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Egy évvel ezelőtt azzal a szándék-
kal vállaltam el a Vízmű Panorá-
ma főszerkesztői feladatait, hogy 
egy tartalmában és megjelenésében 
egy   aránt színesebbé váló lapot hoz-
zunk létre, amely reflektál a víziköz-
mű-ágazatban zajló átala ku lásra, 

a Magyar Víziközmű Szövetség tag-
ságát foglalkoztató aktuális kérdé-
sekre, megőrizve értékközpontúsá-
gát, az igényes szakmaiságot. A lap 
megújult. Ezúton szeretném meg-
köszönni mindazt a segít séget, tá-
mogatást és észrevételt, amit a szer-
kesztőbizottságtól és a tagságtól a 
lap szerkesztése során kaptam. Az 
Önök segítsége nélkül nem jött vol-
na létre az új Vízmű Panoráma.

2012. december 1-jével a Szent 
István Egyetem rektora megbízott 
az Ybl Építőmérnöki Intézet intéze-
tigazgatói feladatainak ellátásával. 
Ezzel kari kötelezettségeim olyan 
mértékben sokasodtak, hogy a to-
vábbiakban sajnos nem tudom el-
látni a Vízmű Panoráma főszerkesz-
tői teendőit.  

Nekem élmény volt ez az egy 
éves időszak, kiváló kollégákkal 
dol gozhattam együtt. Bízom ab-
ban, hogy kapcsolatunk megma-
rad, és mint szerkesztőbizottsági 
tag, továbbra is hozzá fogok tudni 
járulni a Vízmű Panoráma szakmai 
sikerei hez. Kívánok a Vízmű Pano-
rámának újabb sikeres évfolyamo-
kat, Önöknek pedig boldog, békés 
új évet!

Dr. Dombay Gábor

Sok új helyzetet tapasztaltunk meg, míg a 
törvény által generált folyamatok beindultak 
és lezajlottak. 2012-ben már saját bőrünkön 
éreztük annak hatását, hogy díjainkat közpon-
tilag szabályozták, hogy gazdálkodásunkat a 
törvény alapelveinek megfelelően át kell ren-
deznünk. Sajnos megértük azt is, hogy a fel-
használói egyen értékekért folytatott harcban 

„üzemeltető üzemeltetőnek farkasa” lett.
A Szövetség elnökeként bevallom, nagyon 

nehéz dolog a tagszervezetek néha egymás-
sal ellentétes érdekeit képviselni, ezért mikor 
munkánkat végezzük, nem is az egyes szerve-
zetek, hanem a szakma jövője lebeg célként a 
szemünk előtt.

Úgy gondolom, ágazatunk alapjaiban ren-
de  ződik át, egy új korszak kezdődött. Dale 
Carne gie így gondolkodik a változásról: „Mindig 

légy nyitott a változásokra. Üdvözöld őket. Ku-
tass utánuk. Fejlődni csak úgy tudsz, ha nézete-
id és elképzeléseid újra és újra átvizsgálod.”

A magam részéről egyetértek a híres szak-
ember véleményével. Meg győ ző dé sem, hogy 
a megújulás ra időről időre szükség van. Saját 
magunk is éreztük és kívántuk ezt már a tör-
vény megszületése előtt is. 2012-ben sok új 
feladattal kellett szembenéznünk, de nem lesz 
ez másként idén sem. 2013-ban is várnak ránk 
új kihívások, melyeknek meg kell felelnünk és 
a megkezdődött változás ezáltal is bizonyosan 
folytatódni fog. Az, hogy a változások hogyan 
hatnak majd ránk, az nem csak a mi döntése-
inktől függ, de az, hogy miként reagálunk, az 
rajtunk múlik. Aggodalmas kodhatunk, ellen-
állhatunk, tagad hatjuk a szükségességét – de 
biztos, hogy nem ez a hozzáállás visz majd 
előre. Meggyőződésem, hogy sokkal inkább 
nyitottsággal és elképzeléseink felülvizsgálatá-
val tudjuk a ránk váró nehézségeket leküzdeni. 
Vízmű cég vezetőjeként a cégen belüli nyílt 
kommunikációt, vezetőim részéről a folyama-
tok és célok alapos felülvizsgálatát, a pontos, 
konkrét intézkedések meghatározását tartom 
célravezetőnek, saját munkatársaimtól belá-
tást, minden eddiginél szorosabb összefogást 
és fegyelmezett együttműködést kértem. 

a k t u á l i s

BúCsú az
olvasótól kedves

olvasók,
tisztelt
kolléGák!
Egy éve már, hogy a törvé-
nyi szabályozások változá-
sának köszönhetően bein-
dult ágazatunk átalakulása. 
Tavaly ilyenkor mindany-
nyian tudtuk, hogy nagy 
változások következnek a 
víziközmű-törvény hatására. 
Szakmánk egésze lázasan 
dolgozott a törvény rendel-
kezéseinek értelmezésén, 
észrevételeket és javasla to-
kat tettünk, majd megkezd-
tük az előírásokban rögzí-
tett feladatok végrehajtását.
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Tizenkét éve annak, mikor a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség titkár-
ságára felvételt nyerve, a szakma 
nagyjaitól rögvest megkaptam az 

„ifjú titán” jelzőt, aminek értelmezésében – a félreértések elkerülése vé-
gett – későbbi nagyra becsült professzorom sietett segítségemre: „Ti t’án 
tudtok vele kezdeni valamit…”

Hasonló érzéseim vannak most, mikor a több mint két évtizede 
megjelenő Vízmű Panorámának, a Magyar Víziközmű Szövetség szakmai 
folyóiratának főszerkesztői gondolatait intézem az Olvasóhoz.

Olyan elődöket követve kell helytállnom ebben a feladatkörben, 
mint Dávidné dr. Deli Matild, a víziközmű szakma Matildkája, aki nem 
csak kezdeményezője volt a Vízmű Panoráma létrehozásának, de 19 
éven keresztül gondozta hittel, szeretettel és mérhetetlen kitartással. Dr. 
Papp Mária, a Szövetség korábbi főtitkára, aki szívügyének tekintette a 
szaklap színvonalának és szakmai frissességének megtartását. Dr. Dom-
bay Gábor, akinek érdemei a Vízmű Panoráma változó idők diktálta vál-
tozó igényeinek megfelelő megújítására elvitathatatlanok.

A Vízmű Panoráma ismét megújul. Megújul küllemében, szerkezeté-
ben, új rovatokkal bővül, de természetesen a friss, lendületet adó válto-
zások csupán a megszokott, magas színvonalú szakmai tartalmat hiva-
tottak dinamizálni, a jelen idők elvárásainak megfelelően tálalni. Ezek a 
változások reményeim szerint közelebb hozzák az Olvasókat nemcsak 
a víziközmű szakma tudományos és gyakorlati eredményeihez, tapasz-
talataihoz, a vízipar fejlesztéseihez, újdonságaihoz, de egymáshoz és a 
Magyar Víziközmű Szövetséghez is.

Hiszem, hogy minden változás magában hordozza a minőségi meg-
újulás lehetőségét, de tudom, hogy ezért a célért nagyon sokat kell ten-
ni. Ehhez a munkához kívánok a Szerkesztő Bizottságnak elődeinkhez 
hasonló elszántságot, alázatot és kitartást és remélem, korábbi Olvasó-
ink elégedettsége mellett sok új érdeklődő is örömét leli a Vízmű Pano-
ráma olvasásában.  

Sinka attila

Mindannyian tudjuk, hogy nem lesz köny-
nyű időszak ami most következik, látjuk az 
előttünk álló feladatokat és érezzük a ránk ne-
hezedő terheket. Ebben a kritikus helyzetben 
pedig meg fog mutatkozni, hogy kik azok, aki 
hajlandók küzdeni, kik azok, akik igazán elkö-
telezettek és kik azok, akik megőrzik szakmánk 
értékeit és átmentik őket a változások utáni 
időszakra.

Kívánok mindannyiunknak böl    csességet 
és erőt, hogy kül deté sünket jól tudjuk teljesí-
teni és embereinkkel együtt helyt álljunk a ránk 
váró kihívás leküzdésében, a feladat közös vég-
rehajtásában. Ehhez küldöm biztatásul Önök-
nek As  sisi Szent Ferenc üzenetét, mely ma 
kifejezetten hozzánk szól: „Tedd meg először a 
szükségeset, azután a lehetségeset és hirtelen 
képes leszel a lehetetlenre.”

kurDi Viktor

a k t u á l i s a k t u á l i s

Főszerkesztői
Gondolatok
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A környezeti fenntarthatóság számos terüle-
tét érinti az uniós Csatlakozási Szerződésben 
vállalt európai uniós jogszabályokból eredő 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése, 
amelyek egy része határidőhöz kötött feladato-
kat fogalmaz meg a tagállamok számára. 

A Magyar Köztársaság Kormánya 201/2001. 
(X. 25.) Korm. szám alatt rendeletet adott ki, 
amelyben hatályba léptette Magyarország te-
rületén az Európai Unió által 98/83/EK tanácsi 
irányelvben meghatározott, az unió egészére 
érvényesnek tekintett ivóvíz-minőségi normá-
kat, melyre hazánk európai uniós csatlakozása-
kor kötelezettséget vállalt.

Magyarország 2009-ben, majd 2011 no-
vemberében derogációs kérelmet nyújtott be 
az ivóvíz bór-, fluorid- és arzénhatárértékek vo-
natkozásában, amelyet 2012 nyarán az Európai 
Unió véglegesen visszautasított. 

Az EU direktívának való megfelelés cél-
ja, hogy 2012. december 26-ra az előírtnak 
megfelelő ivóvíz álljon rendelkezésre Magyar-
ország egész területén. A Belügyminisztérium 
Önkormányzati Koordinációs Iroda (BM ÖKI), va-
lamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
folyamatosan minden segítséget megad e 
projektek mielőbbi eredményes befejezéséhez. 
Ebben a munkában nyújt aktív szakmai támo-
gatást a víziközmű üzemeltetők képviseletében 
a Magyar Víziközmű Szövetség.

Számadó Róza, a Belügyminisztérium Koor-
dinációs Irodájának főosztályvezetője számolt 

be lapunknak a határértékek teljesítésével kap-
csolatos projektek menetéről, eredményeiről, 
az üzemeltetők szakmai együttműködéséről, 
valamint a várható jövőbeni feladatokról. 

Vízmű Panoráma: Hogyan kapta a feladatot és 
mi a szerepe a BM ÖKI-nek az átmeneti vízel-
látásban?

Számadó Róza: A Belügyminisztérium Ön-
kormányzati Koordinációs Iroda elsődleges és 
kiemelt feladata azoknak az önkormányzati 
beruházásoknak a vizsgálata, amelyek Magyar-
ország által az Európai Unió felé vállalt kötele-
zettségekkel függnek össze. Ezek megvalósítá-
sának elmulasztása kötelezettségszegési eljárás 
indítását vonhatja maga után. A beruházások 
megvalósításában kiemelt szerepe van a BM 
ÖKI-nek; elmaradásuk az adott önkormányzat, 
sőt az adott régió fejlődését nagymértékben 
veszélyezteti.

A nemzeti fejlesztési célok elérésében je-
lentős szerepe van a helyi önkormányzatoknak. 
Az elmúlt években az önkormány-
zatok által megkezdett és meg-
valósított fejlesztések volumene 
jelentősen növekedett. A Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret fejlesz-
tési forrásai kifizetésének gyorsítá-
sához szükséges feladatokról szóló 
1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat 
5. a) és 5. b) pontjai értelmében 
a Belügyminisztérium feladata, 
hogy gondoskodjon a felelősségi 
körébe tartozó projektek megva-
lósításának gyorsításáról, továbbá 
vizsgálja meg a beavatkozás lehe-
tőségét a támogatási szerződés-

hez képest elmaradásban lévő önkormányzati 
projektek esetében. Az uniós tagsággal össze-
függésben vállalt kötelezettségek (megfelelő 
minőségű ivóvíz, szennyvízelvezetés, hulla-
dékkezelés, ener giahatékonyság stb.) és azok 
megvalósulá sának vizsgálata kulcsfontosságú 
a következő években. Ezek nem csupán uniós 
tagságunkból, hanem az időközben a tagál-
lamok által elfogadott és vállalt kötelezettsé-
gekből is származnak, teljesítésük elmulasztása 
esetén az ország nemcsak büntetésre számít-
hat, hanem eleshet az uniós támogatások egy 
részétől is. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a ki-
mondja: „Ha az Európai Unió vagy más nemzet-
közi szervezet felé vállalt kötelezettség határide-
je eredménytelenül telt el, vagy a határidőben 
történő teljesítés elmaradásának reális veszélye 
fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüg-
gő beruházás megvalósításáról saját hatáskör-
ben gondoskodhat. A Kormány döntése ellen 

átmeneti vízellátás,
és ami möGötte van  

Magyarországnak 2012. december 26-tól 
szigorú EU irányelveknek kell megfelel-
nie az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz 
tekintetében. A megfeleléséhez szükséges 
projektek kimeneteléről és az átmeneti 
vízellátás eddigi tapasztalatairól Számadó 
Róza, a BM ÖKI főosztályvezetője számolt 
be lapunknak. 
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az érintett önkormányzat képviselőtestülete a 
Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A helyi ön-
kormányzat köteles a beruházás megvalósítá-
sához szükséges, tulajdonát érintő intézkedések 
tűrésére.”.

Tekintettel arra, hogy a kötelezettségeket 
az ország vállalja, a megvalósítás viszont helyi 
önkormányzati szinten történik, elengedhe-
tetlen annak nyomon követése, hogy a kötele-
zettségek megvalósításának előkészítése, meg-
valósítása milyen módon történik, illetve hogy 
a projekt előkészítési szakaszában felmerülő 
problémák elkerülésének érdekében milyen 
esetleges – akár törvény által előírt – kormány-
zati beavatkozás szükséges.

A BM ÖKI azért jött létre, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) együttműköd-
ve, közvetlen kapcsolattartás révén, a rendelke-
zésre álló eszközei és szakemberei segítségével 
egységes keretrendszerben kövesse nyomon 
és segítse az önkormányzati szektor által terve-
zett, illetve végrehajtott európai uniós és hazai 
forrásból megvalósuló fejlesztéseket, különös 
tekintettel hazánknak az uniós tagsággal össze-
függésben vállalt kötelezettségek megvalósítá-
sára irányuló önkormányzati fejlesztésekre. A 
BM ÖKI a rendelkezésére álló információs rend-
szerekbe feltöltött adatok segítségével, azok 
jogszabályoknak megfelelő összekapcsolása 
útján vizsgálja és elemzi azok pénzügyi hatásait, 
egységes és hatékony tájékoztatást nyújt, segíti 
a problémák kezelését, illetve ezek érdekében 
megfelelő intézkedéseket kezdeményez. A ko-
ordinációs iroda stratégiai és fenntarthatósági 
gondolkodás erősítésével támogatja az uniós 
források felhasználásának hatékonyságát, és 
az Unió által elvárt feladatok határidőben tör-
ténő megvalósítását. Ezáltal csökkenti az uniós 
források szabálytalan felhasználásából fakadó 
visszafizetési kötelezettség nagyságát, illetve 

az uniós kötelezettségszegési eljá-
rások előfordulásának lehetőségét. 

