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A MaVíz elnökségének
bemutatása

A MaVíz Elnöksége dr. Csák Gyula, Pásztor Éva, dr. Jelen Tamás alelnök, Kugler Gyula, Kurdi Viktor elnök, Sándor Zsolt, Hranghy Csaba alelnök, Istókovics Zoltán, Tőke László

A tőlük kapott, illetve a
rendelkezésre álló információk alapján mutatjuk
be az elnökség tagjait.
Megkérdeztük azt is, miért
vállalták el a jelöltséget,
és örömünkre többen
válaszoltak. A bemutatás
sorrendje a fotón látható
sorrend.
dr. Csák Gyula
Dr. Csák Gyula szeghalmi születésű, 2007 óta
az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatója. 1995-ben
szerzett agrármérnöki diplomát a Debreceni
Agrártudományi Egyetem Főiskolai Karán. Ezt
követően az építőipari tevékenységekkel foglalkozó Layer Kft.-nél helyezkedett el Szeghalmon, ahol gazdasági igazgatóként dolgozott,
emellett a Sárréti Ipari Park Kft. ügyvezetője is
volt. 1999-ben szerzett mérlegképes könyvelői
képesítést, 2008-ban jogi végzettséget. Szabad idejében szívesen kertészkedik, valamint
sportol. Nős, két gyermek édesapja.

Pásztor Éva
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola után a
bajai főiskolát végezte el vízépítő szakon.
5 évig mint műszaki ellenőr az OVIBER-nél
dolgozott, az agárdi szennyvíztisztító telep és
Agárd–Gárdony csatornázása, valamint a mohácsi vízmű és a távvezeték építését felügyelete.
1991-től a finn Sarlin (szennyvízszivat�tyú-gyártó) és a NOPON (szennyvíz-levegőztető) disztribútora volt. 2000-ben a Grundfos
megvásárolta a SARLIN céget, és így ment át
értékesítőnek. Először a magyarországi közműüzletág értékesítési vezetőjének nevezték
ki, majd az ún. HUBURO (Magyarország, Románia, Bulgária) regionális értékesítési vezetője volt. Két évig a SECA (Délkelet-Európa és
Közép-Ázsia) műszaki igazgatója volt, jelenleg
– 2015 óta – a SECA-régió közműves üzletágának igazgatója.
Hogy fogadta a jelölést?
A vízipari alelnöki posztra való jelölés annak
idején meglepett, hiszen sok jó és neves kolléga közül merült fel a nevem, és sokan alig
ismertek, mert elsősorban a közműüzletágban voltam aktív. Azonban egy ilyen felkérés
nagy megtiszteltetés, és úgy éreztem, ki kell
próbálnom magam ilyen – nem közvetlenül
szakmai – dolgokban is. A történet ismert, a

MaVíz Vízipari Tagozata elnökének lemondását követően mint alelnök léptem az ő helyére, és lettem a MaVíz elnökségének tagja.

dr. Jelen Tamás
Dr. Jelen Tamás 2010 óta az Északdunántúli Vízmű Zrt. vezérigazgatója.
Korábban két évig egyidejűleg a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Kutatóintézet ügyvezető igazgatója és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara oktatási igazgatója volt; 2002 és
2010 között a Budapesti Gazdasági Főiskola
Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és
Emberi Erőforrások Tanszék egyetemi adjunktusa volt. Mindezeket megelőzően a Századvég
Közigazgatási Akadémia igazgatója, a Budapesti Agrárkamara főtitkára, a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöki Hivatala Informatikai Kormánybiztosság törzskari főnöke, a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Miniszteri Hivatalának vezetője volt.
Első diplomáját az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakán szerezte, majd a
Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán jogászként diplomázott.
A PhD-t (közgazdaságtan) a Newport International Universityn szerezte meg.
A Magyar Hidrológiai Társaság Komárom-
Esztergom megyei szervezetének elnöke; a
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KöBE – Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület igazgatótanácsának és az Edutus
Főiskola Kuratóriumának tagja.

Kugler Gyula
Kugler Gyula 2007 óta vezérigazgatója a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek.
A Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat
volt az első munkahelye, ahol az Ajkai Üzemmérnökség műszaki ügyintézőjeként kezdett
dolgozni. Ezt követte a Pápai Üzemmérnökség
vezetése. Később az üzemviteli osztályt irányította, majd kinevezték főmérnöknek. Legutóbb 8 éven keresztül a cég műszaki igazgatója volt.
A győri Vízügyi Szakközépiskola elvégzése
után a BME Építőmérnöki Kar vízépítőmérnöki
szakán okleveles építőmérnökként diplomázott, majd ugyanitt vízellátási-csatornázási
szakmérnöki oklevelet is szerzett. Később elvégezte az egyetem közbeszerzési menedzseri
és a mérnöktovábbképző intézet műszaki ellenőri szaktanfolyamait.
Kezdetektől részt vesz a MaVíz munkájában,
eleinte mint a PR munkacsoport, majd a műszaki bizottság tagja, de 2008-ban beválasztották
az elnökségbe, és emellett vezeti a MaVíz Szen�nyvízszakmai Testületét is. 2012-ben és 2016ban újraválasztották az elnökségben.
Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak
(MHT), ahol a Veszprém Megyei területi szervezet elnöke, az MHT alelnöke, valamint az MTA
Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátási és Csatornázási Bizottsága tagja.
Mindezek mellett magántervezői, vezetőtervezői jogosultsággal, felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri engedéllyel
rendelkezik.
Kitüntetései: Víziközmű Ágazatért Érdemérem – MaVíz; PRO AQUA Emlékérem – MHT,
Sajó Elemér Emlékplakett – Vidékfejlesztési Minisztérium.
A kérdésre, miért vállaltam a jelöltséget
az elnökségi posztra, a következő a válaszom:
1. Biztosan állíthatom, hogy nem presztízsokokból. Korábbi elnökségi tagságom, bizottsági munkáim során is a feladatot vállalók és
az azt elvégzők közé tartoztam. Ezen a jövőben sem kívánok változtatni. Úgy gondolom,
hogy szakmai tapasztalataimat és ismereteimet közösségünk javára tudom hasznosítani.
2. Azért, mert többen biztattak és jelöltek a megkezdett munka folytatására.
Ugyan az utóbbi időben a MaVíz közgyűlésein és különböző értekezletein élénk
viták alakultak ki a tagságon belül, és ezekben érintve is éreztem magam, ez nem
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akadályozott abban, hogy a jelölést elfo
gadjam. Természetesnek tartom, hogy egy
demokratikus társadalmi szervezetben, egy
szövetségben az eltérő álláspontok ütköznek. Ez így helyes. Mindig úgy gondoltam,
hogy ebben a finoman fogalmazva is „nem
könnyű helyzetben” nem engedhetjük meg
magunknak, hogy az üzemeltetői tagok
közé éket verjenek. Túl kevesen és túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy erőinket megos�szuk, vagy egymás „legyőzésére” fordítsuk
megmaradt energiánkat. A közös érdekeket
és akaratot kell erősítenünk, és mindenkinek
a maga lehetőségei szerint kell hozzátennie
a közöshöz. Bízom benne, hogy a jövőben
még inkább a szakmaiságunk, elhivatottságunk – és nem feledve alapvető feladatunkat, a víziközmű-közszolgáltatás hosszú távú
fenntarthatóságának lehetővé tételét, amiért vagyunk – fog előtérbe kerülni.
3. A MaVíz megújulásának érdekében
hozott döntéseket végre kell hajtani. Az
utóbbi másfél esztendőben születtek olyan
döntések, melyek a klubszerű szövetségi
működés keretein túlmutatnak. Természetesen az elmúlt 25 év sem volt haszontalan.
Azt azonban látnunk kell, annak érdekében,
hogy a döntéshozókhoz elérjen a hangunk,
más jellegű tevékenységeket is kell végeznünk. Biztos alapokon nyugvó adatbázisra
van szükségünk, amelyből elemzéseket és
jövőbe mutató várható hatásokat tudunk
bemutatni. Stratégiai céljaink, az érdekérvényesítés, a tudásmegosztás, a hazai és
nemzetközi szakmai, üzleti kapcsolatok erősítése, az oktatás és képzés, valamint a társadalmi szemléletformálás zászlóra tűzésével
és eredményes megvalósításával egy olyan
„szolgáltató szövetséget” kell létrehoznunk és
működtetnünk, mely megfelel a tagság elvárásainak. Éppen ezért bizonyos feladatokat
gyorsítani, másokat pedig lassítani kell függően attól, hogy milyenek a külső feltételek.
Talán nincs olyan víziközmű-szolgáltató hazánkban, ahol a munkaerő megtartása vagy
a minőségi munkaerő pótlása ne ütközne
nehézségekbe. Olyan sincs közöttünk, ahol a
műszakilag indokolt felújítás és pótlás feltételrendszere adott lenne. Ahol ne fulladnánk
bele az adatszolgáltatási kötelezettségekbe
és a hatósági ellenőrzésekbe. Ezen problémák és veszélyek felszínre hozása és a megoldás keresése minden tagvállalatunk kötelessége. Elnökségünk feladata pedig az, hogy a
tagok véleményét begyűjtse, és azt lehetőleg
konszenzusra való törekvéssel eredményesen képviselje.

Kurdi Viktor
Kurdi Viktor 2007 óta elnök-vezérigazgatója a
BÁCSVÍZ Zrt.-nek. Ezt megelőzően fejlesztési
és informatikai osztályvezető, korábban üzemmérnökség-vezető volt, a csatornaszolgáltatási
ágazatvezető főmérnök helyettese, azelőtt víztermelési üzemvezető, és mint mérnök-gyakornok kezdte pályafutását 1996-ban.
A Vízügyi Szakközépiskola elvégzését és
a technikusi oklevél megszerzését követően
Baján szerzett építőmérnöki oklevelet, majd
a BME Építőmérnöki Kar Vízellátás-Csatornázás Tanszékén építőmérnöki diplomát, végül
az ECONOVUM AKADÉMIA Professzorok Vezetőképző Központja Kft. felnőttképzésében
MBA-képesítést.
2010–2013 között a Magyar Víziközmű
Szövetség elnöke, 2013–2015 között alelnöke,
majd 2015 végétől és 2016. május 10-i újraválasztásától ismét elnöke.
Az Eötvös József Főiskola konzisztóriumának elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének és a TIT
Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnökségi
tagja, a Menedzserszövetség és a Hidrológiai
Társaság egyéni tagja.
2016-ban a belügyminiszter Kvassay Jenő-emlékéremmel tünteti ki, korábban megkapja a Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért Díjat; a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért Díjat,
majd a minőségszemlélet iránti elkötelezettsége elismeréseként az ISO 9000 FÓRUM elnöksége a „A MINŐSÉGÉRT” Egyéni Vándordíjjal
tünteti ki. 2012 óta Ladánybene díszpolgára.
Miért vállaltam a jelöltséget a MaVíz elnöki tisztjére?
A jelöltséget azért vállaltam, mert hiszek
abban, hogy a szövetséggel, az abban dolgozó szervezetekkel, emberekkel és a szövetség eszközeivel eredményesek lehetünk
az érdekérvényesítés területén. Úgy gondolom, nagyon szép szakma a miénk. Vannak
közös értékeink, élményeink, vannak szép
hagyományaink. Az ágazatra jellemző a magas szakmai felkészültség és a munkatársak
mély elkötelezettsége is. Eddigi szövetségi
pályafutásom során mindezeket nemcsak
személyesen tapasztaltam meg, hanem ezek
az értékek már sok-sok külső nézőpontból is
visszaigazolást nyertek.
Most értünk el oda, hogy elmondhatjuk,
a múltbéli értékek és a jelenbéli képességek
mellé megtaláltuk közös céljainkat, és akiknek közös céljaik vannak, azoknak megvan
az esélyük a közös jövőre. Tavasszal nagyot
léptünk előre: elfogadtuk új stratégiánkat
és annak megvalósítását, módosítottuk az
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alapszabályunkat is, és teljes tisztújítást
hajtottunk végre. Úgy érzem, hogy az új
alapszabály keretei között, az új célkitűzések
megvalósítására felhatalmazott elnökséggel
– a két alelnök támogatásával – komoly esélyünk nyílt a szakma fajsúlyos problémáinak
megoldására. Kívánom mindannyiunknak,
hogy járjunk sikerrel.

Sándor Zsolt
Sándor Zsolt 2010 óta vezeti a pécsi TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t. Korábban építőmérnökként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építőmérnöki Karán, majd ezt követően vízépítő szakmérnöki diplomát szerzett. Az
elmúlt két évtizedben az ország több pontján
dolgozott a „vizes” szakmában, víziközmű-üzemeltetésben, a távhőszolgáltatás, valamint vizes létesítmények, pl. fürdők építése területén.

Istókovics Zoltán
Istókovics Zoltánt 2010-ben kérték fel a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatójának. Korábban az Érd és Térsége Víziközmű Kft. általános
ügyvezető-helyettese volt négy évig.

Kis túlzással végigdolgozta az országot.
Siófoki születésű, a székesfehérvári érettségit a
fővárosi Ybl Miklós Műszaki Főiskola mélyépítő üzemmérnöki diplomája, majd a műszaki
egyetem MBA-s üzleti diplomája követte, és
ezt megfejelte egy közbeszerzési szakértői
képzéssel. (A Délmagyar.hu nyomán)

Tőke László
Tőke László 2007 óta elnök-vezérigazgató a
Pannon-Víz Zrt. élén. Vízellátási és csatornázási
szakemberként 1970-ben kezdte meg munkáját a Pannon-Víz Zrt. jogelődjénél.
Tanulmányait a győri Mayer Lajos Vízügyi
Szakközépiskola után a Budapesti Műszaki
Egyetem vízgazdálkodási karán folytatta. Vízellátási és csatornázási üzemmérnökként első
munkakörében műszaki ügyintéző, majd végigjárva a szakmai ranglétrát 1988-tól a győri
üzemmérnökség vezetője lett. Feladatai közé
tartozott valamennyi víziközmű-rendszer, valamint a város fürdőinek üzemeltetése.
A közel háromszázezer fogyasztót ellátó cég vezetőjeként fontos számára, hogy
valamennyi munkatársának olyan értékrendje

legyen, melynek fókuszában az elégedett fogyasztó áll. A környezettudatosság, a társadalmi felelősségvállalás és az ismeretterjesztés is
része elhivatottságának. Napjainkban a víziközmű-szolgáltatás nincs könnyű helyzetben,
a fogyasztói igényeknek való megfelelés mellett rendkívüli feladatot jelent a cég gazdasági
stabilitásának megtartása a jelenlegi jogszabályi keretek között.
Tőke László a jövő nagy kihívásának tartja
a szakmai utánpótlás biztosítását, a vízbázisok
védelmét. A régió meghatározó vállalatának
képviselőjeként 2015-ben a Győr-Moson-Sopron megye gazdaságának fellendítéséért adható Meller Ignác-díjat vehette át.
A MaVíz elnökségének tagjaként szeretné képviselni az önkormányzati tulajdonban lévő vízműtársaságok érdekeit, javaslatait. Mint az ország egyik legnagyobb
ilyen cégének vezetője, szeretné megosztani az itt megszerzett tapasztalatait a társcégekkel és az irányító szervezetekkel az
ágazat helyzetének javítására.

MAGAS MINŐSÉG MÁRKAFELÁR NÉLKÜL
www.franklinmotor.hu

FRANKLIN HES
Magas Hatásfokú Rendszer
MIRE KÖLTI SZÍVESEBBEN A PÉNZÉT?

www.ampszivattyuk.hu
Ha a gyors megtérülésen túl még
jelentős megtakarításokra is
vágyik, akkor a Franklin legújabb
fejlesztését ajánljuk Önnek.
Ez egy igazi „pénztermelő”
búvármotor…

Ha egy 10-es skálán kellene
értékelni titeket, vagy magát
a céget, akkor a szakmaiság,
a gyorsaság és az ár is 10-es
pontszámot kapna…
UNIVER ZRT. - Tasner József
energetikus

MEGBÍZHATÓ BÚVÁRSZIVATTYÚ
FRANKLIN MOTORRAL
azonnali kiszolgálás
márkafelár nélkül

E. Felesleges áramszámlákra.

magas minőség

D. Komfortos munkakörnyezetre.
C. Megbecsült kollégáira.

szakmai támogatás

B. Fejlett technológiákra.

EU - MEI megfelelőség

A. Bármire, kivéve „E”
FRANKLIN ELECTRIC MAGYARORSZÁGI DISZTRIBÚTOR ÉS SZAKSZERVIZ
e-mail: info@franklinmotor.hu • www.franklinmotor.hu

alacsony szervizköltség
AGRI-MACH Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái 200/a.
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Interjú Sámson Dorottyával,
a Profession.hu Kft.
toborzási üzletágvezetőjével
Többé-kevésbé ismerjük saját helyzetünket
a munkaerő-megtartás és -pótlás területén.
Sámson Dorottyát arra kértük, mondja el, szakmai
szempontból és kívülről szemlélve milyennek
látja a problémáinkat, illetve mi visz közelebb a
megoldáshoz, vagy legalább a jelenleginél jobb
helyzet eléréséhez.
Vízmű Panoráma: Milyennek látszanak a víziközmű-szolgáltatók a munkaerőpiacon?
Sámson Dorottya: A víziparral van munkaerő toborzására vonatkozóan
szerződéses kapcsolatunk, inkább az ő helyzetüket ismerem.
V. P.: Több mint száz vízipari tagja van a MaVíz-nek, érdeklődve hallgatjuk.
S. D.: Azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a szakmunkások és a mérnökök
hiányoznak.
V. P.: Ez teljesen hasonlít a szolgáltatók általunk ismert helyzetéhez! Mi
ennek az oka?
S. D.: A szakmunkásoknál abban látom az okot, hogy nem elég vonzó a
vizes szakma, és viszonylag alacsony a jövedelem. Ha már ehhez a területhez köti a szakmunkást a végzettsége, akkor inkább elmegy külföldre,
vagy saját vállalkozást indít.
A diplomásoknál kicsit más a helyzet. A duális képzés során és minden hasonló megoldás esetében, ahol elsősorban a nagy cégek belépnek még a felsőfokú tanulmányok folytatása közben, elkötelezetté válik a
hallgató. Magas jövedelmet ígérnek, de sokszor már a tanulmányok alatt
is foglalkoztatják a diákokat. Ma már egyre kevesebben vannak, akik a
diploma megszerzését követően kezdenek állást keresni.
V. P.: Akkor ezzel azt is mondja, hogy a duális képzésből nem szabad a
cégeknek kimaradniuk?
S. D.: Igen, ez a helyzet.
V. P.: És még mit tud tanácsolni a gondjaink enyhítésére?
S. D.: Láthatóvá és vonzóvá kell tenni a céget, a cégeket – lehet, hogy az
egész ágazatot –, ahová jelentkezőket várnak. Tulajdonképpen munkáltatói márkaépítésről van szó. El kell jutnia az információnak a potenciális jelöltekhez, miért lenne nekik jó ott dolgozni, milyen az elvégzendő
feladat, mekkora lesz a jövedelem, és milyen az a jövőkép, amit a cég
nyújtani képes.

S. D.: Majd mindenki nehéz helyzetben van! Ha most nem változtatnak a
vízművek, még nagyobb lesz a különbség, még inkább le fognak maradni, még nagyobbak lesznek a gondjaik.
V: P.: De hát a minap arról szólt minden, hogy nincs elég munkahely,
hogy sok az eszkimó, és kevés a fóka.
S. D.: Teljesen megfordult a helyzet, pont a szakmunkások és a műszaki diplomások körében! Az eszkimók egy része elment a sarkkörön túlra,
és a fókák is elszaporodtak. Ma már a munkahelykereső az, aki válogat.
Azontúl, hogy tud rólunk, és eljutott odáig, hogy valamilyen formában érdeklődik irántunk, az is sokat számít, hogy ha bejön interjúra, milyen véleménnyel távozik. A mi szakmánk itt már élményfokozásról beszél, arról, mi
az a valami, ami a jelöltet arra készteti – a megismert feladat, jövedelem,
karrierlehetőségek mellett –, hogy minket válasszon. Mivel több helyre
elmegy, több pozitív inger éri, épp ezért a kiválasztási időszaknak a lehető
legrövidebbnek kell lennie, nehogy a jó jelöltet elhappolják előlünk.
V. P.: Még mit tehetünk?
S. D.: Mivel az ágazatnak inkább mennyiségi, mint minőségi a gondja –
tehát nem az az elsődleges probléma, hogy nem elég jók a meglévők,
hanem az, hogy nincsenek elegen –, ezért akkor járnak jól, ha egész
szakokra „teszik rá a kezüket”, és ezt minél korábban – főleg másokhoz
képest! A szakmunkásképzésben pedig valószínűleg az segíthet, ha a
szülők és az általános iskolát befejezők körében népszerűsítik azokat a
szakmákat, amik fontosak önöknek. Azt kell elérniük – segítve a szakképző iskolákat –, hogy minél többen lépjenek be az önök által lényegesnek
tartott képzésekbe.
V. P.: Szép szakma a miénk, és még jobban kifényesíthetjük, hogy vonzóbb legyen az Y vagy a Z generációnak, de gyanítjuk, ez kevés lesz, ha
mellé tesszük a kereseti lehetőségeket.
S. D.: Igen, a fizetéseket versenyképessé kell tenni, enélkül nem fog
menni!
V: P.: Köszönjük az interjút.

