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MI LESZ VELED,
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS?
MÁRIALIGETI BENCE
főszerkesztő

A 2019. év utolsó számának mottóját Ányos József vezérigazgató úrtól vettük. A folyóirat első cikkének a címe nagyon fején találja a szöget. Kimondható, és ki is mondjuk
mint aggódó gazda, aki a gondjaira bízottak kilátástalan
helyzetét látva felsóhajt. De kimondható, és ki is mondjuk mint kilátástalan helyzetbe került felelősök, akiknek
eszközök híján kellene fenntartható és európai színvonalú
víziközmű-szolgáltatást biztosítaniuk. Hogy az ágazat hozzáállását milyen végletekig az elkötelezett gazda szerepe
jellemzi, és nem a kilátástalan helyzetben való sebnyalogatás, azt pont az
idézett cikk mutatja meg! Azt a jógazda-szemléletet tárja elénk, melynek
segítségével sikerült fennmaradni, nem titkolva a tényt, hogy a helyzet
ettől még nem normális.
A következő cikk kapcsolódik a központi gondolathoz. Azt mutatja be
konkrét példán és konkrét számokkal, hogy milyen nagyságrendű összegek hiányoznak a felújítási forrásokból, ami a szolgáltatás fenntarthatóságát már a közeljövőben is veszélybe sodorja.
A folytatásban korunk jelentős technológiai kérdéséről olvashatunk.
A foszforvisszanyerés az egyik leginkább kutatott és fejlesztés alatt álló

téma a szennyvízkezelésben. Erre olvashatunk jó példát egy
hazai fejlesztés bemutatásával. A következő három cikkben
a csapadékvíz-kezeléssel foglalkozunk. Először is terítékre kerül egy műszaki megoldás és eljárásrend a szennyvízcsatorna
csapadékvíz-terhelésének csökkentésére. Másodszor pedig az
ingatlanok illegális csapadékvíz-bevezetésének feltárása és
kiküszöbölése érdekében bevezetett szolgáltatói gyakorlatról
olvashatunk. A harmadik írás a német nyelvterület csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatát mutatja be. Nem maradhat el év
szerelőverseny és ügyfélszolgálati verseny nélkül! A következő
oldalakon erről olvashatnak. A győzteseknek ezúton is gratulálunk!
Év végéhez közeledve szeretném megköszönni a Tisztelt Olvasóknak,
hogy kezükbe veszik a Vízmű Panorámát, és olvassák. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, melyeket ezúton is hálásan köszönök. Ugyanígy hálás
köszönetem a szerzőknek, akik nem kis munkával, sokszor egyedi főszerkesztői kéréseknek „engedelmeskedve” állítják össze írásaikat. Őnélkülük
nem lenne újság. Főszerkesztőként azt remélem, hogy a közölt cikkek segítséget jelentenek a napi munkában, tágítják a szakmai látóteret.
Az utolsó napok küzdelmei után kívánok mindannyiuknak és családjuknak boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet.
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MI VAN, MI LESZ VELED,
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS?
kivonat A magyarországi víziközmű-szolgáltatás szabályozására 2011-ben törvény született. 2013-tól további olyan,

politikai döntéseknek köszönhető jogszabályi változások léptek hatályba, melyek negatívan hatottak a víziközmű-szolgáltatók gazdálkodására. Az elmúlt évek során a gondok szaporodtak, a gazdálkodási körülmények egyre
több cég esetében veszteséges üzemeltetést okoztak. A Debreceni Vízmű Zrt. jelenleg még azon néhány cég közé
tartozik, melynek gazdálkodása eredményes. Ennek okai, előzménye és az eltelt évek alatt megtett intézkedések kerülnek bemutatásra.
kulcsszavak víziközmű-szolgáltatás, víziközmű-törvény, díjbefagyasztás, vízdíj, üzemi eredmény, közműadó, működési

terület, stratégiai terv, keresetek, Debreceni Vízmű Zrt., MEKH, MaVíz

ÁNYOS JÓZSEF Debreceni Vízmű Zrt., vezérigazgató

Előzmények
Az uniós csatlakozást követően korábban nem megszokott mértékű fejlesztési forrás áramlott a hazai víziközmű-ágazatba. Egyrészt csatornázási
programok indultak, megkezdődött a közműolló zárása, másrészt a vízminőség-javítás céljából sorra épültek az új vízműtelepi technológiák. A
fejlesztések szakmai irányításában kismértékben vettek, vehettek részt a
víziközmű-szolgáltató szervezetek, ami sok helyen meg is mutatkozott az
elkészült létesítmények műszaki színvonalában, műszaki megoldásainak
kritikájában. Ezek a problémák aztán csúcsosodtak az ármegállapítási,
bérletidíj-megállapítási folyamatokban, összességében az üzemeltetési
feltételek megteremtésében.
A hazai víziközmű-szolgáltatók népes tábora már a kétezres évek
elejétől elkezdte azt az önvizsgálati folyamatot, amelynek során a közel
négyszáz víziközmű-szolgáltató többsége közös nevezőre jutott abban,
hogy vizsgálni kell az üzemeltető szervezetek hatékonyságát, az ellátási
területek optimális kialakítását, az üzemeltető szervezetek számát. Ennek
a folyamatnak egyik eredménye a MaVíz benchmarking klub létrehozása
önkéntes csatlakozással, majd ennek későbbi továbbfejlesztése, az ágazat szereplőinek segítséget nyújtva abban, hogy saját teljesítménymutatóikat el tudják helyezni az ágazati mutatókhoz viszonyítva. A szakma
abban is egyetértett, hogy sokan vagyunk a feladat ellátására, de olyan
javaslat nem született, ami megoldást is adott volna. Tudtuk, hogy kell,
számítottunk rá, hogy lesz. Fordulópontot hozott 2011. év vége, amikor
elfogadásra került a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.
A törvény nagy hiányt pótolt, mivel korábban nem volt önálló törvényi
szabályozása a szolgáltatásnak. A törvény sok helyen pontosította a korábbi gyakorlatot, de jelentős számban alkotott új feltételeket is. Ezek közül kiemelhető lényegi változások voltak a tulajdonjogi, ármegállapítási
és működési engedélyezési feltételek. A törvény elfogadását követően
szakmai körökben elsőre mindenki úgy reagált, hogy a feltételek nagyon
szigorúak. Visszatekintve ma már az az általános közvélekedés, hogy sokkal jobb lenne az ágazat helyzete, ha a törvényben előírtak működnének.
A törvényben az alábbiak kerültek rögzítésre:
Költségmegtérülés elve: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a vízi közmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – 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.

Keresztfinanszírozás tilalmának elve: a víziközmű-szolgáltatás díját
a víziközmű-szolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy
az maradéktalanul fedezetet nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati
tevékenység indokolt költségeire és ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos észszerű üzleti nyereségére, de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági
tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.
Regionalitás elve: ha – a felhasználók érdekeire tekintettel – a vízi
közmű létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági
szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítása az észszerűbb megoldás az elkülönült víziközmű-rendszerekre alapozott változattal szemben, akkor az egybefüggő
víziközmű-rendszer kialakítását kell előnyben részesíteni.
Szolidaritás elve: az a társadalmi léptékben hasznos és támogatandó
árképzési mechanizmus, amely az érintett települések víziközmű-üzemeltetési költségeinek a víziközmű-szolgáltatás díjaira ható eltérő mértékeit részben vagy egészben kiegyenlíti, és célja a kedvezőtlen költségszint mellett működtethető víziközmű-rendszerrel ellátott településeken
a kedvezőbb díjtételek mellett történő víziközműszolgáltatás-nyújtás.
A víziközmű-szolgáltatás díjait országosan, víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a fenti szempontokat is figyelembe
véve kell meghatározni. A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg.
A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában
is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt,
hogy kilencven napon belül tegye meg javaslatát. A felsorolt törvényi
előírások gyakorlatilag a mai napig nem működnek.
A gazdálkodó szervezetektől természetes reakció volt a törvényi előírásokhoz való alkalmazkodás, a stratégiai tervek felülvizsgálata, az üzleti tervek hozzáigazítása az új feltételekhez. Megszokott dolog az üzleti
életben a törvényi feltételek változása, ilyen esetben a cégvezetés feladata a hosszú távú alkalmazkodás feltételeinek megteremtése. Az alkalmazkodás rövid távú hatásai a szolgáltatás zavartalansága mellett megtörténtek. A közművagyon teljes mértékben állami vagy önkormányzati
tulajdonba került, az üzemeltetők száma nagyon rövid időn belül drasztikus mértékben néhány év alatt 41 cégre csökkent. Nem tudtuk, hogy
kell, nem számítottuk rá, hogy lesz.
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A 2011. év végén hatályba lépett törvény végrehajtási utasításaként A díjbefagyasztás hatását nem kell külön részletezni. A 10%-os rezsidíjaz 58/2013. kormányrendeletre 2013 februárjáig várni kellett, de már nem csökkentés a lakossági felhasználók vonatkozásában az átlagos, 70%-os
ez volt az ágazat legnagyobb problémája ebben az időben. A törvényi vál- lakossági felhasználói arányt figyelembe véve 7%-os árbevétel-kiesést
tozásra kidolgozott céges reagálások stratégiai terveit sorra és többször ki okoz évről évre úgy, hogy közben minden inflációs hatást, árfolyamlehetett dobni az ágazatot ért politikai döntések hatásai miatt.
változást, bérköltség-növekedést ki kell tudni gazdálkodni. A 7%-os árBefagyasztása kerültek a szolgáltatási díjak, a bérleti, eszközhasználati bevétel-kiesés a 2018. évi ágazati árbevételadatok alapján jelentősnek
díjak, annak ellenére, hogy világosan látszott mindenki számára, a víziköz- mondható 17,9 Mrd Ft értékben. A rezsidíjcsökkentési intézkedések
mű-rendszerenként kialakult szolgáltatási árszintek nagyon szélsőséges fenntartását, létjogosultságát is érdemes elemezni a 2013 óta bekövethatárok között mozogtak, a bérleti díjak mértéke nincs arányban a szük- kezett átlagkereset-növekedés függvényében.
séges pótlási fedezetek mértékével. Bevezetésre került a 10%-os
mértékű rezsidíjcsökkentés olyan díjakból, melyek köztudottan
nem fedezték a korábbi költségeket sem. A víziközmű-ágazat
is szenvedő alanya lett a közműadó bevezetésének, és objektív
1. táblázat
számokkal alátámasztó módon bizonyítva aránytalanul nagy terhet visel azóta is az egyéb vezetékes szolgáltatókhoz képest. A gazdasági Említésre került már a közműadó igazságtalansága is. Egyrészt a vezeéletben elvárás, hogy az eredményesség fenntartása érdekében a szerve- tékhosszra vetített mérték az ágazaton belül is súlyos aránytalanságokat
zet korrigáljon, alkalmazkodjon a változásokhoz. Erre sokfajta reagálási al- idézett elő a kistelepülési és a nagyvárosi víziközmű-rendszerek között,
ternatíva létezik a tevékenység felhagyásától az árak igazításán keresztül ahol az 1 m vezetékhosszra jutó árbevételek között többszörös különba munkaerő-kapacitás változtatásáig, de a víziközmű-szolgáltatási tevé- ségek is kialakultak. Még nagyobb az aránytalanság azonban más vezetékenységet nem lehet minden esetben piaci körülmények között végezni, kes szolgáltatókhoz képest, holott a 2012. évi CLXVIII. törvény az arányos
így a politikai döntések hatásaira való reagálás is nagyon szűk keretek kö- közteherviselés elvére hivatkozik:
zött lehetséges. Az ágazat általános reakciójára a túlélési stratégia jellemző, persze nem elhanyagolva azokat a kisebb-nagyobb, cégenként változó mértékű reakciókat, melyek a negatív hatásokat mérsékelni hivatottak.

Tényleg gondban vannak a víziközmű-szolgáltatók?
A MaVíz a törvény életbelépését követően 2016-tól folyamatosan bemutatta, elemezte az ágazatot érintő negatív hatásokat, és javaslatokat készített ezek mérséklésére, sajnos felmutatható érdemi változások elérése
nélkül. A kialakult helyzet kritikus mértékét azonban leginkább a MEKH
2018. évi, az országgyűlés számára készített éves beszámolója tükrözi.
Idézet a beszámolóból:
A szektor jelenlegi alapkérdése a biztonságos üzemeltetés műszaki, pénzügyi és személyi feltételeinek megteremtése.
A jelenleg alkalmazott díjak sok esetben nem fedezik maradéktalanul az
ivóvízellátással és a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban
felmerült költségeket.
Az ágazat üzemi eredménye az állami támogatások hatása nélkül -21,9 Mrd
Forint lenne.
A munkavállalók életkora növekszik, és a bérek megtartó ereje alacsony.
Az ágazati kimutatások is megerősítik a MEKH következtetéseit, mivel az
ágazati üzemi eredményt befolyásoló tényezőket figyelembe véve a fővárosi cégek üzemi eredménye nélkül az ágazati üzemi eredmény -1,1 Mrd
Ft. Ha nem vesszük figyelembe az állami tulajdonú cégek közszolgáltatási támogatását, az üzemi eredmény -20,4 Mrd Ft. Amennyiben az állami
tulajdonú cégek esetében elengedett visszapótlási kötelezettséget
(meg nem képzett amortizációt) is
figyelembe vesszük (-16,1 Mrd Ft), az
ágazat üzemieredmény-szintje meghaladja a -35 Mrd Ft veszteséget. A
2018. évi üzemieredmény-szint
azonban kiugró volt, hiszen az ágazat a jogszabályi környezet változása
óta folyamatosan, évről évre súlyos
veszteségeket szenved el.
1. ábra

2. táblázat

A MaVíz-adatgyűjtés alapján az ágazat gazdasági terhei olyan mértékben
növekednek, hogy az 58/2013. kormányrendelet szerinti, víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési feltételek közgazdasági viszonyaira
vonatkozó hármas feltétel teljesülése egyre több szervezet számára nehézségekbe ütközik. A grafikonokon a piros oszlop a Debreceni Vízmű
Zrt. adatait mutatja.

2. ábra

3. ábra
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4. ábra

A befagyasztott szolgáltatási díjak és a rezsidíjcsökkentés sem mérsékelte jelentősebb mértékben a cégek kinnlevőségi állományát.

5. ábra
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és tulajdonolt víziközmű-vagyonnak, annak működtetése során a költségminimalizálásra fekteti a hangsúlyt. A gazdálkodás során törekszik a profitmaximalizálására, amit a víziközmű-rendszer fejlesztésére fordít. Ezenfelül
törekszik arra, hogy külső fejlesztési források (pályázatok) is bevonásra
kerüljenek. A helyi politika vállalása ehhez illeszkedve az volt, hogy a díjmegállapítás során gondoskodjon arról, hogy a szolgáltatási díjak árszintje
a magyarországi nagyvárosok díjainak átlagát elérje. A ráfordítások ellentételezésén felüli bevételek fejlesztési hányadot képeztek, mely biztosította
a pályázatok önerőszükségletét, a saját erős beruházások megvalósítását.
A megállapodás megvalósítása 2000-től megindult, és az eredmények hamarosan jelentkeztek is. Az induló állapot szolgáltatási díjainak árszintjében jelentős tartalékok voltak.

7. ábra

A víziközmű-szolgáltatók munkavállalóinak megtartása is egyre nehezebb. Az elöregedő munkavállalói állomány átlagbére szintén elmarad a
nemzetgazdasági átlagtól. Az ágazat társadalmi elismertségének hiánya
is közrejátszik abban, hogy a víziközmű-ágazat nem vonzó a fiatal képzett szakmunkások, diplomások számára.

8. ábra

6. ábra

A jövő zálogát keresd a múltban.
A törvény hatálybalépését követően a víziközmű-szolgáltatók megkezdték az alkalmazkodási stratégiák kidolgozását és megvalósítását.
A politikai döntések következményeivel is szembesülve a stratégiák az
ágazatban különbözőek lettek, a cégek többsége megpróbált a kialakult
helyzethez alkalmazkodni, különböző módszereket választva. Az eltelt
évek eredményei azt mutatják, hogy kevés helyen sikerült olyan stratégiát kialakítani, ami a korábbi gyakorlat szerinti eredményes gazdálkodást
fenn tudta volna tartani. A következőkben a Debreceni Vízmű Zrt. tevékenysége kerül bemutatásra, hogy milyen állapotban érte a társaságot a
változás, és hogyan reagált a kihívásokra. A 2011. évi CCIX. törvény utáni
időszak elemzéséhez vissza kell tekinteni az 1998-1999-es évekre, amikor
a város politikai vezetésében és a cégvezetésben is váltás következett be.
Az új cégvezetés azt a vállalást tette, hogy gondos gazdája lesz a rábízott

A célok megvalósításának első fázisában a cég szervezeti struktúrájának
átalakítása történt meg az új struktúrához illeszkedő létszámkorrekcióval.
A szervezeti struktúra változását követően a technológiai fejlesztések hatására tovább csökkent a létszám, amely 2003-ra elérte a 333 főt.

9. ábra
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Az eredmények az elvárások szerint alakultak.
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nek következményeként koncessziós szerződést kellett bontani az egyik
településen. A meg nem térült befektetések megtérítése érdekében
szükség volt bírósághoz fordulni, aminek eredményeként több évig tartó
pereskedés végén sikerült az elmaradt megtérülést megfizettetni az önkormányzattal. Azzal is szembesültünk, hogy a szerződéses kötelem sem
garancia minden eshetőségre, így Székelyudvarhelyen is szembe kellett
néznünk az önkormányzat által kezdeményezett szerződésbontással, annak ellenére, hogy a vállalt feladataink teljesítésével elégedettek voltak. A
szerződésbontás következményeként az elszámolást szintén csak bírósági úton lehet majd rendezni. Mindezekkel együtt a Debreceni Vízmű Zrt.
nagyon hasznos tapasztalatokat szerzett a működésiterület-bővítésben.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
időszakára való felkészülés
10. ábra

A stratégiai tervek folyamatos felülvizsgálata során világossá vált, hogy
a Debrecen városban nyújtott szolgáltatási mennyiségeknek korlátaik
vannak. A rendszerváltás utáni új gazdasági struktúra eredményeként
visszaszorult a nagy vízigényű élelmiszer-feldolgozó ipar, helyette olyan
iparágak kezdtek meghonosodni, melyek hozzáadott értéke magasabb
volt, de a fajlagos vízigénye nem helyettesítette a kieső vízfogyasztásokat. A lakossági felhasználók körében is jelentősen csökkent a fajlagos
vízhasználat.

A törvényben előírt feltételek hatálybalépésére a Debreceni Vízmű Zrt.
felkészülten érkezett. A költségeket a hatályos díjak nagyságrendileg fedezték, annak ellenére, hogy azok az üzemeltetők által alkalmazott díjak
átlagánál alacsonyabb szinten álltak be.
A közművek kielégítő műszaki állapotban voltak, köszönhetően a
megelőző évek jelentős beruházásainak. A felhasználók száma alapján
a társaság megfelelt a működésiengedély-kiadási követelményeknek. A
közművagyon a tulajdonában volt, így a legnagyobb feladatként a közművagyon átadását tervezte.

12. ábra

11. ábra

Ezek alapján a Debreceni Vízmű Zrt. 2003-ban már kidolgozta azt a stratégiai tervet, amely további településekkel való partnerkapcsolat kiépítését célozta meg. Célként szerepelt, hogy a debreceni szolgáltatási kultúra, a gondos gazda szerepe legyen elérhető más települések számára a
megyében, a régióban, akár külföldön is. Ez a stratégia működőképesnek
is bizonyult. Eredménye lett induláskor három szabolcsi település víziközmű-rendszerének vagyonkezelése, majd egy hajdú-bihari település
szennyvizes közműveinek koncessziós szerződése. Az eredmények lassan elkezdtek beérni a megyében, sőt megyei jogú város üzemeltető
szervezetének üzletrész-értékesítési pályázatán is közel álltunk a sikerhez mindaddig, amíg a pályázatot nem vonta vissza az önkormányzat.
2006-tól kezdtük el a székelyföldi terjeszkedést, ahol 2017-re már közel
70.000 lakossági felhasználó számára nyújtottunk szolgáltatást jelentős
értékű beruházások megvalósítása mellett.
Az eredmények mellett azért voltak kudarcok is. A víziközmű-törvény
hatására megszűnő önkormányzati ármegállapító jogkör megszűnésé-

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. mint tulajdonos érdekkörében 2012. év
elején olyan cégjogi változásokról döntöttek, amelyek kapcsán a tulajdonos számított a Debreceni Vízmű Zrt.-re is. Ennek következménye egy
kedvezményes átalakulási folyamat lett, amely lehetőséget adott arra is,
hogy a vízmű tulajdonában lévő közművagyon vagyonértékelését, átértékelését is elvégezzük. A cég felismerte a kihívásban rejlő lehetőséget,
és az átalakulás eredményeként a jelentős mértékű adózott eredménye
tömegének jelentős részét át tudta konvertálni amortizációra a közel
háromszoros értékre átértékelt közművagyon hatására. Ennek következtében a 2011. évi 1.500 M Ft eredmény több mint fele a jövőben amortizációs célokra állt rendelkezésre, ami az értékcsökkenési leírás mértékét 1.000 M Ft közelébe emelte. A megfelelő amortizációs fedezettel
rendelkező közművagyont az önkormányzati tulajdonba adást követően
vagyonkezelésbe vette vissza a Debreceni Vízmű Zrt. A sikeres akciónak
azonban nem lehetett sokáig örülni, mert 2013. félévtől további olyan
terhek érték az ágazatot, amelyek több cég gazdálkodásának ellehetetlenüléséhez vezettek, és a Debreceni Vízmű Zrt. gazdálkodását is negatívan érintették.
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nem alapvetően csak a helyben foglalkoztatott fizikai létszámot vette át.
A kiszolgálótevékenységet ellátó szervezeti egységeknél (értékesítés, gazdasági terület, műszaki kiszolgálás, labor) a létszám alig változott. Ezeknek
a szervezeteknek a leterheltsége kétségtelenül jelentősen növekedett, de
minimális kapacitásbővítéssel a feladatokat el tudták látni. Ennek hatására
a korábban veszteségesen működtethető területeken eredményesen lehetett a szolgáltatást ellátni. A fajlagos létszám megtakarításának eredményéből sikerült saját erőből keresetnövekedést is realizálni, ami szükséges
volt a nemzetgazdasági átlagbér-növekedés, valamint az állami tulajdonú
vízművek esetében a tulajdonos által juttatott támogatásból biztosított
bérfejlesztés miatt. A gazdasági nehézségek ellenére a területbővülés mellett sikerült fenntartani az eszközök fenntartási, beruházási volumenét is.
A víziközmű-szolgáltatókat sújtó nehézségeket eddig sikerült a Deb-

