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Vizet mindenkinek! – ez nemcsak a vízvilágnapi mottó, ha-
nem az idei, XXII. Víziközmű Konferencia mottója is. Ahogyan 
a MaVíz elnöke a konferenciára készült programfüzetben 
fogalmaz: „…ebben a mondatban tényleg benne van az esz-
szenciája a mindennapi munkánknak (…)”

A mottó valóban nagyon jól kifejezi a tevékenységünk szolgáltatás-, 
kiszolgálásjellegét. A hazai víziközmű-szolgáltatási ágazat szokásos éves 
seregszemléjén tanúi lehettünk annak, hogy az egyre szoruló gazdasági, 
munkaügyi és fenntarthatósági hurok ellenére szakmai munka folyik az 
ágazatban. Nemcsak azokra a kollégáinkra lehetünk büszkék, akik nap 
mint nap szélben, esőben, fagyban vagy éppen kánikulában a terepen áll-
nak helyt, és minden munkát elvégeznek, hanem azokra is, akik szellemi 
tudásukkal a hatékony és a minőségi szolgáltatás fejlesztésén ügyködnek.

Aktuális számunkban igyekeztünk átfogó képet adni erről a sereg-
szemléről és röviden minden szekció munkáját bemutatni. Reméljük, 
hogy ez ösztönzőleg hat az ágazaton belüli kommunikációra, a tudás és 
a tapasztalatok megosztására. Ebben szívesen nyújt segítséget és ennek 
ad teret ez a folyóirat is! Bár minden díjazott személyes bemutatására a 
rendelkezésre álló terület nem elégséges, de igyekszünk a kiemelt elis-
merést kapott kollégák életútját röviden bemutatni. Minden díjazottnak 
pedig ezúton is gratulálunk! Jelen lapszám további írásai nem kötődnek 
egy szűkebb témához.

Először vízbázis-üzemeltetési tapasztalatokról olvashat-
nak részletes és tanulságos beszámolót. Talán azt is mond-
hatjuk, hogy az éghajlatváltozás okozta szélsőségek és azok 
időtartamának növekedése új kihívásokat és új feladatokat, 
fejlesztéseket indukál. Az átalakuló víziközmű-szolgáltatás új 
kihívásai közül az egyik legizgalmasabb az irányítás (üzemi-
rányítás) központosításának témája. Ennek tapasztalatairól 
kapunk átfogó képet a következő cikkben. Fontos kérdésről 

van szó, mert az irányításközpontosítás egyrészt (gazdasági és műszaki) 
hatékonyságnövelési eszköz lehet, nem megfelelő felépítés esetén azon-
ban nagy kockázatot is hordozhat magában.

Az egyik korábbi, vagyongazdálkodással kapcsolatos számhoz szól 
hozzá a következő cikk, mely vagyongazdálkodással kapcsolatos átfogó 
képet tár elénk. Ebben az átfogó képben nemcsak a jogi, gazdasági, nem-
zetközi best practice kérdések kerülnek terítékre, hanem a vagyongaz-
dálkodási szabvány kérdése és témája is megjelenik a folyóirat hasábjain. 
Ezen szabvány használata talán út is lehet a szolgáltatók számára az egy-
séges szempontok érvényesítésének irányába?

A modellezés jövőbe mutató használatával foglalkozik a következő 
cikk. Olyan tudományos igényű fejlesztés bemutatására kerül sor, mely 
egy nyomászóna esetén alkalmas arra, hogy műszaki-gazdasági szem-
pontból optimális megoldást nyújtson a tűzivízigény kielégítésére.

Egy UV-reaktor tervezési tanulságairól szóló cikk szintén a modelle-
zési lehetőségek innovatív használatáról szól, valamint az energiahaté-
kony üzemeltetéshez szükséges valós idejű dózisbecslés algoritmusát is 
bemutatja. Jó olvasást!
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A vízbázisról ellátott települések
A Tass, Gudmon-foki sekély mélységű, parti 
szűrésű regionális vízbázisról 9 környező te-
lepülés (összesen 25.341 fő) vízellátása törté-
nik, melyek közül a vízbekötéssel rendelkező 
fogyasztók szempontjából Kunszentmiklós a 
legjelentősebb (7369 fő), míg a legkevesebb 
fogyasztóval (481 fő) Kunpeszér rendelkezik.

A víztermelés alakulása
2016. évben a vízbázisból kitermelt víz mennyi-
sége a korábbi évhez képest ~ 30%-kal emelke-
dett (1.028.526 m3 –—> 1.309.897 m3), aminek oka, 
hogy az év első felében üzembe helyezésre ke-
rültek a térségben zajló ivóvízminőség-javító 
program keretében a Kunadacs, Kunpeszér és 
Szabadszállás települések vízellátása céljából 
megépült távvezetékek. 2018. évben tovább 
már nem emelkedett a kitermelt vízmennyiség, 
hanem a korábbi évhez képest 10%-kal csök-
kent (1.857.715 m3 –—> 1.634.358 m3). 

Hidrogeológiai adottságok
A vízbázis Tass község külterületi részén, a 
Duna folyam bal partján a 1583,8–1585,3 fkm 
közötti szakaszon helyezkedik el (1. kép).

A vízbázis termeltetésére összesen 16 da-
rab sekély mélységű csőkút létesült (1. ábra).

Az összes kút a nyári gát és az árvízvédelmi 
töltés közötti ártéri területen, a Duna partvo-
nalától ~ 65,0 m, míg a nyári gát lábától ~ 3-4 
m távolságban létesült.

Jelenleg üzemszerűen 10 db kúton folyik a 
víztermelés. A többi kút a kedvezőtlen műszaki 

állapot (T-1. és T-2. jelű vízműkutak), továbbá a 
kitermelhető víz mennyisége, illetve minősége 
(a vízbázis D-i részén létesült T-7., T-8., T-9. és 
T-10. jelű vízműkutak) miatt üzemen kívül lett 
helyezve. A vízbázisból kitermelhető víz meny-
nyiségét és minőségét a geológiai, hidrológiai 
és antropogén eredetű tényezők, illetve hatá-
sok jelentős mértékben meghatározzák.

A kutak által szűrőzött vízadó réteg átla-
gosan 6,0-13,0 m mélységben helyezkedik el 
a terepszint alatt, anyagát tekintve jellemzően 
durva szemű homok, apró és középszemű ka-
vics alkotja. A vízadó réteg vastagsága a T-1.–T-5. 
jelű kutak között egyenletesnek mondható, né-
hol találhatók kisebb kivastagodások, például 
a T-1.–T-3. jelű kutak közötti szakaszon. A T-1. 
jelű kúttól északi irányban a vízadó réteg felté-
telezhetően tovább „nyílik”, a T-6. jelű kúttól déli 
irányban pedig a vízadó réteg fokozatosan elvé-
konyodik (2. ábra). A vízadó réteg kelet–nyugati 
kiterjedését tekintve elmondható, hogy a vízadó 
réteg keleti irányban fokozatosan elvékonyodik, 
nagy valószínűséggel a szemszerkezete is fino-
modik. Jelentős elvékonyodás a vízbázistól szá-
mított körülbelül 1,3 km-re kezdődik. A vízbázis 
É-i részén lévő kutak víztermelés szempontjából 
kedvező adottságai a termeltetett vízadó réteg 
kedvező kifejlődésére (durva szemű kavicsos 
homok, 2. kép) és vastagságára (T-11. jelű kútnál 
9,0 m-es a kivastagodás) vezethetőek vissza.

Vízminőségi jellemzők
A vízbázis É-i részén lévő kutak  vízminőségére 
további kedvező hatást gyakorol, hogy az úgy-
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KIHÍVÁSOK A TASS, GUDMON-FOKI 
PARTI SZŰRÉSŰ REGIONÁLIS VÍZBÁZIS 
ÜZEMELTETÉSÉBEN

kivonat A BÁCSVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő Tass, Gudmon-foki parti szűrésű regionális vízbázisról – melyből 10 
sekély mélységű kút termel – 9 környező település (Kunszentmiklós, Tass, Dunavecse, Szalkszentmárton, Apostag, 
Szalkszentmárton, Apaj, Szabadszállás, Kunadacs és Kunpeszér) vízellátása történik.  A vízbázis Tass község külterületi 
részén, a Duna folyam bal partján a 1583,8–1585,3 fkm közötti szakaszon helyezkedik el. A kutak által szűrőzött víza-
dó réteg átlagosan 6–13 m mélységben helyezkedik el a terepszint alatt, anyagát tekintve jellemzően durva szemű 
homok, apró és középszemű kavics alkotja. A vízbázisból kitermelhető vízmennyiséget jelentős mértékben limitálja a 
Duna vízszintje, ugyanis az utóbbi időben meghatározó közép- és kisvíz esetén a kutaknak már a nyugalmi vízszintje 
is belemetsz a kutak által szűrőzött szakaszba, így azon a részen már megindul a levegővel való érintkezés hatására a 
vas- és mangán-oxidok képződése által a vízadó réteg pórusainak eltömődése. A vázolt probléma mérséklése/megol-
dása az alábbiak szerint lehetséges: a kutak üzemének optimalizálása a mindenkori Duna-vízállás figyelembevételével, 
ütemezett és tervszerű rétegregenerálás végrehajtása, esetleg másik (alternatív) vízbázis keresése.

kulcsszavak parti szűrésű vízbázis, a vízadó rétegben kivált vas- és mangáncsapadékok eltávolítása, kutak vízszolgáltató 
képességének megőrzése, üzemoptimalizálás

CSISZÁR ENDRE  hidrogeológus, Bácsvíz Zrt.

1. kép: A kutak elhelyezkedése 
(Google Earth Pro, 2019)

1. ábra: Parti szűrésű kutak jellemző szerkezete 
(VIKUV Zrt., 2014)
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nevezett háttér felőli utánpótlódás csekély 
mértékű, ami azt eredményezi, hogy az ant-
ropogén szennyező források által esetlegesen 
szennyezett talajvíz a vízmű vízbázisának víz-
minőségét kedvezőtlen irányba befolyásoló 
hatása csak egészen minimálisan érvényesül 
(1. táblázat). Félkövér betűtípussal azok a mért 
koncentrációértékek kerültek kiemelésre mind 
a Duna, mind pedig a talajvíz esetében, ame-
lyek az adott komponens tekintetében a parti 
szűrésű vízbázis vízminőségét meghatározzák.

Dél felé haladva a vízadó réteg egyre in-
kább finomodó szemcsemérete (3. kép) és 
fokozatos elvékonyodása miatt a kutak vízter-
melő képessége fokozatosan romlik. Jelentős 

mértékű elvékonyodás (2-3 m-es rétegvastag-
ság-csökkenés) tapasztalható a T-10. jelű víz-
műkúttól D-i irányban (4. ábra). A vízbázisból 
kitermelt víz ammónium-, nitrát- és nitrittartal-
ma határérték alatti, a vas- és mangánkompo-
nensek viszont meghaladják a vonatkozó jog-
szabályban előírt határértéket. 

A T-7. jelű kúttól D-i irányban elhelyezkedő 
kutaknál (T-8., T-9. és T-10. jelűek) felerősödik 
a háttér felőli utánpótlódás, ami a termelt víz 
vízminőségének romlásában is megmutatko-
zik (egyre inkább növekvő ammónium-, nitrát- 
és nitritkoncentrációk). Tekintettel arra, hogy 
az előbbiekben említett 3 kút a belőlük kiter-
melhető víz kedvezőtlen minősége miatt már 

hosszú ideje üzemen kívül van 
helyezve, mért vízminőségi ered-
ményekkel nem tudom igazolni 
ezt az állítást.

A Duna folyam hatása 
a vízbázis vízkészletére
A Duna folyam és a vízműkutak 
vízszintadatainak korrelációja 
alapján megállapítható, hogy a 
vizsgált 6 éves időszakban lát-
szanak a nyári időszakban sajátos 
kisvízzel jellemezhető hónapok, 
valamint a Duna, ezáltal a kutak 
nyugalmi vízszintje is trendszerű 
csökkenést mutat, ami a szélső-
séges időjárási körülményekkel 
(hosszan tartó, csapadékmentes 
és rövid időtartamú, kevés csa-
padékkal jellemezhető időszakok 
gyakorisága), illetve a Duna med-
rének folyamatos mélyülésével 
magyarázható (3. ábra). Ugyan-
akkor elmondható, hogy a kutak 

nyugalmi vízszintjének változása kö veti a 
Duna folyam vízállásának alakulását. 

Az előbbiekben leírtak alapján könnyen 
belátható, hogy a kutakból kitermelhető víz 
mennyiségét és minőségét a Duna mindenkori 
vízszintje jelentős mértékben meghatározza. 
Minél alacsonyabb a Duna vízállása, a kiter-
melt víz annál jelentősebb mértékben szárma-
zik a háttér felől, a talajvízből, ami hosszú távon 
a kitermelt víz minőségét is kedvezőtlen irány-
ba befolyásolja.

A vízműkutak hozama dunai kisvizes idő-
szakban a középvízi hozamnak átlagosan 65, 
míg a létesítéskorinak mindössze 57%-a.

A termeltetett vízadó összlet vízkészlete 
döntő mennyiségben a Dunából származik, és 
a mederfalat borító iszapos-agyagos rétegen 
(kolmatált zónán) átszűrődve jut a vízadóba.

Minél vastagabb a kolmatált zóna, a víz 
annál nehezebben áramlik át rajta, tehát egy 
bizonyos vastagság elérését követően a víz-
készlet-utánpótlódás lassúvá és nehézkessé 
válik, ugyanis a vízadóban a mederfalon ke-
resztül bejutó víznek igen nagy ellenállást kell 
leküzdenie. További gáthatást jelentenek a 
partvédelem céljából elhelyezett bazaltkocka-
kövek, melyek a beszivárgási felületet jelentős 
mértékben lecsökkentik (4. kép).

A vízadó réteg kolmatációjának 
hatásai
Kedvezőtlenül hat továbbá a kutakból kitermel-
hető vízmennyiségre, illetve a kutak fajlagos 
vízadó képességére a vízadó és  szűrőrétegek 

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

2. kép: A kutak által szűrőzött vízadó réteg jellemző 
szemcseösszetétele a T-13. jelű kút szelvényében 
(a szerző felvétele, 2014)

3. kép: A termeltetett vízadó réteg jellemző szem-
szerkezete a T-15. jelű kút szelvényében (a szerző 
felvétele, 2014)

1. táblázat: A vízbázisból kitermelt víz minősége a Duna és a talajvíz minőségéhez viszonyítva 
(a szerző saját szerkesztése)

2. ábra: A vízbázis vízföldtani hossz-szelvénye a nyugalmi és a termelés közben kialakuló üzemi vízszintekkel 
(Geohidroterv Kft., 2001)
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kolmatációja (okkeresedése), mely a vízben ol-
dott állapotban lévő vas és mangán levegővel 
történő érintkezés hatására végbemenő oxidá-
cióját követő kicsapódást jelenti.
A kutak üzemeltetéséből eredő kolmatáci-
ón felül a vízadó réteg és a Duna mindenkori 
vízállásának egymáshoz viszonyított térbeli 
helyzete főleg kisvízi időszakban önmagában 
is kolmatációt eredményez, ugyanis a vízadó 
réteg sekély mélységéből adódóan alacsony 
Duna-vízállás esetén a vízműkutak nyugalmi 
vízszintje a szűrőzött szakaszba süllyed (a te-
repszinttől számított 6-7 m-es mélység alá), ez-
által a kút termeltetése esetén nem ritka, hogy 
a szűrőzött vízadó réteg több mint 50%-a le-
vegővel érintkezésbe kerül (5. ábra).

A vas(II)- és mangán(II)-ionok oxidáció-
ja vas(III)-ionná, illetve mangán(IV)-ionná az 
alábbiak szerint történik:

Ha a Duna folyam alacsony vízállása miatt az 
üzemi vízszint a víztermelés következtében 
belemetsz a vízadó rétegbe, tehát annak egy 
része levegővel érintkezik, akkor az oxigén ha-
tására a vízadó réteg szemcséin, illetve a szű-
rőszerkezet felületén oxidált formában kiválik 
a korábban redukált, ezáltal vízben oldott álla-
potban lévő vas és mangán. 

A csapadékképződés eredményeképpen a 
vízadó réteg pórustere és a kút szűrőszerkeze-
te eltömődik, aminek eredményeképpen a hid-
raulikai ellenállásuk jelentősen megnő – ez a 
fajlagos vízhozamok növekedésében mutatko-
zik meg leginkább –, így a víztermelés hatására 
egyre jelentősebb mértékben süllyed a kutak 
üzemi vízszintje, és csökken a kitermelhető 
vízmennyiség. A vízadó réteg mind-mind na-
gyobb része érintkezik a levegővel, az oxidált 
állapotú vas- és mangáncsapadékok (jellem-
zően oxidok, illetve oxi-hidroxidok) képződése 
annál inkább intenzifikálódik. 

A süllyedő üzemi vízszintek és a csökkenő 
kitermelhető vízmennyiség eredményeképpen 
adott mennyiségű víz kitermeléséhez egyre na-
gyobb energiaráfordítás szükséges.

Mindemellett az oxidatív környezet a széna-
célanyagú szerelvények (pl. szűrőrakat, termelő-
cső és búvárszivattyú) korrózióját eredményezi 

(5. és 6. kép), a vas- és mangán-oxid-csapadék 
pedig azok felületén bevonatot képez, mely a 
vastagsága függvényében az áramlási kereszt-
metszetet is szűkítheti (7. kép). Tekintve, hogy a 
Duna vízállására nincsen közvetlen ráhatásunk, 
illetve a vízigény a nyári időszakban a legna-
gyobb, amikor a Dunán jellemzően kisvízi idő-
szak van, a vas- és mangáncsapadék képződését 

leghatékonyabban a kútüzemrend optimalizá-
lásával lehet elérni. Az üzemrend-optimalizálás 
lényege, hogy a vízbázist nem szabad pont-
szerűen „leterhelni” (4. ábra), azaz 2-3 kedvező 
hozamadottságú kúttal a vízigényeket kielégí-
teni, hanem az összes, vízhozam és vízminőség 
szempontjából üzemképes kutat alacsony hoza-
mon termeltetve kell a vízigényeket kielégíteni.

A kolmatáció mérséklésének 
alternatívái, a vízbázis vízadó 
képességének fenntartása
Pontszerű termeltetés hatására a depresszió 
6-7 méter hosszúságban belemetsz a vízadó 
rétegbe, ami jelentős mértékű kolmatációt 
von maga után, míg a több kúttal alacsony 

3. ábra: A Duna és a vízműkutak nyugalmi vízszintjének alakulása 2013–2018 között (a szerző saját szerkesztése)

4. kép: A partvédelmi célt szolgáló kockakövek 
(Baki Zoltán, BÁCSVÍZ Zrt., 2018)

6. kép: Vas- és mangán-oxid-csapadék a kútból 
kiépített búvárszivattyún (BÁCSVÍZ Zrt., 2009)

7. kép: Parti szűrésű vízműkútból kiépített szerelvény 
vas- és mangáncsapadékkal borított belső felülete

5. kép: Vas-oxid-bevonat a kútból kiépített szűrő-
rakaton (BÁCSVÍZ Zrt., 2007)
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vízhozam mellett megvalósított termelés ered-
ményeképpen a szűrőzött szakasz 2-3 métere 
kerül levegőborítás alá (5. ábra), ezáltal a vas- 
és mangáncsapadékok képződésnek mértéke 
is csekélyebb lesz.

A vízadó réteg kolmatációja a kutak körü-
li 1-2 m sugarú térrészben a legintenzívebb, 
ugyanis a termeltetés hatására a kút gyűrűs te-
rén kívül itt a legnagyobb a vízszintcsökkenés 
mértéke. A kolmatáció mértékének csökkené-
se érdekében, rétegregenerálás céljából a ko-
rábbi években sósavval, majd pedig citromsav-
val évi ütemezésben végeztünk kúttisztítást a 
kutak vízadó képességének megőrzése, illetve 
javítása céljából, azonban elmondható, hogy 
fáradozásaink ellenére az elvégzett beavatko-
zás nem hozta meg a várt, hosszan tartó ered-
ményt. Ennek oka egyrészt az, hogy a tisztítási 
műveletek elvégzését követően is a vízbázis 
É-i részén lévő, kedvezőbb vízszolgáltatási 
 paraméterekkel rendelkező kutak voltak foko-

zattan igénybe véve, illetve a vegyszer nem ke-
rült célzottan nyomás alatt „bedugattyúzásra” a 
vízadó rétegbe, csupán a kútba lett beleöntve, 
illetve a savazás hatóidejének kivárását köve-
tően nem történt kompresszorozás.

2018. év tavaszán szakvállalkozóval elvé-
geztettük a vízbázis É-i, kedvező rétegvastag-
sággal és -kifejlődéssel jellemezhető részén lé-
tesült, T-12. jelű vízkútkompresszor szakaszos 
üzemeltetése által előidézett „víztükör-lenge-
téses” rétegregenerálását. 

Az eredményesség értékelése céljából el-
végeztük a kút próbaszivattyúzását és vissza-
töltődés-mérését a karbantartási munka elvég-
zése előtt és után is (6. és 7. ábra).

Az elvégzett munkálatok eredményesnek 
tekinthetők, ugyanis a kút fajlagos hozama 
30%-kal kedvezőbbé (15 l/p/m → 45 l/p/m) 
vált, valamint a visszatöltődés is rövidebb 
idő (6 min → 0,5 min) alatt végbement. Tehát 
a szűrőzött szakasz és a vízadó réteg pórusai-
nak eltömődöttsége (kolmatációja), ezáltal az 
ellenállása csökkent.

Az előbbiekben leírtakon túl folyamatosan 
törekszünk a vízműkutak közötti egyenletes 
terheléselosztás megvalósítására az egyes ku-
tak vízszolgáltató képességének figyelembe-
vétele mellett (8. ábra).

A csekély vízadó képességgel bíró kutak 
kapacitásának növelése, valamint a kedvező 
vízszolgáltatási paraméterekkel jellemezhe-
tő kutak adottságának megőrzése, ezáltal az 
egy kútra jutó terhelés további csökkentése 
érdekében a rétegregenerálást szakvállalkozó 
bevonásával továbbra is végezzük, illetve szük-
ség esetén ezeknek a kutaknak a melléfúrásos 
felújítását is tervezzük.

4. ábra: A termelt víz megoszlása kutanként 2017. évben (a szerző saját szerkesztése)

5. ábra: A T-12. jelű kút Q – H görbéje (a szerző saját szerkesztése)

6. ábra: A karbantartási munka eredményességének ellenőrzését szolgáló Q-H görbe (a szerző saját szerkesztése)



6 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 4

7. ábra: A karbantartási munka eredményességének ellenőrzését 
szolgáló visszatöltődési görbe (a szerző saját szerkesztése) 8. ábra: A termelt víz megoszlása kutanként 2018. évben (a szerző saját szerkesztése)

Bevezető gondolatok
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 6 megyé-
ben végzi tevékenységét. 378 településen 
több mint 833 ezer ember ivóvízellátását biz-
tosítja, továbbá 211 településen közel 609 
ezer ember számára gondoskodik a szenny-
víz elvezetéséről és tisztításáról.

A feladat ugyanaz, mint máshol: fel-
használóink számára megfelelő minőségű, 
mennyiségű és nyomású ivóvíz folyamatos 
biztosítása; a szennyvízágazatban pedig a 
keletkező szennyvizeknek a lehető leggyor-
sabb, legbiztonságosabb úton és módon a 
szennyvíztisztító telepre juttatása, majd ott 
olyan mértékű megtisztítása, hogy a befo-
gadóba engedve annak öntisztuló képessé-
gét már ne veszélyeztesse, azaz a természeti, 
ökológiai egyensúly ne sérüljön.

Tevékenységeinket egyre szigorodó jog-
szabályi feltételeknek eleget téve és komoly 

kihívást jelentő gazdasági környezetben 
kell végeznünk.

A DRV Zrt. szolgáltatási 
területe 
A kihívásokra adott egyik válasz, mellyel 
szolgáltatásunkat eredményesen végez-
hetjük, a folyamatirányító rendszerek 
(SCADA-rendszerek) megfelelő alkalma-
zása. A cikkben a vállalatunknál alkalma-
zott mindennapos üzemeltetési feladatok, 
valamint a nagy kiterjedésű SCADA-rend-
szerek kapcsolata kerül bemutatásra rö-
viden. Hangsúlyozottan nem szoftver-, 
hanem szervezeti, üzemeltetési-szolgál-
tatási oldalról.

Előzmények, kialakítási és 
működési elvek
Az olyan, földrajzilag is nagy kiterjedésű 

NAGY KITERJEDÉSŰ FOLYAMAT-
IRÁNYÍTÓ (SCADA-) RENDSZEREK A 
GYAKORLATBAN

kivonat Napjaink víziközmű-szolgáltatását, a szolgáltatás kihívásaira adott válaszokat nagymértékben meghatározza 
a folyamatirányítás fejlettsége, kiterjesztettsége, alkalmazási lehetőségeinek kihasználtsága. Az ágazatban lezajlott 
integráció még inkább ebbe az irányba terelheti a döntéshozókat. A mai napig fenntartásokkal fogadják azonban a 
nagy kiterjedésű folyamatirányító rendszerek alkalmazásának bevezetését, fejlesztését. A DRV Zrt. többéves tapasz-
talata alapján azonban nincs mitől félni, sőt, számos aktuális problémára válasz a nagy kiterjedésű folyamatirányító 
rendszer működtetése.

kulcsszavak folyamatirányítás, nagy kiterjedésű rendszerek, üzembiztonság, megbízható működés, DRV SCADA

GORJÁN FERENC  műszaki szolgáltatási vezető, DRV Zrt.

A DRV Zrt. szolgáltatási területe 

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L
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és igen sok települést üzemeltető szervezeteknél, mint amilyen a DRV Zrt. 
is, az eredményes működés érdekében elkerülhetetlen a jelentős mér-
tékű központosítás végrehajtása. Ennek egyik eleme a folyamatirányítás 
is. Amíg ezt nem valósítottuk meg, az alábbiak voltak a főbb jellemzők:

• 11 db üzemirányító központ volt, valamint a szennyvíztisztító telepek;
• 5 db különböző folyamatirányítási rendszer;
• különböző üzemirányítási szemléletek és módszerek;
• a közvetlen adat-összehasonlítás hiánya;
• adat- és üzembiztonság nemmegfelelősége;
• nem volt lehetőség közvetlen adatkapcsolásra más rendszerekkel (pl.: 

MIR). 

