
A Magyar
Víziközmű
Szövetség
lapja

XXII/2015.
5. szám PANORÁMA

VÍZ
MŰ

Szennyvíz-technológia 
itthon és külföldön
Ivóvíz-hálózati rekonstrukció
Idegenvizek és költségcsökkentés
Új technológiák, fejlesztések mobileszközökre

520 15



 

Örömmel tudatjuk , hogy a  
Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

2015-ben ismét elnyerte a Magyar Termék Nagydíj 
tanúsító védjegy használati jogát, ezúttal a  

Hawle golyós visszacsapószelep  
termékcsaládjával. 



1v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5

02 
aktuális
Új elnöke van
a MaVíznek

XIV. Országos 
Víziközmű Szerelő-
verseny

04
üzemeltetők 
szemével
Rekonstrukciós és 
veszteségcsökken-
tési stratégiát
támogató szoftver 
a szegedi ivóvíz-
hálózat üzemelte-
tésében

09
Mobilabban 
mobilAPP-pal,
avagy új technoló-
giák,fejlesztések 
mobileszközökre

12
A pécsi szennyvíz-
telep technológiai 
fejlesztése a Víz 
Keretirányelv hosszú 
távú környezeti 
célkitűzéseinek 
tükrében

22 
a vízipar 
szemével
Környezetvédelem
a gyakorlatban 

– kőagyag csövek 
alkalmazása
a csatornázásban

26 
víz és tudomány
Idegenvizek és 
költségcsökkentés
a hálózatüzemelte-
tésben, a klímaválto-
zás várható hatásai

29
kitekintő
Fenntartható szenny-
víztisztítás inno vá-
ció val: korszerűsítés 
Nereda-technoló-
giával

32
A CH2M kapta a 
2015. évi Stockholmi 
Ipari Víz Díjat

34
portré
Interjú
Zsebők Lajossal

37
víziközmű
világhíradó
Víziközmű Világhíradó
2015/2

39
hírek, események
Online vízügyi
értelmező szótár

40
7. Víz Világfórum: 
Daegu-Gyeongju, 
2015. 04. 13–17.

Rövid hír

MaVíz új belépők

panoráma

víz
mű05

vízmű panoráma / A Magyar Víziközmű Szövetség lapja 
Kiadja a magyar víziközmű szövetség / Felelős kiadó nagy edit 

Megbízott főszerkesztő dr. gayer József / Munkatársa iványi-góla katalin 
Szerkesztőbizottság Bognár péter, Csörnyei géza, dobrosi tamás,

dr. dombay gábor, Fazekas Csaba, Fritsch róbert, makó magdolna, dr. melicz 
zoltán, somos éva, dr. varga györgy péter, várszegi Csaba, zsebők lajos

Szerkesztőség 1051 Budapest, sas utca 25., iv. em. / Telefon +36 1 353 3241
Fax +36 1 302 7600 / E-mail vizmu.panorama@maviz.org

Honlap www.maviz.org/vizmupanorama / Hirdetésszervezés schalbert dóra 
E-mail schalbert.dora@maviz.org / Lapterv Brandavenue

Korrektor nyilas ágnes / Nyomda present művészeti és
szolgáltató kft. / Nyilvántartási szám B/szi/1925/1993 302-5066

ISSN 1217-7032  / minden jog fenntartva



2 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5a k t u á l i s

A Magyar Víziközmű Szövetség és a VASIVÍZ ZRt. 
2015. szeptember 17-18-án rendezte meg a 
Szövetség tagvállalatai számára a XIV. Országos 
Víziközmű Szerelőversenyt, amelyen húsz csa-
pat vett részt az ország különböző pontjairól. A 
létszám azért örvendetes, mert a korábbi félel-
mek ellenére végül minden második szolgálta-
tó képviseltette magát a programon.

Az eseményt Dr. Puskás Tivadar, Szombathely 
Megyei Jogú Város polgármesterének köszön-
tőbeszéde nyitotta meg, melyet Nagy Edit főtit-
kár beszéde és Dr. Kohuth Viktor, a   VASIVÍZ ZRt. 
vezérigazgatójának üdvözlete követett.

Néhány szó az elmúlt 15 év történetéről. Bár 
néhány régi motoros szerint már korábban is 
sor került valami hasonlóra, az első vetélkedőt 
2001-ben rendezte meg az Északdunántúli Re-
gionális Vízmű. A kísérő eseményeket és az el-
méleti részt akkor Tatán tartották az edzőtábor-
ban, a gyakorlati vetélkedőt viszont Dorogon. 

Kurdi Viktor úr személye garanciát jelent arra, 
hogy a víziközmű-ágazatot érintő változá-
sok a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva, a 
Magyar Víziközmű Szövetséggel mint az ága-
zat érdekképviseleti szervezetével egyeztetve 
történjenek meg. Kurdi úr, a BÁCSVÍZ Zrt. el-
nök-vezérigazgatója korábban már betöltötte 
az elnöki posztot, így a döntéshozók és a vízi-
közmű-ágazat partnerei jól ismert és tapasz-
talt szakemberrel folytathatják le a szükséges 
egyeztetéseket.

 A mai, szinte professzionális módon megszer-
vezett szerelőversenyhez képest a rendezvény-
re abban az időben inkább a  lelkesedés és az 
új kezdeményezéshez szükséges bátorság volt 
jellemző. Egy dologban az első verseny viszont 
máig egyedülálló. A csapatok előre  kiásott 

 árkokban egy családi házas övezet bekötése-
inek felújítási projektjét végezték el. Lakókkal, 
időnként szüneteltetett ellátással együtt. A be-
kötések ma is működnek, pedig a verseny egy 
éjszakai zápor következtében reggel 20-30 cen-
timéteres vízben kezdődött. 

úJ elnöke van 
a mavíznek

Xiv. országos víziközmű
szerelőverseny

A Magyar Víziközmű 
Szövetség elnöke, Winkler 
Tamás 2015. szeptember 
16-án lemondott elnöki 
tisztségéről, melyet 2013. 
december 11. óta töltött be. 
Alapszabályunk értelmében 
a korábbi alelnök, Kurdi 
Viktor lépett elő a 
Szövetség elnökévé teljes 
hatáskörrel.

Várszegi Csaba
MaVíz Szombathelyen került sor a víziközműves szakma egyik 

legnépszerűbb, ma, 15 év után már hagyományosnak 
nevezhető, tradíciókat őrző és számtalan különleges 
élményt kínáló rendezvényére. Szakmaisága mellett 
emberi oldalról is szokatlan, mondhatni, baráti ez a 
találkozó, és egy húszezres csapat építésének is tekinthető. 
A versenyzőket sok esetben vezetők kísérték el, akik 
a két nap alatt véleményt cseréltek a szakma egyéb 
kérdéseiben is, mindemellett pedig saját közművük olyan 
munkatársainak is szurkolhattak, akikkel a hétköznapi 
életben csak ritkán találkoznak.
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Más típusú érdekesség volt az egri megmé-
rettetés 2011-ben, a gyakorlati verseny ugyanis 
egy tornacsarnokban zajlott. Az elmúlt 15 évben 
csak egy évben nem került sor a versenyre. A kis-
sé zavaros integrációs folyamat egyik hozomá-
nya volt a bizonytalanság. Tartva attól, hogy nem 
lesz elég jelentkező, az elnökség 2013-ban nem 
hirdette meg a vetélkedőt. Ez a magyarázat arra, 
hogy az idei esemény csak a XIV. volt a sorban.

A gyakorlati verseny a szombathelyi ter-
málfürdő melletti szabad területen zajlott az 
első napon. Nagyon nehéz feladatot kaptak a 
szerelők, inkább a mentális rész volt a bonyo-
lult, és nem a kivitelezés. A csapatok többségé-
nek két órára volt szüksége a feladat elvégzé-
séhez. Az elméleti versenyre a második napon 
került sor a Claudius Szálló különtermében. Az 
50 kérdésre nem volt könnyű válaszolni, a leg-
jobb csapat, a FEJÉRVÍZ is csak 42 helyes vá-
laszt adott –  ezzel a teljesítménnyel azonban 
elnyerte a MaVíz különdíját.

A rendezvény érdekes színfoltja volt a gya-
korlati verseny után rendezett „Első Papírhajó 
Regatta” az 50 méteres fedett uszodában. A 
maximum 2 fős csapatok 1,5 órát kaptak arra, 
hogy hullámpapírkarton-lemezből hajót ké-
szítsenek maguknak. Ezt követően zajlott le a 
nagy közönségsikert arató, kacagással és tap-
solással kísért kétfordulós verseny. Az első egy 
gyorsasági megmérettetés volt: 100 métert 

kellett minél hamarabb teljesí-
teni, de ez csupán a hajók mint-
egy felének sikerült. A többi 
versenyzőstől együtt elsüly-
lyedt. A „túlélők” ezután azért 
küzdöttek az ún.  maratoni fu-
tamban, hogy minél nagyobb 
távolságot tegyenek meg a 
hajójukkal. Végül már csak két 
alkalmatosság szelte a nem lé-
tező habokat, a győztes pedig 
Tóth Gábor, a  BÁCS VÍZ verseny-
zője lett. A kecskemétiek kiváló 
hajóépítőnek bizonyultak, mi-
vel a gyorsasági versenyt is az 
ő páros hajójuk nyerte. Különdí-
jat érdemelt volna Dr. Kohuth Viktor vezérigaz-
gató, aki hajója elsüllyedése után úszva, a hul-
lámpapírroncsot maga előtt tolva teljesítette a 
távot.

Három szponzor, a Hawle Kft., az 
 INTEREX -WAGA Kft. és a Kristály Kft. előadást 
tartott legújabb fejlesztéseiről. A bemutatott 
anyag témáiból aztán rövid tesztet szerveztek, 
a helyesen válaszolók jutalmakat kaptak. A ren-
dezvény sikerét a Vízipari Tagozat más módon 
is támogatta. A Kristály Kft., a MOM-Diehl Zrt., 
az INTEREX-WAGA Kft. és a Hawle Kft. anyag-
felajánlásainak köszönhető, hogy a szerelők 
a legkorszerűbb szerelvényeket, vízmérőket 

Nagy Edit és Kurdi Viktor, a MaVíz főtitkára, illetve elnöke között 
a verseny egyik díszvendége, Pars Krisztián, a rendező város olimpiai bajnoka

A népszerű „papírhajó regatta” egyik emlékezetes jelenete

 használhatták a gyakorlati verseny 
során. A verseny további szpon-
zorai  voltak: Agriapipe,  Allied 
 Solutions, Donauchem, Duna- 
Armatúra, Euroflow,   Grundfos, 
VTEC, HOBAS, R&R Software, Xylem.

A verseny pontozását, a telje-
sítések értékelését a VASIVÍZ szak-
embercsoportja segítségével (gya-
korlati verseny) az öttagú zsűri 
végezte, fellebbezések híján, úgy 
tűnik, sikerrel. 

Az eredményhirdetés és a díj-
kiosztás kedves momemtuma volt, 
hogy Kurdi Viktor MaVíz-elnök és 
Illés Károly alpolgármester mel-
lett Dr. Hende Csaba volt miniszter, 
Szombathely országgyűlési képvi-
selője és Pars Krisztián olimpiai baj-
nok is üdvözölte a rendezvényt. A 
volt miniszter külön sikert aratott 
azzal a kijelentésével, hogy szü-
lőhelyéről üdvözöl mindenkit. De 
nem csak úgy  általában. A  s zülői 

ház pontosan azon a helyen állt 1960-ban, ahol 
most a Claudius Szálloda található.

Az eredmény:
I. ZALAVÍZ Zrt.
II. DRV Zrt.
III. KAVÍZ Kft.

Köszönet illeti a VASIVÍZ minden vezetőjét, a 
rendezésben segítséget nyújtó minden mun-
katársát, mert egy zökkenőmentes, baráti han-
gulatú csapatépítést hoztak tető alá.

2016-ban a ZALAVÍZ ZRT. rendezi a szerelő-
versenyt.



4 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

célok elérése érdekében. A közbeszerzés tárgya olyan optimalizált vesz-
teségcsökkentési terv elkészítése a Szeged–Algyő rendszerre, amely meg-
fogalmazza azon feladatokat, amelyek végrehajtásával 5 éven belül 20% 
alatti hálózati veszteség érhető el. Ezen tervek elkészítését pedig olyan 
szoftverrel kell elvégezni, amely figyelembe veszi a megvalósuló vízmi-
nőség-javító beruházás során létrejövő elemeket, a rendelkezésre álló 
költségkereteket, és ezáltal optimalizálni képes a hálózatrekonstrukciós 
feladatokat úgy, hogy a hálózati veszteség a megadott beavatkozásokat 
követően mindenkor 20% alatt legyen, valamint az eredményeket térké-
pes és táblázatos formában is képes megjeleníteni. Tekintettel arra, hogy 
a rekonstrukciós tervezőszoftvert a Szegedi Vízmű a mindennapokban kí-
vánja használni, így a szoftver alkalmazásának betanítása is az elvárások 
között szerepelt.

A 2013-ban meghirdetett Szeged–Algyő ivóvízminőség-javító pro-
jekthez (a projekt azonosítószáma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018) kap-
csolódó veszteségcsökkentési terv elkészítése című közbeszerzési eljárás 
nyertese a DHI Hungary Kft. DHI a.s. Konzorciuma.

2. munkatervadatok, hibastatisztika
A veszteségcsökkentési terv elkészítését több munkafázis alkotta. Ezek 
a következők: első lépésben a hibastatisztika feldolgozására is épülő 

1. szeged–algyő ivóvíz- 
hálózatának bemutatása
A Szegedi Vízmű Zrt. Szeged Megyei 
Jogú Város és Algyő Nagyközség víz-
ellátó rendszerét üzemelteti. A két 
településen található vezetékhálózat 
egy rendszert alkot. Jelenleg 79 db vé-
dett, felszín alatti vízkivételi mű (mély-
fúrású kút) áll rendelkezésre, melyből 
jelenleg 64 db biztosítja a települések 
ivóvízszükségletét. Ezen kutak 198 és 
560 m közötti mélységű hasznosított 
vízbázisra telepítettek, és a kitermelt 
vizet 7 vízműtelepre juttatják be gra-
vitációs gyűjtő- és fő gyűjtővezetéke-
ken keresztül. 

Kialakítását tekintve az ivóvízhálózat vegyes rendszerű. Magassági vo-
nalvezetésénél az ellátási terület adottságaihoz illeszkedően két nyomás-
zóna került kialakításra, ezek a következők: „városi” vagy „középnyomású” 
zóna (az üzemi nyomás értéke 3–3,5 bar) és „túlnyomású” vagy „magas 
nyomású” zóna (az üzemi nyomás értéke 5–5,5 bar).

A középnyomású zóna hosszúsága többszöröse a magas nyomású zó-
náénak. A lakótelepi magas épületekben lakók vízigényének kielégítése 
a magas nyomású, a város többi igényének kielégítése a középnyomású 
hálózatról történik. Felépítés szempontjából a hálózatot távvezeték, főve-
zetékek, illetve elosztóhálózat alkotja. 

A vízelosztó hálózatok Szegeden és Algyőn elöregedtek, nagy részük 
azbesztcement, felújításuk sürgető. A hálózati rekonstrukció megvalósítá-
sának lehetőségét műszaki indokok mellett a gazdasági lehetőségek ha-
tározzák meg. A rendelkezésre álló pénzügyi keretek legoptimálisabb fel-
használását egy jól felépített rekonstrukciós terv segítheti. 

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében egyszerre ivó-
vízhálózati rekonstrukció is megvalósul, amennyiben 20% feletti hálóza-
ti veszteség esetén veszteségcsökkentési terv is készül. Az ivóvízminő-
ség-javító program keretében a Szeged–Algyő Önkormányzati Társulás 
külön közbeszerzést írt ki a Szegedi Vízművel közösen megfogalmazott 

rekonstrukCiós és veszteség-
Csökkentési stratégiát 
támogató szoFtver a szegedi 
ivóvízhálózat üzemeltetéséBen
bodor dezső
műszaki igazgató
Maróti tibor
víz- és csatornahálózati 
üzemvezető
Szegedi Vízmű Zrt.
zdenek sViták
mérnök
DHI a.s. 
Pieskó erzsébet
mérnök
DHI Hungary Kft.

1. ábra: A hálózat anyag szerinti tematikus térképe a szoftverben

Jelmagyarázat

 Ismeretlen
 AC
 Acél
 Beton
 DUktil
 OV
 PE
 PVC
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 rendszer állapotának kiértékelése zaj-
lott le, majd ezt követte a hálózati vesz-
teséget befolyásoló tényezők megha-
tározása, értékelése. A második lépés 
a veszteségcsökkentési terv elkészíté-
sére alkalmas szoftver Szeged–Algyő 
rendszerre történő adaptálása volt, 
mert a DHI már rendelkezett ezen fela-
dat elvégzését támogató saját szoftver-
rel. Az utolsó lépés a tesztüzem volt. 

3. a dhi hálózat-
rekonstrukciós és veszteség-
csökkentési módszertanának
koncepciója 
A rekonstrukciós és veszteségcsökken-
tési tervek elkészítésében a legnagyobb 
kihívás az volt, hogy a vízhálózat legna-
gyobb része az 1960-as, 1970-es évek-
ben készült főként azbesztcement csö-
vek felhasználásával. Az egész belvárost 
behálózó csövek sokkal hajlamosabbak 
a szivárgásokra és a meghibásodásokra, 
ellentétben az acél- vagy PVC-csövek-
kel. A meghibásodásokból és a töré-
sekből következtetve az azbesztcsövek 
mára kritikus állapotban vannak, ezért 
mielőbbi rekonstrukció szükséges az 
érintett területeken. 

A DHI módszertanát  képviselő, je-
len projektben is alkalmazott rekonst-
rukciós és veszteségcsökkentési ja-
vaslat több elemből áll, melyek szoros 
együttműködése teszi lehetővé a hosz-
szú távon fenntartható veszteségke-
zelési stratégia megvalósulását a Sze-
ged–Algyő hálózaton. Ezen elemek a 
következők:
•	 Veszteségkezelési	stratégia	felállítása;
•	 Rekonstrukciós	terv;
•	 Aktív	veszteségszabályozás;
•	 Mérési	körzetek	kialakítása;
•	 Nyomásszabályozás.

A DHI ezen módszertan támogatására 
fejlesztette ki rekonstrukciós és veszte-
ségcsökkentési döntéstámogató szoft-
verét is.

4. az értékesítési 
különbözet (nrW) alapvető
komponensei – általános
megközelítés
A veszteségcsökkentési tervezés első 
lépésében megtörtént a 2003 és 
2014 közötti időszak meghibásodá-
sainak térinformatikai, digitális feldol-
gozása, ami egyben lehetővé tette a 

2. ábra: A rekonstrukciós terv tematikus térképe és táblázatos megjelenítése

Tervezett 
időtáv Ellátásért felelős Elem egyedi 

azonosítója

Rekonstrukcióra 
javasolt utca 
megnevezése

Anyag Átmérő Hossz 
(m)

Tervezett 
nettó költség 

(HUF)

2015

Algyő Város 
Önkormányzata

4113 Kastélykert utca PVC 80 111 4 506 775

4591 Fűzfa sor PVC 50 130 5 245 577

4592 Vásárhelyi utca PVC 50 130 5 275 783

528 Vásárhelyi utca PVC 80 77 3 135 283

529 Vásárhelyi utca PVC 80 16 644 149

530 Vásárhelyi utca PVC 80 93 3 783 733

531 Vásárhelyi utca PVC 80 93 3 784 049

5390 Vásárhelyi utca AC 100 180 8 904 187

5393 Vásárhelyi utca AC 100 121 5 976 023

5396 Vásárhelyi utca AC 100 79 3 926 136

972 Vásárhelyi utca AC 100 92 4 536 598

979 Kastélykert utca AC 100 86 4 272 795

980 Kastélykert utca AC 100 38 1 883 643

Algyő Város Önkormányzatának területén összesen 1 247 55 874 731

Szeged Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

1202 Londoni körút AC 100 131 6 460 826

160 Fő fasor AC 300 57 3 216 218

1941 Római körút AC 400 112 11 664 747

Jelmagyarázat
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 meghibásodások dinamikájának és összefüggéseinek feltárását. A terv el-
készítésének lényegi eleme volt meghatározni a kapcsolatot a beruházá-
sok, a szivárgáskeresés és a rehabilitációs költségek között, hogy az éves 
optimális csőrekonstrukciós arány definiálhatóvá váljék. 

A veszteséget befolyásoló tényezők beazonosítása során az úgyneve-
zett veszteségaudit módszere került alkalmazásra, melynek lényegi eleme 
az értékesítési  különbözet kiszámítása. Az értékesítési különbözet csök-
kentésének első és fontos lépése a vízelosztó hálózat értelmezése, érté-
kelése és megismerése. Ez a folyamat szoros együttműködést kívánt meg 
a hálózat üzemeltetőjével, hogy felállíthassuk az IWA Európában és világ-
szerte használt módszertanából ismert ún. fastruktúra vonatkozó vízmérle-
gét és a vízauditot. Ez a lépés segít megbecsülni az értékesítési különbözet 
mértékét, forrását és költségét.

5. a rekonstrukciós és veszteségcsökkentési 
döntéstámogató szoftver 
A projekt keretében elkészült a teljes ivóvízhálózati rendszer adatbázisa 
a már meglévő Excel és AutoCAD térképi, valamint papír alapú nyilván-
tartás alapján, mely a döntéstámogató szoftver alapját képezte. Azaz lét-
rejött a Szeged–Algyő ivóvízhálózat aktualizált, digitális, térinformatikai 
alapú adatbázisa.

A tervek a rekonstrukciótervezést optimalizáló DHI MIKE 
 CUSTOMIZED platformra kifejlesztett hálózatrekonstrukciós szoftverrel 
készültek. A szoftver az alábbi funkciókat tartalmazza:
•	 Hálózati	információk	tárolása,	szerkesztése	és	megtekintése;	
•	 Meghibásodások	 információinak	 gyűjtése,	 tárolása,	 szerkesztése,	

megtekintése;
•	 Szivárgási	információk	gyűjtése,	tárolása,	szerkesztése	és	megtekintése;	
•	 A	rekonstrukciótervezéshez	feldolgozott	kritériumok	megtekintése;
•	 Hálózati	 rekonstrukciós	 paraméterek	 felvétele,	 komplex	 rekonstruk-

cióoptimalizálás	elvégzése;
•	 A	rekonstrukciótervezés	eredménytérképeinek,	grafikonjainak	és	táb-

lázatainak	megtekintése;
•	 Jelentések	 készítése,	 személyre	 szabható	 Excel-jelentések	 és	 temati-

kus térképek készítése.