V. P.: Sajnos az a helyzet, hogy nem nagyon tudunk vonzó képet nyújtani,
mert elég nehéz helyzetben van az ágazat.
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Interjú Fábri Ágnessel, a MaVíz
Humánpolitikai Bizottságának
elnökével, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
HR-főosztályának vezetőjével
A műszaki, a gazdasági és az értékesítési tevékenységet
követően egy mostanában egyre hangsúlyosabb szakág, a HR
kérdéseit tekintjük át. Idetartozik a humán erőforrás pótlása és az
ezzel az erőforrással való gazdálkodás, a korösszetétel, az oktatás,
a képzés, a szervezeti kultúra, és még sorolhatnánk.

Vízmű Panoráma: Tisztázzuk az elején, miért HR?
Fábri Ágnes: Ez a Human Resource Management
rövidítése, amit világszerte HR-ként használnak.
Tulajdonképpen a korábban munkaügynek és személyügynek nevezett területet fogja át, és talán
azért kezd ez az elnevezés meghonosodni, mert
megváltozott a szemléletmód. A terület korábbi,
elsősorban adminisztratív szerepét felváltotta, illetve kibővítette az értékteremtés a munkavállalók
kiválasztása, fejlesztése, motiválása útján. Persze
van, ahol még ma is munkaügy a munkaügy, még
több helyen humánpolitika, de én azt gondolom,
nem az elnevezés a lényeg, hanem az itt végzett
munka tartalma, minősége és eredménye.
V. P.: Meglehetősen szerteágazó a terület, idetartozik a munkavállalók felvételétől kezdve a javadalmazáson, az oktatáson, képzésen keresztül a
szervezeti kultúra fejlesztése. Ráadásul az emberek, akikkel a HR-esek dolgoznak, érzékenyek, sőt
jogaik, saját elképzeléseik vannak. Győzik ezt a
sokféleséget?
F. Á.: Pont ez a szép benne, az ezen a területen
dolgozók számára ez hivatás és egyben komoly felelősség is. Közös hitvallásunk lehet talán, ahogy már Szophoklész leírta, „Az embernél nincs
semmi csodálatosabb”. Mi velük, értük dolgozunk, a sokféleséget pedig
győzzük, győznünk kell, mert jól felkészült, kiváló szakemberek dolgoznak a cégeknél, ahogy én a Humánpolitikai Bizottságon keresztül látom.
V.P.: Ha már bizottság, mi a véleménye a bizottsági munkáról? Most
mindent szabad: lehet operatív testület, de nem előírás, lehet csak elnök,
vagy éppen mindkettő egyszerre. Melyik a jó forma?
F. Á.: Alapvetően nem a forma határozza meg az eredményességet és a
minőséget, hanem az, hogy mire képesek és mire hajlandóak a bizottság
tagjai. Mint mondtam, szakmailag kiváló mindenki, azonban az aktivitásban különbségek vannak. A teljes bizottsági létszám 23 fő, vagyis ennyi
cég delegált tagot a bizottságba. Azonban ebből igazán aktív nagyjából

a bizottság fele. Az aktivitás különbözőségének a magyarázata főként
az, hogy a már említett sokrétű és sok új és még újabb ügyet, helyzetet
egyidejűleg, párhuzamosan kell kezelniük és megoldaniuk a HR-terület
munkatársainak. Emiatt meglehetősen elfoglaltak a HR-esek, továbbá
nemritkán hozzájuk tartozik a munkavédelem, az igazgatási tevékenység, a belső kommunikáció, a PR-tevékenység. Bizottságunk úgy döntött
május 31-én, hogy a működést, a feladatok koordinációját 6 fős operatív
vezetéssel segítjük a bizottság eredményes munkájának biztosítása érdekében.
V. P.: Mi adja a bizottsági munka értelmét, milyen eredményt tud felmutatni a bizottság?
F. Á.: Leghasznosabbnak azt tartjuk, hogy meg tudjuk osztani egymás között a tapasztalatokat, hiszen minden cég különböző, de a problémáink
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nagyjából azonosak. Ilyen tudásmegosztást, közös gondolkodást folytatunk az év során levelezésekben, illetve találkozókat szervezünk, ahol
megbeszélünk egy-egy témakört. Tartottunk például 2 napos kihelyezett
szakmai összejövetelt Vácon, ahová csak úgy lehetett eljönni, ha mindenki felkészül egy-egy prezentációval a saját HR-működéséből. Nagyon jól
sikerült, és ugyan csak a bizottsági létszámnak nagyjából a fele volt ott,
de hajnalig valóban dolgoztunk, mert a gyakorlati tapasztalatokról addig
egyeztettünk. De említhetem a közelmúltban megtartott HR-konferenciát Győrben, aminek során újszerűen, fórumbeszélgetések formájában
dolgoztuk fel a témákat, ahogyan már a tavalyi évben is tettük. E konferencia sikerességéről külön beszámoltunk a Vízmű Panorámában.

V. P.: Mi ennek az oka?
F. Á.: Több oldalról közelítendő a kérdés. Az egyik, hogy az a munka, amit
mi kínálunk, nem ismert a fiatalok előtt. Nem tudják, hogy ez az ágazat
hosszú távon munkát adó munkahelyeket kínál a tevékenysége okán.
Másrészt a legtöbb esetben nem könnyű fizikai munkáról van szó, és egyúttal nem kevés az elvégzendő munka egy-egy munkakörben, viszont az,
amit adni tudunk érte, az a pótláshoz, de lassan a megtartáshoz is kevés.
Mint ahogy a műszaki területen a rendszerek jó állapotának megtartásához szükséges a pótlás és annak finanszírozása, ugyanúgy nálunk is elengedhetetlen lenne, hogy a távozók (a nyugdíjba vonulók és kilépők) helyébe újakat, és jó szakértelmű, hozzáállású munkavállalókat vegyünk fel.

V. P.: Igen, látszik, hogy aktív a bizottság akkor, amikor a tudásmegosztásról van szó, de mi a helyzet az érdekérvényesítéssel?
F. Á.: A jogszabály-módosítási tervezeteket, természetesen azok HR-vonatkozású részeit észrevételeztük, javaslatokat tettünk. Sikerélményt
adott volna, ha például a közelmúltban elfogadott 16/2016. BM-rendelet
az ágazati képesítések meghatározásáról a szakmai véleményünket tartalmazná. De legalább a technikusi végzettséget sikerült benne hagyni.
Fontos leszögezni, ha nem írjuk le a véleményünket, ha lehetőséget sem
adnak rá, akkor még az utóbbi eredményt sem sikerült volna elérni.

V. P.: Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk versenyképesek a munkaerőpiacon. Mit tehetünk, hogy ez ne így legyen?
F. Á.: Bizonyos, hogy a külső feltételrendszeren is változtatni kell, hogy
megteremthető legyen a fedezete az érzékelhető jövedelemnövelésnek.
Emellett meg kell találnunk az utat a fiatalokhoz, pontosabban elsősorban a szülőkhöz, akik a fiataloknak irányt mutatnak a pályaválasztás során.

V. P.: Térjünk át arra, amit tapasztalatból is pontosan ismer, mégpedig
a közelmúltban lezajlott integrációra. A cég, amelynél Ön dolgozik, az
ALFÖLDVÍZ Zrt. ennek az egyik legnagyobb „zászlóshajója”.
F. Á.: Az integráció rengeteg munkát és egyben újabb tapasztalatokat
adott nekünk, mindenkinek, aki az országban érintett volt benne. A
HR-működés, a módszer, miszerint a feladatokra keresünk embert, itt
másként lett hangsúlyos, az emberekhez kerestük a hozzájuk illeszthető
feladatokat, ugyanis fontos cél volt a munkavállalók megtartása. Nem
volt könnyű, ehhez mindenkit interjúztattunk, ami közel 400 beszélgetést jelentett néhány hét leforgása alatt. Azt kerestük, hogyan tudjuk az
alapvető HR-célt elérni, a megfelelő embert a megfelelő helyre tenni.
Ezt az érintett munkatársak nehezen élték meg. A beilleszkedés lassan
megy, amíg a „nálatok” helyére a „nálunk” kerül, még pár évnek el kell
telnie. Azon is dolgozniuk kell az integráló szervezeteknek, hogy ezt a
folyamatot segítsék. Ezzel együtt HR-oldalról sikeres volt az integráció,
a szervezeti kultúra ezzel is változáson megy át, de a pótlási kérdést az
integráció nem oldotta meg.

V. P.: Akkor tulajdonképpen kívülről, talán a politikától várjuk a megoldást?
F. Á.: Nem feltétlenül, mert nem minden a pénz. A cégen belüli szervezeti
kultúra hatalmas megtartóerő lehet. Sokat számítanak a vezetési, döntéshozatali módszerek, az erkölcsi megbecsülés, a munkavállalók bevonása, a vélemények kikérése, a dicséret, a közös vállalati rendezvények,
események. Fontos, hogy a munkavállaló sajátjának tudja tekinteni a
munkahelyét, azonosulni tudjon a szervezeti célokkal. Érdekes példa a
sajátunk. Mi most azon vagyunk, hogy a felhasználókhoz közelebb kerüljünk, hogy megmutassuk számukra, nem csupán a víz, hanem maga
a szolgáltatási tevékenység is, amit nyújtunk, érték. Megalkottuk Vizes
Pétert, azt a rajzolt figurát – egy új munkatársunkként – aki a megbízhatóságunkat, a felelősségtudatunkat és a szakértelmünket jeleníti meg és
közvetíti a felhasználóink irányába.
V. P.: Mint Münchhausen báró, húzzuk ki magunkat a saját hajunknál
fogva?
F. Á.: Nem ez a megoldás. Elkerülhetetlenül változniuk, javulniuk kell a
külső működési feltételeknek, de mi sem maradhatunk tétlenek.
V. P.: Mi is így látjuk, köszönjük az interjút.

V. P.: Itt is pótlási kérdések vannak? Pedig úgy hírlik, itt, a keleti országrészben inkább a munkahely hiányzik, mint a munkaerő.
F. Á.: Ez nem így van. A munkaerő, és ami fontosabb, a megfelelő munkaerő hiányzik, vagyis a szakképzett és munkát végezni kívánó munkaerőből van hiány. Ez azonban nem csak erre az országrészre igaz, hanem
országosan fennálló probléma.
V. P.: Azt hallottuk, az emberi erőforrás különlegességét az adja, hogy
az ember nem fogy el a termelés, a szolgáltatás során, sőt értékesebbé
válik. Mégis, ahogy mondja, mintha inkább fogynánk. Erre való a pótlás.
Mi a helyzet ezzel?
F. Á.: Egyre fontosabb ez a kérdés. Természetesen a bizottságunk is foglalkozik a megoldáskereséssel. Bizottságunk alelnöke, Dobrosi Tamás készített egy korösszetételt vizsgáló ágazati felmérést, ami azt mutatja, az
50 év feletti munkavállalók aránya az egyes tagszervezeteknél magasabb
mint 30%, de a 30 év alattiak csak 8 százalékot tesznek ki. Sőt vannak
olyan cégek is, ahol az 50 felettiek a munkavállalók közel felét alkotják, és
a 30 év alattiak nem érik el az 5%-ot sem.

Diákok a FEJÉRVÍZ-nél 2014-ben.
Scheirich Réka azóta vízműves, Matusek Márti számvitelt tanul, lehet,
hogy vízműves lesz, Rapali Máté jövőre gépészmérnökként végez, de őt valószínűleg
nem tudjuk megfizetni.
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Generációváltás menedzselése,
generációk integrációja
a víziközmű ágazatban
Mindeközben – különösen a fizikai állományt
érintően – az egyre nagyobb léptékben nyugdíjba vonuló korosztályok megfelelő szakmai
pótlásának biztosítása jelenti a legnagyobb
próbatételt az ágazat vezetőinek, HR szakembereinek. Generációk, korosztályok által
létrehozott értékek megőrzése, gazdagítása,
a fölhalmozott tudás továbbadása, továbbfejlesztése adja a legnagyobb feladatokat.

Dobrosi Tamás
Nyirségvíz Zrt., HR és PR koordinátor,
a MaVíz Humánpolitikai Bizottságának alelnöke

A víziközmű ágazat legnagyobb humánerőforrás
gazdálkodási kihívása, a jövő szakembereinek biztosítása.
Az elmúlt évtizedekben erőteljesen átformálódott a
munkaerőpiac. Jelentősen változtak a demográfiai
folyamatok, többszörösen átalakult az oktatási rendszer,
a munkaerőpiacra belépő generációk, a társadalmi
változások hatására nagyban különböznek egymástól.
Felgyorsult, egyre jobban digitalizált világban élünk,
ahol a régi értékek helyére, új értékrend épül.
A jövő munkavállalója leginkább nem kétkezi munkával
szeretne feladatokat, problémákat megoldani…

61-65 év

56-60 év

51-55 év

41-45 év

46-50 év

36-40 év

31-35 év

18-24 év

26-30 év

A vízi közmű ágazatunk nagyra becsült értékei
HR gazdálkodás terén:
Korosztályok dolgoznak együtt, magas
szintű a munkavállalók ragaszkodása, elkötelezettsége, (még) alacsony a fluktuáció, magas
az egy munkavállalóra jutó, ágazatban eltöltött
szolgálati idő. Mindezekből adódik, hogy hullámokban várhatóak nagyobb munkavállalói
csoportokat érintő nyugdíjazások.
A szektorunkban régóta végzünk adatgyűjtéseket, készítünk elemzéseket. A MaVíz Hu17,20
• a fizikai állomány átlagéletkora 46-50 év kömánpolitikai Bizottsága, rendszeresen vizsgálja
16,32
%
18
% 15,22
zött mozog, kb. 10%-uk 1-3 éven belül eléri a
az ágazat munkavállalóinak korösszetételét,
14,76
%
16
%
nyugdíjkorhatárt
szakmai végzettségét. A legfrissebb 2016. évi
14
korfa elemzéshez 18 MaVíz tagszervezetet sike11,35
%
12
Aggodalomra ad okot, hogy 55 év fölött a fizirült bevonni. Az adatszolgáltatásban részt vett
8,90
10
kai állományt tekintve, gyakori a tartós táppénz,
%
tagszervezetek között, vegyesen találhatóak
7,26
%
munkaképesség
csökkenés, mely kérdésessé
állami és önkormányzati, kisebb és nagyobb
8
5,81
%
teheti a nyugdíjjogosultságig való foglalkozmunkáltatók, az ország minden földrajzi régi6
tatás lehetőségét. (Zárójelben érdemes megójából (ALFÖLDVÍZ, BAKONYKARSZT, BÁCSVÍZ,
2,79
4
%
jegyezni, hogy a fizikai állományunkat „drasztiDMRV, DRV, ÉDV, ÉRV, ÉSZAK-ZALAI ZALAVÍZ,
2
kusan érintené”, ha a „Nő 40” mintájára, esetleg
FEJÉRVÍZ, FŐVÁROSI VÍZMŰ, HEVES MEGYEI
0
megteremtenék a „Férfi 40” lehetőségét, hiszen
VÍZMŰ, MEZŐFÖLDVÍZ, NYÍRSÉGVÍZ, PANNONaz közel 30%-át érintené az ágazatunk szakVÍZ, SOPRONI VÍZMŰ, SZEGEDI VÍZMŰ, TETTYEmunkás állományának.)
FORRÁSHÁZ, VASIVÍZ). A felmérés készítésekor
Ágazati korfa 2016-ban. (Dobrosi Tamás, Nyírségvíz Zrt.)
cél volt, hogy az adatszolgáltató munkáltatók,
Legnagyobb HR gazdálkodási
az ágazat munkavállalóinak több mint hatvan
kihívások
százalékát foglalkoztassák. Mindezeknek sikeMEGTALÁLNI,
BEVONZANI,
INTEGRÁLNI ÉS MEGTARTANI a
rült megfelelni, az ágazatunk 2016. évi korösszetételét jól reprezentáló
megfelelő szakmai utánpótlást!
korfát felállítani:
A korfa a kívánatos parabola helyett, erőteljesen lépcsőzetes képet
mutat. A grafikonból kitűnik, hogy kevés a szektorunkban a pályakezdő, Konkrét kihívások
illetve a fiatal munkaerő, ugyanakkor egy nagyobb korcsoport áll közvet- 1. Megfelelő szakember utánpótlás megtalálása - biztosítása közép és
felsőfokon (a szakmunkás utánpótlás kritikus!) Ennek való megfelenül nyugdíj előtt, illetve közelít a nyugdíjazáshoz.
lelés eszközei nem lehetnek mások, mint: Szoros együttműködés
Oktatási intézményekkel, illetve az Ágazati továbbképzési rendszer
A felméréshez kapcsolódó helyzetelemzés a következőkre világított rá:
további fejlesztése. Mindezek a MaVíz Humánpolitikai Bizottságának
• a fizikai állományban az 55 éves vagy annál idősebb fizikai munkaváléves munkatervében kiemelt prioritással szerepelő feladatok. Ezek
lalók aránya több mint 30%
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megvalósítása Tagszervezeti és MaVíz szinten is elkezdődött, sőt már
az első eredmények is kézzelfoghatóak.
2. Vonzó, versenyképes foglalkoztatási feltételek megteremtése, biztosítása. Ennek való megfelelés eszközei nem lehet mások, mint:
Brandépítés – a fenntartható fejlődés biztosításához, az ágazat stratégiai szerepének, elismertségének erősítése. Szervezeti kultúra fejlesztése – a sokszínűség, a generációk sajátosságainak figyelembe
vételével. A Jogalkotók támogatásának megszerzése. A Brandépítés
Tagszervezeti és MaVíz szinten is nélkülözhetetlen, amennyiben
nem szeretnénk foglalkoztatói szempontból versenyképtelen szektorrá válni. Az ágazatunk népszerűsítése, a MaVíz Humánpolitikai
Bizottságának éves munkatervében is kiemelt prioritással szerepelő
feladat.

Kikre építhetünk a szakmai utánpótlás kapcsán?
Meg kell ismernünk és meg kell értenünk a munkaerőpiacon található
generációkat ahhoz, hogy sikeresen tudjuk őket bevonzani és integrálni
a szervezetbe. A munkaerőpiacon születési idejük szerint jelenleg négy
aktív generációt különböztethetünk meg: „Baby Boom – BB” (1946–1964),
„X” (1965–1979), „Y” (1980–1994), „Z” (1995–2009)

A generációk jellemzőinek rövid bemutatása
„BB” generáció – Fegyelem, tisztelet, kitartás jellemzi őket, kötődnek
a munkahelyükhöz. Tudásuk, tapasztalatuk, bölcsességük, munkafegyelmük és lojalitásuk nagy érték. A funkcionális munkakörnyezetet kedvelik,
fontos számukra a tanulás, ami időnyomástól mentes legyen. Jellemzően
ellenállással álnak a változásokhoz, nézetük szerint az utat kitaposva lehet előrébb jutni, a pénzt meg kell keresni.

„X” generáció – Már fiatal korukban találkoztak az internettel, legtöbbjük hagyja, hogy megmondják neki, mit és hogyan csináljon, szem
előtt tartják a céges szabályzat minden egyes betűjét, és beépülnek a
vállalati szervezetbe. Képesek újra és újra megújulni és tartani a mai felgyorsult életritmust. A kényelmes munkakörnyezetet kedvelik, keretek
közötti tanulást részesítik előnyben, jellemzően elfogadják a változásokat, nézetük szerint az utat levágva lehet előrébb jutni, nem minden a
pénz számukra.

„Y” generáció –

Ők jelentik a digitális nemzedék első hullámát, önbizalommal szállnak szembe a megkövült szabályokkal. A számítógépekkel együtt nőttek fel, igen gyakorlatiasak, és remekül eligazodnak az
interneten. Maguk alakítják, formálják a munkahelyet a saját képükre. Az
ingergazdag munkakörnyezetet kedvelik, a szabad, élményekkel teli, folyamatos tanulás hívei, a változást akarják, nagy szabadságot kívánnak
foglalkoztatóiktól, úgy érzik, a pénz jár nekik.