Az ivóvízminőség-javító prog-
rammal kapcsolatos feladatokat 
a Kormány 2012-ben a Belügymi-
nisztériumhoz rendelte, így került 
a feladattal kapcsolatos koordiná-
ció a BM ÖKI-hez. 

VP: Ebben a pillanatban – 2013 ja-
nuárjában – Magyarországon hány 
település érintett a határérték fe-
letti arzéntartalmú ivóvíz kérdésé-
ben? Ez hány embert érint? 

SzR: Összesen 365 települést 
érint. Minden településen van Ivó-
vízminőség-javító Program. 2012 
szeptemberében az idei év végére 

168 olyan települést prognosztizáltunk, ahol 
még meg kell oldani az átmeneti vízellátást. A 
kormányzati erőfeszítések alapján már lénye-
ges előrehaladásról számolhatunk be. 2013 ele-
jére 128 településen biztosítottuk ideiglenesen 
vagy véglegesen a megfelelő minőségű ivóvi-
zet. A Honvédelmi Minisztérium ez év közepéig 
legalább 118 településen telepít konténeres 
víztisztítót, legkésőbb 2013 végéig mindenhol 
megoldottá válik a megfelelő minőségű víz 
biztosítása véglegesen vagy a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) fejlesztések 
befejezéséig ideiglenesen. 

VP: Milyen további intézkedések szükségesek 
az önkormányzatok részéről az Ivóvízminőség- 
javító Program teljesítéséhez?

SzR: Aktivitás, fókuszált figyelem. 

VP: Hol tartanak jelenleg a különböző projektek?
SzR: A tervek szerint 2014-ben többségé-

ben befejeződnek a beruházások, illetve néhány 
esetben 2015 első felében. Békés megyében 35 
település érintett egy nemzetközi nagyprojekt-
ben, ahol a beruházási érték miatt Brüsszelben 
születik döntés. Ennek a benyújtásához szükség 
van a román kormány döntésére. Amint ez meg-
van, a projekt benyújtható. 

VP: Hány projekt fejeződik be 2013 májusáig? 
2013 decemberéig? 2014-ben?

SzR: Ez alapvetően az NFÜ hatáskörébe 
tar tozik. Az önkormány zatok által a BM részé-
re szolgáltatott adatok alapján 2012 nyarához 
képest jelentősen felgyorsult a projektek elő-
rehaladása. Például, tavaly nyáron 2013-ra 19 
településen prognosztizáltunk befejezést, míg 
a mostani adataink alapján ugyanez a szám 
76. Terveink szerint 2014 végére a települések 
többségében biztosítjuk a megfelelő minőségű 

ivóvizet és csak néhány település fejlesztése 
csúszik át 2015-re. 

VP: Kérték az érintett üzemeltető társaságok 
együtt működését. Milyenek a tapasztalataik?

SzR: A tapasztalataink nagyon pozitívak, 
több szempontból is. Egyrészt szakmai oldalról: 
a társaságok – tapasztalataink szerint – tudá-
suk legjavával járulnak hozzá a kérdés gyors és 
szakszerű megoldásához. Az előzőek alapján 
egyértelmű, hogy – többségében – koopera-
tívan és proaktívan kezelték a kérdést, amely 
véleményem szerint is közös ügy. 

VP: A településeken hogyan fogadták az átme-
neti vízellátással kapcsolatos intézkedéseket? 
Mi a lakosság reakciója?

SzR: Nagyon kevés tapasztalatunk van je-
lenleg, konkrét visszajelzés még nem érkezett a 
Belügyminisztériumhoz. A Honvéd Vezérkartól 
kapott információk alapján pozitív a fogadtatás. 
A szolgáltatott víz iránti igény alacsony, viszont 
mindössze pár napról beszélünk, ezért ebből 
nem lehet még következtetéseket levonni. 

VP: Hogyan és honnan kaptak tájékoztatást 
az érintett települések? Helyenként az a visz-
szajelzés, hogy váratlan volt a honvédség meg-
jelenése.

SzR: A Belügyminisztérium részéről folya-
matos az információszolgáltatás és a települé-
sekkel való kapcsolattartás.

Az átmeneti vízellátás teljessége és zavarta-
lansága érdekében az érintettek körében tavaly 
decemberben felmérést végeztünk. A telepü-
lések képviseletében a polgármesterek nyilat-
koztak arról, hogyan oldják meg a kérdést. A 
honvédség azokon a településeken jelent meg, 
ahol igényelték a kormánynak ezt a segítő szol-
gáltatását, mert nem tudtak más megoldást a 
KEOP beruházás elkészültéig, amivel biztosíta-
ni tudták volna a megfelelő minőségű ivóvizet. 

A tájékoztatás az egyes településeken az 
önkormányzat feladata, a helyben szokásos 
módon. Nyilván voltak települések, ahol ezt 
kiválóan abszolválták, és voltak, ahol nem. Nyil-
ván ahol nem, ott váratlanul érte az embereket 
a honvédség megjelenése. 

VP: Milyen tapasztalatokkal szolgált ez az ügy 
a Belügyminisztérium számára?

SzR: Az elmúlt időszak legnagyobb tapasz-
talata, hogy ilyen horderejű kérdésben eredmé-
nyeket elszigetelt akciókkal egy-egy szervezet 
nem tud elérni. Az együttműködés, az erőforrá-
sok és kapacitások átgondolt és koordinált fel-
használásával azonban gyorsan lehet reagálni 
és eredményeket elérni. 

a k t u á l i s a k t u á l i s
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Bár hazánkban messze 
nem várható a technológia 
tömeges elterjedése, a Víz-
mű Panoráma megpróbált 
utánanézni, mi a helyzet 
a központi vízlágyítással 
egy-két országban, és mi a 
helyzet hazánkban. 

Maga a szó, hogy egy 
víz kemény, teljesen elter-
jedt, minden háziasszony 
tudja, mit jelent. De miért 
kemény? Egy víz a kemény 
szó eredeti értelmében so-
ha sem lehet kemény. Leg-
feljebb összenyomhatatlan. 
Csak valószínűsíteni lehet, hogy a víznek a zsír-
savas szappannal való reakciójánál tapasztaltak 
utalnak a keménységre. Az úgynevezett kemény 
víz szappannal rosszul habzik, nehezen oldható 

„kalcium-magnézium szappan” képződik.

néhány szó az ivóvíz 
keménységéről[1]

Az ivóvíz keménységét a vízben oldott kal-
cium- és magnéziumionok okozzák. Megkü-
lönböztetünk állandó és változó (v. karbonát) 
keménységet. A változó keménységet a kal-
cium- és magnéziumionok azon mennyisége 
okozza, amely a vízben lévő hidrogén-karboná-
tok mennyiségével egyenértékű. 

Az állandó keménységet a kalcium- és mag-
néziumionok egyéb anionokhoz (klorid, szulfát, 
nitrát stb.) kötött része okozza. Összes kemény-
ség=változó keménység+állandó keménység.

Hazánkban a kemény sé get okozó ionok a 
szén  sav oldó hatására kü  lönböző ásványokból 
(mész  kőből, do lo mitokból) vagy a talajban leját-
szódó folyamatok révén kerül  nek a vízbe. 

A felszín alatti vizek egy része túl lágy (Alföl-
di rétegvizek), más része kemény, a karsztvizek 
pedig általában túl kemények.

A kemény víz a magas ásványi anyag tartal-
ma miatt kellemes, üdítő ízű, viszont vízkőkivá-
lásra hajlamos, ami számos kellemetlenséggel 
jár (mosásnál több mosószerre van szükség, 
az elektromos berendezések fűtőszálainak víz-
kövesedése miatt nagyobb az áramfogyasztás, 
foltosan száradnak az elmosogatott edények, 
durva tapintású lesz a kimosott ruha stb.).

A keménységet mg/l CaO-ban fejezik ki, de 
a fogyasztók körében elterjedtebb a német ke-
ménységi fok (nko) mértékegység használata. 
(1 német keménységi fokú az a víz, amelynek 1 
literében 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium- 
és magnézium só van.)

Magyarországon a 201/2001. (X.25.) Korm. 
rendelet a keménységet az indikátor paraméte-
rek közé sorolja.

Engedélyezett határérték:
min. 50 mg/l CaO
max. 350 mg/l CaO

A rendelet azért állapít meg minimum és 
maximum határértéket is, mert tartós fogyasz-
tás esetén a túl lágy- és a túl kemény víznek is 
lehetnek egészségkárosító hatásai. 

Ismert és bizonyított tény, hogy a kemény-
séget okozó ionoknak nélkülözhetetlen szere-
pük van a sejtek ionháztartásában, ugyanakkor 
a túl kemény víz fogyasztása növeli az érel me-
szesedés és a vesekőképződés kockázatát.

Feltételezik azt is, bár a megbetegedés me-
chanizmusa még nem teljesen tisztázott, hogy a 
túlzottan lágy víz fogyasztásának köze van egyes 
szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához.

Szervezetünknek más egyéb szempontból 
is szüksége van bizonyos mennyiségű, a ke-
ménységet okozó ion felvételére, de bizonyos 
keménységi fok felett feltételül ajánlott a víz 
lágyítása.

A vízlágyításnak számos egészségügyi, de 
talán még több energetikai, esztétikai, sőt köz-
vetve ökológiai és gazdasági előnye van:

• Meleg vizet előállító és szállító szerelvé-
nyek vízkövesedés lerakódásainak csök-
kentése, esetleg megszüntetése.

• Fenti eredménynek köszönhetően a mele-
gítő berendezések energia felhasználásá-
nak csökkenése.

• Csökken a háztartási mosószer, öblítőszer 
igény.

• Csökken a mosott textíliák kopása, tisz-
tább hatásúak a mosott ruhaneműk.

Központi vízlágyítás további előnyei:
• A vízellátó rendszerek ólom- és réztartal-

mának csökkenése.
• Kiküszöböli az egyedi vízlágyítás számos 

problémáját (egészségügyi kockázat, kar-
bantartási hibák miatti mikrobiológiai 
rom lások, e készülékek után már nincs víz-
minőség-ellenőrzés, a fajlagos beszerzési 
és üzemeltetési költség magasabb a köz-
ponti lágyítás vízdíjra eső költségénél stb.).

• Növeli az ivóvíz esztétikai és komfort ér-
zését.

• Kedvező környezetvédelmi hatás: a szenny-
víz összetétel javulása.

központi,
közmŰves
vízláGyítás?

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

Svájci testvérlapunk, a „Gas-Wasser- 
Abwasser” egy tavalyi száma (91 év 
után, 2012-ben már megváltozott névvel 
– Aqua&Gas – találjuk meg a könyvtá-
rakban) több cikket közöl a központi 
vízlágyítással kapcsolatban. Van olyan 
cikk, mely megkérdőjelezi a filozófia 
gazdaságosságát, de több cikk komoly 
fejlesztésekről, sikerrel alkalmazott tech-
nológiákról számol be. Hollandiában 
egész elképesztő a helyzet: az összes 
ivóvízkezelő kapacitás mintegy 50%-át 
lágyítják a szolgáltató vízművek.
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központi (közműves) vízlágyítás
európa néhány országában

A központi vízlágyítással kapcsolatban 
megoszlanak a közép-európai vélemények. Ál-
talánosságban megállapítható, hogy azon or-
szágok, ahol szerencsés hidrogeológiai helyze-
tük miatt ritka a vízkezelés (Svájc, Ausztria) ott 
inkább az ellenzők vannak túlsúlyban. Ennek 
van érthető oka is: a lágyítás technológiai mű-
velet, speciális berendezéssel, spe-
ciális szakmai tudást igénylő mun-
kavállalókkal, elég nagy helyigényű. 
Ezek a feltételek általában nem 
okoznak problémát, ha a berende-
zést egy kezelőmű egyik új techno-
lógiai lépcsőjeként építik be.

Otto M. Wyss, a Chirst Aqua 
Rt. szakértője részletesen elem-
zi, miért nem javasolja a központi 
vízlágyítást[3]. Szerinte ma már tö-
kéletes egyedi vízlágyítók kapha-
tók, ezeket hozzá lehet illeszteni 
a fogyasztó igényeihez, amelyek 
nem mindig egyeznek meg egy 
közműves vízlágyítás mutatóival. 
Az ipari fogyasztók, fűtőtelepek szükség ese-
tén már régen beépítették egyedi lágyítójukat, 
így csak a lakossági fogyasztóknak jelentene 
hasznot ez az új szolgáltatás. Ez Svájcban csak a 
vízigény fele, de a háztartási alkalmazások leg-
jelentősebb elemei (locsolás, gépkocsi-mosás, 
toalettöblítés) sem igényelnek lágy vizet. Így 
becslése szerint rendkívül gazdaságtalan a köz-
ponti vízlágyítás.

Ausztriában és Svájcban tehát gyakorlati-
lag ismeretlen a központi vízlágyítás.

Van egy ország viszont, ahol megdöbbentő 
ismereteket kaphatunk ezen a téren. Egyrészt a 
felkészültségről, másrészt az elterjedtségről. Ez 
az ország Hollandia.

központi ivóvízlágyítás
Hollandiában

A központi vízlágyítást a késői 1970-s évek-
től sikeresen alkalmazzák a holland vízművek. 
Az eljárást a vízkezelő folyamatok egyikének 
nevezik. Célja a víz összetételének optimalizá-
lása, az ólomtól és a réztől való megszabadítása, 
valamint a túlzott lerakódások megakadályozá-
sa. A 20 éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
központosított lágyítás nemcsak az egészségre 
és az ökológiára gyakorol pozitív hatást, hanem 
gazdasági előnyei is vannak. Ezen kívül a csök-
kenő lerakódási lehetőséggel a felhasználók 
komfortérzését is növeli. 

Egy kutató és két nagy vízmű (Waternet és 
Brabant Water) szakembere számol be a vízlá-
gyítás holland történetéről[4].

Az 1970-s évek végétől kezdődik Hollan-
diában az ivóvíz központi lágyításának törté-
nete. Mielőtt a lágyítást nem fogadták el teljes 
mértékben, számos bizonyító és intenzív ku-
tató munkálatokat végeztek el a vízlágyítási 
technika tökéletesítése területén. Azóta azon-
ban nagyon gyorsan nőtt a rendelkezésre álló 
lágyítási kapacitás (1. ábra). Mára majdnem az 
összes ivóvizet optimális minőségre kezelik, 

így megakadályozásra került a korrózió és a 
túlzott kalcium-karbonát lerakódás. Az ivóvíz-
kezelő-kapacitás körülbelül 50%-át lágyítják a 
kívánt vízminőség biztosítása érdekében.

A három legnagyobb vízmű vízlágyítási 
szolgáltatása:

Waternet
A Waternet (egykori Amsterdami Vízmű) 

termeli a vizet Amsterdam és környéke számá-
ra. A teljes beépített kapacitás 101 millió m3 (az 
éves víztermelés kb. 90 millió m3).