A megoldás, mely helyes döntésnek bizonyult, az egységes, integrált 
folyamatirányító rendszer kialakítása volt. Ennek keretein belül a követ-
kezőket hajtottuk végre:
• Szétválasztottuk az ún. diszpécseri tevékenységet üzemirányításra és 

hibafelvételre. Ezt szintén a nagy működési terület és az abból adódó 
többletfeladatok indukálták. Ezáltal egykapussá vált a hibabejelentés, 
észszerűbben, hatékonyabban és abszolút egységesen lehetett és le-
het a hibák rögzítését, továbbítását elvégezni, ami összességben haté-
konyabbá teszi a hibaelhárítást is. Emellett egy időben és egy helyen 
rendelkezésre állnak az aktuális adatok és információk a témában a 
teljes működési területről. Ez a döntés növelte az üzembiztonságot is, 
hisz az üzemirányító diszpécser most már „csak” a rendszer üzemfel-
ügyeletével és -irányításával kellett hogy foglalkozzon.

• Egységesítettük a folyamatirányító szoftvert, melynek legnagyobb elő-
nye, hogy bárhonnan hozzáférhető (megfelelő jogosultságok esetén).

• Létrehoztunk 4 db ivóvizes és 14 db szennyvizes alközpontot, valamint 
egy főközpontot. Ezzel lefedtük a teljes szolgáltatási területet. Az ivóvízá-
gazat esetén a központokat a legnagyobb víztermelési és -tisztítási mű-
vekben alakítottuk ki, mert műszakilag, technológiailag és létszámop-
timum szerint is így a leghatékonyabb. A szennyvízágazatnál ugyanez 
a helyzet, csak a szennyvíztisztító telepekre vonatkoztatva. Szennyvizes 
alközpontból azért van 14 db, mert értelemszerűen, és ellentétben az 
ivóvízzel, itt annyira nem elválasztható egy adott szennyvíztisztító és a 
hozzá tartozó gyűjtőhálózat, csatornázási rendszer. Egy-egy üzemirá-
nyító alközpontból a fentiek miatt több vízmű és szennyvíztisztító telep 
operatív üzemirányítása és -felügyelete történik napi 24 órában, továb-
bá az ezt a feladatot ellátó vízműgépész/csatornaműgépész besegít 
minden olyan technológiai munkafolyamatba (pl.: klórfejtés), melynek 
biztonságos végrehajtásához a telepi feladatok ellátásáért felelős víz-
műgépész/csatornaműgépész egy személyben nem elegendő.

Az üzemirányító központ, melynek feladatait jelenleg a műszaki 
üzemviteli osztály meghatározott munkatársai látják el, összetettebb, 
komplexebb feladatokat végez. Ezek a teljesség igénye nélkül:
• az alközpontokban folyó üzemirányítási tevékenység összehangolása;
• optimális vezérlési és szabályozási paraméterek meghatározása;
• nyomon követések, ellenőrzések;
• éjszakai minimumfogyasztások, infiltráció és egyéb paraméterek 

elemzése.

Informatikai szempontból az ivóvízágazatban GPRS-, míg a szennyvízá-
gazatban URH- és GPRS-kommunikációt alkalmazunk. A kommunikációs 
ciklusidő 3–5 perc. Tapasztalataink szerint rendben és megbízhatóan mű-
ködnek. A kivételeket megfelelő üzemmenetrendek és vonatkozó mun-
kautasítások formájában kezeljük annak érdekében, hogy a szolgáltatás 
ilyen szempontból is folyamatos maradjon. Az alközponti és főközponti 
szerverek egyaránt redundáns kiépítésűek. Az informatikai főközpont-
ban valósul meg a más rendszerekkel történő adatkapcsolat is.

Egy ivóvizes alközponthoz kb. 100-200 db, 1 db szennyvizes alköz-
ponthoz pedig 100-150 db PLC közvetlen felügyelete tartozik.

Nagy kiterjedésű SCADA-rendszerek, 
túl az üzemirányításon…
Figyelembe véve napjaink víziközmű-szolgáltatásának minden körülmé-
nyét, kijelenthető, hogy a nagy kiterjedésű SCADA-rendszerek bevezetése, 
alkalmazása, alkalmazásának fejlesztése és kiterjesztése alapvető üzemel-
tetői érdek. Már régen nem csak arról van szó, hogy automatizáljuk a rend-
szereinket, és ezeket távolról felügyeljük és irányítsuk.

A nyirádi ivóvizes üzemirányító alközpont

Elemzésekhez használt néhány ábra

A SCADA-rendszer felépítése

SCADA-térkép, összefoglaló és részletes folyamatábra

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L
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Társaságunk ezt is felismerve a fontos stratégiai célkitűzések elérésé-
nek egyik eszközeként is használja. Mindezek az alábbiakban mutatkoz-
nak meg:
• A SCADA-rendszerek kiterjesztésével, az automatizáltság növelésével 

nemcsak az üzembiztonság nő a folyamatos monitorozás és a gyors 
beavatkozási lehetőség következtében, de (helyes munkaszervezés 
mellett) jelentősen csökkenthetők a gépjárműfutások, a készenléti 
idők, valamint a bérköltség is. 

• Az üzemmenetrendek folyamatos elemzésével optimalizálhatók a 
vegyszer- és energiaköltségek is.

• A folyamatirányító rendszerek alkalmassá tehetők számos olyan funk-
ció futtatására, mely bemenő alapadatát vagy akár döntés-előkészítő 
információját képezi több fontos, minden üzemeltetőt érintő stratégi-
ai cél elérését célzó intézkedés meghatározásának. A DRV Zrt. két ilyen 

funkciót is használ, illetve folyamatosan fejleszt. Az egyik a vízveszte-
ség-csökkentéshez járul hozzá zónavízmérlegekkel és az éjszakai mini-
mumértékek automatikus meghatározásával, a másik pedig ugyanez a 
szennyvízágazatban, és az infiltrációcsökkentéshez való hozzájárulást 
célozza.

• Fontos kapocs a műszaki információs rendszerrel való adatkapcsolatok 
megvalósítása, mely támogatja a modellezéssel megoldható feladatokat, 
a megalapozott hálózatrekonstrukciót, de még a munkaszervezést is.

Korunk technológiai fejlettségének és színvonalának hála ma már bizton-
ságosak az adatátviteli módok, eszközök, adattárolások, szinkronizálások; 
egyszóval nagy kiterjedésű SCADA-rendszereket is lehet üzembiztosan 
működtetni, a folyamatirányításon túlmutató kihívásokat hatékonyan 
megoldani.

1. Bevezető
A VKSZTV2 kapcsán végre ténylegesen is közösségi tulajdonban kerül-
tek a nemzeti vagyon részét képező vízi közműveket alkotó építmények, 
létesítmények, berendezések és eszközök. Választott képviselőinken ke-
resztül mi gyakoroljuk ezek felett az ellenőrzést, azonban felelősek is va-
gyunk ezek állagának, működőképességének hosszú távú megőrzéséért 
is! Ez az elv megjelenik Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelyében:
(1) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nem-

zeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a kö-

zös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, vala-

mint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. 

Tekintettel arra, hogy a magyar társadalom többségének nincs meg a 
felkészültsége ezen vagyontárgyak valódi értékének felismeréséhez, 
ezért azoknak a szakembereknek, akik képzettségüknél és elhivatottsá-
guknál fogva a leginkább tisztában vannak a víziközmű-vagyon értéké-
vel és a társadalom fenntartásában betöltött szerepével, mindent meg 
kell tenniük, hogy biztosítsák a nemzeti vagyon ezen részének hosszú 
távú megőrzését, fejlesztését és működtetését. Erre a legmegfelelőbb 
mód véleményünk szerint a tudatos, szakmailag megalapozott vagyon-
gazdálkodás alkalmazása.

2. Mi is az a „vagyongazdálkodás”?
Sokan és sokszor használjuk előszeretettel a divatossá váló kifejezést anél-
kül, hogy tájékozódtunk volna, vajon mások szerint mit is jelent. Esetleg 
vannak-e már előzményei más szakmákban ennek a fogalomnak?

A válasz az ilyen kérdésekre, mint általában, most is, hogy IGEN, 
vannak előzmények. Ezek közül tekintsük át a következő nemzetközi 
szabványokat: MSZ ISO 55000:2015 – Vagyongazdálkodás – Áttekintés, 
alapelvek és terminológia

„Ez a nemzetközi szabvány áttekintést ad a vagyongazdálkodásról és a va-

gyongazdálkodási rendszerekről (vagyis az eszközök kezelésére vonatko-

zó irányítási rendszerekről).”

„A nemzetközi együttműködés ezeknek a szabványoknak a kidolgozása 

során olyan közös gyakorlatokat tárt fel, amelyeket az eszközök, illetve 

szervezetek legszélesebb körére lehet alkalmazni, a kultúrák legszélesebb 

körében.”

Célcsoportok
• akik keresik, hogy hogyan tudnák növelni az eszközök alkalmazásának 

hatékonyságát;
• akik részt vesznek a vagyongazdálkodási folyamatok tervezésében és 

ellenőrzésében;
• akik részt vesznek a vagyongazdálkodási rendszer létrehozásában, 

működtetésében és fejlesztésében.

Fő fejezetek:
1. Vagyongazdálkodás
 a. Általános áttekintés
 b. A vagyongazdálkodás előnyei
 c.  Eszközök

MÉRNÖKI MEGKÖZELÍTÉSŰ 
VAGYONGAZDÁLKODÁS
kivonat A vagyongazdálkodás a nemzetközi gyakorlatban elterjedt tevékenység, ezért érdemes tájékozódni és az 
eredményeket honosítani és hasznosítani. A cikket ennek a gondolatnak a szellemében állítottam össze, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy a korszerű informatikai rendszerekben rejlő szinergiák lehetőségére felhívjam eközben a figyelmet.

kulcsszavak vagyongazdálkodás, térinformatika, GFT, szinergia1

DR. DARABOS PÉTER  c. egyetemi docens, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
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1. ábra (Az ábra forrása: MSZ ISO 55000-2015)

 d. A vagyongazdálkodás áttekintése
 e. A vagyongazdálkodási rendszer áttekintése
 f. Integrált irányítási rendszerekre irányuló megközelítés
2. Szakkifejezések és meghatározásuk
 a. Általános szakkifejezések
 b. Az eszközökre vonatkozó szakkifejezések
 c. A vagyongazdálkodási rendszerre vonatkozó szakkifejezések
3. Mellékletek
4. Irodalomjegyzék
A szabvány B mellékletében egy hasznos ábrát találunk a vagyongazdál-
kodási rendszer kulcsfontosságú elemei közti kapcsolatról.

 A szabvány szerint a VAGYONGAZDÁLKODÁS definíciója: „Egy szer-

vezet összehangolt tevékenysége annak érdekében, hogy eszközökből érté-

ket teremtsen.”

A szabványban megadott definíció általános jellegéből fakadóan 
mind magán-, mind közösségi vagyontárgyak tekintetében érvényes. A 
közösségi és magántulajdonban lévő vagyontárgyak felhasználásának 
céljai között azonban jelentős eltérés lehet, aminek következtében a va-
gyongazdálkodás céljai is igen eltérőek lehetnek. Egy magántulajdonban 
lévő vagyontárgy esetében az értékteremtési folyamat eredménye, pl. a 
profitmaximalizálás fontosabb lehet, mint a vagyontárgy hosszú távú 
megőrzése. Egyes közösségi tulajdonban lévő, pl. közművagyontárgyak 
esetében a hosszú távú megőrzés, a működőképesség fenntartása, a szük-
ség szerinti fejlesztés forrásának megteremtése a fontosabb szempont. A 
víziközmű-vagyontárgyakra vonatkoztatva az értékteremtést a közüzemi 
vízszolgáltatás (ivóvízellátás és szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés) jog-
szabályokban előírt minőségben történő, hosszú távú biztosítása jelenti.

A vagyongazdálkodás egy hazai definíciójának forrása Dr. Peszeki Zol-
tán Településgazdaságtan című tananyaga (2011, Szent István Egyetem): 

„A vagyongazdálkodás fogalma a rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést, 

állagmegóvást és bővítést, vagyonhasznosítást (bérbe-, használatba adás, 

elidegenítés stb.), a nyilvántartást és ellenőrzést foglalja magában.”

A meghatározás ebben az esetben már kifejezetten közösségi tu-
lajdonban (nemzeti vagyon, önkormányzati vagyon) lévő eszközökre 

 vonatkozik, de tartalmazza a hasznosítás feladatát is, ami a bevételszerzés 
lehetőségét rejti magában. Az azonban nyilvánvaló, hogy a bevételből 
csak abban az esetben válik nyereség, ha a vagyontárgyak fenntartására, 
felújítására (pótlására) fordított összeg kisebb, mint a bevétel. A víziköz-
mű-vagyontárgyak esetében meg kell állapítani, hogy igen hosszú ideje, 
megkockáztatom, hosszabb ideje, mint amennyi a rendszerváltás óta el-
telt, a hasznosításból származó bevételek nem fedezik a szakmailag indo-
kolt üzemeltetési, fenntartási és felújítási (pótlási) költségeket!

A nemzetközi szabvány a vagyongazdálkodást mint tevékenységet 
a vagyon kezelésével megbízott szervezet által alkalmazott integrált 
szervezetirányítási rendszer részeként értelmezi, és ennek megfelelően 
ad iránymutatást ennek kialakítására a következő szabványokkal:
• MSZ ISO 55001:2015 – Vagyongazdálkodás – Irányítási rendszerek – 

Követelmények
• A szervezet környezetét figyelembe vevő vagyongazdálkodási rend-

szerre vonatkozóan ír elő követelményeket. 
• MSZ ISO 55002:2015 – Vagyongazdálkodás – Irányítási rendszerek – 

Irányelvek az ISO 55001 alkalmazásához
• Útmutatást ad a vagyongazdálkodási rendszer alkalmazásáról az ISO 

55001 szabványban foglalt követelményekkel összhangban.

3. Nemzetközi kitekintés – The Best Practice
Az Európai Unió közösségéhez köthetően az ezredfordulót követően két 
jelentős K+F projekt is foglalkozott a vízi közműves vagyonkezelés egy 
kulcsfontosságú elemével, a hálózatok felújításával. A CARE-W (Compu-
ter Aided REhabilitation of Water Networks) és CARE-S (Computer Aided 
REhabilitation of Sewer Networks) projekt eredménye egy-egy prog-
ramcsomag, amely a felújítások tervezésének feladataihoz ad segítséget 
és útmutatást. A részletek iránt érdeklődők információkhoz juthatnak 
az alábbi hivatkozások segítségével: https://www.sintef.no/projectweb/

care-w/ és https://www.sintef.no/projectweb/care-s/

Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Víz Szövetség (IWA – International 
Water Association) szervezetén belül megkezdődött a vagyongazdálko-
dással kapcsolatos bizottsági munka is, aminek eredményeként számos 
publikáció, folyóiratcikk és könyv született, ami jelenleg is elérhető az 
alábbi hivatkozáson: https://www.iwapublishing.com/

Természetesen nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államok-
ban is felismerték a rekonstrukciós igényből eredő feladatok méretét és 
ebből fakadó jelentőségét. Számos publikáció mellett érdemes kiemelni, 
hogy az USA államigazgatási szervezetéhez tartozó környezetvédelmi 
ügynökség (U.S. Environmental Protection Agency) ajánlásokat dolgo-
zott ki a vízi közművek vagyongazdálkodására, ezek az alábbi hivatko-
záson érhetők el: https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/

asset-management-water-and-wastewater-utilities

Mindezeken kívül a világhálón barangolva számos tanácsadó szer-
vezetet lehet találni, amely professzionális szolgáltatásokat ajánl a va-
gyonkezelés rendszerének vállalati bevezetésére és támogatására (Pl.: 
ASSETTIVITY). Mindezekből látható, hogy a vagyonkezelés – a társadalmi 
és politikai berendezkedéstől, a természeti adottságoktól függetlenül – 
rendkívül aktuális téma az infrastrukturálisan fejlett világban. Számos ta-
pasztalat született, amit a szerzők meg is osztanak. Az általános tanulság 
mindebből, hogy egy-egy ország esetében a megoldáshoz szükséges for-
rások nagyságrendje akkora, hogy az már elérheti a politikai döntéshozók 
ingerküszöbét. A forrásbiztosítás mindenhol kulcskérdés, amire vonatko-
zóan alapvetően nem szakmai, hanem politikai döntések születnek. Ebből 
következik, hogy egyre fontosabbá válik a vagyonkezelés forrásának meg-
teremtését szolgáló kommunikáció. Az is látszik, hogy az igen összetett 
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tervezési feladatra számos megoldás született, amelyet több-kevesebb 
sikerrel alkalmaznak is. Elmondhatjuk, hogy a mérnökök megtették a ma-
gukét, most a döntéshozókon lenne a sor.

4. A hazai jogszabályi háttér
A nemzeti vagyon részét képező víziközmű-vagyon kezelésének alapel-
veit és fő kereteit a következőkben kiemelt jogszabályok tartalmazzák, 
amelyekből a teljesség igénye nélkül és önkényesen emeltem ki a vélemé-
nyem szerint meghatározó gondolatokat, megfogalmazásokat, elveket.

4.1. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
II. FEJEZET – A NEMZETI VAGYONNAL VALÓ FELELŐS GAZDÁLKODÁS

4. A vagyongazdálkodás alapelvei

7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 

biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e 

feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti 

vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, 

értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az 

önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlege-

sen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony 

és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának 

ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

4.2. 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról
A nemzeti vagyon állami tulajdonba eső részével, annak kezelésével kap-

csolatos szabályokat foglalja össze. 

4.3. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
A vagyongazdálkodás szempontjából az önkormányzatok gazdálkodása 

tekintetében meghatározó a törvény VI. fejezete „A HELYI ÖNKORMÁNYZA-

TOK GAZDASÁGI ALAPJAI”-ról.

4.4. 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában 
lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Ez a jogszabály írja elő az önkormányzatok számára a közművagyontár-
gyak nyilvántartásának kötelezettségét és a nyilvántartás vezetésének 
formáját is. A jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettség adatmo-
dell szempontjából teljesen elavult és elvi hibás. Az ingatlanazonosítási 
megközelítés helyett mihamarabb célszerű áttérni a sokkal általáno-
sabb és rugalmasabban alkalmazható objektumszemléletű azonosításra. 
Ez különösen a vonalas létesítmények, közművek esetében most is ko-
moly, a geometriai alapú adataggregáció bonyolultsága miatt jelentős 
problémát okoz az adatszolgáltatások összeállítása során.

4.5. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
A szakemberek által közismert jogszabályból a vagyongazdálkodás 
kontextusában a következő részek emelhetőek ki:
I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK – 1. Alapelvek – 1. § (1) A víziköz-

mű-szolgáltatás alapelvei:

h) a költségmegtérülés elve: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért fize-

tendő díjban a vízi közmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségek-

nek – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük.

III. FEJEZET – A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS ESZKÖZEI

2/d. Az ellátásért felelős jogai és kötelezettségei

5/F. § (1) Az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgál-

tatás infrastrukturális előfeltételeit, és az ellátási területen gondoskodik arról, 

hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, 

minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

(2) Az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért fele-

lős különösen a következő tevékenységeket végzi:

a) vízi közművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati vagy állami tulaj-

donban álló vízi közmű tulajdonjogát megszerzi,

b) nyilvántartja a tulajdonában álló vízi közműveket,

c) víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyama-

tos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról,

d) végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háramló 

feladatokat.

(3) A felhasználók víziközmű-szolgáltatással való ellátása körében az ellátá-

sért felelős:

a) kiválasztja a vízi közmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a 

víziközmű-vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít,

b) a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények ki-

elégítéséről, a szennyvíztörzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, 

tisztításáról és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről,

c) figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és 

jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra 

rendelt pénzeszközök felhasználását.

VIII. FEJEZET – A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJAI

19. A víziközmű-szolgáltatás díjainak tartalma, szerkezete, megállapítása

62. § (1)230 A víziközmű-szolgáltatás díjait országosan, víziközmű-szol-

gáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási 

ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági ösz-

szehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is fi-

gyelemmel kell meghatározni:

a) díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziköz-

mű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitá-

sok hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos ja-

vítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;

b) figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás 

indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesíté-

sének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt 

költségeit.

(2) A víziközmű-szolgáltatás díjában csökkentő tényezőként kell figyelembe 

venni a víziközmű-szolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellen-

tételezésére kapott költségvetési és önkormányzati támogatásokat.

4.6. 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
A rezsicsökkentés társadalmi és politikai előnyei mindenki számára 
 nyilvánvalóak. Bizonyos közműszektorokban ennek volt is létjogosult-
sága. A víziközmű-szektor nem ezek közé tartozik. A díjak befagyasztása, 
ami ugyan a lakossági fogyasztókra vonatkozik, az elmúlt évek során 
jelentős bevételkiesést okozott, miközben a nem lakossági vízdíjakban 
nem lehetett érvényesíteni a hiányzó bevételeket. 

Időközben az üzemeltetők költségei folyamatosan nőttek (szekto-
rális különadók, felügyeleti díjak, bérek, építőipari árindex stb). Tényle-
ges és számottevő pénzügyi tartalékok híján a közmű-üzemeltetők csak 
korlátozott mértékű hatékonyságnöveléssel, a fejlesztések, felújítások 
és mára már a karbantartási munkák elhagyásával tudják csak kompen-
zálni a negatív hatásokat. A hatékonyságnövelésnek érezhetően meg-
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vannak a korlátai, amit már szinte minden üzemeltető megtapasztalt. 
Azonban a fejlesztések, felújítások, karbantartások elmaradása a vízellá-
tó és vízelvezető, szennyvíztisztító rendszerek elemeinek gazdaságtalan 
működését, állagromlását, tönkremenetelét okozza. A kérdés az, hogy 
ez mikor fogja elérni a kritikus szintet. A korlátozott mértékű, célzott ál-
lami támogatások, illetve a különböző operatív programokból származó 
fejlesztések segítették egyes üzemeltetők talpon maradását, de ezek a 
források az elkövetkező években lassan elapadni tűnnek. Ez nyilvánva-
lóan gondot fog okozni nemcsak az üzemeltetőknek, hanem a szolgál-
tatásért felelősöknek is. A gazdaság fejlődésével, a jövedelmi viszonyok 
rendeződésével párhuzamosan lassan vissza kellene terelni a vízdíjakat 
is olyan pályára, hogy annak eredményeként alkalmazni lehessen a Víz 
Keretirányelvben megfogalmazott teljes költségmegtérülés elvét.

4.7. 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
A jogszabállyal az az alapvető probléma, hogy a jogalkotó, illetve a jogalkal-

mazó szerint ez az adó nem számít a díjmegállapításkor indokolt költségnek.

4. § (1) Az adó alanya – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az, aki a 

naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában 

adóalanyok.

(3) Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén 

az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője.

2012-ben, a jogszabály megalkotásakor a szándék a nemzeti adós-
ság csökkentése, illetve annak átstrukturálása volt. A politikailag érthető, 
illetve elfogadható okokból létrehozott jogszabály azonban mára túlha-
ladottá vált, elvesztette relevanciáját, a teljes közműszektorra kivetett 
adó 4 ezreléke az állam teljes bevételének (55 milliárd, KSH). Itt azt is 
érdemes megjegyezni, hogy a pótlások fedezésére, amennyiben ez nem 
kerülne beszedésre, vagy visszaforgatnák, akkor sem lenne elég.

4.8. A jogszabályok alapján meghatározható helyzetkép
1. A vagyonnal való felelős gazdálkodás alapvetően az ellátásért felelősök 

(tulajdonosok) feladata és felelőssége!

2. Ezt a feladatot az ellátásért felelős külön vagyonkezelési szerződésben át-

ruházhatja az üzemeltetőre.

3. Az ellátási felelősségnek akkor tud megfelelni a tulajdonos, illetve a va-

gyonkezelő, ha a víziközmű-vagyon működőképességének fenntartásához 

szükséges üzemeltetési, karbantartási és hosszabb távú felújítási és fejlesz-

tési feladatokhoz forrás áll rendelkezésre.

4. A forrásteremtés nemzetközileg is legelterjedtebb, alapvető eszköze a szol-

gáltatásért az igénybe vevők által fizetett díj beszedése.

5. Egyéb forrásként alapvetően adóbevételeket lehet figyelembe venni. Illetve 

esetleges, egyszeri jelleggel külső, vissza nem térítendő támogatásokra is 

lehet számítani, azonban ezek elsősorban fejlesztésekhez köthetők (köz-

műfejlesztési hozzájárulás, EU-támogatás).

5. Lehetőségeink
Alapvető kérdések:
1. Ki vagyongazdálkodik?

a. Tulajdonos, b. Üzemeltető
2. Megvannak-e hozzá a szükséges erőforrásai?

a. Pénz – Vagyonértékelés alapján aktualizált vagyonértékből   
 számított értékcsökkenés a díjban vagy egyéb források

b. Paripa – A vagyonkezeléshez szükséges humánerőforrás, 
 szakértelem, helyismeret
c. Fegyver – Adatok, módszerek és informatikai eszközök
 A felsorolt kérdésekre a válaszok korántsem egyértelműek.

5.1. Ki vagyongazdálkodik?
A jogszabályi keretek kétféle megoldást is lehetővé tesznek. Vagy maga 
a tulajdonos vagyongazdálkodik, már ha erre megvan a felkészültsége, 
szervezete, eszközei, vagy a vagyonkezeléssel megbízza az üzemeltetőt.

Szakmai szempontból vizsgálva a vagyonkezelésre való alkalmas-
ságot a tulajdonosi oldalnak belátható, hogy kisebb települések önkor-
mányzatai esetében igen nehéz biztosítani a megfelelő szakmai hátteret 
a feladatellátáshoz. Ez csak nagyobb, kb. 10 ezer főt meghaladó telepü-
lések esetében lehet realitás.

A több településre is kiterjedő, nagy közműrendszerek esetében a 
sok tulajdonos és a tulajdonviszonyok összetettsége miatt a felújítások 
és azok forrásainak elszámolása konfliktusokat okozhat, különösen ak-
kor, ha a tulajdonosok a beruházások szakmai megközelítésű indoklását 
nem értik, és jó esetben csak ebből fakadóan nem fogadják el.

Konklúzió: Általában is, de különösen a több településre kiterjedő, 
térségi-regionális rendszerek esetében az észszerű megoldás az egy 
hidraulikai rendszer, egy üzemeltető, és az üzemeltető vagyonkezelési 
szerződés alapján végzi a tevékenységet.

5.2. Erőforrás-biztosítás – Pénz
Az előző fejezetek alapján belátható, hogy ez a leginkább kényes terület, 
ugyanis a jelenlegi díjmegállapítási szemlélet az indokolt ráfordítási igé-
nyektől teljesen elrugaszkodott. Az ideális az lenne, ha a díjak fedezetet 
biztosítanának a víziközmű-rendszerek működtetésére, hibaelhárítására, 

karbantartására, elújítására (pótlására).

Hogy a jelenlegi díjak miatt melyek azok a tevékenységek, amelyek-
re gyakorlatilag alig vagy egyáltalán nem jut pénz, azt mindenki a saját 
gyakorlatából jól tudja.