A szoftver lehetőséget nyújt arra, hogy bármikor lekérdezhetőek legye-
nek a hálózattal kapcsolatos közvetlen műszaki információk (például 
csőanyag, építés éve, átmérő stb.), illetve ezenfelül a feldolgozott hiba-
statisztikának köszönhetően a meghibásodások térbeli és időbeli elhe-
lyezkedése, valamint a futtatási eredmények adta aktuális rekonstrukciós 
prioritási sorrend.

Mindezen információ térképen és táblázatos formában is közvetle-
nül kinyerhető. Az eredményhez a szoftver a vízelosztó hálózat állapo-
tának értékelésével és a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelem-
bevételével jut el. A programban támogatott az új vezetékszakaszok és 
a hozzájuk tartozó meghibásodások beszúrása is, ezek automatikusan 
bekerülnek az adatbázisba, és a szoftver figyelembe veszi őket a számí-
tás során.

Az alkalmazott több szempontú (multikritéria, azaz MCA) analízisen 
alapuló metodológia szorosan kapcsolódik az ivóvízhálózat műszaki ál-
lapotának kiértékeléséhez. A legkritikusabb csőszakaszok azonosításá-
hoz és az optimális rekonstrukciós sorrend felállításához súlyozott krité-
rium- és paraméterrendszer került kialakításra. Alapvető kritériumként 
került be a meghibásodási ráta használata: a meghibásodási ráta az ösz-
szes gerincvezetéken és a házi bekötéseken történő különböző meghi-
básodási típusok és az ezekből származó szivárgásokból, valamint a csö-
vek kora és anyaga által leírt élettartamgörbéből származik. 

A programba beépített és felhasznált leromlás (deteoriáció)  időtartamát, 
valamint az ehhez kapcsolódó kockázati tényezőket az élettartamgörbén 
alapuló meghibásodási ráta és szivárgás fejezi ki az egyes csőanyagok, épí-
tési évük és koruk függvényében.

A műszaki vizsgálatok mellett a rekonstrukciótervezés és kockázat-
elemzés részeként részletes pénzügyi elemzés is készült, mely figyelem-
be vette a rekonstrukcióból származó költségeket, valamint a rekonstruk-
ció elmaradásából származó pénzügyi veszteségeket is. A beruházási és 
üzemeltetési költségek számítása automatikusan történik a megadott 
egységárak, fajlagos költségek és pénzügyi paraméterek alapján, ezáltal 
lehetővé válik a veszteség mértékét leginkább csökkentő optimális re-
konstrukcióterv felállítása.

A szoftver rugalmassága megengedi, hogy minden újonnan létre-
hozott tervezési forgatókönyvben a felhasználó megváltoztassa a meg-
határozott szempontokat, és ez alapján újabb és újabb paraméterekkel 
finomítsa a számítását, ha új információk válnak elérhetővé (pl. mérési 
kampány, hidraulikai modelleredmények stb.).

Fontos kiemelni, hogy a rendszer a folyamatban lévő tervezett re-
konstrukciókat is képes figyelembe venni, ezzel is összehangolva a 
 hálózati rekonstrukciótervet (pl. tervezett útfelújítások tekintetbevétele).

A rekonstrukciós módszer egyéni igényeknek megfelelően alkalmaz-
ható, azaz például az átmérő, az anyag minden csőszakaszra vonatkozóan 
egyedileg és szabályok csoportjaként is megadható.

6. rekonstrukciós stratégia
A módszer alkalmazásával lehetőség nyílik a rövid-, közép- és hosszú távú 
tervezés gyors megvalósítására, illetve alternatív forgatókönyvek futtatá-
sára a felhasználó által definiált tetszőleges idősíkokon.

A rendszer lehetőséget biztosít az adatbázis közvetlen elérésére, illet-
ve tematikus térképek, elemzési eredmények grafikus és táblázatos meg-
jelenítésére is.

A szoftverben a rekonstrukciós sorrenden túl mód van a
•	 a	csőcsere	és	a	csőjavítások	költségeinek	meghatározására	és	beépí-

tésére;
•	 az	optimális	csőcsere	időpontjának	kiszámítására;
•	 az	 egyes	beavatkozásokhoz	 kapcsolódó	hálózatveszteség-csökkenés	

mértékének és a létrejövő hálózatveszteség értékének megtekintésé-
re	a	teljes	rendszerre,	valamint	egyes	csőszegmensekre	vonatkoztatva;

•	 rekonstrukció	 elmaradásából	 keletkező	 hibák	 által	 okozott	 károk	
becslésére;	

•	 hálózati	kor	alakulásának	becslésére;
•	 csőszegmensekre	vonatkozó	hibaráták	alakulásának	becslésére.

7. gördülő fejlesztési tervek
A szoftver alkalmazásának jelenlegi előnye, hogy segítségével igen gyor-
san elkészíthető a GFT. Tekintettel arra, hogy a program a GFT elkészítésé-
hez szükséges minden információt tartalmaz mind az algyői, mind pedig 
a szegedi rendszerre vonatkozóan, géptől függően 3–5 óra alatt elkészíti 
a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveket. 

8. további fejlesztési elképzelések
A tervezés hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a bemeneti ada-
tok naprakész feltöltése és azok megfelelő tartalma. Az adatok felvitele 
jelenleg munkalapról történik manuális módon. Ehhez kapcsolódóan on-
line munkalapkezelő rendszer kifejlesztése a cél.

A program értékelő kritériumainak kiválasztása és súlyuk meghatáro-
zása az üzemeltetői igények figyelembevételével valósult meg, ami bizo-
nyos módosításokat, illesztéseket lehetővé tesz a jövőben is.
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ÚJ MAGAS 
HATÁSFOKÚ
SP BÚVÁRSZIVATTYÚ 
SOROZAT
Ha felülmúlhatatlan megbízhatóságra 
vágyik a föld alatt, a Grundfos SP szivattyú 
az egyértelmű választás.

A kategóriájában legjobb hatásfokú 
búvárszivattyúk, amelyek felülmúlják 
az EU elvárásait. (Az Európai Bizottság 
szabályozása alapján, 2015. január 1-től, 
csak az MEI≥0,40 hatásfok mutatóval 
rendelkező szivattyúk hozhatók forgalomba 
az EU területén.)

Az új 4” SP búvárszivattyú család:
• SP9= 9 m3/h
• SP11= 11 m3/h
• SP14= 14 m3/h

További előnyök:
• Megemelt szivattyúhatásfok +10%
•  Megemelt kopásállóság, 

nagyobb homoktűrő képesség
•  Teljes rozsdamentes acél kivitel, 

3 különböző anyagminőségben
•  MP204 – elektronikus motorvédelem

www.grundfos.com

be
think
innovate

SP buvarszivattyu hirdetés A4 v2.indd   1 2015.05.13.   10:16



9v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

ÚJ MAGAS 
HATÁSFOKÚ
SP BÚVÁRSZIVATTYÚ 
SOROZAT
Ha felülmúlhatatlan megbízhatóságra 
vágyik a föld alatt, a Grundfos SP szivattyú 
az egyértelmű választás.

A kategóriájában legjobb hatásfokú 
búvárszivattyúk, amelyek felülmúlják 
az EU elvárásait. (Az Európai Bizottság 
szabályozása alapján, 2015. január 1-től, 
csak az MEI≥0,40 hatásfok mutatóval 
rendelkező szivattyúk hozhatók forgalomba 
az EU területén.)

Az új 4” SP búvárszivattyú család:
• SP9= 9 m3/h
• SP11= 11 m3/h
• SP14= 14 m3/h

További előnyök:
• Megemelt szivattyúhatásfok +10%
•  Megemelt kopásállóság, 

nagyobb homoktűrő képesség
•  Teljes rozsdamentes acél kivitel, 

3 különböző anyagminőségben
•  MP204 – elektronikus motorvédelem

www.grundfos.com

be
think
innovate

SP buvarszivattyu hirdetés A4 v2.indd   1 2015.05.13.   10:16

ellátva. Végtére is az integráció elérte a mai fokát, 
amikor egy egyszerű  hordozható  mobiltelefon 
az alapfunkcióján felül fényképezőgép, zene- 
vagy filmlejátszó és GPS-eszköz, tehát felér egy 
számítógéppel, mindemellett pedig megőrizte 
kis méretet, ezzel a hordozhatóság előnyét. A 
legújabb mobileszközök már többmagos pro-
cesszorokkal, akár 3-4 GB-nyi RAM-mal és több 
száz GB-ig bővíthető háttértárolókkal, nemrit-
kán HD-nél nagyobb felbontású képernyővel 
felszereltek. A fejlődés során a kezdeti nagy-
méretű készülékek egészen kicsivé, szinte ék-
szerméretűvé zsugorodtak. Aztán ahogy egyre 
fontosabbá vált a megjelenítés, a méretek újra 
növekedni kezdtek. Ma már nem ritka, hogy a 
legújabb telefonok mérete vetekszik a 20 évvel 
ezelőtti fél tégla telefonom nagyságával, persze 
a vastagságuk töredéke a régi Ericsson mobilo-
ménak. A fejlődés természetesen nem kizárólag 
a mobilkommunikációra alkalmas eszközöket 
érintette, megjelentek a tabletek, minilaptopok, 
GPS-berendezések. Ezen eszközök mindegyikét 
a nagyfokú integráltság, a funkciók sokszínűsé-
ge jellemzi. Én alapvetően nem hiszek a min-
dentudó eszköz legendájában, de be kell látni, 
hogy a fejlődés, a fogyasztók, felhasználók igé-
nyei mind arra ösztönöznek, hogy a lehető leg-
több funkciót zsúfoljuk bele egy eszközbe, és a 
funkciók mögé minél erősebb hardvert tegyünk. 

A mobiltelefon-szolgáltatók és az általuk 
nyújtott szolgáltatások, technológiák is jelentős 
fejlődésen mentek keresztül. A 4G-technológia 
kapcsán ma már nemcsak egyszerűen hang-
kommunikációról beszélünk, hanem az elvileg 
lehetséges, akár 100 MBit-es adatforgalomról is. 

Összefoglalva a kicsit hosszúra nyúlt be-
vezetőmet: napjainkban rendelkezésünkre áll 
olyan eszköz, amely kicsi, hordozható, renge-
teg funkciót kínál, és kapcsolódhat olyan ve-
zeték nélküli hálózathoz, amely szerencsésebb 
esetben akár a kiépített vezetékes hálózat 

miatt nem volt élvezhető, nemzetközi nyomásra 
azonban 2000-ben megszüntették a zavaró jel 
sugárzását, így lehetővé vált az akár centiméte-
res pontosságú helymeghatározás a földgolyó 
bármely pontján.

Az eszközök fejlődése és integrációja talán 
még a személyi számítógépek esetében tapasz-
taltaknál is gyorsabb volt. Egyre kisebb készülé-
kek kerültek forgalomba, egyre több funkcióval 

Vagy 20 évvel ezelőtt, még a múlt évezredben 
vettem kézbe az első mobiltelefonomat, ami 
akkoriban már második generációsnak számí-
tott, hiszen a működtetéséhez nem kellett egy 
aktatáskányi méretű külön akkumulátort ma-
gunkkal vinni. A civil mobiltelefonálás kezdetei 
az 1950-es évekre tehetők, Svédországban ek-
kor építették ki az első közhasználatú hálózatot. 
A berendezések súlya egy cementeszsák súlyá-
val vetekedett, a szolgáltatást pedig csak a felső 
tízezer volt képes megfizetni. A valódi, mai érte-
lemben vett celluláris kommunikáció  1973-ban 
indult meg az USA-ban (hol másutt). A magyar-
országi hőskor az 1980-as évek végére datál-
ható, ekkor lépett működésbe a 450 MHz-es, 
0660-as körzetszámon hívható hálózat, amely-
nek borsos üzemeltetési költsége volt, csaknem 
egy akkori átlagkereset összegét tette ki, nem 
beszélve a belépési díjról. Aztán jött a 900 MHz 
és a szabadpiac. Szóval az első mobiltelefonom 
egy Ericsson 197 GH volt, ami ugyan már a má-
sodik generációs telefonok közé tartozott, mi 
csak fél téglának neveztük méretei és mostani 
ismereteink alapján a tudása okán is. Igaz, ezzel 
az eszközzel a telefonálás a legtöbbször sikerült! 

Körülbelül ebben az időben – az ezredfor-
duló táján – jelentek meg a digitális képalkotás 
szélesebb körben elérhető eszközei, a digitális 
kamerák és fényképezőgépek is.

A hetvenes évek elején-közepén állt rend-
szerbe az USA-ban katonai célokra kifejlesztett 
navigációs rendszer, közismert nevén a GPS, 
melynek alkalmazása egy hozzáadott zavaró jel 

moBilaBBan moBilapp-pal, 
avagy úJ teChnológiák, 
FeJlesztések moBileszközökre

PetroVai Péter
informatikai csoportvezető
BAKONYKARSZT Zrt.

A cikk a mobiltelefonok fejlődésén 
keresztül mutatja be, hogy a víziközmű-
üzemeltető cégek miként alkalmazzák 
a mobiltechnológiákat, ezeket hogyan 
integrálják a vállalatirányítási rendszerekbe, 
illetve milyen fejlesztések várhatók 
a jövőben ezen a téren.



10 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

 folyószámla stb.)  lekérdezése mellett 
általában mérő állás-bejelentés, ügy-
félszolgálati idő pont kérése,  üzenetek, 
 információk átadása lehetséges. A 
regisztrált fogyasztók a felhasználói 
igények szerint kialakított felületeken 
egyszerűen és gyorsan juthatnak in-
formációhoz, az alkalmazások kifeje-
zetten a szolgáltató és a felhasználók 
közötti kommunikációt támogatják. 
Pontos adataink nincsenek, de a tel-
jes ügyfélállomány 5-6%-át teszik ki a 
cégünk online webes rendszerébe re-
gisztrált felhasználók, akiknek egy ré-
sze alkalmazza a mobilfelületet is.

Az online ügyfélszolgálati alkalma-
zások mellett a leggyakrabban hasz-
nált, mobileszközre kifejlesztett funk-
ció a vízmérőkkel kapcsolatos. Ebben 
az esetben a technológia a vízmérő-le-
olvasás és a vízmérőcserék lebonyo-
lításában nyújt segítséget. A hagyo-
mányos (kézi) leolvasás mellett még a 
rádiófejjel ellátott mérők ellenőrzése 
is elvégezhető ilyen módon. Előfor-
dul, hogy a technológiát alkalmazzák 
emellett a víztermelő vagy szennyvíz-
tisztító telepek villamosáram-fogyasz-
tását mérő villanymérők leolvasásában 
is (ALFÖLDVÍZ Zrt.).

Az alkalmazás további lehetősége-
ket nyújt a karbantartás, a munkavég-
zés területén is. Ennek kapcsán teljes 
értékű rendszerről még nem tudunk, 
de a fejlesztések sok esetben meg-
kezdődtek, vagy legalábbis tervezési 
fázisban vannak. Az ALFÖLDVÍZ Zrt., 
a BÁCSVÍZ Zrt., a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a 
Soproni Vízmű Zrt. közösen indította el 
a munkavégzés-felügyeleti rendszer fejlesztését.

A BAKONYKARSZT Zrt.-nél a raktárkezelés 
területén anyagfelhasználás, anyagkiadás tá-
mogatására készült applikáció működik androi-
dos változatban.

A BÁCSVÍZ Zrt.-nél a VISION folyamatirányí-
tó rendszer mobilfelületen történő megjeleníté-
sét alkalmazzák.

A mobiltechnológiák alapja többnyire ha-
sonló a különböző rendszerek esetében. Az 
ügyviteli rendszerek rendelkeznek átadófelü-
letekkel, konnektorokkal, amelyek a publikus 
felület felé és onnan vissza végzik az adatkom-
munikációt, különös figyelemmel a biztonsági 
kritériumokra és előírásokra (lásd a számlázá-
si rendszer tanúsítása során előírt biztonsági 

 feltételek). A vállalat belső hálózatán 
és központi tűzfalán  kívül (DMZ) elhe-
lyezett szerver  k ommunikál a felhasz-
nálókkal az interneten keresztül. 

A BAKONYKARSZT Zrt.-nél az 
 Integra Zrt. fejlesztőeszköze közvet-
lenül támogatja az okoskészülék spe-
cifikációit (érintőképernyő, GPS, kame-
ra stb.). A mobileszköz-felhasználó az 
alaprendszerben működő bármilyen 
műveletet elvégezhet erre a felületre 
támaszkodva. A futtatókörnyezet el-
osztott alkalmazásarchitektúrára tá-
maszkodik, a szerver optimalizálja a fel-
használókra kiosztott erőforrásokat, így 
mindenkinek elegendő hátteret nyújt 
az üzemeltetéshez. Ez ugyanakkor in-
kább a mobil online ügyfélszolgálat 
nagyszámú felhasználója esetében ér-
dekes, a vállalati belső alkalmazások 
esetében nincs különösebb jelentő-
sége. Ugyanez elmondható az adatok 
titkosítására is, hiszen a teljes rendszer 
szimmetrikus és aszimmetrikus titkosí-
tás használatával működik, ami gyakor-
latilag kizárja a betörés lehetőségét. Az 
eszközböngésző független, böngésző-
re csak az alkalmazás telepítéséhez, 
egyszer van szükség. 

A jelen helyzet összefoglalása 
után egy kis előretekintést tennék a 
jövőre vonatkozóan. A berendezések 
és technológiák fejlődésének üteme 
nem lassul, az elképzeléseknek nem 
látszik határt szabni semmi. A legtöbb 
üzemeltető folyamatban lévő fejlesz-
tése a munkafolyamatok kezelésének 
egyszerűbbé tételét célozza. Ennek 
első lépését a – most már nyugodtan 

kimondhatjuk – meglévő műszaki rendszerek 
és gazdasági vállalatirányítási rendszerek össze-
kapcsolásában látom. A felhasználási (fogyasz-
tási) helyek és a grafikai, szakági térképi adatok 
összekapcsolása, valamint a nem csak grafikai, 
hanem a megfelelő strukturáltságú, adatszinten 
történő közműnyilvántartás lehetőséget ad arra, 
hogy az ezeken a rendszereken végzett munkát 
annak minden egyes állomásával együtt előre 
megtervezzük, majd a megvalósítást megfele-
lően dokumentáljuk, anélkül hogy jelentősebb 
humán erőforrásokat vonnánk be a feladat vég-
rehajtásába. Meglátásom szerint a nem is any-
nyira távoli jövő egy mobileszközön működő, a 
vállalat minden munkafolyamatát felügyelő és 
dokumentáló rendszer létrehozása.

paramétereit is képes szolgáltatni. Ennek kö-
szönhetően mára megvalósíthatók azok a cé-
lok, amiket egy szolgáltató kitűzhet maga elé 
kiterjedt  hálózatai üzemeltetésének javítása 
érdekében.

A víziközmű-szolgáltatók körében végzett 
huszárvágás ellenére a talpon maradt cégek leg-
nagyobb részének rendelkezésére áll olyan integ-
rált vállalatirányítási rendszer, amely alapot bizto-
sít az új funkciók és szolgáltatások fejlesztésére. 

Időközben pedig felnövekedett egy olyan 
generáció, amelynek tagjai szinte az anyatejjel 
együtt szívták magukba az IT-technológiával 
kapcsolatos ismereteket, és már nem tudják el-
képzelni az életüket érintőképernyős, mindent 
tudó kis berendezés nélkül, amely mindig ott 
lapul a zsebükben, vagy inkább ott fityeg a ke-
zükben.

Mindezek összessége a víziközmű-üzemel-
tető cégek belső igényeivel együtt olyan fejlesz-
téseket indukált, amelyek magukban foglalják a 
mobiltechnológia alkalmazását és vállalatirányí-
tási rendszerekbe történő integrálását.

A társcégek körében végzett felmérés 
alapján a fejlesztések nagyrészt minden terü-
leten megkezdődtek. A már működő rendsze-
rek általában az egyébként webes felületen 
üzemelő online ügyfélszolgálatok kiterjeszté-
sét jelentik Android, IOS vagy Mobil Windows 
applikációk formájában. Ezekben az esetek-
ben a funkcionalitás többnyire megegyezik 
a webes felületen megtalálható szolgáltatá-
sokkal. Itt a  felhasználó adatainak (mérőállás, 
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1. előzmények
1.1 A pécsi szennyvíztelep 
technológiája
Az 1995-ben megnyitott pécsi tisztítótelep fo-
gadóaknájába 5 végátemelőn keresztül érkezik 
be a szennyvíz. A technológia első lépéseként 
mechanikai tisztítási fokozat üzemel (5 mm-es 
rácsszűrés, levegőztetett homok-
fogó, hosszanti átfolyású előülepí-
tő), melynek kiépített kapacitása 
80.000 m3/nap.

Második lépésként 2 db pár-
huzamosan működő, elevenisza-
pos biológiai reaktoregység kö-
vetkezik. Kapacitása szerves anyag 
lebontására 60.000 m3/nap, míg 
a III. tisztítási fokozatra (nitrogén-, 
foszforeltávolítás) 40.000 m3/nap. 
A foszfor eltávolítása vegyszerada-
golás alkalmazása nélkül, tisztán 
biológiai úton történik. 

Az eleveniszapos biológiai egy-
ségben az AA/O és a UCT eljárásoknak egy kombinációját találjuk. A bio-
lógiai többletfoszfor eltávolítására kiépített anaerob medencét (és az 
azok mellett működő szelektorokat) követően a reaktor hossztengelyé-
vel párhuzamosan kialakított anoxikus medence található. A denitrifiká-
ciós tér két oldalán helyezkedik el az 1-1 db oxikus medence. A szükséges 
oxigént mélylégbefúvásos levegőztetőrendszer biztosítja oldottoxi-
gén-szondákról vezérelt frekvenciaváltós fúvók segítségével.

A biológiai tisztítást követően a fázisszétválasztás Dorr típusú utóü-
lepítőben történik.

A tisztított szennyvíz előírt folyamatos fertőtlenítése a labirint típusú 
medencében valósul meg a 2009-ben kiépített UV csírátlanító berende-
zés alkalmazásával (alacsony nyomású rendszer). Maximális fertőtlenítő-
kapacitás: 3600 m3/h.

A tisztított, fertőtlenített szenny-
víz végső befogadója a Pécsi- víz 
nevű vízfolyás.

Az iszapkezelő technológia gra-
vitációs és/vagy gépi elősűrítéssel 
kezdődik, majd pedig gépi víztele-
nítéssel zárul. Az átlagosan 25-26% 
szárazanyag-tartalmú iszapot kom-
posztálótelepeken kezelik tovább.