A Rajna, valamint a Bethune polder be-
szivárgó vize (mindkettő felszíni víz) a kezelt 
nyersvíz fő forrásai. A kezelés két termelőtele-
pen bonyolódik: a Leiduin (70 millió m3/év) és 
a Weesperkarsel (31 millió m3/év) vízművekben. 
Mindkét telepen 1987 óta központi vízlágyítás 
is folyik.

Viters
A Viters, Hollandia legnagyobb vízműve 

több mint 4 millió fogyasztónak szállít vizet Fri-
esland, Gelderland és Overijssel tartományok-
ban. A 85 vízkezelő telepen évente 260 millió 
m3 szállítására van mód a talajvízforrásokból. 
Vízlágyítással 24 kezelőtelepen foglalkoznak. 
13 használ örvényágyas vízlágyítást (76 millió 
m3/év összes termelés) és 10 helyen nanoszű-
rést alkalmaznak. A teljes, membránszűrésre 
alapozó kapacitás 23 millió m3/év. A nanoszű-
rést akkor alkalmazzák, ha a víz keménységét 
együtt kell csökkenteni elszíneződéssel, szul-

fáttal vagy szerves mikroanyagokkal. Az egyik 
kezelőműben fordított ozmózissal harcolnak a 
víz keménysége, a szulfát és a szerves mikro-
szennyezők ellen. A teljes vízlágyító kapacitás 
100 millió m3/év, tehát a Vitens vízmű teljes 
éves termelésének mintegy 38%-a. 

Brabant Vízmű
A Brabant Water vízmű Hollandia déli ré-

szén évente 180 millió m3 ivóvizet termel. E mel-
lett évente 10 millió m3 ipari vizet is szállít. Az 
ipari víz fő forrása a Maas folyó (ez a Rajna egyik 
ága az óceán előtt – a szerkesztő). Mai nap 34 
termelőtelep szállít ivóvizet talajvízforrásokból. 
Ebből négy alkalmaz örvényágyas vízlágyítást 
(35 millió m3/év). A legújabb berendezést (9 
millió m3/év) 2005-ben Nulandban helyezték 
üzembe. Ehhez még összesen 21 millió €-t ru-
háztak be további négy helyen a központi vízlá-
gyítás kiépítése céljából (25 millió m3/év). 

Pár szó a költségekről
A központi vízlágyítás alkalmazása – érthe-

tően – közvetlenül emeli az ivóvízköltségeket. 
Ezzel szemben a felhasználóknál kevesebb lesz 
a meleg vizes mosógépek karbantartási költsé-
ge és kevesebb mosószert kell adagolni. Ezeket 
a megtakarításokat figyelembe véve a holland 
szakemberek kijelentik, hogy az ivóvízköltségek 
növekedése kiegyenlítődik. Általában kijelent-
hető, hogy a közösség költségei a központi víz-
lágyítás bevezetésével lényegesen csökkennek. 
Ez különösen vonatkozik a már említett esetek-
re, ahol a vízlágyító már üzemelő, más célokból 
épített vízkezelőtelep kiegészítéseként épül. 
Hollandiában szinte mindig ez a helyzet. Hollan-
diában kétfajta vízlágyító eljárást alkalmaznak.

Örvényágyas lágyítás
Hollandiában a vízlágyítást legtöbb eset-

ben örvényágyas lágyítókkal oldják meg. 
Ha a lágyításhoz meszet alkalmaznak, a víz 

bikarbonát tartalma is csökken. Minden mol 
kalcium két mol bikarbonátot távolít el. Ha 
nátriumhidroxid az eltávolító szer, úgy csak egy 
mol bikarbonát csökkenés jut minden kalcium 
molra, miközben a vízhez egy mol nátrium-
mennyiség adódik.

A kalcium-karbonát az örvényágyban ta-
lálható homok felületén kristályosodik ki. A 
homokszemcsék addig nőnek összességükben, 
ameddig el nem érik a körülbelül 1 mm méretet. 
Ezeket a pelleteket rendszeres időközönként az 
örvényágyból kiszedik és új homokszemcsére 
cserélik.

Különböző kialakítású reaktorok vannak. A 
különbségek többnyire a fenék alakjában (la-
pos fenék, kúpalakú fenék), a reaktor betáplá-

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

1. ábra
A halmozott vízlágyító kapacitás alakulása Hollandiában
(a kék négyszögek nanoszűrésű telepek)
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lásában (fúvókák, tangenciális összetevők) és a 
lúgadagoló megoldásokban (fúvókák, lándzsa 
alakú beadagoló, adagoló csillag) vannak. A 2. 
ábrán egy Amsterdam típusú lapos fenekű re-
aktor sémája látható.

Annak ellenére, hogy a reaktorok fejlesztésé-
vel kapcsolatban nagyon sok a tapasztalat, a fo-
lyamatot még ma is tovább vizsgálják, kutatják. 
Ezzel kapcsolatban fontos téma az örvényágy 
szabályozása és a folyamat automatizálása.

Nanoszűrés
A nanoszűrés egy, a membránszűrésre 

ala pozott eljárás. A keménység megszünteté   
sére különösen alkalmas, mert a kalciumot 
és a magnéziumot szinte teljesen eltávolítja. 
Hatásosan elválasztásra kerülnek továbbá a 
szulfátok és a szerves anyagok (színeződéseket 
okozhatnak). Amennyiben a szerves mikro-
szennyeződéseket is teljesen el kell távolítani, 
úgy a még nagyobb elválasztó képességű for-
dított ozmózis ajánlandó.

A Vitens vízmű nanoszűrést alkalmaz ana-
erob talajvízjelle gű nyersvízéhez. (3. ábra) A 

szűr leményt, melynek kis ke-
ménysé ge még van, át leve-
gőz  tetik, és ke zeletlen víz zel 
keverik. A keverési arányt a be-
állítandó keménység értékhez 
illesztik. Ezután egy gyors ho-
mokszűréses utókezelés követ-
kezik a vas és az ammóniák el-
távolítása céljából. Befejezésül az optimális 
vízösszetétel kialakítása céljából a pH érték 
beállítása van még hátra.

A nanoszűrésnél a kinyerési arány 80-
90%. A nehezen oldható sók okozta lerakó-
dásoknak a megakadályozása céljából ada-
lék anyagot juttatnak a vízhez (antiscalant). 
Ez azt jelenti, hogy a kitermelt víznek 10-
20%-át, mint egy membránkoncentrátumot 
valamilyen helyi felszíni vízbe el kell vezetni.

 
Réz és ólom

A holland filozófia szerint a központi vízlá-
gyítás technológiája bevezetésének egyik leg-
főbb oka az ólom- és a rézoldatoknak a hatása 
az egészségre és a környezetre. Az 1970 és 80-
as évek kutatási vizsgálatai alapján ajánlásokat 
adtak az ivóvíz optimális összetételére. Meg 
kellett szabadítani az ellátórendszereket az 
ólomtól és a réztől, ezzel együtt a háztartáso-
kon belül minimalizálni kellett ennek a két fém-
nek a jelenlétét, csökkenteni kellett az azbeszt-
cement és a fémcsövek korrózióérzékenységét, 
és mindent el kellet követni a lerakódásokkal 
szemben. Ezek az ajánlások erősen függnek 
a szervetlen vízminőség paramétereitől, úgy 
mint a savasság (pH), vagy a szervetlen szén 
koncentrációja.

A vízlágyításnak – az ólom és a réz (valamint 
más nehézfémek, mint pl. a nikkel) egészségre 
való nagy befolyása miatt is – nagy jelentősége 
van, csökkenti a vízben ezeket az alkotó elemeket.

Az örvényáram alapú vízlágyítás beveze-
tése Nulandban (Brabant vízmű), 2005-ben azt 
eredményezte, hogy a réztartalmat 2,3 mg/l ér-
tékről 1,8 mg/l nagyságra lehetett csökkenteni. 
Ez lényegében azt jelentette, hogy a környezet-
be jutó teljes rézterhelés 30%-al csökkenthető. 
Ez az éves 9 millió m3 nagyságú termelésnél 4,5 
millió tonnát jelent.

A Rodenmors vízkezelő műnél (Vitens), a 
nanoszűrés bevezetése után a réz oldhatósága 
majdnem harmadával csökkent. Az ólom és a 
réz oldhatóságának csökkentésének eredmé-
nyeképpen a fogyasztói csapokon ezen fémek 
mért koncentrációja nagyon lecsökkent. 

Bármilyen furcsa, de vannak Európában 
olyan megoldások, ahol a vízlágyítást a nyers-
víz jellegű felszíni vízben oldják meg. Öllös 
Géza számol be egy holland esetről[2]. Rotter-

dam vízellátását a Biesbosch természetvédelmi 
területen épült felszíni vízmű látja el. A vízmű 
nyersvize keresztülfolyik a Petrusplaat tározó ta-
von. A lágyításhoz a tározó vizébe a beömlésnél 
sűrített levegő segítségével meszet adagolnak.

A kicsapott nátrium és kalciumvegyületek 
a tározó fenekén ülepednek le évi 3-4 cm vas-
tagsággal.

központi vízlágyítás
németországban

Bár a közműves vízlágyítás messze nem 
olyan elterjedt, mint Hollandiában, néhány víz-
mű Németországban is üzemeltet vízlágyítót. 
Nem szégyellik elismerni, hogy a hollandok a 
szakma nagy mesterei, ugyanakkor állandóan 
fejlesztik a technológiát, főleg a kisebb lépté-
kek irányában. Cikkünk két, az elmúlt években 
üzembe helyezett berendezést mutat be.

A „Rastatti eljárás” 
az Ottersdorf vízműben

Rastatt város Ottersdorf nevű vízművében 
2011 tavaszán egy nagyteljesítményű központi 
vízlágyító berendezést helyeztek üzembe. Elő-
ször építettek be harang alakú fúvókás feneket 
egy mésztejadagolással működő gyors dekar-
bonizáló reaktorba. Ezt a speciális technikát 

„Rastatti eljárás”-nak is nevezik[5]. 
A víztermelő telepet 1977-ben helyezték 

üzembe. A három kútból érkező talajvíz hid-
rogeológiai okokból enyhe vas-mangán tartal-
mú és szinte oxigénmentes. Az említett eleme-
ket vízkezeléssel távolítják el. A nyersvizet első 
lépcsőként egy oxidátorban levegővel keverik. 
A levegő oxigénje nehezen oldódó vas- és 
mangánvegyületeket hoz létre, melyeket 6 db 
homok gyorsszűrőben elválasztanak a víztől. A 
szűrést követő két, tisztavíz medencéből há-
lózati szivattyúk emelik az ivóvizet az elosztó 
rendszerbe, ami minden mesterséges adalék 
vagy klór hozzáadása nélkül kerül a hálózatba. 
Tehát egy meglevő vízkezelő művet egészítet-
tek ki lágyító lépcsővel.

A holland kutatóintézetekkel és vízművek-
kel való szoros együttműködés eredményeként 
egy német mérnökiroda továbbfejlesztette a 
hagyományos eljárást. Ezeknek a műszaki il-
lesztő- illetve jobbító lépéseknek nagy részére 
azért volt szükség, mert ennek a reaktortech-

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

2. ábra
Egy pelletlágyító sémája az örvényággyal és a lapos 
kialakítású fenékkel

3. ábra
A Rodenmors vízmű (Vitens) nanoszűréses 
berendezése

4. ábra
A Petrusplaat tározó vízlágyításának elvi ábrája [2]

Tartózkodási idő 3,5–4 hét
Tisztító
telepre

kb.
20 000 m3/h

Befolyás Elfolyás

Ca (OH)2 (vagy NaOH)

CaCO3

pH korrekció
H2SO4 (/NaOH)
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nikának az uralkodó eljárás-technikai mérete-
zése külföldön (Hollandiában), az ott szokásos, 
hatalmas központi vízellátórendszerekhez volt 
kialakítva. Az ottani ellátó struktúrák – orszá-
gosan kevés, de nagyméretű, központi vízellá-
tó-szolgáltatók – nagytelep-technika kifejlesz-
téséhez vezettek: automatizáltan és lehetőleg 
megszakítás nélkül üzemeltethetők lényege-
sen gazdaságosabban. Tekintettel arra, hogy 
Németországban az ellátási struktúra gyakran 
kisebb szolgáltatókra alapul, nem annyira fon-
tos a folyamatos kezelési üzemeltetés. Az előb-
bi technológia alkalmazása, terv szinten való 
átvitele a németnyelvű térségre hidraulikai 
lengésekhez, tartós termelési megszakítások-
hoz vezetnének, ami a kezelési technika terve-
zését nagyon megnehezíti.

Ezen technológia műszaki illesztésének az 
egyik legnagyobb kihívása az volt, miként le-
het lehetővé tenni az ilyen reaktorok teljesen 
automatizált, részben „stop and go” üzemét. A 
növekvő költségtudatosság (a villamos ener-
gia és a rendelkezésre álló vízkincsek terén) és 
különösen a kezelőszemélyzet stressze miatt a 
vízművek vízlágyító folyamata mérés-, irányító 
és szabályozástechnikájának teljes automatizá-
lásához vezettek.

Nátronlúg alkalmazásával és egy speciáli-
san erre a célra kifejlesztett nátronlúgkamrák-
ból és szintén speciális kombifúvókákkal ellá-
tott fúvókafenék alkalmazásával nagyüzemi 
méretben is meg lehetett valósítani a teljesen 
automatizált, minimális munkaerő szükségletű 

„stop and go” üzemet. Ennek az eljárástechni-
kának és különösen a hozzá kifejlesztett EMSR 
(mérő-, vezérlő- és szabályzó) technikának 
mész tej alkalmazásával összekötött közvet-
len átvihetősége ez idáig nem volt megoldva. 
Nem volt kivitelezhető a lágyító reaktorban 
a pellet örvényágy és a kemény nyersvíz be-
táplálási régiójának közbeeső fenékkel való 
elválasztása, a mésztej adagolása mellett. Köz-
tudott, hogy a rendszerint 5-10 súlyszázalékos 

mésztej-szuszpenzió nem csak előállításában 
problematikus és kezelést igénylő, hanem a re-
aktorrendszerbe történő beadagolása is újabb 
technikai nehézségekkel jár.

A nagy, központi vízlágyító meglévő tervei 
és azok módosításának segítségével, sikeres pi-
lot eljárás és a kísérletek kiértékelésének nagy 
méretre való átarányosítása után az Ottersdorf 
vízműben építettek be először lágyító reaktor-
ba harang alakú fúvókás feneket mésztejada-
golással együtt (5. ábra).

A berendezés két párhuzamosan üzemelő, 
egyenként 150 m3/h áteresztő képességű ör-
vényágyas reaktorból áll. A bypass nyersvíz be-
keverésével így évente mintegy 2 800 000 m3 
termelhető. Kiindulva egy kereken 20 német 
keménységű (35,5 francia keménységű) nyers-
vízből, kb. 10 összes német keménységű ivóvíz 
nyerhető.