„Z” generáció – Tagjai már teljes egészében beleszülettek abba a
világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a különböző digitális
technológiák. Sokkal gyorsabb ritmusban élnek, mint elődeik, és ha nem
tetszik nekik valami – például egy állás – készek az azonnali változtatásra.
Társadalmi kapcsolataikat egy időben élik meg a valós és a virtuális világban. A Z generáció nemrég jelent meg a munkaerő piacon, így részletes,
tapasztalatokon alapuló szakirodalmi feldolgozásuk, még várat magára.
Ami látszik, hogy az „Y” generációra jellemző vonások hatványozottan
tükröződnek vissza a „Z” generációban.
Generációk 2016. évi megoszlása víziközmű ágazatban:
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A generációk 2016. évi megoszlása a
víziközmű-ágazatban

1,20%
14,66%

Z
Y

41,32%

X

42,43%

BB

Jól látszik, hogy jelenleg a „BB” és az „X” generáció tagjai alkotják az ágazat döntő többségét. Az „X” mellett az „Y” generáció jelenti a legfőbb
utánpótlás bázist, az „Y” tagjai egyre nagyobb teret nyerhetnek a jövőben. A „Z” generáció még éppen csak megjelent a szektorunkban, őket a
legnehezebb megszólítani, bevonzani.
A munkaerőpiac összetétele a foglalkoztatottságot tekintve: 1.-2. „BB”
és „X”, 3. „Y”, 4. „Z”
A munkaerőpiac összetétele az álláskeresőket tekintve: 1.-2. „Y” és „Z”,
3. „X”, 4. „BB”

Harc a megfelelő munkaerőért?
Egyre több a „hiányszakma” (víz/vezeték-szerelő, víz és csatornamű kezelő, lakatos, villanyszerelő stb.) Élesedik a foglalkoztatók közötti verseny
a megfelelő munkaerőért, különösen a „hiányszakmák” tekintetében. A
sikeres versengéshez versenyképesség és sikeres foglalkoztatói attitűd
szükséges.
Sikeres foglalkoztatói attitűd – generációkat, munkaerőpiacot figyelembe véve:
Ahhoz, hogy sikerüljön a megfelelő munkaerőt….
• MEGTALÁLNI, szükséges a kommunikációs csatornák bővítése, új toborzási technikák bevezetése, együttműködések fokozása.
• BEVONZANI, tudatos, szisztematikus brandépítés szükséges, a kommunikáció erősítésével.
• INTEGRÁLNI és MEGTARTANI, a szervezeti kultúra fejlesztése szükséges a generációk sajátosságainak figyelembe vételével, a helyi sajátosságokra, erősségekre építve.
A generációk megismerését, bevonzását, integrálását támogató megfelelő eszközök, jó gyakorlatok megismerését szolgálták a 2016. évi ÖKOAQUA HR szekcióinak előadásai. A MaVíz Humánpolitikai Bizottsága, a
Szakmai Bizottságokkal együttműködve, a jövő kiemelt feladataként kezeli az ágazati brandépítést, a generációs kihívások sikeres kezelését, ennek támogatása érdekében a szektor szakembereinek, döntéshozóinak
minél több hasznosítható információval való ellátását.
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A víziközmű-ágazat
képzési helyzete
napjainkban
A hazai oktatási és szakképzési rendszer az elmúlt években jelentős
változásokon ment át, hasonlóan a víziközmű-ágazathoz. A szakképzésben
(újra) bevezetésre került a gazdálkodó szervezeteknél megvalósuló
gyakorlatorientált képzés elsődlegességét erősítő duális képzés. A szűkülő
források, a csökkenő tanulói és beiskolázási létszámok, valamint az ágazat
nem optimális korfája alapján a 24. órához érkeztünk, hogy megoldást
találjunk a szektor szakembereinek és utánpótlásának képzésére.
Fókás Gábor
Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.
HR vezető

Az ágazatunk képzési helyzetéről a következők
mondhatók el:
A szolgáltatók többsége magas szakértelemmel, innovatív megoldásokkal rendelkezik,
de a szűkös források mellett egyénileg oldja
meg munkatársainak képzését. Nőtt a belső
oktatások szerepe és jelentősége ágazati szinten. Az oktatási igények kezelésére a szakmai
szövetség oktatási munkacsoportja és a HR-bizottság Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt.
vezérigazgatójának irányításával kidolgozta
a MaVíz oktatási szerepkörének irányait. 2016
májusában elindult az első pilot projekt vízellátási és csatornázási ismeretek képzéssel, amelyen 6 üzemeltető tagszervezet 24 kollégája
vett részt, a visszajelzések nagyon pozitívak.
Emellett folyamatosan új és új szakmai napok
indulnak (az igényeknek megfelelően), amelyek szintén nagyon népszerűek. Átlagosan 70
fő vesz részt ezeken a szakmai napokon, melyeknek ár-érték aránya is optimális.
Az ágazat képzési helyzetének másik nézőpontja a szakemberképzés, a szakmunkásoktól
a kvalifikált mérnökökig.
Napjainkban sokat hallunk a szakemberhiányról és a szakemberutánpótlás nehézségeiről, amely a közműszolgáltatókat is érinti.
A HR-szakemberek és a vezetők már látják a
nehézségeket, és folyamatosan megoldásokat
keresnek a problémára.
A szakemberhiány összetett és minden régióban máshogyan jelentkező akadály, de egy

Kihívás
Képzési nehézségek
(mennyiség, minőség ár)

Fiatal szakmunkás
végzettségűek alacsony
létszáma

Mérnökhiány

Megoldási javaslat
A MaVíz szerepének növelése, partneri összefogás
a társcégek között. Folyamatos képzési kínálat a
szervezetek felé, oktatásszervezői munka erősítése.
MaVíz szakmai képzések indítása.
Tanulószerződéssel a szakmunkások duális oktatásban való
aktív észvételével. Előnyei: társaságnál képzett tanuló, képesítés
megszerzését követően azonnal munkába állítható.
Adókedvezmények (szakképzési hozzájárulásból), a taneszköz
beruházásra is fordítható (például villanyszerelői táska).
Második szakképesítés megszerzése: a társaság alkalmazottai részére,
a szakképzési hozzájárulás csökkentő, elszámolható költség,
a beiskolázott munkavállaló tanulószerződés alapján jövedelmet kap.
MaVíz–Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése
(hiányszakmák, ösztöndíj meghatározásában)

Gyakornoki programok, szakirányú duális felsőfokú
oktatásban való részvétel. Adókedvezmények
(szakképzési hozzájárulásból). A hallgató a képesítés megszerzését
követően azonnal munkába állítható.

dolog általános, közel 35.000 fő hiányzik a szakképzésből éves szinten. Az elmúlt húsz évben
megfeleződött a szakoktatásban résztvevők
száma, míg a gimnáziumi oktatásban résztvevők összlétszáma enyhén emelkedett. Jelenleg
180.966 fő jár gimnáziumba nappali tagozatra
és csupán 87.639 fő szakiskolai oktatásra*.
Adatok forrása: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xst
adat_eves/i_zoi004.html 2016. 06. 13.

Az alacsony ta
nu
lói létszám mellett számos szakmát „hiányszakmának” minősítettek,
ezért a szakmai végzettségűekért nagy verseny van a munkaerőpiacon. Ezen túlmenően a
beiskolázási és a kimeneti, végzős tanulók szá-

ma is elmarad a munkáltatói kereslettől. Ágazatunkban az alábbi megfelelő végzettségű fiatal szakemberek hiánya jelenti a legnagyobb
akadályt a megfelelő üzemvitel szempontjából: víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő;
villanyszerelő; hegesztő, épület- és szerkezetlakatos; víz- és csatornamű-kezelő; mélyépítő
technikus, vegyipari technikus, vegyész technikus. Ezen szakmák már hiányszakmaként
szerepelnek a Megyei Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságok által készített beiskolázási
útmutatóban.
A jelenlegi jogszabályi környezetben az
engedélyes közműszolgáltatónak különböző
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felsőfokú végzettségű munkatársakat kell alkalmaznia, ami szintén kihívás elé állítja a társaságok emberierőforrás-gazdálkodóit. A mérnökutánpótlás esetében a megfelelő létszám
vagy jelentkező még rendelkezésre állna, az
általunk jelenleg nyújtható juttatások azonban
nem versenyképesek a munkaerőpiac többi
szereplőjéhez viszonyítva.
Mi lehet a célunk és a feladatunk, hogy
ezen kihívásokra megoldást tudjunk találni?
Ágazatunk szakemberhiányának további
jellegzetessége a közműves szakma népszerűségének hiánya, amit tudatos kommunikációs
stratégiával javíthatunk.
A mi ágazatunkban több ezer elhivatott
dolgozó áll a közösség szolgálatában. Ez egyik
oldalról előny, mert támogatjuk a hűséget,
lojalitást (törzsgárdajutalom). A munkaviszony
átlagos hossza magas, tehát stabil, biztos munkahely vagyunk. Támogatjuk a hozzátartozók
felvételét (adott végzettség mellett és szabályozott körülmények között), ami elősegíti az
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Józs István magyaráz a szivattyúkról szóló szakmai képzésen

baráti, ismerősi ajánlásoktól, de
nagyon csekély mértékű hatása
van a hirdetésnek és a pálya72,3
választási tanácsadónak. Ezért
Tehetséget érzett ehhez
a szakmához
nekünk kell megmutatni a szü36,7
Ez látszott biztos megélhetésnek
lőknek és a gyerekeknek, hogyan
39,5
Szülei tanácsolták
jut el a víz a csapba, hogy kapcso41,3
lódik ehhez egy-egy szakma, és
Ezt ismerte eléggé
29,4
hol
talál kihívást ebben a fiatal
Iskolai eredménye ezt tette lehetővé
pályakezdő.
24,7
A tanulószerződéses
munka eredménye*
A víz világnapja, illetve a vízi
32,9
Barátja, ismerőse példájától
közművek napja jó alkalom a
kapott kedvet
13,1
Tanárai tanácsolták
szolgáltatóknak, hogy nyílt na13,8
Így nem volt probléma,
pokat tartsanak, és bemutassák
hogy hol lakjon, amíg tanul
azokat a szakmákat, amelyek a ví8,2
Nem volt más lehetősége
zellátáshoz, a szennyvízelvezetés
Családi, vagy ismerős
8,5
vállalkozásban így kaphatott
és -tisztításhoz, a közműrendszer
munkalehetőséget*
5,1
A választott iskolában
üzemeltetéséhez szükségesek.
nem volt más lehetősége
3,6
A pályaválasztási tanácsadó
Jó alkalom a szakma népjavasolta
3
szerűsítésére a szerelőverseny,
Hirdetésre jelentkezett
amelyet ki lehetne egészíteni
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
szakiskolások versenyével. Így
a jelen és a jövő generációja is
2015
2014
2013
2012
2011
2010
megmérettethetné magát, illetve
nagyobb érdeklődést lehetne el*Két válaszlehetőség a 2010-es adatfelvételnél még nem szerepelt,
csak 2011-ben került be (Forrás: kereslet_tanulo_2015)
érni az ágazat iránt.
Lépéskényszerben vagyunk,
életpályamodell felállítását. Támogatjuk mun- egyrészt a szektor munkavállalóinak átlagékavállalóink gyermekeit nyári munkában, nyári letkora magas, kevés fiatal érkezik az ágazatba,
szakmai gyakorlat megszerzésében. Amennyi- akik nem tudják pótolni az 55+-os korosztályt.
ben ezen programokat tudatosítjuk a munka- A Dobrosi Tamás (Nyírségvíz Zrt.) által készívállalóinkban, növeljük elkötelezettségüket, és tett korfából is látszik, hogy a 30 évnél fiataa szakemberhiányt is mérsékelhetjük ily módon. labb munkavállalók létszáma nem éri el az öt
A szakmaválasztás, mint a lenti ábra is éven belül kilépők létszámát. (Lásd az előző
mutatja, nagyban függ a szülői tanácsoktól, a cikkben.)
A szakmaválasztásban szerepet játszó tényezők gyakorisága (%)
(2010–2015)

Az öregedő munkavállalói struktúra, a szakember-utánpótlás nehézségei, a 
képzésekre
fordítható források csökkenése a víziközmű-rendszerek üzemeltetésének minőségi
romlását eredményezheti. A vízminőség-javító programokra és a környezeti infrastruktúra
fejlesztésére elköltött milliárdok nem képesek
elérni céljukat, mert nem lesz megfelelően
képzett, kvalifikált munkaerő, és nem tudunk
alacsony áron minőségi szolgáltatást nyújtani.
Az ágazat összefogása, közös gondolkodása, valamint a MaVíz és bizottságai koordináló
szerepe mellett lehet megoldásokat találni az
ágazat képzési és utánpótlási helyzetére. Az
idén májusban megkezdett oktatások – vízellátási és csatornázási ismeretek –, a szakmai
napok sokasága és népszerűsége bizakodásra
ad okot, hogy közösen meg tudjuk valósítani
céljainkat. A gazdasági kamarák szakképzésért felelős munkatársai örömmel fogadják
a megkereséseket, és mindenben segítenek,
azért, hogy a tanulószerződéses foglalkoztatás
zökkenőmentesen elinduljon, és hogy a jövő
szakembereit ki tudjuk képezni. A bizottságok
munkatársai és a MaVíz titkársága is örömmel
segíti az ágazatban dolgozókat, az ágazatért
tenni akarókat.
Zalaegerszeg, 2016. június 14.
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HIRdetés

60 éves kiválóság
Professzionális folyadék menedzsment
 Hordó- és tartályszivattyúk
 Excenteres csigaszivattyúk
 Áramlásméró´ rendszerek
 Levegó´ mú´ködtetésú´ kettó´s
membrán szivattyúk
 Függó´leges és vízszintes
centrifugális szivattyúk

Az eló´relépés
 Adagolószivattyúk és tartozékok
 Klórgáz berendezések
 Mérés és szabályzástechnika
 Rendszer és gyártási technológia
 Vegyipari centrifugál szivattyúk
 Vízfertó´tlenítés

Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.
9024 Gyó´r · Vasvári P. u .9.
Tel: 96/ 419-813 · Fax:96/ 419-814 · E-Mail: lutz-szivattyuk@lutz.hu

www.lutz.hu
www.lutz-jesco.com
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Kockázat, kritikusság,
állapot alapú karbantartás a
víziközmű-szolgáltatásban
A víziközmű-szolgáltató alapvető feladata, hogy az
általa üzemeltetett, illetve vagyonkezelt víziközművagyon állapotát fenntartsa, annak üzemkészségét
biztosítsa a szolgáltatás folytonosságát szem előtt tartva.
A fenti cél többek között a víziközmű-berendezések
megfelelően tervezett és végrehajtott karbantartásával
érhető el. A karbantartások során a számviteli törvény
szerint a használatban levő tárgyi eszköz folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási,
karbantartási munkák kerülnek elvégzésre, beleértve
a tervszerű megelőző karbantartást, a nagyjavítást és
mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet
a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni,
és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres
helyreállítását eredményezi.
Karbantartási munkák keretében olyan tevékenységek végezhetők, melyek nem növelik az eszköz értékét, és/vagy nem növelik meg az eszköz
élettartamát, viszont elősegítik a használat során bekövetkezett elhasználódás és állagromlás helyreállításával, javításával az eszköz tervezett
élettartamának elérését. A beruházások, felújítások ezzel ellentétben
az eszköz élettartamának megnövelésével emelik annak értékét. A karbantartások az adott évi eredmény terhére költségként kerülnek elszámolásra, míg a beruházások költségei a tárgyi eszköz értékét növelve
az amortizációban jelennek meg. Mindkettőben közös, hogy a víziközmű-szolgáltatás keretében végrehajtott karbantartások és felújítások
forrásának a vízdíjban rendelkezésre kell állnia. A víziközmű-szektorban alkalmazott díjak hatóság által kerülnek megállapításra, így a piaci
trendek, a piac szabályozó szerepe kevésbé érvényesül. Így előfordulhat,
hogy a karbantartásokra rendelkezésre álló források korlátozottak, és
nem biztosítják teljes körűen a fentiekben meghatározott célt. Ennek
tükrében hatványozottan fontos és kiemelt feladat, hogy az üzemeltető,
a víziközmű-szolgáltató, illetve az ellátásért felelős kellően objektívan és
hatékonyan legyen képes eldönteni, hogy a karbantartási, beruházási
műszaki igényeket figyelembe véve a forrásoldalon sokszor csak részben rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet hogyan priorizálja úgy, hogy
azt a lehető leghatékonyabban költse el az eszközök állapotának szinten
tartására, javítására. Viszonylag kisszámú eszközzel, berendezéssel rendelkező, nem kiterjedt rendszerek esetén az eszközállapotok, prioritások nyilvántartása egyszerűbben megoldható, mert az a mennyiséget
figyelembe véve viszonylag egyszerű eszközökkel és időráfordítással

Debreczeny László
víztermelési osztályvezető
Fővárosi Vízművek Zrt.

elvégezhető, és a rendszer átlátható. Kiterjedt
rendszerek esetén szükséges egy olyan eszköz,
eljárás, amely segítségével a prioritások jól kezelhetők, és objektív képet ad a felhasználónak
a tervezésnél.

A TMK-tól a kritikusság felé,
állapot alapú tervezés,
diagnosztika

A tervszerű megelőző karbantartás (TMK) célja,
hogy a berendezés karbantartásával megelőzzük a meghibásodást. Mivel ez tervezetten történik, mindig valamilyen mennyiséghez kötött,
mint üzemóra, termelési mennyiség, megtett km (pl. gépjárműveknél),
vagy egyszerűen bizonyos időközönként kerül elvégzésre. Optimális
tervezés esetén a megelőző karbantartás éppen a meghibásodás előtt
történne meg (JIT – Just-In-Time). Természetesen ez a gyakorlatban objektív okok miatt nem kivitelezhető. Így előfordulhat, hogy objektív adatok hiányában az elvégzett „biztos, ami biztos” karbantartás az optimális
idő előtt történik meg, vagy éppen fordítva, és bekövetkezik a hiba, ami
optimálisan tervezett karbantartással megelőzhető lett volna. Objektív
adatok hiányában a JIT-karbantartás-tervezés a fentiek miatt nem kivitelezhető, viszont kritikusság és kockázati alapon jól kezelhető. Ennek
alapja, hogy az eszközöket többdimenziós értékelés szerint besoroljuk,
és a kapott adatok, értékek alapján meghatározhatjuk azt a kritikussági,
kockázati sort számszerűsítve, amely szerint a karbantartások tervezése
hozzárendelhetővé válik a forrásokhoz. Az alábbi besorolási rendszer
egy példát mutat be, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett
és vagyonkezelt víziközmű-eszközök, berendezések karbantartásának
1. táblázat
A kritikussági besorolás paraméterei
Berendezés