1.2 A tisztítótelep hatásfoka
A kibocsátási határértékek 3 alka-
lommal szigorodtak az 1995 és 
2012 közötti időszak alatt, és kü-

szöbértéket vezettek be további szennyező anyagokra is, melyek eltá-
volítására eredetileg nem is tervezték a technológiát. A jól megtervezett 
és rugalmasan üzemeltethető tisztítóvonal azonban 2012-ig komoly át-
alakítás nélkül üzemelt az előírt határértékek 100%-os betartása mellett.

1.3 Problémafelvetés
1.3.1 Tisztítási hatásfok
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.  (VII. 21.) 
Korm. rendelet 38. § (2) pontjában foglaltak szerint a vízszennyező anya-
gok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes sza-
bályairól szóló miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határ-
értékeknek való megfelelés határideje (türelmi idő) 2008. december 31. 
volt, figyelembe véve a Pécs városi szennyvíztelep vízjogi üzemeltetési 

a péCsi szennyvíztelep 
teChnológiai FeJlesztése 
a víz keretirányelv 
hosszú távú környezeti 
Célkitűzéseinek tükréBen

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
viszonylag későn, a múlt század hatvanas 
éveiben kezdődött a közműves ivóvíz-
ellátás kiépítése. A ’70-es tiszai árvíz utáni 
újjáépítés lendületet adott a munkáknak, 
s a ’90-es évek elejére a megye mind a 228 
települése közműves ivóvízzel ellátottá vált. 

aMbrusits balázs
szennyvíztelepi csoportvezető
Tettye Forrásház Zrt.

1. ábra: Pécsi szennyvíztelep, tisztítóvonal technológiai vázlata 1995–2012
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 engedélye szerinti biológiai terhelést (40.000 m3/d, 238.000 LE). A vízjo-
gi üzemeltetési engedély érvényességi idején belül ezért kezdeményezni 
kell a szennyvíztelep üzemeltetésének jogszerűsítését. 

A pécsi szennyvíztisztító telepről az élő  vízfolyásba elfolyó tisztított 
szennyvíz  minőségének 2012-ben meg kellett felelnie a 28/2004. (XII. 25.) 
KvVM-rendelet 1. sz. melléklete szerinti, a települések szennyvízelveze-
tésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékeknek, a 2. sz. 
melléklet alapján az általános védettségi kategória befogadóira mega-
dott határértékeknek, valamint az egyedi kibocsátási határértékeknek.

A 28/2004 KvVM-rendelet módosult, tekintettel a 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 2011. január óta érvényes változatára, figyelembe véve, 
hogy a 240/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a terület érzékeny, a 
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint pedig nitrátérzékeny.

Pécs város szennyvíztisztító telepének vízjogi üzemeltetési engedé-
lye 2012. október 31-ig volt érvényes. Fentiek alapján a pécsi szenny-
víztelepre vonatkozóan az 1. táblázatnak megfelelő határértékek be-
tartását írta elő a Környezetvédelmi Felügyelőség az új üzemeltetési 
engedélyben:

A szennyvíztelep üzemvitelét kielemezve egyértelmű volt, hogy a 
kiépített tisztítási technológia a legideálisabb körülmények között sem 
képes biztosítani a bevezetésre kerülő összes foszfor és a „nyári” összes 
nitrogén határértékét.

1.3.2 Vízszennyezettségi határértékek a befogadóba
Nem szabad elfelejteni, hogy a 2012-es határérték-szigorítás várható-
an csak rövid távú elvárás/előírás a pécsi szennyvíztelepre vonatkozóan, 
ugyanis a 10/2010. (VIII.18.) VM-rendelet szerinti vízszennyezettségi ha-
tárértékek a befogadóban kialakuló vízminőségen keresztül visszahat-
nak a telep kibocsátási elvárásaira.

A pécsi szennyvíztisztító telep kibocsátásának ezért hosszú távon 
összhangban kell állnia a befogadó Pécsi-víz célállapotával is. A  vízfolyás 
tekintetében a környezeti célkitűzést 2027-re kellene teljesíteni (a kör-
nyezeti célkitűzések elérésének szempontjait az Országos Vízgyűjtő-gaz-
dálkodási Tervben foglalt intézkedések tartalmazzák). 

Mivel a 10/2010. (VIII.18.) VM-rendelet szerinti vízszennyezettségi ha-
tárértékek a befogadóban kialakuló vízminőségen keresztül visszahatnak 
a telep kibocsátási elvárásaira, a technológiai fejlesztést úgy kell megvaló-
sítani, hogy az a rövid távú cél (öP- és öN-határértékek szigorodása) telje-
sítésén túl a hosszú távú környezeti célkitűzés teljesülését is megalapozza. 

1.4 Döntés-előkészítés
A fenti okok miatt a Tettye Forrás-
ház Zrt.-nek mint a Pécs városi 
szennyvíztisztító telep üzemeltető-
jének feladata volt a tisztítási tech-
nológia olyan korrekciója, amely 
biztosítja, hogy a kibocsátott 
tisz tított szennyvíz szennye-
zőanyag-tartalma a 2012 októberé-
ben hatályba lépett új határértékek 
alatt marad. Továbbá a megvalósított „új” technológia kellően rugalmas az 
ingadozó terhelések kezelé sére, az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
(OVGT) hosszú távú előírásainak meg  fe le lően alkalmas a  továbbfejleszté si 
lehe tőségekre az üzem  biztonság növeke dése és a rendszer gazdaságos 
üzemeltethetősége mellett.

A feladat megvalósításához a pécsi szennyvíztelep kibocsátási adata-
in kívül nélkülözhetetlen volt a befogadó Pécsi-víz állapotának ismerete 
és a 2027-re elérendő vízminőség mint környezeti célkitűzés definiálása.

A probléma megoldására a Tettye Forrásház Zrt. 2011 őszén innovációs 
kutatásba kezdett a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 
Környezetmérnöki Alapítvány bevonásával.

A projekt célkitűzése volt a tisztított szennyvíz befogadójában, a Pé-
csi-vízben tapasztalható vízminőség vizsgálata, a hígulási, elkeveredési 
zóna meghatározása, valamint a vízfolyás azon szakaszhosszának meg-
becslése, amelyre a pécsi szennyvíztisztító telep hatással van.

További feladat volt a szennyvíztelepre vonatkozó modellszimuláci-
ók lefuttatása, a fejlesztési alternatívák feltérképezése, a  lehetséges rövid- 
és középtávú fejlesztések meghatározása és az alternatívák költség-ha-
szon elemzése.

1.4.1 Innovációs kutatás
Az OVGT-ben a Pécsi-víz a Fekete-víz alegység része. A 10/2010. (VIII.18.) 
VM-rendelet 2.  melléklete alapján három víztestet jelöltek ki rajta (2. ábra):
1. Pécsi-víz és mellékvízfolyásai víztest („C” víztesttípus – hegyvidéki és 

dombvidéki kisvízfolyás, „erősen módosított” besorolás, elérendő „po-
tenciál”).

2. Pécsi-víz középső víztest („E” víztesttípus – síkvidéki kisvízfolyás, „termé-
szetes” besorolás, elérendő „állapot”).

3. Pécsi-víz alsó víztest („F” víztesttípus – síkvidéki közepes és nagy folyók, 
„erősen módosított” besorolás, elérendő „potenciál”).

A pécsi szennyvíztelep bevezetése az 1. víztest alsó végén található, hatá-
sa a víztest egészére minimális.

A Pécsi-víz mint befogadó állapotfelméréséhez mintavételi pontokat 
jelöltek ki a vízfolyás három víztestében, majd a Tettye Forrásház Zrt. 
akkreditált laboratóriumával egyeztetve összeállítottuk a mintavételi 
ütemtervet. Az elemzéshez továbbá felhasználtuk a Dél-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1968–2008 
közötti időszakból származó mérési eredményeit is.

1. táblázat
Kötelező határértékek a pécsi szennyvíztisztító telepre vonatkozóan

szennyező anyagok határérték 
(mg/l)

határérték 
jellege

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 125 technológiai

Biokémiai oxigénigény BOI5 25 technológiai

Összes nitrogén (öN) május 1-től nov. 15-ig 10 technológiai

Összes nitrogén (öN) nov. 16-tól április 30-ig 20 technológiai

Ammónia-ammónium-nitrogén 20 területi

Összes lebegőanyag 35 technológiai

Összes foszfor (Pösszes) 1 technológiai

Coliformszám (i=individuum=egyed) 10 i/cm3 területi

2. ábra: A Pécsi-víz víztestei
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 – Az üledék nehézfém-szennyezettsége okán egyik víztest sem éri el a 
jó kémiai állapotot a Pécsi-vízen.

 – A szennyvíztelep intenzifikálása során nagyobb hangsúlyt kell helyez-
ni a foszforeltávolításra, mint a nitrogéneltávolítására. Ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag közel 100%-os foszforeltávolítást kelle-
ne elérni az imissziós határérték teljesítéséhez, ami technikailag meg-
valósítható, gazdaságilag azonban az aránytalanul magas költség miatt 
nem hajtható végre. Az ilyen imissziós határértékek elvárása valójában 
irreális olyan esetben, amikor egy kis vízhozamú befogadóba arányai-
ban jelentős szennyvízterhelés jut.

 – A felső víztest terhelései olyan jellegűek (bányavíz-kiemelés, meddő-
hányó savas bemosódása, talajvízszennyezés, belterületi lefolyás, per-
nyehányó-csurgalékvíz stb.) és olyan mértékűek, hogy önmagukban 
is elegendők a környezeti célkitűzések meghiúsulásához. Ez az állítás 
nemcsak a mostani helyzetre, de a 2027-es határidőre is igaz.

 – Ezek a megfigyelések természetesen nem jelentik azt, hogy a tisztítási 
technológiát ne kellene intenzifikálni, hanem hogy a Pécsi-víz környe-
zeti állapotának komplex kezelése részeként a szennyvíztelep korszerű-
sítése is fontos addig a pontig, amíg az üzemeltetőt/lakosságot emiatt 
aránytalanul nagy költségek nem terhelik.

 – A pécsi szennyvíztelep technológiájával elérhető hatásfok ésszerű 
költségek melletti javítása a 2012. év végén bevezetésre kerülő szigo-
rúbb határértékek betartásához elegendő, a „célkitűzés elérését” azon-
ban a fenti okokból nem képes biztosítani.

2. a pécsi szennyvíztelep 
technológiai fejlesztése
A Tettye Forrásház Zrt. közbeszerzést folytatott le az elkészült „innovációs 
kutatási jelentés” alapján a tisztítási technológia fejlesztésének megter-
vezésére, kivitelezésére és próbaüzemeltetésére.

A víztestek vizsgálatának eredményeként az innovációs jelentés az alábbi 
megállapításokat rögzítette:
•	 A	Pécsi-víz	olyan	kis	vízhozamú	vízfolyás,	melyet	nagyszámú,	ezen	be-

lül jelentős mértékű terhelés ér, így megfelelő alany annak bemutatá-
sára, hogy a 10/2010. (VIII.18.) VM-rendelet előírásaihoz való szigorú 
ragaszkodás milyen nehéz helyzet elé állíthatja a vízgyűjtőjén élőket 
(hiszen minden intézkedés költségét valakinek viselnie kell). 

•	 A	felmérés	a	Pécsi-víz	teljes	hosszát	érintette.	Az	innovációs	kutatási	
jelentés alapján a Pécsi-víz állapot/potenciáljáról a következőket je-
lenthetjük ki:

  – A Pécsi-víz vízminőségi vizsgálatainak eredményei arra figyelmeztet-
nek, hogy jelentős terhelés éri a Pécsi-vizet a szennyvíztelep feletti sza-
kaszon is. Ha a pécsi szennyvíztelep zéró emissziót produkálna, a jó álla-
pot/potenciál akkor sem volna elérhető a Pécsi-víz egyik víztestén sem.

 – Nyilvánvaló, hogy a pécsi szennyvíztelep zéró nitrogénkibocsátása 
sem lenne elegendő az imissziós nitrát-N- és ÖN-határértékek teljesí-
téséhez.

3. ábra
Vezetőképesség-diagram 
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4. ábra
Ammóniumdiagram 
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5. ábra
Összesnitrogén-diagram
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6. ábra
Nitrát-nitrogén-diagramm
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7. ábra
Összesfoszfor-diagram
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1.4.2 Vizsgálati eredmény és a szomorú valóság (3–7. ábrák)
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A nyertes ajánlattevő a KEVITERV Plusz Komplex Vállalkozási Kft. volt, 
amely a telep felülvizsgálatát követően megkezdte a technológia átter-
vezését. Az innovációs kutatás  eredményét figyelembe véve a fő cél az 
volt, hogy a szennyvíztelep biztonsággal képes legyen betartani az új 
határértékeket, az üzemeltetés a lehető leggazdaságosabban legyen 
megvalósítható, valamint hogy a technológia kellő rugalmassággal ke-
zelje a szélsőséges terheléseket.

Emellett fontos szempont volt, hogy a hosszú távú környezeti célki-
tűzés teljesülése is megalapozott legyen, azaz ha átfogó, komplett meg-
oldás születik a befogadó Pécsi-víz állapotának javítására, és ez a kibo-
csátási határértékek további szigorítását eredményezi, az átalakított 
tisztítóvonal bővíthető, fejleszthető legyen. 

2.1 Fejlesztési koncepció
1 mg/l összesfoszfor-határérték betartásához vegyszeres foszforkicsapa-
tás kialakítása megfelelő tárolókapacitással és adagolóállomással.

10 mg/l „nyári” összesnitrogén-határérték betartásához:
•	 Biológiai	reaktorterek	újraelosztása:	az	anaerob–anoxikus–oxikus	meden-

ceterek	arányának	módosítása,	az	anaerob	és	anoxikus	zónák	növelése;
•	 Alulterhelt	 előülepítők	méretének	 csökkentése,	 leválasztási	 hatásfokuk	
„lerontása”,	ezzel	a	biológiai	reaktorterek	C:N:P	terhelésarányának	javítása;

•	 Nagy	recirkulációs	iszapkör	átépítése	az	új	anaerob	és	anoxikus	meden-
cék	elejére;

•	 Nitrátrecirkuláció	átalakítása	a	meglévő	anoxikus	medencébe,	valamint	
kapacitásának	növelése	az	új	anoxikus	medence	felé;

•	 Előülepített	szennyvíz	mint	szénforrás	medencék	közötti	oszthatóságá-
nak	kialakítása;

•	 Gravitációs	 iszapsűrítő	 iszapvíz-átemelésének	 kialakítása	 az	 anoxikus	
medencék	elejére	többletszénforrás	biztosításához;

•	 Kapcsolódó	munkálatok:	szakaszolózsilipek	és	levegőztetőpanelek	cseréje.

2.2 Kivitelezés
A tervezést követően az engedélyeztetés és a kivitelezési munkák 2012 
szeptemberében kezdődtek, és 2013. június 9-én fejeződtek be.

2.2.1 A vegyszer-
adagolás kiépítése
Első lépésként a vegy-
szeres foszforeltávolí-
tás kivitelezése történt 
meg. A vas-klorid tá-
rolására 2 db 10 m3-es 
tartály szolgál túltöl-
tés elleni védelemmel 
ellátva. Az adagolást 
az aerob medencék 
végére biológiánként 
egy-egy szivattyú biz-
tosítja. A mennyiség 
szabályozása manuáli-

san vagy beérkező vízmennyiségről hajtható végre. Adagolási kapacitás: 
5–75 liter/h/biológia. Rendkívüli és „sánta” üzemmódok esetére adagolási 
pontok lettek kialakítva az anoxikus medencék elejére is.

2.2.2 Előülepítők átalakítása
A 2 db 2400 m3-es előülepítő közül korábban is csak egy üzemelt, de az 
még így is rendkívül alulterheltnek minősült, KOI-ra vonatkoztatott levá-
lasztási hatásfoka átlagosan 58% volt. Ezzel a beérkező szennyvíz amúgy 
is kedvezőtlen összetétele a biológiai reaktorterek elejére még rosszabb 
C:N:P arányúvá vált. 

Az előülepítők átalakításának lényege az volt, hogy térfogatukat 
csökkentsük, és az így felszabaduló hasznos térfogatból biológiai me-
dencetereket alakítsunk ki. Az áttervezés végeredményeként az előülepí-
tők mérete 2 x 900 m3-re csökkent, a fennmaradó 2 x 1500 m3-es terekből 
előszelektor és anaerob medencék lettek kialakítva megfelelő terelőfa-
lakkal és kiülepedés ellen keverőkkel. 

Az eleveniszap biztosításához a nagy recirkulációs vezetékeket meg-
hosszabbítottuk az előszelektor medencékig, valamint a szabályozható-
ság érdekében leágazásokat alakítottunk ki az anoxikus medencékhez is. 
Az előülepített szennyvíz medencék közötti elosztását vályúrendszer és 
pillangózsilipek teszik lehetővé.

8. ábra: Az átépítés előtti helyszínrajz részlete és medencetérfogatok

11. ábra: Előülepítő átépítés előtt

9. ábra: Az áttervezett helyszínrajz részlete és medencetérfogatok

10. ábra: Vegyszeradagoló
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2.2.3 A biológiai reaktorok átalakítása
Biológiai reaktoronként eredetileg 2 db 290 m3-es előszelektor, 1 db 
 750 m3-es anaerob, 1 db 1780 m3-es anoxikus és 2 db 2938 m3-es aerob 
medence volt kialakítva. Az aerob medencék felől az anoxikus medencé-
be 2-2 db 500 m3/h-s nitrátrecirkuláció, míg az előszelektorok felé változ-
tatható térfogatáramú anoxikus és anaerob recirkuláció üzemelt. A nagy 
recirkulációs osztóakna az anaerob, anoxikus és oxikus terek között he-
lyezkedett el.

Az átalakítás eredményeként az előszelektor és az anaerob me-
dencékből anoxikus tér lett, ehhez a nitrátrecirkuláció korábbi 2-2 db 
500 m3/h-s nyomóvezetékeit egy gyűjtődobozon keresztül meg kellett 

12. ábra: Előülepítő átépítés után 16-17. ábrák: Nagy recirkulációs vezetékek kivitelezése

13. ábra: Előülepítő-zsaluzás 

18. ábra: Biológia reaktorátépítés előtt

19. ábra: Biológia reaktorátépítés után

14. ábra: Kész terelőfalak és vályúrendszer

15. ábra: Előszelektor, anaerob medence és nagy recirkulációs vezetékek 
és osztó beüzemelése
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 hosszabbítani. A régi anoxikus medence nitrátre-
cirkulációja újonnan beépített 2 db 1000 m3/h-s 
fali szivattyúval vált biztosítottá. Az aerob me-
dencékben érdemi átalakítás nem történt, a sza-
kasztoló pillangózsilipek és az északi biológia le-
vegőztetőpaneljeinek cseréje történt meg.

2.3 Próbaüzem
A próbaüzem 2013. június 10-én indult. Végre-
hajtása közben folyamatosan történt meg a technológia finomhangolása, 
illetve a paraméterek változásának nyomon követése. Az események tük-
rében a próbaüzem 3 szakaszra bontható:

2.3.1 2013. június 10. – 2013. november 15.: 1. NYÁRI IDŐSZAK
Az összesfoszfor-határérték betartásával kapcsolatban problémák nem 
merültek fel, az adagolandó vegyszer mennyisége az eredetileg terve-
zetthez képest alacsonyabban alakult. 

A nitrogéneltávolítás sajnos nem üzemelt stabilan, hatásfoka elma-
radt a tervezetthez képest, több alkalommal történt határérték-túllépés. 
Mivel a mérési eredmények és az ellenőrző számítások alapján a tisztító-
vonalnak jobb hatásfokkal kellett volna üzemelnie, megkezdtük a hiba fel-
tárását technológiaközi laborvizsgálatokkal, mobil mérőműszerekkel.

Ennek során fény derült egy tervezési/kivitelezési hibára. Az új 
előszelektor és anaerob terekből kialakított anoxikus medencében 
 végzett oldottoxigénszint-mérések azt az eredményt mutatták, hogy ott 
oxikus viszonyok uralkodnak (4-5 mg/l oldott oxigén koncentráció), így 
nem biztosítottak a denitrifikáció feltételei. 

20. ábra: A nitrátrecirkuláció új nyomóvezetéke

22. ábra: Az átalakítás utáni technológia blokksémája

21. ábra: Új nitrátrecirkuláció: fali szivattyú

23. ábra
Az első nyári időszak összfoszfordiagramja
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24. ábra
Az első nyári időszak össznitrogén-diagramja
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A vizsgálatok során az is bebizonyosodott, hogy a problémát a 
 nitrátrecirkulációs gyűjtődoboz kialakítása okozta, ugyanis ott az 
 egyesített 4 db 500 m3/h-s recirkuláció következtében olyan magas 
áramlási sebesség és erős turbulencia alakult ki, aminek nagy volt az 
O2-beoldó képessége. 

A probléma megoldásához a nitrátrecirkulációs nyomóvezetékek és 
gyűjtődoboz áttervezésére és átépítésére volt szükség, ami 2013 szep-
temberére fejeződött be.

25-26. ábrák: A problémát okozó eredeti gyűjtődoboz és az átalakított gyűjtődoboz és nyomóvezetékek
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27. ábra
A téli időszak összfoszfordiagramja
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29. ábra
A második nyári időszak össznitrogén-diagramja
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28. ábra
A téli időszak össznitrogén-diagramja
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Utóülepítőről elfolyó öNitrogén értékének változása

öNitrogén Határérték

30. ábra
A második nyári időszak összfoszfor-diagramja
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Az összesfoszfor-határérték betartásával kapcsolatban sem merültek 
fel problémák, a denitrifikációs folyamatokhoz hasonlóan ugyanakkor a 
foszforeltávolításnál is megfigyelhető volt egy jelentős ingadozás, amit a 
vegyszeradagolással nehezen lehetett lekövetni.

Felülvizsgálva az üzemviteli adatokat, a vizsgálati eredményeket és 
a határértékek betartása érdekében tett beavatkozásokat, egyértelművé 
vált, hogy a jelenséget továbbra is a szennyvíz nem megfelelő C:N:P ará-
nya okozza, valamint hogy nem lehet megfelelően szabályozni a „szén-
forrás”, azaz az előülepített szennyvíz elosztását az anaerob és az anoxi-
kus medencék között.