Az új kihívásokra a választ a korábban kidolgozott partnerkapcsolati
stratégia adta. 2014-ben a megye szinte teljes területét lefedő víziközmű-szolgáltató cég úgy döntött, hogy végelszámolással befejezi működését. Ennek hatására 2015 áprilisától 22 önkormányzat döntött úgy,
hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízza a szolgáltatást. A működési terület
bővülése több lépcsőben folytatódott, és 2019 januárja óta már 40 településre terjed ki a működési terület.
16. ábra

17. ábra

receni Vízmű Zrt.-nek kompenzálnia a tevékenységének, gazdálkodásának
folyamatos változtatásával, a körülményekhez való igazításával. A sikerességhez azonban nem volt elégséges néhány kedvező lehetőség kihasználása, a létszámgazdálkodás optimalizálása. Minden évben azon kellett
dolgozni, hogy milyen költségmegtakarítást lehet elérni, ami nem
veszélyezteti az ellátás biztonságát,
minőségét. 2012–2019 között az
alábbi lényeges költségmegtakarításokat sikerült realizálni (a táblázat
a követező oldalon található).
14. ábra

15. ábra

A víziközmű-ágazatban gyors és jelentős integráció következett be. A
2011 előtti közel 400 cégből rövid időn belül 41-re zsugorodott a szolgáltatók száma. Azonban ha az ágazati adatokat elemezzük, kiderül, hogy
az integráció keretében a munkahelyek és az alkalmazottak létszáma
gyakorlatilag nem változott. A Debreceni Vízmű Zrt. nem azon az úton
járt, hogy a működési területhez kapcsolódó teljes létszámot átvegye, ha-

18. ábra

Jövőkép

A jelenleg kialakult, egyre romló helyzetet az ágazat szereplői már nem fogják sokáig elviselni. Több
olyan társaság is van, amely már napi működési zavarokkal küzd, sokan
nem tudnak keresetnövekedést biztosítani, ami romló munkamorált, elvándorlást, létszámhiányt generál, fokozva a nehézségeket. Többen a
vagyonfelélés fázisában vannak. Sokat beszélnek a közművek leromlott
és folyamatosan romló állapotáról, de keveset tesznek ellene. Az üzemeltetők állapotjavításáról kevés szó esik, és nem látszik semmi cselekvés. A
Debreceni Vízmű Zrt. a néhány többi, még eredményesen gazdálkodó
szervezettel együtt elérte gazdasági potenciáljának határát, tartalékai, kiaknázható lehetőségei fogytán. Ezért nem halogatható az ágazatot érintő
beavatkozások megtétele a kormányzat részéről.
A legegyszerűbbnek tűnő megoldás a víziközmű-törvény elveinek
és feltételeinek érvényesülése lenne. A díjak olyan szintű megállapítása,
ami fedezetet nyújtana az elismert költségekre. Erre a díjnövekményre a
felhasználóknál meg is van már a fedezet a keresetnövekedés következtében. Díjnövekedésre azonban rövid távon politikai okok miatt nem lehet
számítani. Talán járhatóbb út lenne az ágazatból való forráskivonás megszüntetése a közműadó kivezetése, visszaforgatása által. Helyre kellene állítani az ágazat önfenntartó képességét költségekhez igazodó árképzéssel.
A gazdasági folyamatok objektív tényezőit hagyni kellene érvényesülni
minimális nyereség biztosításával, ösztönözve a cégeket ennek elérésére,
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ÚJ SZENNYVÍZELVEZETŐ
ÉS -TISZTÍTÓ RENDSZEREK ÉLETKILÁTÁSAI A
JELENLEGI DÍJMEGÁLLAPÍTÁS GYAKORLATÁNAK
FENNMARADÁSA ESETÉN
kivonat Az elmúlt évtized európai uniós

támogatásainak köszönhetően jelentős mértékben fejlődött hazánkban – a víz- és szen�nyvízágazatban is – a közművek színvonala. A
szennyvízágazatban elsősorban új csatornázási rendszerek valósultak meg, zárva ezzel a
hetvenes évek végétől kialakult közműollót.
Az új művekre megállapított díjak viszont
nem tartalmazzák a majdani rekonstrukciókhoz szükséges pótlási fedezetet. Írásomban a
Nyírségvíz Zrt. területén elemzem a helyzetet,
felvillantva a várható következményeket.
kulcsszavak beruházás; fejlesztés;

rekonstrukció; forráshiány

MÉSZÁROS JÓZSEF Nyírségvíz Zrt.,
csatornázási ágazatvezető

növelésére. A jelenlegi megkülönböztető támogatási rendszer nem ösztönöz hatékonyságjavításra. A cégvezetési tudatot alapvetően deformálja a támogatási rendszer, amely arra késztet, hogy a már egyszer elnyert
támogatást mint bázisértéket a cég megtartsa, növelje. Amennyiben a
támogatás helyett az eredményérdekeltség lenne a motiváció, a cégvezetési tudat is igazodna a költségmegtakarítások keresésének elvéhez.
Jelenleg azonban az ágazati szabályozás eljutott abba az állapotba, hogy
egyszeri, jelentősebb támogatás nyújtása nélkül az állapotok normalizálása nem lehetséges. A támogatás célterületét a víziközmű-vagyonon felül
ki kell terjeszteni a cégek működési támogatására is. A támogatásnak a
rászorultság elve alapján kellene működnie, függetlenül a tulajdonosi
minőségtől, hiszen akár állami, akár önkormányzati tulajdonról van szó,
minden közösségi tulajdon, amihez a forrást a közösség tagjai biztosítják
adójukon keresztül. Ezekről a javaslatokról tudjuk, hogy nem új keletűek,
és nem frissen felfedezettek, sőt vannak még továbbiak is az ágazat tarsolyában. Az elmúlt években többször voltunk a remény azon állapotában,
hogy már el is kezdődik a támogatás, aztán szembetaláltuk magunkat a
változatlan valósággal. Ma sem hihetünk abban, hogy azonnali lépések
lesznek, de a reményt nem lehet feladni. A magyar víziközmű-ágazat szereplőinek többsége nemcsak képzett, de elhivatott szakember, kipróbált
szolgáltató is, és mindent megtesz akár erején felül is annak érdekében,
hogy a felhasználók ne érezzék azt a válságot, amely beavatkozások nélkül rövidesen bekövetkezhet.

A Nyírségvíz Zrt. működési területén közel öt éve kerültek átadásra a
KEOP-projektek keretében épült szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek,
és jelenleg folynak a KEHOP által finanszírozott szennyvizes agglomerációk
elemeinek kivitelezési munkái.
A fejlesztések a társaság teljes működési területét érintették. A két program
keretében harminckilenc településen valósul meg csatornahálózat, ebből
huszonhat településen eddig nem volt közműves szennyvízelvezetés.

Kevés fehér folt marad a működési területen
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A beruházások keretében épülő csatornahálózat hossza bekötővezetékekkel együtt meghaladja az ezer kilométert, az új közterületi szennyvízátemelők száma meghaladja a négyszázat. A megépülő rendszereken a
lehetséges bekötések több mint harmincháromezer ingatlant érintenek. A
programok keretében hét új szennyvíztisztító telep épült, illetve tizenegy
szennyvíztisztító telep bővítése-korszerűsítése valósul meg. A projektek
megvalósítása után sikerült megfelelő minőségű, határidőben elkészült
műveket átvenni. További eredmény, hogy a lehetőségek maximális kihasználásával több nagy értékű, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül
szükséges gépet sikerült beszerezni. A fejlesztések összes költsége meghaladja a 44 milliárd forintot, volumene a korábban üzemeltetett rendszer
műszaki tartalmát mintegy 30% mértékben emeli meg.

Az új rendszereken elvezetett és megtisztított
szennyvíz díjának megállapítása

A csatornahálózat hosszának változása a projektek kapcsán (km)

Jelenleg a korábban nem nyújtott szolgáltatás tekintetében a szolgáltató
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által hatósági határozatban megállapított átmeneti díjat kell hogy alkalmazza.
A Vksztv. hatályos rendelkezése értelmében az átmeneti díj visszamenőleges érvényesítésének kezdő időpontja nem korábbi, mint a Vksztv.
2015. július 24. napján hatályba lépő módosításának napja, tehát a fejlesztések túlnyomó többségénél a díj megállapítása ennek a szabálynak
az alkalmazásával történt, illetve történik. A szolgáltató a Rezsitv. 4/C. §
(1) bekezdés alapján a Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági
felhasználókkal szemben a Hivatal által hatósági határozatban meghatározott díjtételek legfeljebb 90%-át alkalmazhatja. A megállapított díj csak
üzemeltetési és karbantartási költségeket tartalmaz, pótlási fedezet nem
jelenik meg benne. A meglévő rendszereken az alkalmazott díj nem változhat, nem érvényesíthető a kiegészítő-fejlesztő beruházások rekonstrukciós
többletköltsége.

A jelenlegi díjak alkalmazásának várható hatásai
a művek üzemeltetésére és élettartamára
A megépült művek gravitációs és nyomott vezetékekből, szennyvízátemelők és szennyvíztisztító telepek épületeiből, műtárgyaiból, gépészeti, erősáramú, illetve irányítástechnikai berendezéseiből épülnek fel.
A társaságunk működési területén megvalósult fejlesztések költségösszetétele: (milliárd forint)

A csatornahálózatra csatlakozott ingatlanok száma

A díjakból hiányzó pótlási fedezet a különböző
elemek működését eltérő módon érinti
Építmények, műtárgyak, vezetékek költségei
A tíz éven belül jelentkező rejtett hibák kijavítását a kivitelező felé szavatosság keretében lehet érvényesíteni. A fenti elemek rekonstrukciós igénye várhatóan 50 év múlva kezdődik, és a rekonstrukciót feltételezhetően
20 év alatt végre kell hajtani. Hetvenéves időtávban a várható szennyvízmennyiség a fejlesztett területen mintegy 140 millió m3, tehát a pótlásifedezet-igény fajlagosan 278 Ft/m3 lenne a műszaki átadás kezdetétől.
Hetven év hosszú idő, ezalatt különböző konstrukciókban, különböző forrásokból lehet a jelentkező rekonstrukciós igényeket finanszírozni.
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Gépészeti és elektromos berendezések költségei
A szennyvízelvezető és -tisztító rendszereken üzemelő gépészeti berendezéseknél egészen más a helyzet. Itt elsősorban a mechanikai tisztítóegységek, a levegőfúvók, az iszapvíztelenítő gépek és a szennyvízátemelő
szivattyúk rekonstrukciós igénye válik egyre sürgetőbbé. A berendezések
garanciális ideje átlagosan két év, az ezt követő tönkremenetelek költségvonzatát nem lehet a kivitelezőre áthárítani. A mechanikai tisztítás
gépei; a rácsok és homokfogók tönkremenetele a jellemzően kén-hidrogénnel terhelt közegben 5-7 év alatt bekövetkezik. A levegőfúvók felújítását átlagosan 20 ezer üzemóra után el kell végezni. A beépített fúvókat az
üzemeltetők egyenletesen, váltva működtetik, így az üzemidejük egyszerre éri el a felújításhoz szükséges időt. Jellemzően ez az idő az átadást követő nyolcadik év. Az iszapvíztelenítő berendezések felújítása az üzemi
körülmények függvénye, a tapasztalatok szerint 7-8 év üzemeltetés után
esedékes. A szennyvízszivattyúk felújítási igénye szintén erősen függ az
üzemeltetés körülményeitől, de átlagosan 8 év üzem után szükségessé válik a felújításuk.
Összességében megfogalmazható, hogy a gépészeti berendezések felújítása átlagosan 8 év működés után válik elkerülhetetlenné. A KEOP-projektek a 2015. évben zárultak, a KEHOP-projektek a 2020. évben fejeződnek
be. A projekten belül közel azonos évben kerültek, illetve kerülnek átadásra a rendszerek.
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Projektenként az alábbi helyzetet és finanszírozási
igényt lehet felvázolni
• A KEOP-projektek befejezése a 2014–2015. évben történt meg.
A gépészeti és elektromos felújítási igények tömegesen a 2023. évben
jelentkeznek. A beépített berendezések felújításának költségigénye
jelen értéken 4,5 milliárd forint. A hátralevő idő négy év, tehát évente
1,1 milliárd forint elkülönítése lenne szükséges. A KEOP által érintett
26 település lakossága évente 1560 e m3 szennyvizet termel. Csak a
gépészeti felújítás 705 Ft/m3 költséget igényelne, településenként
átlagosan 42,3 millió forintot évente. Jelenleg a pótlási fedezet az új
létesítményekre „0” Ft.
• A KEHOP-projektek befejezése a 2020. évben várható.
A gépészeti és elektromos felújítások igénye tömegesen várhatóan a
2028. évben kezdődik. A beépített berendezések felújításának költségigénye jelen értéken 825 millió forint. A hátralevő nyolc évben évente
103 millió forintnak a díjba történő beépítésére lenne szükség. A KEHOP által érintett 13 település lakossága várhatóan 414 e m3/év szen�nyvizet fog termelni. Csak a gépészeti és elektromos felújításra 249 Ft/
m3 összeget kellene beépíteni a díjba, ami településenként átlagosan
7,9 millió forintot jelent évente! Várhatóan a pótlási fedezet az új létesítményekre „0” Ft.
A várható idő a gépészeti rekonstrukciókra nem hosszú távú, sürgős megoldáskeresés és beavatkozás nélkül a berendezések tönkremenetele robbanásszerűen fog bekövetkezni, ami a művek üzemeltetésének ellehetetlenülését vonhatja maga után.

MEZŐGAZDASÁGI TALAJERŐPÓTLÁS
LEHETŐSÉGE TECHNOLÓGIAI
ISZAPSZŰRLETVÍZBŐL
kivonat Az iszapszűrletvíz (más néven csurgalékvíz) magas koncentrációban tartalmaz foszfort, amit Ca segítségével

képesek vagyunk megkötni. Ezzel csökkenthetjük a tisztításra visszavezetett csurgalékvíz terhelését. Előzetes vizsgálatok alapján a reakció nem igényel extra kondicionálást. A csurgalékvizet pehelymentesíteni kell, majd a megfelelő
szuperszaturáció beállítása után a végfázisok fizikailag könnyen szeparálhatóak. A keletkezett Ca-termék a mezőgazdaságban hasznos pH-javító szerepet tölthet be, hiszen az elsavanyodott talajok esetében a meszezés ismert és
alkalmazott eljárás. A csurgalékvízből leválasztott foszfor pedig plusztápanyag-kijuttatást tesz lehetővé. Meglévő
komposztok mellé bekeverve akár képes azok jótékony hatását tovább fokozni.
kulcsszavak talajjavítás, kalcium, foszfor, csurgalékvíz
VERES ZOLTÁN TIBOR Nyírségvíz Zrt., szennyvíz-technológiai csoportvezető

Napjainkban a mezőgazdasági termelés elérte azt a szintet, hogy gyakorlatilag azt és olyan mértékben termelünk, amit a kereskedelmi igények
megkövetelnek. Az összes létező technológiai megoldás a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a kevésbé jó minőségű talajokat regenerálni tudjuk. Jellemzően azonban mindig csak a legminimálisabb befektetést alkalmazzuk, maximalizálva ezzel a profitot. Az intenzív gazdálkodás okozta
negatív hatások lényegesen később fognak jelentkezni a talajoknál.
A szennyvíztisztítás során történő foszforeltávolítás meghatározó
lépés a befogadó vizek eutrofizációjának visszaszorításában. Azon telepeknél, ahol iszaprothasztást is végeznek, a végső víztelenítési fázisban
keletkezett csurgalékvíz magas koncentrációban tartalmazhat ammóni-

umot és foszfort (+500 mg/L, +50 mg/L rendre). Ilyen nagy mennyiségű
tápanyag-koncentrációkkal már érdemes foglalkozni. Nyíregyháza I.
szennyvíztelepén naponta legalább 10 kg foszfor nem kerül újrahasznosításra az iszapcentrifugák technológiai szűrletvizéből. A regionális nagy
szennyvíztelepeken, ahol iszaprothasztás-víztelenítés is folyik, a foszfor
folyamatosan visszatérő „nyűg”.
Ennek a problémahalmaznak a megoldásával nagy küzdelmek árán
tudnak csak az üzemeltetők megbirkózni. A műtrágyagyártók élete sem
egyszerű, hiszen a világpiacon apatitként jutnak hozzá a nyers foszfáthoz,
amit különböző lépések során építenek be a termékekbe, mindaddig,
amíg az rendelkezésre áll, még vagy 50 évig.
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Mennyibe kerül 10 kg foszfor eltávolítása?
Vas(III)-kloriddal történő semlegesítés esetén naponta hozzávetőlegesen
4000 Ft értékű pluszvegyszerre van szükség. Ez a legjobb árak mellett is
100 litert jelent. Szerencsésebb esetben már külön a csurgalékvizet is tudjuk kezelni, ami kevesebb felhasználással kecsegtethet.
Ha ezt a foszformennyiséget szuperfoszfát-tartalomra és árakra vetítjük ki, akkor azt kapjuk, hogy műtrágyaként ennek a mennyiségnek az
értéke szintén körülbelül 4000 Ft. Ha értékesítjük, ez a mérleg másik oldalán jelenne meg bevételként. Ezenfelül a foszfor jelenléte számos más
gondot okozhat. Az egyik ilyen a struvitképződés az iszapvezetékekben
az iszapkezelési vonalon. Ez a kristályos anyag lerakódik, összetömörödik,
és a vezetékekben dugulást okoz (1. kép). A vezetékek hibaelhárítás-jellegű karbantartása emiatt előre nem tervezett üzemóra-kieséseket okoz.
A karbantartási költségek tervezése jelentős absztrakciót követel, a napi
lebontása viszonylagos, de megkerülhetetlen, ezért fenntartással kell kezelni. Maradva a Nyíregyházi I. számú telepnél, becslések alapján ez naponta maximum 5000 Ft-ot jelent.
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hetünk el. Nagy fajsúlya miatt könnyen ülepíthető, szeparálható. A kalcium hivatalosan nem tud megkötni nitrogénformákat. Nem hivatalosan a
használt égetett mész 10% Mg-t tartalmaz, ami elméletileg kedvezhet a
plusz-struvitképződésnek az egyszerű foszformegkötés mellett.
A kalcium önmagában is alkalmas a talaj pH-javítására. A Nyírségben
kiváló savanyú talajok találhatóak, a helyi gazdák időről időre alkalmazzák
a meszezést. Ezen jó tulajdonságok tükrében döntöttünk úgy, hogy több
mint érdemes foglalkozni a lehetőséggel, ha a kalciumot kombináljuk a
csurgalékvizekben található foszforral.

Előzetes vizsgálatok
Arra kerestük a választ, hogy a nálunk keletkezett csurgalékvíz összetétele
alkalmas-e a feladatra, valamint hogy milyen pluszbeavatkozás szükséges
a hatásfok javításához.
Hőmérséklet: elméleti szinten felmerült a hőmérséklet emelésének
lehetősége, amivel a kalciumpor beoldása javítható. A hőbevitelt a gázmotorok hulladékhőjével gondoltuk elvégezni. A szimulációs eredmények szerint minden 10 °C emeléssel 1% hatékonyságjavítás érhető el,
ezért ezt nem erőltettük tovább.
Keverés típusa: itt a keverés intenzitását vizsgáltuk különböző fordulatszámokon, mágneses keverőn, főzőpoharakban szimulálva. Nem találtunk szignifikáns eltérést a beállítások során.
pH-tartomány: szakirodalmi leírás szerint 7–10 pH között a foszforeltávolítási hatékonyág ideális. A csurgalékvíz nyers formájában 7,83-os értékkel rendelkezik. 8-as pH-n találtuk a folyamatot a leghatékonyabbnak, ezért
ez számunkra azt jelenti, hogy nem igényel további pH-beállítást (1. ábra).

1. kép

Ezeket összeadva megkapjuk, hogy mennyi pénzbe kerül naponta a
foszforral érdemben kevésbé foglalkozni. Magyarországon ma a szen�nyvíztelepek többnyire önhibájukon kívül nem fordítanak elég figyelmet
erre, hiszen számos más alapellátást kell biztosítaniuk egyre feszítettebb
körülmények között.

A tudomány jelenlegi állása szerint
A struvitkristály (NH4MgPO4) rendezett molekulaarányok és környezeti
feltételek együttállásakor keletkezik, ahogy az történik a rothasztás utáni víztelenítést végző telepek többségénél már évtizedek óta. Nagy áttörés akkor következett be, amikor sikerült a folyamatot technológiailag
irányítható keretek közé szorítani, magyarul gyártani. Az így keletkezett
„termék” mezőgazdaságban jól hasznosítható, egyszerre tartalmazza a két
legfontosabb elemet – nitrogént, foszfort –, lassú felszívódása miatt hos�szan tartó hatást fejt ki, valamint csökkenti az idevonatkozó karbantartási
költségeket.
Japán és német példák is megerősítik, hogy a relatív kedvező környezet kialakítása költséges, és egészen nagy méretarányok mellett sem gazdaságos az előállítás és értékesítés. Ugyanakkor Ausztráliában a foszfátkövek kitermelésének hiányában a struvitgyártás az egyedüli gazdaságos
megoldás.
Összehasonlításképpen alternatívát jelenthet a kalcium, amit régen
foszformentesítésre is használtak. Az új modern vegyszerek megjelenésével viszont teret vesztett, és ebből a szempontból feleslegessé vált. A
foszforhoz való viszonyán ez azonban mit sem változtatott. Megfelelő
szuperszaturáció biztosításával jelentős foszforeltávolítási hatásfokot ér-

1. ábra

Anyagmérleg: vizsgáltuk, hogy az anyagmegmaradási mérlegek igazolják-e a reakciók sikerességét. Ettől függően tudtunk továbblépni a kísérletekben, ami zöld utat jelenthet a részletes kidolgozáshoz.
Amikor kezdtünk volna megnyugodni, hogy mennyire egyszerű lesz
ez a megoldás, akkor találtuk magunkat szembe egy komoly problémával.
A csurgalékvíz minősége nyers állapotban nem alkalmas feldolgozásra. A
laborvizsgálatoknál mindig szűrtük, hogy kellő homogenitással rendelkezzen.
A centrifugáról leérkezve azonban tartalmazni szokott még pelyhes
habot változó minőségben. A polielektrolit-felhasználás mennyiségétől
függően az iszappehely maradéka változó. Ha túl sok a poli, akkor fehér
habos, részben pehelymentes (magas fajlagos vegyszerköltség). Ha kevés,
akkor pedig sötét habos a sok maradék iszappehelytől. A centrifugára
rámenő iszap szárazanyag-tartalmától és még sok mindentől függően
a csurgalékvíz konstans tisztán tartása viszonylag nehézkes. Ha ez még
nem lenne elég, ez a pehely nem egyszerűn felúszik vagy ülepszik, hanem
felúszik ÉS ülepszik, azaz kettéválik (2. kép). Ez a tényező jelentősen megnehezíti a fizikai előszeparációt.
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A kivitelezés módjai
A műszaki megoldást a felúsztató ülepítő
jelenti, ami leginkább egy zsírfogóra hasonlít. Ez lehetővé teszi, hogy a felúszófázist terelőlemezzel visszatarthassák. Az alsó szegmens pedig az ülepedést garantálja, így a
közbenső vízfázis elvezethető a kalciummal
történő reakció helyéhez.
A következő lépésben történhet a kalcium bekeverése egy egyszerű reaktorban,
2. kép: Pehely kettéválás
majd ezt követően a fizikai szeparáció. A
technológiai megvalósítás elve jelenleg
idáig terjed. A bekeveréshez és szeparációhoz szükséges feltételekkel
rendelkezik a Nyíregyházi I. telepen található kísérleti kis telep, aminek a
módosításával mindez megoldható (3. kép). Így csak a fizikai előszeparációt kell kivitelezni.