A Bayerische Rieswasser-
versorgung vízlágyítója

A 125 000 lakost ellátó regionális rendszer 
kútjainak vize évtizedek alatt egyre kemé-
nyebb lett, az ezredforduló után már elérte a 21 
német keménységi fokot. 

A vizet ez idáig nem kellett kezelni. 2008-
ban kezdték meg a lágyító építését, 2010-ben 
helyezték üzembe. A berendezés 2 db 12 méter 
magas, egyenként 12 tonna súlyú reaktortar-
tályból áll.

Az évente 7 millió m3-t kitevő vízáramot 
két egyenlő részre osztják, gazdasági okokból 
csak az egyik ágat lágyítják, utána a kétfajta ke-
ménységű vizet ismét összekeverik. A technoló-
giát Gutknecht és Walter ismerteti[6].

A lágyítandó részáram először fizikai sav-
talanításon esik át, ahol oxigénben dúsul. Utá-
na alulról belép a 12 méter magas reaktorba, 
melybe ütemesen apró homokszemcséket 
adagolnak. Ezekre telepedik rá a kicsapódott 
mész. Ennek elősegítéséhez a belépéskor bá-
zikus anyagot – itt mészkőből nyert mésztejet 

– kevernek a vízhez. A mésztejet egy különleges 
berendezéssel égetett mészből a helyszínen 
állítják elő. A rárakódott mésszel elnehezült ho-
mokszemcséket – ezeket mészpelletnek neve-
zik – rendszeres időközönként eltávolítják. Egy 
mérlegen van az egész reaktor, és bizonyos súly 
elérésekor (ez 110 tonna összsúlyt jelent) 3–5 
tonna pelletet kiemelnek, amit homokszem-
csékkel pótolnak. (6. ábra)

A pelletet a mezőgazdaság hasznosítja, a 
lágyított vizet pedig összekeverik a másik vízá-
rammal, majd nyitott, többrétegű gyorsszűrők-
re vezetik a reaktorból kijutó zavarosságot keltő 
anyagok (pl. reakcióba nem lépett kalcium-kar-
bonát) eltávolítása céljából. A tisztavíz meden-
cébe kerülő ivóvíz kb. 13 német keménységű.

közműves vízlágyítás
magyarországon

Magyarországon a közműves vízkezelési 
technológiák közül a vízlágyítás a legritkább. 
Ez kissé ellentmond annak, hogy ugyanak-
kor az egyedi vízlágyításnak mind a lakossági, 
mind az intézményi, mind az ipari fogyasztók-
nál több évtizedes múltja van. Nagyon kiterjedt 
keresés után is csak egy vízművel kapcsolatban 
szereztünk tudomást „klasszikus” ivóvízlágyító 
tevékenységről. 

A Dejtári üzem vízlágyító
berendezése

A Duna Menti Regionális Vízmű Nógrádi 
Üzemigazgatósága a Dejtári vízbázisra telepí-
tett – akkor még önálló regionális vízműként 

– egy vízlágyító berendezést. Az Üzemigazga-
tóság 18 településén a DMRV Zrt. parti szűrésű 
kútjai szolgáltatják a 130-160 mg/l CaO (13–16 
nk0) tartalmú ivóvizet, ugyanakkor a többi te-
lepülés a Dejtári vízbázisról 300–350 mg/l CaO 
keménységű vizet kapott.

Az ellátott települések közötti vízminőség- 
különbség csökkentése érdekében a Dejtári 
víztisztító technológiáját (savtalanítás, vas- és 

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

5. ábra
A reaktor nyersvíz kamrája a harangfúvókás 
fenékkel

6. ábra
A reaktorból kikerülő mészpelletek

7. ábra
A vízlágyító reaktor képe a Dejtári vízműben
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mangántalanítás) kiegészítették egy újabb 
lépcsővel a savtalanítás után. A holland gyárt-
mányú CRYSTALACTOR fantázia nevű berende-
zés (7. ábra) 210–220 mg/l-re csökkenti a CaO 
tartalmat[7].

Néhány információ a berendezéssel
kapcsolatban:

•	örvényágyas technológia, homok ággyal;
•	a lágyító kapacitása: 320 m3/h;
•	a felhasznált homok mennyisége évi 12–

16 tonna (3-4 naponta 100 liter);
•	a kicsapatáshoz szükséges NaOH szükség-

let: napi mennyiség 49%-os koncentráció-
val átlagosan 425 liter;

•	a keletkező pellet (CaCO3 kristály), mint a 
technológia eltávolítandó mellékterméke 
éves szinten 130 m3;

•	az üzemeltetés nagy odafigyelést, sok ma-
nuális munkát kíván;

•	az évi karbantartáshoz való leálláskor, fő-
leg az ipari fogyasztókkal egyeztetni kell a 
vízminőség változtatását;

•	a technológia hibátlanul működik.

Következtetés: ennyire kemény víznél min-
denképpen hasznos volt a központi vízlágyítás 
bevezetése, kihasználva a vízkezelő mű által 
nyújtott infrastruktúrát, és az üzemeltetőknek 
a vízkezelésben való jártasságát.

az ivóvíz keménységével
kapcsolatos más megoldás 
magyarországon

A központi vízlágyítás az úttörő dejtári 
példa ellenére valószínűleg nem fog holland 
utat követni a közeljövőben Magyarországon. 
Költséges a beruházása is, az üzemeltetése is, 
és van egy egyszerűbb – még ha szerényebb 
végeredményű – megoldás. Ennek lényege: 
úgy beavatkozni a termelt vízáramba, hogy a 
vízben levő kalcium- és magnéziumsók oldat-
ban maradjanak, ne váljanak ki, ne rakódjanak 
le. A vízkőképződés alapvetően a víz változó 
keménységétől, azaz a vízben oldott Ca és Mg 
ionok hidrogén-karbonátjaitól illetve ezek sta-
bilitásától függ. A vízkőkiválás akkor követke-
zik be, amikor a mész-szénsav egyensúly meg-
bomlik, vagyis a vízben oldott szabad szénsav 
az egyensúlyi koncentráció alá csökken. Ezt 
kiválthatja a víz melegítése, párolgása, por-
lasztása és gáztalanítása. Legsúlyosabb követ-
kezmény a melegítő rendszerek hőátadási ha-
tásfokának drasztikus csökkenése. Már egy 0,2 
mm-s lerakódás is 84%-ra csökkenti a hatásfo-
kot, de 20 mm esetén gyakorlatilag megszűnik 
a hőátadás.

Hazánkban az összes vízkőkiválás csökken-

tésével foglalkozó vízmű tudomásunk szerint a 
polifoszfát adagolást választotta megoldásul. 
Az ÁNTSZ helyi szervezetei az OKI alkalmazási 
engedélye alapján mindenhol engedélyezték e 
szer adagolását. 

A polifoszfátos adagolás jellemzői [1]:
•	Nem változtatja meg jelentős mértékben 

a víz összetételét.
•	A víz kellemes, üdítő ízét okozó ionok a 

vízben maradnak.
•	Magas hőmérsékleten is hatásos (~70-

80°C-ig). (70°C fölött előfordulhat vízkő-
kiválás, de a kivált vízkő laza szerkezetű, 
nem rakódik le.)

•	Stabilizálja a vas- és a mangánionokat is.
•	Vékony védőréteg kialakításával korrózió-

védelmet biztosít.
•	Idővel visszaoldja a meglévő vízkő lerakó-

dásokat is.
•	Alacsony beruházási költség mellett, kis 

ráfordítással, egyszerűen üzemeltethető.

A hazai alkalmazások története
1. Magyarországon először a mai FEJÉRVÍZ Zrt. 

ellátási területén alkalmazták a polifoszfátos 
vízkőkiválás elleni eljárást. 1982-ben először 
Székesfehérvár kapott polifoszfáttal kezelt 
ivóvizet, azóta 43 településre terjesztették ki a 
technológiát. A karsztvíz német keménysége 
20-32 fok között változik. A fogyasztók egyér-
telműen pozitívan fogadták az intézkedést.

2. 1993-ban indította el a polifoszfát adagolást a 
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 5 mg/l ada-
golással kezdték, majd a mérési eredmények 
ismeretében 3 mg/l folyamatos adagolási ér-
ték alakult ki, amit a mai napig alkalmaznak. A 
berendezés egy 1 m3 térfogatú bekeverő tar-
tályból (töménység 50 g/l), egy 2 m3-es ada-
goló tartályból és egy adagoló szivattyúegy-
ségből áll. Az adagolás közvetlenül a hálózati 
szivattyúk után, a városi ellátó induló szaka-
szán injektorokon keresztül történik.

3. A kedvező Fejér megyei tapasztalatok alapján, 
az ottani kollégák segítségével a NYÍRSÉG VÍZ 
Zrt. 2010-ben a Tiszadadát ellátó három, mély-
fúrású kút által termelt, mintegy 230 m3/nap 
mennyiségi vízhez kezdett polifoszfátot ada-
golni. A víz összes keménysége meghaladta 
a 150 CaO mg/l értéket. Adagolt mennyiség 
3-3,5 mg/l. A technológiai lépcsők megegyez-
nek a szekszárdival. Az üzemeltetők vízmi-
nőség ellenőrzéssel foglalkozó részlegének 
érdekes véleménye[1]: A foszfát adagolás be-
vezetése óta a helyi üzemeltetők valószínű-
leg az egyéb technológiai lépcsőkre (vas- és 
mangántalanítás, fertőtlenítés) is jobban oda-
figyelnek, mert a kifogásolt vizsgálatok aránya 

két év alatt 2,6-ról 0,5-0,8%-ra csökkent.
 Szilágyiné Puskás Erzsébet részletesen beszá-

mol a bevezetés történetéről, és a bevezetés 
utáni fogyasztói elégedettségről.

4. Az előbbi kedvező eredmények alapján a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2012 májusában Tiszalökön 
is elindította a foszfátos ivóvízkezelést. A víz 
keménysége ~180 CaO mg/l, és az előzetes 
laboratóriumi vizsgálatok alapján kevésbé 
hajlamos a vízkőkiválásra, mint a tiszadadai. 
A technológiai sor ugyanaz, csak a méretek 
nagyobbak.

Befejezés
A központi ivóvízlágyítással kapcsolatban 

nincs egységes álláspont Európában. Hollandia 
egyértelműen támogatja az eljárás bevezeté-
sét. Az ország szinte minden nagyobb vízműve 
vízkezelésre kényszerül, így egy újabb techno-
lógiai lépcső bevezetése nem túl költséges és 
közel áll az üzemeltetők filozófiájához. A ma-
gas bérszínvonal, az ország gazdasági helyzete 
anyagi szempontból (pl. esetleges vízdíjemelés) 
sem jelent különösebb akadályt. Svájc, Ausztria, 
Fran ciaország egyértelműen gazdaságtalannak 
tartja a bevezetést, Németországban egyes víz-
művek alkalmazzák és valószínűleg újabb beve-
zetések is lesznek, de hollandszerű elterjedés 
biztosan nem lesz.

Magyarországon a dejtári bátor megoldás 
ellenére nem valószínű, hogy sok követő lesz. 
Ugyanakkor a vízkőkiválás elleni megoldások 
a kedvező tapasztalatok alapján egészen biz-
tosan terjedni fognak azon ivóvízrendszereknél, 
ahol a víz keménysége ezt megköveteli. Ma a 
polifoszfát adagolása látszik a leggazdaságo-
sabban bevezethető és jól bevált megoldásnak.
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Beregszász
– rövid történeti áttekintés
Beregszász város Ukrajnában, Kárpátalján a Beregszászi 
járás székhelye. A trianoni békeszerződésig Bereg várme-
gye Tiszaháti járásának központja, Munkáccsal felváltva 
rövidebb-hosszabb ideig a vármegye székhelye. Kárpátalja 
települései közül Beregszászban él a legnagyobb magyar 
közösség. Neve a magyar berek (liget) főnévből származik, 
utótagja egykori szász lakosaira utal. A város átélte a törté-
nelem viharait. 2001. május 17-től lett ismét megyei jogú 
város, járási székhely.

a közművesítés lépései, 
a különböző szemléletek 
problémái

Beregszász városban a közművesítés első 
lépései a XIX. század vége felé, a vasútépítés-
sel egyidejűleg kezdődtek meg egy lokális, a 
pályaudvar környékét lefedő vízellátó rendszer 
kiépítésével. Még Magyarország fennhatósága 
alatt, 1911-ben kezdődött a városi vízhálózat 
kiépítése. Ezt követően a XX. század ’20-as–30-
as éveiben a Csehszlovák állam beruházásaként 
folytatódott a vízhálózat kiépítése, amely szin-
tén torzóként maradt az utókorra. Igazi nekiru-
gaszkodást a város közművesítése – immáron 
a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással is kiegé-
szülten – ugyancsak a XX. század ’80-as éveiben 

kapott, amikor – még a Szovjetunió részeként – elkezdődött 
egy lendületes program megvalósítása. A program azonban 
az ország szétesése miatt ismét abbamaradt és lényeges ré-
szei azóta sem készültek el. E – nem egységes szemlélet(ek) 
szerint, különböző időkben, különböző módon fejlesztett – 
közműrendszer üzemeltetése soha nem volt problémamen-
tes. A működtetést Beregszász város a városgondnokság 
feladatává tette. E cégnek azonban sem szakmai felkészült-
sége, sem elég tőkeereje nem volt ahhoz, hogy egy ilyen bo-
nyolult rendszer működését meg tudja oldani. Ezen időszak 
alatt folyamatosan és feltartóztathatatlanul romlott a köz-
művek állapota és üzembiztonsága. A vízellátás szakaszos-
sá vált, a szennyvíztisztító-telepet kivonták a működésből. 

A 2000-es évek közepén már csak 3-3 órára volt víz, reggel 
és este, és még ez sem a város teljes területén. Különösen 
nem a magasabb épületek felső szintjein. Mindaddig ez volt 
a helyzet, míg egy energikus és igényes polgármester nem 
került a város élére, aki magáénak érezte az ellátás normali-
zálását. A vízművet a városgondnokságtól külön cégbe szer-
vezte és a városvezetéssel közösen – felmérve és átgondolva 
a helyzetet – arra a következtetésre jutott, hogy saját erőből 
képtelenek megoldani az ellátás normalizálását. Ekkor, a 
Nyíregyháza várossal kialakult partnervárosi kapcsolat kere-
tein belül tapogatóztak segítség iránt.

miért vállalkoztunk
közös cégalapításra?

A segítség, melyet Nyíregyháza város – és ezen belül a 
Nyírségvíz Zrt. – ezen időszakban nyújtott, szakmai tanács-
adás jellegű volt és anyagi elemeket nem foglalt magában. 
Rövid idő alatt azonban bebizonyosodott, hogy a szakmai 
kultúra olyan mértékig leépült Beregszászon, hogy pusztán 
tanácsadás jelleggel a kérdés megoldása nem volt lehetsé-
ges. E felismerésből kiindulva kezdődött tárgyalás Bereg-
szász és Nyíregyháza város vezetése, valamint a Nyírségvíz 
Zrt. között egy más jellegű együttműködés kereteinek kör-
vonalazására. A hosszas tárgyalássorozat – valamint az uk-
rajnai jogszabályok tanulmányozása – után 2007. november 
21-én a helyi önkormányzat és a Nyírségvíz Zrt. közös tulaj-
donú ukrán-magyar gazdasági társaságot hoztak létre. Miért 
is vállalkoztunk a közös cégalapításra?