Technológiai hely

Munkavégzés, folyamatok

Állapotadatok
Hiba megmutatkozása
Hiba gyakorisága

Vízminőség-romlás
kockázata
Elmaradás költsége

Funkciókiesés
Szolgáltatáskiesés
Balesetveszély
Környezeti kár
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2. táblázat
tervezése során használunk. A kritikusságértékelés kiterjed magára a
Feladatcsoportok
berendezésre, a berendezés technológiai helyének értékelésére, illetve
a munkavégzéssel és a hozzárendelt folyamatokkal kapcsolatos értékeKötelezően végzendő (pl. érintésvédelmi, tűzvédelmi
Törvényi, jogszabályi
mérések, karbantartások, emelőgépek, nyomástartó
lésre (1. sz. táblázat).
kötelezettség
edények stb.)
A berendezések besorolása után szükséges a karbantartási feladatok jellegének meghatározása, besorolása. Az 1. táblázat besorolásának
Kockázat alapú
Műszeres mérésekkel vagy érzékszervi felméréssel
– diagnosztika alapján
alátámasztott
eredményeit figyelembe véve a karbantartási feladatok több csoportba
sorolhatók. Vannak olyan berendezések, amelyek vagy az értéküknél,
A berendezés fontossága és állapota alapján kerül megKockázat alapú
vagy a javítás várható értékénél fogva, továbbá a rendszerben betöltött
határozásra a karbantartási idő, mivel nincs megfelelő
– ciklikus munkák
diagnosztika az állapot pontos felmérésére
szerepük, fontosságuk, vagy akár a rendelkezésre álló tartalékok miatt
hibáig üzemelhetnek, megelőző karbantartásra vagy kockázati alapon
Kockázat alapú
Kevésbé fontos berendezések, amelyeknél a funkciókienincs szükség, vagy egyszerűen nem érhető el olyan karbantartási tech– hibáig üzemelő
sés nem jár jelentős kockázattal
nológia, illetve eljárás, amelyet hatékonyan lehetne elvégezni. Vannak
törvényi, jogszabályi előírások miatt kötelezően elvégzendő karbanEgyszeri, projekt alapú kezdeményezés – pl. víztéri
Akció
vízminőségi kockázatot csökkentő beavatkozások
tartások, ezeknél nem értelmezhető a kockázati, kritikussági besorolás
(gázrendszerek, nyomástartó edények stb.). A berendezések tényleges
állapotára épülő karbantartások alapja a diagnosztika, amelynek során a tartani. A ciklusidő meghatározásánál a hibastatisztikákat, üzemeltetési
tényleges állapot, illetve a jelen állapot alapján prognosztizált jövőbeni tapasztalatokat lehet figyelembe venni. A fenti feladatcsoport-besoroláállapot határozza meg a tervezett karbantartás idejét. Víziközmű-léte- sokat a 2. sz. táblázat mutatja be.
sítményeknél ebbe a kategóriába tartozik a forgó gépek rezgésdiagnosztikai vizsgálata, a hőkamerás vizsgálatok, a hidraulikai mérések, az Eleget költünk a berendezésekre?
ultrahangos vagy röntgenes csővizsgálatok, a falvastagságmérések, de Az előzőekben bemutattuk, hogy a vízdíjban karbantartásra rendelkea mélyépítési műtárgyak vizsgálatai is (betonszilárdság, pH, korrózió, zésre álló forrásokat hogyan lehet kritikusság és állapot alapon priorinedvességtartalom, szakítószilárdság stb.). A Fővárosi Vízművek Zrt. ál- zálva optimálisan felhasználni a víziközmű-eszközök állapotának fenntartására. Viszont jogosan merülhet fel
tal üzemeltetett létesítményeknél már
a kérdés, hogy vajon eleget költünk-e
több éve eredményesen alkalmazzuk
a cikk elején megfogalmazott cél (a
a fenti diagnosztikai vizsgálatokat a
víziközmű-vagyon állagának megfekarbantartások és felújítások tervezése
lelő szinten tartása) elérésének érdesorán. A diagnosztika alapját képező
kében az eszközök állapotjavítására.
eszközök, műszerek egyszeri, viszonyEhhez célszerűnek látszott egy olyan
lag nagyobb értékű beszerzése hosszú
objektív mutatószám kidolgozása,
távon, kellő nagyságú géppark, illetve
amely az üzemeltetett víziközmű-eszkellő számú vizsgálat mellett viszonylag
közök összességére mutatja meg azt
hamar megtérülhet. A rezgésdiagnosza fajlagos értéket, amit összemérve
tika során a felvett rezgésspektrumok
egy célértékkel eldönthető a fenti
alapján többféle eredetű hiba detekkérdés. Ehhez számba kell venni az
tálható időben, ami egy későbbi, jóval
állapotfenntartásra vagy javításra forköltségesebb beavatkozást segíthet
dított összes költségtényezőt. Ezek a
elkerülni (csapágytörés, kavitáció, egyekövetkezők: karbantartás, hibajavítás,
netlenség miatti kopás, villamos eredefelújítás (beruházások), viszont nem
tű hibák, „csapágyfogyás” stb.). A hidraszámítható bele a könyvekben megulikai mérések során a szivattyúk teljes
jelenő amortizációs költség. Fontos,
fojtási görbéje kerül felvételre a hidHidraulikai mérés példa jelleggörbe
hogy a felújításoknál kizárólag az állaraulikai (Q, H) és villamos paraméterek
potjavító beruházásokkal kell számolni,
(teljesítményfelvétel) rögzítésével, így
a szivattyú teljes hatásfokgörbéje is rögzíthető. Az ismétlődő mérések jellegüknél fogva a fejlesztések új eszköz létrehozását jelentik, így klas�segítségével detektálhatók a kopások okozta veszteségnövekedések, szikus értelemben nem számíthatók bele a meglevő eszközök állapothatásfokromlások. A hőkamerás vizsgálatokkal azon berendezések di- javításának költségeibe. A fejlesztések megvalósítása után viszont az új
agnosztizálhatók jól, amelyeknél mechanikai vagy villamos igénybevé- eszközökön felmerülő költségeket már figyelembe kell venni, illetve az
tel miatt melegedés várható, így pl. csapágyak, elektromos elosztók, vil- új eszköz létrehozásával megszűnő, selejtezésre kerülő eszközök költlamos csatlakozások, nagyobb villamos teljesítményt igénylő eszközök. ségei kikerülnek a számításból. A fajlagos mutatónál a fenti költségek
A diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek rögzítésére, nyilvántartására kerülnek a számlálóba. A nevezőbe pedig az eszközök összes újrapótláés a historikus adatok tárolására, trendvizsgálatokhoz az eredményeket si értéke kerül. Tehát fajlagosan azt nézzük, hogy az eszközökre költött
célszerűen központi adatbázisban kell tárolni, melyhez hozzáféréssel összes állapotfenntartó, állapotjavító költség hogyan viszonyul a teljes
rendelkeznek a karbantartási, beruházási, üzemeltetési folyamatokban újrapótlási értékhez. Kiterjedt, nagyszámú eszközt tartalmazó rendrészt vevő érintett szervezetek. A diagnosztikai vizsgálatokkal nem ren- szereknél az újrapótlási érték pontos meghatározása komoly kihívást
delkező eszközöket, berendezéseket (amennyiben azokat kritikusságér- jelenthet, de mérnöki megközelítéssel, standardokkal, fajlagos, illetve
ték alapján nem lehet hibáig üzemeltetni) ciklikus alapon kell karban- tapasztalati úton szerzett összesített költségbecslésekkel jó közelítéssel
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 lőállítható. Illetve a jogszabály által előírt köe
telező vagyonértékelésnél felvett ú
 jrapótlási
értékek megfelelő támpontot fognak adni. Ha
megvan a fenti paraméterekkel előállított fajlagos mutató (továbbiakban karbantartási vagy
eszközgazdálkodási mutató), akkor már csak
azt kell meghatározni, hogy mekkora az optimális érték. Nemzetközi tapasztalatok alapján,
figyelembe véve a rendszerek szerteágazóságát, technológiai, műszaki különbségeit az
optimális érték kb. 2,5-3,5% között van. Ez azt
jelenti, hogy ennél alacsonyabb értékek esetén
alulkarbantartottságról, illetve alulfinanszírozásról beszélhetünk, ami közép-, illetve hosszú

Hidraulikai mérés sémakép

vízmű panoráma 2016/4
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Felújítás
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Karbantartás

Eszközgazdálkodási mutató

2015
Hiba

távon az eszközök állagromlásához vezethet.
Magasabb érték esetén viszont felmerülhet a
„túlkarbantartottság”.
Figyelembe véve a víziközmű-szektorban
a hatósági díjmegállapítás és a díjak befagyasztásának hatását a szolgáltatási díjakban
rendelkezésre álló forrásokra, valamint a piacról beszerezhető felújítási és karbantartási
tevékenységek árindexváltozásait, a relatíve
fajlagosan csökkenő karbantartásra fordítható
források optimális és hatékony felhasználása
kihívást jelent a szolgáltatóknak. Erre egy hatékony lehetőség a bemutatott, kritikussági
alapon tervezett és végrehajtott karbantartás.
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Szennyvíziszaphasznosítás a
mezőgazdaság
szemszögéből nézve
Padra István,
Sütő Vilmos
BÁCSVÍZ Zrt.

A víziközmű-cégeknél az utóbbi egy évben újból kiemelt
feladat lett a szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek
felkutatása az új jogszabályok által életbe léptetett korlátozások
miatt. Az Új Magyarország Vidékfejlesztés Programban
(2016–2020), az AKG (agrár-környezetgazdálkodási támogatás)
kiírásában a szennyvíziszap és a szennyvíziszapot tartalmazó
komposzttermékek, termésnövelő anyagok „tiltólistára” kerültek.
A támogatások kihirdetésével szakadék került a szennyvíziszapot
hasznosító gazdálkodók és a szennyvíziszapot „termelő”
közszolgáltatók közé.

A szennyvíziszap elhelyezésének több módja is van,
miért kell a mezőgazdasági hasznosítást erőltetni,
ha többen ellenzik?
A szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításánál ökológiai, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és klímavédelmi pozitívumok jelennek
meg. Az iszap hasznosításával a geo-biokémiai körforgás természetes
módon valósul meg, a szén visszakerül a táplálékláncba a talaj termékenységét szolgálva. 2015 a talajok nemzetközi éve volt. A FAO felhívta
a figyelmet arra, ha nem vigyázunk a termőtalajra, akkor a jövőnk nem
biztosítható, ugyanis az életfeltételek kielégítéséhez nagyrészt talajra
van szükség. A talaj szervesanyag-csökkenése olyan változásokat idéz
elő, melyek során a talaj elveszíti termékenységét, erodálódik, és végül alkalmatlanná válik az élet támogatására. Magyarország a világon
a második helyen áll a művelhető földterület/teljes terület arányában,
de a klímaváltozás a termőföldjeinket szervesanyag-pótlás és ésszerűbb
földhasználat nélkül tovább degradálja. Az előzőek miatt kell szorgalmazni a szennyvíziszap-hasznosítást mint szénforrás-visszajuttatást a
mezőgazdaságban.

Milyen az országban keletkező szennyvíziszap
összetétele, minősége?
A szennyvíztisztító telepekre érkező kommunális szennyvíz a táplálékláncból érkezik, a szennyvíztisztítást elvégző élőlényekből lesz a szennyvíziszap, melynek nagy része, 70-80%-a szerves anyag.
A szerves anyag kolloid méretű, mivel a baktériumok „testében” található. Ez az anyag a humuszban szegény (homok) és a jó szemeloszlású termékeny talaj (csernozjom és barna erdőtalaj) humusztartalmának
létrehozását és megőrzését tekintve is kiváló.

A szennyvíziszapban lévő szén a legfontosabb tápanyag a talajtermékenységet fenntartó mikroszervezeteknek. A szennyvíziszap „kvázi
élő anyag”, ezért élő szervezetekre jellemző tápanyagok találhatók bennük (makro-, mezo- és mikroelemek, illetve nyomelemek).
1000 kg száraz anyagban 800 kg szerves anyag, 47 kg N, 36 kg P2O5,
4kg K2O, 15,3 kg Fe, 6,3 kg S van (a BÁCSVÍZ Zrt. iszapvizsgálatai alapján).
Jellemzően csak a termékké minősített komposztoknál vizsgáltatják a
növények számára fontos anyagokat, mint a Ca és a Mg. A kötelező iszapvizsgálatoknál pedig a„szennyező nehézfémek” kerülnek górcső alá, melyek
többsége egyébként esszenciális mikroelem. Ilyenek a Mo, Cu, Cr, Mn, Zn.
Tehát minőségét tekintve a szennyvíziszap egy összetett anyag,
melyben megtalálhatók az élet alapját jelentő biogén elemek.

A szennyvíziszap felhasználása előnyösebb,
mint a műtrágyáé. A hatásuk között mi a lényeges
különbség?
Az iszap a humuszmegőrzésben, az erózió és defláció elleni védelemben
segíthet, a talaj fizikai, kémiai és biológiai javítására alkalmas, de nem
minden talajtípusnál.
A szennyvíziszap nagy része baktériumpehely. A baktériumokban, a
fehérjében és az aminosavban kötött a nitrogén, illetve a foszfor nagy
részét is a baktériumon belül találjuk.
A nyers iszapban is komplex formában (kicsapva) van jelen, tehát
nem képes gyorsan bomlani, szennyező forrássá válni. Az iszap aggregálja (összeragasztja) a talajszemcséket, kitölti a nagyobb pórusteret, és a
szántóföldön lévő táplálékláncban tápanyagként funkcionál.
A tápláléklánc résztvevői a szén felhasználásával (energianyerés) a biogén elemeket beépítik, és CO2 keletkezik. A talajlevegő
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CO2-koncentrációjának emelkedésével az oxidáció (szervesanyag-bontás) lassul, a humusz
nem fogy olyan gyorsan.
Összefoglalva: az iszap szemcsemérete
révén fizikai talajjavító anyag (javul a hőháztartás, vízháztartás), összetétele révén elsősorban szénforrás, másodsorban tápanyag.
A műtrágyák (általában a N, P, K) a nagyobb terméshozam érdekében a növény
tápelemigényeit képesek fedezni, de a nitrogénműtrágyák hasznosulása csekély. Ha
kevés a talaj szervesanyag-tartalma, akkor a
műtrágyáknak csak kis hányada hasznosul,
akár 70%-os veszteség is előfordulhat, amelynek egy része a talajvízbe oldódik be. De a
műtrágya nemcsak a talajvíz szennyező forrása, hanem a levegőé is.
A nitrogénműtrágyával biztosítani lehet
a növény fejlődéséhez szükséges tápanyagigényt. Ha ezt a nitrogén közvetlen hatásának nevezzük, akkor a közvetett hatása az,
hogy a biológiailag (a légkörből) fixált nitrogén helyett a kiszórt műtrágya „felpörgeti” a
talajéletet, ami a szén (humusz) ellélegzésével is jár. A talajból kikerülő CO2 szerencsés
esetben a sűrű növényállomány alatt marad,
így a magasabb CO2-koncentráció is a fotoszintetizáló növény „táplálását” szolgálja.

vízmű panoráma 2016/4

Magyarország genetikai térképe

Másodlagos hatások:
A nitrogén-műtrágyázásnak tudható be a környezeti háttérérték emelkedése, a talajvizek magas ammónium-ion- és/vagy nitráttartalma. Emiatt a szennyvíziszap hasznosítása jogszabályilag, hatóságilag gátolt, pedig az iszappal, ami a környezetszennyezés szempontjából stabilabb az
állati hígtrágyánál, javítani lehetne a helyzeten.
A gazdák a szénfogyasztó N-műtrágya helyett alkalmazhatnának inkább 4% nitrogéntartalmú „szenet”, szennyvíziszapot.
A talaj szervesanyag-tartalmának csökkenése a talaj víztartó képességét negatív irányba befolyásolja. Nagy szemcse-összetételű talajon
(pl. homokhátságon) fokozódik az oxidáció, csökken a vízmegkötés,
romlik a hővezetés, és felforrósodik a talaj. Ez a sivatagosodás folyamata.
Réti talajon és a szikeseken tömörödés következik be, nehezebbé válik a
talajművelés, megáll rajtuk a víz.
A szervesanyag-hiányt a biomassza-tüzelési láz is fokozza. A melléktermékek értékesítésével, esetleges energetikai hasznosításával zöldül
ugyan a megújuló energiák alkalmazása, de a talaj szervesanyag-készlete csökken.
A ma jellemző vetésszerkezet miatt a termőtalajok növényborítottsága rossz, nyáron a kalászos gabonák és a repce aratása után a csupasz

vagy nagy sortávolságú növények
(a kukorica és a napraforgó) fokozzák a humusz degradációját. Ezek a
hatások együttesen felerősítették
a talaj szervesanyag-tartalmának
gyorsabb „ellélegzését”.
Ennek következménye a talajok negatív irányú fizikai, kémiai és
biológiai változása, ami a talajtermékenység romlása. John Crawford
szerint az átlag európai talaj tizenhétszer gyorsabban pusztul, mint
ahogy képes volna megújulni. A
jövőt viszont a talaj termékenységének fenntartásával lehet biztosítani.
A talajoknak elsősorban szénre van szükségük, a mikroelemek és
nyomelemek (nem beszélve az ásványokról) rendelkezésre állnak a szántók művelt rétegében.
A probléma csak az, hogy a szerves anyag hiánya miatt halott a talaj,
így nem szolgáltatja a növényeknek szükséges mikro- és nyomelemeket. A növények táplálkozási zavarral küszködnek, és növényi károsítók
támadják meg őket. A növénybetegségek valamilyen esszenciális elem
gátolt felvétele miatt alakulnak ki, és vegyszerek alkalmazása válik szükségessé.

Mekkora Magyarországon a szennyvíziszap
hasznosítására alkalmas területek nagysága?
Nagyságrendileg több mint 5 millió hektár mezőgazdaságilag művelhető terület van Magyarországon, amelyből 2 millió hektáron javasolható
(és indokolt) a mezőgazdasági szennyvíziszap-hasznosítás. Az évente
termelődő szennyvíziszap (200.000 tonna száraz anyag) hasznosításához 60.000 hektárra van szükség.
A szennyvíziszapok országos eloszlásáról általánosan elmondható,
hogy 30 km szállítással elérhető a hasznosításra megfelelő talajtípus (az
Északi-középhegység kivételével).

Mekkora mennyiségben lenne célszerű
a szennyvíziszap kijuttatása?
A szennyvíziszapok mezőgazdasági területeken történő hasznosítását
szabályozó 50/2001. kormányrendelet szerint a szennyvíziszap magas
nitrogéntartalma miatt csak 2,4–3,7 tonna száraz anyagban kifejezett
szennyvíziszap hasznosítható ha/év.
A nitrátérzékeny területeken maximum 170 kg N-hatóanyag-tartalmú iszap helyezhető ki egy hektárra.
A növények szempontjából a korlát érthető, hiszen nem ismerünk
olyan növényt, amelynek az igénye nagyobb lenne, viszont a fizikai talajjavításhoz és a talajpusztulás megállításához inkább szerves kolloidokra
(pl. szennyvíziszapra) van szükség.
Véleményünk szerint az optimális borítás 4-5 mm vastagság lenne.
A szervestrágya-szórási gyakorlat alkalmazandó, ami szerint 3-4 évente
juttatnánk ki ezt a mennyiséget ugyanazon területre.
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Európai adatok a Német Táplálkozási Társaságtól, 2004
(NDK, NSZK, dán, angol, svéd)
1954

2003

Változás %-a

Nátrium

39

2

-94,9

Kálium

440

435

-1,2

Magnézium

125

90

-28

Kalcium

39

34

-22,8

Vas

15

5

-66,7

Foszfor

350

400

14,3

Réz

0,7

0,425

-29,3

C-vitamin

1,5

0

0

B1-vitamin

0,8

0,41

-48,8

Az erdővédelmi törvény tiltja a hulladék státuszú anyagok erdőben történő felhasználását, de még a tápanyagok utánpótlása is tilos. Az erdészetek zöme „jó ökológiai adottságú” területen gazdálkodik, viszont a
Homokhátságon és a Nyírségben szükség lenne a szerves anyagra.
A talaj termékenysége azt jelenti, hogy az a növény tápanyag- és
vízszükségletét mennyire képes kielégíteni a vegetációs időben.
A homok váztalaj víztartó képessége kolloid és szervesanyag hiányában NULLA, a talajvízszint 5 méter alatt van (nem ritka a 10 m alatti
talajvízszint). Ellenben a szerves anyag víztartó képessége nagy, 1%
szervesanyag-tartalmú föld 140 m3/ha vizet képes „tárolni”. Egyszeri
szennyvíziszap-kijuttatással a telepített erdő a véghasználatig képes
volna ÉLNI. Talajtípus szerint a homokhátsági és a nyírségi homoktalajoknál lehetne javítani a szerkezetet.

B2-vitamin

0,2

0,105

-47,5

6

5

-16,7

B5-vitamin

0,55

0,38

-30,1

Folsav

0,09

0,041

-54,4

A-vitamin

0,042

–

–

E-vitamin

7

1

-85,8

A szennyvíziszappal szemben annak fertőzőképessége miatti ellenállás indokolt-e?

Megnevezés

Az iszaphasznosítás esetében az erdőtelepítés
előtti alkalmazás is szóba jöhet?

Az emberi szervezetben (az emésztőrendszerben) több kilogramm
baktérium található, mely a magunkhoz vett táplálékokat („élelmiszereket”) felhasználva szolgálja az egészségünket. A szénhidrátok, a fehérje és a zsírok bontásához az enzimtermelő szerveknek, szervezeteknek szabadítják fel az összetett tápanyagokból az energiát, az ásványi
anyagokat.
A szervezetünkből bélsárral kiürülve van ugyan fertőzőképessége, de
a termőföldbe bedolgozás után ez a baktérium is csak egy táplálék lesz.
Az iszaphasznosítási rendeletben előírtakat betartva nincs kockázat.

Mekkora védőtávolságok lennének optimálisak
a szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása
esetén?
Az 50/2001. kormányrendelet alapján történő mezőgazdasági hasznosítás esetén az egyik legnagyobb gátat a védőtávolságok jelentik.
Nincs megkülönböztetve a szennyvizek kijuttatása a szennyvíziszaptól,
esetlegesen a kezelt iszaptól, ill. a fogalmakat pontosítani szükséges.
A szennyvízöntözésnél a védőtávolságok életszerűek, szeles időben a
szaghatás zavaró, viszont szennyvíziszapnál, kezelt iszapnál az 1 szórási napot a bedolgozással együtt bárkinek el lehet (kell) tűrni. Ha valaki tanyán él, és állatokat tart, túlzó az iszaphasznosítás során előírt
300 méteres védőtávolság. A vizek és az erdő szennyezése is kizárható,
mert az iszap stabil, szilárd és „kis víztartalmú” (nem folyhat a befogadóba).

Átlagosan, mg/100g

Őszi búza

Niacin

Forrás: www.agroinform.com/szantofold/volt-nincs-lesz-26317-001

Egyes növények ásványianyag- és vitamintartalmának változása (mg/100g)
Vizsgált anyag

1985

1999

Csökkenés

103

33

68%

Folsav

47

23

52%

Magnézium

24

18

25%

Folsav

39

34

12%

Magnézium

26

22

15%

B6-vitamin

140

55

61%

Kalcium

14

4

70%

Magnézium

27

18

33%

Kalcium

37

31

17%

Magnézium

21

9

57%

C-vitamin

5

1

80%

Kalcium

8

7

12%

Folsav

23

3

84%

Kalcium
Brokkoli

Bab

Burgonya

Sárgarépa

Alma
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KOCKÁZATKEZELÉS
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.
ELLÁTÁSI TERÜLETÉN
Amikor egy vevő nem akar vagy nem tud fizetni,
a vállalkozásnak nincs más választása, mint a pénze után menni.
A követelésbehajtás költséges, és a cég energiáiból is sokat
felemészt, de ha nem fordítunk a követeléskezelésre elegendő
figyelmet, az fizetésképtelenséghez vezethet.