Konklúzió: A szolgáltatás hosszú távú fenntartásához szükséges díj 
meghatározása és bevezetése egyre sürgetőbb politikai feladat. Ennek 
alternatívája lehet központi, akár költségvetési forrás biztosítása a felújí-
tások és fejlesztések végrehajtásához.

5.3. Erőforrás-biztosítás – Paripa
Az üzemeltető szervezetek szakmai alkalmasságát tekintve megállapít-
ható, hogy a VKSZTV hatályba lépése óta bekövetkezett integráció mára 
olyan üzemeltető szervezeteket eredményezett, amelyek kivétel nélkül 
alkalmasak a vagyonkezelési feladatok ellátására. Vagyis náluk a „Paripa” 
biztosan rendelkezésre áll. A kisebb, tulajdonosi jogokat gyakorló, va-
gyonkezelést végző önkormányzatokról ugyanakkor ez nem mondható el.

Konklúzió: A kisebb lélekszámú települések önkormányzatait rá 
kellene venni, hogy közművagyontárgyaikat adják vagyonkezelésbe az 
üzemeltetőnek.

5.4. Erőforrás-biztosítás – Fegyver
A vagyongazdálkodás bevezetése, a vagyongazdálkodást segítő infor-
matikai rendszerek alkalmazása nevesített formában nem mondható 
jellemzőnek. Ez érthető is, ha az MSZ ISO 55002:2015-ből az alábbi szö-
vegrészt alapelvnek tekintjük a rendszerfejlesztés szempontjából:

„A vagyongazdálkodási rendszer ne legyen különálló. A sikeres vagyon-

gazdálkodás egyik tényezője az a képesség, amellyel a vagyongazdálkodási 

folyamatok, tevékenységek és adatok a szervezet többi szakterületével – pl. 

minőségüggyel, a számvitellel, a munkabiztonsággal, a kockázatkezeléssel 

és az emberierőforrás-gazdálkodással – integrálhatóak. Ahol lehetséges, 

használják fel a meglévő üzleti folyamatokat, elkerülve a szükségtelen új 

munkákat és a meglevő munkák és adatok megkettőzését.”

Ebből kiindulva érdemes mindig áttekinteni a szóba jöhető vagyon-
gazdálkodó szervezetek irányítási rendszereinek általános felépítését és 
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kiemelni a vagyonkezelés szempontjából érintett részeket. Tekintettel a 
terjedelmi korlátra itt csak néhány, kulcsfontosságúnak tekinthető ele-
met emelek ki a teljesség igénye nélkül, rávilágítva a vagyonkezeléssel 
való összefüggésekre.

1. Teljes körű, térinformatikai alapú vagyonnyilvántartás, beleértve a 
víziközmű-vagyonelemeket is

Az e-közmű-adatszolgáltatási kötelezettség következtében a legin-
kább problémát jelentő, nagy számosságú hálózati vagyonelemek nyil-
vántartása megoldottnak tűnik. Az egyetlen feltétel, hogy a kötelező 
e-közműves adatszolgáltatáshoz szükséges üzemeltetői hálózat-nyilván-
tartást tovább kell gondolni, ki kell terjeszteni a vagyongazdálkodásba 
bevonásra kerülő összes eszközre. Itt rögtön azt is el kell mondani, hogy 
sajnálatos módon az önkormányzatok számára előírt vagyonnyilvántar-
tási kötelezettség adatstruktúrája merőben eltér az e-közmű kapcsán 
megkövetelt adatstruktúráktól. Véleményünk szerint az e-közműben 
alkalmazott, jóval korszerűbb, objektumszemléletű megközelítést kéne 
az önkormányzati vagyonnyilvántartásokban is alkalmazni. Ezzel a vál-
toztatással egy jelentős szinergia válna kihasználhatóvá, ami komoly 
erőforrás-megtakarítást eredményezne, akár nemzetgazdasági szinten 
is. Jelenleg már elmondható, hogy a víziközmű-üzemeltetőknél az e-köz-
mű-adatszolgáltatás céljára felhalmozott térinformatikai adatok remek 
alapot szolgáltatnak a víziközmű-vagyonnyilvántartás létrehozásához, hi-
szen a legnagyobb számosságú hálózati elemek azonosítása megtörtént.

2. Vagyonértékelések eredményeinek rögzítése a térinformatikai ala-
pú eszköznyilvántartásban

Meg kell állapítani, hogy a mostanában egyre inkább támadott va-
gyonértékelési kötelezettségek eredményeként előálló aktuális és a kor 
értékrendjének megfelelő vagyonértékadatok adatbázisba való vissza-
töltése, valamint az eszközök alapján képzett objektumokhoz való hoz-
zárendelése alapot biztosít a díjba beépítendő értékcsökkenés korrekt 
elszámolására. A díjba beépülő értékcsökkenés pedig a felújítási mun-
kák alapvető pénzügyi forrása lehetne.

3. Vagyonnal kapcsolatos adminisztrációs és számviteli feladatok
A térinformatikai alapú eszköz- és vagyonnyilvántartáshoz olyan ke-

zelőfelületet kell fejleszteni, amelyben a számvitelileg előírt vagyonér-
tékváltozás-vezetési és jelentéskészítési feladatok elvégezhetőek.

4. Fenntartási (hibaelhárítási és karbantartási) munkák dokumentálása
Ez a tevékenység az erőforrás-felhasználások dokumentálásán kívül 

azért is fontos, mert ez ad lehetőséget a meghibásodások statisztikai 
elemzésére és a károk mértékének becslésére, ami a kockázatalapú fel-
újítástervezés bázisa.

5. Termelési és értékesítési adatok elemzése és veszteségelemzés
A felújítási és fejlesztési tervezés kiindulása a vízfogyasztási és vesz-

teségadatok trendjeinek kellő mélységű és időtávú ismerete.

6. Felújítások és fejlesztések tervezése (GFT)
A felújítások tervezésének módszerére sokféle hazai és külföldi meg-

oldás létezik. Ezek ismertetésére a terjedelmi korlátra való tekintettel itt 
sem térünk ki. Érdemes ezzel kapcsolatban éppen a VÍZMŰ PANORÁMA 
XXVI/2019/2. számára utalni.

Inkább azt jegyezzük meg, hogy az évente elkészítendő, frissítendő 
háromütemű gördülő fejlesztési tervek alap- és eseményadatait érde-
mes a térinformatikai alapú eszköz- és vagyonnyilvántartás objektuma-

ihoz kapcsolni, ami lehetővé teszi a tervezési fázisok követését, és lehe-
tőséget biztosít a direkt költségbecslésre is.

 7. Diagnosztikai és építéstechnológiai fejlesztések
Szükség van az állapotfelmérő diagnosztikai eszközök minél szélesebb 

körű alkalmazására. A hozzáférhetőségnek köszönhetően a gravitációs 
csatornarendszerek esetében egyszerűbb a helyzet. A nyomás alatt üze-
melő hálózatoknál szükség lenne a legújabb fejlesztések alkalmazására, 
amelyek a szolgáltatás korlátozása nélkül képesek vizuális információkat 
szolgáltatni a vezetékhálózat állapotáról.  Mind a gravitációs, mind a kény-
szeráramoltatású rendszereknél szükség lenne a megbontás nélküli falke-
resztmetszet-vizsgáló eszközök használatára (pl.: radar, ultrahang). Ezek 
előnye, hogy a segítségükkel a legalkalmasabb felújítási technológiát le-
het kiválasztani, és ez szavatolja a további zavarmentes üzemet. Még ha a 
pénzügyi források rendelkezésre is állnának a munkák elvégzésére, az épí-
tőipar kapacitáshiánya valószínűsíthetően akkor is szűk keresztmetszetet 
fog eredményezni (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés). Ebből némi ki-
utat jelenthet a NO-DIG-technológiák fokozott alkalmazása. A települések 
gravitációs szennyvízhálózataira ezek a technológiák akár teljes kitakarás 
nélküli megoldást nyújtanak, kivételt képeznek a kapacitásbővítési esetek. 
A vízellátásban a teljes kitakarásnélküliség még nem áll rendelkezésre a 
házi bekötések leágaztatása miatt. A kezeléséhez szükség lenne a kitakarás 
nélküli technológiák fejlesztésére, azok hiányosságainak kiküszöbölésére.

Konklúzió: A víziközmű-hálózatok rekonstrukciós igénye az elmaradt 
felújítások miatt folyamatosan nő. A költségigényre vonatkozó becslések 
3000 milliárd forint körüliek (InfoRádió, 2017 ), azonban ennél pontosabb 
értéket jelenleg nem lehet meghatározni, mivel a víziközmű-vagyon fel-
értékelése még nem fejeződött be. Könnyen elképzelhető ennél jóval na-
gyobb valós összeg is. A vagyongazdálkodás bevezetésével a kép tisztulni 
fog, és az igények pontosabban felmérhetők, ami a felújítások ütemezésé-
hez jó alapot szolgáltat. A térinformatikai alapú eszköz- és vagyonnyilván-
tartás létrehozása a szinergiákat leginkább kihasználó, költséghatékony 
vagyongazdálkodás kulcseleme. Ha rendelkezésünkre áll ez az adatbázis, 
akkor már a vagyongazdálkodási funkciók fejlesztése valóban megvalósít-
ható az MSZ ISO 55002:2015 szerinti alapelvek betartásával. Amennyiben a 
szükséges pénzügyi források hirtelen megjelennek, akkor tervezési, enge-
délyezési és kiviteli dömpingre számíthatunk. Ennek érdemes elébe menni 
és a felújítási munkák tervezési előmunkálatait mihamarabb megkezdeni.

2. ábra: A mi víziónk az igazi, funkcionális rendszerintegráció
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Bevezetés
Az ivóvízellátó hálózatok minden település (a kis falvaktól a nagyvároso-
kig) stratégiailag fontos infrastrukturális részei. A mai ivóvízrendszerek 
több évtized (vagy akár egy évszázad) folyamatos fejlesztésének eredmé-
nyeképpen jöttek létre újabb és újabb területek hozzákapcsolásával, ezért 
általában igen heterogén kialakítású, bonyolult hálózatok. A tűzvédelmi 
igények és jogszabályok egy terület műszaki és természeti adottságaitól 
függetlenül írják elő a tűzcsapok kiosztási sűrűségét. Ennek következté-
ben szinte bármely hálózat esetében találhatók olyan tűzcsapok, melyek 
erősen a gyártó által javasolt minimális nyomás és vízhozam közelében 
(vagy akár az alatt) állnak csak a tűzoltóság rendelkezésére.   

A tűzivíz elvétele az ivóvízhálózatról jelentős fogyasztásváltozást 
hoz létre a rendszerben. Az ennek hatására bekövetkező nyomásinga-
dozásokat (jellemzően csökkenést) a hálózatnak „el kell tudni viselni”. A 
jelen cikkben tárgyalt módszer a hálózat ellenálló képességének növe-
lésére irányul, azaz célunk a hálózat nyomásérzékenységének csökken-
tése. A munka során azt vizsgáljuk, hogy milyen minimális topológiai 
átalakítással – egy új csőszakasz hálózathoz való hozzáadásával – nö-
velhető meg leghatékonyabban egy hálózat nyomásingadozásokkal 
szembeni robusztussága. Robusztus, ellenálló hálózatban ugyanis a 
tűzivíz elvétele nem fog jelentős nyomásingadozást okozni. Törekvé-
sünk matematikai összefüggés feltárása volt a hálózatok struktúrája és 
a fogyasztásváltozás hatására bekövetkező nyomásváltozások között. Ez 
ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy a vízmű előre megadott igényei 
alapján (maximálisan beépíthető cső hossza, anyagi ráfordítás) irányítot-
tan csökkentsük a hálózat nyomásérzékenységét.    

A módszer kidolgozása során az első számításainkat egyszerű, szin-
tetikus mintahálózatokon végeztük (lineáris, rács- és körhálózat). Ezt 
követően a feltárt érzékenységcsökkentő szabályszerűségek felhaszná-
lásával egy kis méretű település hálózatán, majd pedig egy valódi városi 
ivóvízhálózaton folytattuk számításainkat. Törekvésünk tehát azon két 
csomópont meghatározása volt a hálózatban, melyek közé egy újonnan 
beépített csőszakasz elhelyezése a lehető legnagyobb átlagos nyomá-
sérzékenység-csökkenést eredményezi, és így a rendelkezésre álló tűzi-
vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben növeli a hálózatban.

Hidraulikai hálózat modellezése
Napjainkban az informatikai rendszerek széles körű elterjedésének 
 köszönhetően lehetőség van arra, hogy az ivóvízhálózatokban található 

minden egyes hidraulikai elemet (csőszakaszt, tolózárat, szivattyút) vir-
tuálisan tároljunk és kezeljünk. A hálózatok e módú leképezése lehetővé 
teszi olyan hidraulikai modell építését, melynek köszönhetően a model-
lezett hálózat viselkedése feltérképezhető a valóságot közelítő módon. 
Egy ilyen hidraulikai modell számtalan lehetőséget rejt magában: a be-
szakadt tolózárak detektálásától kezdődően az esetleges hálózatbővíté-
sek hidraulikára gyakorolt hatásának koncepcióterv-szintű vizsgálatain 
keresztül a kis fogyasztásváltozásra nagy nyomásingadozásokkal reagá-
ló (magas nyomásérzékenységű) hálózati helyek azonosításáig.  

A matematikai modellről dióhéjban a következőket érdemes ismerni. 
Egydimenziós áramlást, összenyomhatatlan közeget feltételezünk, továb-
bá időben állandósult állapotot vizsgálunk. Ilyen feltételek mellett írjuk 
fel minden csomópontra az anyagmegmaradás, illetve minden ágelemre 
(pl. csőszakasz, szivattyú) az energiamegmaradás egyenletét. Ezen egyen-
letek egy nagy méretű, egyértelműen megoldható, algebrai, nem lineáris 
egyenletrendszert alkotnak. Ezt a Newton–Rhapson-módszerre épülő 
megoldóval oldjuk meg, a Dr. Hős Csaba által fejlesztett Staci program-
csomag segítségével (http://www.hds.bme.hu/staci_web/). Ez a hidrauli-
kai megoldó bemenetén kap egy hálózatot (topológiával, csomóponti és 
csőszakaszadatokkal, fogyasztásokkal stb.), majd a matematikai számítá-
sok után a kimeneten megkapjuk a hálózatban található csomópontok 
nyomását, valamint az ágelemeken átfolyó térfogatáramot.   

A továbbiakhoz szükséges még definiálnunk egy fontos hidraulikai 
mennyiséget, az érzékenységet. Érzékenység alatt értjük azt a számot, 
mely megmutatja, hogy egy paraméter megváltozása esetén egy hidrauli-
kai változó milyen vehemensen változik meg. Vagyis azt jellemzi, hogy ha 
a hidraulikai megoldó egyik bemeneti értéke megváltozik, mennyire válto-
zik meg a számítás kimeneti értéke. Ez a mennyiség értelmezhető minden 
egyes csomópontra és ágelemre különböző párosítások esetén, attól füg-
gően, melyik paramétert vagy melyik kimeneti változót választjuk. 

Minket jelen kutatásban az érdekel, hogy ha a tűzivízelvétel miatt 
megváltozik a csomópont fogyasztása, mennyire ingadozik a többi csomó-
pont nyomása. Ezért a továbbiakban mi minden esetben erre hivatkozunk 
nyomásérzékenységként. Egy csomópont így definiált nyomásérzékeny-
sége megadja tehát, hogy az ott található fogyasztásérték megváltozása 
esetén a többi csomópont nyomása átlagosan mennyit fog változni. A 
nyomásérzékenységet minden csomóponthoz hozzárendelhetjük, és így 
megkaphatjuk a hálózatok érzékenységi térképét. A hidraulikai hálózat 
annál „jobb, üzembiztosabb”, minél kisebb a  nyomásérzékenysége.

TŰZCSAPOK A CÉLKERESZTBEN
kivonat Napjaink vízművei igen sokrétű elvárásokkal szembesülnek. A 
lakosság számára nélkülözhetetlen ivóvíz szolgáltatása mellett a tűz- és 
katasztrófavédelemben is igen jelentős szerep jut számukra a tűzcsapok 
üzemeltetése által. Az 54/2014-es kormányrendelet a szolgáltatókat je-
löli meg mint a tűzcsapok felülvizsgálatáért és karbantartásáért felelős 
szervezeteket. Így az esetlegesen elégtelen vízhozammal és nyomással 
rendelkező tűzcsapok kapacitásnövelése jelentette komplex probléma-
kör megoldásának minden (anyagi és időbeli) terhe is a szolgáltatókat 
terheli. Ezen probléma megoldására egy matematikai módszert dolgoz-
tunk ki. Ezzel a módszerrel a költséghatékonyság érdekében mindössze-
sen egyetlen cső hálózathoz való hozzáadásával lehet egy területen az 
elérhető tűzivízhozamot a lehető legnagyobb mértékben növelni. 

kulcsszavak Hálózati optimalizáció, Érzékenység vizsgálat, Tűzivíz kapacitásnövelés, Nyomásérzékenység csökkentés
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Optimális csőkötés meghatározása
Ha rendelkezésre áll a hidraulikai megoldó, akkor meg lehet határozni 
az ideális – a lehető legnagyobb nyomásérzékenység-csökkenéssel járó 

– csőkötést úgy is, hogy a modellünkben az összes beépíthető csőkötést 
virtuálisan elkészítjük. Ezután pedig egyenként feltérképezzük egy-egy 
hidraulikai szimulációval az új csőkötés nyomásérzékenységre gyakorolt 
hatását. Azonban ha e módon fogunk neki a probléma megoldásának, a 
lehetséges csőkötések száma n(n-1)/2, ahol n a csomópontok száma. Az 
esettanulmányunkban közölt valódi hálózat megközelítőleg 2700 cso-
móponttal rendelkezik, egy szimuláció időszükséglete pedig nagyjából 
40 sec egy átlagos asztali számítógépen. Ebből kiszámítható, hogy az 
összes lehetőség megvizsgálása egy átlagos számítógép segítségével 
közel 208 évig tartana.    

Az általunk kidolgozott módszer ezzel szemben mindösszesen egy 
darab hidraulikai szimulációt igényel. Ebből kifolyólag a szükséges szá-
mítási idő nagyságrendekkel kisebb, mint az előbb említett, próbálgatá-
son alapuló módszeré.   

Munkánkban egyszerű, néhány csővezetékkel rendelkező minta-
hálózatokat vettünk kiindulásnak. Ezeknél a teljes kiértékelés (vagyis a 
fent említett összes lehetőség kiszámítása) még elérhető. Első számítá-
saink alapján felállítottunk egy összefüggést a hálózat egy számítással 
meghatározható érzékenységi térképe és a csőkötéssel elért átlagos 
érzékenységcsökkenés között. Elméletünket különböző topológiájú há-
lózatokra teszteltük, pl. kör-, rács-, csillag-, illetve egy kis méretű, valódi 
hálózat esetén is (lásd 1. ábra).  

Megállapításunk a következő: a csőkötés akkor éri el a lehető leg-
nagyobb átlagos érzékenységcsökkenést az adott, beépíteni kívánt cső-
hossz mellett, ha az összekötendő csomópontok érzékenységének a kü-
lönbsége a lehető legnagyobb. Azaz az optimumkeresés célja egy olyan 
összekötendő csomópontpár meghatározása, ahol az egyik csomópont 
nyomásérzékenysége a lehető legalacsonyabb, míg a csomópontpár má-
sik tagja kiugróan magas érzékenységgel rendelkezik. Erre analitikus bizo-
nyítékot is leltünk a szintetikus hálózatokon végzett tesztek során. Sikerült 
találnunk egy olyan kapcsolatot az egyszeri hidraulikai számítás és a teljes 
kiértékelés között, mely alkalmas egy új módszer megfogalmazására. 

A módszer a következő: Végezzünk el egy hidraulikai szimulációt 
és az egyszeri érzékenységvizsgálatot a hálózaton. Ezután számoljuk ki 

az összes csomópontpárra a pontok távolságát és érzékenységkülönb-
ségét. Válasszuk meg (pénzügyi lehetőségeinkhez mérten) a beépíteni 
kívánt csőszakasz hosszának maximumát. Keressük meg az ezen távol-
ságon belül található legnagyobb helyi érzékenységkülönbséget. Az 
ideális csőkötés e két csomópont között lesz. Természetesen a szolgál-
tatóknál a beépítendő cső maximális hosszán kívül más szempontok is 
adódhatnak egy új cső beépítésénél. Mivel nem vesz néhány percnél 
több szimulációs időt igénybe, az algoritmus által javasolt legjobb cső-
kötés utáni, további négy legjobb csőkötés szimulációját is végezzük el, 
hátha azok kötési útvonala egy jóval olcsóbb megvalósítási alternatívát 
kínál. A meghatározott 5 legjobb csőkötési lehetőség közül válasszuk a 
költséghatékony megoldást.

Esettanulmány
Az előzőekben bemutatott matematikai módszerünket a következők-
ben Sopron város sánc-hegyi övezetének hidraulikai modelljén de-
monstráljuk. A hálózat 2700 csomóponttal rendelkezik, napi fogyasztási 
értéke megközelítőleg 1200 m3/nap. A 2. ábrán látható két érzékenységi 
térkép ugyanazon színskála mellett: bal oldalon az eredeti hálózat lát-
ható, jobb oldalon pedig a módszer által javasolt csőkötés utáni állapot. 
Az ábrán a pirossal jelzett csomópontok a magas, a zölddel a közepesen, 
illetve a kékkel színezettek az alacsony érzékenységűek.

Jól látható, hogy a javasolt csőkötésnek szignifikáns hatása volt a 
hálózat erősen érzékeny (piros) területeire. Számszerűleg elmondha-
tó, hogy több mint 25%-kal csökkent az átlagos érzékenység a hálózat 

ezen kritikus szakaszán. Ezt a jelentős válto-
zást csupán egyetlen (maximum 100 méteres) 
csőszakasz beépítésével érhetjük el a számítá-
sok alapján. Az alacsony nyomásérzékenység 
egyértelműen alacsony felhasználói komfortot 
eredményez a nyomásingadozások miatt. Vi-
lágos, hogy amennyiben sikerül csökkenteni 
az átlagos érzékenységet, vagyis annak ha-
tását, hogy a fogyasztás növelése mennyire 
csökkenti a nyomást, egyenértékű lesz azzal, 
hogy növekszik a kivehető tűzivíz mennyisége. 
Annak érdekében, hogy képet kapjunk arról 
is, hogy a nyomásérzékenység csökkenése a 
hálózat adott szakaszának rendelkezésre álló 
tűzivíz kapacitását mennyivel változtatja meg, 
a tűzcsapok kinyitását a kritikus tartományban 
egyenként szimuláltuk. Itt csak önműködő tűz-
csapokat vettünk figyelembe, a szivattyúzható 
tűzcsapok viselkedését nem vizsgáltuk. A szi-
mulációkból le tudtuk kérni, hogy a légkörre 
nyitott tűzcsapon mekkora kiáramló térfoga-

táram érhető el az eredeti és a módosítás utáni állapotban. Az eredmé-
nyeket a 3. ábra közli hisztogram formájában: vízszintesen az átlagos 
térfogatárammal elosztott, vagyis fajlagosan elérhető tűzivíz mennyi-
sége, míg függőlegesen az adott fajlagos térfogatáramot szolgáltatni 
tudó tűzcsapok száma látható. Piros jelzi az eredeti, kék a módosított 
változatot. 

Leolvasható, hogy a beépített csőkötés hatására lényegesen meg-
nőtt az elérhető tűzivíz mennyisége: az elért átlagos tűzivízhozam-nö-
vekmény több mint 20%. Emellett látható, hogy ebben az esetben a 
hisztogram ki is szélesedik. Ez azt jelenti, hogy jócskán megnő az átla-
gosnál jóval magasabb hozamot biztosító tűzcsapok száma is, ami nagy-
ban növeli az biztonságot.

1. ábra: A módszer működése
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Összefoglalás
Projektünk célja egy olyan módszer elkészítése volt, mely 
segítségével a víziközmű-szolgáltatók számára a lehető 
legrövidebb idő alatt áll módunkban hálózatfejlesztési 
javaslattervet készíteni egy adott hálózati szakasz tűzi-
víz-kapacitásának növelésére a lehető legkisebb anyagi 
ráfordítás szem előtt tartásával. Törekvésünket siker koro-
názta. Új módszerünkkel egyetlen, érzékenységszámítást 
magában foglaló hidraulikai szimuláció alapján – melyet a 
STACI programcsomaggal végeztünk el – konstrukciós ja-
vaslatot tudunk tenni arra vonatkozóan, hova érdemes új 
csőszakaszt beépíteni a hálózatba. Valódi városi hálózaton 
végzett esettanulmányban megmutattuk, hogy egy ilyen 
módosítás a hálózat kritikusan nyomásérzékeny tartomá-
nyában akár több mint 20%-kal megnöveli a rendelkezésre 
álló átlagos tűzivíz-kapacitás értékét, emellett pedig a maxi-
mális hozamú tűzcsapok hozamát az átlagos hozam 140%-
os értékéről több mint a 200%-ára növeli.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani Till Sárának az alapos 
lektori munkájáért, illetve a Soproni Vízmű Zrt.-nek, hogy 
a rendelkezésünkre bocsátották a hálózatok adatait kuta-
tási célokra.

Hivatkozások
(A hivatkozások elérhetők a szerkesztőség címén.)

2. ábra: A módszer által javasolt csőkötés helye és az érzékenységi térképen történő várható javulás a 
sánc-hegyi övezetben, Sopron városában

3. ábra: A hálózat tűzivíz-kapacitása az optimális csőkötés bekötése előtt és után

kivonat A Fővárosi Vízművek számára megtervezett egyedi, nagyteljesítményű UV fertőtlenítő 
berendezés méretezése során számos olyan műszaki kihívás merült fel, melyeket csak innovatív 
megközelítéssel lehetett megoldani. Így például a reaktorban kialakuló 3D áramképet a legkorsze-
rűbb numerikus áramlástani módszerekkel határoztuk meg, a kialakuló dózist pedig egy speciális 
fényforrásmodellezési módszer és az áramkép ötvözésével számítottuk ki. Jelen tanulmányban is-
mertetjük az UV intenzitásmérők speciális beépítése miatt szükséges korrekciót is ill. a besugárzás 
és a fluencia közötti különbséget is. Végezetül, ismertetjük a dózis valós idejű becslésére szolgáló 
algoritmust.

kulcsszavak UV fertőtlenítés, dózis, UV besugárzás, numerikus áramlástan
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Bevezetés
A kiváló minőségű ivóvíz biztosításának érdekében a nyersvízben előfor-
duló patogén organizmusok számát a vonatkozó rendeletben (201/2001. 
X. 25. Korm. rendelet) meghatározott határérték alá kell csökkenteni. E 
cél elérésére napjainkban a klóros fertőtlenítés mellett terjedőben van 
az UV-sugárzás DNS-romboló hatását kihasználó technológia is, mely-
nek előnye 

• a vegyszermentesség (nem terheli a fogyasztó szervezetét, nincs járulé-
kos íz- és szaghatás), 

• nem keletkeznek fertőtlenítési melléktermékek (THM- és AOX-vegyüle-
tek), és 

• nem tapasztalható a víz pH-értékétől és NH4-tartalmától független hatás.