• Elsősorban a testvérvárosi kapcsolatok miatt, továbbá 
azért, mert Beregszász Megyei Jogú Város ivóvíz ellátá-
sának, szennyvízelvezetésének normalizálása, bizton-
ságossá tétele és annak folyamatos megőrzése, vala-
mint az ellátás színvonalának javítása komoly szakmai 
kihívást jelentett társaságunk számára. 

• Másik fontos, ösztönző elgondolásunk az volt, hogy 
Kárpátalja a közművesítés szempontjából még feltá-
ratlan térség. A területen 1200 ezer ember él, azonban 
300 ezernél nem teszik többre azt a népességszámot, 
amely vezetékes vízszolgáltatást vehet igénybe. Így 
Kárpátalja a vízszolgáltatás vonatkozásában nagy és 

Határon túli
kapCsolatok

a „kárpátvíz vodokanal” kFt.
alapítása, 5 éves mŰködésének
tapasztalatai

h i r d e t é s ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l



14 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 1

feltáratlan piaci lehetőségeket magában hordozó 
tartomány. A Nyírségvíz Zrt. ugyanakkor rendelkezik 
olyan szakmakultúrával és tapasztalatokkal, amelyek 
jól hasznosíthatók egy ilyen, közvetlenül a szomszéd-
ságunkban lévő régió közművesítési gondjainak meg-
oldásában. 

műszaki feltételek 
Beregszász esetében nem csupán arról volt szó, hogy 

elavult a vízvezetékrendszer és a csatornahálózat. Alapve-
tően hiányoztak azok az eszközök és berendezések – ezzel 
egyenes arányban az ezeket használni tudó szakemberek 
is –, amelyek, illetve akik segítségével a rendszer karbantart-
ható, a hibák kijavíthatók lettek volna. Az alapító dokumen-
tumok aláírása után, 2007 végén elkezdődött a 60 millió Ft 
értékű apport kiszállítása. Az apport egy részét a folyama-
tos vízellátáshoz szükséges berendezések és eszközök, más 
részét azok a célgépek, járművek és berendezések alkották, 
melyek révén a karbantartás és a javítás kellő színvonalon 
elvégezhető. Az új vállalat tényleges működése 2008. janu-
ár 3-ával kezdődött. Elsődleges célkitűzéseink a következők 
voltak:

• a folyamatos vízellátás biztosítása;
• a szolgáltatott víz minőségének javítása;
• az ivóvízhálózat normalizálása, szakaszolhatóvá tétele;
• a szennyvízátemelők gépészeti rekonstrukciója;
• az irányítástechnikai rendszer telepítése és be-
 üzemelése – az ivóvíz- és a szennyvízágazatnál 
 egyaránt.

a folyamatos vízellátás
biztosítása

A város vízellátó rendszere alapvetően a Gecse település 
határában lévő vízbázison alapszik. A vízbázis vízkészleté-
nek kitermelése 4 db mélyfúrású kúttal biztosított (melyek 
vízhozamai a jelenlegi vízigényt is biztonsággal kielégí-
tik). A folyamatos vízellátás biztosítása érdekében a Gecsei 
kútsoron megtörtént a kutak diagnosztikai bemérése, ami 
adatokkal szolgált a megfelelő paraméterű búvárszivattyúk 
kiválasztására és a biztonságos üzemeltetési feltételek meg-
teremtésére. Az anyagok beépítése a Nyírségvíz szakembe-
reinek irányításával történt. A megfelelő szerelvényekkel el-
készült az új kútgépészet: visszacsapó szelepekkel, motoros 
tolózárral, vízmérővel, szabályozó tolózárral, feszmérővel. 
Az elvégzett munkák lehetővé tették a folyamatos vízellátás 
próbaüzemi beindítását és ettől kezdve – néhány technoló-
giai beavatkozástól és elkerülhetetlen esettől eltekintve – a 
vízszolgáltatás azóta is folyamatosnak mondható. 

a szolgáltatott víz
minőségének javítása

A következő időszak fő feladata a szolgáltatott víz minő-
ségének javítása lett, ami a szűrőtartályok felújításával kez-
dődött. Elvégeztük a több éve nem takarított, 3000 m3-es 
tározó karbantartását, melynek rendben tartása napjainkra 
már ütemterv alapján, folyamatosan zajlik. Az irányítástech-
nikai rendszer telepítése és beüzemelése az ivóvíz- és szeny-
nyvízágazatnál egyaránt megtörtént. Ennek központi egy-

ségei egy újonnan kialakított diszpécserszobába kerültek. A 
diszpécserteremből nyomon követhető a szennyvízáteme-
lők üzeme, indíthatók-állíthatók a kutak, ellenőrizhető a ter-
melt és a város felé kiadott vízmennyiség. Látható a városi 
vízhálózat nyomása, a tározó medence töltöttségi állapota.

az ivóvízhálózat normalizálása, 
szakaszolhatóvá tétele

Az átvételkor az elosztóhálózat nagyon rossz állapotban 
volt, nagyszámú vízveszteséggel működött. A legnagyobb 
vízveszteséget okozó helyek feltárása és megszűntetése 
folyamatosan történt. Ennek eredményessége az alábbi szá-
mokkal érzékeltethető: a város felé leadott víz napi meny-
nyisége 2008-ban több mint 4300 m3 volt, ma ez kevesebb, 
mint 2200 m3. A városi hálózat szakaszolhatósága érdeké-
ben a csomópontok nagy részében a tolózárak felújításra 
kerültek, illetve újak lettek elhelyezve. Az aknák védelmére 
kollégáink zárható fedlapokat gyártottak és építettek be, a 
hálózatmosatás megkönnyítésére tűzcsapállványt készítet-
tek. A meglévő elosztóhálózatról az átvételkor nem állt ren-
delkezésünkre megbízható térkép, így annak pontosítására 
elvégeztünk egy helyszíni felmérést, melyből több fontos 
információt nyertünk, pl. ilyen volt a meglévő, de üzembe 
nem helyezett csőhálózat.

a szennyvíztisztító telep felújítása
 és a szennyvízátemelők gépészeti 
rekonstrukciója

A szennyvíztisztító telep rendkívül leromlott állapot-
ban volt. Elfogadható működési állapotba hozására közös 
cégünk nagy erőfeszítéseket tett. A terület védelme érde-
kében a bejárati kaput és a kerítés egy részét teljesen új-
jáépítette. Trafó beépítésével lehetővé tette 
az energiaellátást, kiépítette a védterület és a 
műtárgy térvilágítását, új üzemviteli épületet 
létesített. A bozótok kiirtásával és kátyúzással 
járhatóbbá tették a szennyvíztelepi bekötőutat, 
a törmelékek eltávolításával, valamint a terület 
feltöltésével lehetőség nyílt a tisztítóműtárgy 
egyes elemeinek felújítására is. Uszadékfo-
gó-rácsot gyártottak és építettek be, a szétvert 
zsilipek helyett is újakat készítettek és helyez-
tek el. Elkezdődött a porladó betonfelületek kijavítása is. 
Elkészült a szennyvízátemelők gépészeti és elektromos 
rekonstrukciója. Folyamatosan iszapmentesítik az átemelő 
gépházakat és ellenőrzik a gyűjtőhálózatot. Az üzemeltetés 
szempontjából azonban gondot okoz az egye-
sített szenny- és csapadékvíz-elvezető rendszer. 
Esőzések alkalmával ugyanis ez az egyes utcák 
elöntéséhez vezet.

működési feltételek
A Kárpátvíz Vodokanal Kft. korábban nem 

rendelkezett önálló telephellyel. 2009 végén 
birtokba vette a volt laktanya területén kialakí-
tott telephelyet, ahol a meglévő építmények át-
alakításával, felújításával irodák, műhelyek, ga-
rázsok, raktár és szociális létesítmények épültek. 

Utcai látkép
esőzés után

Víz Világnapi rajz-
pályázat eredményhirde-
tése Beregszászon
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Munkatársaink ma már ebben az új irodaépületben végzik 
feladataikat. A fizikai dolgozók munkakörülményei is javul-
tak. Színvonalasabb hibaelhárítási eszközökkel és anyagok-
kal dolgozhatnak, védőfelszerelések állnak rendelkezésükre. 
Egy műhely kialakításával lehetőségük nyílt berendezéseik 
rendszeres karbantartására, a helyszíni szerelésekhez szük-
séges gyártmányok el készítésére. Előrelépés történt az ügy-
félszolgálat területén is. A laktanya főbejáratánál megépült 
és átadásra került az új ügyfélszol gálati iroda. A Kárpátvíz Vo-
dokanal Kft. 5 éves fennállása alatt Kárpátalja egyik legsikere-
sebben működő közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalata lett.

elért eredmények
Társaságunk elképzelése szerint a Kft. konszolidációja 

három szakaszban valósítható meg, ezek:
• műszaki konszolidáció, 
• gazdasági konszolidáció, 
• és az ellátási színvonal fenntarthatósága, ami a gazda-

sági konszolidáció eredményeként keletkező források 
felhasználásával biztosít ható.

Az ellátás műszaki konszolidációja nagyon rövid idő – 
két hónap – alatt megvalósult, folyamatossá vált a vízellátás 
és a szennyvízelvezetés. 

A társaság gazdasági konszolidációja – amelynek kere-
tein belül többek között üzleti tervet kellett készíteni, ren-
dezni kellett a hatósági árakat, fel kellett számolni a mű-
ködési veszteséget, ki kellett alakítani a Kft. önfinanszírozó 
képességét és a karbantartások megindításához és rendsze-
res elvégzéséhez elő kellett teremteni az anyagi forrásokat 

– még jelenleg sem zárult le. A Kft. üzleti tervében a pénz-
ügyi, gazdasági, és műszaki helyzet stabilizálása érdekében 
több olyan célt fogalmaz meg, amely a cég árbevételének 
növelésére, a vízveszteség csökkentésére, a víztermelés 
biztonságának fenntartására, az optimális létszámstruktúra 
kialakításával a létszámgazdálkodás hatékonyabbá tételére, 
a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálására, valamint 
gazdálkodásának kiszámíthatóvá tételére irányul. Az elmúlt 
öt évben kialakult egy tudatosabb, takarékos gazdálkodás, 

megtörtént a számlázási rendszer átalakítása, 
nagyon jelentős díjemelésekre került sor, azon-
ban a korábbi évtizedekben kialakult szokások 
szerint a fizetőképesség rendkívül rossz, így a 
kiszámlázott díjak csak nagyon nehezen szed-
hetők be. Így a részleges gazdasági konszolidá-
ció az ellátási színvonal fenntarthatóságához 
azzal járult hozzá, hogy a működéshez szüksé-
ges anyagi forrásokat előteremtse, a vállalkozás 
ki tudja fizetni a számláit, és meg tudjon finan-
szírozni egy redukált szintű karbantartást. 

A Kft. az elmúlt öt évben a rövid távú cél-
kitűzéseit – a vízminőség nemzeti előírások 
szerinti biztosítását, a szennyvíz fennakadás 
nélküli elvezetését, az értékesítési rendszer 
életképessé tételét és a vízdíj fizetési rendszer 
átalakítását – sikeresen megvalósította. Elért 
eredményeinket bizonyítja, hogy több mint 
négyévi bányászati engedély nélküli működés 

után, Ukrajna Állami Földtani és Bányászati Szolgálata dön-
tése alapján a Kárpátvíz Kft. 2012. évben megkapta a bányá-
szati (vízjogi üzemeltetési) engedélyt. 

megoldandó feladatok
A Kárpátvíz Kft. gazdálkodása tendenciájában számos 

területen komoly javulást mutat, de mivel a gazdasági kon-
szolidáció csak részlegesen valósult meg, és a Kft-nek nem 
sikerült kiegészítő anyagi forráshoz jutnia középtávú célki-
tűzéseihez, a nagyobb költségigényű beavatkozások még 
a 2012. évben sem kezdődhettek el. A külső források meg-
szerzése komoly kihívást jelent a Kárpátvíz Kft.-nek, mivel 
egyfelől nem rendelkezik elég tőkeerővel a saját erő bizto-
sításához, másfelől a külföldi befektetés miatti jogi korlátok 
feloldására sem talált még megoldást.

összegzés
Az ukrán–magyar cégalapításhoz kapcsolódó szándéka-

ink piackonformak és előremutatók, azonban a kint szerzett 
tapasztalatok óvatosságra intenek. Ezek a tapasztalatok: az 
eltérő szakmakultúra és jogszabályi környezet, lassú ügy-
intézés, a szerződéses fegyelem elégtelensége, rossz fize-
tőképesség. Mindezek ellenére elért eredményeink mégis 
biztatók. Ráadásul számunkra a beregszászi kft. alapításá-
nak misszió jellege is van: fontosnak tartjuk, hogy Kárpátalja 
legnagyobb lélekszámú, magyarok lakta városában javuljon 
a víziközmű-szolgáltatás. A Kárpátvíz Kft. munkatársai folya-
matos tanulással elérték, hogy évről évre nőttek a Kft. erős-
ségei, melyek közül a legfontosabbak a 24 órás szolgáltatás 
biztosítása, a gyors műszaki konszolidáció, az üzleti tervké-
szítés, az indokolt költségekkel arányos díjemelési gyakor-
lat alkalmazása és az ügyfélszolgálati munka fejlesztése. A 
fejlődés és fejlesztések következtében elmondhatjuk, hogy 
napjainkra Kárpátalján a Kárpátvíz Vodokanal Kft. kiemelke-
dő gazdálkodási eredményeket tud felmutatni.
PamPuch JózSefné éS foGaraSi laJoS Nyírségvíz Zrt.

(a Kárpátvíz Vodokanal Kft. Ellenőrző Bizottságának tagjai)

Két középső
szűrőtartály már
felújítva...
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Földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan a VASIVÍZ ZRt. 
működési területén is talá-
lunk példát országhatáron 
átnyúló víziközmű-szolgál-
tatásra, valamint az ezzel 
járó szakmai együttműkö-
désre.

szentgotthárd–Heiligenkreuz
(Jennersdorf)

Manapság ha egy szentgotthárdi lakost 
megkérdeznénk arról, hogy mi jut eszébe 
Ausztria és hazánk közös környezetvédelmi 
ügyeivel kapcsolatban, valószínűleg a válasz a 
közelmúlt negatív kicsengésű ügyeire, neveze-
tesen a Rába szennyezésére, a jennersdorfi hul-
ladékégetővel kapcsolatos közfelháborodásra, 
illetve az ezekkel járó diplomáciai kötélhúzásra 
vonatkozna. Kevesen tudják azonban, hogy a 

két fél már a 80-as évek óta sikeres 
és eredményes kapcsolatot ápol a 
víziközmű-szolgáltatás területén.