A próbaüzem sikeres lezárásának feltételeként 2014 novemberében 
elkészült egy 1200-as megkerülő vezeték osztó- és gyűjtőaknával, szaka-
szoló pillangózsilippel az északi anaerob medencébe beépítve, aminek 
a segítségével a „szénforrás” az igényeknek megfelelően szétosztható az 
anaerob és az anoxikus medencék között. Ezzel a nyári üzemvitel stabil 
megteremtésén túl a téli hónapokban vegyszerköltséget is meg lehet ta-
karítani.

A próbaüzem 2014 decemberében sikeresen lezárult. A megvalósulási 
dokumentáció összeállítását követően, 2015 elején az „új” technológiára 
vonatkozóan benyújtottuk kérelmünket a vízjogi üzemeltetési engedély 
megszerzésére az illetékes hatósághoz. 

2.4 Költségek
Beruházási költség
A beruházás összértéke 104.900.000 Ft volt. Ez tartalmazta a vízjogi léte-
sítési engedélyezési terv elkészítését és engedélyeztetését, a kiviteli szin-
tű tervek elkészítését és a megvalósítás, valamint a próbaüzem lefolyta-
tását, továbbá a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges 
dokumentáció összeállítását.

Üzemeltetési többletköltség
Ugyan a fejlesztési koncepció törekedett a gaz-
daságos üzemeltethetőségre, és az áttervezés 
során több elavult berendezés is üzemen kí-
vül került, a 2014-es év adatai alapján mégis 
megállapítható, hogy a pécsi szennyvíztelep 
üzemeltetési költsége 7,5%-kal növekedett. A 
pluszráfordítást főként a foszfor kicsapására 
adagolandó vegyszer teszi ki, de emellett növe-
kedett a villamosenergia-igény, valamint több 
üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási 
feladatot szükséges ellátni.

Mivel az összes nitrogén „nyári” határérték-teljesülésének igazolásá-
ra és a technológiai paraméterek behangolására már nem volt hátra ele-
gendő idő, a próbaüzemet meghosszabbítottuk 2014. november 15-ig.

2.3.2 2013. november 16. – 2014. április 30.: TÉLI IDŐSZAK
Az összes foszforra vonatkozó 1 mg/l-es határérték betartása továbbra 
is folyamatosan teljesült. Az összes nitrogénre vonatkozó 20 mg/l-es téli 
(november 16. – április 30.) határértéket a telep 100%-osan teljesítette.

2.3.3 2014. május 1. – 2014. november 15.: 2. NYÁRI IDŐSZAK
Az összesnitrogén-határérték betartásával kapcsolatban problémák nem 
merültek fel, megfigyelhető volt azonban, hogy a denitrifikáció labilisan 
működik, az üzemvitelt nem lehetett hosszabb időszakokra stabilizálni.

31. ábra
Megkerülő vezeték

32. ábra
Az anaerob tér végleges blokksémája
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Napjainkban a csatornázottság növekedésével a kezelt szennyvíz- és en-
nek arányában a keletkezett iszap mennyisége is nő. A megnövekedett 
iszapmennyiség  jelentős költségtöbbletet ró a szennyvíztisztító telepek-
re. Ez a költség az alábbi főbb tényezőkből áll össze: vegyszerek, ener-
gia, rothasztás, nyersanyagok, szállítás, iszap elhelyezése. Mindegyikről 
elmondható, hogy díjuk az elmúlt években emelkedő tendenciát mutat. 
Egyéb tényezők – például a „hulladékkezelési járulék” – díja törvényben 
előírt módon változik. (ld. az alábbi táblázatot.)

Összefoglalva kijelenthető, hogy a keletkező szennyvíziszap mennyisége 
és annak fajlagos költsége emelkedik.

a fajlagos költségekre csak korlátozott ráhatásunk 
lehet, a keletkező iszap mennyiségét és – ezzel egye-
nesen arányosan – annak költségét azonban jelentős 
mértékben tudjuk befolyásolni!

a WedeCo válasza az iszap kérdésre
A WEDECO kifejlesztette az iszap ózonos kezelésén alapuló technológiát, 
mely képes a keletkező iszap mennyiségét 30-40%-kal csökkenteni. A ke-
vesebb iszap kevesebb költséget jelent.

Ez a technológia Európa-szerte tucatnyi szennyvíztelepen bizonyította 
már, hogy hosszú távon megbízhatóan működik és az elért iszapmennyi-
ség-csökkenés folyamatosan tartható. A megtérülési idő átlagosan 4-7 év.

A technológia elve, hogy a szennyvízbe injektált ózon molekulák 
megtámadják az iszap biomasszáját alkotó sejtek sejthártyáját és azt fel-
hasítva lizálják a sejtet, melynek sejtanyaga kijutva tápanyagként szolgál 
a biológiai lebontás folyamatában.

A technológia folyamatát a következő ábra mutatja be:
Az ózont az iszap-recirk körbe juttatjuk be annak egy részáramába, 

számított mennyiségben. Az ózonos kezelés hatására keletkező, bioló-
giailag könnyen bontható tápanyagot (N, KOI, P) visszakeringtetjük a 
rendszerbe. E friss tápanyag egy része élelemként-, míg a többi új sejtek 
 létrehozására szolgál. A teljes rendszer egyensúlya a keletkezett fölös-
iszap mennyiségétől függ. Ezt az egyensúlyt a rendszer finomhangolása 
során minden rendszernél egyedileg állítjuk be.

üzemeltetői szemmel
Üzemeltetői oldalról a legfőbb előny az iszap mennyiségének és ezzel ará-
nyosan a költségeknek a csökkenése. Az ózonos kezelésnek az iszapmeny-
nyiség csökkentésén kívül azonban egyéb hasznos hatásai is vannak. Nagy 
reaktivitása révén képes olyan – biológiailag egyébként nehezen bontható 

– szennyezőkkel is reakcióba lépni, amelyeket azután már biológiailag köny-
nyebben bontható vegyületekként forgatunk vissza a rendszerbe.

Az ózon képes a fonalas baktériumok elpusztítására és az általuk oko-
zott problémák – a habzás és a felúszás – megszüntetésére. Nagy reakti-
vitásának köszönhetően már 2-4 nap múlva – azaz bármilyen vegyszeres 
kezelésnél gyorsabban – láthatók az első eredmények. Nem képződnek 
továbbá vegyszermaradványok (alumínium, vas, klór) a vízben.

Az ózonnal kezelt rendszereknél szignifikánsan javult a keletkező 
iszap ülepedése és vízteleníthetősége, továbbá csökkent a víztelenítés-
hez szükséges polimer mennyisége.

tervezői szemmel
Tervezési szempontból a legfőbb előny, hogy a telepítendő rendszer 
hely igénye kicsi. A rendszer integrálása nem okoz gondot a már működő 
szennyvíztelepeken. Konténerbe szerelt kivitel is létezik.

Lényeges figyelembe venni, hogy a megnövekedett nitrogén és fosz-
for visszakeringtetése magasabb oxigénigényt idéz elő – csakúgy, mint 
bármilyen más lizáló technikánál – és ez fokozza a foszfor kibocsátást.

referenciák (a teljesség igénye nélkül)
projekt Felhasználás eredmény telepítés éve

Sabaudia közüzemi iszapcsökkenés 70% 2011

Ardea közüzemi iszapcsökkenés 40% 2012

Fermo közüzemi iszapcsökkenés 40% 2012

Nudeco közüzemi iszapcsökkenés 35% 2012

Bottrop közüzemi iszapcsökkenés 40% 2012

szennyvíziszap kezelése 
WedeCo ózonnal

Hulladéklerakási
járulékfizetéssel érintett 

hulladék fajtája, 
jellege, típusa

Hulladéklerakási járulékfizetéssel
érintett hulladék egységára (Ft/tonna)

2013 2014 2015 2016

1. Települési hulladék 3 000 Ft 6 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft

2. Építési-bontási hulladék 3 000 Ft 6 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft

3. Veszélyes hulladék 3 000 Ft 6 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft

4. Települési szennyvíziszap 3 000 Ft 6 000 Ft 9 000 Ft 12 000 Ft

5. Hasznosítás után visszamaradt 
és továbbhasznosítható veszélyes 
és nem veszélyes hulladék 

1 500 Ft 3 000 Ft 4 500 Ft 6 000 Ft

A friss tápanyag egy 
része élelemként 

szolgál, míg a többiből 
új sejteket képeznek

Biológiailag 
könnyen bontha-

tó friss tápanyag 
a biomassza 

számára  (KOI, 
N & P). Vissza-

keringtetve 
a biológiai 

reaktorba.

O3 adagolási
pont

Biológiai tisztítás Ülepítő

Befogadó

Iszap

Rothasztó

Iszap-recirkLevegőztetés

WEDECO ózon

A teljes rend-
szer egyen-
súlya a kelet-
kezett fölös-
iszap mennyi-
ségétől függ
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Nincs iszap – Nincs költség

• 30-40%-kal kevesebb iszap

• 30-40%-kal kevesebb költség

Iszapmennyiség csökkentése
WEDECO ózonnal
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környezetvédelem 
a gyakorlatBan – kőagyag 
Csövek alkalmazása 
a CsatornázásBan

A fenntartható rendszerek iránti megnöveke-
dett igény már a tervezőasztalon arra sarkallja a 
kollégákat, hogy hosszú élettartamú, kiválóan 
üzemeltethető és költséghatékony termékeket 
válasszanak, felhasználva a szakmában össze-
gyűlt tapasztalatokat és szaktudást. Nincs ez 
másként a csatornarendszerek csőanyagával 
kapcsolatban sem, ahol a kőagyag csöveket il-
letően több generációra visszamenőleg áll ren-
delkezésre pozitív tapasztalat, hiszen például 
régészeti leletek is bizonyítják, hogy az embe-
riség immár 4000 éve használja ezt az anyagot 
vízelvezetésre.

A technológiák fejlődése természetesen 
számos egyéb anyagból készült csövet tett 

	elérhetővé	a	csatornázási	feladatok		megoldására;	miért	választották	már	
eddig is több mint 25 magyar település csatornaprojektjéhez a kőagyagot 
más rendszerek helyett? 

A kérdés megválaszolásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
gazdaságosságot és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A különböző agyagfajtákból pontos receptura alapján, samott hoz-
záadásával összeállított, speciális mázbevonattal ellátott, 1110 °C-os hő-
mérsékleten kiégetett csőből épült vízelvezető rendszerek legnagyobb 
előnye a szinte korlátlan használati élettartam és az alacsony üzemelte-
tési, karbantartási költség. Minimális anyagvesztesége okán mint tárgyi 

eszköz sértetlen marad, hasznos 
élettartamának  köszönhetően 
pedig a belőle épült csatorná-
zási rendszerek refinanszírozása 
alacsony értékcsökkenési leírási 
kulccsal számolható, ebből kö-
vetkezően a csatornadíj is alacso-
nyabb lehet.

kőagyagcső-csatorna rendszerek 
= hosszú távú gazdaságosság
Kőagyagcső-forgalmazási tevé keny  ségünk kez-
detén meg kellett küz de nünk azzal az általános 
féle lemmel, hogy ez az erős, tömör, kivételesen 
kopás- és korrózióálló anyag drága. A cáfolat ér-
dekében érdemes megvizsgálni, hogy a teljes 
beruházási költség hány százalékát tesz ki a drá-
gának nevezett termék.

Ez az érték európai átlagot számolva csak 
mintegy 11%-ra tehető, ebből a megközelítés-
ből kell vizsgálni a csőanyag költségét és beru-
házásra gyakorolt tényleges hatását. Időközben 
a tervezők, beruházók és kivitelezők is rájöttek 

arra, hogy az anyagok összehasonlítása során nemcsak a beruházási költ-
séget szükséges figyelembe venni, hanem az élettartamot is, mert a csa-
tornahálózatnak jó esetben teljes élettartama alatt kell hibátlanul mű-
ködnie.

A kőagyag csövek alkalmazásával megspórolható a következő ge-
nerációkat terhelő állandó felújítási és javítási költség, használatukkal 
több mint száz éven át csökkenthetők a szükséges finanszírozási és erő-
forrásigények. Nem beszélve arról, hogy a beruházási költség egyszeri 
kiadás, a fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, megújítási költségek 
pedig folyamatosak. 

Magyarországon az elmúlt 5 évben 
a szennyvízcsatornák építése 
során 350 km kőagyag cső került 
beépítésre hosszú távú, gazdaságos 
és műszakilag kifogástalan 
megoldásként Nagykanizsától 
Nyíregyházán át a Szentendrei-
szigetig, és minden egyes méter 
átadott csatorna hiba nélkül, 
kifogástalanul üzemel.

györgy andrea
siklós lászló
öllős istVán
Pureco Kft.

1. ábra 
A beruházás költségelemei

Talajvízszint- 
süllyesztés

Útfelbontés és
-helyreállítás

Földkiemelés
és -visszatöltés

Ellenőrző
aknák

Csőanyag: 
szállítás, fektetés

és ágyazás

11%
11%

9%

20%

49%
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Ezeket az alapigazságokat képes 
többek között bizonyítani a Német-
országból származó dinamikus költ-
ségelemzés elmélete (Dynamic Cost 
Comparison, DCC), mely az életciklus 
költségelemzésével a teljes beruházás-
ra vetítve szemlélteti a minőségi anyag 
hosszú távú gazdaságosságát. Az adott 
műszaki megoldás költséghatékonysá-
gának helyes értékeléséhez figyelembe 
kell venni az eszközök teljes  élettartama 
alatt felmerülő összes költséget.  

Az évek során társcégünk, a BDL Kft. 
zászlóvivőként működött közre ennek 
a korszerű számítási metódusnak és 
szemléletnek az elterjesztésében, nem kis szerepet játszva a kőagyag 
csövek és termékek körüli esetleges aggályok eloszlatásában.

A teljes életciklus vizsgálatának gondolata ma már európai szintű, és 
nagy örömünkre elvárás is a legjelentősebb infrastrukturális, vizes beru-
házások esetében. Az Európai Parlament tavaly elfogadta az időközben 
már hatályba lépett új közbeszerzési direktívát (2014/24/EU sz. irányelv 
a közbeszerzésről), mely a magyar jog részévé is válik. Az „életciklus-
költség” mint ajánlatértékelési kategória hangsúlyozása a minőség, a 
hosszú élettartam és nem utolsósorban a fenntarthatósági szempon-
tok erősödéséhez vezet, valamint emeli a mérnöki munka és a mérnöki 
létesítmények értékét. A DCC módszerének használata  hathatósan járul 
hozzá az új uniós közbeszerzési alapelv érvényesüléséhez: nem a legala-
csonyabb értékű, hanem az optimális ajánlat kiválasztásához. 

minőségi jellemzők
A kőagyag csövekkel mind a tervezők, mind a kivitelezők egyre szíveseb-
ben dolgoznak. Ökológiai jellemzőik kiválóak, természetes anyagokból 
készülnek környezetbarát, kevés energiát igénylő előállítással (keverés, 

formázás, szárítás, égetés). A kőagyag újra-
hasznosítható samottként, illetve akárcsak 
a természetben, zárt körforgásban vesz 
részt: hulladék, jelentős erőforrás-felhasz-
nálás, valamint környezeti terhelés nélkül.

A gyártás minőségéről saját szemük-
kel is meggyőződhetnek a tervezők, be-
ruházók, kivitelezők, hiszen rendszeresen 
szervezünk szakmai utakat a Steinze-
ug-Keramo németországi és belgiumi 
gyáraiba.  Képzeletben itt találkozhat az 
ókori közműkultúra évezredeken átívelő 
technikája a XXI. század többtonnás da-
rabokat megmozgató, robotizált gyártás-
technológiájával.

A kőagyag csövekkel kapcsolatos tevékenységünket a 2007 és 2013 
közötti, előző EU-s költségvetési periódus KEOP-projektjei kapcsán kezd-
tük meg, amikor a tendertervek műszaki leírásaiban először jelent meg 
a kőagyag cső mint javasolt csatornaanyag. Ismertük a Nyugat-Európá-
ban már egyértelmű tendenciát, hogy a csatornaberuházások több mint 
 50%-a kőagyagot alkalmaz.

A kapcsolatot kezdetben az EuroCeramic cég hollandiai központ-
jával vettük fel, az ő termékeikkel nyertük el az első nagyobb projekt-
re irányuló szállítást Székesfehérvárra és Nagykanizsa egy részére. Tö-
rekedtünk az áruszállításnál többet nyújtó részvételre, mint ahogy azt 
máig	is	tesszük;	a	tervezők	munkájának	segítésére,	illetve	a	kivitelezők	
kérésére gyári szakembereink segítségével a kezdetektől elvégezzük az 
egyes konkrét csatornaszakaszok, aknaközök csőszakaszainak statikai 
ellenőrzését.

Ez a vizsgálat megállapítja, hogy az adott helyzetben elegendő-e a 
normál terhelésű csövek és idomok használata, vagy esetleg a magas 
terhelésűeket kell-e választani. A talajmechanikai jegyzőkönyv adatait 
figyelembe véve az ágyazat kialakítására is egzakt leírást, rétegrendet 
javaslunk. Ezt a gyakorlatot folytatjuk ma is, miután a Steinzeug-Keramo 
megvásárolta az EuroCeramic-ot, és a Wienerberger csoportba beolvadt 
német–belga cég bennünket, a Pureco Kft.-t választotta kizárólagos 
képviselőjének Magyarország területére. Így 2012 óta a legnagyobb eu-
rópai gyártó partnereként, az átszervezések után végül 3 (2 németorszá-
gi és 1 belga) gyárat működtető Keramo termékeit ajánljuk a különböző 
projektekre. A magyarországi munkákat ez idáig a DN 200-as gerinchá-
lózat jellemezte, csak a nagyobb, városi projektek esetében szállítottunk 
magasabb mérettartományban, jellemzően DN 600-ig.

hozzáadott érték
A projektek jelentős részében a teljes magyar mélyépítői cégkör pro-
minenseiből álló különböző konzorciumoknak szállítottunk, gondo-
san ügyelve arra, hogy minden esetben felajánljuk az előbb említett 
díjmentes statikai ellenőrzést, illetve igény szerint az építésvezetők, 
művezetők és dolgozók számára egyaránt javasolt betanítást a projekt 
helyszínén. 

A régi-új termékkel végzett projektek legfontosabb minőségi ismér-
ve a befejezett szakaszokon végrehajtott víztartási próbák sikeressége, 
illetve a kamerával történt ellenőrzések eredménye.

Nincs tudomásunk a csövek hibáiból történt visszabontásról, ered-
ménytelen víztartási próbáról vagy átvételre alkalmatlan állapotot tük-
röző, kijavíthatatlan hibát mutató videókamerás felvételről. Nagy előnye 
ugyanis a merev falú kőagyagrendszernek a rugalmas falú csövekkel szem-
ben, hogy ha szilárdsági probléma következtében nem lép fel törés, amit 

2. ábra
Különböző anyagú csatornarendszerek teljes költségei 
az idő függvényében
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1. táblázat
A kőagyag csövek és idomok legfontosabb paraméterei

Sűrűség 22 KN/m3 

Hajlítószilárdság 15-40 N/mm2

Nyomószilárdság 100-200 N/mm2

Szakítószilárdság 10-20 N/mm2

Rugalmassági együttható ~ 50.000 N/mm2

Hőtágulási együttható K-1 ~ 5 x 10–6

Hővezető képesség ~1,2 W/m x K

Poisson-tényező 0,25

Nyomószilárdság a névleges szélességtől függően 32-160 kN/m

Tömítettség 2,4 bar

Korrózióállóság megfelelő

Vegyszerállóság 0-14 pH

Fagyállóság megfelelő

Keménység (Mohs-féle) 7

Falérdesség k 0,02 mm

Kopásállóság am ≤ 0,25 mm

Magasnyomással szembeni ellenállás 280 bar

Hasznos élettartam  > 100 év
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méretben kisebb településekre is, például Gádo-
rosra (25 km), Békéssámsonra, Nagymágocsra 
(18 km) – ez utóbbi munkák a település teljes 
csatornahálózatának kiépülése révén a nagypro-
jektek sorába emelkedtek. 

Nagyvárosi környezetben nem csak a nagy 
átmérőjű, gömbgrafitos öntöttvas csövek fel-
tárásmentes, No-Dig rekonstrukciójával fog-
lalkoztunk az elmúlt években. Csatornaháló-
zatok rekonstrukciójánál és új fektetéseknél a 
technológia kőagyag csövekkel is megvalósít-
ható: KeraDrive sajtolható kőagyag csövekkel 
DN 150–1400 mm közötti tartományban. Em-
lékezetes feladat volt például Székesfehérvár 
belvárosában a DN 300-as kőagyagcső-sajtolá-
sunk mintegy 930 m hosszban.

Jelenleg is zajlik a Szentendrei-sziget, illetve 
a parti települések, Szentendre, Leányfalu, Tahi-
tótfalu kőagyag csöves csatornázása. Az össze-
sen kb. 50 km hosszban készülő vezetékrendszer 
építése várhatóan ez év végére fejeződik be.

Az eltelt időszak egyértelműen pozitív ta-
pasztalatainak összegzése után továbbra is 
arra biztatjuk a beruházó, tervező és kivitelező 
cégeket, üzemeltetőket, valamint a kedves kol-
légákat, hogy bátran használják ezt a gazdasá-
gos, hosszú távon biztonságosan üzemeltethe-
tő rendszert, a kőagyag csöveket és idomokat.

 statikai ellenőrzéssel előzünk meg, akkor a rugalmas csöveknél a nem ki-
elégítő ágyazás és tömörítés eredményeként gyakorta jelentkező, a meg-
engedettnél nagyobb ovalitásérték (5%) a kőagyag csövek esetében nem 
áll elő, és az esetleges visszabontás nem okoz kárt a kivitelezőnek.

 Igyekszünk minden projektet a „hármas sípszóig” követni, annál is in-
kább, mivel az esetek többségében a projektek helyszíneire szállítunk, ahol 
jellemzően kevés a raktárterület, ezért napi kapcsolatban vagyunk a vállal-
kozókkal. Az egyenként 24 tonnás kamionok 640 méternyi DN 200-as csö-
vet szállítanak egy fordulóban. Ebből a jellemző méretből a cirka 350.000 
m szállítása, ütemezése, fogadásának megszervezése, göngyöleg-vissza-
szállítása nem kis logisztikai feladat, amit budapesti irodánkból a gyárak-
kal egyeztetve végzünk el.