Komoly hátránya azonban, hogy hatását csak lokálisan fejti ki, így a vízi-
közmű-hálózat „belsejében” elengedhetetlen a kiegészítő vegyszeres 
kezelés, ld. [1].

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015-ben megbízta a BME Hidrodinamikai 
Rendszerek Tanszékét  a csepeli kezelőműbe telepítendő egyedi, nagy 
teljesítményű UV-tisztítóberendezés tervezésével. A tervezési követel-
ményeket az 1. táblázat tartalmazza.

A tervezés során a fő kihívás természetesen az előírt besugárzási dó-
zis elérése a legnagyobb térfogatáram és a legmagasabb abszorbancia-
érték (elnyelési érték) mellett. A dózis nem más, mint az elnyelt energia, 
így a besugárzási intenzitás és a kitettségi idő szorzata, vagyis ugyanaz 
a csírátlanítási hatás érhető el kis intenzitású besugárzással hosszú idő-
szakon keresztül, vagy nagy intenzitású besugárzással rövid időszakon 
keresztül. 

A tervezési határértékek és a beépítettségi adottságok miatt a reaktortér 
egy 1,5 m oldalhosszú, négyzet keresztmetszetű, 2 m hosszúságú síkfalú 
tartály, melyben az UV-fényforrások függőlegesen helyezkednek el. Ez 
az elrendezés azonban megnehezíti a dózis becslését, mivel a fényforrá-
sok közötti áramvonalakon kell követni a besugárzási intenzitást– ezt az 
áramvonal mentén összegezve kapjuk meg a dózist. 

Nyilvánvaló az is, hogy a belépő keresztmetszet egyes részeiről 
indítva más és más úton „járja be” a folyadék az áramlási teret, ezért 
meg kell keresnünk azt az áramvonalat, amely a leggyengébben lesz 
besugározva, és ezen is biztosítanunk kell a minimális előírt dózist. Így 
a tervezés legfontosabb két lépése (a) az áramvonalak meghatározása 
numerikus áramlástani (CFD) szimulációval, ill. (b) a reaktorban kialakuló 
intenzitáseloszlás meghatározása, majd ezen két eloszlás segítségével a 
minimális dózis ellenőrzése.

Első lépésként gyors (és durva) kézi becslést végezhetünk a szüksé-
ges teljesítmény meghatározására. 1,6 x 1,6 m keresztmetszetű áramlási 
tér esetén 6200 m3/h térfogatáram mellett az átlagsebesség 0,67 m/s. 
2 m reaktorhossz esetén a tartózkodási idő 3 másodperc. A szükséges 
átlagos besugárzási intenzitás 400 J/m2 / 3 s = 133 W/m2. Ez az átlagos 
besugárzási intenzitás azonban kevéssé segíti a tervezést, mivel a fény-
forrásoktól távolodva rohamosan csökken, és nehezen értelmezhető 
az „átlagos intenzitás”, amint a [2, 3] szakirodalmakban is megtalálha-
tó. Így a reaktor alapos megtervezéséhez elengedhetetlen a fényforrás 
(UV-lámpa) pontos modellezése.

Fényforrás-modellezés
Az UV-lámpa vonalmenti fényforrás, mely egy vonalra felfűzött pont-
szerű, de koszinuszos irány szerinti megoszlásban sugárzó fényforrások 
összességeként modellezhető, ld. 1. ábra. (Ennél bonyolultabb model-
lek is léteznek, ld. [2] irodalom.) A fényforrás pontos modellezésére két 
szempontból is szükségünk van:

• a dózis meghatározásához elengedhetetlen, és
• az UV-szenzorok által mért intenzitás és a valós, dózis szempontjából re-

leváns megvilágítás (fluencia) közötti kapcsolat meghatározásához.

Mielőtt azonban a fényforrás-modellezést részletez-
nénk, különbséget kell tennünk intenzitás (besugár-
zás) és fluencia között.

Besugárzás alatt általában egy sík falú detektor 
által mért intenzitást értünk, és ez a mennyiség erő-
sen függ a detektor felülete és a beeső sugarak által 
bezárt szögtől, ld. 1.(b) ábra. Minél kisebb az α szög, 
annál kisebb a mért intenzitás annak ellenére, hogy 
természetesen a fényforrás ugyanazt a teljesítményt 
adja le, ezt a szakterület „koszinuszos irányfüg-
gés”-ként ismeri. 

Ezzel szemben a fluencia egy gömb (vagy gömb-
szerű, szabálytalan test) által „befogott” energiát mér, 
és nem szembesülünk az irányfüggéssel, amint azt a 

[4] szakirodalom részletesen taglalja. Ez utóbbi mennyiség az irányadó 
UV-fertőtlenítés tervezése esetén annak ellenére, hogy a műszereinkkel 
jellemzően csak az intenzitást tudjuk mérni.

Tekintsünk egy L hosszúságú vonalmenti fényforrást, melynek egy dx 
hosszúságú elemének fénykibocsátása a Lambert-féle koszinusztörvény 
szerint I(θ)=I0cosθ, ahol I0        a dx a felületelemre merőleges irányban 
mért kibocsátás, ld. 1. ábra (a) panel. Ekkor a dx lámpa-felületelem által 
leadott dP = P/L dx teljesítmény egy R sugarú gömbfelületre összegezve 
dP=I0 R2 π. 

Az összefüggés „ellenkező irányban” is használható: egy dx hosszú-
ságú, dP optikai teljesítményt leadó forráselem intenzitását a dx-hez tar-
tozó normálishoz képest θ szög alatt, R távolságban mérve I(R,θ)
intenzitást fogunk tapasztalni. Ahogy az várható volt, a besugárzás a tá-
volság (R) második hatványával fordítottan arányos, ám a megvilágítás θ 
szöge is fontos szerepet játszik: a lámpára merőleges maximális az inten-
zitás (θ=0, ezért cosδ=1), míg a lámpa axiális tengelye mentén minimális 
a megvilágítás (θ=90º, ezért cosθ=0).

Most képzeljük el, hogy egy detektort helyezünk el a lámpától r ra-
diális távolságra, a lámpa axiális tengelyével φ bezárt szögre a lámpa 
középvonalától z távolságra és a dx felületelem normálisával θ szög-
re, amint azt az 1. ábra (a) panelén láthatjuk. Az UV-fény detektálására 

1. táblázat: Tervezési követelmények



17V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 4V Í Z  É S  T U D O M Á N Y V Í Z  É S  T U D O M Á N Y

által mért besugárzás (intenzitás), mind a fluencia eltér attól az intuitív 
képtől, hogy a lámpa által leadott P (optikai) teljesítmény egy 2rπL felü-
letű hengerpaláston egyenletesen oszlik meg.

Mindezek alapján tehát annak a lámpától r radiális távolságra és a kö-
zépvonaltól z axiális távolságra elhelyezett szenzornak a mérési eredmé-
nyét korrigálni kell, hogy a fertőtlenítés során releváns fluenciaértéket 
megkapjuk. A szükséges korrekció erősen függ a szenzor orientációjától, 
erre a 2. ábrán két beépítési elrendezésre látunk példát: az (a) elrende-
zés a szokásos (z=0,φ=0), míg a (b) elrendezés esetén (z=L/2,φ=90º). Jól 
látható, hogy az (a) beépítés esetén a mért intenzitás a lámpához közel 
kissé alacsonyabb a fluenciához képest, ám ez a különbség kb. 1 m tá-
volságban már elhanyagolható. 

Ezzel szemben a (b) elrendezés esetén az UV-fertőtlenítés szem-
pontjából releváns fluencia többszöröse a szenzor által mért intenzi-
tásértéknek. Ezekre a számításokra azért volt szükség, mert a reaktor 
monitorozásának egyszerűsége érdekében úgy döntöttünk, hogy a 
szenzorokat egy-egy UV-lámpa helyére, a kvarccsövekbe építjük be oly 

módon, hogy tetszőlegesen áthelyezhetők legyenek, ez pedig a (b) el-
rendezéssel egyenértékű.

Egy másik fontos hatás, melyet vizes alkalmazások esetén figyelem-
be kell venni, az abszorbancia. Ezzel a vízben lévő szennyező anyagok 
fényvisszaverő, ill. -elnyelő hatását vesszük figyelembe. A Lambert–Be-
er-törvény szerint

itt α_a az abszorbciós tényező, és R a fényforrástól mért távolság. Ez az 
érték tiszta vízre (254 nm hullámhossz esetén) 0,056 1/m, ld. [6], ám nyers 
ivóvíz esetében ennek sokszorosa is lehet. Példaképpen, ha a fényforrás-
nál vett intenzitást 100%-nak tekintjük, az a távolság (behatolási mélység), 
ahol az intenzitás 50%-ra csökken, 12 m; 1,38 m és 15 cm (!)  αa= 0,056; 0,5 
és 4,6 1/m abszorbanciaértékek mellett. Öllős [1] irodalom 7.7.5.1 fejeze-
tében hasonló értékeket ad meg: ivóvízre αa=0,02…0,01 cm-1=2…1 m-1, 
amivel az 50%-hoz tartozó behatolási mélység 6,9 cm, ill 3,5 cm. Fontos 
észrevennünk, hogy ezen összefüggés önmagában nem írja le teljes egé-
szében a behatolási mélység csökkenését, mert kombinálni kell a koráb-
ban megadott formulával. Így pl. a mért intenzitás képlete

 használt szenzorok irányérzékenysége szintén koszinuszos, tehát egy 
adott beesési szög esetén annak koszinuszát érzékelik, ld. 1. ábra (b) pa-
nel. Így a szenzor által érzékelt besugárzás a korábbi I(R,θ) mennyiség, 
megszorozva a beesési szög α=θ+φ koszinuszával: 

ahol R=r/cosθ és r a szenzor axiális (állandó) távolsága a lámpától. Meg-
jegyezzük, hogy a fluencia esetén nincsen szükség a cos (φ+θ) korrek-
ciós tagra. Ezenkívül igaz az is, hogy       (mind a dx lámpaelem y 
axiális távolsága, mind a detektor z axiális helyzete előjeles mennyiség, 
ezért az 1. ábra elrendezésében y pozitív, z pedig negatív mennyiség).

A szenzor természetesen a teljes lámpahosszról érkező összes dx 
lámpaelem besugárzását, ill. fluenciáját érzékeli, azért a mért intenzitás 
ezek összege:

Abban az egyszerű és gyakori esetben, amennyiben a szenzorunk a 
lámpa axiális szimmetriatengelyénél van (z=0), és merőlegesen „néz” a 
lámpára (φ=0), egy meglehetősen egyszerű formulát kapunk:

Ez nem más, mint a jól ismert Keitz-formula, és a lámpatestek optikai 
teljesítményének mérése ezen összefüggés segítségével történik, ld. [5]. 
Amennyiben azonban a lámpaszenzor-elrendezés más, a fenti általános 
összefüggést kell kiértékelni akár analitikusan (ez lehetséges, de a vég-
eredmény egy igen nagy formula), vagy numerikusan.

A fentiekhez hasonlóan a fluencia:

Itt a legutolsó tag megint csak a lámpatest közepénél kiértékelt 
eredmény. Mivel a fluencia nem érzékeny az irányra, ebben az össze-
függésben nem jelenik meg a φ szög. Vegyük észre, hogy mind a szenzor 

1. ábra (a): Vonalmenti fényforrás és detektor. (b): Detektor-állásszög hatása. 
(c) besugárzás és fluencia.

2. ábra: Fluencia és besugárzás aránya két mérési elrendezés esetén. 
Lámpahossz: L = 1 m
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Egyéb tervezési érdekességek
Szilárdsági ellenőrzés
Mivel a reaktor egy sík falú tartály meglehetősen nagy befoglalómére-
tekkel, már a 7 m vízfedettség (0,7 bar túlnyomás) is jelentős deformá-
ciókat okozott, különösen a felső oldalon, melyet a lámpákat a víztől el-
választó kvarccsövek áttörtek. A falvastagság elfogadható értéken való 
tartásához ezért merevítőpántokat kellett hozzáadnunk, így biztosítva a 
kellő szilárdságot. Ezeket a számításokat a BME Gép- és Terméktervezés 
Tanszékének két munkatársa, Kollár György és Varga András végezte el. 
Az anyagválasztás során ügyelni kellett arra, hogy a savazáshoz használt 
1-2%-os oxálsavnak ellenálljon a konstrukció. Az anyagminőség és a le-
mezvastagság miatt a hegesztéssel szemben is megemelt követelmé-
nyeket kellett támasztanunk. Ez azért is jelentett kihívást, mivel a szűkös 
hely- és daruzási lehetőségek miatt a reaktort több darabban kellett a 
helyszínre szállítani, és ott elvégezni a hegesztést.

Kvarccsövek statikus és dinamikus vizsgálata
A fénycsöveket védő csövek 1,6 m hosszú, 42 mm külső, 38 mm belső 
átmérőjű kvarccsövek, és felmerült, hogy ezen a karcsú „tartón” milyen 
terhelés jelentkezik az áramló víz hatására. Mivel maximális térfogatá-
ram esetén 1,7 m/s megfúvási sebességgel számolhatunk, és a hengeres 
testek ellenállás-tényezője (Re=4×→10→^6) c_D≈1,2, ezért a keletkező 
erőhatás közelítőleg

ami közelítőleg 12 kg tömegű terhelésnek felel meg. Ezt jelentősnek 
ítéltük, ezért elvégeztük a végeselemes szilárdsági ellenőrzést, ebből 4,4 
MPa maximális feszültség adódott. Mivel ez jóval a kvarcüvegre vonat-
kozó 48 MPa-os törőszilárdság alatt van, megfelelőnek ítéltük a konst-
rukciót (ebből a szempontból).

Egy másik kérdést vet fel a hengeres testek mögötti áramlás hatá-
sára kialakuló Kármán-féle örvénysor dinamikus hatása. Itt azt a kérdést 
kell feltennünk, hogy a konstrukció sajátfrekvenciája egybeeshet-e a 
periodikus örvényleválás sajátfrekvenciájával? A megfelelő számítá-
sokat elvégezve azt kaptuk, hogy az első sajátfrekvencia 74 Hz, míg az 
örvényleválás maximális frekvenciája csupán 3,6 Hz, így az esetleges 
rezonanciától nem kell tartanunk.

Felmelegedési idő
Elképzelhető olyan üzemzavar, melynek során a reaktoron átáramlás 
nincs (pl. egy karbantartás miatt kizárjuk a reaktort), ám a lámpák be-
kapcsolva maradnak. Ez esetben a teljes villamos teljesítmény a reak-
torban lévő közeget – víz vagy levegő – melegíti. Ezért szükségesnek 
láttuk a melegedési idő meghatározását. Az időegységenkénti hőmér-
séklet-emelkedést tehát a villamos teljesítmény okozza:

Itt cp a közeg fajhője (4,1 kJ/kg/K vízre és 1 kJ/kg/K levegőre), m 
pedig a reaktorbeli közeg tömege. Víz esetén – ahogy az várható volt 

– lassú a melegedés, ám levegő esetén igen gyors, 10ºC kiinduló hőmér-
sékletet feltételezve kb. 12 másodperc alatt eléri a 100ºC-ot a levegő 
hőmérséklete, és mivel ez egy állandó térfogatú (isochor) állapotválto-
zás, a nyomásváltozásra igaz, hogy    =”konstans” , így pl. ha a kiinduló 
állapot p0=1 bar és T0=283 K (10ºC), akkor a 100ºC-hoz (T=373K) p0=1,32 
bar (abszolút) nyomás tartozik, ami 3,4 v.o.m nyomásnak felel meg. A 
hőmérséklet további növelésével természetesen tovább növekszik a 
nyomás, aminek megelőzésére nyomáshatároló szelepet  építettünk be 
a rendszerbe.

alakra módosul. Ezeket az összefüggéseket már csak numerikusan tud-
juk kiértékelni, ugyanakkor ez megfelelően választott programozási 
nyelven kényelmesen és gyorsan megtehető.

Az áramlási tér számítása
Az előző fejezetben előállítottuk egy közelítő fényforrás modelljét, mely 
a fénycső optikai teljesítménye alapján képes az áramlási tér egy adott 
pontján meghatározni a fluenciát. Következő lépésként az áramvonala-
kat kell előállítanunk, mivel ezek mentén kell majd összegeznünk a flu-
enciaértékeket a dózis kiszámításához.

Napjainkban a numerikus áramlástani szoftvereket (CFD) rutinsze-
rűen alkalmazzuk ilyen kérdések megválaszolásához. Ezek a szoftverek 
képesek tetszőlegesen bonyolult geometria esetén meghatározni a nyo-
más- és sebességeloszlást, és az áramkép megjelenítésével vizuálisan is 
segítenek a lehetséges hibák feltárásában. A munka során első lépésként 
2D modelleket készítettünk, mivel ezeken gyorsan ki tudtuk próbálni az 
egyes paraméterek (reaktorhossz, lámpateljesítmény, abszorbancia stb.) 
hatását. A 3. ábrán egy ilyen számítást láthatunk. Az ábra felső részén az 
intenzitáseloszlást tüntettük fel. Jól látszik, hogy a fal mellett kisebb a 
besugárzás, ill. a fehérrel kihagyott csövekben nem lámpatest található, 
hanem intenzitásmérő, ezért ezek körül is alacsonyabbak az értékek. Az 
ábra alsó részén a sebességeloszlásra látható egy példa, vegyük észre a 
felvízoldali sarokban a leválást (sötétebb terület az ábra jobb alsó részén).

A sebesség- és fluenciaeloszlás együttes, automatizált használata 
lehetővé tette, hogy számos konstrukción elvégezzük a számításokat, 
és megvizsgáljuk (a) a térfogatáram, (b) az abszorbancia és a (c) lám-
padimmelés (kisebb árammal történő gerjesztés esetén alacsonyabb 
besugárzás) hatását. Egy-egy paramétercsoport esetén jellemzően 50 
darab, a belépésnél véletlenszerűen felvett áramvonalon kialakuló dó-
zist vizsgáltunk, és akkor tekintettük a konstrukciót megfelelőnek, ha 
a legkisebb dózisérték is elérte az előírt 400 J/m2-t. Ezenkívül mivel a 
lámpákat négy csoportba (szegmensbe) rendeztük, a számítással meg 
tudtuk határozni azt is, hogy egy adott térfogatáram és abszorbancia 
mellett hány szegmensnek kell működnie ahhoz, hogy elérjük a szük-
séges csírátlanítást, így csökkentve a berendezés energiafelhasználását. 

A CFD-számítás segítségével a reaktor hidraulikai ellenállása is jól 
becsülhető, ez kézi módszerekkel nagyon pontatlan lenne. A számítás 
eredményeképpen 7000 m3/h esetén 3,5 v.o.cm adódott, amelyhez még 
hozzá kell adni a bypass ág bekötése miatti idomok, ill. a tolózárak ellen-
állását is, de mindezek együtt sem lépték túl a 15 v.o.cm-t, így a konst-
rukció ilyen szempontból megfelelt. Hasonló eredményre jutottunk a 
bypass ág hidraulikai vizsgálata során is.

3. ábra: UV-reaktor felülnézetből, a körök a lámpákat jelképezik. Felül: intenzitásel-
oszlás, alul: sebességeloszlás. A középső piros vonal egy részecske pályáját (az 
áramvonalat) jelöli.
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Dózis valós idejű becslése
Végezetül megemlítjük, hogy korábban ismertetett módszer alapján az 
intenzitás- és térfogatáram-mérés segítségével a dózis ugyan közvetett 
módon, ám üzem közben folyamatosan (real-time) becsülhető. Ez nagy 
segítség a reaktor energiahatékony üzemeltetéséhez, mivel a változó 
igényekhez és vízminőséghez folyamatosan „illeszthető” a besugárzott 
energia. Külön hangsúlyozzuk, hogy az eljárás implicit módon kezeli az 
abszorbancia változását is, mivel annak változása jelentkezik az inten-
zitásmérő szenzorok jelén (változatlan lámpateljesítmény mellett nö-
vekvő abszorbancia esetén csökken a mért intenzitás). Az eddig leírtak 
alapján tehát a számítás a következő lépésekből áll.
• Rögzítjük a lámpák geometriai elrendezését, valamint a szenzorok helyét 

és irányultságát. Beállítjuk az abszorbanciaértéket és a térfogatáramot.
• Meghatározzuk az optikai teret (a „Fényforrás-modellezés” részben leír-

tak szerint), különös tekintettel a szenzorok helyén mért intenzitásra. Így 
egy abszorbancia-térfogatáram adatpárhoz megkapjuk, milyen értéket 
kell mérniük a szenzoroknak.

• A CFD-modell segítségével meghatározzuk a minimális dózist (a fluencia 
segítségével).

• A fenti 4 lépést „kellően sok” térfogatáram- és abszorbanciaértékre lefut-
tatva egy táblázatot kapunk, amely összekapcsolja a térfogatáramot, a 
szenzorok által mért intenzitást és a dózist.

• Üzem közben „visszafelé” használjuk a táblázatot, azaz (a) adott térfoga-
táram és mért intenzitás alapján kiolvassuk az aktuális dózist, vagy (b) 
adott térfogatáram esetén a szükséges dózist előírva addig változtatjuk 
a lámpák gerjesztését (vagy a működő szegmensek számát), amíg a 
szükséges intenzitásértéket nem mérjük a szenzorokkal.

Természetesen a fenti módszerhez elengedhetetlen a fényforrásmodell 
helyszíni kalibrációja, lehetőség szerint vízben és levegőben is (levegő-
ben kizárhatjuk a bizonytalan abszorbanciaérték miatti hibát, majd víz-
ben már koncentrálhatunk az abszorbancia kalibrálására), továbbá szük-
séges az UV-szenzorok akkreditált laboratóriumban való kalibrációja is.

Összefoglalás
Az UV-reaktorok tervezése, méretezése és energiahatékony üzemelteté-
se számos kihívást támaszt a mérnökökkel szemben, ám ezek eredmé-
nyesen és hatékonyan kezelhetők a numerikus áramlástani (CFD-) szoft-
verek segítségével. Az itt bemutatott módszer nem problémaspecifikus, 
más típusú, elrendezésű vagy kapacitású esetek is pontosan modellez-
hetőek, pontosságát a megépült berendezés kifogástalan működése 
bizonyítja. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a helyszíni mérések, 
kalibrációk, ellenőrzések továbbra is elengedhetetlenek, bármennyire is 
csábító a mérnöki szoftverekre való kényelmes ráhagyatkozás.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők megköszönik a Fővárosi Vízműveknek, különösen Farkas 
Jánosnak és Debreczeny Lászlónak, hogy lehetőséget biztosított az 
együttműködésre.

A tervezési munkához elengedhetetlen volt a GKSoft Kft. munka-
társainak (különösen Kollár György és Varga András) szilárdságtani és 
konstrukciós tapasztalata.

A lámpatestek, védőcsövek, ballasztok kiválasztásához, az UV-szen-
zorok kalibrálásához felbecsülhetetlen segítséget kaptunk a LightTech 
Kft. munkatársaitól, elsősorban Szöllőssy Györgytől. Tőle kaptuk az első 
impulzusokat is az optikai modellezéshez.

(Az irodalomjegyzék elérhető a szerkesztőség címén.)
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2019. június 5-6-án került sor a XXII. Országos Víziközmű 
Konferenciára Bükfürdőn. A konferencia mottója az idei 
víz világnapjának a szlogenje lett: „Vizet mindenkinek.” 
Nem véletlenül. Ahogyan a MaVíz elnöke a bevezetőjé-
ben magyarázza: „…ebben a mondatban tényleg benne 
van az esszenciája a mindennapi munkánknak (…)” Egy 
biztos: sok érdekes előadás hangzott el, ami azt jelenti, a 
jelenlegi mostoha körülmények ellenére komoly szakmai 
munka folyik az ágazatban.

A konferencia szokásosan megnyitóval és plenáris 
üléssel kezdődött. Ezt követte ebéd után és másnap 4-4 
szekció. A megnyitón először Makai Martina, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntartható 
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte 
a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hogy az ITM 
célja a fenntartható víziközmű-szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása Magyarországon, és ezt a célt szolgálják az eb-
ben az évben kiírt vagy kiírásra kerülő fejlesztési keretek.

Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal közszolgáltatásokért felelős elnökhe-
lyettese arról beszélt megnyitójában, hogy hasonló prob-
lémákkal találkoztak, mint a szolgáltatók, és milyen módon lettek rajtuk 
úrrá. Ebben a folyamatban tevékenységük erősségeit vette sorra, me-
lyek sok esetben a víziközmű-szolgáltatók együttműködő és jogkövető 
magatartásának köszönhetők.
Dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a 
konferencia itt lehet a városban, hiszen Bük ezer szállal kötődik a vízhez, 
komoly víziközmű-fejlesztések zajlanak a városban.

Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója bejelentette, 
hogy a munkavállalók elismeréseként, a megbecsülésük és megtartá-
suk érdekében a Soproni Vízmű Zrt. a tulajdonosok beleegyezésével a 
munkabérek 9%-os emelése céljából veszteséggel fogadta el az idei 
üzleti tervet.

Az utolsó köszöntést és az első plenáris előadást Kurdi Viktor Ma-
Víz-elnök tartotta, aki szokásosan az ágazat helyzetéről adott átfogó 
képet. Az előadásban nagyon plasztikus képet festett arról, hogy egyik 
oldalon sikerek vannak:

• Jelentősen szűkült a közműolló, a háztartások 95,2%-a közműves ivó-
víz-szolgáltatásban, 81,5%-a közműves csatornaszolgáltatásban része-
sül. 

• A MEKH Felhasználói Elégedettségi Felmérése (FEF) alapján a válasz-
adók 76%-a szerint a szolgáltató ügyfélbarát, 78%-a szerint megfelelő 
a szolgáltatás.

A másik oldalon viszont súlyos hiányok és vészes kockázatok sorakoz-
nak:

• A szektor jelenlegi alapkérdése a biztonságos üzemeltetés műszaki, 
pénzügyi és személyi feltételeinek a megteremtése.

• A műszaki élettartamuk végén járó rendszerek kockázatokat hordoz-
nak a megfelelő ellátásra nézve.

• Az ivóvízvezetékek esetében a túlnyomóan kockázatos anyagminőség 
évek óta 50% felett van.

   (Mindhárom megállapítás a MEKH 2018. évi országgyűlési beszámoló-
jából származik.)

XXII. VÍZIKÖZMŰ 
KONFERENCIA, BÜKFÜRDŐ

PANORÁMA

VÍZ
MŰ

Vízmű Panoráma / A Magyar Víziközmű Szövetség lapja 
Kiadja a Magyar Víziközmű Szövetség

Felelős kiadó Nagy Edit / Főszerkesztő Márialigeti Bence
A főszerkesztő munkatársai Várszegi Csaba, Tary Dávid,

Kasperkievicz Kinga, Kreitner Krisztina 
Szerkesztőség 1051 Budapest, Sas utca 25., IV. em.