Szentgotthárd csatornázása a 
60-as évek második felében kez-
dődött, 1979-től pedig megépült 
egy 650 m3/nap kapacitású szeny-
nyvíztisztító telep. Mivel annak 
technológiája mechanikai kezelés-
re, biológiai résztisztításra illetve 
fertőtlenítésre korlátozódott, ha-
tásfoka már a megépítésekor sem 
felelt meg az akkori környezet-
védelmi feltételrendszernek. Sze-
rencsés egybeesés, hogy a 80-as 
évek második felében a határ túl-

oldalán Jennersdorf illetve agglomerációjába 
tartozó települések fejlődése szükségessé tette 
a helyi (Heiligenkreuz) szennyvíztisztító telep 
fejlesztését, így gazdaságossági, regionális, va-
lamint környezetvédelmi szempontokat szem 
előtt tartva 1989-ben Szentgotthárd, illetve 
az osztrák települések vezetői – a VASIVÍZ ZRt. 
jogelődje, a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vál-
lalat szakmai közreműködésével – megállapod-
tak abban, hogy a Szentgotthárdon keletkező 
szennyvíz Ausztriába kerül átvezetésre. Az évek 
során a szennyvízelvezető rendszer a magyar 
oldalon is bővült, 2006-tól a környező telepü-
lésekkel kiegészülve átlagosan 1700 m3/nap 
mennyiségű szennyvizet vezetnek át Ausztriá-
ba. (1. ábra)

Jelenleg a Jennersdorfi Járási Csatornamű 
Társulat és a VASIVÍZ ZRt. közötti megállapodás 
rendelkezik a szolgáltatás részleteiről, feltéte-
leiről. A megállapodás kitér az átadott szenny-
víz mennyiségére (napi, órai), minőségére, az 
átadott szennyvízből keletkező szennyvíziszap 
visszaszállítására és természetesen a szolgálta-

tási díjra.
A szennyvíz mennyiségének és 

minőségének ellenőrzését mindkét 
fél saját mérőállomással végzi, mely-
nek adatai időszakonként egyez-
tetésre kerülnek, így vitás esetekre 
ritkán kerül sor. A mérési adatok 
alapján számított, az átadott szenny-
vízből keletkező szennyvíziszap (an-
nak 0,15%-a, 25%-os szárazanyag-
tartalom mal) évente visszaszállításra 
kerül. Az erre vonatkozó hulladék 
kiviteli illetve behozatali engedélyt 
mindkét fél külön-külön a saját or-
szágos hatóságától kérelmezi.

szentpéterfa–eberau
Gyakorlatilag a szentgotthárdi 

események fordítottja történt Szent-
péterfa esetében. 1993-ban létesült 

a település szennyvízelvezető- hálózata, vala-
mint a 140 m3/nap kapacitású OWEG kétlépcsős 
biológiai szennyvíztisztító telepe. A tisztított 
szennyvíz befogadója egy időszakos vízfolyás 
lett. Pár évvel később a határ túloldalán négy 
osztrák település (Eberau, Kulm, Winten, Gaas) 
jelezte csatlakozási szándékát, melynek feltéte-
le a szennyvíztisztító telep kapacitásának igény 
szerinti megnövelése volt. A fejlesztésre 1998-
ban került sor, egy, a régi berendezéssel párhu-
zamosan – 200 m3/d kapacitással – működő új 
műtárgysor létesítésével. (2. ábra) Érdekesség, 
hogy mindkét szennyvíztisztító berendezés 
OWEG tisztítási technológiát alkalmaz, ami az 
osztrák illetőségű OWEG GmbH., valamint a 
Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat együtt-
működéseként került meghonosításra, ennek 
eredményeként országszerte számos ilyen 
szennyvíztisztító telep létesült a 90-es években, 
így ez szintén ékes példája a nemzetközi szak-
mai kapcsolatok létjogosultságának.

A szentpéterfai szennyvíztisztító rendszer 
mára elavult és túlterhelt, továbbá a tisztított 
szennyvíz minősége sem felel meg a kibocsá-
tási határértékeknek. A területileg illetékes 
hatóság Szentpéterfát, mint a kibocsátási pont 
felelősét kötelezte a szennyvíztisztító korsze-
rűsítésére. Az Ausztriában illetékes hatóság 
Eberaut is kötelezte a közös szennyvízkezelési 
problémák megoldására.

Ezért az Ausztria–Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 
keretében korszerűsödik és bővül a szennyvíz-
tisztító telep. Az ezt megvalósító PinKaNab Pro-
jekt jelenleg is folyik. 

Az új befogadó közvetlenül a Pinka osztrák 
szakasza lesz. Az osztrák létesítési engedélyben 
szigorú kibocsátási határértékek szerepelnek, 
annak ellenére, hogy a magyar jogszabályok 
szerint erre a befogadóra a jelenleg előírtaknál 
jóval enyhébb, az általános védettségi kate-
góriának megfelelő kibocsátási határértékek 
vonatkoznának. Ezen kívül az osztrák hatóság 
egyéb szigorú minőségellenőrzési elvárásokat 
is támasztott (az ammónia- és az összes foszfor-
koncentráció napi ellenőrzése a tisztított szeny-
nyvízben).

Az osztrák és magyar önkormányzatok kö-
zötti szerződés többek között rögzíti az érkező 
osztrák szennyvíz napi maximális mennyiségét 
(345 m3/d, 6 l/s), melyet egy telepi mérőállomás 
fog ellenőrizni. A magyar fél többletköltséget 
számol fel, ha ennél több szennyvízmennyiség 
érkezne.

Iszap-visszaszállítás ebben az esetben nem 
történik, az iszapelhelyezés költségei átvett 
szennyvíz köbméterenként kiszámlázásra ke-
rülnek. 
StubicS Gábor, koSár Gábor VASIVÍZ ZRT.

Határokon
átnyúló
víziközmŰ-
szolGáltatások
a vasivíz zrt.
mŰködési
területén

1. ábra

2. ábra
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Ezt a célt szolgálta a Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep 
és kapcsolódó létesítményei meg-
építése is. Ezekkel a beruházások-
kal szinte teljessé vált a szennyvíz-
tisztítás Budapesten.

Budapest teljes körű csatornázása azonban 
még nincs kész, így fontos feladat a kapcsolódó 
főgyűjtő rendszerek kiépítése is.

A Budapesti csatornahálózat kiemelkedő 
fontosságú elemei a főgyűjtők, melyek megha-
tározzák a hálózat kapacitását, és vízelvezetési 
biztonságát.

Ilyen főgyűjtő szakasz épült 2012-ben Bu-
dapesten a VIII. kerületi Baross utcában és a XIV. 
kerületi Róna utcában, mely helyeken HOBAS 
NC és HOBAS CC-GRP csöveket építettek be.

A Baross utcában a Harminckettesek tere 
és a Kálvária tér között építették a csatornát. Az 
előzetes terveknek megfelelően nagy átmérő-
jű DN1380/2070 tojásszelvény csatorna épült. 
Már a tervezés során meghatározásra került a 
csövek falvastagsága, hiszen ez határozza meg 
az NC szelvények szilárdsági értékét. Jelen hely-
zetben 41mm-es falvastagságra volt szükség 
ennél a nagy átmérőnél, ami SN10 000 N/m² szi-
lárdsági értéknek felel meg. Ez az érték alapkö-
vetelmény volt az üzemeltető részéről is. Ezen 
a főgyűjtő szakaszon igen kicsi lejtés kialakítá-
sára volt lehetőség, és mivel a csatorna egyesí-
tett rendszerű, a szállított szennyvízmennyiség 
eloszlása egyenetlen, hiszen a csapadék inten-
zitása teljesen rapszodikus. Ezért is jó válasz-
tás ebben az esetben a tojásszelvény, hiszen 
változó intenzitásnál is biztosított a szállítási 
sebesség, még kis lejtés esetén is. Ehhez még a 
HOBAS csövek kiváló hidraulikai tulajdonsága 
is hozzájárul. Természetesen fontos szempont 
a csőanyag korrózióállósága is, ami igen magas 
várható élettartammal párosul.

A csövek fektetése nyílt árkos eljárással 
történt, félpályás útlezárással a Baross úton. A 
nagy átmérő ellenére viszonylag kis súlya van 
a 2,35 m hosszúságú tekercseléses eljárással 
üvegszál erősítésű, poliésztergyantából, ho-
mokból, legalább 1,5 mm vastagságú belső – 
tiszta gyanta védőréteggel gyártott – szegmen-
seknek. A kis lejtés precíz kialakítása is fontos 
feladat volt, ezért az ágyazat elkészítése nagy 
pontosságot kívánt. A HOBAS NC csövek tokos 
kialakításúak, melyekben gumigyűrű biztosítja 
a vízzárást. A fektetési mélység viszonylag nagy, 
5-6 m volt.

A Baross utcára merőlegesen a Horváth 
Mihály téren készült el egy rövidebb szakasz 
DN1500 HOBAS CC-GRP csőből, az Őr utcában 
pedig HOBAS NC DN 680/1050 átmérőjű tojás-
szelvényből.

Az Őr utcai szakaszon két HOBAS akna is 
beépítésre került. Az aknák HOBAS csőből ké-
szültek lefenekeléssel. A DN680/1050 csőre 
ráépítésre került egy DN1350 mm-es csődarab, 
melyet szűkítővel zártak le DN1000-es méret-
ben. Ez az aknaelem egybeépített idomként 
önállóan mozgatható, közvetlenül kapcsolódik 
a fektetendő csatornához, így meggyorsítva 
a beépítési időt. Az aknaelem teljesen vízzáró, 
korrózióálló, magas élettartamú, a csövekkel 
megegyező minőségű. Az aknaelem tetejére 
beton gallér kerül, amire már az aknafedlap 
kapcsolódik. A könnyű és gyors beépítés jó ta-
pasztalatokat eredményezett a kivitelezés során.

A Róna utcai főgyűjtő-szakasznál szintén 
nagyon fontos szempont volt a gyors beépít-
hetőség és a megbízható, pontos szállítás – a 

megfelelő szilárdsági, hidraulikai, korrózióálló-
sági, kezelhetőségi és élettartami követelmé-
nyek mellett. Az érintett szakaszon DN1600, 
SN10 000 N/m², PN1 HOBAS CC-GRP pörgetett 
eljárással készült csöveket használtak standard 
6 méteres szálakban, nyílt árkos eljárással. Ezek 
a csövek ügynevezett FWC kötőelemekkel csat-
lakoznak egymáshoz, ezzel biztosítva a teljes 
szivárgásmentességet. Ezek a kötések teljes 
szélességükben gumiborítással rendelkeznek 
és kettős lamellával zárnak. Itt is nagyon kicsi a 
lejtés, ezért kiemelkedő fontosságú szempont 
volt a kiváló hidraulikai szállítóképesség, a pon-
tos és alaktartó szelvényforma is. A beépítés 
során a könnyen kialakítható ágyazat, a csövek 
relatív kis súlya és a 6 méteres szálhossz jelen-
tősen meggyorsították a fektetési sebességet, 
ezzel biztosítva a kivitelezőnek a határidők be-
tartását. Tovább gyorsította a beépítést az előre 
gyártott HOBAS aknák alkalmazása is. A 3 méte-
res DN1600-as csövekre laminálással építették 
rá a DN1000-es csöveket, melyek előre gyártott 
aknaelemként kerültek beépítésre. Az aknaele-
mekből készült az oldalakna és a tengelyakna is, 
mely elemek FWC kötőelemekkel kapcsolódtak 
közvetlenül a fektetendő csatornához.

A HOBAS csövek alkalmazása tette lehetővé 
a gyors beépítést is és a minőségi követelmé-
nyeknek való megfelelést is, mely biztosítja a 
hosszú távú minőségi üzemeltetés biztonságát.
raDácSi láSzló HOBAS Hungária Kft.,

www.hobas.com 

HoBas aknák és
Csövek a kapCsolódó 
FőGyŰJtő építéseken,
Budapesten

Magyarországnak, úgy is, 
mint az Európai Unió tag-
jának, célja és érdeke az EU 
Víz Keretirányelvének való 
megfelelés, a felszíni és a 
felszín alatti vizek minősé-
gének javítása.
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1. Bevezetés és célkitűzés
A cellulóztartalmú hulladékok (mezőgaz-

dasági hulladékok, energiafű, szilfium, ág-
nyesedék stb.) nehezen bonthatók, közvetlen 
anaerob rothasztásuk csak igen hosszú tartóz-
kodási idővel valósítható meg gazdaságosan. 
A kísérletek célja, hogy a cellulóztartalmú nö-
vényi hulladékok, energianövények anaerob 
bonthatóságát és a biogáz kihozatalt növeljük. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM 
Zrt.) munkatársai a növényi hulladékok anaerob 
lebontásának javítása céljából egy új feltárási 
módszert fejlesztettek ki. Az alábbi cikkben is-
mertetésre kerülő gombás feltárási technológia 
védelmére az FCSM Zrt. 2010. 07. 22. bejelentési 
dátummal szabadalmi védettséget kért. (Cím: 

„Eljárás lignocellulóz-tartalmú hulladékanyag fel-
dolgozására”. A bejelentés alapszáma: P1000389) 

2. a növényi eredetű anyagok
összetételének jellemzése 

A cellulóz vízben oldhatatlan, rendkívül el-
lenálló poliszacharid. A mezőgazdaságból szár-
mazó hulladékok túlnyomó részét a növényi 
eredetű melléktermékek és hulladékok teszik ki, 
ezek az anyagok cellulózban gazdagok. A cellu-
lóz a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre 
álló megújítható biopolimer Földünkön.

A cellulóz nem elágazó, lineáris, D-glükóz 
molekulákból álló polimer (D-glükóz monome-
rek ß-1,4-glükozidos kötésű lánca). A polime-
rizáltság mértéke igen változó, néhány száz 
glükózegységtől 20 000 egységig terjedhet, a 
polimer hosszúsága körülbelül 7μm. A hidro-
génhidakkal kapcsolt struktúra lúgokkal és ás-
ványi savakkal fellazítható, ami a cellulóz szálak 
duzzadását eredményezi. Képlete (C6H10O5)n. 

A fa- és fűfélék vázanyagát három fő kémiai 
alkotóelem építi fel: cellulóz, hemicellulóz, lig-
nin, amelyek egy komplex struktúrát alkotnak. 
A cellulózrostokat hidrogén- és Van der Wa-
als-kötések kialakításával hemicellulóz és lig-
ninburok veszi körül. A cellulóz mechanikailag 
erős, ezt a tulajdonságát komplex és rendezett 
szerkezete biztosítja.

A hemicellulóz heterogén, nem lineáris 
poliszacharid. Elágazó szerkezetének köszön-

hetően könnyebben bontható. A lignin aromás 
molekula, háromdimenziós fenil-propán po-
limer építi fel. A fenil-propán egységek között 
éter és szén–szén kötések találhatók. A lignin 
szorosan kapcsolódik a cellulózhoz, ez okozza 
a növényi szövetek stabilitását. A lignint nehéz 
hidrolizálni, ráadásul megakadályozza az enzi-
mek hozzáférését a cellulózhoz. Adszorbeálja 
az enzimeket, ezáltal inaktívvá teszi őket. 