üzemeltetői előnyök
A kőagyag csövek hosszú élettartama, rendkívül magas fokú tömör-
sége, vegyszer- és kopásállósága, valamint szilárdsága alacsony üze-
meltetési és karbantartási költségeket eredményez. Az esetleges lera-
kódások könnyedén eltávolíthatók a kerámia belső felületéről, a nagy 
nyomású vízsugár (akár 280 bar) és a mechanikai tisztítóeszközök 
az anyagot nem károsítják. A megfelelő gondossággal fektetett kő-
agyag csövek és idomok élettartama szinte korlátlan, csőtörésre, illet-
ve infiltrációra nem kell számítani, így ezek a rendszerek üzemeltetési 
szempontból is  maradéktalanul és kézzelfoghatóan járulnak hozzá a 
 fenntarthatósághoz.

kőagyagcső-beruházásaink
A projektek sorozatában a nagyobb városok (Nyíregyháza, Orosháza, Makó) 
csatornázásakor elsősorban az ellátatlan városrészek szenny vízelvezetését 
oldottuk meg akár 10 km-es nagyságrendben, de  szállítottunk DN 200-as 

3. ábra
Csőanyagok anyagjellemzői

100

80

60

40

20

0

Beton
Élettartam

Tömörség

Ütésállóság

Hőállóság

Kopás-
állóság

Vegyszer-
állóság

Szilárdság

Hidraulikus 
simaság

100

80

60

40

20

0

Öntvény
Élettartam

Tömörség

Ütésállóság

Hőállóság

Kopás-
állóság

Vegyszer-
állóság

Szilárdság

Hidraulikus 
simaság

100

80

60

40

20

0

Műanyag
Élettartam

Tömörség

Ütésállóság

Hőállóság

Kopás-
állóság

Vegyszer-
állóság

Szilárdság

Hidraulikus 
simaság

100

80

60

40

20

0

Kőagyag
Élettartam

Tömörség

Ütésállóság

Hőállóság

Kopás-
állóság

Vegyszer-
állóság

Szilárdság

Hidraulikus 
simaság



25v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5a  v í z i p a r  s z e m é v e l h i r d e t é s

szakmai programok 
kazinCBarCikán, 
a donauChem kFt. vízkezelő 
szereket gyártó üzeméBen

A nyár során már két alkalommal is sikeresen lezajlott az üzem helyszíni 
vezetéssel egybekötött bemutatása, melyen többek között szennyvíztisz-
tító telepek és víziközművek vezetői, továbbá laboratóriumi szakemberek 
vettek részt. A félnapos programok az üzem történetének bemutatásával 
és a telephely bejárásával kezdődtek, majd az üzem vezetője ismertette a 
vas-klorid és a polialumínium-klorid gyártás technológiáját.

„Célunk, hogy partnereinknek, a szektorban dolgozó kollégáinknak 
és leendő megrendelőinknek bemutassuk vízkezelő szereink gyártási fo-
lyamatát” – tájékoztatott Gömze Andreas, az üzem vezetője.

A Donauchem elkötelezett a minőség iránt, éppen ezért a gyártási 
technológia mellett nagy hangsúlyt fektet az európai uniós szabványok 
szerint meghatározott mérések alkalmazására. Vendégeink a laborató-
riumban tájékoztatást kaptak az alkalmazott vizsgálatokról és mérési 
módszerekről.

„Bemutattuk a látogatóknak az 
EN888 szabvány szerinti mérést. Ezzel 
a módszerrel vizsgáljuk és osztályoz-
zuk a gyártott vas-kloridot” – magya-
rázta Andó Gergő, a labor vezetője.

„Eredetileg három gyárlátogatást 
terveztünk a 2015. évre, látva azon-

ban a felhasználói oldalról jövő érdeklődést, két további időponttal bő-
vítettük az idei alkalmak számát. A pozitív visszajelzések és az elégedett 
látogatók arra ösztönöznek bennünket, hogy tovább folytassuk szak-
mai programjainkat. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy kazinc-
barcikai gyárunk jövőre is több alkalommal megnyitja majd kapuit az 
érdeklődők előtt” – nyilatkozta Paul Schaller, a  Donauchem Kft. ügyve-
zető igazgatója.

Idén októberben ünnepli második születésnapját a Donauchem víztisztító
szereket gyártó kazincbarcikai üzeme. Ennek kapcsán határozott úgy 
a cég vezetősége, hogy megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, és betekintést 
enged minden meghívott vendég számára a gyártási folyamatokba.

fotó: Horváth Balázs 
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idegenvizek 
és költségCsökkentés 
a hálózat üzemeltetésBen,
a klímaváltozás várható 
hatásai

az idegenvíz
Idegenvíznek tekinthető a csa-
tornában minden víz, ami nem 
a csatornamű rendeltetésének 
megfelelő eredetű és összetételű: 
nevezetesen nem a háztartások, 
közintézmények és egyes ipari 
üzemek ivóvízhasználata során ke-
letkezik, és megtisztításához kom-
munális szennyvíztisztító telepi 
technológiára van szükség. Erede-
tük sokféle lehet (1. ábra). Az ide-
genvizek közös jellemzők szerint 
csoportokba sorolhatók. 

 Az egyik csoportot azok az idegenvizek al-
kotják, melyek bejutása a hálózatba vízzárósá-
gi hibák és/vagy helytelen építési megoldások 
miatt következik be. Az előbbi esetben a csator-
na, a házi bekötőcsatorna és az akna falain, to-
vábbá a csatlakozásoknál elmozdulás, korrózió 
és gyökérbenövés okán kialakuló repedések, 
anyagfolytonossági hiányok mentén folynak be 
a hálózatba az idegenvizek, míg az utóbbi prob-
lémát a csatornák szabálytalan  keresztezései, 

 ugyancsak talaj- vagy csapadékvíz-eredetűek, 
de a jelenlétük megszüntetése elsősorban nem 
az üzemeltetőn, hanem a szabálytalan rákötést 
végző lakoson, közintézmény vagy egyéb ipari, 
kereskedelmi létesítmény működtetőjén mú-
lik. Idetartoznak a tetővizek és az ingatlanok 
burkolt felületeiről bevezetett csapadékvizek, 
valamint a drénezett pincék, garázsok és mély-
garázsok vizeinek legtöbbször szivattyúzással a 
szennyvízcsatornába juttatott talajvizei. Előfor-
dulásukban egyaránt szerepet játszhat a tudat-
lanság, a felelőtlen nemtörődömség és a csapa-
dékvíz-csatornázás megoldatlansága.

Mindkét csoportba tartozó vizek jelentős 
többletköltségeket okoz(hat)nak mennyisé-
güktől, valamint a hálózat és a szennyvíztisztí-
tás jellemzőitől függően.

A fentiektől eltérő, de üzemeltetői szem-
pontból nem többletköltséggel, hanem elma-
radó bevétellel járó víz is megjelenhet a há-
lózatban. Ezeket a vizeket nem közvetlenül a 
talaj- vagy csapadékvíz alkotja.  Szennyezett-
ségük megfelel a háztartási szennyvízének, 
mivel háztartási vagy intézményi vízhaszná-
latból származnak, és ezért biológiai tisztítást 
igényelnek. Jelenlétük az előbbiektől eltérően 
kevésbé érzékelhető, nem hígítják a szennyvi-
zet, lévén maguk is szennyvizet képeznek. Kö-
vetkezésképpen a fenti definíció értelmében 
nem is tekinthetők idegenvíznek. Forrásukat 
az ingatlantulajdonosok saját ásott vagy fúrt 
kútjainak vize és a tározott csapadékvíz, több-
nyire a tetővíz azon része alkotja, melyet nem 
öntözésre, hanem háztartási használatra vesz-
nek igénybe. A két forrás közül nagyobb bevé-
telkieséssel kétségtelenül a kútvízhasználat jár, 
hiszen az egész évben lehetséges, míg a tárolt 
csapadékvíz rendelkezésre állása időszakos és 
esetleges. Az ilyen helyzetek kezelése megíté-
lésünk szerint még akkor is korlátozott, ha léte-
zik előírás az így vételezett vizek mennyiségé-
nek mérésére.  

például az utcai víznyelők bekö-
tővezetékének és a szennyvízcsa-
tornának a keresztezései, és a nem 
vízzáróan kialakított aknafedlapok 
idézik elő. Az ebbe a csoportba tar-
tozó vizekre együttesen jellemző, 
hogy azokat a talajvízből vagy a le-
folyó csapadékvízből állnak össze, 
és a csatornahálózat kifogásolható 
állapotával hozhatók kapcsolatba. 
Megszüntetésük lehetősége egye-
dül az üzemeltetőn múlik. Ebbe 
a csoportba soroljuk a hazai ivó-
vízellátó hálózat veszteségeiből a 
talajba jutó, tehát nem talajvíz- és 
nem csapadékvíz-eredetű idegen-
vizet is. Ekkor a vízellátó hálózat 

 veszteségeit az alatta húzódó csatornaháló-
zat drénezi, ahol a veszteség idegenvízként je-
lenik meg. Ez a helyzet bonyolítja a lehetséges 
idegenvízforrások szeparálást, mivel megjele-
nésében a folyamat nagyon hasonló a talajvíz 
infiltrációjához azzal a különbséggel, hogy nem 
mutat évszakos ingadozást.

A másik csoportot azok az idegenvizek 
képviselik, amelyeket összefoglalóan illegá-
lis, s zabálytalan rákötésként nevesítünk. Ezek 

Az elválasztott rendszerek 
szennyvízcsatorna-hálózataiban 
csaknem kivétel nélkül kimutatható 
idegenvíz, amelynek mennyisége 
csatornaművenként igen eltérő, 
és egy adott hálózat esetében, 
például egy év során, de akár 
rövidebb időintervallumon belül 
is tág határok között mozoghat.  

dr. buzás kálMán
egyetemi docens
BME Vízi Közmű és Környezet-
mérnöki Tanszék

1. ábra: Az idegenvíz szennyvízcsatorna-hálózati 
megjelenésének lehetséges okai



27v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5v í z  é s  t u d o m á n y v í z  é s  t u d o m á n y

az idegenvíz csatornaműszintű 
mennyiségének meghatározása
Az idegenvíz-mennyiség meghatározása szol-
gáltatói szempontból a hatékony üzemelési 
költségcsökkentés egyik alapfeltétele. A tel-
jes rendszerre vonatkozó idegenvíz-terhelés 
kimutatása néhány mérési adat ismeretében 
egyszerűen számítható. 

Ha ismerjük valamely időszakra vonatko-
zóan a szolgáltatott ivóvíz számlázott mennyi-
ségét (Vv), és mérjük a szennyvíztisztító telepre 
befolyó mennyiséget (Vsz), nulla vagy nem ne-
gatív előjelű különbség, /(Vsz)-(Vv)/ esetén az el-
térést a következő tételek alkot(hat)ják: 
	 1.	mérési	pontatlanság;	
	 2.	exfiltráció	a	csatornahálózatból;
 3. szennyvízkeletkezéssel nem járó 
	 	 ivóvízhasználat,	például	öntözés/locsolás;	
 4. nem ivóvíz-felhasználásból keletkező  

 szennyvíz (például a saját kútvíz 
	 	 felhasználása;
 5. a hálózatba bejutó talajvíz és csapadékvíz.

A mérési pontatlanságok a különbséget növel-
hetik és csökkenthetik is. Megjegyezzük, hogy 
üzemeltetői vélemények szerint a gyakorlat-
ban elképzelhetetlen az idegenvizek teljes ki-
zárása. Nulla különbség esetében lehetséges, 
hogy elsősorban a (4.), nem idegenvíz-jellegű 
tétel „pótolja” az ivóvízhasználat során szük-
ségszerűen fellépő veszteségeket, de továbbra 
is fennállhat az idegenvíz jelenléte is.

Gyakorlati szempontból a rendszerszintű 
idegenvíz mennyiségének ismerete csak korlá-
tozottan segíti a csökkentés célszerű stratégi-
ájának megtervezését és végrehajtását, mivel 
nem nyújt információt a források lehetséges 
helyeiről.    

az idegenvíz komponensei 
hidrológiai szempontból
A csapadékok és a hálózati vízhozamok együt-
tes mérése lehetőséget ad annak a becslésére, 
hogy a csapadékvíz és a talajvíz milyen útvo-
nalon jut a hálózatba, és ezek milyen arány-
ban vannak jelen a teljes mennyiségben. Ezek 
három, eltérő dinamikájú idegenvíz-eredetre 
utalnak (2. ábra).

Amennyiben a talajvízszint a csatornák 
fektetési mélysége fölött helyezkedik el, csa-
tornahibák jelenléte esetén infiltrációs terhe-
lés lép fel. A számlázott vízfogyasztás és a le-
folyt mennyiség különbsége csapadékmentes 
időszakban elsősorban ehhez a forráshoz ren-
delhető. Mennyiségének éves ingadozása a 
talajvízszint (sok esetben a rétegvíznyomás) 
évszakos, periodikus változásához köthető, 
egy-egy csapadékesemény során gyakorlatilag 

el. Végezetül számolni kell a nagycsapadékok 
mozgásával is. Dinamikus modellezéssel kimu-
tatható, hogy a lefolyási irányban mozgó csa-
padékfront akár kétszeresére is növelheti az 
árhullám csúcsértékét csapadékcsatorna-rend-
szerekben, és így jelentős hatással van az ide-

genvíz aktuális hozamára is. 
Ahhoz, hogy az üzemeltető 

az idegenvizek mennyiségének 
csökkentése érdekében hatéko-
nyan beavatkozhasson, két infor-
máció elengedhetetlenül szüksé-
ges: (i) az egyes idegenvíztípusok 
közül a talajvíz-infiltráció megha-
tározása, és (ii) a csapadékfüggő 
idegenvizek jelentkezésének lo-
kalizációja. Ezeknek az informá-
cióknak a birtokában meghatá-
rozhatók mind a beavatkozások 
módszerei, mind pedig a költ-
séghatékonyság szempontjából 

optimális beavatkozási stratégia, ami alatt az 
egységnyi költségráfordítással elérhető legna-
gyobb idegenvíz-csökkenés szerinti beavatko-
zási sorrendet értjük. 

a szennyvízcsatorna-hálózat 
idegenvíz-terhelésének vizsgálati
módszerei
A vizsgálati módszerek mindegyike feltételezi, 
hogy rendelkezésre állnak mérési adatok, il-
letve célzott monitoringprogrammal előállít-
hatók. Az egyébként is meglévő üzemeltetési 
adatsorok közé soroljuk a számlázott ivóvíz-
fogyasztás települési szintű és ideális esetben 
utcai (csatornaágankénti) bontású többéves 
adatsorait, továbbá a szennyvízátemelők, bele-
értve a szennyvíztelepi végponti átemelő víz-
hozamának idősorait is.

A módszerek egymásra épülő logikai sor-
rendbe tehetők. A célszerű sorrend lehetővé 
teszi, hogy a sorban következő elemzési mód-
szereknél hasznosíthassuk az előzőből kapott 
információkat. A vizsgálati módszerek helyes 
sorrendben a következők:
	 a)	meglévő	idősorok	elemzése;
 b) szemrevételezés, beleértve a kamerás 
	 	 feltárást	is;
 c) szimulációs modellezés, az ehhez 
  szükséges térinformatikai adatbázis 
  létrehozásával és monitoring program(ok) 
  elvégzésével.

Meglévő adatsorok elemzése
A talajvíz infiltrációjának szerepét és mértékét 
kimutathatjuk, ha figyelembe vesszük a ható-
tényező, a talajvízszint változásának periodikus 
jellegét. A mindenkori beszivárgás  mértéke a 

állandó. Kiemeljük, hogy amennyiben a háló-
zati vízhozam mérése során, száraz időszakban 
rövid periódusidejű növekmények tapasztal-
hatók, akkor teljes bizonyossággal illegális pin-
ce- vagy garázsvíztelenítésből származó, szi-
vattyúzott talajvíz is jut a csatornába.

A hálózati vízhozam gyors megnövekedé-
se csapadék idején egyértelműen a felszíni le-
folyás közvetlen hálózatba jutásának és/vagy 
az illegális bekötéseknek tulajdonítható. Az így 
keltett árhullámnövekmény elhúzódó „lecsen-
gése” (2. ábra) nagyobbrészt a vízgyűjtő kiürü-
lési folyamatának és a csatornahálózati dina-
mikus tározódásnak a következménye. A talaj 
típusától függően azonban szerepet kaphat a 
beszivárgási folyamat is. Porózus talaj esetén a 
beszivárgó víz hatására telítetté váló talajból a 
csatornahibákon keresztül is juthat idegenvíz 
a talajvíz fölött húzódó csatornákba. Ennek di-
namikája a közbenső szivárgási folyamat miatt 
lassúbb a közvetlen bejutáshoz/bevezetéshez 
képest, így hozzájárul a csapadék után elhúzó-
dó nagyobb hozam fennmaradásához (2. ábra, 
közvetlen infiltráció). A közvetlen infiltráció 
mértéke általában elhanyagolható a szenny-
vízcsatorna-hálózatoknál, kivéve, ha a vízellátó 
hálózat rossz állapota következtében a hálóza-
ti vízveszteség a csatornákba jut.

Joggal feltételezhetnénk, hogy az ily mó-
don kialakuló idegenvíz-terhelés arányos a le-
hulló csapadék intenzitásával, illetve mennyi-
ségével. Valójában ez legfeljebb csak a nagy 
kiterjedésű, hosszabb időtartamú esőzéseknél 
érvényesül(het) egyértelműen. A nyári időszak-
ra jellemző, rövid időtartamú nagycsapadékok 
intenzitásának területi megoszlását nagyfokú 
egyenlőtlenség jellemzi, így bizonytalan, hogy 
a csapadékmérő 0.02 m2 felülete a valóságban 
több km2 területen lehullott csapadékból mit 
mér ki. Az árhullámnövekmény és a csapadék 
kapcsolatát tovább gyengíti, ha a csapadék-
mérő a csatornahálózat mérési szelvényéhez 
tartozó vízgyűjtőterületen kívül helyezkedik 

2. ábra
Az idegenvíz komponensei hidrológiai szempontból

Talajvíz-infiltráció

Szennyvíz

Csapadék

Csapadékbefolyás/bevezetés
és közvetlen infiltráció
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külső talajvíznyomás függvénye. Ha a havi 
bontású, sokéves szennyvíztelepi vagy vala-
mely hálózati átemelőhöz tartozó adatsorban 
kimutatható az éves periodicitás, akkor a háló-
zatban infiltrációs eredetű idegenvíz található. 

A periodicitás-vizsgálat elvégzéséhez első 
lépésben meg kell határoznunk az idősor 
trendkomponensének értékét, ha az kimutat-
ható. Ehhez trendegyenest kell illesztenünk az 
idősorra a legkisebb négyzetek elvének alkal-
mazásával. Az így kapott egyenes egyenleté-
nek (Ti) ismeretében már számíthatók a trend-
mentes idősor értékei: 

 yi = Yi – Ti

Ahol
yi	–	a	trendmentes	idősor	értékei;
i – az időegység sorszáma 

(pl.	i-edik	nap,	hét,	hónap	stb.);
Yi	–	az	eredeti	idősor	i-edik	értéke;
Ti – az eredeti idősor i-edik értékéhez tartozó 
trendkomponens.

A periodikus komponens meghatározásához 
az előző lépésben kapott trendmentes idősort 
közelítjük szinusz- és koszinuszfüggvények ösz-
szegével. Ennek során meg kell találnunk a leg-
megfelelőbb periódusidőt, amellyel a függvény 
leginkább közelíti az yi idősort. Talajvíz esetén 
éves periódusú változás értelmezhető. 

A periodikus komponens az alábbi képlet-
tel számítható:

 Pi = ks ∙ sin ( 2π ∙ 
i
t ) + kc ∙ cos ( 2π ∙ 

i
t )

Ahol

 ks = 2n ∑ 
 i =1

yi ∙ sin ( 2π ∙ it )

 kc = 2n ∑ 
 i =1

yi ∙ cos ( 2π ∙ it )

minőségű, pontszerű idegenvizet is bevezet-
hetnek a csatornába. A számítás megbízhatósá-
gát ront(hat)ja, ha a szennyvízben nagyarányú 
a könnyen bontható szerves anyag a hálózati 
spontán biológiai lebontás következtében. Bár 
a fenti feltételek miatt a módszer idő- és pénz-
igényes, mégis célszerű alkalmazni azokon a 
nagy vízgyűjtőkön, ahol feltételezhető a jelen-
tősebb szennyvízarány a minimális hozamban. 

Abban az esetben, ha követelmény az ide-
genvizek éves ingadozásának meghatározása 
a talajvízszint változásának, a befogadó vízállá-
sának, a csapadékaktivitás és hasonlók függvé-
nyében, megbízhatóbb eredményt ad a hosszú 
időszakra vonatkozó, folyamatos szimulációs 
hidrológiai modell alkalmazása.

Az idegenvizek eredete a fokozatos víz-
gyűjtőcsökkentés módszerével mutatható ki. 
Első fázisban az idegenvizeket a főgyűjtő teljes 
vízgyűjtőjén határozzák meg, majd a követke-
ző lépésben a számításokat a nagyobb részvíz-
gyűjtőkre, szükség esetén további bontással az 
egyéb részvízgyűjtőkre végzik el.

Költségvonzatok
Az idegenvíz jelenléte a csatornázás-szenny-
víztisztításban jelentős többletköltséget okoz 
az üzemeltetőnek. A többletköltség forrása 
kettős: egyrészt a szivattyúzás többletener-
gia-igénye, másrészt a nagyobb teljesítményű 
szivattyúk beépítési kényszere folytán felme-
rülő nagyobb energialekötési állandó költség.

Az energiaköltségek egyaránt függnek (i) 
az ilyen vizek és a szennyvíz éves mennyiségé-
nek arányától, valamint (ii) az idegenvíz forrásá-
nak típusától. A többletköltség oka a nagyobb 
szivattyúzási energiafelhasználás, tekintettel 
arra, hogy kevés kivételtől eltekintve a szenny-
vizet legalább egy ponton, a szennyvíztisztító 
telepi technológia előtt emelni kell. A legtöbb 
hálózatnál azonban több átemelő működik, 
így attól függően, hogy a hálózat mely része-
in mennyi idegenvíz jelenik meg, annak akár 
többszöri átemelése is szükségessé válik. 

Ezért a többletköltségek általánosságban 
nem, csak hálózatonként számíthatók. Ez eset-
ben a számításokban megjelenik az alkalma-
zott szivattyúk villamosenergia-hatásfoka (a 
munkapont változását is figyelembe véve), a 
szivattyú mögötti nyomócsőszakasz hidrauli-
kai ellenállási tényezője és a megnövekedő szi-
vattyúzási időtartam is.

és t – a periódusidőnek (talajvíz esetén egy év-
nek) megfelelő időegységérték.

Ha a szivattyúzási adatok átemelőnként 
rendelkezésre állnak, a talajvíz-infiltráció tér-
beli megoszlása finomítható. 