Pampuch Józsefné
értékesítési osztályvezető
Nyírségvíz Zrt.

Mérőcsere
koordinálás

Szerződéskötés

Mi kell a hatékony követeléskezeléshez?
A Nyírségvíz Zrt. a minőségirányítási rendszer bevezetésével egy időben,
2000-ben az üzleti folyamatok újjászervezése (BPR) kapcsán a bevételbiztosítási folyamatot egységes rendszerbe szervezte. Azóta változatlan
szervezetben végzi az ügyfélkapcsolati tevékenységet, amibe beletartozik a mérés, a leolvasás, a számlázás, a behajtás és az ügyfélszolgálat. E
folyamatköteg középpontjában a bevételbiztosítás állt és áll mindmáig.
Az egységes ügyfélszolgálati-értékesítési folyamat támogatására 2000
óta az integrált vállalatirányítási rendszer részeként bevezetett vízértékesítési rendszer szolgál.

Ügyfélkapcsolati folyamat
A hatékony behajtás három elengedhetetlen feltétele a harmonikusan
működő szervezet, az integrált vízértékesítési rendszer és a jogos követelés.
Ahhoz, hogy jogos követelést kezelhessünk, a behajtás során az
ügyfélkapcsolati folyamatoknak szinte nulla hibával kell működniük. Nagyon fontos a helyes számlázás, a pontos könyvelés, a gyors reklamációkezelés, a strukturált, többszintű felszólítási rendszer, a jogi eljárások, a
kizárás/korlátozás. Időben fel kell ismerni a rossz adóst. Elengedhetetlen
a megfelelő csatorna, a megfelelő időzítés, valamint a prevenciók, támogatások, a védendő felhasználók és a részletfizetés kezelése.

Legyünk éberek!
Miután megtettük a szükséges lépéseket, a munkánk még nem ért véget. Fontos, hogy partnereinket állandóan szemmel tartsuk, ellenőrizzük őket és pénzügyi helyzetüket, hiszen a legmegbízhatóbb vevőnk is
kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiegyenlíteni a számláit. Az
tehát, hogy a vevőink határidőn belül fizessenek, nem lehet csupán szerencse kérdése. Az ellenőrzés minden ráfordított energiát megér, hiszen
sokkal biztonságosabb, mint utólag futni a pénzünk után.

Reklamációkezelés

Törzsadatkezelés
Bevételbiztosítás

Ügyfélszolgálat

Leolvasás

Behajtás

Számlázás

A területi integráció miatt, valamint a szolgáltatási díjak befagyasztása, majd a rezsicsökkentés következtében kieső bevételek pótlása okán
megkötött nagy összegű vállalkozási szerződések kapcsán a 2015. évben
ugrásszerűen megnövekedett a követelésállományunk. Az állománynövekedés és a régió lakosságának elszegényedése, valamint a nem lakossági felhasználók (intézmények, vállalkozások) pénzügyi nehézségei miatt
a Nyírségvíz Zrt.-nek egyre növekvő pénzügyi kockázatot kellett viselnie.
Ezért döntöttünk a követeléskezelés folyamatának továbbfejlesztése,
ezen belül a kockázatelemzési módszer kialakítása mellett.

A magas szintű kockázattudatosság elérése,
fenntartása
Kockázatkezelési stratégiánk szerint cél a meglévő belső erőforrások
jobb kihasználásával – egy monitoringrendszeren keresztül – a társaság
követeléseinek minél rövidebb időn belüli realizálása költséghatéko-
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nyan, ezáltal biztosítva a finanszírozhatóság fenntartását, a bevételnövelést, a költségoptimalizálást. A kockázatkezelés, kockázatelemzés és
kockázatértékelés célja nem szükségszerűen a kockázatok számának
csökkentése vagy elkerülése, hanem a minél magasabb szintű kockázattudatosság elérésével és fenntartásával a kockázatok lehetséges hatásainak minimalizálása. A kockázatelemzés célja továbbá, hogy a döntéshozók számára a vezető információs rendszerben folyamatosan naprakész
információk álljanak rendelkezésre.

Hogyan valósítottuk meg a monitoringrendszert?
A kockázatkezelés és kockázatértékelés összetett folyamat, ami számos információ alapján ad iránymutatást a felhasználó/vevő kockázatosságával kapcsolatban. A kockázatelemzés során a legegyszerűbben
alkalmazható megoldást választottuk: a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, az integrált vízértékesítési és ügyfélszolgálati rendszerben
folyamatosan, naprakészen feldolgozott és igény szerint lekérdezhető
értékesítési és fizetési adatok felhasználásával monitoringrendszert
vezettünk be. A monitoringrendszernek köszönhetően – igény szerint
– akár napi rendszerességgel tájékoztathatjuk a döntéshozó vezetőket a
nagy kockázatot jelentő felhasználók/vevők fizetési késedelméről és a
rendelkezésünkre álló minden releváns eseményről, az érintett vállalatok működésében bekövetkező, tudomásunkra jutott üzleti változásokról. A monitoring során ráirányítottuk a figyelmet a fizetésképtelenséget
előidéző eseményekre, és mindez azonnali beavatkozást tesz lehetővé.
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a kárhatás súlyának szorzata alapján számítottan egy esemény/folyamat
kis, közepes, és nagy kockázatpotenciálú lehet.
• a kis kockázatpotenciálú eseményt nem vettük figyelembe;
• a közepes súlyú eseményt már folyamatosan figyeltük, mert korrigálni kell;
• a nagy kockázatpotenciálú esemény az, amit prevencióval megelőztünk.
E módszer alkalmazásával megállapítottuk és rögzítettük a kockázatkezelési körbe bevont követelések esetén az azonosított kockázatok kockázatkezelési módját.

Mit vizsgáltunk a kockázatelemzési eljárás során?
A víz- és csatornaszolgáltatást igénybe vevők, valamint az alaptevékenységen kívüli szolgáltatást igénybe vevő felhasználók kockázatelemzési
eljárása során elvégeztük a lehetséges kockázatok azonosítását, csoportosítását és értékelését a figyelemmel kísért – azaz a tartozások felhalmozódási folyamatával kapcsolatos – jelenségre vonatkozóan. Ennek során megvizsgáltuk a kockázatok bekövetkezési valószínűségét, okozott
hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülése, illetve hatásának
csökkentése érdekében teendő intézkedéseket, azok eredményességét.
A kockázatazonosítással tulajdonképpen egy úgynevezett kockázatlistát állítunk fel. Ebben az eddig tapasztalt, valamint a várható jellegzetes negatív eseményeket soroltuk fel, továbbá meghatároztuk az egyes

Valószínűség

Kockázatkezelés a kockázat súlya alapján

Nagy

korrigáljuk

megelőzzük

megelőzzük

Közepes

nem vesszük
figyelembe

korrigáljuk

megelőzzük

Kicsi

nem vesszük
figyelembe

nem vesszük
figyelembe

korrigáljuk

Kicsi

Közepes

Nagy

Súly

kockázatok valószínűsíthető fő okait és a várható negatív hatásokat.
Ez utóbbiak szolgáltak alapjául a preventív, illetve korrektív kockázatkezelésnek. Az elemzést a lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések
összeállításával zártuk, melynek során az alábbi módszertan szerint jártunk el. Az alkalmazott módszer szerint, a bekövetkezési valószínűség és

Hogy ne legyen mit behajtani (Bukovácz Lajos illusztrációja)

A kockázatelemzési módszer kialakítása során beláttuk, hogy ha nem
törődünk egy közepes valószínűséggel bekövetkező negatív esemén�nyel, és annak horderejét kicsire becsüljük, ugyanígy ha csak korrektív
módon kísérünk figyelemmel egy nagy horderejű negatív eseményt, de
nem teszünk megelőző intézkedéseket, akkor az esemény bekövetkezési valószínűségét értékeltük kicsire. Mindkét esetben olyan mértékben
növeljük a követelés beragadásának kockázatát, hogy ezzel nagymértékben kockáztatjuk társaságunk stratégiai céljainak megvalósulását.
Mivel bizonyos kockázatok bekövetkezési valószínűsége már a kockázatkezelés időtartama alatt is folyamatosan változhat – jó esetben csökken, kedvezőtlen változáskor nő –, ezért rendszeresen előáll az újabb
kockázatelemzések szükségessége. Ezek eredménye folyamatosan módosíthatja a kockázatkezelési stratégiát, változtathatja a prioritásokat.
Ezért szükség szerint, de legalább évente tervezzük felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani a monitoringrendszert.

Összegzés
Egy cég életében a kockázatkezelési folyamat, a kockázatkezelési politika kialakítása jelentős eredményeket hoz a kintlévőségek csökkentésének terén. Amennyiben egy teljes folyamat kialakul, és magában az
értékesítési, ügyfélkapcsolati folyamatban mindenki komolyan foglalkozik a kockázatkezeléssel, szinten tarthatók az ágazati szinten is élenjáró
mutatók (például az árbevétel-arányos követelés tartósan 4% körüli), illetve jelentősen javíthatók a szervezet eredményei.
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Minimális leállás,
maximális teljesítmény
Godwin NC szivattyúk
közüzemi alkalmazásokhoz
A világ egyik legmegbízhatóbb
önfelszívó szivattyúja, öntisztuló
Flygt „N” hidraulikával
Mindannyian ismerjük az ideiglenes
szennyvíztovábbítással kapcsolatos
problémákat, melyekre a legmegfelelőbb megoldás a több mint száz
éves múlttal rendelkező Godwin
szivattyúcsalád.

mazhatók, melyek üzemeltetési és
karbantartási költsége alacsonyabb.
A szivattyúk fordulatszámának szabályozásával az ideális munkapont
könnyen beállítható.
A dízel szivattyúk telepítése egyszerű: csak szállítsa a helyszínre,
csatlakoztassa a csöveket és indítsa el.
A beépített üzemanyagtartály akár 12
órán keresztül biztosítja a működést,
szükségtelenné téve az éjszakai
felügyeletet.
A szivattyú többféle kivitelben elérhető: zajcsökkentő burkolattal vagy
anélkül, alapkeretre szerelt vagy
utánfutóra épített kivitelben egyaránt
szállítjuk.

Jellemzők

A szennyvízben található szálasanyagok eltömíthetik a járókereket,
ami magasabb üzemanyag- és
energiaköltséghez és nem tervezett
javításhoz vezet. Az öntisztuló Flygt
„N” technológia több mint 300.000
szivattyúban bizonyított szerte a
világon, biztosítva a folyamatos magas
hatásfokot. A Dri-Prime technológia
kiegészülve a Flygt „N” hidraulikával
egyedülálló hatékonyságot biztosít a
hordozható szivattyúk között.

• „Dri-Prime®” automatikus önfelszívó
rendszer – nem szükséges sem a
szívócső feltöltése, sem lábszelep;
folyamatos légtelenítés szürcsölés
esetén
• Flygt „N” hidraulika a
dugulásmentességért és
folyamatosan magas teljesítményért
• Olajtérben futó csúszógyűrűs
tömítés – szárazonfutási képesség és
alacsony fenntartási költség
• Elektromos vagy dízel motorok – a
vonatkozó emissziós normáknak
megfelelően
• Maximális felszívási mélység: 8,5 m
• Utánfutóra vagy alapkeretre
szerelt kivitel – nyitott vagy zárt,
hangszigetelt verzió

A hatékony dízelmotoros szivattyúk
távoli,
vagy
csak
költségesen
kiépíthető energiahálózat esetén
használhatók, kiegészítő aggregátor
nélkül. Amennyiben rendelkezésre
áll elektromos csatlakozás, úgy
elektromos hajtású szivattyúk alkal-

• Prime Guard vezérlés – automatikus
üzemhez

Több mint 20.000 darabos bérszivattyú állományunkkal minden víztelenítési alkalmazáshoz megoldást
kínálunk ügyfeleinknek.
Felhasználási területek: átemelő vagy
technológia bypass, iszapszivattyúzás
(medencetisztítás), rothasztó tisztítás,
vészhelyzetek kezelése, ipari alkalmazások.
További információk:
Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
H-2045, Törökbálint, Tópark u. 9.
Tel.: 23/445-700
E-mail.: xylem.kft@xyleminc.com
Web.: www.szivattyuberles.hu
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Ismét Budapest
lesz a víz fővárosa
Budapesti Víz Világtalálkozó és Szakkiállítás
2013 után ismét Víz Világtalálkozóra várja Budapest a
világ vízügyekért felelős döntéshozóit és szakembereit.
A Magyarország kormánya szervezésében 2016. november
28–30. között megrendezésre kerülő Budapesti Víz
Világtalálkozó célja, hogy válaszokat és konkrét, gyakorlati
megoldásokat keressen a XXI. század legjelentősebb
kihívására, a meglévő vízkészleteinkre nehezedő,
folyamatosan növekvő nyomás csökkentésére és a hosszú
távon is fenntartható vízgazdálkodásra. Az esemény
fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke,
a Világbank és az ENSZ által felkért Vízügyi Elnöki
Testület tagja.
Az esemény társrendezvénye a Külgazdasági
és Külügyminisztérium és a Magyar Vízipari
Klaszter közös szervezésében megvalósuló
Fenntartható Vízipari Megoldások Szakkiállítás.
A szakkiállítás a fenntartható, környezetbarát,
innovatív, versenyképes vízipari megoldások
tematikáját járja körül. A víz kérdésköréhez kötődő intézmények, vállalkozások pedig nemcsak kiállítóként, hanem a prezentációs platform résztvevőiként is egyedülálló lehetőséget
kapnak a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre.
A kiállítók amellett, hogy személyesen is bemutathatják tevékenységüket, mások számára
is értéket jelentő eredményeiket, egyúttal a
fenntartható vízügyi technológiákkal kapcsolatos innovatív megoldásaikat, szakmai elképzeléseiket is megvitathatják egymással és az
érdeklődőkkel.
Miután a szakkiállításnak éppúgy a Millenáris Park ad otthont, mint magának a Budapesti Víz Világtalálkozónak, a kiállítók számára
nyitva állnak a világtalálkozó egyéb hivatalos
programjai is.
A kiállítás második és harmadik napja (november 29-30.) nyilvános, előzetes online regisztrációt követően a nagyközönség számára
is látogatható.

Magyar Vízipari Klaszter

aki üzleti vagy együttműködő partnereket keres,
ne mulassza el ezt a különleges alkalmat, hogy
részese legyen az év legfontosabb vízügyi és
vízpolitikai eseményének, ahol a világ különböző
részeiről érkező közel 1500 szakember és döntéshozó ad találkozót egymásnak.

dr. Áder János köztársasági elnök a MaVíz standja előtt

A Víz Világnap idei szellemiségének megfelelően, a „Water and Jobs” – „Víz és Munkahelyek” jegyében a szakkiállítás harmadik napján
a regisztráló felsőoktatási hallgatók számára lehetőség nyílik arra, hogy vízügyi szakemberekkel, valamint a kiállító vállalatok és szervezetek
képviselőivel személyesen is találkozzanak.
Aki szeretné nemzetközi színtéren is meg
mutatni és megméretni termékeit, szolgáltatásait,

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 honlapján már elérhető a konferencia tervezett
programja és számos más hasznos tájékoztató
anyag. A szakkiállítással kapcsolatos további
információkért kérjük, látogassanak el a http://
www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/water-expo/ oldalra, vagy forduljanak a szervezőkhöz a bws2016@watercluster.hu
e-mail címen.
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Flygt TOP átemelőKulcsrakész megoldás

• Öntisztító kialakítás
• Előregyártott átemelők
• Gyors és egyszerű telepítés
• Problémamentes üzemeltetés

Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
23/445-700 • xylem.kft@xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/hu
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Xylem Flygt TOP átemelő –
a megbízhatóság, biztonság
és hatékonyság garanciája
Előregyártott, kulcsrakész megoldás
A vevői igények minél teljesebb körű kielégítése érdekében a Xylem
Flygt előregyártott, kulcsrakész átemelőket fejlesztett ki. A Flygt TOP
termékskála az átemelők moduláris, rugalmas kialakításának köszönhetően lefedi az 1,6 m - 6 m közötti aknamélység, és a 6l - 95 l/s közötti
szállítási kapacitás tartományt.
A TOP átemelő magában foglal egy sor szabványosított, előregyártott modult, amelyekkel egyszerűbbé válik az egész átemelő összeállítása és szerelése. A TOP átemelőt a vevő által előre megadott szelepekkel,
nyomócsövekkel, beömlő és nyomóoldali csatlakozásokkal készreszerelt állapotban szállítjuk, amely így még a távoli telepítési helyig is kön�nyen kijuttatható. Amint az átemelő akna, az ellenőrző elemek és a
vezérlőszekrény a helyükre kerültek, a csőcsatlakozásokat valamint az
energia- és vezérlőkábeleket csatlakoztatják. Ezután az átemelő berendezés minimális idő alatt készen áll az indításra, legyen szó meglévő betonaknába történő telepítésről, vagy új átemelő építéséről.

1. kép: Készreszerelt Flygt TOP átemelő megoldás

Problémamentes üzemeltetés
A hagyományos átemelő sima beton kialakítású aknafeneke elősegíti az
iszapkirakódást, megnöveli a rendszeres tisztítás és a szivattyúk eldugulása miatti karbantartások költségeit. A Flygt TOP átemelő alkalmazásával el lehet felejteni a rendszeres és költséges aknatisztításokat és
szivattyújavításokat. A Flygt TOP átemelő öntisztító. Az aknafenék hidraulikailag optimalizált geometriájú, ami növeli a szivattyú működése
közben kialakuló turbulenciát, biztosítja a kirakódott iszap ismételt felkeverését és kiszivattyúzását, ami minimális kirakódást eredményez.

Egyszerű telepítés, költségtakarékos üzemeltetés
Öntisztító kialakításának köszönhetően a Flygt TOP átemelőt a telepítés
és beszerelés után tulajdonképpen el lehet felejteni. Az átemelő akna

üvegszál-erősítésű műanyagból (GRP) készül, kemény, emellett kön�nyűsúlyú, kiváló korrózióállósággal rendelkezik. Mindezek szavatolják
az átemelő hosszantartó, hibamentes működését. Az egyedülálló Flygt
öblítőszeleppel és más Flygt szerelvényekkel kombinálva, a Flygt vezérlőpanelek valamelyikével felügyelve a TOP átemelő nagyon ritkán
igényel karbantartást. A következtetés egyszerű: ez a TOP megoldás a
költségtakarékos és hibamentes szivattyúzásra!

Összehasonlító tesztek
A tulajdonságtesztek részeként két, egymással összekapcsolt, ikerszivattyús átemelő akna (egy hagyományos, 1600 mm átmérőjű és egy TOP
100-as akna) „párhuzamos” tesztjét végezték el. A két aknát feltöltötték
egyenként 800 l vízzel és 49 kg szilárdanyaggal. A vizet ezután tíz alkalommal oda- és visszaszivattyúzták a két akna között.
A leállítási szint minden esetben a teljes térfogat felső szintjén volt.
És a végeredmény? 94 kg szilárdanyag az 1600-as aknában, összevetve
a TOP 100-as aknában mért 4 kg mennyiséggel.
Amit a kezdeti tesztek mutattak, az mára már valóság hazánkban
és világszerte az összes telepített TOP átemelőnél. A gyakorlat igazolta
az elméletet, amely segítségével a Xylem tovább gyűjti a tapasztalatokat. A kulcsrakész Flygt TOP megoldás ideális módja a régi átemelők

2. kép: Kirakódások a hagyományos,
1600 mm-es átemelő aknában.
A kiülepedések a teljes aknafenék
mentén kialakulnak.

3. kép: Kiülepedések a TOP 100-as
átemelőaknában. A megmaradó
szilárd összetevők a szivattyúk szívónyílása közelében gyűlnek össze.

felújításának, vagy újak építésének. A Xylem által szállított Flygt TOP
felújító egységcsomag beépítésével a meglévő rendszerbe bárki minimális szerelési munkával, könnyen képes felújítani a régi átemelőt. Semmilyen további aknamélyítési munkára nincs szükség.

További információk
Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
23/445-700
xylem.kft@xyleminc.com

26

A H OG Y É N LÁTOM

vízmű panoráma 2016/4

A szennyvíziszapról
erőszakmentesen
VARGA GÁBOR
FEJÉRVÍZ ZRT.,
a Szennyvízvizsgáló
Laboratórium vezetője

Ha alkonyatkor körülnézünk egy májusi szántón, majd
a hajnalt várva ugyanott meghallgatjuk az erdősávok
fülemüléinek üzenetét, akkor jó eséllyel ráébredhetünk
arra, hogy a legfontosabb dolgok körülöttünk már
réges-régen megtörténtek, és csak vendégek vagyunk a
fogadáson, melyet egy ismeretlen úr adott1.