A lignocellulóz származékok anaerob úton 
nehezen bonthatók, azon ban előhidrolízis alkal-
mazásával jelentősen fel lehet gyorsítani a folya-
matot. A cellulózszármazékok előhidrolí zi sénél 
ipari celluláz enzimkészítményeket al  kal maznak. 
A másik le he tőség a mikroorganizmusok által 

végzett előhidrolízis. Cellulózbontó gombák által 
végzett előhidrolízissel a mező gazdasági hulla-
dékok ana  erob lebontása jelentősen felgyorsít-
ható. 

A cellulóz tömény savval főzve először cel-
lobiózra, majd a cellobióz szőlőcukorra bom lik. 
A tömény sósavon kívül csak gombák és bak-
tériumok tudják le bontani. A kérődző álla tok 
emésztőrendszere jel lemzően tartalmaz olyan 
mikroorganizmust, mely lebontja a cellulózt. A 
termőtalajban is létez nek cellulózbontó bakté-

riumok és gombák, melyek a cellulózt humusz-
szá alakítják. Az Ascomyceta fonalasgombák 
közül a Trichoderma nemzetség fajainak van ki-
emelkedő cellulolitikus aktivitása (T. viride, T. re-
esei), az ipari cellulázok előállítása is nagyrészt 
ezekkel történik. (Malherbe et al., 2002) 

3. néhány energianövény és 
növényi hulladék összetételének
ismertetése

Néhány energianövény és növényi hulla-
dék összetételét az 1/a és az 1/b. táblázatok mu-
tatják be. Az egyes növényeknél és hulladékok-
nál a TOC összetételben nem mutatkozik nagy 
különbség. A foszfor és nitrogén összetételben 

jelentős eltérések jelentkeznek. A 
hemicellulóz a szilfium, energiafű 
és falomb-hulladék esetében 25% 
fölött van, ez egyúttal jobb bioló-
giai bonthatóságot is jelent. Álta-
lában azok a növények kezelhetők 
könnyen anaerob úton, amelyek-
nél kicsiny a lignin és nagy a hemi-
cellulóz tartalom (Oláh et al., 2012). 

Természetesen a gombás elő-
kezelés nem csak a táblázatban fel-

enerGianövények és növényi 
eredetŰ HulladékanyaGok 
anaeroB leBontásának
Javítása előkezeléssel

v í z  é s  t u d o m á n y

1/a. táblázat
Különböző eredetű növényi eredetű anyagok összetétele

Minta megnevezése
TOC TN TP

Száraz 
anyag

Szerves 
anyag

mg/kg mg/kg mg/kg g/kg %

Szilfium (Silphium perfoliatum L.) 377 961 11 600 2095 860,5 86,4

Energiafű (Agropyron elongatum) 417 499 6 890 839 917,7 90,4

Zöld hulladék (Csomád) 307 466 14 070 1 819 928,0 56,5

Vegyes falomb-hulladék 429 019 21 040 1 682 908,6 89,3

Arundo donax (olasz nád) 451 552 9 000 2 183 913,9 92,9

Avar (vegyes eredetű) falevél 411 871 14 370 1 530 931,0 76,8

Kukoricaszár (cső nélkül) 440 051 13 070 3 959 896,0 90,9

Fűzfa (levél+vékony gally) 480 089 24 050 1 553 926,2 91,8

Megjegyzés: zöld hulladék (Csomád) összetétele: 50% vegyes falevél + 50% vegyes ágnyesedék; a vegyes 
lombhulladék összetétele: akác, juhar, madárcseresznye, hárs- és nyárfa vékony leveles gallyak (< 10 
mm) szárazanyagra vonatkoztatott egyenlő arányú keveréke; avarlevél – juhar; platán, nyárfa, akác – 
egyenlő arányú keveréke
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lúgosság; illósav, szárazanyag; szerves anyag) 
alkalmaztuk. Az anaerob ellenőrzési módsze-
rek jól ismertek, részletes ismertetésére nem 
térünk ki. 

Az alapvizsgálatokat kiegészíti a speciális 
növényi szubsztrátok lebontásának nyomon 
követésére alkalmas celluláz enzimaktivitás 
mérése. A celluláz enzimaktivitás mérésénél 
régóta ismert módszert használtunk, melynek 
lényege, hogy a pufferolt CMC (karboxi metil 
cellulóz) oldathoz iszapmintát adunk, majd 
30°C-on végzett inkubációt követően centrifu-
gáljuk és a celluláz enzim hatására képződött 
glükózt dinitro-szalicilsav reagens hozzáadása 
után fotometrikusan mértük. A celluláz enzim 
aktivitását mg glükóz/giszap nap formában fe-
jezzük ki (Thiel és Hattingh, 1967).

A hidrolizálható szénhidrátokat fenol-kén-
savas módszerrel határoztuk meg. A módszer 
lényege, hogy a hexózokkal a fenol színreakci-
óba lép és ezt követően fotometrikusan a szén-
hidrátok mérhetők (Liu et al., 1973). 

A cellulóz vizsgálatokat a Papíripari Kutató-
intézet végezte. A cellulóz összetételnél vizsgál-
ták a holocellulóz-, alfacellulóz-, hemicellulóz- 
és lignintartalmat (Hernádi, 1980). 

A mikroszkóppal vizsgálható és határoz-
ható gombafajokat sporulálásig termosztáltuk 
37°C-on és 45°C-on, az eredeti környezeti felté-
telek fenntartásával, komposztkeveréken (táp-
talajos izolálás nélkül) (Tsuneo Watanabe, 2002; 
Bánhegyi et al., 1985–87). 

7. kísérleti eredmények 
értékelése
7.1. Előkezelés

A gombás előkezelésnél minden esetben 
energiafüvet használtunk. A laboratóriumi te-
nyésztésnél 37°C-os termosztálás esetén szinte 

2. kép
Előaprított 
kezeletlen 
energiafű

 

3. kép
Előaprított 
gombás-
kezelt ener-
giafű

1/b. táblázat
Különböző eredetű növényi eredetű anyagok összetétele

Minta megnevezése

Hidrolizálható 
szénhidrát,
mint glükóz

Lignia Alfa-
cellulóz

Hemi-
cellulóz Égéshő

mg/kg % % % MJ/kg

Szilfium (Silphium perfoliatum L.) 70 400 17,4 34,9 37,2 17,0

Energiafű (Agropyron elongatum) 164 300 19,7 51,6 26,2 18,4

Zöld hulladék (Csomád) 57 700 32,1 29,6 24,6 13,0

Vegyes falomb-hulladék 65 300 26,1 38,1 28,9 18,9

Arundo donax (olasz nád) 87 750 24,7 42,6 24,9 18,2

Avar (vegyes eredetű) falevél 62 000 24,3 43,5 12,3 16,4

Kukoricaszár (cső nélkül) 119 100 20,1 44,1 28,6 21,6

Fűzfa (levél+vékony gally) 79 200 26,9 37,1 28,5 20,1

tüntetett növényi hulladékok esetében, hanem 
valamennyi természetes körülmények között 
termelt növénynél vagy növényi maradékoknál 
is elvégezhető. A gombás feltárásnak a rothasz-
tásra kifejtett hatását részletesebben az ener-
giafűnél (Szarvas-1) vizsgáltuk. 

4. kísérleti előkezelő berendezés
ismertetése

Az 1. ábra szemlélteti a lignocellulóz tartal-
mú anyagok gombás feltárásának technológiai 
eljárását. SiloKing aprítógéppel a mezőgaz-
dasági (kukoricaszár, napraforgószár, energia-
fű, egyéb fűfélék, zöldség hulladék anyagok 
stb.) hulladékokat megaprítjuk (15–25 cm). Az 

előaprított mezőgazdasági hulla-
dékot prizmába rakjuk (50–60 cm 
magas). A bekeverésnél a prizma 
alapanyagához, ha szükséges, tá-
panyag-kiegészítést (N és P) adunk. 
A keverék nedvességét 60% körüli 
értékre állítjuk. A prizma hőmér-
sékletét ventillátoros vagy komp-
resszoros levegőztetéssel 30–40°C 
között tartjuk. A hőmérsékletmé-
réssel szabályozzuk a befújt levegő 
mennyiségét.

A feltárás ideje 4–5 nap kö-
zött változik. A feltárás mérté-
két vizuálisan (kialakul a szürke 
színű penészgomba) is nyomon 

kísérhetjük. A feltárt cellulózhul-
ladékot a rothasztó berendezés 
kialakításának megfelelően 3–5 
centis méretre aprítjuk. Az aprított 
anyagot a rothasztóba tápláljuk 
és egyéb nagy nitrogén tartalmú 
hulladékokkal együtt rothasztjuk. 
A rothasztóba a cellulózhulladék 
mellé a koszubsztrát elvnek meg-
felelően szenny víziszapot, szerves 
trá gyát, kommunális hulladék 
szerves frak cióját, vagy más hulla-

dékokat adagolhatunk. A nagy cellulóztartalom 
(> 20%) miatt a rothasztó tartózkodási idejét mi-
nimum 30 napra kell beállítani. 

5. Félüzemi, kísérleti,
rothasztó berendezés 
ismertetése

A félüzemi, kísérleti berende zés lehetővé 
teszi, hogy a szubsztrátra jellemző egyensúlyi 
viszonyokat (pH, illósav, lúgosság), az optimális 
fajlagos szerves anyag terhelést (tartózkodási 
idő), a lebontás hatásfokát folyamatos üzemi 
viszonyok mellett kimérjük. Az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepen felállított 2 db félüze-
mi kísérleti berendezés (V=6 m3) a gyógyszer-
iparban jól ismert fermentor típussal azonos. Az 
aerob fermentációnál a kisebb tömítetlenség 
nem okoz gondot, viszont az anaerob rendszer-
nél biztosítani kell az oxigén teljes kizárását, ezt 
belső keverő beépítése biztosítja. A belső keve-
rők beépítése azért vált szükségessé, mert az 
aprított növényi hulladékok gyakran eltömítet-
ték az ejektoros keverőt is és ennek következté-
ben az üzemelés lehetetlenné vált. A félüzemi 
rothasztókat a 1. kép mutatja be. 

6. mérési módszerek
ismertetése

A szakaszos és a félfolyamatos anaerob 
kísérleteknél a rothasztók ellenőrzésére a 
gyakorlatból jól ismert alapvizsgálatokat (pH; 

1. ábra
Gombás előkezelő berendezés elvi vázlata

Hőmérséklet 
vezérlő

Növényi
hulladék
prizma

levegő

Hőmérséklet érzékelő

kompresszor

1. kép
Észak-pesti 
félüzemi
(2×6 m3) 
rothasztó
berende-
zések
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másnapra megjelent a Coprinus sp. (tintagom-
ba) a szálakon. Finom gombaillatúvá vált a 
kom poszt. 45°C-on ez a folyamat egy kicsit to-
vább tartott, de a végeredmény ugyanez lett. A 
gombás előkezelés előtti és utáni állapotot az 2. 
és a 3. kép mutatja. Az előkezelés ideje 3–4 nap, 
ezt követően a laza szalmastruktúra összeesett 
és a szálszerkezet pusztulását lehetett megfi-
gyelni. A szálszerkezetet a gombák megtámad-
ták és részben lebontották (Thermomyces lan-
uginosus, vagy Humicola). 

A komposzton termő gombafajok részle-
tes megismerése és szakszerű rendszertani 
meghatározása – a méretükből adódóan – csak 
mikroszkópos technika alkalmazásával lehet-
séges. A meghatározás általában táptalajos 
izolálás után, a kifejlődött telep jellemzői, majd 
az ezt követő mikroszkópos vizsgálat során a 
megjelenő szaporítóképletek (spórák, konídi-
umok) alapján történik. A 4. képen a vizsgált 
Thermomyces faj szaporítóképleteit láthatjuk, 
amelyek alapján a faj beazonosít-
ható. Ezeket a speciális szaporító-
képleteket aleuriokonídiumoknak 
nevezzük.

A szaporítóképletek alapján 
Thermomyces sp. (azaz Humicola 
sp.), valószínűleg Thermomyces 
lanuginosus, amely gyakori kom-
posztfaj. A H. lanuginosus 30 és 52–
55°C közötti hőmérsékleten nö-
vekszik. Közönséges elő fordulású 
a komposztban, a ma darak fészké-
ben és a napsütöt te talajokban. A 
komposztban a csúcs hőmérséklet 
elérése után jelenik meg és a ma-
gas hőmérsékletű (termofil) fázis-
ban végig megmarad. A kihűlési 
szakaszban már nincs jelen.

A növényi cellulózanyagok fel  tárását alap-
vetően a komposztá lási folyamat kezdő fá-
zisában (~30 -55°C) a H. lanuginosus és Chae-
tomium-fajok koegzisztálva, majd alacsonyabb 
hőmérsékleten (~15-45°C) a Coprinus sp. (tinta-
gomba) gombák végzik (5., 6. és a 7. kép). 

A T. lanuginosus a cellulózt ugyan nem ké-
pes bontani, de más, cellulózbontásra képes 
fajokkal koegzisztálva, a maradékcukrokat 
fel   használva szaporodik cellulózos közegben. 
Ilyen egyszerű szénhidrátok nem csak a cellu-
lóz, hanem a hemicellulóz hidrolízise során is 

képződhetnek. Gyakran koegzisztál a Chaeto-
mium thermophile fajjal. Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy Chaetomium faj(ok) jellegzetes 
aszkopóráit és peritéciumtöredékeit szintén 
megfigyeltük minden vizsgálatnál, ugyan 
tel  jes peritéciumot nem láttunk. A cellulóz-
bontásra képtelen gombafajok gyakran hasz-
nosítják szénforrásként a xilánt. A xilán köny-
nyebben hasznosítható növényi sejtfalanyag 
és a T. lanuginosus xilanázenzim előállítására 

képes, mindemellett glükóz, xilóz és mannóz 
egyszerű transzportereket azonosítottak e faj-
nál, mely egyszerű monomerek a cellulóz és 
a hemicellulóz hidrolitikus termékei. (Mahes-
hwari et al., 2000, Kamra - Satyanarayana, 2004)

v í z  é s  t u d o m á n y

4. kép
Thermomyces sp. fénymikroszkópos fotói. 
Mindkét fotón az aleuriokonídiumok látha-
tók, amelyek érett állapotban barnák 
és a faluk ornamentált. Bal oldalon LPAB, 
jobb oldalon pedig savas fukszin festéssel. 
(Az eredeti nagyítás 500×-os)

5. kép
Fejlődő Coprinus sp. 
(tintagomba) teleptest 
(40×-es és 80×-os 
nagyítás)

6. kép
T. lanuginosus 
80×-szoros nagyí-
tásban

7. kép
Fejlődő Coprinus sp. 
(tintagomba) teleptest 
(80×-os nagyítás)

2. ábra
A 5R (Észak-pesti iszap nem adaptált + gombás oltó + energiafű) 
és 5/6R (Észak-pesti nem adaptált oltó iszap + energiafű) 
szakaszos reaktorok rothasztási eredményeinek összehason-
lítása (VREAKTOR = 7 L)
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3. ábra
A 3R (Kecskeméti oltóiszap + vegyes falomb-hulladék) és 7R 
(Észak-pesti nem-adaptált oltóiszap + csomádi gombás oltó + 
vegyes falomb-hulladék) szakaszos reaktorok rothasztási 
eredményeinek összehasonlítása (VREAKTOR = 7 L)
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7.2. Szakaszos, laboratóriumi 
méretű rothasztási kísérletek

Az energiafű bonthatóságánál megvizsgál-
tuk a csomádi gombás szuszpenzió oltóhatását 
is. Összehasonlítottuk a gombás kivonatos ol-
tóval és a nem adaptált Észak-pesti oltóiszappal 
mért gáztermelési értékeket (2. ábra). 

