkor lehet hatásos a védekezés, ha a mindennapi feladatokat is magas 



szinten teljesítjük. Az OVF mindennapi feladata, hogy az az ország egyik 
legnagyobb természeti kincsét - a kivételesen gazdag vízkészletet - a 
lehető legjobb mederben tartsa. Ehhez hozzátartozik a víz, mint állami 
vagyon védelme, a vízbázisaink fenntartása, a vízszolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása és nem utolsó sorban a felkészülés a 
következő árvízre. Ez a szolgálat, ez a készenlét állandó figyelmet, 
precíz munkát követel.  
 
Szervezetünk sokat változott, de az alapfeladatok állandóak. Új 
kihívások is megjelentek az utóbbi 10 évben, akár a vízgyűjtő-
gazdálkodásra, akár az árvízvédelemre gondolunk. Ezeknek a 
feladványoknak, csak úgy tudunk megfelelni, ha tanulunk a múltból, 
megbecsüljük eredményeinket és tapasztalt kollégáinkat. Ezért kapott 
helyet a mai programban az emlékezés, hogy szimbolikusan is tanuljunk 
a múltból, ma kötetlenebb formában, a hétköznapok során pedig 
hivatalosan is. A mai ünnepség alkalmat ad arra, hogy észrevegyük 
azokat a munkatársainkat, akik nagyon hosszú éveket, akár évtizedeket 
töltöttek a vízügyi szolgálatban. Alkalmat ad arra is, hogy elismerjük 
azokat a teljesítményeket, amelyek hozzájárultak az idei rendkívüli dunai 
árvíz sikeres kivédéséhez. Alkalmat ad arra is, hogy a védekezés 
munkáját jelképesen mindenkinek megköszönjük annak is, aki a 
védvonalon állt és annak is, aki csendes észrevétlen munkával 
biztosította ehhez a teljesítményhez a háttér országot.  
 
 
60 éves lett a vízügyi szolgálat és úgy gondolom, hogy ezt most sikerül 
megfelelő teljesítmény után méltó körülmények között megünnepelni. 
Szeretném megköszönni minden résztvevőnek ezt a 60 évet és 
szeretném azzal ünnepelni, hogy az ünnepség keretében kerüljenek 
átadásra azok a kitüntetések, díjak, amelyek a szolgálatért végzett 
kiemelkedő teljesítményeket jutalmazzák meg.  
  
 
 