Amikor 37 évesen először találkoztam a szenny- sovinizmus frigyre lép az érdekkel, akkor iga- hasznosítás (1. sz. ábra). Saját adatként álljon itt,
víziszap mezőgazdasági hasznosításának kény- zi szörnyek születhetnek. Példaként álljon itt hogy a FEJÉRVÍZ Zrt. által üzemeltetett szennyszerével, akkor még fogalmam sem volt arról, egy szemfényvesztő mutatvány a sok közül. A víztelepeken 2013-ban 3027 t iszapszárazanyag
hogy a vizes ágazattal rokonszenvezők érdekér- „Szennyvíziszap-kezelési és -hasznosítási stra- képződött összesen, ebből a mezőgazdaságban
vényesítő képessége ennyire felülmúlja majd a tégia és program” megvitatásakor 2015-ben hasznosított hányad néhány t volt, 10 ha szánláthatóan passzív rezisztenciát vállaló földmű- elhangzott, hogy a deponált települési szenny- tóra kiszórva4. Hogy hova kerülnek az iszapok?
vesekét. Eddig eredményes volt az ellenállás a víziszapok részaránya 2%2. Ezt az adatot egy 2 Természetesen deponáljuk, de ezt akkurátusan
„szennyvíziszapos lobbival szemben”, a szennyvi- évvel korábbi, NÉBIH-forrásból származó, 6000 rekultivációnak, tájsebgyógyításnak, szeméttezek kezelésének melléktermékét idáig nem volt ha szántóra vonatkozó iszapkihelyezési adat lepi takaróföldnek hívjuk.
Mellébeszélünk, és nem szégyelljük, hogy
kötelező a talajba temetni. Tisztelet a magyar teljesen hitelteleníti, nem beszélve arról, hogy
vízépítő géniuszoknak, köztük Vásárhelyi, Be- ugyanez a forrás 2011-ben 12.000 ha termőföldi tudjuk, a király már régóta meztelen, és a legszédes, Kvassay, Képessy, Déri, Mosonyi mérnök kihelyezésről szóló engedélyre hivatkozik3. Szó- több európai országban erősen korlátozzák, néuraknak, de az érintettség okán és legfőképp a val a szennyvíziszap-elhelyezésre potenciálisan hányban pedig megtiltották a szennyvíziszapok
számtalan közös platform miatt is említtessék alkalmas 2,5 millió ha szántóból 0,5%-nyira mezőgazdasági területen történő elhelyezését.
meg, hogy szinte velük egy időben jött létre a kértek engedélyt, és ennek a felén történt iszap- Vajon miért?
világhírű magyar talajtani iskola. Ennek elismerése volt az 1909-ben hazánkban megrendezett
Első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia,
aminek hozadékaként a magyar tudósok ajánlásával elindulhatott a világ talajainak egységes
szempontú feltérképezése. Szeretném a fentiekkel azt sugalmazni, hogy volt és van is bőven
szürkeállomány a magyar agrártudományban,
és egyben emlékeztetni kívánok a föld- és vizes
tudományokat páratlanul integráló intézményre, a VITUKI-ra.
Az információgyűjtés, azok koncepciózus
rendszerezése, a szándékok karakteres megjelenítése messze hatékonyabb a szennyvíziszapot előállító szennyvizesek és a legkülönfélébb
településfejlesztő szervezetek részéről, mint a
gyanakvó, de hajlíthatatlannak tűnő, sokat tűrő
mezőgazdászok oldaláról nézve. Szédületes
lobbiharc alakult ki, ahol ésszel alig felfogható
módon határértékekről vitáznak, fegyverként
műtrágya-egyenértéket számítanak, bevetik a
talajok csökkenő szervesanyag-tartalmát mint
végső érvet, legutoljára pedig előhúzzák a
1. ábra: Szennyvíziszap felhasználására engedélyezett és a kijuttatással érintett területek (Forrás:www.kszgysz.hu)
környezetvédelmi kényszert. Amikor a szakmai
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Csatorna-szolgáltatók Magyarországon, 2016. 04. 01.

Jó ez a Padra Istvánnal készült beszélgetős
cikk. Teljesen más, mint amit eddig a tárgykörben bárhol is olvastam. Visszafogott, nincs
benne más, mint a termőföld szeretete és a
szennyvíziszappal kapcsolatban egy felvetés.
Hitelesek a hivatkozások, jó az analógia a DDTvel, és megbocsátható az E. coli körüli egyszerűsítő nagyvonalúság. A szellemiség a lényeg, az,
hogy ilyen kontextusba helyezve is lehet például a homokhátság humuszszegénységéről
beszélni, de nincs benne, hogy a legjobb talajok
még jobbá tehetők a szennyvíziszap révén. Olvasva az látszik, hogy jó kérdésekre jó válaszokat adó műhelyek születhetnek, ahol a talajokban élő baktériumok az interjúalanyok, és ahol a
legkevesebb sem elhanyagolható, mert minden
részletnek becsülete van5.
Néhány aprósággal megerősíteném a szerzők iránti rokonszenvemet, aláhúzva ezzel a talajok iránt érzett alázatot. Az interjú fő gondolata a
talajok széntartalmának szerepe és ennek megőrzése körül forog. A termőtalaj folyamatos bolygatásával járó, szénvesztő talajművelés elhagyása hatalmas szellemi felkészültséget igényel,
mert évszázadok agrotechnikai hagyományaival szakítani nem egyszerű feladat. A 170 kg/ha
N-limit a felszín alatti vizek védelme érdekében
nem léphető át, viszont az 50/2001-es rendelet
nem mondja ki például a szennyvíziszap kijuttatásának technikáját. A lepelszerűen szétterített
néhány tonna szerves anyag talajjavító hatása
önmagában csakugyan jelentéktelen. Viszont
ha a kijuttatás módja a precíziós tápanyag-kijuttatási eljárásokhoz hasonlóan pontszerű lenne,
kvázi a növény gyökeréhez jutna a javítóanyag,
mint ahogy ez az ültetvények esetében lehetséges, akkor m
 egfelelő mulcshagyó talajápolással

kombinálva már igen jelentős hatást lehetne
elérni. Ugyanez vonatkozik az erdészeti hasznosításra vagy az energiaültetvények telepítésére.
A sávszerűen kijuttatott szennyvíziszap, de még
inkább a szennyvíziszap komposztkoncentrációját a növények tövénél akár a 10-szeresére is lehet növelni a 170 kg/ha N-maximum megtartása
mellett. Ebben az esetben is alapvető az talaj
utógondozása, a mulcsos takarás.
Más szóval az egész csak akkor működik
és válik fenntarthatóvá, ha a szennyvíziszap-elhelyezésben közreműködő gazda nemcsak
fogadja a területén az iszapot, hanem a gondjaira bízott földet többletmunkával, vagy inkább
másfajta hozzáállással a környezetvédelem
hosszú távú eszközévé is teszi.
A kommunálisnak tartott szennyvíziszapok is sokféle, a talajban nem kívánatos ös�szetevőt tartalmaznak. Például a kadmiumnak
és a higanynak semmi keresnivalója nincs a
termőföldben, de ugyanígy nem kellenek oda
az antibiotikus hatású háztartási vegyszer- és
gyógyszermaradványok sem. Ezek kontrollja
nem relativizálható, a kijutásukat rendszerszinten kell megakadályozni.
A szennyvíziszapok fertőző betegséget
okozó mikroszervezeteit az előkezelések során
el kell pusztítani, mint ahogy kívánatos az antibiotikum-rezisztenciát átadó génszakaszok
inaktiválása is. Ez hatalmas felkészültséget igényel, de ugyanilyen gondosan kell az antibiotikum-tartalmat is a kimutathatósági szint alá
csökkenteni. Összegezve, ha a szennyvíziszap
ártalommentes elhelyezését hosszú távon szeretnénk megoldani, akkor annak a termőföldet
gondozó gazda és a talaj legjobb érdekeivel
összhangban kell megtörténnie.

27

Magyarország páratlan adottsága, hogy
a mezőgazdasági területének fele szántó, ráadásul az agrárpotenciálja magában hordozza
a fenntartható gazdálkodás ígéretét. Ezt nem
illik elszúrni, bár a dolgok jelen állása szerint
nekünk még ez is sikerülhet. A talajainknak
kb. fele savanyú vagy fizikailag károsodott,
rossz szerkezetű. Ezek okszerű művelésével, a
tömörödés megszüntetésével jelentősen javítható a csapadékbefogadó képesség, megelőzhető az ijesztő mértékű lefolyás, a szerves
anyag utánpótlásával pedig kialakítható egy
folyamatosan javuló állapot. Az elmondottak
viszont nem jelentik azt, hogy a jó minőségű,
magas aranykoronájú talajainkat fel lehet tölteni hulladékkal, mert az abban lévő lebontókapacitás felér néhány regionális hulladékkezelő képességeivel. Most erre irányulnak a
törekvéseink, és ha ez teljesül, akkor elérhetjük, hogy semmink sem marad. Sok, nagyon
sok remek ötlet, jó megoldás van a tarsolyban,
lehet válogatni, de azt a kérdést föltenni, hogy
miért kell nekünk szigorúbb határérték a meglévőnél, az finoman szólva tájékozatlanságra és
csöppet sem felelős gondolkodásra utal. Sokáig hittük, hogy a világ óceánjainak kubatúrája
az idők végezetéig képes lenne befogadni a
települési szennyvíziszapokat, de szerencsére
már az ezredforduló előtt megtiltották ezt a
tevékenységet, ugyanis kiderült, néhány tengeröböl aljzata irreverzibilisen károsodott, szűkült az elemek körforgalma. Nem egyedi vélemény, hogy a talajok szuperorganizmusként
szolgálják az emberiség érdekeit, de ha ebben
a számunkra csak felületesen ismert kapcsolati hálóban az összegeződő hatású civilizációs
hulladékainkkal rést ütünk, akkor teljesen védtelenné válunk.
Most lenne jó egy hatalmas levegővétellel
elfogadni a másik kiválóságát, a lehetőségek
tárházából ésszerűen válogatva, a szakmai sovinizmust félretéve elkezdeni dolgozni. Iszapot
kivinni, ahol lehet, komposztot gyártani, ahol
megéri, égetni, ahol nincs más lehetőség és
nem elfelejteni, hogy „a kicsi szép”.

Felhasznált irodalom
1. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
2. http://www.kszgysz.hu/index.php/download_file/
view/714/1364/
3. Berenyi_Szennyviziszap_mzg_felhaszn_
szab2013maj30Sz.pdf:
4. Bognár P.: A sárbogárdi régió iszapkezelésének fejlesztése, EJF. 2014., 29 o.
5. www.academia.edu/.../Simon_L._Vincze_Gy._eds._
Szennyvizek_és_ szennyvíziszapok_hasznosítása_a_régió_fenntartható_mezőg.
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ÖKO-AQUA 2016
VÍZIKÖZMŰ KONFERENCIA
ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS
Egerben most négyszázötven fő volt ott a huszonegyezerből. Tekintélyes
konferencia, mondhatnánk, de ez most nem csupán a résztvevők nagy száma
miatt volt érdekes esemény, hanem, ahogy többen állították, nyitott, őszinte és
előremutató beszédek, előadások és beszélgetések zajlottak. Mások fényt véltek
látni az alagút végén. Megint mások újrakezdésről beszéltek.

A konferencia megnyitása. (Nógrádi György, Kurdi Viktor, Habis László, dr. Pajtók Gábor)

Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke önerősítéssel kezdte megnyitóját: víz nélkül nincs élet, vízszolgáltatás nélkül nincs normális működésű ország,
társadalom, egészségügy és jóformán semmi.
Hölgyeim és uraim: mi szolgáltatjuk ezt a vizet!
Habis László, Eger polgármestere köszöntőjébe beleszőtte, hogy a közműadó – bár fontos
a költségvetésnek – a többi közszolgáltatóhoz
és egymáshoz képest aránytalan terhet jelent
(helyeslő moraj a teremben). Majd elmondta,
hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének
elnöksége javasolta a kormánynak, hogy a
szolgáltatók közműberuházásokba forgathassák vissza a közműadónak legalább egy részét
(suttogás a sorok között: ez nem fogja segíteni a
cégek működését).

Tovább „fokozódott” a helyzet, amikor
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő
elkezdte mondandóját. Volt szó lefelé tartó Európáról, a muszlimokról, a világ változásának
nagy veszteseiről, az USA meghatározó szerepéről, arról, hogy Kína addig akar békét, míg fel
nem fegyverkezik, és a harmadik nagy játékosról, Oroszországról. A vízről annyi hangzott el,
hogy a csökkenő édesvízkészletek még több
háborúhoz vezethetnek. A víz és a terrorizmus
is összefügg, bárhol és bármikor veszélyt jelenthet bárkire nézve.
Zarándy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatója rövid és középtávú javaslataikat ismertette a víziközmű-ágazat stabilizálása és fejlesztése érdekében. A kormányzati

szándékok teljesülése és az
elért eredmények elemzését
követően két nagy ágazati
problémát jelölt meg. Az egyik
az ellátórendszerek felújításának, pótlásának fedezetlensége, mivel a befagyasztott és a
rezsicsökkentéssel lejjebb vitt
díjak eleve nem tartalmaztak
megfelelő mértékű amortizációt, és az EU-s beruházások amortizációja sem tudott
beépülni a díjakba. Rövid távon ennél is nagyobb gond a
közműadó, mely változó mértékben, de a cégek nagyobb
részének működőképességét
veszélyezteti. Utóbbi elkerülésére négy lehetséges megoldást sorolt fel: a közműadó
kivezetését, az áfa 18%-ra csökkentését, a
közműadó fejlesztési célú visszaforgatását, végül az állami támogatás növelését. Mindegyik
változatot végigelemezte, melyik mit jelentene a lakosság, az önkormányzat, a szolgáltató
és az állam szemszögéből. Végül azt mondta
ki, csak a közműadó kivezetése jelent valódi
megoldást. Megjegyezte, lehetséges, hogy a
vizes ágazaton kívülről jön a megoldás, mivel
az EU az energiaszolgáltatók vezetékadója miatt kötelezettségszegési eljárást indított. Abban az esetben, ha emiatt eltörlik az áram- és
gázszolgáltatóknál a közműadót, jogi alapon
itt is el kell majd törölni. Egyéb megoldást sem
lehet kizárni: a MEKH elnöke nemrég felvetette, ne a vezetékhossz, hanem a felhasználói
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A szakkiállítás részlete

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő

 gyenérték legyen az adó alapja. Ez esetben
e
a veszteséges szolgáltatók helyzete javulna, a
nyereséges cégek nyeresége csökkenne.
Nagyon fontos

Végül a Századvég tanulmánya így sorolja
fel a rövid és hosszú távon javasolt intézkedéseket prioritásuk szerint rendezve:
Fontos

Nagyon
sürgős

A működőképesség megőrzése
a közművezeték-adó eltörlésével

• Pályázati lehetőségek biztosítása a működtető
vagyonfejlesztésére
• Vízmérők hitelesítési idejének meghosszabbítása

Sürgős

• Az áfa mértékének csökkentése
• Beruházási-pótlási fedezet biztosításának
érvényesítése a díjban
• Díjszerkezet-egységesítés
• Nyilvántartási rendszerek egységesítése
• Kintlévőségek csökkentése

• Okosmérés, távleolvasási projektek támogatása
• Szakember-utánpótlás, foglalkoztatási gondok,
alacsony bérek rendezése

A plenáris ülés utolsó napirendi pontjaként Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek
vezérigazgatója, a MaVíz alelnöke saját tevékenységük alapján a víziközmű-szektor exportlehetőségeit mutatta be. Arról beszélt, hogy
még a jelen körülmények között is olyan stratégiára van szükségük a vízművállalatoknak,
mely a fenntartható nyereségességet szolgálja,
de nem a rideg költségcsökkentés eszközeivel.
Ehelyett fel kell mérni az exportlehetőségeket,
meg kell keresni a piaci réseket, ki kell jelölni
(attraktivitás és kooperációs képesség alapján)
a célterületeket, és el kell dönteni a lehetséges
termékek és szolgáltatások körét. A mi kompetenciánk irányítási folyamatok megtervezésére, építési munkák elvégzésére és mérnöki
tevékenységek (pl. vízminőség-javítás, vízveszteség-csökkentés) elvégzésére alkalmas. A víz
sajátossága, hogy nehéz (szállítani), romlékony,
de helyben előállítató és javítható. Ez a tudás
és a technológiák helyi alkalmazását jelenti!
A szekcióülések újdonsága volt, hogy az
előadások témakörei szűkebbek, de kezelhetőek lettek, és az egymás után elhangzott
előadásokat konzultáció vagy éppen vita követte. Jó pár érdekes témakör szerzőjét fogom
felkérni, hogy a későbbiekben írjon cikket az
előadásáról.
A kiállítás kissé szűkös volt, de bevallottan nem elsősorban azt a célt szolgálta, hogy
itt jöjjenek létre az új üzletek, sokkal inkább
a kapcsolatok ápolását célozta, nem is eredménytelenül.
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KITÜNTETÉSEK
ÁTADÁSA AZ ÖKO-AQUÁN

Az ÖKO-AQUA 2016. résztvevői

A Magyar Víziközmű Szövetség hosszú idő
óta támogatja és a jövőben is támogatni
kívánja a magyar víziközmű-ágazatban
kiemelkedő szakmai, tudományos,
oktatói, irányítói és fizikai munkát végző
szakemberek tevékenységét.

Paksáné Müller Márta, a Zalavíz Zrt. laboratóriumvezetője;
Pető Péter, a PANNON-VÍZ Zrt. szennyvízágazat-vezetője;
Rajos Ede István, az ÉDV Zrt. műszaki tanácsadója;
Szabó István, a DRV Zrt. különlegesgépjármű-vezetője;
Szabó Károly, a DMRV Zrt. gépipari technikusa;
Tatár György, a DRV Zrt. elektromos hibaelhárítója;
Tóth Dezső, a BÁCSVÍZ Zrt. vízhálózati csoportvezetője;
Vasas Péter, a VCSM Zrt. Szolnok szennyvízcsatorna-hálózati üzemigazgatója.

Ezen ágazati elismerés érdekében a MaVíz idén 20 kiváló munkatársat Havas András Víz és Innováció Díj
tüntet ki „Elismerő Oklevéllel”. A díjban a MaVíz tagszervezeteinek azon A Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségének határozatával a Magyar Vízimunkatársai részesülhettek, akik legalább 15 éven keresztül kiemelke- közmű Szövetség a Soproni Vízmű egykori vezérigazgatója, Havas András
dő szakmai irányítói, gyakorlati végrehajtói feladatot láttak el a víziköz- emléke előtt tisztelegve a Víz az Élet Alapítványa Víz és Innováció Díját
mű-ágazatban. Az elismeréseket Kurdi Viktor elnök úr és Nagy Edit főtitkár „Havas András Víz és Innováció Díj” néven adja át a víziközmű-szektorban
tanuló vagy pályakezdő legtehetségesebb fiatalnak.
asszony adta át.
A pályázat célja a fiatal szakemberek részvételének erősítése és növeAz idén elismerő oklevél kitüntetésben részesültek
lése a víziközmű-szolgáltatás jelenlegi gondjainak végiggondolásában és
Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. divízióvezetője;
megoldásában, különös tekintettel a környezettudatos gondolkodás és a
Farkas István, a Kiskunsági Víziközmű Kft. stratégiai igazgatója;
fenntartható fejlődés elvének elterjesztésére.
Fazekas Zoltán, az ALFÖLDVÍZ Zrt. technológiai osztályvezetője;
Az elismerést Kurdi Viktor elnök úr és Nagy Edit főtitkár asszony adja
Hornyák Rudolf, a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózatüzemeltetési
át a pályázatot nyert fiatal tehetség számára, ezáltal is megemlékezve Haosztályvezetője;
vas András életéről és munkájáról.
Horváth Péter, a DAKÖV Kft. szolgáltatási főmérnöke;
A pályázat nyertese Bibok Attila a „Nagy pontosságú ivóvízfogyaszKakszi Klára, az ÉRV Zrt. divízióvezetője;
tás-előrejelzés” című munkájával.
Kreitner Krisztina, az ÉDV Zrt. PR-vezetője;
Vásári-díj
Maksa Tibor, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vízellátási művezetője;
Vásári-díjra az ÖKO-AQUA Konferencia és Szakkiállítás kiállítói pályázMártonné Czihát Katalin, a Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi
hatnak olyan új termékkel és/vagy szolgáltatással, amely Magyarorszáés Környezetvédelmi Osztály vezetői csapatának tagja;
gon első alkalommal a 2016. évi ÖKO-AQUA kiállítói helyén kerül beMezőné Csőke Jolán, a Heves Megyei Vízmű Zrt. értékesítési
mutatásra.
és pénzügyi osztályvezetője;
Az idei évben a Vásári-díjat megosztva nyerte el az ALIAXIS Utilities &
Németh István, a Szegedi Vízmű Zrt. vízhálózati művezetője;
Industry Kft. és a WILO MAGYARORSZÁG KFT.
Nyíri Sándorné, a Délzalai Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati csoportvezetője;
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Csapó Sándor
ügyvezető igazgató,
Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft.
– Érezhető volt az elejétől
fogva, ez egy szabadabb,
őszintébb konferencia.
Vannak jó céljaink, ezeket
egy 4 éves stratégia szervezi átgondolt rendszerré
és ott áll az egész ágazat egy megújított elnökség mögött. A Századvég
Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya, illetve javaslata a közműadó elhagyására pedig az első lépése lehet egy új kezdetnek. Végre magára talált szakma. Ehhez a nekigyürkőzéshez ad jó hátteret, ha tudjuk, együtt vagyunk.
Mindezek mellett sokat lehet tanulni egymástól egy-egy előadáson.
– Minden nagyrendezvényen vannak apróbb, alig észrevehető hibák, de
ezek oly mértékben eltörpülnek az egész jelentőségéhez képest, hogy
nem is érdemes beszélni róla. Gratulálok a szervezőknek!
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MI AZ, AMI
TETSZETT AZ
ÖKO-AQUÁN,
ÉS MI AZ,
AMI MÉG JOBB
LEHETNE?