3. kép: Átalakítandó műtárgy

A szükséges műtárgyak bekerülési költségei méretaránytól függőek.
A szükséges kalcium mennyisége számolás szerint ideális esetben 100
kg-ot jelent, de költségként jelenik meg a keverők és a pluszszivattyúk
üzemeltetése is.
A keletkező termék az előzetes kísérletek alapján könnyen veszít nedvességet, ezért további szeparációs lépés egyelőre indokolatlannak tűnik
(4. kép). Értékesítése zsákolva ideális, de felmerült megoldásként, hogy a
keletkező komposzttermékhez is hozzákeverhető. A minősített termék
(Nyírkomposzt plusz) már önmagában számos hasznos tulajdonsággal
rendelkezik szerves anyag és tápelem tekintetében. A pluszkalcium- és
-foszforérték csak tovább növelné a hasznosíthatóságát. Az értékesítési
koncepció jelenleg kidolgozás alatt van. Mindazonáltal a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
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4. kép: Csurgalékvízzel kezelt kalcium
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– természetesen a rendelkezésre
álló keretek között – folyamatosan azon dolgozik, hogy innovatív megoldásokat hozzon létre.
A jelen koncepció teammunka
eredménye, mely az év hátralévő részében kerül részletes
kifejlesztésre.

Összességében
A globális foszforhelyzet megoldása sokkal inkább lokális cselekvésterveken keresztül fog megvalósulni. A struvit gyártása nagyszerűen bizonyítja,
hogy a technológia segítségével összetett problémákat is képesek vagyunk kezelni. Jelenlegi formájában azonban sokkal inkább hasonlít egy
tech demóhoz, ami csak ott tud érvényesülni, ahol a klasszikus megoldás
nem létezik. Gazdasági tekintetben nehezen indokolható. Magyarországon egyedül a főváros képes ezt a potenciált a legkevésbé fájóan kiaknázni, vidéken erre gyakorlatilag még csak esély sincs.
Az elfogadott iszapstratégia viszont egyformán támogatja a regionális iszapkezelést. Sőt, kifejezett célja, hogy iszapkezelési térségek alakuljanak ki, ahol a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve fő prioritást
kell élvezzen a mezőgazdasági hasznosítású komposzttermék-előállítás.
A komposzttermékek előállításánál támogatott a különböző kiegészítő
minőségfokozó adalékanyagok alkalmazása, általuk jelentős mértékben
javulhat a komposzttermékek talajokban kifejtett hatása. Az iszaprothasztás szintén támogatott kezelési megoldás, amivel energia is kinyerhető.
Erre a pontra becsatlakoztatható a csurgalékvíz-kezelés mint lehetséges
lépés tápanyag-koncentrálásra és/vagy adalékanyag-előállításra.
Az iszaprothasztás adottságával minden megyei jogú város szennyvíztisztító telepe rendelkezik, és a terv további fejlesztésre javasol többet,
összesen közel 1 millió LE-et érintve. Az iszaprothasztásnál pluszmennyiség beszállításával tovább növelhető az adott telep energiahatékonysága,
valamint a termék-előállítás kapacitása. Ez az országos lefedettség nagyban megkönnyíti a komposzt terítési potenciálját, bár még így is a komposzt célterületre való kiszállítása a munka egyik legköltségesebb része
a gazdák számára. A komposztként történő hasznosítás mértéke a prognosztizáció szerint arányosan fogja követni a növekvő iszapmennyiséget
az elkövetkezendő időben. A komposzttermékek minőségének további
javításában szinte minden üzemeltető érdekelt, így fokozatosan el lehet
nyerni a célközönség bizalmát. Egy egyszerűbb alternatív megközelítés
nagyobb eséllyel képes ezt elérni, ráadásul szükség szerint már eddig is
alkalmaztak meszezést. A mezőgazdaság tudja, hogy szüksége van talajerőpótlásra, csak az nem mindegy, hogy milyen formában: műtrágyaként
vagy természetes megújuló forrásból.
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A Vízmű Panoráma
a megjelenéssel
egy időben elérhető
a MaVíz honlapján!
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IDEGENVIZEK NYOMÁBAN
kivonat Napjaink víziközmű-szolgáltatását mind az ivóvíz-, mind a szennyvízágazat tekintetében egyre komolyabb

kihívások elé állítja az üzemeltetett műveink előrehaladott – olykor a tervezett élettartamot meghaladó életkoruk
miatti – avulása, amit tovább súlyosbít a rekonstrukcióra fordítható források szűkössége. Ezenfelül a szennyvízágazat
tekintetében a rendszerek terhelését nagymértékben befolyásolják az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek is, melyekre nincs érdemi ráhatásunk. Felelős szolgáltatóként a napi rutinszerű munkavégzés mellett kiemelt
feladatunk, hogy keressük azokat a módszereket, melyekkel – a rendelkezésre álló erőforrások mértékéig – azokon a
pontokon tudunk érdemi beavatkozásokat végrehajtani, ahol a rendszer egészét tekintve a leghatékonyabb az üzembiztonság fenntartása, a költséghatékonyság, valamint a felhasználói elégedettség növelése. Az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatok elemeinek nagy számossága és nagy területi kiterjedése okán sürgető volt olyan módszer(ek) kidolgozása, mely(n)ek alkalmazásával a pontszerű hibahelyek behatárolása az erőforrások alkalmazásának
minimalizálása mellett a napi munkavégzésbe illeszthető módon valósulhat meg. A DRV Zrt.-nél jelenleg alkalmazott
– az idegenvíz-bejutás mértékét és helyét meghatározó – módszertan jó gyakorlati példa a szükségszerű előrelépésre.
kulcsszavak idegenvíz, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózat, erőforrások optimális felhasználása,

rendkívüli időjárász

SINKOVICS ÁDÁM DRV Zrt., üzemvezető

Idegenvíz, avagy a problémák „forrása”
Napjainkban a víziközmű-szolgáltatókat, a rendszerek üzemeltetőit mind
élesebben foglalkoztatja a kezelésükben lévő rendszerek költséghatékonyabb üzemeltetésének kényszere, ami esetenként komoly kihívást jelent
az egyes rendszerek meglévő adottságai (terheltsége, avultsága) okán. A
rendszereken jelentkező értékesítési különbözet arányának csökkentése
érdekében kreatív megoldásokkal keressük azokat a pontokat, ahol fizikai
beavatkozást – pontszerű javítást, rekonstrukciót – végrehajtva a legnagyobb arányú eredmény érhető el.
A szennyvízgyűjtő, -elvezető és -tisztító rendszerek tekintetében az
ágazat egészén nagy arányban üzemelnek olyan rendszerelemek, melyek
elérik, esetenként meghaladják tervezéskori élettartamuk határát, azonban a rendelkezésre álló fejlesztési, beruházási források nem fedezik azok
teljes körű rekonstrukció alá vonását belátható időn belül.
2012 óta a DRV Zrt. berkein belül intenzíven – sőt a regionális társszolgáltatókkal közösen is – dolgozunk azoknak a módszereknek a kidolgozásán, melyek támogatják a jelenlegi állapotok feltérképezését és az elvégzett beavatkozások eredményeinek igazolását térben és időben egyaránt.
Vizsgálataink fókuszába a Balaton és a Velencei-tó térségét helyeztük,
mivel a szezonalitás, valamint a helyi adottságok és a rendszer volumene

okán ebben a térségben érhetünk el szemmel látható eredményeket. A
szennyvízágazati értékesítési különbözet mértékének csökkentése érdekében számba kell vennünk annak okozóit – melyekre hatást tudunk
gyakorolni –, hogy az ok megszüntetésével mérsékelhessük a következményeket.
A hatásokra viszont, melyek az elmúlt években egyre intenzívebben
befolyásolják negatív előjellel a Balaton és a Velencei-tó környezetében
üzemelő szennyvízrendszerek idegenvíz-terhelését, adottságként kell

1. kép: A Balaton közterületi kiöntése

1. ábra: Keszthely szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelésének, a csapadékelvezetésnek és a
Balaton vízállásának összefüggései

2. kép: A Balaton közterületi kiöntése

tekintenünk: ez egyfelől a lokális és egyre intenzívebb
csapadékesemények bekövetkezése, másrészt a Balaton
tekintetében a tó üzemi szabályozási vízszintjének megemelése, melyet a 2019-es nyári időszakban 120 cm-ben
határoztak meg a korábbi 110 cm-hez képest. Mindez
azért jelent szennyvízközmű-üzemeltetőként kihívást,
mivel a csapadékvíz-elvezető rendszerek a létesítéskor 90
cm-es üzemi vízszintre lettek tervezve és megépítve. Ezáltal főleg a déli parton – annak geodéziailag mélyebb fekvéséből, valamint az uralkodó északi szélirányból következően – magas vízállás mellett a csapadékelvezető rendszer
visszaduzzaszt, a talajvíz szintje megemelkedik a vízparti
térségben üzemelő gravitációs vezetékek környezetében,
a víz elönti a parti ingatlanokat, valamint szélső esetben a
tó vize közterületre is kiönthet, aminek folyománya, hogy
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a belső hálózatokból, közterületi tisztítóaknákból akár direktben is bekerül
az idegenvízként megjelenő víztömeg a közüzemi törzshálózatba.

Beavatkozások tervezése és elmélete
A beavatkozások tervezését megelőzően első lépésként konkrét mintaterületek – műszaki logika szerint lehatárolt szennyvízátemelő gravitációs
gyűjtőöblözetek – bevonásával dolgoztuk ki azt a folyamatot, mely az
évek során többnyire kampányszerűen végzett tevékenység napi munkafolyamatokba integrálását célozta meg kimenetként.
Az alapvető elvárás a projekt keretében végzett munkánk kapcsán,
hogy olyan metodikát alakítsunk ki és fejlesszük folyamatosan – lehetőség szerint – a rendelkezésre álló eszközök és erőforrások felhasználásával, ami a napi gyakorlatba integrálva érdemi adatokat szolgáltat az
operatív munkairányítást végző művezető kollégáknak arról, hol és mikor
végezzék el a szükséges javításokat, és hogy mit és milyen prioritással
szerepeltessünk a GFT-ben. Mindezt időről időre kontrollálva és az elért
eredményeket nyomon követve. Mivel a DRV Zrt. szolgáltatási területén
üzemeltetett közterületi szennyvízátemelők száma az 1000 db-ot meghaladja, kihívást jelentett számunkra annak a módszernek a kidolgozása, amivel az átemelőket sorrendbe tudjuk állítani az idegenvíz-bejutás
mennyiségének szempontjából oly módon, hogy az egy fajlagos értékkel
jellemezhető legyen, valamint a mérés eredménye reprodukálható, ezáltal a kiinduló állapothoz képest viszonyítható eredményt hozzon.
Tekintve, hogy a csatornakamera, valamint az érdemi kamerás vizsgálathoz szükséges csatornamosó– mélyszívó egyidejű jelenléte – a teljes
üzemeltetett hálózathosszra vetítve – szűk keresztmetszet, meg kellett
tudnunk határozni a rendszer azon pontjait, ahol arányaiban a legmagasabb az idegenvizek hányada, hogy azok forrását felderítve és megszüntetve érdemi mennyiségi csökkenést érhessünk el.
Az üzemeltetett szennyvízátemelők döntő többsége SCADA üzemirányító rendszerbe integráltan távfelügyelet és vezérlés alatt áll, így adódott
az ötlet, vizsgáljuk az „éjszakai minimum” mennyiségeit az ivóvízágazaton
alkalmazott és bevált folyamatok adaptálásával.
Az üzemirányító alközpontokhoz rendelt felügyeleti rend alapján kialakítottuk az „éjszakai minimum” mérésének technikai feltételeit.
A mérési logika alapja az ismert dimenziójú átemelőakna szintkülönbségekből adódó magassági dimenziójának meghatározása, melyet
az éjszakás gépész kolléga az átemelők szivattyúinak SCADA-rendszerben
alkalmazott tiltásával – figyelembe véve az egyes nyomott vezetékszakaszokról a soron következő átemelőbe lefolyó mennyiségek lefutási idejét
– és indításával állít elő, majd olvas le és rögzít az erre a célra létrehozott
függvényezett Excel-adatbázisban.

3. kép: SCADA üzemirányító rendszer összefoglaló ábrája

4. kép: A szennyvízátemelő-tiltás értékelésének elvi vázlata

A kiértékelő táblázatban a minden átemelő geometriai adata alapján kalkulált körfelület kerül kiegészítésre a szintváltozásból adódó magassággal, így a hengertérfogat számítási eredménye adja az adott idő alatt az
átemelőt terhelő szennyvízmennyiséget. Ezt a mennyiséget – kiegészítve
az átemelő öblözetének gravitációs gyűjtővezetékhosszával – fajlagosítjuk m3/óra/km dimenzióban, ezáltal az egyes átemelők nemcsak önmagukkal, hanem egymással is érdemben összehasonlíthatóvá, sorrendbe
állíthatóvá válnak, tervezhető a fizikai beavatkozások sorrendje. A SCADA-rendszerben végzett tiltások kezelése, valamint a kiértékelő Excel-táblában történő rögzítése nagy odafigyelést igényel az érdemi eredmények
rögzítése, valamint a közműrendszerek zavartalan üzemének fenntartása
érdekében.
A feladatnak a Balaton-parti és a Velencei-tó körüli üzemvezetőségekre történő kiterjesztését követően számos érdemi tapasztalat gyűlt ös�sze, melyeket folyamatában illesztünk be a kiértékelő módszerbe. Ilyen
tapasztalat például az induláskor meghatározott átemelőszivattyú-tiltási
intervallumok felülvizsgálata, mivel a helyi adottságok több esetben nem
teszik lehetővé a 2 órán át tartó üzemszünetet, a biztonsági automatika
felülvezérli a tiltó parancsot, ezáltal meghiúsítva a mérést. Előfordul olyan
eset is, ahol a tiltás során az átemelőaknában gyűlő szennyvíz a célzott, 2
órás mérési intervallumon belül eléri a befolyó csatlakozóvezeték szintjét,
a továbbiakban a befolyó szennyvíz már a hálózaton pufferelődik, ezáltal
szintén „meghamisítva” a mérés eredményét. A tapasztalatok alapján a
számolótáblát átalakítottuk oly módon, hogy a tiltás és indítás időpontjai
percpontossággal megadhatók, és a valósan tiltásban lévő időszakot vetítjük m3/óra/km mértékre.

1. táblázat: SCADA-tiltások értékelő adatbázisa

Jelenleg folyamatban lévő fejlesztés a kialakított tiltási és értékelési rendszer SCADA- és Excel-alkalmazásának kiváltása, mivel
az üzemirányító rendszerek fejlesztése kapcsán folyamatosan
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SCADA-alközpontokat kiváltó VISION X üzemirányító programba integráltunk egy komplex modult, ami a jelenleg manuálisan végzett feladatok
helyét hivatott átvenni. Az új rendszerben a megfelelő reteszek és biztonsági funkciók beépítése mellett időben előre meghatározható tiltási
sorrendet az üzemirányító rendszer automatikusan végrehajtja, a kapott
fajlagos eredmények egyben exportálhatók, az exportált adatbázisban
megjelenítve azokat a mérési eredményeket, ahol az elvárt feltételek nem
teljesültek, hogy szükség esetén azokat egyedileg felül lehessen bírálni.
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szisztematikus bejárása történik, melynek során minden egyes tisztítóakna fedlapját felemelve a munkát végző kollégák egységes formában rögzítik az állapotokat. Az egyes aknák fizikai paramétereinek és állapotának
rögzítésével, a papíralapú térképen jelölve az esetlegesen tapasztalt változásokat (aknafedlap fellelhetősége, folyásfenék mélysége, fedlap, palást
és künet állapota, esetleges vízbetörés helye és mértéke, korrodált létra,
kezdődő dugulás) aktuális képet kapunk a rendszer pillanatnyi állapotáról.
Csoportosan indíthatóvá válnak az eseti javítások a feltárt vízbetörések
kiküszöbölése érdekében.

6. kép: Korrodált beton tisztítóakna –
javítás előtt

7. kép: Korrodált beton tisztítóakna –
javítás után

2. ábra: VISION X átemelőtiltások ütemezésének beállítása

3. ábra: VISION X átemelőtiltások értékelő adatbázisa

A látottak alapján, az egyes aknák közti ugrásszerű intenzív vagy kevésbé intenzív vízáramlás mértékéből következtetni lehet egy esetleges
talajvízszint alatti vezetékmeghibásodás vagy egyéb anomália jelenlétére,
ami csatornakamera alkalmazásával pontosítható.
Az aknák vizsgálatát követően meghatározott ütemezés szerint indított csatornakamerás vizsgálat során feltárhatók a tisztítóaknák közti
vezetékszakaszokon lévő – idegenvizek bejutását generáló – hibahelyek.
Ezek adódhatnak a vezeték csatlakozási pontjainál lévő tömítetlenségből, ovalitásból, gyökérbenövésből, fizikai sérülésből, de számos esetben
a bekötővezetékek csatlakoztatására alkalmazott idomok sérüléséből, a
bekötővezetékek becsúszásából. A felsorolt hibák nemcsak idegenvíz-bejutást, de akár részleges vagy teljes keresztmetszetű hálózati dugulást is
okozhatnak. Javításuk feltétlenül indokolt a bejutó idegenvíz-mennyiség
csökkentése, valamint az üzembiztonság fenntartása érdekében egyaránt.

A fajlagos értékek összehasonlítását és az átemelők beavatkozási igény
szerinti prioritási sorrendbe állítását követően megkezdjük az infiltrációs
pontok tényszerű feltárását.

Beavatkozások a gyakorlatban
Első lépésként – még asztal mellől – a rendelkezésre álló papíralapú és
digitális térképi állományok segítségével lehatároltuk az egyes közterületi szennyvízátemelőkhöz tartozó gravitációs gyűjtőöblözeteket. A térképi állományok pontosítása, valamint az aktuális helyszíni körülmények
megismerése érdekében következő lépésben a mintaként kijelölt öblözet

9. kép: Intenzív vízbetörés gyökérbenövés mellett

8. kép: Intenzív vízbetörés törött
bekötővezeték mellett

Napi munkavégzésbe illesztett beavatkozások
eredménye Balatonudvari térségéből

5. kép: Közterületi szennyvízátemelők gravitációs öblözeti lehatárolása

A hibahelyek javítását követően a SCADA-tiltások napi gyakorlatba illesztésével képet kapunk a javítások eredményességéről, melyre a folyamat
bevezetése óta keletkezett számos pozitív példa közül a leglátványosabbat bemutatva jól látható, hogy a vizsgált átemelő gravitációs gyűjtőöblözetén belül csatornakamerával feltárt 14 db csőtörés javítását, valamint
a tisztítóaknák faláttöréseinek vízzárójavítását követően az átemelőben
üzemelő szivattyúk kapcsolásszáma és üzemideje nagyságrenddel csökkent. Ez már önmagában is érdemi villamosenergia-megtakarítást generál, nem szólva arról, ha számításba vesszük, hogy az adott átemelő által
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lözetének szennyvízforgalmával egy időben
az érintett felhasználói kör vízfogyasztását
is mértük, párhuzamosan a területen hulló
csapadék mennyiségével és intenzitásával,
valamint a talajvíz mindenkori szintjét szignifikánsan befolyásoló Balaton-vízállással.
A rendelkezésre álló adatok vizsgálatát
10. kép: Szivattyúkapcsolási számok és üzemidők –
11. kép: Szivattyúkapcsolási számok és üzemidők –
követően kiderült, hogy a közvetlen vízparjavítás előtt
javítás után
ti és a geodéziailag azzal egy magasságban
lévő körzetek szennyvízforgalmát nagymérkorábban továbbított „szennyvízmennyiség” a szennyvíztelepig további 5 tékben befolyásolja a Balaton mindenkori vízállása, ami a szennyvízbeköátemelőn utazott keresztül. A be nem szállított mennyiséggel csökkent a tő vezetékeken keresztül folyamatosan beszivárogva folyamatos infiltrászennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése, valamint a lecsökkent szivat�- ciót jelent.
tyú-üzemidők okán növekedett a szivattyúk várható élettartama is.
A csapadékesemények ugyanakkor nem jelentkeznek azonnali magas
vízhozamokat generálva, hanem a mennyiségüktől függően, jellemzően
Összefoglalás, avagy „van még mit tenni”
az 5 mm-nél nagyobb mennyiségek esetén a talajon keresztül beszivárogÖsszefoglalva az eddig elért eredményeinket, az idegenvizek bejutásának va fokozatosan 2–5 nap lefutási idővel infiltrálnak a hálózatba a szennyvízfeltárása és csökkentése érdekében végzett tevékenység napi gyakorlat- bekötő vezetékeken keresztül. Az ivóvízhálózati mérések eredményeiből
ba történő integrálásának folyamatát első körben a Balaton és Velencei-tó megállapítható, hogy a Balaton szabályozási szintje fölötti vízállások meltérségében végeztük el, és középtávon a teljes szolgáltatási területre sze- lett a mintaterületen az infiltrációs mennyiség
retnénk kiterjeszteni.
• csapadékmentes időben az elfogyasztott vízmennyiség duplája;
Az elmúlt években a tárgyi témában végzett vizsgálatok alapján meg- • csapadékos időben a csapadék mennyiségétől és intenzitásától függőállapítható, hogy a vizsgált térségben a helyi adottságok – mint nagy taen az elfogyasztott vízmennyiség három-négyszerese;
vaink közelsége, a környezetükben üzemelő hálózataink kora, továbbá az • csapadékos idő, erős északi szél, valamint a mérés során tapasztalható
egyre gyakoribb szélsőséges csapadékesemények kialakulása – a közvetmagas Balaton-vízállás együttállása esetén meghaladta az elfogyaszlen parti zónában az idegenvizek arányát érdemben befolyásolják.
tott vízmennyiség tízszeresét is.
A Balaton déli partján kijelölt mintaterületen 2015. április 1-től 2015. Az eredmények és tapasztalatok alapján egyre indokoltabb a vizsgálatok
augusztus 31-ig végzett méréssorozat eredményeként megállapítottuk az széles körben történő kiterjesztése, a szükséges erőforrások hozzárendeidegenvíz nagyságrendi arányát. Ennek keretében a vizsgált átemelő öb- lése a rendszerek üzembiztonságának fenntarthatósága érdekében.

A SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREKET TERHELŐ
ILLEGÁLIS CSAPADÉKBEVEZETÉSEK FELDERÍTÉSÉNEK
TAPASZTALATAI A DMRV ZRT.-NÉL
kivonat Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az olyan panaszügyek száma – mind önkormányzati, mind lakossági részről –, amelyek a szélsőséges nyári záporok során előforduló átemelőkiöntések, illetve magánterület-elöntések
miatt keletkeznek. Ezen esetek döntő többségben az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába vezetett illegális
csapadékvíz-bekötések miatt fordultak elő. Az illegális csapadékvíz-bevezetés rendszeres, tervszerű ellenőrzését 2017
tavasza óta végzi társaságunk egy erre a célra létrehozott, önálló csapat foglalkoztatásával. A cikkben bemutatjuk
a bevezetett teljes folyamatot a kiértesítéstől a visszaellenőrzésekig, az eddig elért eredményeket, tapasztalatokat,
gazdaságossági számításainkat.
kulcsszavak illegális csapadékvíz-bevezetés, hidraulikai túlterhelés, üzemeltetési többletköltség, bekötés-ellenőrzés
SZABÓ GÁBOR DMRV Zrt., osztályvezető

Valamennyi hazai víziközmű-szolgáltatót sújtják a helytelen felhasználói magatartás okozta problémák, amelyek közé tartozik a csapadékvíz-elvezetés szabályainak be nem tartása is [58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 85. § (5) bek.]. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetési
területén nagyobb esőzések alkalmával a szennyvízhálózatra és a szen�nyvíztisztító telepekre többletterhelést jelent az illegálisan bevezetésre
kerülő csapadékvíz. A szennyvízhálózatba szabálytalanul bejuttatott
csapadékvíz a szennyvízátemelők hidraulikai túlterhelése miatt közterü-

leti szennyvízkiöntést és vagyoni károkat okoz. A szennyvíztisztító telepre
érkező csapadékvíz-terheltség a szennyvíztisztítási folyamatban olyan
mértékű többletet jelent, amely a tisztítás technológiai hatásfokát veszélyezteti (biológia kimosódása). Ezen hatások csökkentése érdekében
társaságunk 2017-ben intézkedéseket tett, és egy különálló munkacsoportot hozott létre, melynek kizárólagos feladata az idegen vizek szennyvízcsatorna-hálózatba kerülésének felderítése. Felderítési eljárásnak több
víziközmű-szolgáltató által is alkalmazott megoldást, az úgynevezett füs-
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töléses módszert választottuk, amely során a füstgenerátor füstöt juttat a
szennyvíztörzshálózatba. A füst a közterületi aknák fedlapjain kívül azon
ingatlanokon belül is megjelenik, ahol a csapadékvíz-elvezető rendszer
összeköttetésben áll a szennyvízhálózattal.
Rövid távú célunk, hogy az illegális csapadékvíz-bevezetések megszüntetése megtörténjen, ezáltal a bejuttatott csapadékvíz szállításával és
tisztításával generált költségeket csökkentsük. A hosszú távú célunk pedig, hogy a fogyasztók szemléletében, hozzáállásában változást érjünk el.

A folyamat kialakítása
A szabálytalan közműhasználat megszüntetése érdekében megalakítottuk felderítőcsapatunkat, amely négy fő humánerőforrást, gépjárművet
és füstgenerátort igényelt. A törvénytelen bevezetések felkutatására és
megszüntetésére munkafolyamatot dolgoztunk ki, amely több fázisból áll.
Az előkészítő munkák során ütemterv készül, azaz meghatározásra
kerül a vizsgálat alá kerülő települések listája és az időpontok. Ezt követően tájékoztató anyagot juttatunk el a lakosság, az önkormányzatok és
a helyi média részére. A munka elengedhetetlen részét képezi a megfelelő térképi állomány az ingatlanok és az elvezetőhálózat beazonosítása
érdekében.
A terepi munkavégzés során fényképpel ellátott jegyzőkönyv készül,
amely bizonyító erővel bír a felhasználó és társaságunk számára is arról,
hogy az adott ingatlanon szabálytalan közműhasználat folyik. A helyszíni
ellenőrzés alkalmával feljegyzésre kerülnek azon ingatlanok is, amelyeken
füstölés nem tapasztalható, az ereszcsatorna kialakítása azonban gyanús,
vagy földbe fektetett víznyelők (garázslehajtók) találhatók az ingatlanon
belül. Az utómunka során a jegyzőkönyvek birtokában a nyilvántartásunkban szereplő felhasználókat felszólítjuk (térti vevényes levélben) a
jogszabályellenes állapot megszüntetésére szankció nélkül, amire 30 nap
áll rendelkezésére bejelentési kötelezettséggel. A határidő leteltét, ill. a
bejelentést követően visszaellenőrzésre kerül az ingatlan: ha a korábban
felszólított felhasználók esetében továbbra is fennáll a szabálytalan közműhasználat, akkor az üzletszabályzatunk értelmében második körös
felszólítás következik (szintén térti vevénnyel), és kötbér (50.000 Ft) kerül
kivetésre. Ha ezt követően a csapadékvíz bevezetése továbbra is megtörténik, akkor társaságunk jogi osztálya nem peres, majd peres eljárást indít.
Eddigi tapasztalataink alapján a nem peres eljárás általában már eredményre vezet, peres eljárást eddig nem kellett indítanunk.

A felderítés eredményei
Társaságunk jelenleg 96 település szennyvízelvezető és -tisztító rendszerét üzemelteti. Az illegális csapadékvíz-bevezetések felderítésére és megszüntetésére létrehozott munkacsoport 2017. április és 2019. március
hó között összesen 72 db településen végezte el a füstöléses vizsgálatot,
amely eljárás révén 1174 db szabálytalan közműhasználatról lett tudomásunk, és 114 db kötbér kiküldésére került sor.

Illegálisan bevezetett csapadékvíz-mennyiség
A megszüntetett szabálytalanságok számából becsült megtakarításiköltség-számítás készült a 2017. és 2018. teljes évre vonatkoztatva.
A számítás tényezői:
• Lekötött ingatlanok száma (L)
• Éves csapadékmennyiség (C)
• 500 m2 átlagos burkolt felület (F)
• a 2017. és 2018. évekre vonatkoztatott 1 m3 szennyvíz megtisztítási
költségének 70%-a (T)
Az éves csapadékmennyiség a 2017. és 2018. év éves csapadékösszegéből került meghatározásra településenként. 2017. évben 623–690 mm,
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míg 2018. évben 540–651 mm közötti csapadék hullott az üzemeltetési
területen, ami az országos átlaghoz viszonyítva középmennyiségnek felel
meg. Az üzemeltetési terület gazdasági, természeti és lakossági differenciáltsága miatt az ingatlanok burkolt felületét egységesen kezeljük, azaz
átlagosan 500 m2 nagyságú felületről érkező csapadékkal számolunk szabálytalanságonként.
A szennyvízhálózatba jutó csapadékvíz mennyiségét települési bontásban megbecsültük a lekötött ingatlanok száma, a burkolt felület és az
éves csapadékmennyiség szorzata által [L*F*(C/1000)].

1. táblázat: 72 db településen a szennyvízhálózatba jutó csapadékvíz mennyisége

Költségek meghatározása,
a számítási módszer bemutatása
A szabálytalan csapadékvíz-bevezetések felderítésének hatékonysága
előzetes kiértékelésre került költségszempontok alapján. Tekintettel arra,
hogy a 96 település kétharmadán végeztük el a füstöléses vizsgálatot, így
egyelőre csak a szennyvíztisztító telepeket ért terhelés csökkentésével
számoltunk. A szennyvízátemelőket érő többletterhelés miatti energianövekedést a komplex füstölési eljárást követően fogjuk csak vizsgálni
a következő módszerrel: a fent bemutatott számítási módszer alapján a
szabálytalan közműhasználatok becsült csapadékmennyiségét utcai bontásban el kell készíteni, ezáltal meghatározásra kerül a közterületi szennyvízátemelő szennyvízöblözetét érő többletterhelés. A szennyvízátemelőben
üzemelő szivattyú paraméterei alapján kiszámolhatóvá válik, hogy a csapadékvíz-terhelés következtében mennyivel több üzemórával kellett volna üzemeltetni a szivattyút, tehát mennyivel nagyobb energiafelhasználás
történt volna a lekötések elmaradása esetén. Néhány esetben a szennyvíz
egy közterületi szennyvízátemelővel kerül továbbjuttatásra, de a regionális kialakítás miatt vannak települések, ahol a szennyvíz akár 10-15 db közterületi szennyvízátemelőn keresztül halad a szennyvíztisztító telepig. Mivel a szennyvízátemelők a szennyvízhálózatra felfűzve helyezkednek el, így
a települési, illetve a szennyvízrendszer végátemelőjét hatványozottabban
terheli a csapadékvíz. Az üzemeltetési terület teljes körű füstölési vizsgálatát követően meghatározhatóvá válik a közel 520 db közterületi szennyvízátemelő energiamegtakarítása, ill. a kiöntések utáni fertőtlenítési munkák
költségvonzata. Ezekkel jelenleg nem számoltunk, ez a közeljövő feladata.
Az üzemeltetési területünkön harminc szennyvíztisztító telep működik. Az elsődleges hatékonysági vizsgálat során annak a 21 db szen�nyvíztisztító telepnek a költségcsökkentését vettük figyelembe, ahova a
72 település szennyvize kerül megtisztításra. A szennyvíztisztító telepekre vonatkoztatva a 2017. és 2018. évre kalkulált 1 m3 szennyvíz tisztítási
költségének 70%-val számoltunk, tekintettel arra, hogy a telepre bejutó
kevert csapadékvíz oxigénigénye alacsonyabb a tömény szennyvízénél,
viszont egy szennyvíztisztító telep egyik legfőbb költségigényű eleme a
levegőztetés. Ez egy durva becslés egyelőre, mely mostani céljainknak
megfelel (jelenleg csak nagyságrendeket vizsgálunk), a jövőben azonban
a számítás pontosságát finomítani szükséges.
A 2. és 3. számú táblázatok összefoglalják a szennyvízhálózatba szabálytalanul bevezetett csapadékvíz-mennyiségeket, illetve azok becsült
megtisztítási költségeit szennyvíztisztító telepi bontásban. A mennyiségi
differenciáltság jól tükrözi a települések területi és szociális érzékenységét
is. Az elmúlt évtizedekben az agglomerációban elhelyezkedő településeken tapasztalt lakószám-növekedéssel a szabálytalan közműhasználat is
nagyobb teret hódít.

VÍZMŰ PANORÁMA 2019/6

A S Z O LG Á LTATÓ K S Z E M É V E L

17

mennyiség tisztítási költségeit vettük figyelembe, és a szennyvízrendszer
további elemein történő megtakarítás eredményei még nem tisztázottak.

3. táblázat: Az illegálisan bevezetett csapadékvíz tisztítási költsége

2. táblázat: Illegálisan bevezett csapadékvíz-mennyiség szennyvíztisztító telepi
bontásban

3. táblázat: Az illegálisan bevezetett csapadékvíz tisztítási költsége

A munkavégzés hatékonyságát növeli, hogy az 1174 db szabálytalan
csapadékvíz-bevezetés megszüntetésével a közterületi szennyvízátemelők meghibásodása (zápor esetén a hálózatban kirakódott anyagok lökésszerűen bemosódnak az átemelőbe, ami gyakran a szivattyúk dugulásához vezet) és a közterületi szennyvízkiöntések száma is csökkent, ezáltal
a fogyasztóink és az önkormányzatok elégedettsége javult. A szennyvízkiöntés számának csökkenésével a vagyoni károkozás is visszaesett. Csapadékos időjárási viszonyok között a szennyvíztisztító telepek hidraulikai
terheltsége mérséklődött, azaz a szennyvíztisztítás is optimálisabban üzemelt a korábbiakhoz képest.
Az illegálisan bevezetett csapadékvíz felderítésének racionalizált
eredményét a terület teljes felülvizsgálatát követően van módunkban
meghatározni, amikor is a szennyvíztisztító telepeken megtakarított költségek mellett a közterületi szennyvízátemelők energiamegtakarítási, javítási, takarítási költségeit is a számításban szerepeltethetjük.

A munkacsoport bekerülési költségei

További feladatok

A szabálytalan csapadékvíz-bekötések felderítésére létrejött munkacsoport éves működési költségeit a bérköltségek, a füstgenerátor karbantartása, az üzemanyag és a füstfolyadék bekerülési költségei képezik. A költségtényezők legnagyobb részét a felderítőcsapatot alkotó négy személy
bérköltsége jelenti, amely éves szinten cca. 22 millió Ft.
A füstöléses eljárás kétéves eredménye is szemlélteti, hogy a szabálytalan közműhasználat megszüntetéséből származtatott megtakarítás jelentős mértékű, annak ellenére, hogy csak a becsült csapadékvíz-

A füstöléses eljárás során azon szabálytalan közműhasználók köre nem
kerül felderítésre, akiknek az ingatlanán belül nem jelenik meg a füstanyag, azonban az ereszcsatorna, garázslejáró stb. kialakítása feltételezi,
hogy a csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszeren keresztül vezetik el.
Az építési vállalkozók számos műszaki megoldást bevetnek, hogy a víziközmű-szolgáltató füstöléses vizsgálatát kijátsszák. A jövőben kamerás
vizsgálattal, esetleg megfestéssel történő visszaellenőrzéseket tervezünk,
hogy a füstöléssel ki nem mutatható eseteket felkutassuk. Az eljárás kialakítása számos kérdést vett fel, hiszen a jogszabályi környezet nem teszi
lehetővé, hogy az ingatlanon belül ellenőrzések történjenek. Ezáltal hos�szú és körülményes levelezések, illetve további vizsgálatok szükségesek
olyan esetekben, amikor az ingatlanon történő helyszíni bejárás gyorsan
tisztázná a körülményeket. A víziközmű-szolgáltatók közös érdeke, hogy
az illegálisan bevezetett csapadékvizek felkutatásának és megszüntetésének jogi háttere tisztázásra kerüljön.
Célunk, hogy a következetes és folyamatos visszaellenőrzések révén fogyasztói szemléletváltozást érjünk el. A megfelelő tájékoztatáson
keresztül a felhasználóknak is be kell látniuk, hogy mind a lakóközösség,
mind a környezetvédelem érdeke a szabályt követő hozzáállás.

3. táblázat: A felderítő munkacsoport éves működési költsége
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A CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS
HAZAI HELYZETE ÉS A NÉMET NYELVTERÜLET GYAKORLATA
kivonat Eddig a csapadékvíz-elvezetés volt a fő cél, de egyre inkább rá kell jönni, hogy a csapadékvíz egy részét min-

denképpen mesterségesen helyben kell tartani, mert az elvezetés természetes módja – a beszivárgás – egyre inkább
beszűkül a területek egyre nagyobb mértékű beépítése és burkolása következtében. Hazánkban is egyre több helyen mutatható ki a talajvíztükör süllyedése, mely a terület növényzetének vízhez jutását korlátozza, ami azt mutatja,
hogy az elvezetett csapadékvízre helyben, csak más időpontban nagy szükség lenne. Jelen cikk a német nyelvterület
(Ausztria, Németország, Svájc) tapasztalatait mutatja be a víz helyben tartása érdekében.
kulcsszavak klímaváltozás, csapadékvíz-elhelyezés, csapadékvíz-helybentartás
DR . OELBERG GUSZTÁV igazságügyi szakértő, okl. gépészmérnök, okl. vízépítő szakmérnök, c. egyetemi docens (BME)

Vagyis ennyi vizet kell elhelyezni a jelenlegi előírások szerint, de
A Vízmű Panoráma 2019/3. számában több cikk foglalkozott a települések
csapadékvízkérdésével, de megoldások, javaslatok kevésbé fordultak elő. ha a mai szélsőséges időjárás miatt nagyobb biztonságot kívánunk,
A következőkben a német nyelvterületen javasolt és megvalósított meg- választhatjuk a 10 évenként előforduló, 10 perces mértékadó csapadéoldásokat veszem számba, és igyekszem bemutatni a tisztelt olvasónak, kot is, ami 363 l/s/ha, amivel: 363*200/10000*600/1000 = 4,37 m3 lehulló
csapadék adódik.
bízva abban, hogy e tekintetben elindul a közös gondolkodás.
A tetőfelületeken túl nagyon gondosan meg kell gondolni, milyen
A csapadékvizek kezelése, amennyiben elválasztott rendszerű elvezetőrendszer üzemel, a legtöbb esetben jól kezelhető. Külön csapadék-, ill. további felületeket burkolunk le kényelmünk érdekében. Azzal, hogy
belvízelvezető rendszer ott épült ki, ahol ezen vizek komolyabb kártételé- egy korábban gyepes – természetes állapotban levő – területet leburre számítani kell. Itt legtöbb esetben a talajvíz az év tekintélyes részében kolunk, az elvezetendő csapadékvíz mennyisége akár a kilencszeresére
a terepszint közelében tartózkodik. Hazánkban és a német nyelvterület is nőhet. A mai emberek mentalitása, természettől való elidegenedése
legtöbb településén egyaránt a csapadékvíz-elvezetés önkormányzati sajnos rossz irányba mutat. A régebbi időkben természetes volt, hogy
feladat, amiért a lakosság külön díjat nem fizet. Ezalól hazánkban csak né- esős időben sár van, és ekkor csizmát kell felvenni. Ma ez a hozzáállás
hány nagyváros a kivétel, ahol az önkormányzat szerződéssel bízza meg a nehezen várható el, és ez oda vezet, hogy minden járófelületet már a
szennyvízelvezetésért felelős szolgáltatót a csapadékvíz-elvezetés felada- kerteken belül is igyekeznek burkolni. Ugyanakkor a burkolás csak láttával. Nagyon sok település építési szabályzata előírja, hogy a csapadék- szólag jó megoldás, valójában fokozza a problémát. Nézzük, mi történik,
vizet az ingatlanon belül kell elhelyezni. Ezek általában olyan települések, ha egy közel vízszintes vagy gyengén lejtős területre csapadék kerül:
A természetközeli, zöld növényzettel beültetett területekre hulló
ahol a geográfiai és geológiai viszonyok lehetővé teszik a csapadékvizek
szikkasztását, és ahol a talajvízszint folyamatosan legalább néhány mé- csapadékvíz töredéke, éves átlagban kb. 5-10%-a folyik le a felszínen. Kis
terrel a terepszint alatt található. Sajnos a hazai önkormányzatok, ellen- része a lehullást követően még a felszínen, ill. a növényeken elpárolog.
tétben a német önkormányzatokkal (Behörde), szinte semmilyen felvilá- Tekintélyes része beszivárog a talajba, ennek nagyobb része ott elraktárogosító munkát nem végeznek a csapadékvíz-elhelyezés lehetőségeinek zódik, a növények felveszik és elpárologtatják, vagy a szervezetük felépítétekintetében. Ennek tudható be, hogy magánakciók keretében a lakosság séhez felhasználják. További rész pedig a talajvíz újraképződésében játszik
egy része környezetkárosítóan végzi a csapadékvíz-, sőt egyes települése- szerepet: a környék talajvízkészletét növeli, csak lassan mozog, így a helyi
növényzet számára szárazabb periódusokban könnyen felvehető. Sokszor
ken a szennyvízelhelyezést is (pl. a felhagyott kútba vezetik).
A csapadékvizet általában ott a legegyszerűbb elhelyezni, ahol kelet- tapasztalható, hogy a jó vízellátottsággal rendelkező mezőkön a nyári
kezik. A problémák akkor kezdődnek, ha már az egyes ingatlanokon ös�- klíma sokkal hűvösebb és kellemesebb, ami a párolgás hőelvonásának
szekeveredik a szennyvíz és a csapadékvíz. Sajnos ezt nagyon sok esetben köszönhető, az erdőről nem is beszélve. Ennek magyarázata nagyon egyszerű: 1 kg víz elpárolgásához légköri nyofigyelmen kívül hagyják, és a „leleményes” ingatmáson 22,57 105 J hő szükséges, vagyis a víz
lantulajdonosok igyekeznek elvezetni a telekről
ennyi hőt von el környezetétől – hűtve azt.
a csapadékot. A tetőkről lejövő csapadékvíz a
Egy szál kukorica élete során közel 200 l vizet
legtöbb esetben az ingatlan területén belül
párologtat el. A mai városi lakosság nagyban
elszikkasztható, ill. hasznosítható lenne. Ehhez
elidegenedett a természettől. Ha esik az eső,
nézzünk egy példát: a számítás alapja a városiaz a baj, ha havazik, az, pedig a természetnek
as településeken jelenleg mértékadó, kétévena lehulló csapadék jelenti a vízutánpótlást és
ként előforduló 10 perces csapadék 203 l/s/ha
ezzel az életet. Ma a településvezetők eleget
vízmennyisége; legyen a tető felülete 200 m2.
Ekkor a lehulló csapadék mennyisége a követkívánnak tenni a mesterségesen gerjesztett
kező: 203*200/10000*600/1000 = 2,44 m3
igényeknek, ezért az út, a járda burkolásra
Csapadékvíz mozgás természetközeli területen
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kerül, ami tovább
rontja a talajvízháztartás egyensúlyát.
A burkolt felületre
kerülő csapadékot
el kell helyezni, legtöbb esetben elvezetni, ami pedig
Csapadékvíz mozgás burkolt felületen
költséges befogadót
kíván, mely elvezeti a
környékről. Nézzük a burkolás környezetre gyakorolt hatásait. A burkolt
felület ténylegesen elszigeteli a talaj felé való vízáramlást, ezzel lényegében megszünteti a talajba való beszivárgást. A jelenség nem kíván
sok magyarázatot: a legtöbb alkalmazott útburkolat elzárja a víz útját a
talaj felé, csak az apró réseken tud némi csapadékvíz a talajba szivárogni. Ennek következtében a burkolatra hulló csapadékvíz nagyobb része
nem képes beszivárogni, ezért lefolyik; egy kisebb hányada elpárolog a
felületről, közvetlenül a csapadékhullást követően, mert az útburkolat
hőmérséklete gyakran lényegesen magasabb, mint a természetközeli
(élő növénnyel takart) felszín. A lefolyó víztől pedig úgy a legegyszerűbb
megszabadulni, ha egy meglevő vízfolyásba vezetik. Ez a víz gyorsan eltűnik a területről, nem tározódik a szárazabb periódusokra. Szárazabb
időszakban pedig aszály fog uralkodni, ami csak mesterségesen odavezetett öntözővízzel enyhíthető.
Továbbá a burkolt felület kellemetlen klímát teremt, mert párolgás
hiányában napsütés hatására sokkal jobban felforrósodik az effajta burkolat, mint a növénnyel (gyeppel) benőtt felület, és visszasugározza ezt a
hőt a környezetének.
A mellékelt ábra jól mutatja, hogy a beépítettség foka a német tapasztalatok szerint miként változtatja meg a lehulló csapadék távozási módját.
Az elpárolgó hányad lényegesen csökken. Közismert, hogy a párolgás hőelvonással jár, ami hűti a
környezetet, így enyhíti a magas hőmérsékletet. A
talajba való beszivárgás közel nullára csökken, és a
lefolyás teszi ki a csapadék távozásának túlnyomó
részét.
A lefolyó víz mai általános városi gyakorlat
szerint elvezetésre kerül, és ezzel elvész a helyi
talajvíz-újraképződés számára, így a vizet a legtöbb esetben mesterségesen odavezetett öntözővízzel kell igény esetén
pótolni. Ez a leggyakrabban ivóvíz-tisztaságú, ami környezetvédelmi
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okokból mindenképpen pazarlás. Ugyanakkor megfelelő rendszerekkel
megoldható lenne a csapadékvíz helyben tartása, ill. költségkímélőbb
elhelyezése.
A lenti kép a csapadékvíz néhány ökológiailag kedvező elhelyezési
lehetőségét mutatja be.
1. A csapadékvíz elszikkasztása esetén a csapadékvizet burkolt vagy kevésbé vízáteresztő felületekről felszín feletti mélyedésekbe (ábra bal
felső sarka) vagy felszín alatti – a víz számára nyitott – tározóba vezetik
(csapadékvíz-hasznosítás végén zöld rácsos dobozok), ahonnan a víz a
talajba kerül. Az elszikkasztás nagy előnye, hogy a csapadék helyben
marad, így a helyi növények számára felvehető, vagy a talajvízzel lassan
mozog. A víz elszikkasztására számos lehetőség kínálkozik, ebből néhány ötlet kerül csak ismertetésre.
• A kert kevésbé frekventált részét, például a gyümölcsöst vagy a kerítés
melletti sövényt úgy alakítjuk ki, hogy mélyebb legyen a terep, mint a
telek többi részén, így a csapadékvíz itt a felszínen tározódik a beszivárgásig.
• Előregyártott beton csatornaaknákat süllyeszthetünk a kertbe, és ebbe
vezetjük a csapadékvizet. A szabványos, 1 m átmérőjű betonakna
minden egyes folyómétere 780 l víz tározására és szikkasztására alkalmas. 2-2,5 m mély aknák a
kisebb szakértelemigény
folytán házilag is elkészíthetők. Ilyen aknák jól elhelyezetők az egyéb célra
nem alkalmazható helyeken, mint például a kocsibejáró alatt.