Telefon +36 30 315 2472 E-mail vizmu.panorama@maviz.org
Honlap www.maviz.org/vizmupanorama

Hirdetésszervezés Tary Dávid / E-mail tary.david@maviz.org
Lapterv BrandAvenue / Korrektor Nyilas Ágnes

Nyomda Present Művészeti és Szolgáltató Kft.
Nyilvántartási szám B/SZI/1925/1993 302-5066

ISSN 1217-7032  / Minden jog fenntartva

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult
www.observer.hu

A Vízmű Panoráma 
a megjelenéssel 
egy időben elérhető 
a MaVíz honlapján!

420 19



21V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 4M A V Í Z  H Í R E K M A V Í Z  H Í R E K

Ivóvíztisztítás szekció
MAGYARNÉ BEDE MARIANNA
VCSM Zrt., műszaki igazgató

VÁRSZEGI CSABA 
MaVíz, tanácsadó

A konferencia ivóvíztisztítás szekciójában nyitányként Bata Péter tech-
nológus (Alföldvíz Zrt.) tolmácsolásában hallhattunk a Kömpöc tele-
pülésen működő, 240 m3/nap kapacitású ivóvízkezelő mű sikeres üze-
moptimalizálásának részleteiről. Az üzemoptimalizálás során szem előtt 
tartották a környezettudatos és gazdaságos működést. Az eredmények 
rámutattak, hogy a kálium-permanganát adagolásának teljes meg-
szüntetése és 75%-kal kevesebb koagulálószer alkalmazása mellett a 
jogszabályi határérték alatti arzéntartalom folyamatosan biztosított a 
szolgáltatott ivóvízben. Megállapította, hogy a beállított technológia al-
kalmazása a fenntartható fejlődés alapelveinek megfelelő vegyszer- és 
vízmegtakarítást eredményez, ami jelentős gazdasági megtakarításokat 
hordoz magában a természeti erőforrások kímélete mellett. 

A szekción belül Rácz Gábor kutató (Hidrofil Kft.) előadása során az 
ultraszűrés egyik alkalmazási módozatát jelenítette meg, mely szintén 
vegyszermegtakarításokat eredményez, és emellett az ivóvízben az am-
móniumion kormányrendelet szerinti határértékének biztosítását is szol-
gálja. A membrántechnológia alkalmazásával az előadó szerint a kockáza-
tok minimalizálhatók, így növelhető a hálózat biológiai stabilitása.

Balogh Dániel termékfejlesztő (Vinyl Kft.) azonban a szolgáltatás 
során továbbra is alkalmazott klórgáz, nátrium-hipoklorit megváltozott 
engedélyezési és forgalmazási környezetéről adott tájékoztatást. Részle-
tesen kifejtette a biocid termékek címkézésének, csomagolásának, for-
galmazásának, szállításának, továbbá a víziközmű-szolgáltatókat érintő, 
tárolásra, raktározásra és felhasználhatóságra vonatkozó jogszabályi és 

Kurdi Viktor elmondta, hogy a súlyosbodó munkaerő-problémák, 
a halmozódó rekonstrukciós igények, a görgetett és ezért növekedő 
 finanszírozási hiány mellett pislákoló fényt mutatnak az alagútban a 
meghirdetett és várható kormányzati rekonstrukciós és fejlesztési for-
rások.

Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora előadá-
sában az éghajlatváltozás trendjeiről beszélt. Kiemelte, hogy az Éghaj-
lat-változási Kormányközi Testület által elkészített vonatkozó tanulmány 
alapján szükséges lenne a hőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius-fokon 
tartani, és ennek érdekében ki-ki a saját területén is nagy befektetés nél-
kül tehet több mindent.

Dr. Krasznay Csaba programigazgató, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem adjunktusa a kibertéri veszélyekről beszélt. Bemutatta a vízi köz-
művek irányításában megjelenő „hálózatosodás” lehetséges kockázatait, 
melyekkel kapcsolatban példákat is felhozott.

A következő oldalakon a XXII. Országos Víziközmű Konferencia szek-
cióiban elhangzott előadások fő mondanivalóját, üzeneteit olvashatjuk 
az egyes szekciók moderátorainak tolmácsolásában.

Ennek a rövid összefoglalónak a célja az, hogy párbeszédet indítson 
a szakemberek között a felvetett témák mentén. Ehhez nyújtunk e lap 
hasábjain teret és felületet!

Az előadások megtekinthetők és letölthetők a MaVíz honlapjáról 
(www.maviz.org).

szabványi módosuló feltételeket, melyeket a hatóság a jövőben kiemel-
kedően ellenőrizhet. Az üzemeltetőknek javasolt felkészülni a szabvány 
2019. július 1-i életbeléptetési határidejére.  

A tudomány és a technika rohamos fejlődése maga után vonta a víz 
vizsgálatához kapcsolódó laboratóriumi mérőeszközök modernizáció-
ját. Ezen mérőeszközökkel napjainkban már a gyógyszermaradványok 
jelenléte is kimutatható. Az endokrin rendszerbe beavatkozó hormon-
hatású vegyületek feltérképezését, illetve ezek révén a lakosság kitett-
ségét vizsgáló alapkutatásról számolt be Imre Marianna ivóvíz-tech-
nológus (Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.). A projekt eredményeinek 
összefoglaló értékelését bővebb publikáció keretében mutatja be a 
szakma számára, amit nagy érdeklődéssel várunk.

Megyesi Csaba, a JOSAB Hungary Kft. vezető fejlesztője egy új sze-
replőt mutatott be a magyar víziközmű-szolgáltatás szakterületén. Cége 
egy régóta ismert, de egy ideje nem alkalmazott szűrőanyag, az aqua 
zeolit kitermelésére üzemeltet bányát Szerencs közelében, a nyersanya-
got feldolgozza a technológiák által megkívánt méretre és minőségre. 
Környezeti folyamatok és szerteágazó referenciák bemutatásával össze-
vetette a biológiai elveket a kémiai eljárásokkal.

Fazekas Zoltán, az Alföldvíz Zrt. technológiai osztályvezetője 47 ivó-
vízkezelő telep tapasztalatai alapján a technológiákban alkalmazott kör-
nyezeti levegő és a mikroszkópos biológiai kifogásoltság összefüggéseit 
boncolgatta. Három esettanulmányt mutatott be, ahol a törésponti kló-
rozásos vízkezelési technológiában a nem kellően átgondolt gépészeti 
megoldások vagy szerelvénymeghibásodások okoztak oxigénszint-nö-
vekedést és ezzel vízminőségromlást. 

Baki Berta, a Fejérvíz Zrt. osztályvezető helyettese az ivóvíz minő-
ségével kapcsolatos számtalan adatközlési kötelezettséget ismertette. 
Gyakorlati munkája alapján felvetett gondolatokat, melyek gyakorlatba 
ültetésével csökkenhetnének az időt rabló adatszolgáltatási terhek úgy, 
hogy akár több információ is a hatóságok rendelkezésére állna az ivóvíz-
minőséggel kapcsolatban.
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Szennyvízkezelés szekció
DR. PATZIGER MIKLÓS
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, egyetemi docens

SÜTŐ VILMOS 
Bácsvíz Zrt., szennyvízágazati főmérnök

A szekció első részében az alábbi előadások hangzottak el:
Mészáros József (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.): KEOP-KEHOP szennyvizes EU-s 

projektek megvalósulásának tapasztalatai a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési 
terü letén

Szalay Péter, Deszpot György (AURO Budapest Kft.): Betonvédelem 
speciális műanyag lemezek alkalmazásával

Králik Szabolcs (TRV Zrt.): Bűzhatás kezelése a Tápió menti települések 
regionális és települési szennyvízelvezető rendszerén

Végh Ildikó (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.): Mi történik a használt vízzel?

Az előadások történelmi jelentőségű írásos emlékkel szolgálnak abban 
a tekintetben, hogy a kétezres évek nagy KEOP-os (és más) beruházásai-
nak első üzemeltetői tapasztalatait mutatták be. A hangsúly a regionális 
fejlesztéseken volt, ahol az előadások tartalma egy jól meghatározható 
íven futott végig: nem megfelelő koncepcióalkotás – a tervezettnél jó-
val nagyobb hidraulikai tartózkodási idők a rendszerekben – nem meg-
felelő (sokszor nem is a tervezett) anyagok beépítése a rendszerekben, 
és még sorolhatnánk.

A főbb következtetések a következők szerint vonhatók le:
– a koncepciók gazdaságossága elsősorban a tervezőasztalon dől el. Az 

üzemeltetőknek azonban erre igen kevés ráhatásuk van
– a nagy hidraulikai tartózkodási idők rengeteg kárhoz vezetnek az emlí-

tett rendszerekben: szagproblémákhoz és korrózióhoz
– Nitrát adagolással a szagproblémák tünetszerűen csökkenthetők, azon-

ban jelentős költséggel és többlet üzemeltetési igénnyel járnak. Itt a fő 
veszélyt a túladagolás jelenti, amely a berothadt szennyvizek esetén a 
szennyvíztisztítók túlterheléséhez vezet.

– A hosszú hálózatokra általánosságban a szennyvíz anaerob körülmé-
nyek közötti berothadása jellemző, amely általában nehézzé teszi a tisz-
tításukat.

– A regionális hálózatok esetében a decentralizáció, azaz az utazási út-
hosszak minimalizálása a követendő

A szennyvízkezelés szekció második részében Ferenczi László (TRV Zrt.), 
Kis Balázs (AQUA Szolgáltató Kft.) és Fenyvesi Nóra (Soproni Vízmű Zrt.) 
kollégáktól hallottunk színvonalas előadásokat.

1. Ferenczi László előadása: Felhívta a figyelmet a régi igazságra, mi-
szerint az üzemeltető számára nélkülözhetetlen információkat nyújt a 
tisztítást végző élőlények mennyisége, aktivitása. Ezek a szervezetek in-
dikátorszerepet töltenek be az eleveniszapban, így következtetni lehet az 
eleveniszap aerob vagy anaerob állapotára és a nitrifikációs folyamatok 
megfelelőségére is. 

2. Kis Balázs: Előadásában megismerhettünk egy – ma Magyarorszá-
gon igen ritka – jól működő, folyamatosan határérték alá tisztító szenny-
víztisztítót.  A telepen a megtermelt biogázból a működéshez szükséges 
villamos energia közel 40%-át biztosítják. Érdekes volt hallani, hogy a 
rothasztójukban 33-35 °C hőmérséklet helyett 38-40 °C-t tartanak, mert 
ebben a hőmérséklet-tartományban a legtöbb a termelt fajlagos biogáz 
mennyisége. 

3. Fenyvesi Nóra: Egy nagyon alaposan előkészített, tartalmas, logi-

kusan felépített és éppen ezért jól érthető és megjegyezhető előadást 
láthattunk, hallhatunk. Az előadó részletesen beszámolt a tervezésből, 
kivitelezésből adódó anomáliákról, így sokat tanulhattunk belőle.     

4. Üzenetek:
a. A mai üzemeltetői munka – jogszabályok özönétől – bonyo-

lulttá tett világában még mindig igazak, használhatók, használan-
dók az egyszerű megoldások. Érdemes arra a 40 éve tanított, csak 
időközben elsikkadt alapelvre visszaemlékezni és azt alkalmazni, 
miszerint a biológiát mikroszkóp alatt vizsgálva gyors és hiteles 
képet kapunk a technológia működéséről, szemben a kémiai vizs-
gálatokkal. 

b. Kiemelném, hogy a víziközmű-szektorban lévő sok-sok prob-
léma ellenére az üzemeltetők nagyon kreatívan állnak hozzá a meg-
oldandó feladatokhoz. Nem azt nézik, hogyan nem lehet, hanem 
eredménycentrikusan és megoldásorientáltan dolgoznak. 

c. Jó volt látni, hogy a fiatal, a pályájuk elején lévő kollegák mi-
lyen kreatív és szakmájukat szerető emberek, szívvel-lélekkel dol-
goznak. Nem veszik el a kedvüket (egyelőre) a víziközmű-ágazatot 
egyre inkább nyomasztó terhek sem.

d. Az ipar által kibocsátott szennyvíz minősége országosan nagy 
gondot okoz, szennyvíztisztító technológiákat lehetetlenítenek el.

Ajánlások:
a) Az ipar által kibocsátott rossz minőségű szennyvizek és az 

ezek által okozott károk elkerülése érdekében javasolt az ipari szeny-
nyvizek szigorú és határozott ellenőrzése, szükség esetén a vállala-
tok kizárása a szolgáltatásból és a károk helyreállítási költségeinek 
áthárítása rájuk. 

b) Kérjük a kormányt, hogy a 2000 LEÉ alatti települések szeny-
nyvízcsatornázása és -tisztítása előtt méresse fel a meglévő telepek 
tisztítási kapacitását, ugyanis a tisztított szennyvizekre vonatkozó 
határérték-szigorításoknak a telepek technológiái nem tudnak 
megfelelni, azok fejlesztése szükséges, mégpedig prioritásban meg-
előzve a kisebb telepek építését.    

Köszönöm az előadóknak a hallgatóság számára nagyon inspiráló, érté-
kes előadásokat!
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Térinformatika szekció
VARGA ÁKOS
Soproni Vízmű Zrt., műszaki igazgató 

A témakörben három előadás hangzott el, melyek egyike sem a klasz-
szikus térinformatikai megoldásokkal foglalkozott. Kettő a szolgáltatók 
munkáját az építéshatósági eljárások során jelentősen meghatározó 
e-közmű-szolgáltatással, míg a harmadik a műszaki területen dolgozó 
munkatársak mindennapi feladatait támogató terepi megoldásokkal 
foglalkozott. Az előadásokban közös volt, hogy az informatikai megol-
dások mindegyike egyrészt a műszaki területhez kapcsolódott, másrészt 
kihasználta az elektronikus közműnyilvántartás nyújtotta előnyöket.

Arató Csongor (DRV Zrt.) tényszerűen, tiszteletre méltó objektivitás-
sal mutatta be az e-közmű-rendszerben rejlő lehetőségeket, veszélyeket. 
A bevezetés céljaival messzemenően egyetértve hiányolta – amivel a je-
lenlévők a hozzászólásaikban egyet is értettek –, hogy a bevezetés után 
nem történt kellő erőfeszítés az üzemeltető, a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részéről.

Energiahatékonyság, hatékonyság, 
menedzsment szekció
FÁBRIK TAMÁS
DRV Zrt., fejlesztési főmérnök

ZORKÓCZY PÉTER
Duna-Armatúra Kft., ügyvezető

A IV. szekcióban az energiahatékonyság mint fókuszterület négy előadá-
son keresztül került ismertetésre. A víziközmű-szolgáltatás további haté-
konyságát az energiafelhasználások tudatos kezelésével, észszerű minő-
ségbiztosításával és az aktuális jogszabályok célirányos alkalmazásával 
tudjuk növelni. A jövő kihívása az energetikai rendszereink korszerűsítése, 
felülvizsgálatot követően az igények változásával a lehetőségek kihasz-
nálása, a megújulóenergia-felhasználás növelése. Pályázati rendszereken 
keresztül is törekedni kell a szűkös források megtalálására, gyakorlati 
példákon keresztül vállalati stratégiába szükséges emelni az energiafel-
használás menedzselését. A szekcióban az előadások betekintést adtak az 
aktuális feladatokba, különböző területeket vizsgáltak, mutattak be, ami 
alapján az energetikai összefüggésekre részbeni rátekintést nyerhettünk.

Az első részben a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársa, Bartók Pál 

elő adásában az energiagazdálkodás a napi gyakorlatban, az energia-
menedzsment, -gazdálkodás, -irányítás, -audit egymásra épülő folyama-
tait világította meg. Külön kitért az EU energiahatékonysági politikája 
alapján alkotott hazai jogszabályi környezetre, ami az utóbbi időszak-
ban egyre több kötelezettséget ró a szolgáltatókra, aminek előnyeit 
célszerű kihasználni. Az előadás röviden összehasonlította az energia-
audit – energiairányítási rendszer lehetőségeit, különbségeit. Kitért a 
szakreferens-auditor szerepek sajátosságaira, az energiamenedzsment 

– energiagazdálkodás fogalmak különbségeire. Sorra vette az ISO 50001 
bevezetésének buktatóit. Megállapítást nyert az, hogy a víziközmű-szol-
gáltató cégen múlik, hogy a külső elvárásoknak elszenvedője vagy köz-
reműködője lesz. 

Kész Anetta és Novotny Bálint (Tettye Forrásház Zrt.) előadásában a 
pécsi szolgáltatónál az építéshatósági eljárások során a közművek fej-
lesztését, megóvását végző kollégák munkájáról tájékoztatta az érdek-
lődőket. 

Szemléletes példákon keresztül mutatták be azokat a mindennapi 
nehézségeket, melyeket az e-közmű-rendszer alkalmazása jelent a köz-
műfejlesztéssel foglalkozó mérnökök, technikusok számra. A hallgató-
ságnál erős visszhangra találtak ezek az üzenetek, így a szűkre szabott 
időkeretet szétfeszítő hozzászólások után a jelenlévők a MaVíz támoga-
tását kérték a problémák megoldásának előmozdítása érdekében.

Karig Gábor és Balogh Sámuel (Rudas és Karig Kft.) két olyan terepi 
megoldást mutattak be, mely jó érzékkel használja ki a rendelkezésre 
álló technológiai megoldásokat. Érdemes kiemelni, hogy a fejlesztők 
erősen – és vélhetően joggal – biztatták a szolgáltatókat, lépjenek túl 
azon a kétségkívül meglévő pszichés gáton, hogy a kékgalléros, tere-
pen dolgozó munkatársak, akik egyébként okostelefon-használók, nem 
képesek megfelelően használni a terepi mobileszközöket. Ezzel a lépés-
sel jelentős adminisztrációtól szabadíthatjuk meg a munkairányító kol-
légákat.

A második részben a Wilo Magyarország Kft. munkatársa, Jónás 

 Krisztián a „Szépek és okosak is egyben… avagy aktuális energiahaté-
konysági szivattyúcserék és a jó öreg életciklusköltség” előadását hall-
gathattuk végig. Itt a fenntartható fejlődés kapcsán az egyik legfonto-
sabb megfogalmazott célként az energiafelhasználás hatékonyságának 
növelésére kerestük a válaszokat, pályázati lehetőségeken keresztül is 
bemutatva. A „Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése” pá-
lyázat kézenfekvő eleme lehet a szivattyúrendszerek felülvizsgálata. Az 
előadás célja volt a víztermelő rendszereknél elérhető hatékonyságnö-
velő szivattyúcsere lehetőségeinek bemutatása, hangsúlyt helyezve az 
egyes beszerzési alternatívák összevetésére az életciklusköltség tükré-
ben is. Nincsenek azonban minden egyes technológiai pontra alkalmaz-
ható általános megoldások, így egy-egy adott rendszer átfogó vizsgála-
tát követően választható ki az oda legmegfelelőbb megoldás.

A harmadik részben ismételten a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatár-
sa, Gönczi Gábor előadását hallgathattuk meg az energiamegtakarítási 
lehetőségekről és a megújuló energia gépházakban történő hasznosítá-
sáról. Elméleti kutatás alapján (Országos Víziközmű Konferencia, 2017-es 
előadás) egy K+F projekt keretében az egyik gépházba telepítettek két 
új kialakítású prototípusidomot. A kísérlet sikerrel zárult, és a nyomó-
vezeték-szakaszba helyezett, csupán két egyedi csőelem is 25-26%-os 
nyomásveszteség-csökkenést eredményezett, tehát a teljes gépház-re-
konstrukcióknál 30%-os nyomásveszteség-csökkenést lehet minimum 
előirányozni, ami megtérülővé teszi a technológia alkalmazását gépházi 
rekonstrukcióknál. Az üzemeltetési villamos költségek ezáltal 1%-kal 
csökkenthetőek, ami akár évi több millió forint megtakarítást is jelenthet. 
Az új csőelemekkel továbbá elkerülhetők a káros belépési sebességinga-
dozás okozta járókerék-sérülések, illetve csökkenthető a turbulens áram-
lás okozta zár- és visszacsapó-sérülések száma.

Az előadás második részében az ivóvíz fölös hőkapacitását hasznosító 
hőszivattyús rendszerekről esett szó. A kimondottan a gépházak nyo-
móoldali kollektorának vezetékrendszerébe tervezett, vízkivétel nélküli, 

„cső a csőben” típusú hőcserélő megfelel az összes követelménynek, és 
hozzáilleszthető a piacon kapható hőszivattyús rendszerekhez. A gép-
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házak és kapcsolódó épületek környezetbarát, alternatív megújuló fűté-
si technológiája ezáltal megvalósíthatóvá válik. 

Az utolsó előadásban Toldi Péter, az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársa a 
„Hogyan legyünk energiatudatosak a víziközmű-szektorban?” kérdésre 
fűzte fel válaszait. Saját indikátori rendszer kialakításával az energiaha-
tékonysági jogszabályi megfelelés vizsgálatát mutatta be az energiatu-
datosság és a szemléletformálás jegyében. Az energetikai szakreferensi 
jelentést a technológiai értékelő elemzése részévé integrálta az AL-
FÖLDVÍZ Zrt.-nél. A 2019. év eleji energiahatékonysági pályázat viszon-
tagságairól rövid összefoglalás is adott. A megújuló energia és az új, 
energiahatékonyabb berendezések piaci megjelenésének köszönhető-
en szükséges tervezési, műszaki, gazdasági és üzemeltetői szempontok 
szerinti elemzés szükségességére is felhívta a figyelmet.
A szekció második előadásblokkjában három színvonalas előadást hall-
hattunk az energiahatékonyság/költséghatékonyság kérdéskörét külön-
böző szempontokból, ha úgy tetszik, távolságból megközelítve. 

Berentei Norbert (Danfoss Kft.) előadása az víziközmű-szektor ener-
giamegtakarítási lehetőségeit mutatta be a villamos hajtáslánc újdon-
ságaira koncentrálva. Bemutatásra került, hogy milyen nagyságrendet 
jelent a motorok energiafelhasználása a szivattyúk és kompresszorok 
tekintetében. Az előadó áttekintette a jelenlegi és a közeljövőbeli szab-
ványok által megkövetelt feltételeket, hatékonysági osztályokat. Be-

mutatta az egyes villanymotorok jellemzőit, a frekvenciaváltós hajtás 
specifikumait és a hatékonyság szempontjából legfontosabb tervezési/
kiválasztási alapelveket. 

Dányi István (Mediker Kft.) „Üzembiztonság – Költséghatékonyság” c. 
előadása a rendszerszemlélet fontosságát hangsúlyozva az átemelőknél 
jelentkező hibák és okok vizsgálatán keresztül mutatta be a helyes üze-
meltetői célkitűzéseket és a célok elérésének módszereit. A költség- és 
energiahatékonyság, továbbá természetesen az üzembiztonság szem-
pontjából meghatározó elvek: kezelésmentesség, tervezhető beavatko-
zások, ezek feltételeinek meghatározása, növelt üzembiztonságú beren-
dezések alkalmazása.

Harmadik előadónk, Brandstätter Gábor (KPMG Tanácsadó Kft.) 
előadásában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi víziközmű-rendszereinken 
adatmenedzsment- és adatelemzési technikákkal jelentős beruházás 
nélkül is számottevő javulás érhető el az eszközmenedzsmentben. Ki-
fejtette, hogy a kritikus pontokat integrált műszaki-üzleti megközelí-
téssel azonosítva, lehetőség szerint gépi tanulással is megtámogatva 
szép eredményeket lehet elérni jelentősebb beruházás nélkül is, amire 
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már bevált és egyre szé-
lesebb körben használt megoldásokat mutatott be. 
Köszönjük az előadóknak a valóban színvonalas előadásokat!

Ivóvízhálózat-rekonstrukció, 
ivóvíz-technológiák szekció
BODOR DEZSŐ
Szegedi Vízmű Zrt., műszaki igazgató 

RADÁCS ATTILA 
Bakonykarszt Zrt., műszaki igazgató 

A reggeli kezdéskor a hallgatóságot a Fővárosi Vízművek előadói a követ-
kező mondattal frissítették fel: „A ’nem számlázott víz’ témája olyan, mint 
a tóparti nyaralóhelyen a szúnyogok: jelenlétük természetes, de zavaró. 
Sőt, küzdünk is ellenük folyamatosan, hogy tolerálható szinten tartsuk a 
számukat.”

Az első előadás Madzin Evelin hálózati mérnök és Bartók Pál üzemirá-
nyító mérnök (Fővárosi Vízművek Zrt.) előadásában hangzott el „Hálózat-
menedzsment a napi gyakorlatban” címmel. Bemutatták, hogyan lehet a 
nem számlázott ivóvíz mennyiségét csökkenteni hálózatmenedzsmenttel, 
például DMA-körzetek megtervezésével, kialakításával, működtetésével. 
Aktuális témát mutattak be az előadók, a felmerült kérdések azt mutatják, 
hogy a hálózati veszteség témájával érdemes tovább foglalkozni.

A következő előadást szintén a Fővárosi Vízművek Zrt.-től hallottuk, 
Bibok Attila műszaki fejlesztési mérnök tartotta. Bemutatta a több irány-
ból ellátott nyomáscsökkentett zónák beállítását és üzemeltetését. A 
téma kapcsolódott az előző előadáshoz, az előadó ismertette, hogyan 
lehet megfelelő műszerezettség mellett az összetett hálózathidraulikai 
problémákat kezelni. Gyakorlati példákon keresztül szemléltette a nyo-
máscsökkentett zónák kialakítását, a szabályozószelepek beállítási prob-
lémáit, bemutatta, hogyan lehet a változó igényekhez illeszkedően egy 
stabil üzemet kialakítani.

A Sopron Térségi Vízellátó Rendszer főnyomóvezetékének rekonstruk-
cióját (2016-2017) Csernyi Róbert közműfejlesztési mérnök mutatta be. A 

Villa sori övezetet ellátó fővezeték felújításának ismertetése során kitért 
a hidraulikai vizsgálatokra, a tervezésre és az alapos előkészítésre. Beszá-
molójában ismertette a kivitelezés során bekövetkezett pseudomonas 
aeruginosa fertőzés problémáját, a fertőtlenítési megoldást.

A „Víziközmű-hálózatok korszerű rekonstrukciós módszerei” címmel a 
BONEX Építőipari Kft.-től Tekes László vállalkozási főmérnök tartott előa-
dást. Bemutatta a kitakarás nélküli, no-dig-eljárásokat. Hangsúlyozta a 
magas műszaki színvonalat, az általuk kínált megoldások gazdaságossá-
gát, a kivitelezés kedvezőbb környezeti terhelését és az egyéb előnyös 
hatásokat.

