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A projektet megnyitják:

10:00 Dr. Szatmári József - projektvezető, SZTE TFGT
10:05 Prof. Dr. Mezősi Gábor - tanszékvezető, SZTE TFGT
10:15 Prof. Dr. Milos Zivanov - projektvezető, UNS-FTN (Újvidék)
10:25 Mészáros Minucsér – tudományos szakmunkatárs, UNSPMF-CPIV (Újvidék)

Kávészünet

Szakmai Fórum

10.45 Dr. Kiss Tímea: A belvízjelenség geomorfológiai háttere
11.00 Dr. Farsang Andrea: Belvízképződés lehetséges talajtani okai
11.15 Dr. Szilassi Péter: A belvíz probléma megjelenése a területi tervezésben
11.30 Mészáros Minucsér: A belvíz földrajzi aspektusai a Vajdaságban

11.45 Miodrag Brkic: Talajvízmonitoring kúthálózat eszközfejlesztése
12.00 –13.00 Projekt megbeszélés munkacsoportokban

Ebéd

www.geo.u-szeged.hu/meriexwa



1.2.1 
Vízügyi beavatkozások: tervezés, kutatás, monitoring, fejlesztések a belvíz-
és árvizkárok megelızésére, csökkentésére

IPA HUSRB/1002 
Program

Belvízi mérés, monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-
Alföldön és Észak-Szerbiában (Távérzékelési és térinformatikai módszerek 
alkalmazásával)

Projekt 
elnevezése

MEasurement, monitoring, management and RIsk assessment of inland
EXcess Waterin South-East Hungary and North Serbia (Using remotely
sensed data and spatial data infrastructure ) 

MERIEXWA

Project title

Acronym

www.geo.u-szeged.hu/meriexwa



2012. 01. 15. - 2014. 01. 14.
A projekt 
idıtartama: 

507 630,00 EUR

219 053,50 EUR (SZTE)

38 656,50 EUR (SZTE)

A projekt fıösszege:
Támogatási összeg(EU):
Támogatási összeg(Magyar Állam):

LB: Szegedi Tudományegyetem TTIK Természeti Földrajzi és 
Geoinformatikai Tanszék

PP1: University of Novi Sad, Faculty of Science
PP2: University of Novi Sad, Faculty of Technical Science

Felelıs vezetı

Partnerek

www.geo.u-szeged.hu/meriexwa



CÉLOK

A szerbiai (Bácska, Bánát) és hazai mintaterületeken 
(Homokhátság, Torontál, Marosszög) 

tervezett projekt kiemelt céljai:

• a belvizek keletkezésének, lehetséges összegyülekezési helyeinek 
monitoringja, tudományos feltárása; 

• azoknak a helyeknek a meghatározása, ahol megfelelő műszaki 
megoldásokkal a rövid távú vízkárelhárítás eredményesebb lehet; 

• azoknak a területeknek a kijelölése, ahol az elsődlegesen károsnak tűnő
vízkészletek hasznosíthatóan visszatarthatóak. 

www.geo.u-szeged.hu/meriexwa
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Fejlesztés indokoltsága:

• Magyarország művelt területének 60%-át, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet 
belvízi elöntés; Szerbiában, Vajdaságban (Bánát) is elkezdődött a veszélyeztetett 
területek felmérése

• az elmúlt évtizedek belvíz-védekezési gyakorlata a jelentős fejlesztések ellenére 
nem, vagy csak alig csökkentette a belvízi veszélyeztetettséget;

• a globális éghajlati változásokhoz kapcsolódóan a szélsőségesen csapadékos 
időszakok ellenére kimutatható egy trendszerűen jelentkező csapadékcsökkenés, 
ami egyes tájegységeinken szárazodási folyamatot is elindított;

• olyan megoldás tudományos alapjait kell megteremteni, amely nemcsak feltárja 
a belvízkeletkezés okát, bemutatja a veszélyeztetettség mértékét, elemzi 
előrejelezhetőségét, de egyúttal figyelembe veszi azt is, hogy gazdálkodni kell a 
vízzel, beleértve - a szárazodásra tekintettel - a víz visszatartását is. 



www.geo.u-szeged.hu/meriexwa

Fejlesztés tartalma:

• belvízi elöntést előrejelző talajvíz-kúthálózat kiépítése; 25-25 
monitoring pont a támogatott területeken

• távadat-szolgáltatásra alkalmas eszközök fejlesztése; 

• légi- és űrfelvételek, digitális terepmodellek alkalmazhatóságának 
vizsgálata a regionális operatív belvízvédekezésben; 

• belvízi monitoring- és előrejelző-rendszer informatikai hátterének 
kialakítása; 

• a belvíztérképezés korszerű módszertanának kialakítása;



www.geo.u-szeged.hu/meriexwa

Fejlesztés tartalma:

• a támogatott terület civil és szakmai közönségének informálására 
sajtótájékoztatókat;

• szakmai konferenciákat szervezünk; 

• WEB oldalt, honlapot fogunk működtetni. 

A projekt eredményeiből, végkövetkeztetéseiből tudományos 

összefoglaló kiadványt publikálunk.



A projektet megnyitják:

Prof. Dr. Mezősi Gábor - tanszékvezető, SZTE TFGT

Prof. Dr. Milos Zivanov - projektvezető, UNS-FTN (Újvidék)

Mészáros Minucsér – tudományos szakmunkatárs, UNSPMF-
CPIV (Újvidék)

A dokumentum tartalma az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A meghívó tartalmáért 
teljes mértékben az SZTE vállalja a felelısséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthetı
az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükrözı tartalomnak. 