• Kaphatóak kimondottan szikkasztóelemek, melyek a földbe helyezhetők geotextíliába burkolva.
Az elemek általában sejtes felépítésük következtében nagy teherbírással rendelkeznek, előírás
szerinti földtakarás esetén alkalmasak a felettük
levő teherforgalom lebonyolítására is. Alapanyaguk csak térfogatuk 5%-át teszi ki, míg a maradék
95%-ot az elszikkasztandó csapadékvíz töltheti ki.
A körülvevő geotextília megakadályozza a talaj beáramlását a szerkezetbe, így évtizedekig megfelelő
szikkasztást biztosít az előírt karbantartások megtartása esetén.

• Napjainkban igen kedveltek a kerti tavacskák, de az
kevésbé ismert, hogy ezek a csapadékvíz-elhelyezésben is jó szolgálatot tehetnek megfelelő kialakítás
esetén. Ilyenkor a tó üzemi vízszintje a terep alatt van
40-50 cm-rel, vagyis a tófólia ebben a magasságban véget ér, és vízszintesbe fordul. Felette a tó körül 1-1,5 m
széles sávban homokoskavics-feltöltést és gyepesítést
kell készíteni.
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alapban tárolja a vizet az elpárolgásig vagy elszikkadásig. Szerkezete
egyszerű, megfelelő vastagságú kavics- vagy homokoskavics-alap és
mechanikailag ellenálló kőfajta, pl. bazaltkockák alkalmazása esetén a
nehezebb járművek terhelésének is ellenáll. Ha körbenézünk a budai
Várban vagy más, több száz éves városmagban, akkor a közterületek
és régi házak belső udvarának burkolatai között nagyon sok hasonlót
találunk.

A tó felületét úgy kell méretezni, hogy az üzemi vízszint felett megmaradó, 40-50 cm vastag térfogat alkalmas legyen a várható csapadék befogadására, vagyis minden köbméter csapadékvízhez 2,5 m2 tófelületet
célszerű választani. A működése nagyon egyszerű, száraz periódusban a
tó állandó vízszinttel üzemel (a terepszint alatt 40-50 cm-rel), innen a tófólia alkalmazása következtében a víz nem tud elszivárogni. Amennyiben
csapadék érkezik, a vízszint megemelkedik, de ebben a magasságban már
nincs fólia, így a víz a talajba el tud szivárogni, és további csapadék hiányában a vízszint néhány nap alatt visszaáll az eredeti szintre.
2. A víz elrejtéséről akkor beszélünk, ha a talaj kevésbé vízáteresztő, így
a lehullott csapadék több napig a talajfelszín felett marad, vagy a talaj
felszíni részén a talajjal sarat alkot.
• Viszonylag kis költséggel a terep felett lábakon vagy sávokon álló burkolt járófelületet hozunk létre. A lehulló csapadékvíz a burkolat alatt tározódik, míg lassan a talaj mélyebb rétegeibe nem szivárog, vagy el nem
párolog, amiben sokat segíthet a környező növényzet
is. Felülete könnyen tisztán
tartható, megfelelő felületvédelem esetén évtizedeket
kibír károsodás nélkül. Nyugat-Európában ez a nálunk
még szokatlan megoldás széles körben elterjedt.
• Hazánkban is jól ismert a
gyephézagos betonlap és
annak műanyag változata,
melynek kockái homokos kaviccsal kevert termőfölddel
kerülnek kitöltésre. Ezen a
gyep könnyen megtelepszik,
és a hézagok tározzák a csapadékvizet az elszikkadásig,
ill. elpárolgásig. Alá- helyezett, 10-15 cm vastag, tömörített homokos
kavicsréteg tovább növeli a vízbefogadó képességet. Gondos lerakás
esetén a megtelepedett gyep fűnyíróval egyszerűen karbantartható,
ápolt környezetet mutat. Egyetlen hátránya a korlátozott teherviselő
képesség, nehézgépjárművek ugyanis felázott altalaj esetén könnyen
eltörhetik, de személygépkocsi- és gyalogosterhelésnek jól ellenáll. Az
eltört elemek ellenben egyszerűen cserélhetők.
• A járó- és közlekedőfelületeket burkolhatjuk kővel,
agyagtéglával,
kaviccsal
vagy bazaltzúzalékból kialakított széles fugákkal, mely
a hézagaiban és az alatta
döngölt kavicsból kialakított

3. Vízvisszatartás esetén a lehulló csapadék nem folyik le közvetlenül a
területről, hanem tározódik, és melegebb időben a növényzet elpárologtatja. Ennek jellemző esetei a zöldtetők. Ilyenkor a tető igen jó minőségű víznyomásálló szigetelést kap, és fölé termőtalaj kerül, ami a
vizet tárolja, és amiben növények tenyésznek, melyek elpárologtatják
a talajban tározott csapadékvizet. A lapos tetők zöldítése több előn�nyel is jár, hiszen a zöld növényzet oxigént termel napsütés hatására, a
párolgás pedig a klímát hűsíti, a tetőt érő napsugárzás hőhatása nem
melegíti az alatta levő lakást. A zöldtetős megoldás kimondottan a
nagyvárosok jellemzője, ahol némi zöld foltot visz az egyébként sivár
környezetbe. A magasan elhelyezkedő zöldtetőre kevésbé lehet rálátni,
a zaj is kisebb, így kellemes pihenőhely jöhet létre.
4. Késleltetett lefolyásról akkor
beszélünk, ha megfelelő létesítménnyel megakadályozzuk,
hogy a víz lefolyjon az intenzitásának megfelelően, és tározzuk
egy részét. Erre két, széles körben elterjedt módszer ismert:
az áteresz és a bukó. Az áteresz
előnye, hogy folyamatosan átbocsát vizet, és kisvíz esetén,
amíg a víz nem éri el az áteresz tetejét, csupán a meder ellenállása jelentkezik, gyakorlatilag ellenállás nélkül folyik a víz. Amint a vízszint az áteresz
fölé emelkedik, és megszűnik az örvény hatása, az áteresztőkapacitás
elméletileg a duzzasztás mértékének négyzetgyökével arányos. Erre mutat példát a mellékelt ábra. Az
elmúlt időszakban a csapadékok ritkábbá váltak, de intenzitásuk lényegesen megnőtt. A
hirtelen jött heves csapadékok
elvezetése komoly gondokat
okoz, mert a nagy mennyiségű
csapadék nagy méretű és ezáltal drága berendezéseket, műtárgyakat kíván, melyek kihasználtsága azonban csekély, éves szinten
néhány óra vagy néhány tíz óra. Ugyanakkor ebben a néhány órában
jelentős értékeket óv meg. A lefolyó víz csúcsa megfelelő intézkedéssel csökkenthető, így gyakran a meglevő elvezetőrendszer bővítése
szükségtelenné válik. Nézzünk egy modellszámítást, miként csillapítja
egy áteresz az árhullámot. Az árhullám számítását lényegesen befolyásolja a rendelkezésre álló tározótér nagysága, ezért amennyiben ilyen
vízlefolyás-késleltetésben gondolkodik egy település, elengedhetetlen
megkeresni azt a területet, ami erre a célra felhasználható, ugyanakkor
üzemeléskor a legkevesebb kárt okozza. Mindenképpen a település mélyebben fekvő területeire kell fókuszálni. Ideális lehet egy mélyen fekvő
széles patakmeder vagy egy halastó.
5. A csapadékvíz sok esetben hasznosítható háztartási célra. Az esővíz
óriási előnye, hogy lágy, és kevés oldott sót, különösen kevés hidro-
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karbonátot tartalmaz, ami a víz változó keménységét adja. Jó példa az összegyűjtött csapadékvíz
locsolásra való felhasználása. Sok dísz- és haszonnövény mészkerülő, vagyis jobban fejlődik
mészmentes vagy alacsony mésztartalmú környezetben. Ilyen például a rododendron vagy
a gyönyörű csillagfürt, de ezenkívül az esővíz
tökéletesen megfelel WC-öblítésre és gyakran
mosásra is. Gondoljunk arra, hogy nagyanyáink
előszeretettel mostak esővízben, aminek egyetlen oka, hogy az esővíz
a legtöbb kútvízzel ellentétben lágy víz, kevés, keménységet okozó
oldott sót tartalmaz, így kevesebb mosószert kíván, és a tisztító hatás
is jobb. A modern ember korában pedig a mosógép legnagyobb ellensége a víz változó keménysége, ami a víz melegítése közben vízkő
formájában kiválik, és tönkreteszi a mosógépet, ha nem használunk
ellene kemikáliát, vízlágyítót. Esővízzel a mosógép vízlágyító nélkül is
megmenekül a vízkőtől. További előnye a csapadékvíz-hasznosításnak,
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hogy ezzel drága, nagy tisztaságú ivóvíz
váltható ki, ami mindenképpen környezetbarát megoldásnak tekinthető.
Nézzük, hogyan működik egy esővíz-hasznosító berendezés. A tetőről
lefolyó csapadékvíz mindig tartalmaz
hordalékot és uszadékot (por, falevél
stb.), ezért az esővizet először ülepíteni
kell. Az ülepített víz a tárolótartályba kerül, ahonnan szivattyú juttatja igény esetén a WC-tartályokhoz, a mosógéphez és a locsolócsapokhoz. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy az
ivóvízhálózattal sehol se kerüljön kapcsolatba, ugyanis jogszabály tiltja
a két víz keveredését, részben közegészségügyi, részben pedig műszaki
okokból.

Felhasznált irodalom
A szerkesztőség címén elérhető.

IJJAS ISTVÁN: INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS

A HIDROINFORMATIKA SZÜLETÉSE — EURÓPAI ÉS GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓ
Az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának a „Jövőépítés
a vízgazdálkodásban” című sorozatában a hazai vízgazdálkodás kiemelkedő tudósai foglalják össze az életművüket. Bemutatják, mivel és hogyan járultak hozzá
a vízgazdálkodás jövőjének az építéséhez, tanulságul a
jövőt építő új generációk számára. A most megjelenő
kötet szerzője Ijjas István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Vízépítési
Tanszékének professzor emeritusa, aki a még ma is alkotó pályáját nagy részben az egyetemen töltötte, mérnök
generációk szakmai tudását és szemléletét formálta.
A kötet főcíme az „Integrált vízgazdálkodás” arra utal,
hogy azok a tevékenységek és módszerek, amelyekről ír,
valamilyen formában és mértékben mind az integrálás
– a ma divatos szóhasználattal élve – jó gyakorlatai közé tartoznak. „A hidroinformatika születése – Európai és globális integráció” alcímet, azért viseli
a kötet, mert ezek a vízgazdálkodás elmúlt ötven évének a legnagyobb újdonságot jelentő es a legnagyobb változásokat hozó tényezői közé tartoztak, és ezekkel foglalkozott a legtöbbet a szakmai pályafutása alatt.
Az első fejezet munkáságának az „idővonalán” – a közösségi médiák fiatalok számára ma már természetes kifejezésével élve – mutatja be
a kollégáit, a csapatokat, amikben hol munkatársként, hol vezetőként
alkotott, szemléltetve, hogy a vízügyi szakember munkája együttműködésben, párbeszédben kell, hogy gyökerezzék. Az integrált vízgazdálkodás két olyan témakörére hívja fel a figyelmet, amelyekről nem sok szó
esik a hazai vízgazdálkodási szakirodalomban. Az egyik a szakmai-tudományos szervezetek jelentős szerepe az integrált vízgazdálkodási módszerek terjedésében, a másik a vízgazdálkodás, mint a víztudományok
külön szakterületének kialakulása Magyarországon. Mindezzel kordokumentum, forrásértékű szakma-, ágazat- és tanszéktörténeti visszatekintés, ide értve azokat a szervezeteket is ahol tevékenykedett, mint a
Magyar Hidrológiai Társaság elnöki posztja, a Magyar Mérnöki Kamara,
vagy az ICID Magyarország.

A kötet második nagy témacsoportja a számítástechnika, a számítógép használata, aminek az időszerűségét nem lehet túlbecsülni! Hiszen a digitális
vízgazdálkodás, a „big data” algoritmusok elterjedésének küszöbén állunk. Bemutatja a számítástechnika (mai szóhasználattal hidroinformatika) oktatásának és alkalmazásának tanulságos kezdeteit a hazai
vízgazdálkodásban, valamint a számítógéppel segített vízgazdálkodási tervezéshez és döntéshozatalhoz általa kidolgozott modelleket, módszereket, és
programokat.
Érdemes lenne ezeket aktualizálni, mert ha csak
az öntözés remélhető felfutására tekintünk, máris
eszünkbe jut az öntöző csőhálózatok optimalizálásához írott és a könyvben bemutatott legendás programja.
A harmadik témacsoport a vízügyek európai integrációja, az integrált vízgazdálkodás és alkalmazásának jó gyakorlatai. A ma már vitathatatlanul megjelent globális vízválság fékezésének pedig talán egyetlen
átfogó eszköze az integrált vízgazdálkodás.
Lényegének megértéséhez, a napi vízgazdálkodás legfontosabb
problémáinakk megoldására való alkalmazásához ez a témacsoport
adhatja a legnagyobb segítséget. Hiányt pótol az integrált vízgazdálkodás alapfogalmáról, alapvetéseiről, módszereiről szóló leírásával. Rámutat arra, hogy a Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodás fontos
eredményeket hozott, de az igazán integrált vízgazdálkodásnak a gazdasági és szociális célok teljesítéséhez szükséges vízgazdálkodási intézkedéseket is meg kell valósítania.
Szerző a könyvet egyetemi hallgatóknak, volt tanítványainak és
munkatársainak, valamint a víztudományok szakértőinek és szakpolitikusainak is ajánlja. Felajánlja a segítségét azoknak, akik a könyvben bemutatott modelleket és módszereket alkalmazni kívánják.
A könyv az OVF támogatásával készült. A kötet szép kiállítása, gondos kivitelezése a Typotex kiadót dicséri.
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A Xylem Water Solutions Kft. törekvései
a fenntartható vízgazdálkodásért
A
vízzel
kapcsolatos
globális
válság
elmélyülésével egyre nagyobb kihívást jelent
a víz és szennyvíz kezelése. A klímaváltozás
jelentős kockázatokkal jár a vízhálózatokra,
a vízhiánytól az áradásokig. A tartósan a
beruházás hiányától szenvedő, elöregedett
infrastruktúra a növekvő populáció mellett
egyre rosszabb állapotban van. Európában és
az USA-ban az elfolyó víz átlagosan az ellátás
24 százalékát teszi ki. Az USA-ban az EPA
legalább 23 000 – 75 000 közé teszi évente a
gyűjtőcsatorna-kiáradások számát. A globálisan
növekvő energiaárak és szigorú szabályozási
környezet tovább bonyolítják a helyzetet.
Röviden: a vízkezelőknek kevesebből többet
kell kihozniuk.
Ezzel a kihívással szembesülve nem engedhetjük
meg maguknak, hogy tétlenek maradjunk. Itt az
idő, hogy cselekedjünk, és leküzdjük a vízzel
kapcsolatos összetett problémákat. Szerencsére
az ebben az erőfeszítésben sikeresen
alkalmazható megoldások bizonyos esetekben
már ma is rendelkezésre állnak, más megoldások
pedig gyorsan fejlődnek. Az okos vízhasználati
technológiák lehetőséget nyújtanak a közösség
jólétének fokozására, miközben átalakítják a vízés szennyvízgazdálkodás gazdasági alapjait.
A Xylemnél elkötelezettek vagyunk e forradalom
felgyorsítására. Célunk, hogy nemzetközi
szakértelmünkkel
és
tapasztalatunkkal
megértsük vevőink különleges igényeit, és
olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek
élhetőbbé teszik a világot.

A fenntartható jövőért folytatott küzdelem nemcsak cégünk, hanem dolgozóink számára is kiemelt fontosságú.
Csak 2016 óta kollégáink világszerte több, mint
110.000 önkéntes órát fektettek be Watermark
programunk keretében azért, hogy egy élhetőbb világot tudjanak teremteni. A Xylem célja,
hogy ez a szám tovább növekedjen, és ezért a
cég teljes bevételének 1%-át a vízzel kapcsolatos társadalmi problémák megoldására és oktatásra fordítja.
Magyarországon 2019-ben eddig mintegy 450500 diákhoz jutott el Dr. Rasztovits Zsolt okos
vízfelhasználásról szóló előadával, melynek keretében 6. és 7. osztályos tanulókkal ismerteti
meg, hogy hogyan tudják ezt a korlátlannak
tűnő, de igencsak véges erőforrást fenntarthatóan használni.
A törökbálinti Auchan területén több, mint 60
darab fát ültettünk el, hogy zöldebbé tegyük
ezt a részt.
Kollégáink idén már kétszer rendeztek szemétszedő akciót, melynek keretében először 250
kg hulladékot gyűjtöttek be Cegléd területén,
majd több mint 100 kg-ot sikerült összeszedniük a Velencei-tó igencsak frekventált partjairól.
Iskolai papírhulladék-gyűjtés során ezen felül
mintegy 650 kg hulladékot sikerült újrahasznosítás céljából beszednünk, mely önmagában 65
köbméter víz megspórolását jelenti.
A legfontosabb törekvés mégis a belső igény
felkeltése, a példamutatás. Bízunk benne, hogy
kezdeményezésünkhöz mások is csatlakoznak,
és együtt, összefogva egy élhetőbb világot tudunk teremteni.
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BIOLÓGIAILAG NEHEZEN BONTHATÓ SZERVES VEGYÜLETEK (POPS)
SZEREPE AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN1
Tárgyi cikk magyar nyelven a Vízmű Panoráma 2019. év 5. számában jelent meg.
Nemzetközi érdeklődésre való tekintettel közöljük az angol nyelvű összefoglalót is.

1

ROLE OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
(POPS) IN THE BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT
kivonat Az elmúlt évtizedekben számos olyan vegyület került a környezetbe, mely biológiailag

nehezen bontható (POP). A nehezen bonthatóság és az inhibíciós hatás együttesen a szennyvíztisztító telep lebontási hatásfokának (η% KOI) csökkenését eredményezi. A POP-vegyületek bontásánál
a kometabolizmus elve érvényesül. A xenobiotikus anyagok biológiai lebontásában meghatározó
szerepe van a baktériumok plazmidfelvételének és a baktériumkultúra adaptációjának. A kísérleti
eredmények azt mutatják, hogy az eleveniszapos rendszerben a gombaölő szerek (Ferbam 85%;
Karathane 72%; Dithane 61%) 60 órás tartózkodási idő mellett viszonylag jó hatásfokkal bonthatók.
A BTX-vegyületek (benzol 17%; toluol 33%; xilol 22%) hosszú tartózkodási idő (90 óra) esetében is
rosszul bonthatók. Egyes esetekben az anaerob rendszer hatékonyabban bont, mint az aerob eleveniszapos rendszer (pl. piridindegradáció). Megállapítható, hogy a jelenlegi ismeretek szintjén az
eleveniszapos szennyvíztisztításban a POP-anyagok biológiai lebontásának javítását csak az üzemi
paraméterek megfelelő megválasztásával lehet elérni. A biológiai tisztításnak meghatározó szerepe van, de csodamódszerek, mint „szuperbaktérium-adagolás”, az eleveniszap baktériumpopulációjának POP-anyagokra történő gyors átállítása nem lehetséges. A POP-anyagok eltávolítására a
kétlépcsős biológiai tisztítás (aerob – aerob; aerob – anaerob), az elő- vagy utóoxidáció (UV; ózon)
és az adszorpciós (aktív szén; zeolit) eljárások jöhetnek számításba.
DR . OLÁH JÓZSEF* – DR . PRINCZ PÉTER* – PRINCZ DÁNIEL** – RÁSA GÁBOR
*Élő Bolygó Kft. (Living Planet Co., Ltd.); **BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, egyetemi hallgató. (BUT and E Faculty of Chemical Technology and
Biotechnology: University student); ***Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (Budapest Sewage Works Pte Ltd.)
summary The persistent organic pollutants (POPs) are organic com-

pounds that are resistant and toxic to environmental degradation through
chemical and biological processes. Because of their persistence, POPs bioaccumulate with potential adverse impacts on human health and the environment. The parameters inhibit the biological degradability of POPs in
the activated sludge system are the followings:
• Biologically persistent materials for example substitutions with chlorine
and other halogens.
• Failure of compound to enter the cell due to absence of suitable permeases. The permeases are membrane transport proteins.
• As a result of the low solubility or adsorption of the chemical inaccessibility
for the bacteria.
• Unavailability of the proper electron acceptor.
• Unfavorable environmental factors such as temperature, light, pH, dissolved O2 concentration, moisture, or redox potential.
• Absence of other nutrients (e.g., N, P) and growth factors necessary for the
microorganisms.
• Toxic compounds effect on the biodegradation potential of the bacteria.
• Low substrate concentration that decreases the biological activity of the
microorganisms.
• It is important to mention that as a result of the biological degradation
certain derivatives can be more toxic than the parent compound.