Gál János
termékmenedzser,
HOBAS HUNGÁRIA KFT.
– Én azt tartom a legjobb
dolognak az ilyen konferenciákban, hogy az
egész szakma összejön.
Nem feltétlenül itt kötjük
az üzleteket, de aki benne van, tudja, az üzlet
mindig kapcsolatokon alapul, amelyek ápolására ez egy kiváló alkalom.
Nem tagadom, az is számít, hogy itt úgy lehet találkozni, hogy közben
mindenki jól érzi magát.
– Aki az előadásokat hallgatja, nem tud a kiállításon lenni, és aki a kiállításon van, nem hallhatja az előadásokat. Tudom, ez egy kényszer,
hogy így van, esetleg el lehet gondolkozni azon, miként csökkenthető
a párhuzamosság.

Soósné
Harsányi Sarolta

Vojtilla László
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
– Örülök annak, hogy sok
kal nyíltabb a problémafelvetés, és kevesebb a
köntörfalazás. A témakörök érdekesek, a hozzá
szólók aktívak, most is
belecsúsztunk emiatt az
ebédidőbe. Meggyőződésem, hogy mindenki többet visz haza, mint
amennyivel idejött, a „századvéges” előadás pedig fényt jelenthet az
alagútban.
– Amit hiányolok, azok a gazdasági jellegű előadások, pedig azt gondolom, volna miről beszélni, együttgondolkodni.

üzemviteli osztályvezető,
Zsadányi Péter
Bakonykarszt Zrt.
ügyvezető, KROFTA
– Nekem tetszik, hogy az
Víztechnológiai Kft.
egyes szekciókat szű– Jó helyszínen, kiváló
kebbre szabott témacsokörnyezetben, nagyszeportonként szervezték,
rű szervezés mellett leheés az is, hogy utána hos�tünk itt, ami önmagában
szabb volt a konzultáis pozitív. A mostani és a
ciós idő. A konzultációs
régebbi kollegákkal való
kérdezz-felelek azért jó,
találkozás remek alkalmert arra kapunk választ,
mat ad arra, hogy egyami leginkább foglalkoztat bennünket. Emellett a szünetekben meg tuegy fontosabb témakört
dunk beszélni olyan kérdéseket is, melyek hasonlóak ugyan, mégis sok
ötletet meríthetünk belőlük. A plenáris ülés tartalmas volt, és jó kitekin- átbeszéljünk. Azok az előadások, amiket eddig meghallgattam, változatosak és érdekesek voltak.
tést adott, nekem tetszett Nógrádi György előadása is.
– Most hirtelen nem is tudnék semmi olyat mondani, ami még jobb – A kiállítás nyilván nem hasonlítható az IFAT-hoz, inkább a kapcsolattartásról szól.
lehetne. Jó volt az egész.
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A Víz Világnapja
kitüntetettjei
a Víz Világnapja alkalmából a Belügyminisztériumban
megtartott ünnepi rendezvényen

Vásárhelyi Pál-díjban
részesült

Lengyel János, az Irányítási
Központ vezetője, Fővárosi
Vízművek Zrt.
1975-ben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán mélyépítő
üzemmérnöki oklevelet, majd a
bajai főiskolán vízellátási-vízkezelési szaküzemmérnöki oklevelet
szerzett. 2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán építőmérnökként diplomázott. A Fővárosi
Vízművekhez 1977-ben lépett be mint művezető, 1984-től üzemvezető,
majd 1994-ben kinevezik a Déli Üzemmérnökség vezetőjének. 2004 és
2006 között a Fővárosi Vízművek Zrt. SCADA projektjének projektvezetője,
2006-tól az Irányítási Központ osztályvezetője.
A Fővárosi Vízművek Zrt.-nél eltöltött évek során több alkalommal is
a vállalat kiváló dolgozója kitüntetésben részesült. 2008-ban a Magyar
Innovációs Nagydíj pályázaton a SCADA projekt csapatával kiemelt elismerésben részesült. 2010-ben a vállalat vezetősége Wein János Életműdíjat adományozott neki, mely a legmagasabb szakmai elismerés a
társaságnál, és ez évben megkapta a MaVíz Víz Világnapi Emlékérmét is.
Vízmű Panoráma: Mit jelent az Ön számára ez a kitüntetés?
Számomra a kitüntetés, közel a nyugdíjba vonulás előtt a szakmai pályafutásom elismerését jelenti. Úgy érzem, hogy a Fővárosi Vízművek
Zrt.-nél betöltött bármelyik pozícióban megtaláltam az értelmes és
érdekes munkavégzés lehetőségét. A díjra való előterjesztés okán azt
gondolom, hogy a munkám a vízművek számára is hasznos volt.
Büszke vagyok, hogy vízműves kollégáimmal közösen megépíthettem, majd pedig üzemeltethettem az ország két legnagyobb ózonos vas- és mangántalanító vízkezelő művét.
V. P.: Mit tekint élete legnagyobb szakmai sikerének?
Legnagyobb szakmai sikeremnek a „Fővárosi Vízművek Zrt. üzemirányítási rendszerének integrációja” projektben végzett munkámat tekintem. Az egységes SCADA rendszerek kialakítása kapcsán végzett
szakmai munka a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemirányító rendszerek
jövőjét talán 20 évre előre meghatározza, a kiépített üvegszálás optikai hálózatot fogják még az utódaim is használni, az automatizálás
területén elért eredményeinket pedig továbbfejleszteni.

Kvassay Jenő
emlékérem
elismerésben
részesültek

Fodor Jenő, ivóvízágazati
főmérnök, Debreceni Vízmű Zrt.
A debreceni Fazekas Mihály Gim
názium elvégzése után mechanikai
műszerész szakmunkásképzőbe
járt, majd az Ybl Miklós Építőipari
Műszaki Főiskola építőgépész karán üzemmérnöki oklevelet szerzett. Előbb a Debreceni Építőipari
Szövetkezetnél, majd az Építésgazdasági és Szervezési Intézetnél dolgozott. Közben magasépítő üzemmérnöki oklevelet is szerzett.
1977-ben került a Debreceni Vízmű Zrt. jogelődjéhez, ahol hálózati
üzemmérnökként dolgozott, majd a vízgazdálkodási és hibaelhárítási ügyelet csoportvezetői teendőinek ellátásával bízták meg. 1982-től
termelési osztályvezető, 1994-től ivóvízágazati osztályvezető. Szakmai ismereteit a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Miskolci Műszaki E gyetemen
bővítette, és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgazdász
oklevelet is szerzett. 2000-től dolgozik a jelenlegi beosztásban. Elnökhelyettese a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak, és tagja az MHT
megyei szervezetének.
Vízmű Panoráma: Mit jelent az Ön számára ez a kitüntetés?
Megtiszteltetést, a több évtizedes, változó körülményeket figyelembe vevő, a természeti erőforrással történő munka elismerését.
V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Több szakaszra is szívesen emlékszem vissza. A pályám első felében
a város vízellátásának bővítési feladatai jelentettek kihívást. Korszerűsödtek, részben automatizálttá váltak a telepek szűréstechnológiái,
bővült a rétegvíztermelő kapacitás, üzembe helyeztük a városban
megépült automatizált központi nyomásfokozókat.
A 90-es évektől kezdődően a korábban „mennyiség” szóval jellemezhető időszakot a „minőség” kifejezéssel lehet a legjobban leírni,
ehhez a teljes vertikumra kiterjedő számítógépes folyamatirányítás
alapjainak kiépítésében vettem részt.
Eredményesnek tartom a Romániában, Székelyföldön és Erdélyben működésbe lépett leányvállalatunk tevékenységének elindítása
érdekében végzett munkámat is.
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Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató,
a MaVíz elnöke, BÁCSVÍZ Zrt.
Az életút összefoglalása a MaVíz
elnökségét bemutató írásban olvasható.

Kakuk András vízellátási
ágazatvezető főmérnök,
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Kakuk András 1993-ban végzett a
Baktay Ervin Vízügyi Szakközépiskola vízgazdálkodási technikusi szakán, majd környezetvédő-vízügyi
technikusi vizsgát tett. Ezt a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karának meliorációs
szakán a meliorációs mérnöki oklevél megszerzése követte.
2000-ben a BME Építőmérnöki Karának vízépítő szakán vízellátási-csatornázási szakmérnöki oklevelet is szerzett, majd építési műszaki
ellenőr szakvizsgát tett vízügyi szakterületen, és felelős vezetői engedéllyel is rendelkezik. Mérnöki kamarai tag, szerepel a Tervezői és Szakértői Névjegyzékben. Tagja a Magyar Mérnöki Kamara megyei vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoportjának, a MaVíz Vízellátási Szakmai
Testületének és a MaVíz Műszaki Bizottságának. A Veolia cégcsoporton
belül tagja egy nemzetközi munkacsoportnak (WLCC), feladatuk a rejtett hálózati hibák és veszteségek feltárása. 1996 augusztusától az Érd
és Térsége Víziközmű Kft.-nél dolgozik, a betöltött munkakörök: gépész,
diszpécser, műszaki ügyintéző, vízágazat-vezető, jelenleg vízellátási
ágazatvezető főmérnök és műszaki igazgató is az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.-nél.
Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Egyrészt nagy meglepetést jelentett, mert sikerült titokban tartaniuk
mindazoknak, akik felterjesztettek, másrészt azt gondolom, és úgy
érzem, hogy ez a kitüntetés nem az én egyedüli érdemem, hanem
mindazoké, akik mögöttem állnak, és segítik a mindennapi munkámat. A szakmai elismerés és kitüntetés 20 év munkája után érkezett,
aminek nagyon örülök, és mindenképpen nagy megtiszteltetés a
számomra. Egyvalamit azonban nem szabad tennem, hátradőlve
egy karosszékben megelégedve várni. Ezt igazán csak úgy tudom
viszonozni a kollégáimnak, a szakmának, hogy továbbadom, hiszen
ez önmagam és a szakmánk iránti kötelességem is. Az a feladat, hogy
ezen az úton haladjak, illetve haladjunk tovább, hogy a munkánk a
továbbiakban is eredményes legyen.
V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Elmondhatom magamról, hogy a munkaválasztásom nagyon szerencsés volt. Azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna. A munkámban sikeresnek érzem magam, hiszen naponta vannak sikerélményeim a munkatársaim körében. Én sikernek könyvelem el azt a
napot is, amikor nem történik semmi rendkívüli az üzemeltetésben,
de természetesen az új beruházások, fejlesztések, újítások és rekonstrukciók azok, amik színesebbé teszik a napi munkavégzésemet.

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Meglepetéssel és örömmel fogadtam a hírt a kitüntetésről. Ez
az elismerés – azontúl, hogy jóleső érzés átvenni – megerősítést is
jelent számomra. Visszaigazolást
arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás érdekében kifejtett erőfeszítés is kaphat külső részről elismerést.
Igaz, hogy nekem adták át, de ebben a kitüntetésben benne van a
munkatársaim kitartó és odaadó munkájának az elismerése is. Büszke
vagyok arra, hogy nagyon jó csapat tagja lehetek a BÁCSVÍZ Zrt.-nél
és a MaVíz-ben egyaránt; az ő munkájukért, támogatásukért nagyon
hálás vagyok, így ez az elismerés nekik is szól.
V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Édesapám abban az évben, 1974-ben lett vízműves, mikor megszülettem, és ki is tartott a hivatása mellett a 2010-es nyugállományba
vonulásáig. Első munkahelyes vízművesként azt tartom a legnagyobb
sikeremnek, hogy 33 évesen megválasztottak a BÁCSVÍZ vezetőjének,
mely pozícióban idén májustól már a harmadik ciklusomat kezdhettem meg a tulajdonosok bizalmának köszönhetően.
Miklósfalvi Gusztáv környezetés vízminőség-védelmi
osztályvezető,
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
1977-ben, a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium elvégzését követően a
BME Vegyészmérnöki Karán szerez
vegyészmérnöki oklevelet, majd
1982-ben ugyanitt környezetvédelmi szakmérnöki diplomát.

Munkahelyek
1977-től a Pest megyei Víz és
Csatornamű Vállalatnál, 1980tól a DMRV Zrt.-nél, illetve jogelődjeinél dolgozik. Beosztásai: műszaki
ügyintéző, technológus, laboratóriumvezető, minőségirányítási vezető,
környezetvédelmi megbízott, osztályvezető-helyettes, környezet- és vízminőség-védelmi osztályvezető. Szakmailag kiemelten érdekli a vízminőség-védelem és a laboratóriumi munkák. A Magyar Hidrológiai Társaság
DMRV Zrt. üzemi szervezetének elnöke, a MaVíz laborbizottságának tagja.
Többszörös vállalati kiváló dolgozó, társasági szolgálatért aranygyűrűt, miniszteri elismerő oklevelet kapott.
Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Úgy gondolom, hogy a díjat ugyan én kaptam, de az érdem elsősorban a munkatársaimé, akik nélkül az évek során elért eredmények nem
születhettek volna meg. Köszönöm a megtiszteltetést, és köszönöm a
munkatársaim bizalmát, megbecsülését és támogatását, amit a közös
munkavégzés során megtapasztalhattam.
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Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Sok sikeres munkánk volt az évek során, de a legnagyobb szakmai
sikernek azt tartom, hogy a mintegy 600.000 embert ivóvízzel ellátó
működési területünkön soha, még a nagy árvizek idején sem volt jelentősebb vízfertőzés a vízminőség-ellenőrzési rendszerünknek köszönhetően. Laboratóriumaink a hetvenes évek óta működnek, 1997
óta akkreditált státuszban. Végig részese lehettem az osztály és a laboratóriumok fejlesztési lépéseinek, a jelenlegi állapot elérésében, úgy
gondolom, az én munkám is érvényesült.

Pampuch Józsefné
értékesítési osztályvezető,
Nyíregyháza és Térsége Vízés Csatornamű Zrt.
Közel negyedszázada dolgozik a
Nyírségvíz Zrt. csapatában. Pályáját a cégnél pénzügyi és számlázási
osztályvezetőként kezdte. A kétez
res év elejétől a fogyasztói kapcso
latok osztályvezetője, majd az osz
tály nevének és feladatkörének
bővülésével 2014-től értékesítési
osztályvezető. Mint közgazdász
kezdettől fogva bevonták a céget
érintő valamennyi komoly feladat megvalósításába. Munkáját mindenkor
az ellátott felhasználók, partnerek iránti alázat, elkötelezettség, a szolgáltatásminőség javításának szándéka, a magas fokú innováció jellemezte.
Hatalmas munkabírásával, precizitásával rövid idő alatt a menedzsment
egyik meghatározó munkatársa lett.
A MaVíz Értékesítési Bizottságának megalakulásától kezdve, annak
aktív tagjaként részt vett egy-egy konkrét téma feldolgozásában, ajánlások elkészítésében, szakmai nap, ügyfélszolgálati verseny szervezésében. Fáradhatatlan felkészítő munkája eredményeként a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
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ügyfélszolgálati csapata az elmúlt tíz évben négyszer állhatott a MaVíz
országos ügyfélszolgálati versenyein a képzeletbeli dobogó felső fokán.
2006-tól egy ukrán–magyar közös vállalkozás ellenőrző bizottsági
tagjaként támogatja a kft. gazdálkodásának tervezési, beszámoltatási és
ügyfélkapcsolati folyamatainak kialakítását.
A vízközmű-ágazatban végzett alkotómunkájának elismeréseként
2006-ban megkapta a MaVíz Elismerő Oklevelét. 2009-ben a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. menedzsmentje kiválósági díjjal ismerte el szakmai munkásságát.
Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Ez a kitüntetés kimondhatatlan örömet jelent számomra, és annak az
igazolását, hogy aki a tömeg után megy, nem jut messzebb a tömegnél! Aki a saját útját járja, gyakran találja magát olyan helyen, ahol
előtte senki nem járt, és csak keveseknek adatik meg, hogy találkozzanak az értékteremtés csodálatos érzésével. Nekem sikerült. Nem
könnyű alkotó módon élni, de a tettvágy, ami bennünk rejlik, és hajt
minket a munkatársaimmal együtt előre a jobb, szebb, tökéletesebb
megoldások felé, olyan értékteremtő dolog, amit miniszteri elismeréssel díjaztak.
V. P.: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
A víziközmű-szektorban eltöltött évek alatt számos kiemelkedő,
nagy volumenű fejlesztés előkészítésével és megvalósításával bíztak meg. Ilyen sikeres projekt volt többek között az értékesítési és
ügyfélkapcsolati folyamatok támogatásának kialakítása (pilot projekt),
a pénzügyi, számlázási folyamatok teljes körű, korszerű informatikai
támogatásának a bevezetése, az integrált vállalatirányítási rendszer
kidolgozásában való részvétel, a vízértékesítési rendszerhez kapcsolódó integrációs kapcsolatok folyamatos fejlesztése, a távleolvasás rendszerszerű kezelésének kidolgozása.
A legnagyobb sikernek összességében azt tartom, hogy egy kiváló csapattal maradandó értéket teremtünk. Köszönöm a vezetőimnek a lehetőséget, és a munkatársaimnak a kitartást, és azt, hogy követtek az úton.

Vízellátási és
csatornázási ismeretek
képzés a DMRV-nél!
Takács-Elter Luca
oktatásszervező, MaVíz Titkárság

Május 24-25-én és május
31.–június 2. között került
megrendezésre az első,
MaVíz által rendezett
képzés, a Vízellátási és
csatornázási ismeretek,
melynek a DMRV adott
otthont Vácon.

A képzés elméleti része a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóinak, Dr. Laky Dórának és Dr. Fülöp Rolandnak
köszönhetően valósult meg. Az utolsó napon az EUROFLOW Zrt.
„Régi problémák – új megoldások” címmel, majd az FGF Kereskedelmi Bt. kollégái tartották meg szemléletes előadásukat „Elosztóhálózat: PE-csővezetékek elektrofúziós hegesztéstechnológiája”
és „Távvezetékek: PE-csővezetékek tompa hegesztés technológiája”
címmel, amihez gyakorlati bemutató is tartozott. A képzésen összesen 6 üzemeltető 24 kollégája vett
részt, akik az utolsó napon az elégedettségmérő kérdőíven a következőket osztották meg velünk:
„Minden részben volt számomra új információ, ezért is vagyok megelégedve a képzéssel, még a meglévő tudásomat is bővíteni tudtam.” „Az előadók felkészültek voltak, érthetően magyaráztak el mindent.”
„Csak így tovább!” „Az oktatás nem csak iskolaszerű volt, sok gyakorlati tapasztalatot sikerült szerezni,
az oktatók teljes mértékben felkészültek voltak szakmailag.” „Sokat segít a jövőben a munkám során felbukkanó, szakmai tudást igénylő munkafolyamatok szakszerűbb elvégzésében!” „Rendkívül jó volt, hogy
az elméleti részeken felül nagyon sok gyakorlati tapasztalatot osztottak meg velünk.” „Minden téma
hasznos volt számomra!” „Érthetően magyaráztak, és így a számomra ismeretlen témakörök is világosak,
érthetőbbek lettek.”
A kérdőíveken megjelenő javaslatokat figyelembe vesszük, az esetlegesen hiányzó témaköröket egyeztetjük az előadókkal, ezáltal az őszi időszakban is egy magas színvonalú képzés fog megvalósulni reményeink szerint. Képzésekkel, szakmai napokkal kapcsolatban keresse Takács-Elter Luca oktatásszervezőt
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: takács-elter.luca@maviz.org; 06 1-312-3065.

hirdetés

Mavíz
új belépőK
Foldana Kft., Budapest
A cég 2008. január elsején alakult meg magánbefektetői, magyar tulajdonosi körrel. A kezdeti ingatlankezelési tevékenység után fokozatosan
a követeléskezelés lett a fő szolgáltatás. Saját jogi osztállyal, szakképzett
követeléskezelőkkel és speciális célszoftverrel, valamint 8 éves tapasztalattal biztosítják szolgáltatásuk minőségét. Nagy a tapasztalatuk a kis
értékű, nehezen behajtható követelések területén. Eddigi megbízásaik
zömét rövid időn belüli tartozásbehajtással teljesítették.