A kiértékelés módja
Az idegenvizek mennyiségének 
meghatározására alkalmazott 
alap módszer a csapadékmentes 
időszakok minimális hozamának 
vizsgálata Qcsm

min, amikor feltéte-
lezik, hogy a minimális hozamok 
idején (tipikusan hajnali 3 és 6 
óra között) a csatornában csak az 
idegenvíz Qid áramlik. Értelemsze-
rűen a mérésekből ki kell zárni a 
csapadékos időszakokat, amikor 
az éjszakai minimumot befolyá-
solhatja a csapadékvíz. A módszer 
előnye az egyszerűség és kis agg-

lomerációk esetén a viszonylagos megbízható-
ság. Hátránya azonban, hogy a nagyobb városi 
agglomerációkban éjjel is keletkezik szennyvíz, 
és ezért a feltételezés hibás.

Egy másik lehetőség a mérlegmódszer al-
kalmazása, amely azonban pontatlan, csak 
tájékoztató jellegű eredményt szolgáltat. En-
nél a módszernél hosszabb (6-12 hónap) idő-
tartamra vonatkozóan hasonlítják össze a fo-
gyasztóknak számlázott ivóvíz mennyiségét a 
vízgyűjtő csatornahálózatának meghatározott 
szelvényében mért szennyvíz mennyiségével. 
Az összehasonlíthatóság érdekében a mért 
szennyvízmennyiségeket meg kell „tisztítani” 
a csapadékesemények okozta hozamnöveke-
désektől. A módszer előnye, hogy lehetőséget 
nyújt az idegenvizek átlagos mennyiségének 
meghatározására a mérési program hosszabb 
időtartamára vonatkozóan. Hátránya elsősor-
ban az abból származó hiba, hogy nem az ösz-
szes számlázott víz kerül a csatornába (locsolás, 
takarítás, élelmiszeripari felhasználás és hason-
lók), továbbá nem csak vezetékes ivóvíz hasz-
nálatából keletkezhet szennyvíz (például saját 
ásott kutak háztartási használatakor). 

Egy további módszer a szennyező anyag-
áramok napi egyenlőtlenségének kimutatásán 
alapul. A kimutatás a nyers szennyvíz egyszerű 
elkeveredési számításával lehetséges. Ha figye-
lembe vesszük, hogy egyes jellegzetes szeny-
nyezők (pl.: KOI, LA) koncentrációja az infilt-
rált talajvízben elhanyagolható vagy ismert, a 
szennyvízben mérhető hígulás mértéke ará-
nyos lesz az infiltrálódott talajvíz mennyiségé-
vel. A módszer előnye a viszonylagos pontosság. 
Ez egyúttal a módszer hátránya is azokban az 
esetekben, ahol az infiltráció  mellett  ismeretlen 

3. ábra
Periodicitás egy trendjellegű változással 
is rendelkező idősorban, elvi ábra
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Összehangolt kutatási partnerség vezetett Hollandiában a 
Nereda-technológia kifejlesztéséhez – az aerob szemcsés 
iszap teljes felhasználásához (lásd keretes írás).

A Nereda fejlesztésének történetét már ismertették a 
Water 21 két korábbi cikkében (2012. április és 2013. ápri-
lis). A start a Delfti Technológiai Egyetemen 
a Mark von Loosdrecht professzor vezeté-
sével lefolytatott úttörő alapkutatás volt a 
2000-es évek elején, amit 2006-ban üzemi 
megvalósítás követett. Később újabb teljes 
üzemi bevezetések valósultak meg a követ-
kező helyeken: Gansbaai telep Dél-Afriká-
ban, Epe Hollandiában és a Frielas szenny-
víztisztító Portugáliában. 

A világon jelenleg több mint 20 kom-
munális és ipari Nereda-technológia üzemel, 
illetve épül. További Nereda-telepek állnak 
beruházási, illetve kiviteli tervezési stádium-
ban, köztük olyanok, amelyek teljesítménye 
eléri az egymillió LE-t. A nagyüzemi telepek 
számának exponenciális növekedése indu-
kálja a továbblépés igényét. A már működő 
telepek kielégítik a tisztított szennyvízzel 
kapcsolatos összes kívánalmat, ugyanakkor 
a megvalósított rendszerek kisebb alapterü-
letűek (kis footprint), egyúttal alacsonyabb 
vegyszer- és energiaigényűek, mint a hason-
ló terhelésű hagyományos telepek. Vagyis 
fenntarthatóbb a szennyvíz kezelése. To-
vábbá egy új lehetőség adódott a kivont al-
ginátokkal kapcsolatban: az aerob granulált 
iszapból nyert polimerek lehetővé teszik a 
Nereda-szennyvíziszap fenntartható újrafel-
használását, és ezzel tovább javítják a tech-
nológia fenntarthatósági bizonyítványát.

Cikkünk a Nereda-technológia megjele-
nését mutatja be: különböző rendszer-

konfiguráció-változatokat körvonalaz, kitér a kezelés ki-
hívásainak széles skálájára, és bemutatja a két új holland 
Nereda-projekt  teljesítménymutatóit (Garmerwolde és 
Vroomshoop szennyvíztisztító telepek).

a nereda sokoldalúsága
Az első nagyüzemi Nereda-beruházás óta új ötletek is 
születtek, újabb innovációk a rendszerfejlesztés és a ter-
vezési optimalizáció szakterületén. Új rendszerváltozato-
kat fejlesztettek ki a tapasztalatok alapján a helyi viszo-
nyoknak megfelelően. Két zöldmezős (greenfield) vagy 
párhuzamos elrendezésű megoldást használtak az aláb-
biak szerint (lásd 1. ábra):
1. 3+Nereda-reaktor: minimum egy Nereda-reaktor fel 

van töltve minden időben. Ilyen elrendezésű pl. az 
Epe szennyvíztisztító (Hollandia).

2. Egy vagy több kiegyenlítőmedence, melyet egy vagy 
több Nereda-reaktor követ: általában egy kiegyenlí-
tőt követ két Nereda-reaktor. Többnyire alacsonyabb 
tartálytérfogatokat és így alacsonyabb beruházá-
si költségeket eredményez (esettől függően). Ezt a 
megoldást alkalmazták a Wemmershoek (Dél-Afrika) 
és a Ryki (Lengyelország) szennyvíztisztítóknál.

Kiegészítésül két „barnamezős” (brownfield) változa-
tot is kifejlesztettek:

3. Nereda és hagyományos (CAS) hibrid: a Nereda-rend-
szerből a szennyvíziszap a CAS-rendszerbe kerül. Ja-
vul a CAS-kezelés hatékonysága és/vagy nő a rend-
szer kapacitása. Ezt alkalmazták a Vroomshoop 
telepen (Hollandia). 

Fenntartható szennyvíztisztítás 
innováCióval: korszerűsítés 
nereda-teChnológiával 

Az aerob szemcsés (granulált) iszapot részletesen 
kutatták az elmúlt két évtizedben. A cél az volt, 
hogy megoldást találjanak a hagyományos 
eleveniszapos rendszer (CAS) hátrányainak 
kiküszöbölésére: a pelyhesített biomassza 
lassú ülepedésére, ami nagyméretű ülepítőket 
és alacsony biomassza-koncentrációkat 
eredményezett a reaktorban (vegyes folyadék 
és lebegő szilárd anyag 3-5 kg-nyi keveréke 
köbméterenként), valamint a nagy területigényre 
és a rendszer viszonylag magas energiaigényére.

Szerzők:
robertson, Van de roest és 
Van benteM
a Royal HaskoningDHV munkatársai

Megjelent az IWA (Nemzetközi Víz Szövetség) 
Water 21 nevű folyóiratának 2015. áprilisi számában

Fordította:
Várszegi Csaba
MaVíz

aerob szemcsés iszap 
és a nereda-technológia
Aerob szemcsés iszap akkor képződ-
het, ha olyan specifikus körülményeket 
teremtünk, melyek kedveznek a lassan 
növő szervezeteknek, mint amilyen pl. a 
PAO (polifoszfátokat akkumuláló szerve-
zetek) vagy a GAO (glikogént akkumu-
láló szervezetek). A szemcsésítés másik 
kulcseleme a szelektív válogatás, ahol 
a lassan ülepedő pelyhek – mint például 
az iszap – hulladékiszapként kerülnek 
kiemelésre, a gyorsabban ülepedő bio-
masszát pedig visszatartják. 

A nagyüzemi megvalósításoknál a 
Nereda-rendszer egy három részből 
összetevődő ciklikus folyamatból áll: 
folyamatos töltés, megcsapolás levegőz-
tetéssel és ülepítés. Az aerob szemcsés 
formációk kitűnő ülepedési képességgel 
rendelkeznek, ami nagyobb biomassza- 
koncentrációt engedélyez (8 g/l). 
Az utóülepítők mellőzése, valamint a 
Nereda-rendszerbe szivattyúzott  iszap 
forgatásának mellőzése kompakt, egy-
szerű rendszert eredményez (csökkentett 
területigénnyel), lényegesen kevesebb 
vegyszer- és energiaigénnyel a 
hagyományos rendszerekkel szemben.

A Nereda-technológia egy közösségi- 
magán kutatási és fejlesztési program 
eredménye, mely koordinált partnerség-
ben valósult meg a Holland Alkalmazott 
Vízkutatási Alapítvány (STOWA), hat 
holland vízmű, a Delfti Műszaki 
Egyetem (DUT), a Royal HaskoningDHV, 
több nemzetközi ipari és kommunális 
végfelhasználó részvételével.
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4. Nereda retrofit: meglevő tornyot /tornyokat átalakítani Nereda-to-
ronnyá (megfelelő, sorba kapcsolt keverőtartály, hagyományos le-
vegőztetőmedence vagy egyéb megfelelő tank). Így felhasznál-
ható a meglévő infrastruktúra, közben nő a rendszer kapacitása, 
csökken az energia- és vegyszerfelhasználás. Ilyen például a Frielas 
 szennyvíztisztító (Portugália): kombinálva a hibrid megvalósítással.

A fent említett négy alapkonfiguráció-változat lefedi az összes kezelési 
forgatókönyvet, melyeket máig nagyüzemben megvalósítottak. Az Epe 
és Frielas szennyvíztisztítók példák az 1., illetve 4. számú konfigurációkra, 
és ismertetésre kerültek egy előző Water 21 cikkben (ezek magyar for-
dítása rendelkezésre áll, a szerk.). A Garmerwolde (2. konfiguráció) és a 
Vroomshoop (3. konfiguráció) szennyvíztisztítók az alábbiakban kerül-
nek bemutatásra, így komplett áttekintést kapunk a Nereda-rendszer le-
hetőségeiről, ismertetve a fenntarthatósági eredményeket, melyeket el-
értek ezen a két telepen.

a garmerwolde szennyvíztisztító (hollandia)
A Garmerwolde telepet 2005-ben alakították át egy AB eleveniszapos 
rendszerré, mely rendszeresen nem tudta teljesíteni a tápanyag-eltá-
volítási célokat, ezért szükségessé vált a telep korszerűsítése. Ehhez a 
Nereda-technológiát választották ki mint a telep kapacitását növelő és 
a biológiai fokozat tápanyag-eltávolítását javító megoldást. A 2013 óta 
üzemelő korszerűsített telep két új 9500 m3-es Nereda-reaktort kapott 
egy eléjük kapcsolt 4000 m3-es kiegyenlítőmedencével, párhuzamosan 
a meglévő sorral. A bővítés 140.000 LE (150 g TOD) szennyezésterhelés-
re és 20.000 m3/nap átlagos hidraulikai kapacitásra (4200 m3/óra csúcs-
terhelésre) volt tervezve. Egy kiegyenlítőmedence és két Nereda-reaktor 
(2. sz. konfiguráció) lehetővé tett 35% tartálytérfogat-megtakarítást eb-
ben a konkrét esetben, összehasonlítva a 3 Nereda-tank változattal (1. sz. 
konfiguráció) az Epe telepen.

A Neredával való bővítés követelményei tápanyag-eltávolítás vonatko-
zásában (későbbi szűrési lépcső nélkül): teljes nitrogénszint 7 mg/l (éves 
átlag), teljes foszforszint 1 mg/l (10 egymás utáni minta átlaga). Egy év mo-
nitorperiódus (2014) alapján a Garmerwolde telep tökéletesen kielégítet-
te a kimenő vízre vonatkozó előírásokat annak ellenére, hogy a tervezett 
20.000 m3/nappal szemben átlagosan 28.500 m3-t fogadott naponként.

A Garmerwolde szennyvízkezelő lehetőséget ad egy közvetlen ösz-
szehasonlításra a Nereda- és az eleveniszapos technológia teljesítmény-
mutatói között. A Nereda-alkalmazás energiafogyasztása (beleértve a 
közbenső szivattyúzást is) folyamatosan 40%-kal alacsonyabb volt, mint 
a párhuzamos AB rendszeré 2014 folyamán. Továbbá az AB  rendszer 

 vegyszeradagolás-igényű (szénforrás a denitrifikációhoz, pelyhesítősze-
rek és vassók a foszforeltávolításhoz). Eltekintve a magas vegyszer-
költségektől, az adagolás eredményeként az iszaptermelés majdnem 
kétszer magasabb, mint a párhuzamosan működő Nereda-bővítésé. 
Következésképpen az eleveniszapos teleprész általános üzemköltsé-
gei (energia, vegyszerek, iszapkezelés) lényegesen magasabbak, mint a 
 Nereda-bővítésé. 

Tekintetbe véve, hogy a Nereda-alkalmazás a napi bejövő mennyiség 
41%-át kezeli, az eredeti AB rendszer pedig az 59%-át, megállapítható a 
Nereda előnye a területfelhasználás szempontjából (ld. 2. ábra).

a vroomshoop szennyvíztisztító (hollandia)
Tekintettel stratégiai elkötelezettségére a szennyvízkezelési technológia 
fejlesztése területén a Dutch Waterboard Vechtstromen (kb. víztársulat) 
2008-ban érdeklődni kezdett a Nereda-technológia iránt. A Vroomshoop 
telepen nyílt lehetőség a Nereda alkalmazására a meglévő telep bővítése 
és cseréje céljából. A régi telep egy régi oxidációs árokból állt, amely már 
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nem volt képes kielégíteni a befogadóval kapcsolatos igényeket, különö-
sen a tápanyagok (a nitrogén és a foszfor) eltávolítása vonatkozásában. 

Egy hibrid megoldást választottak (3. konfiguráció), mert ezt találták 
a leghatékonyabb eszköznek a meglévő ülepítőmedencék felhasználá-
sára – ez optimálisnak tűnt a csapadékos és a száraz időkre egyaránt –, 
és ez a változat lehetőséget teremtett olyan innovációs és fenntartha-
tósági célok elérésére, mint pl. az 
energiafelhasználás csökkentése. 
A kezelőtelep hibrid elrendezése 
látható vázlatosan a 3. ábrán.

Az új Vroomshoop szenny-
víz tisztító 2013 közepén kezdett 
üzemelni. A telepet 22.600 LE 
(150 g teljes oxigénigény) terhe-
lésre tervezték, száraz időszak-
ban 156 m3/óra, csapadékos idő-
szakban 1000 m3/óra szenny víz 
befogadására. A Nereda fölös 
iszapjának a CAS-rendszerbe való 
bevezetése hatékonynak bizonyult 
a CAS-rendszer teljesítménymuta-
tóinak javítása szempontjából. A 
CAS iszapülepedési viselkedése 
egyértelműen javult (alacsonyabb 
SVI), mint az a 4. ábrán látható.

A Nereda-iszapnak a CAS-rend-
szer ülepedési képességének ja-
vítására való felhasználása (3. hib-
rid konfiguráció) számos előnyös 
lehe tőséget nyújt:
•	 Lehetőség	 a	 CAS-rendszer	 biomassza-koncentrációjának	 növelésére,	

ezzel	nő	a	biológiai	fokozat	kapacitása;
•	 A	CAS-rendszer	segítségével	nagyobb	a	hidraulikai	terhelés.

Továbbá a Nereda-szennyvíziszapban magasabb a polifoszfát-akkumu-
láló szervezet koncentrációja (ez hajtja a biofoszfát-eltávolítást), ezzel 

 javítja a CAS-rész biológiai foszfát-eltávolító kapacitását a hibrid rend-
szerben. A telep teljes terhelése esetén a kimenő víz mutatói minden elő-
írásnak megfeleltek (lásd 1. táblázat).

Továbbá a telep energiafel használását vizsgálva (2014. jú ni us– 
november), a telep Nereda-oldalának fogyasztása mintegy 35%-kal ala-
csonyabb volt, mint a CAS-oldalé.

következtetések
A Nereda a települési és az ipari szennyvíz kezelésének egy innovatív 
és fenntartható technológiája, mely az elmúlt évtized kiterjedt kutatá-
si és fejlesztési erőfeszítéseinek eredménye. 2006-ban helyezték üzem-
be az első nagyüzemi berendezést, azóta több mint 20 Nereda-rendszer 
valósult meg vagy van építési stádiumban, bizonyítva annak robusztus 
mivoltát és stabilitását. Összesen 1 millió LE kapacitást bíró telepek áll-
nak tervezés alatt világszerte, bizonyítva, hogy a Nereda alkalmazható 
a legnagyobb szennyvíztisztítási kihívások esetében is. Több rendszer-
konfigurációt alakítottak ki, ezzel széles spektrumot fedtek le a kezelési 
helyszínekre és kívánalmakra vonatkozóan, a zöld mezőtől a már meg-
lévő telepek átalakításáig, alátámasztva ezzel a Nereda sokoldalúságát.

A nagyüzemi megvalósítások, mint Garmerwolde, a Vroomshoop és 
a többi igazolják, hogy a Nereda-eljárás kompakt (kicsi a területigény), 
és lényegesen kevesebb vegyszert és energiát igényel, mint a hagyo-
mányos eleveniszapos rendszer: vagyis fenntartható és költséghatékony 
megoldás. Mivel a rendszer alkalmazhatósága széles körűen és világszer-
te bizonyított, további lépések, újabb széles körű alkalmazások várhatók, 
melyekkel a szennyvízkezelés iránya a fenntarthatóság és ezzel együtt a 
környezeti és társadalmi igények még jobb kielégítése felé mozdul.

   *SVI: settling velocity index, magyarul ülepedésisebesség-mutató

4. ábra
SVI* összehasonlítás a Nereda és a CAS rendszer között 
a Vroomshoop-on, a 2013-as indulástól 2014 végéig
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1. táblázat
Vroomshoop – átlagos kezelési mutatók 2014-ben

Paraméter (mg/l) Input Output Előírás Teljesítés körülményei

KOI 720 55 125 határ (3x évenként, max. 250)

BOI5 263 4 10 határ (3x évenként, max. 20)

összes N –  7,2 10 éves átlag

összes Kjeldahl N 66 5,2 – –

NH4N 
– 2,2 Nyár=2 átlag (május 1.–nov. 1.)

Tél=4 átlag (nov. 1.–május 1.)

NO4-N –     2,0     – –

összes P 8,9 0.9 2 átlag 10 mintából

PO4-P – 0,6 – –

összes lebegőanyag 317  10 10 határ (3x évenként max. 30)
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Az üzleti szféra vízzel kapcsolatos 
kiemelkedő teljesítményét ismeri 
el a Stockholmi Ipari Víz Díj (Stock-
holm Industry Water Award, SIWA). 
A díjat a Stockholmi Nemzetkö-
zi Víz Intézet, a Mérnöki Tudomá-
nyok Svéd Királyi Akadémiája és 
az Üzleti Világtanács a Fenntartha-
tó Fejlődésért (WBCSD) alapította. 
Támogatója a Nemzetközi Víz Szö-
vetség (IWA) és a WWF. A 2000 óta 
évente kiosztott díjat olyan cégek 
kapják, melyek kiemelkedő és át-
törést hozó eredményeikkel járul-
nak hozzá a fenntartható vízgaz-
dálkodáshoz. A díj egy víztudatos 
világ és egy fenntartható üzleti 
modell kialakítására ösztönöz. Ki-
váló lehetőség cégek számára, hogy bemutassák innovatív megoldása-
ikat és elkötelezettségüket az életminőség javítása mellett. A díjat egy 
nemzetközi bírálóbizottság javaslatára ítélik oda, és a Víz Világhéten 
adják át ünnepélyes keretek között. A bírálóbizottság tagja Nagy Edit, 
a MaVíz főtitkára, akivel – a titoktartás megsértése nélkül – a kulisszák 
mögé szeretnénk bepillantani. 

Vízmű Panoráma: Hogyan került kapcsolatba a Stockholmi Nemzetközi 
Víz Intézettel? Mióta tagja a bírálóbizottságnak, és kik a további tagok?
Nagy Edit: Az ugyancsak stockholmi székhelyű Global Water Partner-
ship (GWP) világszervezetnek (melynek tagja a MaVíz) van egy állandó 
delegált tagja a bizottságban. 2012 elején kerestek meg azzal a kérdés-
sel, hogy az akkor megüresedett helyre van-e kedvem jelentkezni. Némi 
gondolkodás után beadtam az életrajzomat, és őszinte örömömre rö-
viddel később értesítettek, hogy bekerültem az öttagú zsűribe. A 2012. 
évi pályázatokat már olyan kollégákkal bíráltam, mint David Garman, a 
Wisconsini Egyetem dékánja, Joppe Cramwinckel, a WBCSD vizes prog-
ramjának igazgatója, Mai Flor, a Miya (egy ivóvíz-optimalizálással fog-
lalkozó világcég) üzletfejlesztési igazgatója Ázsiában és Sten Bergström 
klímaszakértő Norrköpingből. Később a zsűritagokat cserélő rotációs 
rendszerben csatlakozott a bizottsághoz Stuart Orr, a WWF Internatio-
nal vizes programjainak vezetője és Glen Daigger, az IWA volt elnöke. 
VP: Az elmúlt évek nyertesei között olyan cégek szerepelnek, mint az iz-
raeli Netafim, amely a csöpögtető- és mikroöntözés terén hozott újdon-
ságokat, a dél-afrikai eThekwini Water & Sanitation, amely Durban vá-
ros vízellátása és szennyvíztisztítása érdekében tett sokat, illetve az idei 

győztes, a co loradói CH2M, melynek a szeny-
nyvíz újrahasznosítása és annak társadalmi 
elfogadottsága érdekében kifejtett tevékeny-
ségét értékelte nagyra a bizottság. Mi a közös 
ezekben a cégekben, vagy másként fogalmaz-
va: milyen szempontok alapján dönt a zsűri?
N. E.: A bizottság elsősorban az innovatív 
megközelítések kidolgozását, a korszerű 
víz- és szennyvíz-feldolgozási technológiák 
alkalmazását és menedzsmentjét ismeri el. 
Figyelembe veszi, hogy a cég mennyiben já-
rul hozzá a környezet védelméhez, a hatéko-
nyabb megoldások kidolgozásához a terme-
lési folyamatokban, milyen mértékben javítja 
a világ vízkészletének állapotát. 