There are three conditions of the biological degradability of every organic
material:
• presence of the „appropriate” micro-organism,
• formation of the enzyme which activates the decomposition process of
the pollutant,
• proper environmental conditions necessary for the enzymatic reaction
(e.g. pH, temperature).
Decomposition of the POPs occurs the rules of the co-metabolism. It means that in the course of the decomposition process the POP serves neither energy nor carbon sources for the bacteria. The energy and carbon
sources necessary for the bacteria to the decomposition process originate from the non-toxic “so called primary” organic compounds of the wastewater. The process of co-metabolism consists of dehalogenation, substitution of the hydrogen atom(s) with hydroxyl group(s) in the benzene ring,
or oxidation of methyl group(s).
The decomposition process of xenobiotics materials is controlled
by the plasmid in take of the bacteria. Plasmids or degradative plasmids
are extrachromosomal DNA elements that control the transformation of
xenobiotic compounds. The catabolic plasmids can be lost if the microorganisms are not maintained on the substrate specific for the enzyme
encoded by the plasmid. The degradation plasmids have important role
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in the biodegradation of fairly persistent and toxic xenobiotic materials,
namely chlorinated compounds. The adaptation is such a kind of change
in the bacterial population, e.g. physiological modification that allows
the organism to adapt to the variation of the environmental conditions.
Adaptation may also be non-genetic if the physiological mechanism generates modified metabolic activity within the existing genetic potential of the microorganism (e.g., enzyme induction). The adaptive process,
however can also be generated by a genetic mechanism, that is, by mutation and selection of an organism, if the environmental conditions are
suitable for the new microbial cells.
In the course of the decomposition of synthetic organic compounds
mainly phenotypic variability is found in bacterial cultures. The processes
mentioned above are accompanied by the recreation of the enzyme system, which allows the microbial population to decompose a new synthetic compound, even if this ability is not hereditary.
The inhibitory effects of the POPs on the environmental biodegradation and activity of the activated sludge are measured according to the
MSZ EN ISO 8192. The above standard is based on the measurement of
oxygen uptake rate by the activated sludge. Based on the measurement,
the rate of biodegradation (degraded kgCOD/kgsludge·hour) can easily be
calculated.
The experimental results show that the fungicides can be decomposed with a relatively high efficiency at 60 hours of residence time (Ferbam
85 %; Karathane 72 %; Dithane 61 %). BTX compounds however are poorly
degraded (benzene 17 %; toluene 33 %; xylene 22 %), even if the residence time is fairly long (90 hours).
95 % of the pyridine but only 60 % of the γ-picoline (methylpyridine)
can be decomposed in the batch aerobic activated sludge system. Under
anaerobic conditions 98 % decomposition rate, while under aerobic conditions only 80 % efficiency decomposition rate were achieved at 40 hours
detention time.
Comparing the results, the aerobic and anaerobic degradations of pyridine, it can be concluded that the process of the anaerobic degradation
is more effective. The biodegradation of anthracene can be improved by
nutrient supplementation. If the value of the nutrient supplementation
is 300 mgCOD/L the initial concentration of 2.0 mganthracene/L is reduced to
0.1 mganthracene/L at a 70 hours residence time. The anthracene concentration of the effluent decreased to 1.3 mg/L only without nutrient dosing.
The decomposition efficiency of POP materials in the mixed population of
activated sludge system can significantly be increased by acclimatization
of the activated sludge. The effect of the sludge acclimatization, however
significantly depends on the composition and the quality variation of the
effluent. It is well known that the POP concentration of the influent in the
case of industrial-municipal wastewater mixture, consequently the quality of the influent wastewater changes frequently.
The most important operating parameters for biological treatment
of POP materials are the followings: influent load (m3influent/hour), residence time, suitable nutrient supplementation, appropriate oxygen concentration, temperature, pH and nutrient/bacterial ratio (F/M). The degradation efficiency of POPs compounds can be increased by the usage
of two-stage biology (aerobic-aerobic; aerobic-anaerobic), post-oxidation
(UV; ozone) and adsorption processes (activated-carbon; zeolite addition).
Summarizing, it can be stated that the efficiency of biodegradation of POP
materials can only be improved by the proper selection of operating parameters in the activated sludge treatment.
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GUERICKE, OTTO VON
(1602–1686)

TOLNAI BÉLA
gépészmérnök

hatalmas robajjal összeroppant. A leghíresebb kísérlete
során – 1657-ben – a levegőt két összecsiszolt, egymásra helyezett féltekéből szívta ki, melyet 8-8 ló sem tudott
Guericke 1602. november 20-án Magdeburgban szüszéjjelszakítani. Amikor Guericke megnyitotta a csapot, a
letett. Nem mindig viselte ezt az előkelő nevet. A néfélgömbök szétestek. Amikor gömbök helyett hengert és
met császár csak idősebb korában adta meg neki a nedugattyút alkalmazott, észrevette, hogy a dugattyú a vámességet (von), habár apjának lengyel nemesi rangja
kuum hatására munkát végezve elmozdul. Ez a megfigyevolt, melyet Báthory István lengyel király adományolés válik később, 1712-ben a Newcomen-féle gőzgép alapzott neki. A tudomány fizikusként tartja számon, bár tajává.
nulmányai nem erre készítették fel. 15 évesen a lipcsei
Guericke a gyakorlatban szemléltette az atmoszféegyetemen a művészeti fakultásra iratkozott be. 18 éves
ra munkaképességének kapacitását, és megcáfolta a vávolt, amikor elveszítette édesapját. 1621-től Jénában
kuum lehetetlenségéről régóta fennálló nézetet. BebizoMagdeburgi féltekék
jogot, majd 1623-tól Leidenben katonai erődítéstant
nyította a légnyomás létezését. Eredményeiről 1672-ben
tanult. Ez utóbbi tudomány matematikai, mechanikai
könyvet jelentett meg Az új magdeés geometriai ismereteket kívánt meg. Tanulmányainak
burgi kísérletek a légüres térrel címbefejezéseként egy 9 hónapos franciaországi és anglimel. Az említetteken kívül hőmérőt
ai körutat tett. Szabadidejében megszállott kísérletező
is szerkesztett, és korát megelőzve
volt, és csillagászattal is foglalkozott. 1646-tól Magdeelektromossággal is foglakozott.
burg polgármestere, így 1648-ban részt vett a harminElektromos gépe szikrát volt képes
céves háborút lezáró vesztfáliai békekongresszuson.
előállítani. Hiába tüntette ki a császár,
A 30 éves háború során elszenvedett tragédiák ös�a magdeburgiak kisstílű, anyagi terszetörték – Magdeburg porrá égett, húszezer polgárát
mészetű piszkálódásai (megvonták
A vákuum „erejének” demondtrálása
legyilkolták –, mégis 40 éven át vállalta a polgármesaz adómentességét) a város elhagyáterséget. Most már hatalma is volt a kísérletezéshez.
sára késztették. 1686. május 11-én
Torricelli végkövetkeztetése az üres térről vagy a semmiről szemben állt halt meg. Csak holtteste talált nyugalmat Magdeburgban, azt ragyogja
a mindenütt jelen lévő Isten doktrínájával, ezért az egyház nemtetszését be az utókor tisztelete.
váltotta ki. Guerickét is nagyon érdekelte a légüres tér létezése. Feltalálta a légszivattyút, hogy vákuumot állíthasson elő vele. Először egy fahor- Forrás
dóval kísérletezett. Vizet öntöttek bele, és azt pumpával lassan kiszivat�- http://chem.ch.huji.acíműil/~eugeniik/history/guericke.html
tyúzták. A sustorgó zaj elárulta, hogy kívülről levegő áramlik be, mert a fa http://www.corrosion-doctors.org/Biographies/GuerickeBio.htm
porózusnak bizonyult. Majd fémgolyóval próbálkozott, amely egyszerre http://www.magdeburg-jk.de/guericke01.htm

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ SZERELŐVERSENY
MÁRIALIGETI BENCE
Vízmű Panoráma, főszerkesztő

Idén 18. alkalommal került sor a MaVíz országos szerelőversenyére a tavalyi győztes Érd és Térsége Víziközmű Kft. rendezésében. A hagyományoknak megfelelően a verseny idén is két részből állt, gyakorlati és elméleti
részből. A gyakorlati feladatnál két szempontnak kellett megfelelni: egyrészt a kiadott feladatot minél gyorsabban kellett elkészíteni, másrészt
hiba nélkül. A rendezők természetesen gondoskodtak arról, hogy ez ne
legyen olyan könnyű, több apró buktatót rejtettek el. Bár igazából ezek

nem is buktatók voltak, hanem való életet szimuláló esetek, pl. anyaghiba. A részt vevő kollégák ismereteinek bővítésére és motivációjuk növelésére a második napon a szponzorok előadásai és az ezekhez kapcsolódó tesztek és külön nyeremények lehetősége színesítette az eseményt.
A zsűrinek fontos szerep jutott. Ők ellenőrizték egyrészt a szerelési
feladat elvégzését, másrészt a váratlan helyezetekben meghozták a szükséges szakmai döntéseket. A zsűri tagjai: Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, a zsűri elnöke, Lanku Ildikó, az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója, Radács Attila, a Bakonykarszt Zrt.
műszaki igazgatója, a MaVíz Műszaki Bizottságának elnöke, Csáki Attila,
az Interex-Waga Kft. cégvezetője és Várszegi Csaba, a MaVíz munkatársa.
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ürítős csap (3/4)

A tavaly győztes ÉTV Kft. csaAkna rajz
patának is fontos szerep jutott: ők
voltak a versenybírói kar oszlopai.
Az elvégzendő szerelési feladatot az 1. ábra mutatja. Magát a
feladatot több lépcsőben kellett
Isiflo
Isiflo
megoldani, az egyik lépcsőről a
másikra az adott feladatrész megfelelő elvégzése után lehetett
továbblépni. A gyakorlati feladat
számított nagyobb súllyal a versenyben, ami érthető is, hiszen ez
a kollégák fő feladata. Maximum
TH
450 pontot kaphatott a legyorsabb csapat, ha hibátlanul végezte
el a feladatát. A leggyorsabb csaA szerelési feladat egyik része
pat a Kaposvári Víz- és Csatornamű
csapata volt, azonban tőlük a zsűri pontokat vont le kisebb hibáért, így
végül a Szegedi Vízmű Zrt. csapata nyerte a gyakorlati részt, harmadik a
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. csapata lett.
A másnapi teszten nagyon szoros volt a verseny. A három legmagasabb pontszámon (az adható 200 pontból 172–156 pont között) hét
csapat osztozott! Az elméleti versenyt a Fejérvíz Zrt. nyerte, második
holtversenyben a Bácsvíz Zrt., az ÉRV Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt., a
harmadik holtversenyben a Szegedi Vízmű Zrt., az EDRV Zrt. és a Borsodvíz Zrt. csapata.
Bár sok egyéb címen és szponzori teszten kaphattak a csapatok
egyéni elismerést, a versenyben nem értékelték külön a gyakorlati és
elméleti részt, hanem az egyesített eredmény alapján hirdettek végeredményt, amely szintén szoros lett:
25 KPE cső

20 cm

25-25-25 KPE
T-Idom

25-25 90°
könyök idom

25 KPE cső

25 KPE cső

25-25-25 KPE
T-Idom

25-25 90°
könyök idom

1 méter

20 cm

25 KPE cső

1. Szegedi Vízmű Zrt. csapata (Papp Tibor, Butty Zsolt, Tóth Zoltán,
Korom Ferenc): 591 pont
2. Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. csapata (Vincze Tibor,
Albert Gergely, Sárdi Lajos, Farkas Márk): 574 pont
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. csapata (Zagyva László,
András Sándor, Németh Lajos, Kerekes János): 567 pont
4. Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. csapata (Gúth Sándor,
Könczöl László, Nyárádi Zoltán, Vas Gyula): 551 pont
5. Heves Megyei Vízmű Zrt. csapata (Molnár Zsolt, Pap János,
Valovics Viktor, Varga Krisztián): 548 pont
6. Nyírségvíz Zrt. csapata (Kiss Zoltán, Tóth Lajos, Vadász Lóránt,
Nyírcsák Sándor): 537 pont
A verseny különdíjai:
• A legelszántabb vízmű legelszántabb csapata: Alföldvíz Zrt. csapata
• A legjobb csapattáblát készítő csapat: Pannon-Víz Zrt. csapata
• A legjobb elméleti tesztet kitöltő csapat: Fejérvíz Zrt. csapata
Zárásként fontos megjegyezni, ahogyan azt mind a megnyitóban, mind
a zárszóban Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke és Nagy Edit, a MaVíz főtitkára
is elmondták: öröm évről évre látni a kollégák elhivatottságát és magas
szintű szakmai tudását. Jó, hogy vannak, jó, hogy hűségesek az ágazathoz és munkaadójukhoz. Nélkülük a szolgáltatók nem tudnák az alapfeladataikat elvégezni, szükségünk van rájuk. Innen is mondjuk és üzenjük,
és nemcsak az itt megjelenteknek, hanem az otthon maradt társaiknak
is: Köszönjük!
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INTERJÚ A GYŐZTESEKKEL
Az eredményhirdetés után ülök le a Szegedi Vízmű Zrt. nyertes csapatával. Nehéz leülnünk. A csapat tagjai örömmámorban úsznak, a gratulálók sora még hosszú. Aztán csak sikerül leülnünk és megszólaltatni
a győztes csapat tagjait, Papp Tibort, Butty Zsoltot, Korom Ferencet és
Tóth Zoltánt. A kérdésekre a kollégák közösen, egymás szavába vágva,
egymást kiegészítve válaszolnak, ezért a válaszolót egyszerűen Győztes
Csapatnak hívjuk.
Márialigeti Bence: Először is gratulálok nektek a sikerhez. Meséljetek,
kérlek, arról, hogy jött össze a csapat. Ez egy ilyen megmérettetésnél az
egyik legfontosabb pont. Főnöki kijelölés alapján?
Győztes Csapat: Nem! Nyilván a vezetők is segítettek, de inkább teljesítmény alapján állt össze a csapat. A napi feladatokban végzett munka és a hatékonyság, a munkaminőség és a teljesítmény volt a döntő
szempont.
M. B.: Akkor ti egy csapatot alkottok a mindennapokban?
Gy. Cs: Nem. Párokban dolgozunk ugyanazon munkakörben, de eltérő
területen. Mindannyian vízhálózat-karbantartással, javítással, rekonstrukcióval foglalkozunk. Általában párokban dolgozunk tehát, de különböző párokban. Néha nagyobb munkáknál, ahol több emberre van
szükség, ott kerülünk a való életben is egymás mellé.
M. B.: Hogyan készültetek fel? Mi volt a technika?
Gy. Cs.: Csőtörés csőtörés hátán…😊  Viccet  félretéve,  külön a  gyakorlatra 
nem készültünk. A napi munkában találkozunk elegendő olyan helyzettel, akár váratlanul is, amikor komolyabb vagy komplikáltabb együtt
szerelési munkákat kell hiba nélkül megoldani, sok esetben időre. Azt
gondoltuk a vezetőinkkel egyetemben, hogy ennél jobb felkészülési
módszer nincsen.

1. helyezett – Szegedi Vízmű Zrt.

töltöttük ki. Fel is osztottuk egymás között, hogy ki milyen anyagrészt
sajátít el. Úgy tűnik, ez a taktika is sikeres volt, mert a harmadik legmagasabb pontszámot értük el.
M. B.: És most vagytok itt először?
Gy. Cs.: Nem. Így csapatként másodszorra vagyunk itt, de mindegyikünk
többször volt már, más-más formációk tagjaként. Papp Tibor kollégánk
már tizenötödször.
MB: És mit jelent számotokra ez a győzelem?
Gy. Cs.: Óriási elismerés ez számunkra. Nagyon örülünk neki! Egyelőre
fel sem tudjuk még fogni. Nagyon boldogok vagyunk. És külön meg szeretnénk köszönni a vezetőinknek, hogy bíztak bennünk, bíztak abban,
hogy sikerülni fog.
M. B.: Köszönöm, és még egyszer gratulálok!

M. B.: Ezek után mi volt a gyakorlati részben a kihívás?
Gy. Cs: Nem is igazából kihívás volt. Az elsődleges célunk az volt, hogy
hiba nélkül teljesítsük (a való életben is ez a legfontosabb), a második
cél pedig, hogy minél gyorsabban. Úgy tűnik, bejött ez a taktika.
M. B.: És mi volt szerintetek a plusz, ami miatt ti nyertétek a szerelési
részt is?
Gy. Cs.: Az, hogy nem volt hibánk. Időben másodikak lettünk, de hibátlanok. Az időben elsőktől levont büntetőpontok nagyobb súllyal estek
latba, mint a mi lassabb munkánk. Úgy tűnik, jó volt a taktika…

2. helyezett – Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

M. B.: Azért többen is megcsinálták hiba nélkül…
Gy. Cs.: Nálunk fontos volt a rutin és az összeszokottság!
M. B.: Előre leosztottátok, ki mit csinál, ki miért lesz felelős?
Gy. Cs.: Nem. Úgy csináltuk, ahogyan jött. Annyiban szerencsések vagyunk, hogy mindannyian tudjuk a másik dolgát is. Mindenki meg tud
mindent csinálni, így aztán nincs arra szükség, hogy előre eldöntsük, ki
mit csinál majd. Mindenki megfogja a munka végét, és csináljuk.
M. B.: És hogyan ment az elméleti felkészülés? Hogyan készültetek fel?
Gy. Cs.: Jó sok papírral… Kaptunk olvasnivalókat, teszteket, ezeket

3. helyezett – Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VERSENY
KREITNER KRISZTINA
MaVíz

2019. október 9-10-én Kecskeméten került megrendezésre a Magyar
Víziközmű Szövetség, valamint a házigazda Bácsvíz Zrt. közös rendezésében a XV. Országos Ügyfélszolgálati Verseny és Értékesítési Konferencia. A verseny rendkívül jó hangulatban telt, a versenyzők délelőtt
megírták a leveleket, kitöltötték a szakmai tesztet, valamint a totót is, a
délutáni részben pedig közösen megnézték a kedd délután felvett szituációs videókat.

1. helyezett – DMRV Zrt.

2. helyezett – DRV Zrt.

Az esti eredményhirdetést mindenki izgatottam várta, hiszen minden
versenyző szívét-lelkét beletette a felkészülésbe és a versenybe is. A XV.
Országos Ügyfélszolgálati Verseny eredménye:
1. helyezett: DMRV Zrt.
2. helyezett: DRV Zrt.
3. helyezett: ÉDV Zrt.
Az Értékesítési Konferencia levezető elnöke Aczél Péter volt, a házigazda
Bácsvíz Zrt. képviseletében. A szakmai program a Bácsvíz Zrt. által a közelmúltban megvalósított komplex ügyfélszolgálati-számviteli-pénzügyi
rendszer kiépítésének bemutatásával, az éves leolvasásra történő áttérés
szakmai tapasztalatainak ismertetésével és távleolvasásra vonatkozó ismeretek bemutatásával kezdődött. Ezt követően a MATÁSZ-nál lefolytatott
ügyfélszolgálati szupervízió kapcsán hallhattunk egy érdekes előadást. A
VVC: Live bemutatta ügyfélszolgálati rendszerét, valamint az ehhez kapcsolódó hatékony kintlévőség-kezelési módszereit. A NetLife Robotics
Kft. bevezette a hallgatóságot a jövő ügyfélszolgálatának működésébe,
ahol a technológiai fejlődésnek köszönhetően már robotok nyújtják a
kiszolgálást és az ügyfélélményt.
A nap végén a Fővárosi Vízművektől nem a jövőt, hanem a már megvalósult technológiai fejlesztéseket mutatták be; automatizált működéssel, feladatvégzéssel, azaz szoftverrobotok alkalmazásával.

3. helyezett – ÉDV Zrt.
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MITŐL JÓ AZ ÜGYFELES?

INTERJÚ A XV. ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VERSENY
LEGJOBB ÜGYFELESEIVEL

KAPOSVÁRI ZSUZSANNA
ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztályvezető
Fejérvíz Zrt.