Hüse Péter, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vízellátási üzemvezetője előadásában 
egy kisvárosi vízmű átfogó, szisztematikus hálózati rekonstrukcióját mu-
tatta be. Kisvárda város úthálózati felújításához igazodva történt meg az 
elosztóhálózat átfogó rekonstrukciója. Az átgondolt fejlesztést igazolta a 
hálózati hibaszámok és a hálózati veszteség drasztikus csökkenése.

Az ivóvíztisztítási technológiáknál véghez vitt költséghatékony üze-
meltetési beállításokról, technológiai finomhangolásokról adott elő Kó-

czián Zoltán, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kémiai csoportvezetője. A visszamosatási 
periódusok csökkentésével és az adagolt vegyszerek mennyiségi szabá-
lyozásával jelentős költségmegtakarítást lehet elérni úgy, hogy az üzemel-
tetés színvonala és az ivóvíz minősége ne romoljon. 

A BÁCSVÍZ Zrt. két munkatársa, Vörös Gyula és Dávid Andrea közös 
előadásában a Törtelen létesített víztisztítási technológia üzemeltetési 
kihívásait foglalta össze. A nyersvíz minőségi változásához igazítva sza-
bályozták be a tisztítási technológiát. A fonalas biomassza kialakulásának 
megakadályozására is sikeres beavatkozást foganatosítottak.

Galambos Péter, a Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. ügy-
vezető igazgatója a hálózati szerelvények életciklus-elemzésére hívta fel 
a figyelmet. Előadásában kiállt a magas minőségű termékek beépítése 
mellett. Hangsúlyozta a hálózati rekonstrukciók fontosságát és azt, hogy 
a megfelelő szerelvények akár a csövektől elvárt élettartamot (min. 50 év) 
is képesek tartani.
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A szekció záró előadása a BME Gépészmérnöki Karához kapcsoló-
dott. Előadója Hős Csaba volt, bár az előadást Wéber Richárd jegyezte. 
Az ivóvízhálózati hidraulikai modellezés tárgykörében íródott előadás a 
tűzcsapok kapacitásának növelését hivatott hatékony módszerekkel alá-

támasztani. A hálózati hidraulikai modell segítségével, kis beavatkozások 
megtételével (rövid átkötővezetékek építése) jelentősen növelhető egyes 
tűzcsapok kapacitása. A módszer gyorsan ad hatékony megoldási javasla-
tokat a kedvezőbb hidraulikai viszonyok elérése érdekében.

Csapadékvíz, szennyvíziszap, 
szennyvízátemelők szekció
OSZOLY TAMÁS
FCSM Zrt., műszaki vezérigazgató-helyettes

BALOGH ZSOLT
DMRV Zrt., műszaki igazgató

A második nap II. szekciójának első részében a csapadékvíz és a szenny-
víziszap volt a téma.

Sinkovics Ádám, a DRV Zrt. üzemvezetője figyelemre méltó, „Idegenvi-
zek nyomában” c. előadásában bemutatta, hogy a jelenleg üzemelő SCA-
DA üzemirányító rendszerükből kinyerhető adatokra építve, az éjszakai 
minimummérés elvét felhasználva, tiltva az egymásra ható átemelőket, 
az aknák átmérőjéből és a tiltás idején prognosztizálható vízszint-emel-
kedésből megállapíthatók az idegenvíz bejutásának gócpontjai. Az irá-
nyítástechnikai rendszer erről egyszerűen készít átláthatóan riportálható 
adatbázist. 

Eddigi tapasztalataik a Balaton és a Velencei-tó partján azt mutatják, 
hogy az infiltrációra komoly hatást gyakorol a tavak mindenkori vízszintje, 
ahol az elvezetőrendszerek 90 cm-es szabályozási szintre épültek, napja-
inkban viszont a Balaton szabályozási szintje 120 cm. Jelentős mennyi-
ségű idegenvíz jut az elvezetőhálózatba a házi csatorna hibáin keresztül is.

Szabó Gábor, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetési osz-
tályvezetője „Az illegális csapadékvíz-bevezetés ellenőrzésének gyakor-
lata a DMRV Zrt. területén” c. előadásában arról beszélt, hogy az elmúlt 
években ugrásszerűen megnőtt az elöntések miatti panaszügyek száma. 
Az elöntéseket döntő többségben az elválasztott rendszerű szennyvízcsa-
tornába illegálisan bevezetett csapadékvíz túlterhelése okozta. A DMRV 
Zrt. 2017 tavasza óta végzi az illegális csapadékvíz bevezetésének rend-
szeres, tervszerű ellenőrzését önálló csapattal. 72 településen 1174 sza-
bálytalanságot derítettek fel, 114 esetet kötbéreztek. A felderítőcsoport 
költsége töredéke az üzemeltetési megtakarításnak, 24 m Ft, szemben a 
110 m Ft megtakarítással. Konkrét peres eljárásra még nem került sor, a 
társaság jogi osztályának felszólító levele általában eredményre vezetett. 
Fontos tapasztalat, hogy az illegális rákötéseknek egy jelentős része tájé-
kozatlanságból fakad, ezt bizonyítja az a tény, hogy döntő többségüket az 
első felszólításra megszüntették.

Dr. Veres Zoltán Tibor, a Nyírségvíz Zrt. szennyvíz-technológiai cso-
portvezetője „Mezőgazdasági talajerőpótlás lehetősége technológiai 
iszapszűrletvízből” c. előadásában a foszfor technológiai iszapszűrletvíz-
ből történő visszanyerésével kapcsolatban osztott meg ismereteket. A 
csurgalékvízben magas koncentrációban jelen lévő foszfort CaO segítsé-
gével meg lehet kötni. 

A reakció nem igényel extra kondicionálást. A csurgalékvizet pehely-
mentesíteni kell, majd a megfelelő szuperszaturáció beállítása után a 
végfázisok könnyen szeparálhatóak. A csurgalékvízből leválasztott kalci-
um-foszfor vegyület mint tápanyag kijuttatásával pótolható a talajerő, a 
kalcium javítja a savas talaj pH-ját is. A végtermék komposztba is keverhe-
tő, javítja annak hatását.

Thoma Viktora, a Tettye Forrásház Zrt. szennyvízkezelési mérnöke „Ki-
aknázatlan nyersanyagforrás a kofermentációs biogázgyártás területén” c. 
előadásában felhívta a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási törvény 
szerint fontos cél, hogy radikálisan csökkentsük a hulladéklerakóra kerülő 
hulladék mennyiségét. Az ételhulladékok különösen alkalmasak a szeny-
nyvíziszapokkal történő együtt rothasztásra. Pécsen a 2017-es évben a ve-
gyesen gyűjtött kommunális hulladék 26,5%, 8000 tonna szerves anyag 
volt. Ennek kofermentációs hasznosításával a biogáz-kihozatal szerves-
anyag-tonnánként 500-600 m3, metántartalma 61-62%. A villamosener-
gia-kihozatal 14 GWh, a feldolgozásához csak 85 kWh szükséges tonnán-
ként. Kérdés, hogy miként ösztönözhető a lakosság a szelektív gyűjtésre, 
az energiaszolgáltatók, hulladékgazdálkodási cégek, biogázüzemek szo-
ros együttműködésre.

A szekció második részében a szennyvízátemelőké volt a főszerep. Kije-
lenthető, hogy az átemelők a mai korszerű technológiák mellett is komoly 
fejfájást okoznak az üzemeltetőknek. Egy átemelő mint önálló berende-
zés is jelenthet üzembiztonság szempontjából gyenge pontot a hálóza-
ton, de kiterjedtebb rendszereknél azok együttes üzeme a szennyvíztisztí-
tó telepeken is jelenthet problémát.

Balogh Gergő, a TRV Zrt. szennyvízágazat-irányítója és Herédi-Szabó 
Péter, a Bácsvíz Zrt. üzemvezetője részéről betekintést nyerhettünk a na-
ponta előforduló, szennyvízátemelőknél jelentkező üzemzavarokba és 
azok okaiba. Jellemzően a csatornaidegen anyagok nagy mennyisége 
okozza a meghibásodásokat, melyekre adott megoldásokat is megis-
merhettünk. Aprítókkal, dugulásmentes szivattyúkkal, rács műtárgy vagy 
rácskosár alkalmazásával lehet mérsékelni az üzemzavarok számát, így 
csökkenteni azok költségeit. Mint mindenben, itt is a megelőzés a legjobb 
megoldás, aminek eredményeképpen a csatornába nem való anyagok 
oda már nem is kerülnek. Úgy tűnik azonban, ennek elérése a lakosság 
csatornahasználati kultúrájának megváltoztatásával lehetséges csak, ami 
hosszú éveket vesz majd igénybe. El is kell indulni ezen az úton, de addig 
is szükség lesz az alternatív megoldásokra.  

A megelőzést hangsúlyozta a Grundfos Kft. részéről Szabó Csaba is, 
kiemelve, hogy nem minden hibás működés jelentkezik azonnal üzemza-
varral, ilyen például egy megkopott résgyűrű, egy kiegyensúlyozatlanná 
vált járókerék, részben eldugult hidraulika, ami a normál napi üzemfel-
ügyelet és karbantartás mellett kimondottan nehezen detektálható. Ezek 
csökkentik a szivattyús rendszerek élettartamát, és komoly üzemzavarhoz 
vezethetnek. A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás mellett az irá-
nyítástechnikai rendszerek segítenek a megelőzésben, így elkerülhetővé 
válhat pl. egy észrevétlen apró hiba által okozott, rendkívül költséges szi-
vattyújavítás.

Jasper Andor, a Daköv Kft. főmérnöke a dabasi szennyvízátemelők 
optimális üzemének meghatározásáról tartott előadásában a matemati-
kában dinamikus programozásnak nevezett eljárást ismertette a gyakor-
latba átültetve. Ezzel az alkalmazással az átemelőaknák üzeme egymástól 
függővé, öntanulóvá válik, aminek eredményeképpen a szennyvíztisztí-
tó telepre érkező szennyvízmennyiség napi eloszlása egyenletesebbé 
tehető, és a szivattyúzáshoz felhasznált energia csökkenthető. A szabá-
lyozás tartalmaz olyan biztonsági funkciókat, amiknek köszönhetően a 



26 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 4M A V Í Z  H Í R E K M A V Í Z  H Í R E K

 frekvenciaváltós üzem mellett sem emelkedett meg a szivattyúdugulások 
száma. 

Németh Ádám, a Fővárosi Vízművek üzemirányítási mérnöke a szi-
getszentmiklósi szennyvíztisztító telepre érkező szennyvízmennyiség 
optimalizálásának kidolgozását és eredményeit mutatta be. A közös nyo-
mócsőre dolgozó szennyvízátemelők összehangolt vezérlésének megte-
remtését indítási időablakok meghatározásával, új vezérlési szintek kiala-

kításával és azok tesztelésével érték el. A finomhangolások után a telepre 
érkező szennyvízmennyiségek jobban illeszkednek a telep technológiai 
igényeihez.

A szakma kihívásaira adott válaszok, valamint az új utak keresése és azok 
megosztása elősegíti a technológiák és a technológiai berendezések fej-
lődését.

Ivóvízellátás, modellezés szekció

DEBRECZENY LÁSZLÓ
Fővárosi Vízművek Zrt., víztermelési osztályvezető

FODORNÉ DR. NAGY ÁGNES 
DRV Zrt., jogi és minőségirányítási vezető

A szekció első részében négy előadás hangzott el. Az előadások tema-
tikája a hálózatfelügyelet, diagnosztika, folyamatirányítás, rendszerfel-
ügyelet, projektmenedzsment témaköröket átölelve foglalkozott a szek-
ció kérdéskörével. 

Az első előadó a Megger Hungária Kft. képviseletében „Vízhálózat-fel-
ügyelet a XXI. században” című előadásában bemutatta a cégük által 
forgalmazott hálózatdiagnosztikai eszközöket: a Sebalog D-3 univerzális 
adatgyűjtő, a Sebaflow ultrahangos átfolyásmérő, a Sebalog N-3 zajszint- 
és frekvencia-adatgyűjtők, adatátviteli eszközök és kiértékelő rendszer 
kerültek bemutatásra. A bemutatott eszközök hatékonyan alkalmazhatók 
a hálózat hibáinak detektálására, kiértékelésére. 

A második előadás keretében az Alföldvíz Zrt. munkatársai „Villamos 
és folyamatirányítási tervezési, kivitelezési hibák” címmel néhány érdekes 
problémát mutattak be, melyekkel a KEHOP-pályázatok során találkoztak 
irányítástechnikai és villamos oldalról. Általánosságban sokszor probléma-
ként jelentkezik a villamos részek kidolgozottsága, illetve a villamos szak-
emberek kellő mélységű bevonása a projektek előkészítésébe és megvaló-
sításába. Előadásukban több konkrét esetet is bemutattak. 

A harmadik előadó a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseletében „Az 
AquaNES projekt eredményeinek és hazai vonatkozásának bemutatása” 
című előadásában egy érdekes, EU-finanszírozású nemzetközi projektet 
mutatott be. Az előadás kitért a projekt céljaira, a projektszervezet és a 
tagok bemutatására, valamint az eredményekre. Bemutatásra került a 
magyarországi helyszín és a konkrét kísérleti eredmények. A projekt célja 
különböző (természetes és mesterséges) technológiák kombinációinak és 
alkalmazásuk lehetőségének vizsgálata, a műszaki, gazdasági peremfelté-
telek, keretek meghatározása volt. 

Az 1. rész utolsó, negyedik előadása során a Prolan Innolab Kft. képvi-
selője „Egy XXI. századi közműszolgáltatói üzemirányító központ felépítése” 
című előadásában bemutatta a Prolan cégcsoport által kínált közmű-üze-
mirányító rendszer, rendszerek jellemzőit, műszaki kialakításukat, előnyei-
ket. Számos referencia került bemutatásra az előadás során.

A szekció második részében öt előadás hangzott el. Az első három előadás 
– mintegy a délelőtti szekció folytatásaként – a hálózatok diagnosztikai 
vizsgálatát, a hálózati hatékonyság növelését, a hálózati elemek vizsgá-
latát járta körbe.

Az első előadásban az Aquacust Kft. ügyvezetője egy olyan rendszert 
mutatott be, amellyel akár fix, akár mobil eszközként telepített átfolyás- 
és nyomásmérőkkel felhasználói zónák vízmérlegét, éjszakai minimumfo-

gyasztását lehet távolról megmérni, és amellyel csőtörések, szivárgások, 
illegális rákötések gyanúját lehet megalapozni, és csökkenthető a vizsgá-
latok élőmunkaigénye is. A hiba „élettartama” így egy évről akár 1-2 hétre 
is csökkenthető. Az előadásban több felhasználási lehetőség is bemuta-
tásra került, víziközmű-szolgáltatókon kívül pl. egyedi felhasználók is al-
kalmazhatják. Érdekes példaként egy víziközmű-szolgáltató tudta nélkül 
épült bekötésfeltárást ismerhettük meg.

A második előadásban a Tettye Forrásház Zrt. fiatal hidrogeológusa 
arról a SCADA-fejlesztésről beszélt, amelyet a társaság 2018-ra valósított 
meg, s amelynek segítségével a helyszíni PLC-vezérlők programmódosítá-
sa mellett lehetővé vált a nyomászónák vízforgalmi adatainak napi képzé-
se, automatizált monitoringja. Ez alkalmas újonnan keletkező hibák elő-
behatárolására, fajlagos éjszakai hálózati veszteségek értékelésére, más 
diagnosztikai vizsgálatokra is. A rendszer tovább bővíthető, folyamatban 
van a rendszer további pontosítása is annak érdekében, hogy még haté-
konyabb hálózatdiagnosztikai prioritásokat tudjanak felállítani.

A harmadik előadás a hálózati elemek állapotértékelésére koncentrált, 
mégpedig a gördülő fejlesztési terv összeállításához szükséges támoga-
tás szempontjából. Az AquaExpert TM Mérnökiroda Kft. ügyvezetője a 
két roncsolásmentes csőanyagvizsgálati eljárásról esettanulmányokat és 
elemzéseket mutatott be. A módszerek önállóan vagy más módszerekkel 
együtt is alkalmazhatók. Az egyik módszer az ún. GWT (Guided Wave Test-
ing), azaz irányított ultrahangos vizsgálat, amely üzem közbeni vizsgálatra 
is alkalmas. Az előadó a módszer ismertetése mellett bemutatta a külön-
böző feltárható hibákat, azt, hogy a módszer milyen üzemi területeken 
használható, hogy alkalmazása során milyen „ökölszabályok” veendők 
figyelembe. A második eljárás az ún. BEM-eljárás (BM: Broadband Electro-
magnetic). Célja hasonlóképpen a hiba helyének meghatározása, illetve a 
meghibásodás kockázatának előrejelzése. Ez az esettanulmány egy auszt-
rál nyomott szennyvízvezeték (1971-es fektetésű, cementbélésű acélveze-
ték) vizsgálatát mutatta be a palást felhelyezésétől az adatok kielemzését 
tartalmazó jegyzőkönyvön át a kiértékelésig.

A negyedik előadásban a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésének 
témakörére tértünk át. A Fővárosi Vízművek osztályvezetője bemutatta, 
hogyan igyekeznek megfelelni annak, hogy a társaság által üzemeltetett 
összes vezetékre vízvezetési szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre a Vksztv. 
által 2020. december 31-ig biztosított határidőn belül és módon. Az előa-
dásban bemutatta a nehézségeket, az eljárás lépéseit, folyamatát, a folya-
matban szereplőket, a bejegyzési eljárás időszükségletét, valamint azokat 
az előremutató terveket, amelyek alapján a még hátralevő szűk időben 
gyorsabb eredményeket tudnak elérni.

Az ötödik előadás során a terepi munkavégzés kapcsán a vállalat-
irányítás témakörére tértünk át. A Geometria Kft. ügyvezetője egy olyan 
informatikai programot mutatott be, amely automatizálja a terepi munka-
végzésében részt vevő munkatársak beosztását, elosztását. A modell csak 
és kizárólag tényadatok felhasználásával (munkavégzés helye, ideje, pri-
oritása, munkavégzéshez szükséges képesítések, végzettségek megléte) 
dolgozik, a szubjektivitást kiküszöböli, így hatékonyabb munkaszervezést 
tesz lehetővé.
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Vállalatmenedzsment, 
vízbiztonság szekció
SZANYI LÍVIA
Soproni Vízmű Zrt., személyügyi osztályvezető

VÖRÖS RÓBERT 
Bácsvíz Zrt., projektfőmérnök

Egy nagy hagyományokra épülő, műszaki témájú konferencia előadásai 
között különös öröm „emberi” témákkal találkozni akkor, amikor a távirá-
nyítás, automatizálás, robotizáció kérdésköre kerül egyre inkább előtérbe. 
A távoli jövő ebbe az irányba mutat, de mindig feladatunk marad a mun-
kavállalóinkat hozzásegíteni ahhoz, hogy testileg-lelkileg jól bírják azt a 
szolgálatot, amit éjjel-nappal ellátnak. A vezetőknek, humán szakembe-
reknek ehhez, a ma legaktuálisabb munkaerő-megtartási kérdéskörhöz 
nyújtott támogatást a szekció négy előadása. 

Durugy András c. egyetemi docens, az Európa Tréning Kft. ügyveze-
tője előadásában a hatékonyság mellett a munkatársak, elsősorban az 
ügyfélszolgálaton dolgozók kompetenciafejlesztését helyezte előtérbe. A 
képzésekbe fektetett idő és költség többszörösen megtérül az ügyfél-elé-
gedettség, a szolgáltatóról kialakult kép javuló mutatóiban, a munkatár-
sak motivációjának, elköteleződésének növekedésében, a fásultság, kié-
gés, távozási hajlandóság csökkenésében. 

Béres Richárd, az Interex-Waga Kft. mérnöke a fizikai munka által oko-
zott terhelés csökkentése érdekében fejlesztett aknafedlap-emelő szer-
számokat mutatta be. Fontos támogató eszközök ezek a növekvő nyug-
díjkorhatár miatt egyre magasabb életkorban is fizikai munkát végezni 
kényszerülő kollégáknak. Úgy gondolom, nincs drágább munkavállaló, 
mint az, aki beteg, és otthon van, és megtérülő befektetés a fizikai terhelést 
megkönnyítő, sérülésveszélyt csökkentő eszközök rendelkezésre bocsátása.

Hudák István, a TRV Zrt. szolgáltatás-ellenőrzési csoportjának vezető-
je megjegyezte, hogy a bemutatott eszközöket sajnos nem látja a kollé-
gák munkavégzése során, és az a véleménye, hogy az ágazatban a mun-
kavédelem mint szükséges rossz van jelen, elhanyagolt, felszínes. Fontos 
lenne, hogy a szervezeti stratégiai célokhoz illeszkedve ne csak a mun-
kavédelmi bírság megelőzése, hanem az ember védelme is jóval előbbre 
kerüljön a rangsorban. 

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
A Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége az előző évek hagyománya 
alapján a „vízi közművek napja” alkalmából „Elismerő Oklevél” kitüntetés-
ben részesíti a tagszervezeti vezetők által javasolt azon kollégákat, akik 
szakmai pályafutásukkal, életművükkel, munkásságukkal legalább 5 éve 
példaképül szolgálnak a szakma számára. Az idén is 20 kiváló szakember 
vehette át az elismerő oklevelet és a vele járó plakettet, amelyet Kurdi Vik-
tor, a MaVíz elnöke és Nagy Edit, a MaVíz főtitkára adott át.

Elismerő Oklevél kitüntetést kapnak
Bodnár József, a Borsodvíz Zrt. karbantartási üzemvezetője
Bogyó Imre, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
 ivóvízhálózat-karbantartója
Csiszár János, a Szegedi Vízmű Zrt. oktatási vezetője és 
 szakszervezeti titkára

Kaposvári Zsuzsanna osztályvezető és Ujj Tamás adatvédelmi tiszt-
viselő a szolgáltatói és munkáltatói oldalról is előtérbe került GDPR té-
mában hívta fel a figyelmet az új követelményekre, kötelezettségekre a 
Fejérvíz Zrt. saját érdekes példáin keresztül. Az egyre nagyobb értéket 
képviselő élőmunka hatékonyságának javítása érdekében fokozott sze-
rephez jutnak a mindennapi munkát támogató informatikai rendszerek, 
valamint a hatékonyságot, élettartamot növelő műszaki megoldások, me-
lyekkel összefüggésben a konferencia második napján, a IV. szekció záró, 
„Vízbiztonság” blokkjában öt előadás hangzott el.

Tóth Dezső, a BÁCSVÍZ Zrt. vízszolgáltatási műszaki vezetőjének és 
Pieskó Erzsébet Lenke, a DHI Hungary Kft. mérnökének közös előadásá-
ban többek között arra kaphattunk választ, hogy a BÁCSVÍZ Zrt.-nél egy 
térinformatikai alapú vízellátó rendszer hidraulikai modellje hogyan segíti 
a vízhálózat üzemeltetését hatékonyabbá tenni, a beruházások tervezé-
sét, a csőtörések és zárások következtében kialakuló áramlási viszonyok 
elemzését.

Baloghné Gaál Zsófia, a Scarabeus Kft. szakmai vezetője az elmúlt 
években egy GINOP-pályázat keretében folytatott vízbiztonság-tervezé-
si szoftver fejlesztésének eredményét mutatta be. A VIBIR a vízbiztonsági 
tervek karbantartását, felülvizsgálatát támogatja, beleértve a hatóságok 
felé történő adatszolgáltatást is.

A DRV Zrt. a vízbiztonsági tervek tekintetében mindig is élen járt a 
szolgáltatók között. A társaság részéről Gergelics Gergő technológus fő-
munkatárs a vízbiztonság és a vállalati kockázatmenedzsment kapcso-
latán keresztül mutatta be többek között a tervezési és kivitelezési hiá-
nyosságokból, a pénzügyi forráshiányból, a szakemberhiányból adódó 
kockázatokat és azok kezelésének DRV-s gyakorlatát.

Vojtilla László, a Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. fejlesztő-
mérnöke előadásában a rekonstrukciós munkákat megelőző diagnosztika 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Számos olyan új anyag és eljárás került 
bemutatásra, mely által a rekonstrukciót követően az eredeti állapotnál 
jobb műszaki megoldás hozható létre, növelhető a közmű várható élet-
tartama.

Az előadások sorát Sárkány Zsolt, a DRV Zrt. víziközműeszköz-nyilván-
tartója és Rácz Péter, a Geometria Kft. ügyfélfelelősének közös előadása 
zárta a DRV-nél bevezetett, a beruházási tevékenységeket támogató rend-
szer bemutatásával. A BerTi áttekinthetőbbé, nyomon követhetőbbé, ha-
tékonyabbá tette a beruházási folyamatokat a DRV Zrt.-nél az adminiszt-
rációs terhek csökkentése mellett.

Horzsa Zoltán, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. főmérnöke
Kajdacsy István, a PANNON-VÍZ Zrt. tervezési csoportvezetője és vezető 

tervezője
Kökény Gyula, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. gépjárművezetője
Major Éva, a Fővárosi Vízművek Zrt. vízminőségi és környezetvédelmi 
 osztályvezetője
Mihály Gábor, az Alföldvíz Zrt. energetikus főmunkatársa
Nagy Erika, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csoportvezetője
Nagy Zsolt, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok vízhálózati 

részlegvezetője
Oláh Zoltán, a Soproni Vízmű Zrt. gépkezelője
Paor-Smolcz József, a Paor-Víz-Ker. Kft., valamint a vállalkozás 
 jogelődjének ügyvezetője
Pulai László, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. víztisztítási technológiai 
 művezetője
Szabó István, a Debreceni Vízmű Zrt. üzemvezetője
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Szabó Tamás, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemviteli osztályvezetője
Tanay Lászlóné, a VASIVÍZ Zrt. számviteli osztályvezetője
Telkes Gabriella, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. területi
  laboratóriumvezetője
Tormássi Géza, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyugati vízellátási üzemvezetője
Ujj Tamás, a FEJÉRVÍZ Zrt. minőségügyi vezetője és adatvédelmi 
 tisztviselője
Ujszászi Imre, a Bácsvíz Zrt. irányítástechnikai mérnöke

Vásárhelyi Pál-díjban részesült
Kis István, a FEJÉRVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója, 
Várszegi Csaba, a Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási 
 Szakosztályának elnöke.