Az idei nyertes CH2M felismerte, hogy 
nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy a 
vizet egyszer használjuk, és azután megsza-

badulunk tőle. Egyszerűen túl értékes ehhez a földi édesvízkészlet, mely-
nek ráadásul egyre inkább szűkében leszünk. A cég áttörő sikereket ért 
el a szennyvíztisztítás terén, ivóvízszintű minőséget képes előállítani a 
már egyszer használt vízből. Amivel ezt megtetézte, hogy társadalmilag 
is elfogadottá tette az újrafelhasználást. Társadalomtudományi vizsgála-
tokat folytattak annak megértésére, miért utasítják el az emberek a re-
cirkulált vizet, valamint annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt a fajta 
hozzáállást megváltoztatni. A kutatás bemutatókkal és képzéssel kom-
binálva elérte a célt, eloszlatta a tévhitet a tisztított szennyvíz körül, és 
utat nyitott az ivóvízcélú újrahasználat előtt.

A bírálóbizottság kiemelte, hogy a 2015. évi SIWA-díjazott a techni-
kai folyamatok és a társadalmi felfogás vizsgálata és elemzése alapján 
megteremtette a lehetőséget a városi vízkörforgás zárására. A mai, erős 
ütemben urbanizálódó világban, melyben a Földön keletkező szennyvíz 
jelentős része tisztítatlanul ömlik a befogadókba, a CH2M komoly lépést 
tett technológiai fejlesztése és kommunikációja révén, a városok vízbiz-
tonságának megteremtése érdekében. A díjat a cég elnök-vezérigazgató-
ja Jacqueline Hinman vette át augusztus 23-án a Víz Világhét keretében.

VP: Ajánlja-e magyar cégeknek, hogy pályázzanak a 2016-os vagy későb-
bi díjakra? Milyen feltételei vannak a pályázatoknak?
N. E.: A jelölők számára a következő szempontok figyelembevételét javaslom:
•	 A	 jelölt	valós	eredményekkel	bizonyítsa	elkötelezettségét	a	fenntart-

ható	fejlődés	mellett;
•	 Terméke	vagy	az	adott	folyamat	legyen	költség-	és	erőforrás-hatékony,	

és	ezt	az	otthonitól	eltérő	körülmények	között	is	tudja	demonstrálni;

a Ch2m kapta 
a 2015. évi stoCkholmi 
ipari víz díJat

Ebben az évben a coloradói CH2M 
kapta a Stockholmi Ipari Víz Díjat 
a svéd fővárosban augusztusban 
rendezett Víz Világhéten. 
A díj átadás alkalmából a Vízmű 
Panoráma a díj bírálóbizottságának 
magyar tagjával beszélgetett.
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•	 Az	 eredmény	 legyen	 fontos	 a	 vízi	 környezetben	 helyi	
és/vagy regionális szinten, ugyanakkor nem gyakorol-
hat negatív hatást a tágabb környezetre vagy a társada-
lomra;

•	 Az	eredmények	legyenek	fontosak	az	egész	ágazatnak,	
amelyen belül a jelölt aktív szerepet töltsön be, ösztö-
nözve más vállalatokat arra, hogy javítsák eredményei-
ket;

•	 A	vállalat	rendelkezzen	fenntarthatósági	stratégiával,	és	
bizonyítsa	társadalmi	és	környezetvédelmi	felelősségét;

•	 Független	 személyek	és	 szervezetek	 referencialeveleit	
is	csatolni	kell	a	jelöléshez;

•	 Etikai	szempontoknak	is	meg	kell	felelni,	vagyis	a	jelölt	
nem lehet összefüggésben dohány- és alkoholgyártás-
sal, fegyverüzlettel, szerencsejátékkal, pornográfiával, 
droggal. A díjat nem lehet politikai, vallási vagy lobb-
iszervezetnek adni.

A Stockholmi Ipari Víz Díj nem jár pénzjutalommal. Az el-
ismerés erkölcsi, de a hatalmas nyilvánosság, amit jelent, 
anyagi előnyöket is eredményez. Nagy kihívás, de érde-
mes lenne hazai cégeinknek is foglalkozniuk a gondolat-
tal, hogy ilyen mezőnyben is megmérettessék magukat. 

VP: Köszönjük a beszélgetést.

A CH2M vezetősége, illetve a Stockholm Water Foundation elnöke ( jobbra) 
a 2015. évi díjjal (Fotó: Thomas Henrikson)

h i r d e t é s
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Vízmű Panoráma: Nem akartunk hinni a fü-
lünknek, tényleg nyugdíjba ment?
Zsebők Lajos: Igen, ez az élet rendje, és koráb-
ban is azt tartottam, hogy ha itt az ideje, el kell 
menni. Most sem azért gondolom így, mert 
kedvemet veszítettem, hanem azért, hogy át-
adhassam a helyet a következőknek. Bevallom, 
volt egy másik okom is. Jó tíz éve foglalkozom 
szobrok készítésével, és Istentől kapott aján-
déknak tekintem, hogy nem megfáradva, meg-
keseredetten, hanem kedvvel és erős indítta-
tással kiteljesíthessek valamit, ami bennem van.

VP: De hát dolgozik!
Zs. L.: Igen, ez egy kompromisszum. Rész-
munkaidőben maradtam, de „leadtam” a mi-
nőségirányítást, a vízbiztonsági tervezést, az 
üzletszabályzat készítését, gondozását, a fo-
gyasztóvédelmi ügyeket, a rendezvények 
szervezését és a belső pr-t. Maradt a külső 
kommunikáció, de nyilván segítek másban is. 
Visszagondolva köszönettel tartozom a cég-
vezetésnek, hogy ennyi mindennel foglalkoz-
hattam, és főleg a munkatársaimnak, amiért 
együtt dolgozhattunk. 

VP: Milyen volt a szakmai életútja? Melyek vol-
tak a fontos állomások?
Zs. L.: Igen, ilyenkor ezt szokták kérdezni, de azt 
gondolom, egy embert sokkal inkább jellemez 
az, ha elmondja, miről mit gondol, mintsem 
hogy elmeséli, milyen iskolákat végzett, milyen 
beosztásokban szenvedett. 

VP: Azért röviden mégis essék szó róla.
Zs. L.: A VÍZIG-nél kezdtem (Pécsen), ahol lát-
tam, a hatósági, hivatali munka nem igazán az 
én világom. Így lettem víziközmű- tervező (Szé-

se, céges könyv, egyéb céges kiadványok, hon-
lap elkészítése.

Bevallottan nemcsak a sokféle munka örö-
me vezérelt, hanem azt is érdekesnek találtam, 
ha létrehozhattam egy dolog prototípusát. Per-
sze gyakran felügyeletem alá tartozott a so-
rozatgyártás is, és mindig is adtam arra, ami a 
kezem alól kikerül, az legyen rendben. De be-
vallom, a sorozatgyártás nekem nem okoz ak-
kora örömöt.

VP: Ha ennyi mindent csinált, elég nagy rá-
látása lehet a szolgáltatási folyamat egészére 
és a változásokra. Már mondhatja is, miről mit 
gondol.
Zs. L.: Jó, vegyük sorra, és kezdjük – kedvenc 
szokásom szerint – a végén. Aztán mögé néz-
hetünk.

VP: Mi a vége? Talán az integráció? 
Zs. L.: Igen, és a 3-5 éve folyó átalakítás. Tehát 
nem átalakulás, ami szerves, ahol az új a meg-
lévőre tud épülni, hanem valami egészen új. Itt 
három dolgot tartok lényegesnek. 

Az első, hogy a víziközmű-szolgáltatás-
ban a piacnak nincs minőségszabályozó sze-
repe, vagyis nem érvényesül az, hogy ha nem 
tetszik az egyik tornacipő, egy másikat (job-
bat) fogok venni, ami a gyártót arra sarkallná, 
javítson a minőségen. Nálunk nincs semmi 
ilyesmi, hiszen ha a felhasználónak nem ízlik 
a víz, nem fog elköltözni másik városba. Tehát 
e helyett a minőségszabályozó mechanizmus 
helyett szükség van valamiféle intézmény-
rendszerre, ami nálunk most a törvény, a vhr. 
és a Hivatal. Még ha néhány dolgot magam 
másként is látnék jónak innen, a ló túlsó ol-
daláról.

kesfehérváron), majd talajmechanikai csoport-
vezető. De beleuntam a tervezőirodai munka 
szűk világába, és elmentem kivitelezőnek. Víz- 
és csatornahálózatok és más vízi létesítmé-
nyek építését irányítottam építési osztályve-
zetőként, majd fő-építésvezetőként. Ekkor jött 
a rendszerváltás, és én nem fértem a bőröm-
be. Így elindultam az MDF színeiben az első 
szabad országgyűlési választásokon. Egyé-
ni országgyűlési képviselőként elsősorban 
környezetvédelmi kérdésekkel és a víziköz-
mű-szolgáltatás jogszabályi hátterének átala-
kításával foglalkoztam. Képviselőként jöttem 
rá, mennyire fontos dolog az intézmény és az 
emberek közötti kapcsolatépítés. Ezért kezd-
tem kommunikációval foglalkozni. Így lettem a 
vízmű pr-vezetője és tagja a MaVíz pr-munka-
csoportjának, melyet két időszakban is vezet-
tem. Eközben a FEJÉRVÍZ-nél kerestek valakit, 
aki irányítaná az ISO 9001 és ISO 14001 szabvá-
nyok bevezetését, és reám találtak. Azzal vállal-
tam, oké, rendben, de ha bevezettem, leadom. 
Hát nem így lett. Kérték, legyek továbbra is a 
gazdája a pr-tevékenység folytatása mellett, és 
kapok egy minőségügyi vezetőt. Így elvállal-
tam, és én lettem a világ egyetlen kommuni-
kációs és minőségfejlesztési főmérnöke. A két 
terület irányítása közben oklevelet szereztem 
kommunikációból és minőségirányításból is. 
Ekkor jött az SAP IS-U (számlázási rendszer) be-
vezetése, és a projekt vezetésével engem bíz-
tak meg, később pedig a vízbiztonsági munka-
csoport irányítására kértek fel. Mindeközben 
elkészítettem a FEJÉRVÍZ üzletszabályzatát is.

Ezek mellé jött a céges újság szerkeszté-
se, cikkek írása, a szerelő- és ügyfélszolgála-
ti versenyek szervezése, a versenyekre való 
 felkészítés, vízkínálók, vízvilágnapok szervezé-

interJú
zseBők laJossal
A hírek szerint Zsebők Lajos, a FEJÉRVÍZ emblematikus 
figurája, aki legutóbbi beosztásában szóvivő és 
sajtóreferens volt, nyugdíjba készül. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk vele a Vízmű Panoráma szerkesztőségében.
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Másodszor, a szabályozással nem csupán 
az integráció ment végbe, hanem egy igen erős 
centralizációs folyamat is. Pont a fordítottja tör-
tént, mint ami az 1990-es évek első felében. Ak-
kor az volt a cél, hogy minden a lehető legala-
csonyabb szinten dőljön el (szubszidiaritásnak 
mondtuk), ahol még megvan a döntéshez szük-
séges információ, a tudás, a szükséges eszközök 
és a felelősség. Ennek erős participációs elemei 
arra szolgáltak, hogy az érintett részese legyen 
a döntésnek, és a végrehajtás felelőssége is erő-
södjék. Annak a rendszernek is léteztek hibái, 
mert nem volt meg mindenhol a tudás, más-
hol a felelősség hiányzott, és a  jogszabályok 

 szabaddá tették az utat az értelmetlen aprózó-
dáshoz. Mindezzel együtt a kilencvenes évek 
második felére beállt a rendszer, és jó tizenöt 
éven át működött. Ebbe csapott bele a politika 
azzal, hogy megszületett a törvény, a vhr., ami 
centralizációt vont magával. Szerintem a cent-
ralizáció önmagában éppúgy lehet jó, mint a 
decentralizáció, mert ha megfelelőek a kitű-
zött célok, és a feltételek is megvannak ezek 
elérésére, akkor a rendszer lehet hatékony és 
eredményes. Hogy mennyire jók a gondolatok, 
és mennyire helyénvalók a lépések, azt min-
denki tudja, hisz megéli. Egyetlen kicsi hiba 
azért létezik a centralizált rendszerekben: egy 
tévedés mindenhol tévedés lesz, ezért a koc-
kázat is nagyobb.

Harmadjára, nekem nincs semmiféle ba-
jom a politikával, és nem szeretem, ha valaki azt 
mondja, az csak gazemberség lehet, adjuk visz-
sza a szakma becsületét és így tovább. Viszont 
azt gondolom, hogy minden, a társadalom szá-
mára fontos kérdésnek van politikai és szakmai 

nagyon kemény vagy kemény, és egy részük 
vízlágyítót is tett bele.

VP: Ha ilyen fontos a kommunikáció, miért 
szűnt meg a MaVíz pr-munkacsoportja?
Zs. L.: Azt hiszem, három oka volt. Az egyik, 
hogy a pr – elsősorban a politikai „píár” miatt – 
erősen leértékelődött, sokaknak csak hazudo-
zást jelent. A másik, hogy a centralizációhoz 
nem nagyon illeszkedik, hogy mások beleüssék 
az orrukat a „központi” kommunikációba. A har-
madik, hogy a pr-munkacsoport az utóbbi évek-
ben a csapvízkampányon kívül alig tett le vala-
mit az asztalra. 

VP: Nem hiányzik a pr-munkacsoport?
Zs. L.: Úgy érti, hogy a MaVíz-nek? 

VP: Igen.
Zs. L.: Azzal egyetértek, hogy az ágazati kom-
munikációba napi szinten ne okoskodjon bele 
mindenféle szakember. Azt viszont állítom, 
hogy egy stratégia eredményes kommunikáció 
nélkül nem fog megvalósulni. Ebben egy mun-
kacsoport mondhatna okosakat. No és ott van 
a tudásmegosztás, a szervezetek kommunikáci-
ójának támogatása. E tekintetben akkor marad-
tak egyedül a vízművek, amikor a helyzet kom-
munikációs szempontból is bonyolultabbá vált.

VP: Ha ilyen sok okosat tud mondani, nem el-
hamarkodott, hogy nyugállományba vonul?
Zs. L.: Nem hiszem. Ha megkérdeztek, eddig is 
elmondtam, eztán is el fogom mondani a véle-
ményemet. Mindamellett életem egyik nagy ta-
pasztalata, hogy nem minden arra fordul, amer-
re az ember korábban gondolta. És ez nem baj.

VP: Ha nem dolgozik, mit csinál? Mi a hobbija?
Zs. L.: Ja, a hobbik. Mint már mondtam, ott van-
nak a szobrok. De a hobbi az én szememben az, 
amikor valaki nem tudja, mit kezdjen magával, 
és kínjában elkezd modellezni, bélyeget gyűj-
teni… Na ez a hobbi. Nálam a szobroknak ki 
kell jönniük, meg kell születniük. Ez egy belső 
kényszer, alkotásvágy: valamit létrehozni, ami 
új, ami egyedi, ami nemcsak az észhez, de a 
lélekhez is szól. Azért a szobrokon túl szeretek 
motorozni (1300 köbcentiméteres Yamahám 
van), lovagolni (saját lovam Álmos), futni a Vér-
tesben, olvasni, zenét hallgatni és mindig vala-
mit csinálni.

vonatkozása is. A politika mondja meg, melyek 
a kérdések, erre a szakma azt válaszolja, ezek-
re a kérdésekre ilyen meg olyan válaszokat LE-
HET adni ilyen meg olyan feltételek mellett, és 
ez vagy az lesz a következmény. Ekkor jön újra 
a politika, és eldönti, a lehetek közül mi az, ami 
KELL. Ehhez a szakmának nincs felhatalmazása. 
Nagyon fontos a sorrend! Ha először a politika 
mondja meg, mi az, amit tenni kell, és a szakma 
ezt követően vizsgálja, lehet-e, az a próbálgatás. 
Főleg ezért nem tud létrejönni a konszolidáció. 
A sok kell után most próbáljuk a leheteket.

VP: Hogyan látja, mi a MaVíz helye ebben a 
modellben?
Zs. L.: A politika és a szakma között húzódik egy 
köztes terület, a szakmapolitika, ha úgy tetszik, 
szakpolitika. Ez a mi közös mezőnk a politikával. 
Valójában itt, középen kéne minden lényeges 
dolgot kitalálni, behozni, mérlegelni és döntés-
re előkészíteni. Ennek a területnek az erősítése 
hozza létre a konszolidációt, és itt kezdődhet az 
ágazat fejlődése is.

VP: Mit tart leginkább problémának?
Zs. L.: A pénzhiányt, a víziközmű-szolgáltató cé-
gek működésének gazdasági fenntarthatatlan-
ságát, illetve a spórolás következményeként a 
karbantartási munkák elvékonyodását, a rend-
szerek hosszú távon történő leépülését. Pénz 
nélkül nem fog menni…

Aztán a permanens, kapkodó és csak kés-
ve követhető változtatásokat a szabályozásban. 
Konszolidációra van szükség…

A szakemberkérdés, vagyis az elöregedés 
és a pénzhiány következtében beálló minőség-
romlás, állítom, rövidesen meg fog jelenni a 
szolgáltatás minőségében…

VP: Mondjon valami jót is, nem lehet ennyire 
sötét a kép!
Zs. L.: Nagyon nagy eredmény, hogy a cégek 
ilyen nehéz körülmények között is képesek vol-
tak a szolgáltatás fenntartására. Élni akarásuk 
mellett ez bizonyítja a tudást és a képességet a 
kerítéseken belül. 

VP: És mi a helyzet a kommunikációval?
Zs. L.: A kommunikáció egyben a két fél közöt-
ti kapcsolat is! Ha nem kommunikálunk, azzal 
is kommunikálunk. Méghozzá valami olyat: te 
nem érdekelsz bennünket. Ilyenkor a befogadó, 
pardon, a felhasználó azt veszi át, amit mások 
mondanak (helyettünk, rólunk, a munkánkról!). 
Nagyon aranyos példa, hogy Lajoskomárom-
ban, ahol a víz keménysége 5 körül billeg, és 
néha szinte már nem is szolgáltathatnánk, a la-
kosság majd harmada azt mondta a vízre, hogy 
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Aqua Press International 2015/1
Idézet a Bécsi Vízművek igazgatójának (aki 2015. január 1. óta az osztrák 
testvérszövetség, az ÖVGW elnöke) 2015 januárjában, a „Vízellátás szimpó-
zium” című rendezvényen elhangzott előadásából: „…hasonlóan elgon-
dolkodtatóak a Bécsben történt vízcsőtörések legutóbbi sajtóvisszhangjai. 
A karbantartás és a fenntartás minden vízműnél elsődleges jelentőségű 
kell, hogy legyen”. Utalt a 2014. évi, Megelőző gondoskodás elnevezésű 
érzékenyítőkampányra, melyet a kormány is támogatott. Tekintettel arra, 
hogy a hálózat fenntartása nemcsak hosszú távú gondolkodást igényel, 
de különösen költségigényes is, Wolfgang Zerobin a továbbiakban is jog-
gal épít a kormány támogatására, mivel jelenleg is folynak tárgyalások a 
következő költségvetési időszakra vonatkozóan. Zerobin: „A jelek biztató-
ak, ismét évi 100 millió euró kormányzati támogatásra számíthatunk”.

Babic: szerbia elemzi a 2014. évi árvízkatasztrófát
A hosszú cikk kitér a Fővárosi Vízművek önfeláldozó segítségére az ivó-
vízellátás területén.

Aqua Press International 2015/2

hahn: a 3. duna vízminőségi expedíció 
(Joint danube survey) 
2001 és 2007 után 2013. augusztus 13. és szeptember 26. között 14 orszá-
gon keresztül, 2375 folyamkilométer mentén vizsgálta a Duna különböző 
paramétereit az ICPDR 3. Duna Vízminőségi Expedíciója. A 20 szakember 
800 különféle jellemzőt mért meg a hidrológiai tulajdonságok, a biológia 
és mikrobiológia, a vízkémia és az üledék, valamint a lebegő anyagok vo-
natkozásában. A vizsgálatok jó részét már a hajón elvégezték. A világ leg-
nagyobb tudományos folyami expedíciója 2 millió euróba került, amit az 
érintett államok adtak össze. Ausztria 300.000 euróval és többféle szakmai 
szolgáltatással vette ki a részét. A vizsgálat szerint 1300 élőlényfaj, ebből 
67 halfaj él a Dunában. A szakemberek szerint a Duna a világ többi nagy 
folyamához képest jó vízminőségűnek számít.

lederer: „Fali virágcsokrok” lobbiminőségben
A cikk részletesen és nagyon pozitív hangon számol be az Európai Víz Szövet-
ség (EWA) márciusi rendezvényéről, a budapesti EWA Tavaszi Napokról. 

hahn: a bécsi fő szennyvíztisztító ökoerőmű lesz
A jelentős energiaigény-csökkentő intézkedések ellenére (egy napener-
gia-egység, egy szélkerék, a tisztított szennyvíz egy turbinán  keresztül 
jut a befogadóba) a tisztítómű energiafogyasztása még mindig egy 
százalékát teszi ki Bécs energiafelhasználásának. Ez év áprilisában a pol-
gármester egy új rothasztóegység alapkövét tette le. A 6 darab  30 méter 
magas, összesen 75.000 m3 térfogatú rothasztó egy új, a Bécsi Műegye-
temmel együtt kifejlesztett energiatermelő technológiával 2020-ra bizto-
sítja majd, hogy a telep energiafüggetlen legyen.

Rövid hír: A Linzi Vízmű (400.000 ellátott lakos) felújítja Pleisching termelőte-
lepét, 6 telepének egyikét. A teljes fogyasztás 8%-át adó telep 40 éves kútjai 
és épületei elöregedtek. A beruházás 3,8 millió euróba kerül, és 2016 novem-
berére lesz kész. A 6 vízmű 29 kúttal látja el az 1000 km hosszú hálózatot.