Az ágazatunk manapság több kihívással küszködik, a jelenlegi problémáink és feladataink nem egyszerűek. Feladatunk többek között a
szolgáltatástermékeink, -folyamataink felhasználóinkhoz való illesztése
és az esetlegesen létrejövő probléma minimalizálása. A személyes ügyfélszolgálatok sajátos eszközeikkel segítik e célok elérését, de sokkal sajátságosabb helyzetben vannak, mint a versenyszférában tevékenykedő
szolgáltató vagy egy termékgyártó vállalat. A felhasználóink nagyrészt az
ügyfélszolgálati tapasztalataik alapján ítélnek meg minket, persze véleményükben szerepet játszik a vízminőség vagy például a díj is. A közszolgáltatónál nagyon fontos az ügyfélszolgálat működése, milyensége, az
ügyfelesek hozzáállása. Az ügyfélszolgálati versenyek minden évben rávilágítanak arra, hogy a szektor ügyfelesei mennyire profik, képzettek és
emberileg alkalmasak arra, amit csinálnak. Piaci versenyhelyzetben lévő
cégeknél az ügyfélmegtartás alapvető feladat, mindent meg kell tenni
azért, hogy az ügyfél ne menjen át a konkurenciához, nálunk viszont ez
teljesen másként van. A mi területünkön nem beszélünk ügyfélmegtartásról, vásárlásösztönzésről, vevői értékítéletről, de jellemző, hogy megoldatlan gondokkal, problémákkal keresnek meg minket, és ha negatív
tapasztalatokkal távoznak tőlünk, akkor a mi munkánk is nehezebbé válik ezáltal. Ahogy a riportban is látható lesz, sok a visszatérő ügyfél, így
nekünk az ügyfélszolgálati munkát jól kell csinálni ahhoz, hogy a külső
megítélés és a saját magunk elégedettsége is megfelelő legyen.
A most következő interjúmban arról faggattam a verseny legjobb
ügyfeleseit, hogy mi a siker titka, és mitől jó egy ügyfeles. Válaszaikat
hallgatva és a szakma iránti elkötelezettségüket látva még inkább azt
gondolom, hogy az ügyfélszolgálatosok a szolgáltatás elemi részei, akik
mindennap a kirakatban teszik a dolgukat legjobb tudásuk szerint. Követik a belső szabályokat, a jogszabályokat, betartják a különböző rájuk
rótt feladatokat, és mindeközben segítenek a problémákon. Meghallgatnak, kérdeznek, gondolkodnak, és ahogy a konferencián is elhangzott, ebben a segítő pozícióban nap mint nap a koncentrált figyelmüket
használják a munkájuk során a megoldások megtalálása érdekében.
Rendkívüli teherbírásuk, segítőkészségük és emberségük igazán
figyelmet érdemel. Nélkülük az ügyfelek problémái és ügyes-bajos
dolgai megoldatlanok maradnának, sokasodna a panaszok száma, és
nélkülük sok ügyfél egyesen a vezetőhöz sietne gond esetén. Interjúmat a XV. Országos Víziközmű Ügyfélszolgálati Verseny legjobb ügyfeles
különdíját elnyerő, a Pannon-Víz Zrt.-nél dolgozó Kapuvári Imrével és a
győztes Duna Menti Regionális Vízmű legjobb ügyfelesével, Tóth Norinával készítettem.
Kaposvári Zsuzsanna: Mióta dolgozol a cégnél, és mindig is ügyfeles
voltál?
Kapuvári Imre: 22 éve dolgozom a Pannon-Víznél, és a fogyasztói kapcsolatok csoportjához tartozom. Csőtörések kivizsgálásával és azok
jóváírásával foglalkozom. A központi ügyfélszolgálatot immár 10. éve

igyekszem erősíteni mint elsősorban műszakis kolléga, de természetesen minden üggyel foglalkozom, ami csak előfordulhat.
K. Zs.: Mit gondolsz arról, hogy a hétköznapokban mitől jó egy ügyfeles?
K. I.: A segítőkészség az, ami eldönti a dolgot. Minden ügyfél úgy jön
be, mintha egy hivatalba jönne, és ha azt a reakciót látja, hogy itt egy
EMBER van, és például nem egy géppel beszél, akkor ez teljes mértékben megkönnyíti az ügyintézést számára, és a végén úgy megy el az
ügyfélszolgálatról, hogy ide jó volt bejönni.
K. Zs.: Akkor is, ha nekünk számtalan szabályunk és betartandó előírásunk van, és nem biztos, hogy az ügyintézés végkimenetele az, amit a
felhasználó szeretne?
K. I.: Igen. A piros lámpán sem megyünk át, ez is egy szabály, ugyanolyan, mint amik nálunk vannak. Ezt el kell fogadni, ez mindannyiunk
érdeke. A szabályokon belül viszont a segítés a feladatunk.
K. Zs.: Mik azok a tulajdonságok, amik mindenképpen kellenek az ügyfelezéshez?
K. I.: Elsősorban türelem, felkészültség, szakmai tudás szükséges, és
nem utolsósorban tudnom kell, hogy miről beszélek. Én szerelő is vagyok, így átlátok mindent. Ez magabiztosságat ad.
K. Zs.: Mi a véleményed, a cégek hogyan tudják segíteni az ügyfeleseket
ezeknek a készségeknek a kialakításában, fejlesztésében?
K. I.: Ezt magunknak kell összeszedni. Erre legalább 50%-ban születni
kell. Lehet gyakorolni, de akiben nincs empátia, az nem alkalmas ügy-
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felezésre. Az embereket kezelni kell tudni, ez már félsiker. Ezt követően
viszont szerteágazik a dolog, lehet egyszerű ügy és rendkívül bonyolult
is. Ha például valaki bejön azzal, hogy elhunyt valakije, és hoz egy halotti anyakönyvi kivonatot, tudnom kell, hogy nem mosolyoghatok rá,
még akkor sem, ha egyébként a természetem olyan. Ezt már akkor le
kell szűrni, mielőtt leül az ügyfél.
K. Zs.: A szűréshez mi szükséges?
K. I.: Tapasztalat, belső intuíció, amivel ráérzek arra, hogy hogyan kell
viselkednem. Valami átjön, ezt meg kell érezni ahhoz, hogy jól bánjak
azzal, aki leül elém.
K. Zs.: Mi a véleményed, a személyiségjegyek befolyásolják az ügyfeles
milyenségét?
K. I.: Nálunk vannak visszatérő ügyfelek, akik kifejezetten egy ügyfeleshez szeretnének menni, mert
mindig meg voltak elégedve az adott ügyintézővel.
Sokan ezt nem tudják csinálni. Sok kollégát betanítottam már, és nem mindenki maradt meg az ügyfélszolgálaton. Van, akinek nem megy. Ahogy korábban is említettem, erre félig-meddig születni kell.
K. Zs.: Véleményed szerint az ügyfelezés az elmúlt tíz
évben mennyiben változott, vagy változott-e egyáltalán?
K. I.: Szerintem nem változott, ugyanolyan ma is,
mint akkor. A jogszabályok ugyan változtak, de ezeket meg kell tanulni, és kész. Itt emberi kapcsolatok
vannak, ez inkább erről szól. Mi a Pannon-Víznél
nem viselünk egyenruhát, nincs rajtunk egyenkitűző – volt ilyen korábban, de nem vált be –, ez egy
családias ügyfélszolgálatot eredményez, az emberek így nem egy hivatalba jönnek be, hanem olyan
emberek közé, akik az ő ügyeiket elintézik. Az ügyfél
nem kér többet, mint azt, hogy az ügye legyen elintézve. Én a legjobban a reklamációkat szeretem. A
kollégáim tudják, hogy aki reklamációs sorszámot
húz, az hozzám jön. Ha harcolni kell, ha gondolkodni kell, ha meg kell győzni, az az én asztalom. Több
opció lehetséges. Lehet, hogy távolságtartó, visszahúzódó vagy mosolygós a felhasználó. Ezt én már
az elején felmérem. Reklamáció esetén időnként –
persze akivel szemben ez megengedhető – szoktam mondani, tudom,
hogy nekünk van igazunk, csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért… Ekkor elkezdünk beszélgetni, és ha nekünk van igazunk, akkor elmagyarázom, hogy miért, ha neki van igaza, akkor ahogy a versenyen történt,
elnézést kérek. És megoldom az ügyét, mert neki ez a legfontosabb.
K. Zs.: Az ügyfélszolgálati versenyen mi a siker kulcsa?
K. I.: Önmagamat adtam és a 22 év tapasztalatát. Természetesen én is izgultam, ez egy olyan szituáció, ahol remeg a hangunk, a kezünk, és előfordulhat, hogy elvesztjük a fonalat. Ennek ellenére azt mondom, hogy
nem tudnak olyan kérdést feltenni, amivel mi, ügyfelesek ne találkoztunk volna, vagy amit én személy szerint ne csináltam volna meg százszor. Valószínűleg a jelen lévő versenyzők is majd mindent tudnak ezekről a szituációkról. Ha már előjön a feladat, rögtön látom magam előtt a
lehetséges verziókat, utakat, megoldásokat. A mostani talajterheléses
feladatnál is láttam, hogy milyen kimenetel lehetséges, mi a teendő. A
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kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, a rákötés, a kiszámlázott mennyiség, az elhasznált csatornadíj… És ezek mentén vittem a beszélgetést.
K. Zs.: Mi a véleményed, merre tart a jövő ügyfélszolgálata, teret nyer az
online ügyintézés?
K. I.: Vannak, akik szeretni fogják az online vagy telefonos ügyintézést,
de a személyest nem pótolja semmi. Néhány ügyet el lehet intézni telefonon is, de óriási különbség van a személyes és a telefonos ügyintézés
között is. Le lehet ugyan venni hangokat, érzelmeket telefonon is, de
nem ugyanaz, mint ha előttem ülne valaki. A személyes ügyfélszolgálatnál jobb nincsen…
K. Zs.: Köszönöm szépen!
Kaposvári Zsuzsanna: Norina, mióta tevékenykedsz
a DMRV-nél, és mindig ügyfeleztél itt?
Tóth Norina: 11 éve dolgozom a DMRV-nél, és mindig
ügyfélszolgálaton dolgoztam. A személyes és a telefonos ügyfélszolgálaton is részt veszek a munkában.
K. Zs.: Szerinted milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy az ügyfelezést jól csinálja valaki?
T. N.: Szerintem elsősorban határozottság és szakmai szeretet. Szeretni kell, amit csinálunk, és én
nagyon szeretem a szakmámat. Szükséges az emberekkel való jó kommunikáció megléte, a jó megjelenés, a helyes stílus, a megfelelő hozzáállás, és hogy
segítséget tudjunk nyújtani.
K. Zs.: Mi a véleményed, az ügyfelezést bárki meg
tudja tanulni?
T. N.: Szerintem érteni és szeretni kell, amit csinálunk, és mindig meg kell próbálni úgy kommunikálni az ügyfelekkel, hogy értsék a dolgokat a szolgáltató szemszögéből is, nem csak a sajátjukból. Ezt
nem mindenki tudja megtanulni.
K. Zs.: A munkáltatók hogyan tudják segíteni az ügyfélszolgálati munkát? Mit tudnak hozzátenni, mivel
tudnak segíteni?
T. N.: Elsősorban azzal, hogy bíznak bennem. Ha a
feletteseimre gondolok, jó érzéssel tölt el, hogy
tudják, képes vagyok megcsinálni, és értem, amit
csinálok. Ezenkívül szerveznek tréningeket, amelyek nagyon hasznosak.
Nekem fontos volt az, hogy megtanították, megtanultam, hogy mik
azok a szabályok, jogszabályok, amiket tudni kell, egészen pontosan
megmutatva, hogy mi miért történik, mi miről szól, és innentől kezdve
egyértelművé vált a feladat, és én még jobban élveztem az ügyfelezést.
A jogszabály olyan, mint egy jó könyv, ha az ember szeret olvasni, akkor
szívesen böngészi, én szeretek olvasni.
K. Zs.: Szerinted a személyiségjegyek befolyásolják, hogy ki a jobb ügyfeles?
T. N.: Igen. Én egy nagyon jó csapatban dolgozom hasonló adottságú
kollégákkal. A jó kommunikációs készség elengedhetetlen.
K. Zs.: Ha összehasonlítanánk a 11 évvel ezelőtti ügyfelezést és a mait,
akkor mit gondolsz, mi változott az eltelt idő alatt az ügyfélszolgálati
munkában?
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T. N.: Elsősorban én változtam az elmúlt években. Emlékszem a legelső
napra, amikor ügyfélszolgálaton ültem, és féltem, hogy egy ismeretlen
személlyel szemben hogyan tudok majd kommunikálni, hogyan fogom
kifejezni magam, hogy megértsen, egyáltalán meg kellett tanulnom,
hogyan tudok érthető módon üzenetet közvetíteni az ügyfelek felé. Az
évek során én is átalakultam, határozottabb lettem, és megszerettem
a munkát annyira, hogy jól tudjam csinálni. Szeretem, hogy visszatérő
ügyfeleink vannak, és konkrétan kérik, hogy ehhez és ehhez az ügyintézőhöz szeretnének kerülni, ezt azonban már nehéz elintézni a sorszámhúzás miatt. Ugyanakkor levélben is sokszor jön megkeresés név szerint
egy ügyintézőhöz.
K. Zs.: Áruld el, kérlek, hogy az ügyfélszolgálati versenyen mi a sikeretek
titka?
T. N.: Rengeteg felkészülés. Önzetlenül. Amint szabadidőm volt, az volt
az első, hogy a több száz oldalas felkészülési anyagot elővettem, és nekiálltam olvasni. Nagyon szeretem a szituációs gyakorlatot, ugyanakkor
nem tagadom, minden egyes alkalommal izgulok. Mindig próbálom
magamat képezni, és a versenyek során minden évben tanulok valami
újat. Fontos, hogy a szituáció jó és érthető legyen. Ahhoz, hogy a szituáció jó legyen, a mindennapok során tapasztaltak segítenek.
K. Zs.: Ha azt mondom, hogy a „jövő ügyfélszolgálata”, mi jut eszedbe
erről, szerinted mennyire terjed el az online ügyintézés?
T. N.: Szerintem a személyes ügyfélszolgálatra mindig szükség lesz, ez
nem hiányozhat, kell, hogy a két fél találkozzon egymással. Egy bonyolultabb ügyet írásban nehéz elintézni, személyesen könnyebb ma-
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gunkat megértetni. Személyes ügyintézésnél teljesen más a kapcsolat.
Azért is mondom ezt, mert én ezt a munkát hosszú távon is el tudom
képzelni magamnak, még nagyon-nagyon sokáig szeretném csinálni…
K. Zs.: Köszönöm, kívánom, hogy legyen így!
Megköszönve az interjúkat azt gondolom, a jövő az ügyfélszolgálatok
vonatkozásában több érdekes kérdést is tartogat. A Hivatal az egyik
utóbbi előadásán felhívta a figyelmet, hogy hamarosan találkozhatunk
az ügyfélélmény mérésével és vizsgálatával. Vajon mi az, amit egy közszolgáltató ügyfélélményként tud adni a felhasználóknak? Pozitív impulzust? Vagy figyelmességet? Esetleg személyre szabott megkereséseket?
Azt gondolom, ezen a területen ez is valami mást fog jelenteni, mint a
versenyszférában. Hogy pontosan mit, azt hamarosan megtudjuk…
Az utóbbi években a technikai fejlődés a közszolgáltatásba is bekúszott. És bár a jövőben például bármennyire is elterjednek a mobilapplikációk, a személyes ügyfélszolgálatnak mindig lesz jelentősége.
Hiszem, hogy azok a felhasználók mindig be fognak térni a szolgáltatókhoz és az ügyfelesekhez, akiknek az ügye nem intézhető sablonosan, online vagy telefonon otthonról. A szektornak fel kell készülnie arra,
hogy ez a jövőben is kiemelt terület lesz, és az ügyfeleseket továbbra is
képezni kell, tehát gondot kell fordítani az ügyfélszolgálat milyenségére,
működésére.
Bár a felhasználó rendelkezésére több lehetőség is áll az ügyintézésre, mivel már csak olyan ügyfelek mennek be az ügyfélszolgálatokra,
akiknek az ügye nem sztenderd, hanem speciális, reményeim szerint az
ügyfelesek a jövőben még inkább felértékelődnek.
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HA A LEHETŐSÉG A KEZÜNKBEN VAN, HASZNÁLJUK KI!

INTERJÚ CSAPÓ IMRÉVEL
AZ AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL
ZSEBŐK LAJOS
a MaVíz munkatársa

A nagy árvíz mindent elöntött, a plébános a templomtoronyban
talált menedéket. Jött érte két csónak is, de ő maradt, mondván,
az én istenem majd megsegít engem, hagyjanak békén. A víz
egyre emelkedett, már fel kellett másznia a torony tetejére,
amikor helikoptert küldtek a megmentésére. De ő csak nem
ment, mondta, az én istenem majd csak megsegít. Persze
megfulladt, és végül a mennybe került. Isten színe előtt sértve
kérdezte: miért nem segítettél rajtam, hiszen mindig hittem
benned? Mire a jóisten: mit gondolsz, miért küldtem érted azt a
csónakot, majd az utolsó pillanatban a helikoptert is? De neked
semmi sem volt jó. Ez a tanmese jutott eszembe a beszélgetés
után, az elején pedig már vettem a levegőt, hogy kérdezzek, de
nem az enyém volt az első szó.

Csapó Imre: No milyen az első benyomás?
Zsebők Lajos: Azt látom, hogy
rend van az udvaron, bent az előtérben és itt az irodában is, látszik,
hogy van gazdája a vízműnek. Ez
azt sugallja, hogy a dolgok is rendben mennek, de hadd kérdezzek
én. Milyen manapság vízműigazgatónak lenni?
Cs. I.: Nem akartam igazgató lenni, de mérlegelnem kellett: vagy
elvállalom, és folytatjuk az építkezést úgy, ahogy mi, ittlévők jónak
látjuk, vagy idekerül valaki kívülről,
és akár kezdhetünk elölről szinte
mindent. Amúgy is azt tartom, ha
a lehetőség a kezemben van, élni
kell vele. Eleinte voltak álmatlan
éjszakáim, de most már egyáltalán
nem bánom, hogy így döntöttem.
Jó az AQUA igazgatójának lenni, jó
elmenni az önkormányzatokhoz, de akár egy-egy lakossági fórumra is.
Úgy látom, megbecsülnek bennünket. A FEF (fogyasztói elégedettségfelmérés) is az országban a második legjobb vízműnek hozott ki bennünket. Én büszke vagyok arra, hogy igazgató vagyok, hogy rendezni,
jobbítani tudom a cég működését és a szolgáltatást, büszke vagyok arra,
hogy eljutottam, illetve eljutottunk idáig, és arra is, hogy képes vagyok,
illetve képesek vagyunk munkatársaink életminőségén javítani.
Zs. L.: Ilyeneket ritkán hallok mostanában, de mondana kicsit többet a
váltásról?