Várszegi Csaba

1. Melyik volt a legfontosabb impulzus vagy mo-
tiváció a vízműves pálya irányába?
Az egyetem elvégzése után eszembe sem jutott 
a vízműves pálya. A Ganz Mávag Vízgéptervező 
irodájába kerültem turbinatervezőnek. Négy év 
munka után Hajdú György akkori vízműigazgató 
(akivel egy tankörben voltam az egyetemen) csá-
bított át. Egy túl hagyományosan dolgozó, kihívá-
sok nélküli céghez kerültem, ahol alig ismerték a 
korszerű megoldásokat. Így jellemezném: a Ven-
turi-csövek, a fémüléses ósdi tolózárak, a hagyo-
mányos centrifugálszivattyúk, akna- és csőkutak 
világába kerültem.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
Az előbbi mondatot folytatva, kissé túlozva személyemnek és Hajdú 
György támogatásának köszönhető, hogy egy évtized elteltével a Fővá-
rosi Vízművek már csak indukciós mennyiségmérőket, gumiékes tolózá-
rakat, nagyobb átmérőknél csapózárakat, búvárszivattyúkat telepített, 
és törpe csápos kutakat épített. Nagy szerencsémre akkor kerültem ve-
zető beosztásba, amikor a Fővárosi Vízművek a valamikori megalakulása 
után a legdinamikusabban fejlődött, a 70-es évek elejének rendszeres 
vízhiányait fantasztikus beruházási tempóval megszüntette. Arra vagyok 
büszke, hogy ennek a folyamatnak aktív részese lehettem. Feladatom-
nak tekintettem a műszaki vonalon olyan munkahelyi légkör kialakítá-
sát, hogy minden dolgozó örömmel jöjjön be dolgozni, és büszke legyen 
a munkahelyére.

Kissé más jellegű tevékenység, amire még büszke lehetek. Ez 
nem igazán emberbaráti folyamat volt, de rendbe hozta a cég anyagi 

Kvassay Jenő Emlékérem kitüntetésben részesült
Hudák József, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemmér-

nökség-vezetője,
Neubauer János, a Soproni Vízmű Zrt. üzemirányítója.
A következő oldalakon ezen kollégáinkat mutatjuk be. 

  helyzetét. Amikor pályázat után 1993-ban mű-
szaki igazgatónak neveztek ki, 2000 munkaválla-
lóból állt a műszaki állomány. A vezérigazgató és 
a humánpolitikai részlegek támogatásával a pá-
lyázatomnak szinte minden elképzelését sikerült 
végrehajtani. 1996-ban 1000 fős volt a műszaki 
létszám. A megoldás a lehetőségekhez képest 
humánus volt. Nagyon sok álmatlan éjszakám 
volt, de a célunkat elértük: néhány év múlva jó 
falat lett a cég az azt megvásárló konzorciumnak.

3. Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, 
melyből tanult, és a következő nemzedékek fi-
gyelmébe ajánlana?
Nem kudarcból tanultam, hanem saját magam 
raktam össze valamit tanácsként.

– nyelvtudás (én három idegen nyelvig jutottam, a pályafutásomban nagy 
segítség volt)

– szakmai irodalom figyelése, külföldi példák megismerése
– döntés előtt szakmai véleményt kérni tapasztalt munkatársaktól, de 

dönteni te döntesz
– ismereteidet osszad meg minél több vízművessel
– az emberi tényezőre is gondolni

Én kudarcfélő voltam. Ez megkímélt ugyan a csalódásoktól, de nem mindig 
helyes út. Nem tudom, miként volt rá időm, de rendkívül sok időt fordítot-
tam a Magyar Hidrológiai Társaság munkájának megsegítésére. Több mint 
40 éves tagság alatt számos előadást tartottam, szakmai napot szerveztem. 
20 éve a legnagyobb létszámú szakosztály, a vízellátási szakosztály elnöke 
vagyok. Az elismerés odaítélésében valószínűleg ez a tevékenységem is 
komoly szerepet játszott.

Havas András Víz és Innovációs Díj
A Magyar Víziközmű Szövetség által fiatal szakemberek számára kiírt Ha-
vas András Víz és Innovációs Díjra ebben az évben 8 pályamű érkezett be. 
Az öttagú bírálóbizottság szinte egyhangúan Madzin Evelinnek és Bibok 
Attilának, a Fővárosi Vízmű Zrt. munkatársainak ítélte oda a díjat. Pályáza-
tuk címe: „Több irányból ellátott, nyomáscsökkentett zónák modellezése, 
üzemeltetése és állapotértékelése”

ELISMERT VÍZMŰVES ÉLETUTAK
A víz világnapja alkalmából a víz világnapján Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a víziközmű-szolgáltatás 
területéről az alábbi kollégáknak adott át kitüntetést:
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Hudák József

1. Melyik volt a legfontosabb impulzus vagy 
motiváció a vízműves pálya irányába?
Szakmai életem a kezdetek óta szorosan össze-
függött a vízműves hivatással. Már 19 évesen 
vízhálózat-építő és -javító művezetőként álltam 
munkába, ugyanakkor miskolci és nyíregyházi – 
szaktechnológiai és egyetemi – tanulmányokat 
folytattam. A gyakorlat és az elmélet egyszer-
re, egymást erősítve jelent meg nálam. Később 
(ivó- és szennyvíz területen) üzemeltetéssel fog-
lalkoztam, közben megszereztem a gépészmér-
nöki diplomát a Miskolci Egyetemen. A szakma 
sokszínűsége mindig is vonzott. Komplex fel-
adatokat ad többek között a mély- és magasépí-
tés, az áramlástan, a gépészet területén. Hosszú 
évek óta vagyok az ÉRV. Zrt. kollektívájának a 
tagja, jelenleg üzemmérnökség-vezetőként lá-
tom el a feladataimat. Ezen a területen nem le-
het unatkozni: minden egyes nap új kihívások elé állít minket, de ez így is 
van rendjén, hiszen ez a szakmai fejlődés motorja.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
A kollégáimra vagyok legbüszkébb! Nagyon sokat tanultam tőlük, és 
szívesen vették, veszik tőlem a szakmai tudás átadását. A munkatársa-
im rendkívül magas színvonalon tesznek eleget a mindennapi kihívá-
soknak, egyúttal ugyanezen a szinten viszik tovább a szakmát. Mély és 
őszinte a küldetéstudatuk, és a hivatásuk szeretete, tisztelete a pályán 
marasztalja őket. A kollégáimnak köszönhetem, hogy olyan jelentős szak-

Kis István

1. Melyik volt a legfontosabb impulzus vagy 
motiváció a vízműves pálya irányába?
A Tisza partján gyerekként nagy érdeklődéssel 
figyeltem az árvízvédelmi létesítmények épí-
tését. Megfogott a szervezett munka, és halvá-
nyan megfogalmazódott bennem: de jó lehet 
ilyen helyen dolgozni! Később a szomszéd gátőr 
segített – akinek a fia a Békéscsabai Út-, Híd- és 
Vízműépítési Technikumba járt –, hol tanulha-
tok ilyenekről. A technikum után víziközmű-ter-
vezésben segédkeztem, ami megtetszett, és 
arra ösztönzött, hogy Bajára, a Vízgazdálkodási 
Főiskolára jelentkezzek. Ezt elvégezve a székes-
fehérvári Beruházási Vállalat műszaki ellenőre-
ként már kifejezetten ilyen irányba fordultam. 
Közben a BME Építőmérnöki Karán vízépítő 
mérnökként is oklevelet szereztem, így mi sem 
természetesebb, hogy vízműves lettem.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb?
A legbüszkébb arra vagyok, hogy a rendszerváltást követően egyben 
tudtuk tartani a céget, nyílt és őszinte tájékoztatással meg tudtuk győz-

mai projektek megvalósításán dolgozhattam 
eredményesen, mint például a Kazincbarcikai 
Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése, vagy a 
Kazincbarcika-Berente Térségi Szennyvíziszap 
Komposztáló építése. A szennyvíztisztító telep 
modernizációja során jelentősen javult a telep-
ről elfolyó tisztított szennyvíz minősége és a 
fertőtlenítő rendszer hatékonysága, korszerűsí-
tettük a technológiát, valamint optimalizáltuk 
a biogáz újrahasznosítását. A térség elsőként 
megvalósított szennyvíziszap-komposztálója 
pedig bevizsgált, a mezőgazdaságban termés-
növelő anyagként korlátozás nélkül felhasznál-
ható terméket állít elő, mely a műtrágya kivál-
tására alkalmas.

Több évtizedes munkám során az integrá-
ciónak köszönhetően a többszörösére növe-
kedett a szennyvízkezelés ellátási területe, a 
kitűnő kollegiális csapatnak köszönhető, hogy 
a nagy fejlesztések és beruházások gondos kivi-

telezése mellett a napi tevékenységeinket is a kellő minőséggel és haté-
konysággal tudtuk ellátni.

3. Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, melyből tanult, és a 
következő nemzedékek figyelmébe ajánlana?
A holnap víziközműves kollégáinak azt tanácsolnám: mindig ügyeljenek a 
magas színvonalú víziközmű-szolgáltatás fenntartására. Legyenek folya-
matosan és észrevétlenül készek az üzemzavarok gyors és szakszerű elhá-
rítására. De ügyeljenek arra, hogy az első és legfontosabb minden esetben 
az ember biztonsága.

ni az önkormányzatokat, és jórészt ki tudtuk 
védeni az állami vízművek erőszakos terjesz-
kedését. Mindeközben meg tudtuk őrizni a 
hitelességünket, függetlenségünket, és szak-
maisággal vittem végig az eltelt harminc évet. 
Ezzel együtt büszke vagyok munkatársaimra is, 
akikkel együtt mindezt elértem. 

3. Pályafutása során mi volt az az esemény, 
hiba, melyből tanult, és a következő nemzedé-
kek figyelmébe ajánlana?
Lehet, nem mindig találtam meg a követelő vs. 
megengedő vezetői magatartás közötti helyes 
egyensúlyt, és emiatt kimaradtam dolgokból, 
lemaradtam információkról. Ennek ellenére 
most is azt mondom – és minden mostani és 
majdani vezető figyelmébe ajánlom –, kell a 

szabadság, és kell a szigor is, keressék az odaillő arányt! Ezen túl azt val-
lom, ezt a szakmát vezetőként, felelős beosztásban nem lehet szakmaiság 
nélkül művelni. Legvégül: tudnunk kell, hogy társadalmi szempontból az 
egyik legfontosabb tevékenységet végezzük. Higgyünk ebben, hogy má-
sok is elhiggyék!
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Leonardo da Vinci, itáliai festő, szobrász, építész, költő, feltaláló és ter-
mészetkutató, a világ egyik legsokoldalúbb személyisége, polihisztor. 
1452. április 15-én született az Empoli melletti Vinciben. Alapműveltsé-
gét a családi házban szerezte, ahol írni, olvasni és számolni tanult. 1467-
ben festő- és szobrászgyakornok, a firenzei Verrochio tanítványa volt. 
Mestere festményein több részletet ő festett meg, és már ekkor felfigyel-
tek csodálatos képességeire. A firenzei festőcéh 1472-ben a tagjai közé 
fogadta, de munkáját 1477-ig csak mint segéd végezhette. Ettől fogva 
azonban már önálló festőként működhetett. Több fiatalkori festménye 
ismert, közülük néhány befejezetlen. Már ifjúkorában a festészet mellett 
szivattyúk (vízátemelők), fegyverek és más gépek vázlatait készítette el.

1482 és 1499 között Leonardo a milánói herceg szolgálatában állt. 
A hercegi személyzeti listán mint udvari festőt és mérnököt említik. A 
hat befejezett festménye mellett tanácsokat adott építészeti, erődítmé-
nyépítési (védelmi) kérdésekben úgy is, mint haditechnikai dolgokban. 
Hidraulikus és mechanikai mérnökként is alkalmazták.

Megbízták, hogy készítse el Francesco Sforza lovas szobrát. Erről szá-
mos tanulmányt és egy nagy mintát is készített, de a szobor soha nem 
készült el.

Világhírű freskója, Az utolsó vacsora (1495–97) a S. Maria delle Gra-
zie-templom refektóriumában még ma is látható.

A milánói évek alatt Leonardo érdeklődése mindinkább a geometria 
felé fordult. Nagy érdeklődéssel tanulmányozta Alberti építészetről szó-
ló könyvét, valamint Francesca A perspektíva a festészetben című művét. 
Illusztrálta barátja, a matematikus Luca Pacioli Divina proportione (Az 
isteni arányosság) című kötetét. Ezután hanyagolva a festészetet Pacioli-
val geometriai munkákon dolgozott.

Eukleidész és Pacioli műveinek áttanulmányozása után saját geo-
metriai kutatásokba kezdett, néha mechanikai megoldásokat adva a 
problémákra. Kidolgozott néhány elvet a kör négyszögesítése tárgykö-
rében, ugyancsak mechanikai elveket használva. Könyvet is írt a mecha-
nika elméleti alapjairól, amely Milánóban jelent meg 1498 körül.

Leonardo természetesen a lehető legtökéletesebbet nyújtotta a tá-
vcsöve elkészítésekor. Az 1490-ben kiadott Codex Atlanticusban azt írja:

„…azért kell távcsövet készíteni, hogy lássuk a Holdat növekedni.”
Az 1513-ban megjelent Codex Arundulban pedig a következőket 

olvashatjuk:
„…hogy megfigyelhessük a bolygók természetét, nyissuk ki a tetőt, 

és vetítsük egyetlen bolygó képét egy homorú tükörre. A visszatükröző-
dő kép a bolygó felszínét sokkal nagyobbnak mutatja meg.”

Leonardo tökéletesen megértette, hogy a Hold mint a napfény tük-
röződése látszik, és korrekt magyarázatot adott: a régi és újhold változá-
sai a holdfelszín megvilágítása a Föld által visszatükröződött fény által. 
Azt gondolta azonban, hogy a Holdon, hasonlóan a Földhöz, tenger és 
szárazföld van jelen.

1499-ben a franciák elfoglalták Milánót. Leonardo Paciolival együtt 
elhagyta a várost. Előbb Mantovába, Velencébe, majd Firenzébe mentek. 
Habár állandó nyomás alatt állt, hogy fessen, matematikai tanulmányai 
el-elvonták figyelmét ettől a tevékenységtől. Cesare Borgia hadi terve-
zőként és általános mérnökként alkalmazta őt ez idő tájt.

1503-ban részese volt az Arno folyó elterelési projektjének. Aztán 
megtervezte a Firenzét a tengerrel összekötő csatornát. Végül azonban 
sem a csatorna nem épült meg, és az Arnót sem terelték el.

Világhírű képe, a Mona Lisa, a reneszánsz legismertebb és legna-
gyobb hatást gyakorló műve 1503 és 1506 között készült.

1506-ban újra visszatért Milánóba. Második milánói periódusában 
természetesen sokat festett, azonban újra és újra bevonták őt hidrodi-
namikai (vízzel kapcsolatos), anatómiai, mechanikai, matematikai és op-
tikai kérdések megválaszolásába.

1513-ban a franciák ismét megszállták Milánót, és Leonardo újra el-
hagyta a várost. Most azonban Rómába ment. Rómában magányosan 
élt, így a festés mellett maradt ideje a stúdiójában a matematika tanul-
mányozására és a technikai kísérletekre. Három boldogtalan év után 
elfogadta a francia király meghívását, és a szolgálatába állt.  I. Ferenc 
ugyan kinevezte királyi udvari festőnek, főépítésznek és főmérnöknek, 
de megengedte neki, hogy azt csináljon, amit szeretne. Ez azt jelentette, 
hogy Leonardo nem festett már, csak a félbehagyott képeit fejezte be.

Élete utolsó szakaszát a tudományos munkája rendezésének, szer-
kesztésének szentelte. Leonardo da Vinci 1519. május 2-án Cloux-ban 
(Amboise), francia földön halt meg. 

Ő mondta
Testünk alá van vetve az égnek, az ég alá van vetve szellemünknek.
Ahogy a vasat belepi a rozsda, a víz megposhad, vagy a hidegtől jéggé 

lesz, úgy az értelem is, ha nem használjuk, megromlik.
Ez az ember őrült! Mindig azért nyomorog, hogy ne nyomorogjon...
Tanulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle 

származik.
A legnagyobb és egyben legkisebb uralom az önuralom.
Kinek minél többje van, annál jobban kell rettegnie, hogy elveszti.
Aki vitatkozás közben a tekintélyre támaszkodik, nem az értelmét használ-

ja, hanem inkább a memóriáját...
A festészet nagyobb igazsággal, hívebben állítja az érzékszerv elé a ter-

mészet műveit, semmint a szavak vagy betűk, viszont a betűk hívebben 
állítják a szavakat az érzékszervünk elé, semmint a festészet...

Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem gyűlölni, amíg meg nem 
ismertük.

Megfigyelés, kísérlet, mérés és számolás nélkül nincs természetkutató 
munka, nem születik tudás.

Műszaki szerkezetei közül
Csatornakotró gépek

Forrás
irodalomjegyzék elérhető a szerkesztőség címén

LEONARDO DA VINCI
(1452–1519)
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Hogyan működik a SmartBall?

A SmartBall® intelligens szivárgás-érzékelési megoldás legalább 20 

cm átmérőjű víz- és szennyvízvezetékek hálózati diagnosztikájához 

alkalmazható. A technológia üzemben lévő csővezetékbe kerül 

behelyezésre, és ebben hosszan, akár 21 órán keresztül együtt 

áramlik a víz- vagy szennyvízzel, miközben információkat gyűjt a 

csővezeték állapotáról. Mindössze két hozzáférési pontra van szükség 

a behelyezéséhez és a kivételéhez, és a vizsgálat során a csővezeték 

előre meghatározott, rögzített pontjain nyomonkövethető a mozgása. 

A SmartBall a csővezeték normál üzemének megzavarása nélkül 

érzékeli az esetleges szivárgásokat. 

Alkamazás

A víz- és szennyvízvezetékek üzemeltetőinek egyre több, az 

infrastruktúrával, a növekvő hálózati vízveszteséggel kapcsolatos 

kihívással kell szembenézniük. A SmartBall technológia alkalmazásával 

már egyetlen használattal számos értékes információ gyűjthető a 

csövek állapotára vonatkozóan, így az üzemeltetők hatékonyabban 

kezelhetik eszközeiket. 

Szivárgásérzékelés

Az eszköz rendkívül érzékeny akusztikus érzékelővel van felszerelve, 

amely akár tűszúrásnyi szivárgásokat is képes érzékelni a nyomás alatt 

lévő  vezetékekben. A SmartBall platform akár 0,11 liter / perc méretű 

szivárgásokat is képes érzékelni, helymeghatározó képessége pedig 

jellemzően 1,8 méter.

Légzárványok érzékelése

Az akusztikus érzékelő a vezetékben lévő, megrekedt légzárványok 

által keltett hangot is képes érzékelni. A megrekedt gáz jelenléte 

hátrányosan befolyásolhatja az áramlást a csővezetékben, és a 

szennyvízcsatorna-főnyomócsövek falának károsodását okozhatja. 

Előnyei

• Könnyen alkalmazható már meglévő csővezetékekben

• Nem zavarja a csővezeték normál működését

• Egyetlen használattal hosszú vizsgálatok végezhetők

• Igen érzékeny akusztikus érzékelő, mely nagyon kis szivárgások 

észlelésére is alkalmas

• Képes a csővezeték működése és feltérképezése szempontjából 

fontos sajátságok azonosítására

• Jelzi a szivárgások és légzárványok helyzetét az ismert pontokhoz 

képest.

Xylem SmartBall® technológia
INTELLIGENS SZIVÁRGÁS-ÉRZÉKELÉSI MEGOLDÁS

Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u.9.

Tel: 23/445-700
xylem.kft@xyleminc.com

www.xylem.hu
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ZSEBŐK LAJOS
a MaVíz munkatársa

A vizes ágazatban 46 év alatt szerzett 
tapasztalatairól és 28 éves műszaki 
helyettesi munkájáról kérdezek úgy, hogy 
közben és egyáltalán nem mellékesen az 
embert is igyekszem megmutatni. Különös 
apropót ad beszélgetésünknek Karászi 
Gáspár nyugdíjba vonulása.

Zsebők Lajos: Eddig bevált, most is jöjjön először az életút. Akár a nagy-
szülőkkel is kezdheti. 
Karászi Gáspár: Anyai nagyapám Felvidékről áttelepített kántortanító 
volt, és a mátraaljai kis faluban, Kisnánán szolgált, én pedig gyerekként 
nála töltöttem a nyarakat. Ez máig életem egyik meghatározó élménye. 
Emlékszem, szinte magába szippantott a természet, és arra is, hogy mi-
lyen nagy élvezettel hajtottam az orgona fújtatóját a templomban. Bár 
Szolnokon laktunk, és ott is születtem, de városi létemre nagyon sze-
rettem a falusi életet. Édesapám a Vízügyi Igazgatóság főmérnöke volt, 
majd 11 éves koromban kinevezték a Székesfehérvári Vízügyi Igazgató-
ságra igazgatónak. Így lettem én is székesfehérvári. Szakmai irányultsá-
gomat valamilyen mértékben bizonyosan befolyásolta édesapám fogla-
kozása – gyakran bevitt magával a munkahelyére is –, de nem ez volt a 
döntő a pályaválasztásomban.

Zs. L.: Hanem?
K. G.: Bár alapvetően humán érdeklődésű vagyok, de a matematika és 
a fizika kifejezetten jól ment. Ez döntötte el a továbbtanulásom irányát. 
Nálam ez a kérdés csak az egyetemi továbbtanulásnál jött elő, mert az 
általános iskola után az akkori nevén a székesfehérvári József Attila Gim-
náziumba jelentkeztem, ahonnan bármilyen irányba elindulhattam.

Zs. L.: Édesapja nem is befolyásolta?
K. G.: Direkt módon semmiféleképpen, de nyilván mintát adott a foglal-
kozása. A javaslata egyébként az volt csupán, hogy valamilyen műszaki 
irányba induljak.

Zs. L.: Érdekes az, hogy nyilván tudja az apa, hogy a fia humán beállított-
ságú, de a javaslata mégis az, hogy reál irányba induljon el.
K. G.: A humán-reál irányt én nem tartom egymást kizáró tartománynak. 
Mindenkiben van humán és reál beállítódás is, nyilván különböző arány-
ban. Nálam jól megfér egymással mindkettő. Ami pedig édesapámat ille-
ti, a saját élete ugyanezt példázza, hiszen fiatalon országos latinversenyt 

nyert, mégis kultúrmérnök lett 
belőle. Mindkettőt jól csinálta. 
Azért választotta ő is és én is a 
műszaki pályát, mert meg vol-
tunk róla győződve, hogy ezt 
kívánja a racionalitás, úgy is 
mondhatom, hogy biztosabb 
egzisztenciát, megélhetést ígér 
és ad. 

Zs. L.: Így el is tűnt az életéből 
a humán irányultság?
K. G.: Nem, végig ott volt, és 
most is ott van. Középiskolában 
én is zenéltem, ritmusgitáros 
voltam a saját együttesünkben 

– mára ebből a zene élvezete 
maradt –, de most is nagyon szeretem a zenét, a képzőművészetet, azon 
belül a figurális szobrokat, Rodin, Michelangelo alkotásait és hasonlókat. 
Szeretem az irodalmat, a verseket is, legkedvesebb íróm Wass Albert. Fel-
nőttként sokáig dédelgettem a gondolatot, hogy jogi diplomát is szerzek. 
Amúgy én azt tartom, hogy nem csupán a humán szférában van szerepe 
az emberi érzéseknek, s a reál szféra sem csupán a racionalitás területe. 
Humanistának tartom magam abban az értelemben, hogy emberszerető 
vagyok, vagyis tisztelem a másik embert, s remélem, empatikus vagyok 
minden embertársam irányába. Mindezt édesapámtól hoztam, akitől 
ilyen szempontból a legtöbbet kaptam az életben. Holtában is a legna-
gyobb tisztelettel vagyok iránta.

Zs. L.: Visszatérve a tanuláshoz, következett a műszaki egyetem.
K. G.: Igen, a BME Építőmérnöki Karának vízépítő szakára jelentkeztem, és 
ott is végeztem, egy négyes miatt csak majdnem „vörös diplomával”. Az 
egyetemen a Víziterv ösztöndíjasa voltam, de mivel jól ment a tanulás, ezt 
átválthattam népköztársasági ösztöndíjra. Az egyetemen, igaz, vizes szak-
ra jártam, de leendő építőmérnökként mindent tanultunk, ami igencsak 
hasznomra vált a pályafutásom során, például tervező koromban vízmű-
épületeket is terveztem, sőt én terveztem a saját házunkat, ami mások 
szerint sem lett rossz.

Zs. L.: Az egyetem végeztével merre indult? 
K. G.: A vizes ágazat egyértelmű volt, és felvetődött a vízügyi igazgató-
ság mint munkahely, de édesapám és én sem tartottuk jónak, hogy egy 
munkahelyen dolgozzunk. Így aztán maradt a Víziterv, ahol előbb segéd-
tervezőként, majd két év múlva tervezőként és hat éven belül irányító-
tervezőként dolgoztam. Mindenfélét terveztünk, vízrendezést, komplett 
települési vízellátó rendszereket, csapadékvíz-elvezetést, sőt még utakat 
is. Emlékszem, én terveztem a Velencei Ifjúsági Üdülőközpont melletti Ká-
polnásnyék–Velence összekötő utat.

INTERJÚ KARÁSZI GÁSPÁRRAL
A FEJÉRVÍZ ZRT. MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉVEL

A SIKER EGYIK FELTÉTELE, HOGY MINDENKI 
AZ ELŐNYÖS OLDALÁT ADJA A KÖZÖS MUNKÁHOZ
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Zs. L.: Nem vetődött fel, hogy miként tervezhet egy zöldfülű gyakorlat 
nélkül komoly létesítményeket? 
K. G.: Remélem, nem. Talán azért, mert kiváló mestereim voltak nemcsak 
az egyetemen, hanem a tervezőirodában is, máig tisztelem ezért kollégá-
mat, Balázs Józsefet. 

A másik az, hogy amikor megkaptam egy tervezési feladatot, én min-
dig belegondoltam, miként fog működni, üzemelni, de nemcsak ebbe, 
hanem abba is, hogyan lehet megépíteni. Ez a gyakorlatias szemlélet 
segített abban, hogy lényeges, komoly kifogás, észrevétel nem érkezett 
irányomban a kivitelezők vagy az üzemeltetők részéről. Talán a legjelentő-
sebb munkám volt a Rákhegy–Székesfehérvár közötti Köfém-távvezeték 
kapacitásnövelése egy nyomásfokozó teleppel, ami komoly hidraulikai 
vizsgálatokat, nyomáslengés-számításokat igényelt. Az átemelőtelep a 
mai napig üzemel. Szerettem tervezni, azon belül is különösen a hidrauli-
kai számításokat.

Zs. L.: Mégis váltott.
K. G.: Igen, mert a nyolcvanas 
évek elejétől egyre vacakabb, kicsi 
munkák jöttek, melyek szakmailag 
egyszerűen nem elégítettek ki. Ek-
kor jártam másoddiplomázóként a 
BME vízellátás-csatornázás egész-
ségügyi szakmérnöki szakára, ahol 
évfolyamtársam volt Hullay Gyula, 
a DRV rákhegyi üzemigazgatója. 
Akkor nekik nem volt vizes mérnö-
kük, hívott, és mi tagadás, vonzó 
volt az új terület és a jóval maga-
sabb fizetés. Így kerültem bele a 
víziközmű-szolgáltatásba. 