MVV-ISG Ipari Szerelvény és Gépgyártó Kft., Maglód
A cég 1991-ben alakult az ISG maglódi telephelyén. A kezdeti kereskedelmi tevékenységet 1994-től az újraindított gyártással folytatták. Első
gyártmányaik gumizárású pillangószelepek és tolózárak, valamint kővágó gépek voltak. Ma fő profil a csővezetéki szerelvények gyártása és
forgalmazása. Széles a termékkínálat: gömbcsapok, pillangószelepek, tolózárak, visszacsapó szelepek, gumikompenzátorok, szennyszűrők, kondenzvíz-leválasztók, karimák, patentívek/csőívek stb. Kiemelt termékük
az UNIBALL gömbcsap és a DISC pillangószelep, valamint legújabb fejlesztésük, a NÁ150–400 mm méretekben kapható acélházas gömbcsap.
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TERVEZŐI
NYEREMÉNYJÁTÉK!

Tervezzen velünk
és nyerjen egy autót!
A Pureco Kft. idén ünnepli 10. születésnapját, és
ebből az alkalomból versenyt hirdetünk tervezők,
mérnökök számára.
Csapadékvíz-, ivóvíz- vagy akár szennyvíztisztítási
munkája van? Október végéig tervezzen Pureco
terméket és/vagy technológiát és nyerjen egy
Toyota Yaris Hybrid személyautót!
További információk: www.tervezzen.pureco.hu
Információs telefonszám: +36 1 224 0697
Eredményhirdetés: 2016.november 17-én
a Pureco Születésnapi Gálavacsoráján.

Személyi hírek
A ZALAVÍZ Zrt. vezérigazgatójának, Nagy Andrásnak a megbízatása 2016.
május 31-én lejárt. A fő részvényes, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város úgy
döntött, hogy a jövőben egy személy tölti be az igazgatóságelnöki és a
vezérigazgatói munkakört. Ennek értelmében június elsejétől az eddigi
elnök, Arnhoffer András tölti be az elnök-vezérigazgatói tisztséget.

Víztiszta megoldások
Ránk számíthat, velünk tervezhet!

Egyesek szerint az ÖKO-AQUA szünetei is hasznosak voltak
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Interjú Szigeti Tiborral,
a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási
vezérigazgató-helyettesével
Portrérovatunkban olyan embereket
igyekszünk bemutatni, akik szakmai
életútjukat tekintve példák lehetnek,
adott esetben az utánuk következőknek,
vagy véleményük, eredményeik alapján
érdekesek lehetnek mások számára. Úgy
is mondhatjuk, az ágazat meghatározó
személyiségeit szeretnénk megszólaltatni.
Nos, Szigeti Tibor a mondandójával,
életútjával mindkettőnek bőven megfelel.

V. P.: Akkor mégis gimnáziumba iratkozott?
Sz. T.: Nem – és itt jön megint Kuklis Lajos. Addig kérleltem ugyanis apámat, hogy kérdezze meg őt, mi is a helyzet az iskolával. Örömömre az
volt a válasz, dehogy szűnt meg a vizes oktatás, csak a technikumi forma
változott szakközépiskolaira. Be is iratkoztam, és 1971-ben itt érettségiztem. Nem mint technikus, hanem mint vízmester. Jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, hiszen a középiskolában is jól tanultam, de nem vettek fel,
így kerültem Bajára, az egyetem vízügyi főiskolai karára. Még a főiskolát
megelőző nyáron diákként a VÍZÉP vállalathoz szegődtem, ahol felajánlották, kössek tanulmányi szerződést, és ha végzek, odamehetek dolgozni. Emlékszem, a kalocsai szennyvízcsatorna építésénél én kentem ki az
aknákban a küneteket. Visszatérve a főiskolához, sikeresen államvizsgáztam, és elmentem a VÍZÉP-hez dolgozni, ahogy megállapodtunk. Szennyvízelvezető rendszert és szennyvíztisztító telepet építettünk, és elmondhatom, itt nagyon sok hasznos szakmai, vezetői tapasztalatot szereztem.

Vízmű Panoráma: Azt hallottam, nyugdíjba készül.
Szigeti Tibor: Igen, a hír igaz, elértem a
nyugdíjkorhatárt, és júliusban befejezem
aktív szakmai pályafutásomat.
V. P.: Azt kérem, tekintsük át az életútját,
annak tanulságaival.
Sz. T.: Lehet, hosszú lesz, hiszen annyi
minden történt velem a negyvenkét év
alatt…
V. P.: Kezdjük az elején: hogyan választotta a vizes szakmát?
Sz. T.: A mese úgy kezdődik, hogy amikor
5-6 éves gyerekek voltunk, és megkérdeztek bennünket, „mi szeretnél lenni”, a
legtöbb társam egyenruhás foglalkozásra vágyott – tűzoltó, kalauz, katona. Én
azt válaszoltam: mérnök! Ennek magyarázata, hogy a szüleimmel ekkor
a Kalocsa melletti Szakmáron éltünk, gyakran jártam ki a határba, ahol
láttam, hogy a Csorna–Foktői-csatornán miként építik az új hidakat. Máig
emlékszem, az építésvezető egy fiatal mérnök, Kuklis Lajos volt, ami azért
érdekes, mert a névmemóriám szelektív. Csodáltam ezt a munkát, és az
építésvezető is felbukkant később még egyszer az életemben. Édesapám
is vizes volt, a Budapesti Vízépítő Vállalatnál dolgozott mint gépkezelő.
Az általános iskolában jól tanultam, ezért a tanárok arra ösztönöztek, és
szüleimet is úgy igyekeztek terelni, hogy adjanak gimnáziumba. Bennem
viszont erősen dolgozott a mérnöki munka iránti érdeklődés. A szüleim
rám bízták a döntést, engedték, hogy menjek a Bajai Vízügyi Technikumba. Mikor azonban megnéztük a továbbtanulási tájékoztatót, szomorúan
láttuk, hogy már két éve megszűnt a bajai technikumi oktatás.

V. P.: Mégis otthagyta őket?
Sz. T.: Igen, mert rengeteg volt a kötöttség, jellemző volt a vándorélet
az újabb és újabb építési helyszínek miatt, a fizetésemelésnél pedig úgy
kezeltek, mint tanulmányi ösztöndíjast, aki úgysem megy el. Tervezgettem magamban, mi lenne a jó. Úgy gondoltam, a cég legyen nagy, mert
az fejlettebb technológiákkal dolgozik, így biztosított a fejlődés. Legyen
nagyváros, mert a kulturális lehetőségek mindig vonzottak. Ennek megfelelt volna a DUTÉP Kecskeméten, de ugyanolyan vándorélet várt volna
ott is. A húgom, aki a vízműnél dolgozott, felajánlotta, hogy megkérdezi,
van-e a képzettségemnek megfelelő munkalehetőség náluk.
V. P: Kitalálom: megkérdezte.
Sz. T.: És volt. Szekeres István, az akkori főmérnök 1977 utolsó napján
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fogadott. Az állásinterjú (akkor még felvételi beszélgetésnek hívták)
vége az lett, hogy január másodikán beléptem a vízműhöz, a kiskunfélegyházi üzemvezető, Kis László mellé mint üzemvezető-helyettes, és ma
is a vízműnél dolgozom.
Ez a december 30. azért is lényeges dátum számomra, mert elmentem kucsmát vásárolni a Kuti butikba, és ott találkoztam először későbbi
feleségemmel. Busszal kellett járnom Kiskunfélegyházára, és egyik nap
látom a „Kuti butikos” hölgyet, hát persze hogy megkérdeztem, szabad-e
a hely mellette…
V. P.: És szabad volt?
Sz. T.: Igen, és gyorsan peregtek a dolgok, szeptemberben már össze is
házasodtunk. Ő már 1971-től a vízműnél dolgozott, és innen ment négy
éve nyugdíjba mint gazdasági igazgató. Az események a másik szálon is
gyorsan változtak, 1979-ben Kecskeméten a Vízhálózati Üzemnél megüresedett a vezetői hely, és „bevittek” üzemvezetőnek. Ez Benkó Zoltán
igazgatósága alatt történt, aki nagy formátumú vezető volt, a mai napig
emlegetik.
V. P.: Hallottunk róla, vízműdomb, meg szabadidőközpont fűződik a
nevéhez.
Sz. T.: Ez is igaz, de sokkal többet tett ennél, ami a többi igazgatóra is igaz,
mert három igazgatót szolgáltam. Ha már szóba kerültek, megérdemlik,
hogy beszéljünk róluk. Nagyon különböző emberek, és mindhárom másmás területen alkotott kiemelkedőt.
V. P.: Lehet, hogy itt kell keresni az okát, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. évtizedek
óta több tekintetben is az élen jár?
Sz. T.: Nem az egyedüli letéteményesei a sikernek, de kétségtelenül ők
adták az alapokat, melyre mi, többiek építhettünk.
Benkó Zoltán rendkívül határozott, kissé nyers egyéniség volt, megfelelő döntéshozói háttérrel, de ő volt az, aki belénk verte az igényességet a saját munkánkkal szemben, nyilvánvalóan ez átöröklődik az utódokban. Folyamatosan kezdeményezett, és az akkori nagy volumenű
építkezések az ő személyes sikerei. Azt is megtanította, ha elérsz egy
szintet, az már kötelez!
Szekeres István visszafogottabb volt, és hatalmas intellektusával
szerzett elismerést. Legnagyobb érdeme, hogy egyben tudta tartani a
céget a kilencvenes évek első felében – amikor sok vízmű darabokra hullott –, és levezényelte a részvénytársasággá alakulást. Ez volt az az időszak, amikor bevezettük az informatikai rendszereket, a távműködtetést,
tehát jelentősen korszerűsödtünk.
Harmadik vezérigazgatóm a jelenlegi, Kurdi Viktor. Ő ismét más
egyéniség. Sikerrel keresi a kitörési pontokat, mindazt, ami adott lehetőségként ott van, de más nem foglalkozik vele. Például így bővültünk
jelentősen az integráció során.
V. P.: Igen, erről szeretném kérdezni, de fejezzük be a félbehagyott életutat. Ott tartottunk, hogy kinevezték kecskeméti vízhálózati üzemvezetőnek 1979-ben.
Sz. T.: Igen, ebben a beosztásban dolgoztam 1993-ig. Itt ismertem meg
a csavarok szintjéig a vízellátó rendszereket. Mindig is fontos tényező
volt az életemben a munkatársak bevonása és a kölcsönös elfogadottság elérése, mert szerintem ezen múlik szinte minden. A mai napig úgy
szólítanak: főnök, és főnök csak az lehet, akit elfogadnak. Ehhez az kellett,
hogy sorsközösséget vállaljak velük, kint legyek a legkeményebb télen is
a hibajavításoknál, valamint tegyek mellé valami olyan pluszt, ami jólesik
nekik. Így találtuk ki az üzemszintű TMK-kirándulásokat, amikor elmen-
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tünk egy-két napra együtt, és a mai napig mindenki szívesen emlékszik
vissza ezekre!
V. P.: De bármilyen jól érezte magát köztük, továbbvitte az útja!
Sz. T.: Igen, 1993-ban megtudtam, hogy jelölt vagyok a főmérnöki posztra. Ekkor már Szekeres István volt a vezérigazgató Én túl nagy lépésnek
tartottam a főmérnökséget, ezért javasoltam neki, hozzuk létre Kecskeméten az ivóvíz-ellátási üzemmérnökséget, benne a hálózatfenntartással,
az üzemeltetéssel, a leolvasással és az értékesítéssel. Ezt ő elfogadta, és
ennek a szervezetnek lettem a vezetője. Közben elvégeztem a bajai főiskola szakmérnökijét. 1997-ben léptem a szakmai nyilvánosság elé, amikor egy Sopronban tartott hálózati konferencián a vízhálózatok rekonstrukciójáról tartottam előadást.
V. P.: Mégis jött megint a változás.
Sz. T.: Sohasem volt karrierálmom, de mindig benne voltam a kalapban
változások idején, és mindig engem húztak ki. 1999-ben vízszolgáltatási
ágazatvezető főmérnökké neveztek ki, és kezdhettem újra a csapatépítést. Hogy rövidítsek, 2007-ben neveztek ki szolgáltatási vezérigazgató-helyettessé, hozzám tartozik mindennemű műszaki szolgáltatási kérdés, sőt a beszerzés és az anyaggazdálkodás is.
V. P.: Mi a MaVíz-ből ismerjük, ott milyen tisztséget tölt be?
Sz. T.: 2008-tól vagyok a Műszaki Bizottság tagja, később az operatív
vezetésbe is beválasztottak. 2009-ben a Magyar Hidrológiai Társaság
Bács-Kiskun Megyei Szervezete Víziközmű Tagozatának elnökévé, 2011ben az MHT megyei alelnökévé választottak. 2014-ben az MHT Vízellátási
Szakosztályának elnökségébe is bekerültem.
V. P.: Ha már itt tartunk, biztos kapott kitüntetéseket is.
Sz. T.: A MaVíz-től 2004-ben Elismerő Oklevelet és 2013-ban Víz Világnapi
Emlékérmet, az MHT-tól Pro Aqua kitüntetést 2011-ben.
V. P.: A vitrinek teli vannak serlegekkel. Hogy kerültek ezek ide?
Sz. T.: Az egyre sikeresebb BÁCSVÍZ-KVSC úszóegyesület elnöke vagyok,
ezek a versenyekről elhozott díjak. E tevékenységem nyitott kaput a város meghatározó emberei felé, a mai napig fontos kapcsolat ez a cég
számára is.
V. P.: Hogy néz ki ezek után a jövő?
SZ. T.: Én azt tartom, ha eljön az idő, akkor ne erőlködjön az ember. Én
mindent elértem, még többet is, mint amit eredetileg szerettem volna.
Túlteljesítettem, de valójában nem ez a fontos, hanem az, hogy szakmailag és vezetőként sikeresen végigvittem mindent, amit egy vízműnél
lehet. Azt gondolom, most már jöhetnek mások, teret engedek a fiatalabbaknak, és ez egy teljesen természetes dolog.
Nálam pedig a cég helyébe belép a család, saját magam és azok a
dolgok, amikre sohasem volt időm. Feltöltődés kell, és befelé is kiteljesedhet az ember, meg fogom találni a módját.
V. P. Igen, értjük, de szeretnénk megkérdezni pár dolgot. Nem érdektelen, hogy látja ezeket. Itt van az integráció. Mit tart róla?
SZ. T.: Én elsősorban a saját tapasztalataim alapján tudok véleményt
mondani. Egy bizonyos szakmai színvonalig a kis vízműveket is lehet jól
üzemeltetni, de ezeknél a kis cégeknél természetes, hogy nem tudott
végbemenni mélyebb szakosodás, az informatikai, irányítástechnikai
rendszerek bevezetése, ami nagyban befolyásolja a szolgáltatás biztonságát, minőségét. Erre nem is volt forrásuk, hiszen a kis vízművek létre-
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hozását éppen az alacsony díj lehetősége ösztönözte. Tehát nem volt
forrás a rendszerek megfelelő műszaki állapotban tartására és pótlására
sem. A kisebb települések jó részét lepusztult rendszerekkel vettük át.
Tetézi a gondokat, hogy ezeket az alacsony díjakat – amik amortizációt
nem vagy alig tartalmaztak – fagyasztották be, illetve csökkentették a
rezsitörvény által.
V. P.: Az üzemeltetés hatékonysága szempontjából hogyan néz ki a
dolog?
SZ. T.: Már jó húsz évvel ezelőtt azzal foglalkoztam, hogy mekkora az az
üzemnagyság, ami a leghatékonyabban működtethető. Most is azt mondom, mint akkor, hogy eszközkihasználtság, logisztikai feladatok, önkormányzati kapcsolatok és átláthatóság szempontjából egy kb. 60 km-es
sugarú kör, vagyis a régi megyei vízművek szolgáltatási területeinek
nagysága optimum körüli volt.
Amikor a MaVíz benchmarking klubjában e kérdést vizsgáltuk, akkor is erre az eredményre jutottunk. Tehát létezik méretgazdaságosság,
de annak nem csupán alsó, hanem felső határa is van! Éppilyen fontos,
hogy az optimális szolgáltatási terület csak egy esély a jó és hatékony
működéshez!
V. P.: Milyennek látja a vízminőség-javító program eredményeit?
SZ. T.: Ezt jól ismerem, mert 3 kivételével valamennyi településünket
érintette. A tapasztalataim nem egészen egyeznek azzal a kedvezőtlen
képpel, amiről sok helyen hallani lehet. Kecskeméten kifogástalanul
működik az újjáépített biológiai ammónia- és arzénmentesítő. A többi
helyen 80-90%-osnak értékelem az eredményeket. Ezt úgy értem, hogy
ilyen arányban tudtuk érvényre juttatni a tervezés, a kivitelezés, de az
egész beruházás folyamán a szakmai szempontjainkat. Ehhez az kellett,
hogy állandóan a tervezők, kivitelezők és döntéshozók nyakára jártunk,
és ha valami nem felelt meg a szakmai elvárásainknak, addig érveltünk,
erősködtünk, amíg igazat adtak, vagy legalább kénytelenek voltak úgy
csinálni.
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is gondnak látom, hogy a felsőoktatási intézményekben nincs elegendő
jó tanár. Pedig milyen büszkék a politikusaink arra, hogy a vizes szakembereink mennyire elismertek nemzetközileg. A szakképzésben is egyre
romlik a helyzet, ha vannak is szakemberek, nem hozzánk akarnak jönni
a folyamatos munkateher és a jövedelmi helyzetünk miatt. Mi egy évig
kerestünk villanyszerelőt, és csak úgy sikerült felvenni egyet, hogy vállaltuk a képzésének költségeit.
V. P.: Pedig sokat mondjuk, a vízszolgáltatás mint tevékenység társadalmi szinten is értéket jelent, viszont nem tud kellő mértékben érvényre
jutni. Mi az, ami valóban érték, és mi az, ami hiányzik?
Sz. T.: Érték mindenekelőtt az elkötelezettség, a hivatástudat, az együtt
gondolkodás, a tudásmegosztás és a segítőkészség. Ezek régóta jellemzik a szakmát, de azt gondolom, nyitnunk kell nekünk is a korszerű, hatékony szervezetirányítás és érdekérvényesítés felé. Helyzetünket nehezíti, hogy az ágazat kormányzati irányítása rendkívül széttagolt, túl sok
gazdánk van.
V. P.: Végül mi az az egyetlen, legfontosabb tanács, amit megfontolásra
ajánl mindenki számára?
Sz. T.: A szakmai alázat. Lehet valaki okos, képzett és szerencsés, igazán
eredményes és elismerésre méltó csak a szakmai alázat megtartásával
lehet.
V. P.: Köszönjük szépen!

V. P.: Egyes szakemberek szerint a víziközmű-szolgáltatás leggyengébb pontja az ellátórendszerek műszaki állapota. Önnek mi a véleménye erről?
SZ. T.: Ez nem új keletű kérdés, hiszen a Vksztv. megalkotásának egyik
indítéka éppen az volt, hogy megteremtse a műszaki jellegű pótlások,
felújítások fedezetét. Sajnálatos, hogy ez megfeneklett a díjak befagyasztásával, az ágazatot érintő terhek növekedésével és a vagyonértékelések
időben történő eltolásával. Közismert fogalom, hogy egy műszaki rendszernek meghatározott az élettartama. Ahogy az idő múlik, még nem
feltétlenül jelennek meg ellátási problémák, de egyre inkább csökken
a működtetés gazdaságossága, vagyis a működőképesség fenntartása
egyre több költséget von el a tényleges pótlásoktól. Ez egy lefelé tartó
spirál, ami a feltételrendszer megváltoztatása nélkül előbb-utóbb ellátásbeli gondokhoz vezet.
V. P.: Mondok egy másik neuralgikus pontot, ami szintén egyfajta pótlási kérdés. A víziközmű-szolgáltatóknál dolgozó munkavállalók átlagéletkora meglehetősen magas. Kiöregszenek, emellett egyre gyakrabban
lépnek ki a jó szakemberek.
Sz. T.: Igen, és bár a BÁCSVÍZ Zrt. jobb helyzetben van e tekintetben, mi
is érzékeljük ezt a gondot. A vízszolgáltatás egy olyan szakma, ahol az
ismeretek jó részét a gyakorlatban lehet megszerezni. A régi vezető, a
régi szaki adja át munka közben a tudását. Ez egyfajta kontinuitás, és ha
a visszafogás hosszú, a szál megszakad. Ha a mérnökképzést nézem, azt
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