Cs. I.: A cég 1994-ben jött létre úgy, hogy Mosonmagyaróvár,
Levél és Hegyeshalom kivált a Győri Vízműből. Én már ezt
megelőzően, 1990-től itt dolgoztam különböző beosztásokban. A 2015. évi igazgatóváltáskor a vízmű pénzügyi helyzete
meglehetősen rossz volt, elsősorban a 2011-ben indított, ivóvíz-palackozással foglalkozó vállalkozásunk miatt. A pénzügyi
helyzetünket akkor 200 milliós hitel jellemezte. Tulajdonképpen emiatt döntöttek a tulajdonos önkormányzatok a vezetőváltásról. Ma tartósan több száz millió forint van elkülönítve a
számlánkon, és a hitelállományunk visszafizetésre került.
Zs. L.: A cégről majd beszéljünk még, de előbb lássuk az életutat
és azt, miként lett egyáltalán vízműves.
Cs. I.: Én már mosonmagyaróvári vagyok, de a felmenőim egy
közeli faluban, Mecséren éltek. Az egyik ágon a nagyszüleim és
édesapám is megbecsült kereskedő volt. Ezt azért mondom így,
mert akkoriban egy faluban a kisbíró, a tanító, a pap mellett a
boltos is a falusi értelmiség része volt. A másik ágon a felmenőim mezőgazdasági munkával foglalkoztak. Tehát faluról származom, és a mai napig kötődőm a faluhoz, az ott élő emberekhez. Néha azt látom, hogy ott
tisztábbak az életviszonyok még ma is, és általában őszintébbek, tisztességesebbek az emberek. Különösen sokat jelentett az apai nagyapám,
aki most is minta számomra. Nagyon érdekes ember volt. Anyanyelve
magyar, de mivel Bécsben is kereskedett, természetesen tudott németül,
a hadifogságban megtanult olaszul, és ha már a monarchia állampolgára, akkor azt gondolta, a cseh nyelvet is beemeli. Aztán az ötvenes
években, miután elvették tőle a boltot és a nagy házat, egy marhaistálló-
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ban folytathatta, de az a csodálatos, hogy nem tört vagy keseredett meg,
tartása volt, és továbbra is derűsen szemlélte a világot. A másik ágon is
két lábbal álltak a földön, noha saját maguk kétkezi munkából éltek, öt
gyereküknek már szakmát adtak, és ennek egyenes folytatása volt, hogy
a 9 unoka mindegyikének – köztük nekem is – diplomája van. Rátérve
így a tanulásra, általános iskolába itt Mosonmagyaróváron jártam, majd
Győrbe, a Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolába mentem tovább, és
onnan már egyenes út vezetett a bajai főiskolára.
Zs. L.: Miért oda?
Cs. I.: Gyerekoromban azt gondoltam, vagy valami olyan pálya kéne nekem, ahol építeni lehet, vagy katona leszek. Utóbbi szándékom élesen
szemben állt szüleim és a szélesebb család karhatalmi erőkről vallott véleményével (mely vélemény az 1956-os eseményekre vezethető vissza),
így maradt a valamit építeni. És ekkor jött
a nagynéni, aki a Mayerben tanított kémiát
és biológiát. Azt mondta nekem, ne akarjak
én mindenáron építeni, a vízszolgáltatás és
annak fejlődése sokkal nagyobb perspektívát jelent, menjek az iskolájukba, legyek inkább víztechnológus. Ezen elgondolkoztam,
és végül megfogadtam. Amikor már benne
voltam, meg is szerettem.
Zs. L.: Baja után, gondolom, jött a munkahelykeresés.
Cs. I.: Igen, de az utolsó főiskolai évemben
megkerestem Győrben a megyei vízművet,
Árvíz 2013
és tanulmányi szerződést kötöttem. Így
1990-ben, amikor végeztem, eleve megvolt
a helyem, és a mosonmagyaróvári üzemhez pont beosztott mérnököt
vártak. A legelején segédművezetőként kezdtem. Azután egy évig katona voltam, és visszajöttem után nem sokkal történt, hogy a Feketeerdei
vízmű átadásakor odajött hozzám egy öltönyös ember, és kérdezgetett,
hogy mi a véleményem a megvalósult létesítményekről. Én őszintén elmondtam neki a véleményemet, bár fogalmam sem volt, kivel beszélek.
Egyszer csak behívattak a győri központba, hogy Rovács Gábor, a cég
főmérnöke akar beszélni velem. Te jó ég, mit csinálhattam, de lesz, ami
lesz, bemegyek. Kiderült, a főmérnök a feketeerdei öltönyös volt, és azt
mondta: te leszel a mosonmagyaróvári üzemelésvezető. Elvállalod-e? Én
már akkor is azt gondoltam, élni kell a lehetőségekkel. Így 1993 márciusától huszonnégy évesen egy város vízellátásáért feleltem.
Zs. L.: Úgy látom, az életút összeforrt a cég történetével. Folytassa csak,
de előbb még hadd kérdezzem meg: Bajával befejeződött a tanulás?
Cs. I.: Baján nyolcan-tízen jó barátságban voltunk, és így ebből a csapatból többen együtt jelentkeztünk a szakmérnöki képzésükre is, ahol
1996-ban végeztünk. Páran közülünk ezzel sem elégedtünk meg, és
2000-ben beiratkoztunk a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki
képzésére, ahol infrastruktúra-építő mérnöki diplomát szereztünk.
Zs. L.: Folytassuk a céggel!
Cs. I.: 1994-ben a megyei vízműből kiszakadó önkormányzatok létrehozták az AQUA Szolgáltató Kft.-t, és én mosonmagyaróvári lakosként
inkább itt maradtam vízellátási ágazatvezetőnek. 2012-ben a főmérnöki
beosztás következett, és 2015 óta vagyok igazgató, amiről már beszéltünk. Közben változott a cég is, mert a 2012-es integráció során vis�szajöttek azok a települések, melyek korábban távoztak. Így ma már 24
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településen szolgáltatjuk az igen jó minőségű ivóvizet, és valamennyi
településen elkészült a szennyvízelvezető rendszer is, nyilván a hozzájuk
tartozó tisztítótelepekkel együtt.
Zs. L.: A tiszta vízről jut eszembe, hogy a kilencvenes évek elején a vízlépcsőépítés kapcsán a legfőbb érv a vízlépcső megvalósításával szemben az volt, hogy a Duna duzzasztásával a visszatartott vízből kiülepedő
összetevők bejutnak a kavicsösszletbe – akkor úgy mondtuk, hogy Közép-Európa legnagyobb felszín alatti édesvízkészletébe –, és elszennyezik
azt. Tudván, hogy a megépült dunacsúnyi gáttól a dunakiliti kutak pár
kilométerre vannak csupán, azt kérdezem, tapasztaltak-e ebből bármit is.
Cs. I.: A kiliti kutak 100 és 120 méteresek, 80 métertől szűrőzöttek, de
eddig semmiféle kiülepedésre utaló vízminőségromlás nem jelent meg,
a kavics által megszűrt vizet technológiai beavatkozás nélkül adjuk a hálózatra. Sok vízművállalattal szemben nekünk
ez helyzeti előnyünk, de van más is.
Zs. L.: Még mi?
Cs. I.: Sokat hallunk a pénztelenség okán a felújítások elmaradásából származó veszélyekről,
ami nálunk egyáltalán nem kérdés, mivel Mosonmagyaróvártól és Jánossomorjától eltekintve valamennyi vízellátó és szennyvízelvezető
rendszerünk még szinte újnak számít, a legidősebb is 25 éves. Mosonmagyaróváron pedig a
90-es évek közepétől folyamatosan, előre eldöntött ütemezés szerint újítjuk fel a hálózatot.
A nagy átmérőjű AC-csövekkel nincs gondunk,
az elosztóhálózaton pedig már szinte mindenhol kicseréltük őket. Ebben igen jó partner az
önkormányzat. A városi víztorony felújításához most nyertünk 70 millió
forintot, és a saját résszel sem lesz gond. Tehát ezzel előnyösebb helyzetben vagyunk, mint több szolgáltató, de abban is különbözünk, hogy
míg általánosan igaz, hogy az ellátórendszerek a korábbi két-háromszoros vízigényre épültek ki – ami vízminőségi problémákat okoz –, addig
nálunk pont fordított a helyzet, néhol nem győzzük a növekvő lakossági,
de a gazdasági vízigények kielégítését sem a rendelkezésünkre álló kapacitással. Egyre többen települnek a térségbe, és a gazdaság is intenzívebben fejlődik, mint általában.
Zs. L.: Ez bizony bővülő piacot jelent, ami feltétlen versenyelőny, de tudnak versenyezni a munkaerőpiacon is?
Cs. I.: Azért nálunk sincs minden tekintetben kolbászból a kerítés. A legfőbb gondot nem is a munkaerő megtartásában, hanem az utánpótlásban látom. A legtöbb helyen, így nálunk is megszűnt a vizes szakképzés.
Megkerestem a Kereskedelmi és Iparkamarát azzal, hogy vállaljuk a képzés gyakorlati részét, de ebbéli szándékunk kevés volt ahhoz, hogy létrejöjjön valami. Ezen a területen egyelőre nem látok más megoldást, mint
amit jelenleg is csinálunk. Felveszünk érdeklődő szakmunkás, érettségizett vagy éppen diplomás fiatalokat, és cégen belül kiképezzük őket
saját magunknak. A tanulás a felsőfokú végzettségűeknél is segíthet a
helyzeten. Nálunk a hidrogeológus gépésznek, a biológus vegyésznek
tanul, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, hiszen a
szakemberhiány minden szinten érezhető.
Zs. L.: És meg tudják fizetni őket?
Cs. I.: Ha megfizetni nem is tudjuk őket, de tudjuk biztosítani azt a jövedelmet, amiért itt maradnak. Ez nem ugyanaz a fizetés, mint az Audinál,
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de a munka sem ugyanaz. Voltak,
elkerülni az ilyen helyzeteket.
akik elmentek 8-10 év után, de vis�Zs. L.: Nézzük most a cég működészajöttek fél év múlva, mert nem
sét. Miként sikerült talpra állni, és
érezték jól magukat a gyárkapun
hol tartanak most?
belüli, szigorú fegyelmet is elváCs. I.: A legfontosabb, hogy Moró hajtásban. Az elmúlt három év
sonmagyaróvár önkormányzata elmindegyikében 10 százalék körüli
adta az ivóvíz-palackozót, ami csak
béremelést hajtottunk végre, de
veszteséget termelt. Áttekintettük
véleményem szerint nekünk vanaz egyes folyamatokat, és mindent
nak olyan versenyelőnyeink is, amik
racionalizáltunk.
a hivatástudat mellett idekötik az
Ez nem vakon végrehajtott
embereket. A munkát, igaz, a szaköltségcsökkentést jelentett, habadban, de szabadon végezhetik,
nem egyszerűen elhagytuk azt, ami
nincsenek bezárva a gyárba, csaelhagyható, és erősítettük, illetve
ládiasabb a hangulat, és embersébevezettük azt, ami észszerű és
2017. Kimle Biella csarnok továbbtanulási nap
gesebb a bánásmód a munkaválhatékony. Csak olyan dolgokat vetlalókkal. Régebben egyértelműen
tünk, amik valóban szükségesek, és
presztízst jelentett vízművesnek lenni, és én nagyon bízom benne, hogy amiket meg is tudtunk saját erőből venni. Úgy kezeltük és kezeljük a
ez az érzés vissza fog térni. Egyébként amikor igazgató lettem, akkor azt vállalatot, mint egy családi költségvetést. Addig nyújtózkodunk, amíg a
gondoltam, hogy a legtöbb figyelmet a tulajdonosokkal és a hatóságok- takarónk ér. Én magamra nézve is azt tartom, hogy bolond az az ember,
kal való együttműködésnek kell szentelnem, de ez nem így van, mert a aki jobban táncol, mint ahogy tud.
legfontosabb teendőmet éppen az emberekkel való foglalkozás és törőMindemellett szétnéztünk, miből tudunk pénzt csinálni, kihasználva
dés jelenti. Én úgy tartom, ha adok, akkor kapok is, de úgy is mondha- az adottságainkat és lehetőségeinket. Nálunk a rendszereinken építési
tom, ha adok, akkor kapjak is. Tehát vannak elvárásaim a munka kapcsán. munkát nem végezhet más, csak mi, mert nem engedünk oda másokat.
Idén közel 10 önkormányzat területén építünk ki kisebb-nagyobb telZs. L.: Ez már egy vezetői elv. Még miket tart fontosnak vezetőként?
kesítéshez vízi közművet, és ennél jóval több ipari-kereskedelmi létesítCs. I.: Én a legmesszebbmenőkig igyekszem megtalálni a közös megol- mény bővítésében is részt veszünk kivitelezőként.
dásokat beosztott munkatársaimmal. Mondják is rám, Imre nem szeret
Bérbe adjuk víztornyainkat a telekommunikációs cégek antennái
nemet mondani. És valóban, én mindig az igeneket keresem, mert ez vi- számára, és a területünkön lévő csapadékcsatornákat is mi üzemeltetszi előre a céget, de meggyőződésem, hogy az egész világot is. Azt kere- jük vállalkozásban, de szintén vállalkozásban üzemeltetünk tejüzemi
sem, hogyan tudjuk együtt megolelőtisztítót is. Mi tudomásul vettük,
dani a problémákat. Fennkölten azt
ahhoz, hogy pénzügyileg rendbe
is mondhatom, hogy szeretek szejöjjünk, vagy többet kell dolgozni,
retve nevelni, a másikat tiszteletvagy kevesebbet kell költeni, de
ben tartva elérni az eredményeket.
még jobb, ha mindkettőt megszívElmegyek a legvégső határig, de
leljük.
ha eljutottam odáig, és még sincs
eredmény, akkor bizony azt monZs. L.: Amikor kinyitottam a honlapdom, oda kell ütni. A következő
jukat, első helyen azt láttam, mikor
elvem, melyet szeretnék mind jobhova mennek olajat begyűjteni. Ez is
ban betartani, a következetesség.
valamiféle vállalkozás?
Ne legyen olyan, hogy neked megCs. I.: Egy szennyvízépítési projekt
engedem, másnak nem. Ez mindig
kapcsán tettük ezt a vállalást, ami,
visszaüt. Egyébként nem gondomondhatom, bejött, mert lakossági
lom, hogy különösebben magaszkörben igen nagy a támogatottsátos vezetői elvekre van szükség a
ga. Ebből nincs közvetlenül bevéjó vezetéshez. Egy vezetőnek elsőtelünk, de az költségcsökkentést jesorban a saját személyisége hozza
lent, hogy nem kell a WC-csészékbe
AQUA Kft. 25 éves jubileumi ünnepség
a vezetői tulajdonságokat. Nem tuöntött olajat leúsztatni a csatornán,
dom, de nem is akarom szétválaszés így az nem okoz gondot a szen�tani ezeket. Én olyan vezető vagyok,
nyvíztelepen. De az is lehet, hogy
amilyen ember. Tisztelni kell a másikat, és meg kell bízni benne. Azt kell pénzt fog hozni a házhoz, mert épp most tárgyaltam egy vállalkozóval,
elérni, hogy neki jó legyen, mert akkor nekem is és a cégnek is jó. Nem aki beszállna a gyűjtésbe, az olajat ugyanis kivinné Ausztriába, ahol felszabad vezetőként elkülönülni, az emberek között kell élni. Az én ajtóm dolgozza. A cég kétmilliárd forintot meghaladó árbevételéből az alapmindig minden munkatárs előtt nyitva áll. Viszont ha bejön hozzám va- tevékenység 1,7-1,8 milliárd forint. A vízellátási ágazat nyereséges, de a
laki, legyen felkészült, és tudja, hogy mit akar. Mint mondtam, vannak szennyvízelvezetés és -tisztítás igencsak veszteséges. Viszont a másodelvárásaim is, amiket egyértelműen meg szoktam fogalmazni. Mind e lagos tevékenységek 4-500 millió forintot hoznak, amivel a cég összesszép dolgok mellett azért bevallom, néha én is kiakadok, de igyekszem ségében nullszaldó feletti eredménnyel tud zárni.
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Zs. L.: Ezekkel a vállalkozásokkal azt
akarja mondani, hogy az a megoldás,
hogy a szolgáltatásnál keletkező
veszteséget a másodlagos tevékenységek nyereségével kell kompenzálni? Ez lenne a rendje?
Cs. I.: Nem, én csak azt mondom, ha
kénytelen vagy vállalkozni, akkor
vállalkozzál. Mennyivel könnyebb
kiállni az emberek elé azzal, hogy
a múltkor is 10%-os volt a béremelés, és most is ennyi lesz, mint hogy
arról beszéljek, hogy mindenki felelőtlen, aki ezt a nehéz helyzetet
előidézte.
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minél inkább elkötelezett a cég
vezetése a jó, illetve hatékony gazdálkodás mellett. Az önkormányzati cégeknél ez biztosíthatóbbnak
tűnik. De én nem tudok jövendőt
mondani, eléggé kiszámíthatatlan
minden.

Zs. L.: Mit tehet a MaVíz ez ügyben?
Cs. I.: A MaVíz nagyon sok mindent
tett, és én MaVíz alatt nem csupán
a titkárságot értem. A MaVíz mi
magunk vagyunk. Tisztelem azokat,
akik a munkájuk mellett szerepet
és különmunkát vállalnak az ágazat helyzetének és képességének
AQUA Kft. 25 éves jubileumi ünnepség
jobbításában. Ezt a legkomolyabZs. L.: Milyennek látja azt a műszaki
ban mondom. Itt is látszik, hogy a
szakmai színvonalat, ami az önök cégét, de akár az egész ágazatot jel- vízművesek és a titkárság alkalmazottai mily mértékben elkötelezettek
lemzi?
a munkájuk és egymás iránt. Azt is látom, hogy mindenkit a jobbítás
Cs. I.: Az igazat megvallva az egészre nincs rálátásom. Ami bennünket szándéka vezérel. Lehet, hogy vitatkozunk azon, mit hogyan csináljunk
illet, mondtam, a rendszereink Mosonmagyaróvár kivételével elég fiata- a részleteket illetően, de a fő kérdésekben mindenki képes együttműlok, és tudják hozni azt a szolgáltatásminőséget, ami elvárható. A távmű- ködni. Azonban az érdekérvényesítés eredményessége nem csupán
ködtetés teljes körű, minden létesítmény egy központi diszpécserszolgá- a MaVíz-en múlik, hiszen nyolcféleképpen nekifutott, de mindig falba
lattól irányítható. Mosonmagyaróváron is csak a szennyvízcsatornákkal ütközött – szoktuk mondani. Persze ez sem egészen igaz, mert a pályáés az átemelőkkel van gondunk. Ezeket folyamatosan béleljük, illetve zatok révén elindult valami. Itt a rekonstrukciós, az energiahatékonysávégezzük a felújításokat. Volt egy nagyon jó lépésünk, amit másoknak gi és a szemléletformálási pályázatokra gondolok. Ebből azt szűröm le,
is ajánlani tudok. Az összes olyan nagyfogyasztónál, ahol saját kutat is hogy látszik, a politikai döntéshozók eljutottak odáig, hogy belássák, baj
használnak, a szennyvíz kibocsátásánál indukciós mérőket építettünk van. Ez még nem igazi megoldás, de a pályázatokon keresztül a cégek
be saját forrásból. Nem volt olcsó, de megérte, mert pár hónap alatt pénzhez juthatnak. Persze az önrész előteremtése gátat jelent, ezért
megtérült az áruk. A vízmérők távleolvasásánál még vannak teendőink, nem is hiszem, hogy a mostani keretek többszörösét ki lehetne írni. Az
de rövidesen meg fogjuk oldani.
igazi megoldás viszont – mint már
mondtam – a díjemelés. Sajnos erre
Zs. L.: Milyennek látja az ágazat
még nincs fülük a döntéshozóknak
helyzetét? Elsősorban a cégek gazaz elvek, a kialakított gyakorlat és
dálkodására gondolok, de kíváncsi
az elhangzott ígéretek miatt. Felvagyok arra is, milyennek látja a jeültek egy olyan vonatra, ami rossz
lenlegi szolgáltatói struktúrát.
irányba megy, de meggyőződésem
Cs. I.: A helyzetet illetően hasonló
szerint lassítani fognak, és kénytea véleményem nagyon sokunkélenek lesznek átülni egy másikra.
hoz. Egy-két éven belül valaminek
történnie kell, mert sok cég tekinZs. L.: Felvetődik a kérdés: a tulajtetében a helyzet gazdálkodási
donos önkormányzatoknak milyen
oldalról tarthatatlan. Amíg befaszerepük lehet a változásokban?
gyasztott és rezsicsökkentett díjak
Cs. I.: Ők – legalábbis az én körvannak érvényben, addig csak az
nyezetemben – átlátják a helyzetet,
működik, hogy „csináljatok, amit
konstruktívan viselkednek a jogtudtok”. Azonban a feltételek, illetszabály adta lehetőségeiken belül,
ve a képességek cégenként nagyon
de igazán nem tudnak segíteni, viAQUA Kft. 25 éves jubileumi ünnepség
különbözőek. Én viszont a megolszont nem is nehezítik a helyzetündást nem a közműadó eltörlésében,
ket. Annak idején – az árhatósági
másféle elosztásában és nem is az áfacsökkentésben látom, hanem arra jogkör tekintetében – szakmailag több helyen valóban nem voltak kévan szükség, hogy a pénzügyi adatok alapján a MEKH cégenként tegyen pesek betölteni a szerepüket, a mostani szabályozás miatt pedig megledíjemelési javaslatot a miniszternek – mint ahogy ezt tudomásom sze- hetősen súlytalanná váltak.
rint minden évben meg is tette –, és szülessen meg az a politikai döntés,
hogy a miniszter ezt ki is hirdethesse. Ezt én elkerülhetetlennek látom. Zs. L.: Szóval nem könnyű a helyzet. Nagy bátorság az, ha ilyen körülméA struktúráról az a véleményem, erősen lejt a pálya a regionális szolgál- nyek között valaki első számú vezetői posztot vállal. Folytatni fogja, ha
tatók javára. Márpedig egy cég annál gazdaságosabban tud működni, lesz rá módja?
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Cs. I.: Olyannyira, hogy legnagyobb tulajdonosunk, a mosonmagyaró-

CS. I.: Mint majdnem mindennek, vannak pozitív és negatív vonatko-

vári önkormányzat már meghozta a döntést, továbbra is engem java-

zásai. Az általános felmelegedés és a szeszélyes csapadékjárás növeli

solnak ügyvezetőnek újabb pályázati ciklusban. Még hátravan a cégünk

az eladott víz mennyiségét, ami nyilvánvalóan a szennyvízvonalon is

közgyűlésének döntése, ami a lap megjelenése előtt meg fog történni.

megjelenik árbevétel-növekményként. Ez jól látszik az elmúlt 4-5 év ár-

Zs. L.: Azért öntől is megkérdezem: milyen tanácsokat adna egy új igaz-

eddiginél sokkal nagyobb figyelmet és főleg több pénzt kell fordítani,

bevételein. Hátrányként azt látom, hogy a csapadékvíz-elvezetésre az
gatónak?

mert ez a szennyvízelvezetést és -tisztítást már most is ellehetetleníti.

Cs. I.: Legyen optimista, mert a helyzet kénytelen jobbra fordulni. Első-

Ezt csak tetézi az esővíz bevezetése a csatornákba, mert ez is gyilkolja

sorban a munkavállalóira figyeljen, építsen jó csapatot, és becsülje meg

a rendszereket.

az embereket, mert ezen fog múlni a cég sorsa. Legyen elkötelezett a
társadalom irányában, folyamatosan tartsa fenn az ellátásbiztonságot,

Zs. L.: Mi az, ami a munkája mellett fontos az életében, mi az, ami örömöt

és ahol csak tud, javítson a szolgáltatás színvonalán. Illeszkedjen be a

okoz?

környezetébe, építsen ki kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a tulaj-

Cs. I.: A család mellett két dolog: a természet és a mozgás. Ehhez na-

donosokkal, a hatóságokkal, a társszolgáltatókkal és a beszállítókkal.

gyon jó helyen lakom, a Szigetköz nagyszerű hely a biciklizéshez és a

Ezenkívül nem kell több tanács, mert ha rátermett, meg fogja találni

kenuzáshoz. Egyedül is elmegyek ezeket művelni, hetente akár több-

azokat az eszközöket, amikkel

ször, de barátokkal vagy a

a cég vezetésében a legered-

családdal még jobb. Nemrég

ményesebb lehet. És tartson

voltunk 4-5 napos kirándulá-

ki, mert véleményem szerint

son Koperben és a Garda-tó-

rövidesen kormányzati be-

nál, és természetesen vittük

következtében

a bicikliket is. Feleségem

is kedvező változásoknak kell

óvónő, nagyobbik lányom

avatkozások

bekövetkezniük a cégek éle-

már végzett közgazdász, a ki-

tében.

sebbik jogi egyetemre jár, az
ő sikereik számomra mindig

Zs. L.: Mit jelent a környezet-

örömöt

védelem számunkra, vízműve-

ségük nagyon fontos a szá-

sek számára?

momra, és bízom benne, ők

Cs. I.: Szerintem nem hangsú-

sem vágynak külföldre, mint

jelentenek.

Közel-

lyozzuk eléggé, hogy a szen�-

ahogy én sem, mert meg�-

nyvíz elvezetésével és meg-

győződésem, az életet itt

tisztításával mi a legnagyobb
horderejű környezetvédelmi

kell leélni, ahova a gyökerek

2018. Csapatépítő kirándulás a Bakonyban

kötnek. Ezt nem pótolhatja a
3500 eurós fizetés, attól nem

tevékenységet folytatjuk, és
vízbázisaink megóvása nemcsak nekünk létkérdés, hanem minden fel-

leszek boldog. Ha én hetente kétszer nem mehetek el édesanyámhoz,

használónak. Ez benne van a cégekben, de nem kap elég nyilvánossá-

már rosszul érzem magam. Nincs annál jobb, mint a családdal vagy a ba-

got. Mi is tartunk a víz világnapján egyhetes eseménysort, de ez kevés.

rátokkal leülni együtt egy marhapörköltre vagy elmenni egy vasárnapi

Ezért is örülök a szemléletformáló pályázatnak. Amúgy azt látom, hogy

biciklitúrára. Már csak unokákban van hiány, nagyon várom őket. A víz is

a Föld népessége oly mértékben gyilkolja a környezetet, hogy ez már

örömöt okoz akár folyékony, akár szilárd állapotában, a kenuzás mellett

rövid távon is vissza fog csapni. Indiában már nem egy nagyvárosba tar-

szeretek úszni és síelni, de legjobban a vadvízi evezést élvezem. Azért

tálykocsikkal kell szállítani az ivóvizet. Amíg az emberek nem változnak,

érdekel az ókori és a középkori történelem is, sok ilyen tárgyú könyvet

nem is lesz megoldás. Nagyon nem mindegy, hogy milyen az az élettér,

olvasok. A sportversenyek követése nem vonz különösebben, legfeljebb

ahol élünk. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, sokat járom a környéket

az amerikai focit nézem meg. Szeretem a jó zenét is, minden stílusában.

szárazon és vízen is, és látom, milyen gyönyörű, ahol élünk. Számomra

De, mint mondtam, a legfőbb jó együtt lenni a szeretteinkkel, barátaink-

ez azt jelenti, hogy nekünk még van mit megóvni. Nagyon nagy kérdés,

kal, kollégáinkkal. Azt mondom, a magánéletben is legyünk optimisták,

hogy ahol már lepusztult a környezet, mit tesznek az ott élők. Azt mond-

ha kell, röhögjünk bele a világba, tanuljunk meg lazítani.

ják-e, hogy helyben változtassunk, vagy hagyjuk itt az egészet, és menjünk oda, ahol kedvezőbbek a feltételek és az életviszonyok. Számomra

Zs. L.: Szerencsés embernek tartja magát?

nyilvánvaló, hogy segíteni kell a helyben maradásukat.

Cs. I.: Igen, kifejezetten. Ehhez alapot ad a szakmai életutam, a szeretett
családom, a barátaim és nagyszerű kollégáim.

Zs. L.: Ez egyszerűen hangzik, de nagyon nehéz dolog, főleg ha a globális
éghajlatváltozás olyan hatásait is mellé tesszük, melyeknek nem feltétlen
okozói a helyben élők. De ha már itt tartunk, mit jelent nekünk, vizeseknek az éghajlatváltozás?

Zs. L.: Kívánom, maradjon így, köszönöm az interjút.
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