Aqua & Gas 2015/4

Borer és mások: arzén- és uráneltávolítás
A WHO által ajánlott szigorúbb arzénhatárérték (10 µg/l) és a most elő-
ször előírt uránhatárérték (30 µg/l) Svájcban is foglalkoztatja a szakmát, 
annak ellenére, hogy a veszélyeztetett területek nem kiterjedtek. Svájc-
ban 2019-ig szól a türelmi idő. Az EAWAG kutatóintézet egy Wallis tar-
tománybeli falut ellátó forrásvízzel végzett kísérleteket. Zárójelentésük 
alapján az SVGW (Svájci Víz- és Gázszövetség) ajánlást adott ki. Az aján-
lás a víz keménységétől és az arzén-urán tartalom egymáshoz való vi-
szonyától függően több megoldást tartalmaz. Az alapmódszer azonban 
minden esetben egy ioncserét követő, vas-hidroxiddal bedolgozott, fix 
ágyas szűréstechnológia.

helbing és mások: mikroszennyezők a rajna vizében
Nagy a valószínűsége annak, hogy a Bázelt és környékét ellátó vízmű 
parti szűrésű kútjaiba mikroszennyeződések szivárognak a szennyezett 
Rajnából. A Zürichi Vízművel közösen először laborkörülmények, majd 
Zürichben pilotméretben vizsgálták az egyik eltávolítási megoldást. A 
vízhez ózon adagoltak önmagában, illetve hidrogén-peroxiddal kombi-
nálva. Az O3 és a H2O2  ún. kiterjesztett oxidációs eljárás (AOP) formá-
jában való adagolása kitűnő lebontási arányokat eredményezett. Külön 
vizsgálták a bromátképződés veszélyét.

Aqua & Gas 2015/5

Az egész folyóiratszám svájci jogi kérdésekkel foglalkozik.

Aqua & Gas 2015/6

Rövid hír: A Zürichi Vízmű megkapta a nemrég bevezetett ISO 50001 ener-
giamenedzsment minősítést. A független auditálók véleménye szerint a 
közmű minden elvárhatót megtesz az energiaigények csökkentése céljából.

gerdes: megelőző koncepció ivóvíztározókhoz
A beton előállítása több mint 100 éve nem változott: portlandcement, 
kavics és víz. A cementet tartalmazó anyagok vízzel érintkezve különbö-
zőképpen reagálnak. A szerző szerint négy lépésben szükséges elvégez-
ni egy medence kockázatelemzését:
1.	A	leürült	medence	szemrevételezése	hibakeresés	céljából;
2. Az építmény fizikai-kémiai vizsgálata a helyszínen és laborban. Így a 

hibatípusok	és	azok	előrehaladott	állapota	megállapítható;

víziközmű világhíradó
2015/2
áttekintési időszak: 2015. 03. 27–08. 01. Várszegi Csaba

Magyar Víziközmű Szövetség
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3. A víz összetételének megítélése annak betonmegtámadási tulajdon-
ságai	szempontjából;

4. Az összes adat integrált értékelése, a műszaki és gazdasági kockázati 
tényezők megállapítása.

A cikk végigmegy az egyes eljárásokon.

kosonen: ivóvíztározók katódos védelme
A ásványi bevonatú medencék falán már néhány év elteltével is barna 
foltok alakulhatnak ki, és anyagpuhulás jelentkezhet. Egy svájci vizsgá-
lat szerint a medencék 40%-ánál ez a helyzet. Az ok: ionáramok. 1994 
óta 150 svájci medencét láttak el katódos védelemmel. Figyelmet kell 
fordítani az érintésvédelemre.

turkovic: elosztóhálózat korróziós hibái
Német előírások szerint a csőanyag tervezési élettartama minimum 50 
év. A cikk két anyaggal foglalkozik.

Szürkeöntvény: A két káros jelenség a lyukkorrózió és a szelektív 
korrózió. Utóbbi szén-dioxid jelenlétében gyakori: a ferrites rétegek ki-
oldódnak, és porózus grafit marad vissza. A szerző javaslata: korróziós 
meghibásodás esetében azt kell kideríteni, hogy helyi véletlenről van-e 
szó, vagy kiterjedtebb a veszély. Rá kell ásni hasonló korú, hasonló gyárt-
mányú öv. szakaszra, és részletesen meg kell vizsgálni egy kivágott dara-
bot. Ha a korrózió itt is előrehaladott, javasolt a csőcsere.

AC cső: Szénsavtartalmú környezetben (szállított víz vagy talaj) kalci-
um-karbonát keletkezik, ami kimosódik az anyagból, és gyengül a cső. Ellen-
őrzés: kivágott darab vágási felületén a karbonátképződés pl. fenolftalein- 
indikátorral kimutatható. Ilyen esetben csőcserét szükséges tervbe venni.

A cikk ezenkívül az armatúrák vizsgálatával is foglalkozik.

Brugger: ivóvíztárolók rozsdamentes acélból
15 éve egyre gyakrabban építenek acélból tárolókat Európában. A cikk 
számos specialitást ismertet a hegesztési varratok utólagos vegyszeres 
kezelésétől a tisztításig és a fertőtlenítésig.

Aqua & Gas 2015/7-8

Fux és mások: a Bázeli szennyvíztisztító telep 
4. fokozatának megépítése
A ProRheno Rt. két szennyvíztisztítót üzemeltet: az egyik Bázel kommu-
nális szennyvizét, a másik különböző vegyi üzemekét tisztítja és engedi 
be a Rajnába. Tekintettel arra, hogy 2040-ig mindkét telepet el kell látni 
mikroszennyezőket eltávolító vagy semlegesítő fokozattal, egy konzorci-
um két éve kísérleteket folytat pilot méretben a  kommunális szennyvizet 
tisztító telepen. A megvizsgált eljárások: (a) por alakú aktív szén adago-
lása, (b) ózonadagolás, (c) ózonadagolás + örvényágy. Az eredményeket 
táblázatban hasonlítják össze 3 másik svájci kísérlet eredményeivel. A leg-
nagyobb eltávolításokat az ózon + örvényágy lépcső mutatta (84–90%). To-
vábbi kísérlettel az (a) és (c) eljárások sorba kapcsolását kívánják vizsgálni.

kienle és mások: ökotoxikus biotesztek
Az eljárásokat mikroszennyezők eltávolítására kialakított technológiák 
eredményeinek vizsgálatára használják.

Wunderlin és mások: szennyvíz ózonnal való 
kezelhetősége 
A kutatás azt vizsgálja, az ózonizálás mennyiben okozhatja toxikus anya-
gok keletkezését. Az első négy lépcsőt laboratóriumi, az ötödiket pilot 
telepen (ProReno Basel) fogják elvégezni.

müller–dietler: szennyvíz mint energiahordozó
A cikk csak a hőenergia felhasználásával foglalkozik. Eljárások: hőcse-
rélők	házon	belül;	hőcserélők	a	csatornában;	hőcserélők	a	csatorna	mel-
lett;	hőcserélő	a	tisztított	szennyvízben.	

3R International 2015/1-2

világrekord las vegasban: gépi alagutas sajtolás 
nagy nyomás alatt
Egy Herrenknecht gép világrekordot ért el: 7,2 méter átmérőjű, 15 bar víz-
nyomást elviselő alagutat fúrt a nagyváros vízellátásának biztosítására. Las 
Vegas ivóvízkezelő telepe a Mead-tóból (a Hoover-gát tározója) kapja a 
nyers vizet. A tó vízszintje az utóbbi években alacsony, ezért egy mélyebb 
vízkivételi művet építettek, az új alagút ennek vizét szállítja 2015 nyarától.

174 km kőagyag cső nowy sącz számára
A 83.000 lakosú sziléziai város új és felújított csatornákat épít, 113,5 km 
cső már a földben van. Többségük NÁ 150 és NÁ 300 méret közötti, de 
több km NÁ 400–NÁ 600 mm nagyságú.

3R International 2015/3

Nincs érdekes cikk.

GWF 2015/4

Basler: tiszta víz 150 000 embernek
A 350.000 lakosú Lublin (Lengyelország) hatalmas csőrekonstrukciós 
programba fogott. Az elöregedett acélcsövek felét PE vezetékre cseréli 
mind nyitott, mind roncsolásmentes kivitelezéssel. Az elektrofittingeket 
a GF szállítja.

GWF 2015/5

Rövid hír: A 4 millió lakost ellátó Boden-tavi regionális vízellátó rendszer 
új szükségáram-fejlesztőt kapott. Az eddigi 8,8 MW teljesítményű gép 
mellé egy 6,5 MW teljesítményű dízelgenerátor-egység került a Sipplin-
ger Berg telepre.

Walter–thaler: kutatás és innovációk a 
vízkörforgásban: a dWa–dvgW innovációs kör
A német szennyvíztechnikai és a német víz-gáz egyesülés egyezményt 
írt alá egymás kölcsönös tájékoztatásáról, közös kutatásokról.

Fontosabb hazai és nemzetközi események
2015. 10. 15-16. Miskolc, Főmérnöki értekezlet
2015. 10. 13–15. Tel-Aviv, WATEC 2015 nemzetközi vízellátási 
   konferencia és kiállítás
2015. 10. 18–22. Jordánia, Vízbiztonság – Fenntartható növekedés
2015. 11. 3–6. Amsterdam, Aquatech 2015
2015. 11. 16-17. Brüsszel, EWA konferencia: Water Challenges 
    in Europe
2016. 05. 30.–06. 03. München, IFAT 2016
2016. 06. 9–11. Belgrád, IWA felszín alatti víz konferencia 
2016. 06. 28.–07. 01. Lyon, NOVATECH konferencia
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Magyarország 2013-ban nagy sikerrel rendezte meg a Budapesti Víz Vi-
lágtalálkozót. Ez az esemény is ráirányította a figyelmet arra a hiányosság-
ra, hogy nem áll rendelkezésre sem átfogó és korszerű vízgazdálkodási 
szójegyzék, sem ilyen magyar–angol szakszótár. Gyakorló szakemberek 
angol nyelvű szakcikk olvasásakor gyakran szembesülnek értelmezési 

 problémával, illetve keresnek cikkíráskor meg-
felelő angol kifejezéseket. A vízzel, vízi környe-
zetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokat 
folytató diákoknak is szükségük van egyértel-
mű meghatározásokra tanulmányaik során. A 
nemzetközi kapcsolatokban (ENSZ-egyezmé-
nyek, EU-s munkabizottságok, a Duna-meden-
cén belüli, illetve a határvízi együttműködés 
keretében) folyó munka során szintén növekvő 

jelentőségű az angol szaknyelv ismerete, de ugyanez a helyzet a vízipari 
export fejlődése, külföldi projektek esetén is. Röviden: az ország hagyo-
mányos érdekeit és a felhalmozott vízügyi szaktudást tekintve rendkívül 
időszerűvé vált egy magyar–angol szakszótár összeállítása. 

A munka 2013-ban kezdődött a GWP Magyarország Alapítvány kere-
tei között, a magyar vízügy elismert szakembereinek közreműködésével 
és a 2014-ben megalakult BM-OVF Vízügyi Tudományos Tanács támoga-
tásával. A fejlesztés 2015 nyarán ért el abba a fázisba, hogy az alapvál-
tozat bemutathatóvá vált a szakmának a Magyar Hidrológiai Társaság 
 XXXIII. Vándorgyűlésén, Szombathelyen. 

A szótár, mely szabadon elérhető a www.gwpszotar.hu oldalon, je-
lenleg több mint 3000 szócikket tartalmaz magyar és angol megfelelő 
kifejezésekkel, illetve rövid magyar definícióval. A kifejezések mindkét 
irányban kereshetők, beleértve a szinonimaként megadottakat is. A meg-
határozásokban szereplő és a szótárban is definiált szakkifejezéseket ke-
reszthivatkozásokkal látták el, megkönnyítve az értelmezést, amit olykor 
ábra is segít. Egyes esetekben az ábra a bonyolultabb képletek megadá-
sára szolgál. A szócikkeknél megjelenik a szerkesztő/szerző neve, illetve 
az a szakterület, ahol az adott szó használata tipikus (de nem kizárólagos). 

A definíciók lektorálása még folyamatban van, de a glosszárium a 
visszajelzések alapján már tett hasznos szolgálatot. A mintegy 30 szerző 
által kidolgozott meghatározások stílusa – ahogy az egyes szakterületek 
zsargonja is – különbözik. Ennek kiküszöbölése egy későbbi fázisban lesz 
lehetséges. A szószedet továbbfejlesztését ettől függetlenül is tervezik, 
melyre az online változat könnyű lehetőséget nyújt. Észrevételeket az 
info@gwpszotar.hu e-mail címen várnak. További részletek a honlapon 
elérhető általános tájékoztatóban találhatók.

Az értelmező szótár elkészítését támogatta a Köztársasági Elnöki 
 Hivatal, az Eötvös József Főiskola, az Aquaprofit Zrt., a Vízgazdálkodási 
Társulatok Országos Szövetsége, a VTK Innosystem Kft., a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
és a VIZITERV Consult Kft. 

A MaVíz elnöksége júliusi ülésén döntött a glosszárium anyagi támo-
gatásáról, lehetővé téve annak továbbfejlesztését.

Széles körű összefogás eredményeként egy átfogó magyar–angol, 
angol–magyar vízügyi szótár áll ingyen rendelkezésre elsősorban a szak-
mai, de általában minden érdeklődő számára.

online vízügyi 
értelmező szótár

dr. gayer József
kuratóriumi elnök
GWP Magyarország

A vízgazdálkodásban használt szókincs jelentős 
változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. 
A fenyegető vízválság, a klímaváltozás, az EU új 
vízügyi politikája, a vízi ökoszisztéma védelmének 
növekvő jelentősége, a társadalom bevonása a döntési 
folyamatokba, az új nemzetközi egyezmények, 
az informatika fejlődése új kifejezéseket hozott, illetve 
esetenként megváltoztatta a régiek jelentését. 

A szótárban előforduló szakterületek 
és szerkesztőik/szerzőik az alábbiak

általános kifejezések több szerző

árvízvédelem Szlávik Lajos

belvízvédelem Szlávik Lajos

csatornázás, belterületi vízrendezés Buzás Kálmán

geotechnika Nagy László

hajózás Hadházi Dániel

hidraulika Bakonyi Péter

hidrobiológia Borics Gábor

hidrogeológia Mádlné Szőnyi Judit

hidrológia Varga György

intézményi rendszer, jogalkotás Baranyai Gábor

ipari vízgazdálkodás Bulla Miklós

klímaváltozás Nováky Béla

szennyvíztisztítás, 
szennyvíz-technológia

Fleit Ernő, Juhász Endre, 
Melicz Zoltán, Román Pál

területi vízgazdálkodás Ligetvári Ferenc

VKI, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Gayer József, Ijjas István

vízdiplomácia Heincz Balázs

vízellátás Török László

vízépítési műtárgyak, tervezés VIZITERV Consult team

vízgazdaságtan Kis András, Rákosi Judit, Ungvári Gábor

vízgépészet, energiatermelés Fáy Árpád

vízkészlet-gazdálkodás Ijjas István, Mészáros Csaba

vízminőség, monitoring Clement Adrienne, Jolánkai Géza
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7. víz világFórum: daegu-gyeongJu, 2015. 04. 13–17.

A világ vízzel kapcsolatban lévő döntéshozói és szak-
emberei  már 1997 óta gyűlnek össze hároméven-
ként valamelyik földrészen a problémák átbeszélése 
és a közeli jövő feladatainak kitűzése céljából. 

Három éve Marseille, idén pedig Dél-Korea ne-
gyedik legnagyobb városa, Daegu (magyarosan 
Tegu), valamint a tengerparti Gyeongju (Kjongdzsu) adott otthont az ese-
ménynek, melynek jelszava „víz a jövőnkért” volt.

Magyarország vízzel kapcsolatos eredményeinek hatalmas elismeré-
seként a világfórum nyitónapján hangzott el Áder János üdvözlőbeszéde.

A magyar köztársasági elnök a világ legjelentősebb vízügyi tanácsko-
zásán felszólalva úgy fogalmazott: a helyi vagy regionális eszközök már 
nem elégségesek a vízügyi válság és problémák kezelésére. Áder János 
ezért az ENSZ keretén belül született megoldásokat egy globális vízügyi 
szervezet felállításával tenné még hatékonyabbá.

Az államfő úgy fogalmazott, „a Földet kibillentettük egyensúlyi állapo-
tából”. Rámutatott arra is, hogy tíz év múlva csaknem kétmilliárd ember él 
majd vízhiányos területen, de az emberiség csaknem negyven százaléka 
már most is osztott vízgyűjtő területről szerzi be forrásait, sok helyen pe-
dig már „elindult a marakodás”.

Idei jelentésében a Világgazdasági Fórum a világot fenyegető leg-
nagyobb kockázatként a vízügyi válságot jelölte meg – emlékeztetett az 
államfő, aki a Föld számos pontjáról hozott fel példákat arra, hogy a víz ke-
zelése már most jelentős probléma, akár aszályról, akár áradásról van szó.

Dél-Korea „mellbevágó” adatait idézve kijelentette: jobb helyet nehe-
zen találhattak volna a világfórumnak, mint a hol szárazsággal, hol pedig 
jelentős esőzéssel küzdő országban. Szólt Szíriáról is, ahol az aszály űzött 
mintegy másfél millió embert a városokba, ami társadalmi feszültségekbe, 
végül polgárháborúba torkollt.

néhány adat a fórumról
– A rendezvényt 168 országból 40.000 szakember kereste fel.
– A részvevők között 9 államfőt, 80 minisztert, 121 kormányküldöttséget
  üdvözölhettek a szervezők.

– A látogatók 400 előadás és egyéb rendezvény közül 
válogathattak.

– A fórumról 900 újságíró tudósított.

A program tematikus, regionális (földrészenkénti), illet-
ve tudományos-technikai szekciókból tevődött össze 

és a szakmai előadások mellett számos rendezvény, kerekasztal-beszélge-
tés, workshop gazdagította.

A fórum két írásos összefoglalással zárult: Miniszterek deklarációja (4 ol-
dal) és Daegu-Gyeongju ajánlás a miniszterekhez (12 oldal). Utóbbit a 
résztvevők véleményei, hozzászólásai és ötletei alapján állították össze. 
A 8. Víz Világfórum házigazdája 2018-ban Brasília városa lesz.

Greek Solutions Kft., Budapest
A cég azzal a céllal alakult 2012-ben, hogy teljes körű mérnöki és pro-
jektkezelési szolgáltatásokat nyújtson, és végigkísérje ügyfeleit az inno-
vációs ötlettől a megvalósulásig. Foglalkozik projektek kidolgozásával, 
elsősorban	pályázati	céllal;	gazdaságfejlesztési,	 iparfejlesztési	 tanulmá-
nyok elkészítésével, projektek finanszírozhatósági és megtérülési számí-
tásaival. Ennek érdekében egyforma hangsúlyt fektet mind a tudomá-
nyos, mind a gazdasági, gyakorlati eredmények felkutatására.

EXANDAS Szolgáltató Kft., Budapest
A 2009-ben alakult cég közbeszerzési tanácsadással foglalkozik. Mind 
az ajánlatkérőnek, mind az ajánlattevőnek megoldásokat kínál jog-
szabályi keretek között a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekben. 
Lebonyolítja az egész közbeszerzési folyamatot. A cég vallja, hogy a 
hatékony közbeszerzési eljárást a folyamat előkészítő szakaszában 
szükséges megalapozni. Az évek alatt szerzett tapasztalatokat felhasz-
nálva hatékonyan segíti elő a közpénzek ésszerű és hatékony felhasz-
nálását.

Alapszabályzatának megfelelően a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) 
tisztújító közgyűlést tartott 2015. május 26-án, ahol négy évre szóló meg-
bízatással megválasztották a különböző bizottságok elnökeit, titkárait. A 
szakosztályok és területi szervezetek vezetőinek személyéről már az év 
elején döntöttek.

A víziközműves társadalom örömére szolgált, hogy a közgyűlés Ku-
gler Gyulát, a BAKONYKARSZT Zrt. vezérigazgatóját választotta meg al-
elnöknek. Új tisztsége mellett Kugler Gyula egyúttal a Veszprém Megyei 
Területi Szervezet elnöke. 

Az MHT 19 tagú újraválasztott elnökségében Ift Miklós, Szűcs István 
és Várszegi Csaba képviseli szakmánkat.

Helyreigazítás
A Vízmű Panoráma 2015/4-es számában hibásan jelent meg a  HW  STÚDIÓ Kft. 
tevékenységi leírása, amiért elnézést kérünk. A helyes leírás az alábbi:

HW STÚDIÓ Kft., Kecskemét
Fő szolgáltatások: ügyviteli szolgáltatás, vállalatirányítási rendszer fejlesz-
tése, rendszerüzemeltetés, számítógépes programozás, web- és mobil-
applikáció-fejlesztés.

mavíz úJ Belépők

rövid hír
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A Megger-csoport tagja

További információ: 

Megger Hungária Kft. 
1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.
Telefon/FAX: (06 1) 214-2512, Mobil: (06 20) 9654-297
Email: seba@sebakmt.hu és info@megger.hu
Internet: www.sebakmt.hu és www.megger.hu

* A Seba Hungária Kft. neve 2015. június 26-tól Megger Hungária Kft-re változott!

 Egyszerű kezelhetőség, akár a színes érintőképernyőn

 Magyar nyelvű menürendszer és számítógépes szoftver

 Többpontos korreláció, csőparaméterek megadása nélkül 

 Pontos behatárolás talajmikrofon csatlakoztatásával

 Ideális műanyagcsövek és távvezetékek méréshez is

 Indukciós akkutöltés a készülékbőröndön keresztül

Készülékbőrönd indukciós akkutöltéssel 
és az opcionális görgős kiegészítéssel

Kezelőegység és a két adóegység, 
a rezgésfelvevőkkel

Offline-mérés akár nyolcpontos korrelációhoz

A Seba Hungária Kft. neve mostantól Megger Hungária Kft.!*
 

Örömmel tudatjuk , hogy a  
Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

2015-ben ismét elnyerte a Magyar Termék Nagydíj 
tanúsító védjegy használati jogát, ezúttal a  

Hawle golyós visszacsapószelep  
termékcsaládjával. 



...SZILÁRD
ALAPOKON!

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b
Tel.: +36 22 500 051 |  7/24 készenlét: +36 30 994 9752

Online elérhetőségeink:
E-mail: info@interex-waga.hu
Web: www.interex-waga.hu

24 órás készenlét Kivitelezés

Mérnöki támogatás Ügyfélszolgálat

Szakmai szervezetek,
rendezvények támogatása

Termékfejlesztés

Kiszállítás

Képzés

Társadalmi felelősségvállalás

Készletfinanszírozás

INTEREX-WAGA KFT

MEGOLDÁSOK...
KIEMELKEDŐ 