Technológiai csoportvezető-
ként kezdtem, de pár hónap múl-
va kineveztek műszaki vezetőnek, ami az üzemigazgató helyettesének 
felelt meg. Itt aztán mindennel foglalkoztam, a vízbázis működtetésétől 
a távvezetékek üzemeltetésén át a szolgáltatásig, sőt feladatom volt egy 
felszíni víz tisztítására épült, ipari vizet szolgáltató tisztítómű terveinek 
ellenőrzése, üzemeltetői szempontból történő átvizsgálása, a módosítá-
si javaslatok megtétele. Érdekes feladatok voltak, rengeteg tapasztalatot 
szereztem.

Zs. L.: De ezt is otthagyta.
K. G.: Igen, s ezután kerültem a harmadik s szerencsére utolsó munkahe-
lyemre. 1985-ben megkerestek az akkori nevén Fejér Megyei Víz- és Csa-
tornaművektől, a mai Fejérvíz jogelődjétől, nem mennék-e át hozzájuk 
vízellátási osztályvezetőnek. Ez még több szakmai kihívással kecsegtetett, 
a munka többrétűnek tűnt, és az is számított, hogy helyben, Fehérváron 
volt, így nem kellett kijárnom Kincsesbányára, ami könnyebbség volt a 
családnak háromgyermekes ifjú apaként.

Zs. L.: Mi fogadta?
K. G.: Már megvoltak az üzemmérnökségek, Fehérváron az ún. városi 
Németh József, Kőszárhegyen Rutzné Júlia, Móron Balogh Ferenc, Bics-
kén Németh János, Sárbogárdon Horváth Ferenc és Pusztaszabolcson 
Kolozsi Sándor irányításával. Az akkori vízellátási osztály egy üzemviteli 
osztályhoz hasonlóan szakmai irányítást és kontrollt gyakorolt a szolgál-
tató üzemmérnökségek felett, de nem csak ezt, mert munkajogilag is a 
főnökük voltam. 

Zs. L.: Majd egy igazgatóváltást követően a termelési igazgatóhelyettesi 
poszt megszűnt, és három főmérnök lett kinevezve, a fejlesztési, az ipari 
és az ön személyében a szolgáltatási főmérnök.
K. G.: Előtte azért még voltak történések, mivel az osztályon nem volt he-
lyettes vezető, kiharcoltam, hogy nevezzék ki Staudt Istvánt. Személyében 
remek szakembert ismertem meg, akivel nagyszerű volt együtt dolgozni. 
A mai napig – igaz, már főmérnökként – ő a jobbkezem. Ezenkívül a városi 
üzemmérnökségről levált a fürdő, majd a csatornázási terület, s így Fehér-
váron két üzemeltető egység alakult ki.

Zs. L.: Ezzel elérkeztünk a ma is érvényes állapothoz. Visszatekintve a 
pályafutására mi az, amire a legbüszkébb?
K. G.: Ha csak egyet lehet kiemelni, akkor ez a csóri vízbázis újbóli üzembe 
helyezése. Ehhez tudni kell, hogy korábban Székesfehérvár vízellátásához 
a Csórról behozott víz is hozzájárult. A nyolcvanas évek közepén azonban 

fel kellett adni az üzemeltetését, 
mert a kincsesbányai bauxitbánya 
vízkiemelése miatt a karsztvízszint 
lesüllyedt, és a csóri karsztkutakból 
eltűnt a víz. Ez azt jelentette, hogy 
a DRV-től, az állami tulajdonú rák-
hegyi vízbázisból még több vizet 
kellett vásárolnunk, ami az akkori 
időben meghaladta a fehérvári 
vízigény nyolcvan százalékát. Az 
átvett víz ára többszöröse volt a 
saját vízbázisból származó víz költ-
ségeinek, ami gazdálkodási szem-
pontból rendkívül hátrányos volt, 
és a fogyasztók sem voltak odáig 
a magas vízdíj miatt. A sors fintora, 
hogy Csórról tulajdonképpen az a 
karsztvíz tűnt el, amit Kincsesbá-

nyáról méregdrágán kellett megvásárolnunk. E kis kitérő talán érthetővé 
teszi, miért volt olyan nagy szó a vízbázis újraindítása. Páran, akik végig-
csináltuk, tudjuk, hogy nem csupán ezért. Az egyik nehezítő körülmény 
az volt, hogy a meglévő karsztaknát 41 méterről 77 méterre kellett le-
mélyíttetni, ami igen nehéz feladat volt, alig találtunk rá vállalkozót. És 
ott volt a kockázat is, hogy észszerű mélységben esetleg nem jön meg a 
víz. A másik, talán még nagyobb nehézség az engedélyek megszerzése 
volt, mert a kormányzat részéről igencsak ellenezték az újraindítást, hi-
szen egyáltalán nem állt érdekükben a saját regionális cégük árbevételé-
nek csökkentése. Így természetesen nem is jutottunk állami forrásokhoz, 
ezt Székesfehérvár önkormányzatának, illetve a vízdíjba épített fejlesztési 
hányadon keresztül a lakosságnak kellett kiizzadnia. Viszont a csóri vízmű 
nélkül ma jóval magasabb vízdíj lenne Fehérváron, s kisebb lenne a város 
ellátásának üzembiztonsága is.

Zs. L.: A legbüszkébb kifejezés nem akart korlátozó lenni, nyugodtan 
folytathatja.
K. G.: Egészen más jellegű, de szerencsés dolognak tartom, illetve büsz-
ke vagyok arra is, hogy a legkülönbözőbb habitusú emberekkel tudtam 
vezetőként úgy együtt dolgozni, hogy szinte mindenki az előnyös oldalát 
adta a közös munkához.

Zs. L.: Ezzel már át is csúsztunk a vezetői módszerek területére. Milyen 
vezetőnek tartja magát? 
K. G.: Ezt nem nekem kell megítélni, de az én oldalamról nézve mindig 

Interjú
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azt tartottam a legfontosabbnak – mondtam, humanista beállítottságú 
vagyok –, hogy a lehető legkisebb sérülést okozzak egy másik embernek. 
Tehát igencsak messze áll tőlem az autokratikus stílus, csak elkerülhetet-
len esetekben éltem hatalmi eszközökkel. Jobban szerettem meggyőzni 
a kollégáimat, mint magyarázat nélkül utasítani, s sok esetben hagytam 
is magamat meggyőzni. A három évtized során ritkán volt konfliktusom 
a munkatársaimmal, inkább éles szakmai vitákról beszélhetünk. Persze 
olyan azért előfordult, hogy elkerülhetetlen esetekben kemény személyi 
döntéseket kellett hozni, amit megtettem, de egyáltalán nem esett jól. Vi-
szont örömmel tölt el, hogy a munkatársaimmal, a vízmű elkötelezett dol-
gozóival elértük, a 28 év alatt nem volt olyan szolgáltatási gond, amikor 
vízhiány vagy vízminőségromlás miatt a Fejérvíz az újságok címlapjaira 
került volna. Nem egyszeri nagy siker, de kifejezett eredménynek tartom 
azt is, hogy a jelenleg az ágazatra nehezedő gazdasági, gazdálkodási 
nyomás ellenére az egyre kevesebb pénzből is sikerült megtartanunk a 
működőképességet és fenntarta-
nunk a szolgáltatásminőséget. Ez 
utóbbi egyáltalán nem volt köny-
nyű. Folyamatosan sorolni kellett a 
feladatokat fontosságuk szerint, és 
mérlegelni, mi halasztható, és mi 
az, ami elkerülhetetlen kiadás.

Zs. L.: Ez előhúzza belőlem azt a 
kérdést, hogy miként látja a Fejér-
víz, de akár az ágazat jövőjét.
K. G.: Az egyértelműen látszik, 
hogy a jelenlegi gazdálkodási kö-
rülmények között a biztonságos 
szolgáltatás az önkormányzati tu-
lajdonú cégek nagy részénél hosz-
szú távon nem tartható fenn. Az 
állami tulajdonú szolgáltatókra ez 
nem igaz, mert ők olyan támogatásokhoz jutnak, melyek az önkormány-
zati cégeknél nincsenek, hiányoznak, legfeljebb álmainkban szerepelnek. 
Ez a kettősség azt mondatja velem, előbb vagy utóbb fel fog vetődni az 
állami szerepvállalás erősítése. De hogy folytassam, ha az önkormányzati 
cégeket tovább bontom, közöttünk is különbségek vannak. Azok, ame-
lyek 2012 előtt a tulajdonos önkormányzatok elvárásainak megfelelően 
mérsékelt díjemeléseket alkalmaztak, mind veszteségesek vagy nullszal-
dó körüliek. Talán a gazdálkodási nehézségeknél is kétségbeejtőbb a 
szakember-biztosítás kérdése, mely valamennyi céget sújtja, igaz, külön-
böző mértékben. Persze ez is visszavezethető a pénztelenségre, mert a 
jó szakembereink az alacsony jövedelem miatt hagynak itt bennünket. 
Rendkívül sötét emellett az a kép, hogy szinte leállt a szakképzés a vízi-
közmű-szolgáltatásban.

Zs. L.: És a harmadik ágazati problémáról, a felújítási, pótlási feladatok 
alulfinanszírozottságáról mi a véleménye?
K. G.: Ezen a területen bennem kettős a kép, mert igaz ugyan, hogy a mű-
ködési területünket, sőt, az egész ágazatot illetően hatalmasok az elma-
radások – és ez vissza fog ütni –, de Székesfehérvár vonatkozásában azt 
mondhatom, hogy soha nem költöttünk, s költött a város annyit rekonst-
rukcióra, mint napjainkban.

Zs. L.: Kevés szó esik róla, hogy ha a rekonstrukciókra, a pótlásokra sincs 
elég forrás, akkor mi a helyzet a műszaki fejlődéssel?
K. G.: Nincs teljes ágazati kitekintésem erre, de annak alapján, amit isme-

rek, én úgy látom, hogy nagyon vegyes a kép. A szakmabeliek a szűkös 
források ellenére is igyekeznek elhivatottságból megvalósítani a legkor-
szerűbb megoldásokat. Azonban ezek a fejlesztések csak egyes helyeken 
tudnak megjelenni. Úgy is mondhatnám, hogy egy időben tapasztalható 
a fejlődés és a lemaradás. Elsősorban a kisebb víziközmű-rendszereken 
olyan kevés a képződő amortizációs forrás, hogy még a legszükségesebb 
felújításokra sincs pénz, nemhogy fejlesztésre.

Zs. L.: És mit mutat a kép, ha az EU-val hasonlítjuk össze magunkat?
K. G.: Azt gondolom, hogy nincs nagyon nagy különbség a tekintetben, 
hogy ismerjük-e a legkorszerűbb megoldásokat. Igen, ismerjük, de csak 
esetenként tudjuk alkalmazni ezeket, nyilván pénzügyi források híján.

Zs. L.: Ha már az EU-nál tartunk, mit hozott a vízminőség-javító, illetve 
a csatornázási program?

K. G.: Bennünket a vízminőség-ja-
vító program kevéssé érintett, és 
nekünk nincsenek rossz tapaszta-
lataink a megvalósult új technoló-
giákkal. Ugyanakkor tudom, hogy 
nem sikerült minden fejlesztés 
olyan műszaki színvonalon, mint 
ahogy sikerülnie kellett volna. 
Az utóbbi években megvalósult 
szennyvíztisztítási beruházásoknál 
már jóval több hiányosságot látok. 
Mind technológiai, mind minőségi 
téren. Egyes gépeket, berendezé-
seket néhány éven belül ki kell cse-
rélni, s persze nem garancia terhé-
re. Ennek részbeni oka a beruházói 
szerepkör korábbi gyengesége, a 
kivitelezői érdek a nyereségesebb 

megvalósításra és főleg az, hogy a szolgáltatóknak nem volt szinte semmi 
beleszólási joguk a fejlesztésekbe. Szerencsére ez a Vksztv. módosításával 
változott, és most már ha jó összetételű a beruházói, tervezői, kivitelezői 
gárda, akkor egész jó megoldások születhetnek.

Zs. L.: Egy ritkábban szóba kerülő területről kérdezek: a hibajavításoknál 
mit jelent ma a pénzszűke?
K. G.: Bizony sokszor szóba kerül, hogy jelenlegi körülményeink között 
kell-e az évtizedekig kitartó javítóidom, vagy elégedjünk meg az olcsóbb 
megoldásokkal. Mi, műszakiak házon belül is harcolunk azért, hogy a 
legjobb megoldást válasszuk, aztán kijön valami kompromisszum, ami a 
legelőnyösebbnél valamivel gyengébb, de tudomásul kell vennünk a gaz-
dálkodási körülményeinket.

Zs. L.: Ide tartozó kérdésnek érzem azt a hibajavításoknál érvényes reagálá-
si időt, ami nagyon összefügg a készültségek, illetve ügyeletek költségeivel.
K. G.: Ez is mérlegelés kérdése. Mi egyelőre próbáljuk megtartani az ed-
digi azonnali beavatkozást, de a romló gazdálkodási körülmények között 
bizony lehet, hogy ezt lejjebb kell adni, és kevesebb emberrel, központ-
ból kiküldött javítóbrigádokkal kell sorra venni a hibajavításokat. Először 
az elsőt és sorra a következőket, amikor odáig jutunk. Ez a szolgáltatásmi-
nőséget nyilvánvalóan rontani fogja, remélem, nem kell sort keríteni rá.

Zs. L.: Ha már erről beszélünk, felvetek egy másik kérdést, ami engem 
nagyon érdekel. Honnan lehet tudni, hogy egy vezetékszakaszon a 

Házi szerelőverseny zsűrizése
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 szaporodó hibajavításokat követően hol csap át a beavatkozás felújítás-
ba? Hol van az a pont, amikor már úgy kell dönteni, hogy ezt a szakaszt 
nem érdemes, illetve nem szabad javítgatni, ki kell cserélni?
K. G.: Hát ez egy olyan kérdés, amit – bár a kilencvenes évek előtt volt erre 
egy sillabusz (sárga könyv) – nem lehet általános érvénnyel eldönteni a 
számviteli előírások alapján sem. Ez mindig az adott helyzettől függ. Mi, 
szolgáltatók arra törekszünk, hogy indokolt esetben felújításra kerüljön 
sor, s ne költségből fedezett toldás-foldásra. Viszont azt sem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy a tulajdonos önkormányzat elsősorban abban ér-
dekelt, hogy a költségoldalon lévő javításokkal oldjuk meg a problémát, 
az adóhatóság viszont azt keresi, nem történt e rejtett beruházás. Főleg a 
bérleti üzemeltetési forma mellett jön elő élesen ez a kérdés. A gazdasá-
gi kérdéseken túl nekünk, szolgáltatóknak azt kell néznünk, hogy melyik 
megoldás ad nagyobb biztonságot.

Zs. L.: Ez tényleg nem egyszerű do-
log, így alig merem megkérdezni, 
melyek azok a területek, ahol leg-
inkább fejlődnie kell az ágazatnak. 
Sokat hallani az okosmérésről, és 
eszembe jut a vezető nélküli autók-
ról a helyi gépész nélküli vízmű.
K. G.: Biztos igaz, hogy ezek műsza-
ki szempontból lehetséges fejlődési 
irányok, de ma még az okosmérés tö-
meges méretekben – a nem értékén 
kezelt vízdíj okán – távolibbnak tűnő 
cél. A folyamatirányítással vezérelt el-
látórendszerek viszont már nagyrészt 
kialakultak, igaz, különböző fejlettsé-
gi szintet képviselő megoldásokkal. 
Helyi gépész már ma sincs minden 
településen, főleg a kistérségi ellá-
tórendszereknél. Nem szabad az okosmérést egybemosni a különböző 
távleolvasási módszerekkel, melyek egyre inkább terjednek, noha a két 
megoldás között nagy átfedések vannak. Sok területen kell fejlődni, talán 
leginkább a korszerű irányítástechnikai megoldások alkalmazásában. Csak 
hát nehéz fejlesztésekről beszélni, amikor nagyon sok helyen a legégetőbb 
felújításokra sincs forrás.

Zs. L.: Jöjjön a kakukktojás. Ön szerint mit jelent, milyen problémákat 
okoz majd nekünk, vízszolgáltatóknak a globális éghajlatváltozás? Gon-
dolhatunk itt akár a csapadékviszonyok változására, akár az átlaghőmér-
séklet emelkedésére.
K. G.: Nem majd, hanem már most is gondokat okoznak a szélsőségessé 
váló csapadékviszonyok. Ez rövid távon a szennyvízelvezetésnél jelentke-
zik, amikor nemcsak az egyesített, hanem még az elválasztott rendszerű 
csatornák is képtelenek elvezetni azt a vízmennyiséget, ami ilyenkor a 
csatornákba jut, és ez elöntéseket okoz a mélyebb területeken, valamint 
felboríthatja a szennyvíztisztító telepek biológiáját is. Hosszabb távon kér-
déseket vethet fel az is, hogy a csapadékintenzitás növekedése miatt csök-
kenő mértékű beszivárgás a mélységi vizek utánpótlását miként és meny-
nyire befolyásolja. Ugyancsak a szélsőségessé váló csapadékhelyzet miatt 
a mélyebb területeken lévő kútfejaknákat elöntheti a víz, nem is beszélve 
a nyitott vagy a kevéssé fedett karsztra épült vízbázisoknál a nagy záporok 
utáni hirtelen elszennyeződés problémájáról. Az átlaghőmérséklet emel-
kedéséről viszont nem gondolom, hogy belátható időn belül gondokat 
okozna akár a vízellátásban, akár a szennyvízelvezetésben.

Zs. L.: Térjünk vissza a pályafutásához. Elmondta, mire a legbüszkébb, 
és minek tudott örülni, most meg azt kérdezem: mi az, amit másként 
csinálna, ha újrakezdené? Gondolhat a pályakezdésére is, nem lett vol-
na-e jobb humán irányban elindulni, azután a későbbiekre, amikor már 
műszakiként dolgozott nap mint nap.
K. G.: Sajnos nem tudom megítélni, mit adott volna a humán irány, de 
most is úgy döntenék, mint akkor, a műszaki pályát választanám, ha te-
hetném. Mint műszaki szakember és vezető rengeteg sikerélményben volt 
részem, és ez a pálya jó egzisztenciát biztosított. Visszatekintve: életem 
komoly döntései közül egyet sem kell megbánnom. Kisebb-nagyobb csa-
lódások természetesen engem is értek itt, a munkahelyemen is, de nem 
hiszem, hogy ezeken most végig kéne mennünk. Vannak viszont olyan 
adósságaim magam felé, amiket valószínűleg már nem fogok törleszteni. 
Ilyen az, amikor a szakmérnöki államvizsgámat elfogadták kisdoktori vizs-
gának, amihez egy szakdolgozatot kellett volna elkészítenem, hogy ledok-

toráljak. Azonban ezt elmulasztottam, 
mert akkor váltottam munkahelyet, 
és építkeztem, mindehhez pedig 
hozzájárult a három kisgyermekem-
mel járó gond is. Ide sorolom az an-
gol nyelvvizsga hiányát, amit bizony 
lustaságból nem szereztem meg 
többévi tanulás után. A jogi diploma 
megszerzésével is erősen kacérkod-
tam évekig, de sajnos az is elmaradt. 
Bizonyos értelemben viszont túl is 
teljesítettem a saját korábbi elvárá-
saimat, mert harmadikként – szintén 
a Budapesti Műszaki Egyetemen 

– megszereztem az igazságügyi mű-
szaki és ingatlan-értékbecslői szakér-
tői diplomát, melyet ugyan ritkán van 
alkalmam használni.

Zs. L.: Akkor miért szerezte meg? 
K. G.: Óvatos és családcentrikus felfogásom azt mondatta velem, szüksé-
gem lehet a foglalkozásomat tekintve még egy lábra a családom eltartá-
sa érdekében. Szerencsére kényszerváltásra nem került sor, viszont most, 
hogy nyugdíjba vonulok, remélem, többet fogom használni, mert a mun-
kát nem szeretném befejezni.

Zs. L.: Tudom, hogy a Magyar Víziközmű Szövetségben és a Magyar 
Hidrológiai Társaságban is tevékenykedett, illetve tevékenykedik.
K. G.: A MaVíz-ben két cikluson át vezettem a Műszaki Bizottságot, ahol 
a szakmai dolgok mellett elsősorban szakmapolitikai kérdésekkel, jogsza-
bályok, jogszabály-módosítások véleményezésével foglalkoztunk. A mai 
napig tagja vagyok a MaVíz ad hoc bizottságának, mely a jogszabályokat 
véleményezi, vagy éppen módosításra javasolja. Az MHT területi szerve-
zetének elnökségi tagsága mellett az országos elnökségbe is beválasz-
tottak, sőt a vízi közműves szektor képviseletében két cikluson keresztül 
elnökhelyettes is voltam.

Zs. L.: Ön több évtizedes távlatból tudja szemlélni azt a három, nagyon 
különböző korszakot, amit a víziközmű-szolgáltatási ágazat a közelmúlt-
ban megélt. A rendszerváltás előtt volt az állami tulajdon és díjmegálla-
pítás, majd jött az igen erős önkormányzati szerepvállalás, és most egy 
újabb centralizáció és szigorú szabályozottság időszakát éljük, nem kevés 
gazdálkodási nehézséggel. Melyik milyen volt, kérem hasonlítsa össze!

Országos Szerelőversenyen Székesfehérváron
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K. G.: Lehet, hogy furcsa, de az első állami korszak több tekintetben ha-

sonlított a mostanihoz. Akkor „felülről” megmondták, mit és hogyan kell 

csinálni, ma pedig túlszabályozott környezetben és szerintem nagyrészt 

fölösleges ellenőrzés alatt kell a szolgáltatóknak dolgozniuk. A kilencve-

nes évek eleje nagyon veszélyes időszak volt, sok cég széthullott, de akik 

észnél voltak, talpon tudtak maradni. Ennek egyik kulcsa a társaságunk 

esetében meggyőződésem szerint a rendszerenkénti, tényleges költsé-

geken nyugvó díj volt, amit ma is helyes döntésnek tartok. Rengeteget 

kellett dolgoznunk, harcolnunk a cég egyben maradásáért. Előnye volt 

viszont ennek a korszaknak, hogy szakmai kérdésekben nem döntöt-

tek helyettünk, saját felelősségünk volt jól irányítani a folyamatokat, és 

mondhatom, nem csak nekünk sikerült. A harmadik, mostani korszakot 

illetően szakmailag kevés a mozgástér, a fejlesztések és a rekonstrukciók 

nagyrészt kikerültek a kezünkből, ami olyan, mintha nem tekintenének 

bennünket felelős szakembereknek, mindennek tetejébe a gazdálkodás 

egyre inkább ellehetetlenül. Persze ez elsősorban a mi, döntően „bérüze-

meltetéses” működésünkre igaz, s azok a szolgáltatók, melyek vagyonke-

zelésben üzemeltetnek, e tekintetben jobb helyzetben vannak.

Zs. L.: Hát ez nem túl szívderítő. Lehet, hogy épp idejében hagyja itt az 
ágazatot, de a nyugdíjba vonulása után mivel foglalkozik majd?
K. G.: Ez az „idejében” kicsit rosszul hangzik. Én nem akarok elfutni a ne-

hézségek elől, s főleg cserben hagyni szeretett cégemet. De tudomásul 

kell vennem, hogy az idő eljárt, s át kell adni a stafétabotot, annak elle-

nére, hogy még érzek magamban erőt a munka folytatásához. A kérdésre 

válaszolva: nincs olyan tevékenységem, melynek művelése betölthetné 

azt az űrt, amit a vízműves munkám megszűnése okoz, s ezért tovább 

szeretném folytatni a szakmai pályafutásomat mint szakértő. Mind a mér-

nökkamarai, mind az igazságügyi szakértői jogosultságom megvan a vízi-

közmű-szakterületen is. Szerencsére megvan az energiám a folytatáshoz. 

Persze a munkát, a feladatokat – melyek eddig maguktól megtaláltak – 

meg kell keresnem.

Zs. L.: Így az interjú vége felé azt kérdezem, van-e valamilyen üzenete az 
itt maradóknak és főleg a fiataloknak?
K. G.: Két dolgot mondok. Az egyik, hogy ne szokjanak le a konstruktív 

gondolkodásról. Az informatika sok segítséget nyújt, kényelmessé teszi 

az életünket, de önmagában nem találja meg a helyes műszaki megol-

dásokat, nem fog dönteni helyettünk, és ami még fontosabb, a felelős-

ség mindig a miénk marad! A másik, hogy egy munkahelyet illetően sem 

csupán a teljesítés és a megélhetés a fontos, hanem észre kell venni az 

embert a munkatársakban és a partnerekben is, akikkel nemcsak dolgoz-

ni, hanem magánemberként együtt lenni, gondokat megosztani és szóra-

kozni, sportolni is jó, és akiknek soha ne kívánjanak olyat, amit maguknak 

se kívánnának.

Zs. L.: Végül, ha nem vízműves, mi az, amivel foglalkozik, mi az, ami 
örömet okoz?
K. G.: Mindenekelőtt a család, a feleségem, a három gyermekem és a há-

rom unokám, akik 1, 3 és 5 évesek. Családi házban lakunk együtt a három 

unokával, emellett van egy nyaralónk Balatonkenesén, és a ház körüli 

munkák, a barkácsolás részben lekötnek. Fő kedvtelésem a sport, amiből 

aktívan a teniszt és a síelést művelem, s emellett motorozom is. Sajnos 

egy sérülés miatt a focit már abbahagytam, de én vagyok az egyik leg-

lelkesebb drukkere a Vidinek, ha csak tehetem, minden hazai meccsükön 

kint vagyok, s néha idegenbe is elkísérem őket. S majdnem elfelejtettem 

a nagy kedvenc szórakozásomat, a táncot! Mint az elején előjött, humán 

beállítottságú emberként szeretem a képzőművészetet, az irodalmat, a 

történelmet. Értékszemléletem másik meghatározó jellemzője az, hogy 

igen erős bennem a nemzeti elkötelezettség érzése, Erdély pedig a szí-

vem csücske. Most azt keresem, miként tudnék még erősebben és aktí-

vabban kapcsolódni ehhez az ügyhöz.

Zs. L.: Búcsúzóul mit üzen a vízműveseknek?
K. G.: Köszönöm a közvetlen munkatársaknak és az ágazatban más he-

lyen dolgozóknak a munkában együtt töltött éveket. Szerencsés és elége-

dett vagyok, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt mind a műszaki, 

mind az egyéb területeken, ugyanakkor ez nehézzé is teszi a nyugdíjba 

menetelt. Nehéz szívvel búcsúzom. Kívánom, hogy a Fejérvíz és a többi 

cég még sokáig szolgálja a fogyasztókat, a jelenleginél jobb gazdasági kö-

rülmények között, s mindenkinek úgy alakuljon a sorsa a munkahelyén és 

a magánéletben, ahogyan azt szeretné. Legyen örömteli az élete és hasz-

nos a munkája, és tiszteljék egymásban az embert!

Zs. L.: Köszönöm az interjút.

A motor
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