Az 5R reaktor, melyben gombás oltó volt 
22 nap tartózkodási idő mellett 30,6 liter és 
kontroll reaktorban (5/6R reaktor) nem adaptált 
Észak-pesti iszap 21,5 liter biogázt termelt. A kü-
lönbség jelentős, hiszen a gombás oltó esetében 
42%-kal nagyobb gázfejlődést mértünk. 

A vegyes falomb-hulladék rot  hasztásánál 
csomádi gombás turmix oltót is felhasználtunk, 
ezt hasonlítottuk össze a kecskeméti nagy cel-
luláz aktivitású oltóval. Rothasztásnál a gáz-
termelés lefu tását a 3. ábra mutatja. A közös 
indulást követően az elindítás utáni 4. nappal 
a kecskeméti oltóval beoltott minta nem jelen-
tősen, de kisebb gáztermelést mutatott, mint 

a csomádi gombás turmix beoltott mintája. A 
12. naptól kezdődően mindkét oltónál azonos 
volt a gáztermelés. Ez arra utal, hogy rothasz-
tásnál a csomádi gombás oltó alkalmazásával 
a nagy aktivitású kecskeméti oltóhoz hasonló 
gázmennyiség-termelést lehetett elérni.   

A cellulózra adaptált oltóiszapok, vagy a 
gombaadalék-rendszerek celluláz 
aktivitása lényegesen nagyobb, 
mint általában a rothasztókból 
származó iszapok celluláz enzi-
maktivitása. Néhány oltóanyag 
és rothasztó rendszer celluláz en-
zimaktivitás értékeit a 2. táblázat 
tartalmazza. 

7.3. Félüzemi rothasztási 
kísérletek

A félüzemi rothasztókban (hasz-
nos tér: Vreaktor=4 m3) a belső ke verők 
beépítésével az aprított nö vényi 
anyagok és a szennyvíziszap közös 
rothasztása jó hatásfokkal lehet-

séges. A rendszerben bármilyen hulladékanyag 
csak aprítás után (<30 mm) adagolható be. A rot-
hasztókat félfolyamatos (napi rátáplálás) üzem-
módban üzemeltettük.  

A félüzemi rothasztók közül az egyik be-
rendezésben (1R) a kontroll, kezeletlen, a má-
sikban (2R) az előkezelt gombás energiafüvet 
rothasztottuk. A kirothadást megvárva (15–20 
nap) mindegyik rothasztóra azonos időpont-
ban háromszor tápláltuk a megfelelő energia-
füvet. Ennek megfelelően mindegyik rothasztó 
adaptálódott a saját szubsztrátjához. Az első 
kísérleti sorozat eredményeit a 4. ábra szem-
lélteti. 

A 14 napos tartózkodási idő mellett a gom-
bás energiafűből a kontrollhoz képest 20%-kal, 
a második kísérleti sorozatnál 29 napos tar-
tózkodási idő mellett a gombás energiafűből 
a kontrollhoz képest 19%-kal nagyobb biogáz 
kihozatalt tudtunk elérni. Ezeknél a kísérleti so-
rozatoknál az előkezelés ideje 4–5 nap volt.

összefoglalás
Az üzembe helyezett félüzemi, gombás 

elkezelő berendezésnél a termofil aerob bak-
tériumok tevékenységét a hőmérsékletszabá-
lyozással tartjuk kézben, a hőmérsékletet pedig 
a befújt levegőmennyiséggel szabályozzuk. A 
félüzemi berendezés kapacitása ~10 m3/6 nap. 
A tapasztalat szerint üzemi kialakításhoz a 
félüzemi berendezés jó támpontot ad.

A kommunális iszap cellulózbontó képes-
sége (Észak-pest: 8 000–9 000 mg glükóz/L glü-
kóz/L•d)	 lényegesen	elmarad	az	enzimes	vagy	
az energiafűvel bedolgozott anaerob rendszer 
aktivitásától, mert a kommunális iszap rothasz-
tásánál a cellulózszármazékok nem meghatá-
rozó szubsztrátok. Ha cellulózra bedolgozunk 
egy anaerob rendszert az anaerob iszap cel-
lulóz lebontási képessége (10 000–11 000 mg 
glükóz/L•d)	alig	marad	el	az	enzimadagolásnál	
mért aktivitásától. A cellulózra adaptált oltói-
szapok, vagy a gombás adalék rendszerek cel-
luláz aktivitása lényegesen nagyobb, mint a rot-
hasztókból származó iszapok enzim aktivitása. 

A növényi cellulóz anyagok feltárását 
alap vetően a komposztálási folyamat kezdő 
fázisában a H. lanuginosus, Chaetomium- és 
Coprinus-fajok (tintagomba) végzik. A cellulóz 
feltárásában meghatározó szerepet játszanak a 
természetben mindenütt jelenlévő gombatör-
zsek (Ascomyceta fonalasgombák: Trichoderma 
nemzetség fajai, T. viride, T. reesei, T. harzia-
num, T. atroviride). A feltárásban részt vesznek 
a termofil aerob baktériumok (Streptomyces 
nemzetség, Actinomycetes fajok, Thermobifida 
cellulosilytica) is. A cellulóztartalmú anyagok 
feltárását a természetes körülmények (talaj, cel-
lulóztartalmú növények: kukoricaszár, gabona-
félék, fűfélék, takarmánynövények stb.) között 
jelenlévő gomba és termofil baktériumtörzsek 
elszaporításával végezzük.  

A gombás előkezeléssel a félüzemi anaerob 
kísérleteknél 14 és 29 napos tartózkodási idő-
nél gáztermelésben a kontrollhoz képest 20 és 
22%-os növekedést értünk el. A gombás előke-
zelés hatására gáztermelésben nem csak növe-
kedést értünk el, hanem a kirothadás folyamata 
(azonos lebontási hatásfok mellett) a feltárás 
hatására (4–5 nappal) csökkent.
oláh JózSef, ráSa Gábor, SziláGyi mihály, 

bezSenyi anikó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

2. táblázat
Néhány oltóanyag és rothasztó rendszer celluláz enzimaktivitás értékei

Szubsztrát Rothasztó oltója
Fajlagos celluláz enzimaktivitás

mg glükóz/gISZAP nap

Rothasztás indítása Rothasztás befejezése

– Észak-pesti oltóiszap 110 –

– Kecskeméti cellulózra
adaptált oltó 286 –

Vegyes falomb Észak-pesti oltó+
csomádi gombás oltó 310 1 125

Vegyes falomb Kecskeméti cellulózra
adaptált oltó 217 835

Energiafű Észak-pesti oltó+
csomádi gombás oltó 351 736

Csomádi
zöld hulladék

Észak-pesti oltó+
M18 gombaoltó 166 382

Energiafű Félüzemi (I. reaktor) 
Észak-pesti oltó 95 123

Gombás
energiafű

Félüzemi (II. reaktor) 
Észak-pesti oltó 200 356

4. ábra
Félüzemi kísérlet: 1R (kontroll energiafű) és 2R (gombás energia-
fű) reaktorok eredményeinek összehasonlítása (Vreaktor = 4 m3)
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1. Bevezetés
A kutatás és fejlesztés egymástól látszólag távol eső problémák esetében 
is megköveteli a koherens gondolkodást és módszertani szempontból cél-
ként kell tekintenünk a feladatok összekapcsolási lehetőségére. Jelen dol-
gozatban három települési probléma kutatási eredményeit ismertetjük:

a)  Ivóvízhálózatok rekonstrukciója;
b) Települési villámárvizek kockázat alapú vizsgálata;
c)  Innovatív módszerek alkalmazása a szennyvíztisztítás 
  technológiai tervezésben.

Megmutatjuk, hogy e látszólag távol eső kérdések esetében is a kor-
szerű, informatikai eszközöket is alkalmazó mérnöki gondolkodás képes 
megfelelő választ adni a kor kihívásaira. Mindhárom terület az érdeklő-
dés fókuszában áll, anyagi vonzatai jelentősek, módszertani szempont-
ból számos feltáratlan részterülettel találkozunk. 

a) A közművagyon kezelése, műszaki és gazdasági szempontból egy-
aránt optimális felújítása az elmúlt években az egész világon az érdeklő-
dés középpontjába került. A kutatási és fejlesztési szempontból is priori-
tást élvező témakörben (NVP, 2010) néhány hazai, illetve számos külföldi 
publikáció született az elmúlt évtizedben. A Nemzetközi Vízellátási Szö-
vetség (IWA) folyóiratot is indított a témakörről Asset Management cím-
mel. Az Európai Uniót is foglalkoztatja a vízi közművek állapota, ugyanis 
a közműhálózatok rehabilitációjára 5 milliárd eurót költenek évente kon-
tinensünkön (Saegrov, 2005), amely így is csak 0,5%-os felújítási arányt 
képvisel az elvárt 2%-hoz képest (a vízellátó rendszer csöveinek terve-
zési éttartama általában 50 év). A víziközmű-rekonstrukciót és az ezzel 
összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat a Nemzeti Víztechnológiai 
Platform (NVP) hálózatok munkacsoportja is kiemelt érdeklődésre szá-
mot tartónak minősítette (NVP, 2010). A hazai helyzetet mi sem jellemzi 
jobban, mint hogy csak a vízelosztó hálózatok esetében a rekonstrukció-
ra érett vezetékhálózat aránya megközelítően 75%-os, ami mintegy 2000 
milliárd forintnyi pótlási költséget jelent 2009-es árszinten (NVP, 2010). 
A helyzet azóta sem javult, a megváltozott szabályozási környezet még 
inkább arra kényszeríti az üzemeltetőket, hogy a rendelkezésre álló re-
konstrukciós keretüket a legnagyobb kockázatú vezetékeikre fordítsák. 
Kutatásaink e területen a rekonstrukciók gazdasági és műszaki optimu-
mának keresésére irányultak.

b) A városi árvizek és a villámárvizek gyakorisága növekszik. Előfor-
dulási valószínűségük, kártételeik és vagyonkockázatuk elemzése első-
rendű fontosságú. E célból fejlesztettünk egy döntéstámogató rendszert, 
amely alapvetően szélesebb problémakör elemzésére alkalmas: ez a víz-
készletek szélsőségeinek kockázatelemzése (árvizek, aszályok, környe-
zeti kockázatok). A vízkészletekhez kapcsolódó környezeti problémák 
két, összefüggő és egyre súlyosodó folyamatra vezethetők vissza: az 
éghajlatváltozásra és a talán még nagyobb fokú emberi beavatkozások 
és igények okozta egyre növekvő globális vízhiányra (Conference Com-
mittee, 2011; Somlyódy, 2011), illetve a vízgyűjtőkön a lefolyást növelő 
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emberi beavatkozások hatásaira. Ezen problé-
mák súlyossága és a jövőbeli predikciók bizony-
talansága (Nováky 2012) felhívja a figyelmet 
az egyre pontosabb tudományos vizsgálatok 
fontosságára.

c) A mérnöki tervezésnél (pl. szennyvíztisz-
tító telepek technológiai korszerűsítéseinél) 
alkalmazott számítási eljárások alapjait képez-
hetik a determinisztikus, sztochasztikus és em-
pirikus módszerek. A klasszikus megközelítés-
ben a megfigyelt folyamatok pontos leírására 
és ismeretére törekszünk, azaz valamilyen de-
terminisztikus módszer alkalmazását preferál-
juk adott feltételek között. A determinisztikus 
eljárás több esetben szorulhat korlátok közé: 

•	Kevés ismeret áll rendelkezésre a model-
lezni kívánt rendszerről;

•	 A folyamatok determinisztikus mód-
szerekkel leírhatók, de a magas fokú 
nem linearitás miatt (Hilborn, 2001) a 
kezdeti feltételek kisebb változására 
érzékeny rend szert vizsgálunk, mely 
viselkedése kaotikus jellegű;

•	A paraméterek száma nagy és a modell-
kalibrációhoz szükséges adatok száma 
ke vés. Az előbbiekre példa a szennyező 
anya gok eltávolításának kérdése bioló-
giai szennyvíztisztítás esetében. (Mes-
sikh et al, 2006). A kaotikus rendszerek 
példája lehet a meteorológia tudomá-
nya, ahol minimális adatmennyiségből 
kell meghatározni egy lehetséges ki-
menetet, több szcenárió közül. 

Dolgozatunk három fejezetében össze-
foglaljuk vizsgálataink eddigi eredményeit.

2. ivóvízházózatok 
rekonstrukciója

A hatályos 2011. évi CCIX. törvény, VII. 
fejezet 11. § (1) alapján „a víziközmű-szol-
gáltatás hosszú távú biztosíthatósága érde-
kében – a fenntartható fejlődés szempont-
jaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördü-
lő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, vala-
mint beruházási tervből áll”. A pótlási, felújítási 
terv részét kell, hogy képezze a műszaki és gaz-
dasági alapon elkészített rekonstrukciós straté-
gia, ennek általunk felvázolt elvi sémáját az 3. 
ábra szemlélteti. A feladat eredményes elkészí-
téshez az üzemeltetőknek a hálózati objektum 
nyilvántartással, az ehhez kapcsolt hibaadatok-
kal, költségadatokkal kell rendelkezniük. A mű-
szaki szempontú adatok nyilvántartására vonat-
kozóan (hibaadatok, hálózat-nyilvántartások) a 
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki tanszék 

„Szakértő rendszer kifejlesztése vízi 
közmű objektumok állapot értéke-
lésére és a rekonstrukciós stratégia 
meghatározására” című projektje 
részletes útmutatást és konkrét 
szoftveres megoldásokat is ad. Az 
adatok nyilvántartására a projekt 
eredményeként az üzemeletetők 
rendelkezésére áll egy térinforma-
tikai szoftver is, melynek beveze-
tését és alkalmazását mára több 
vízmű is elkezdte 1., 2. ábra. 

A többéves alkalmazási ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő 
munkaszervezéssel a rekonstrukciótervezés-
hez szükséges adatokat az üzemeltetők kis 

energia ráfordítással képesek gyűjteni, rend-
szerezni. A víziközmű-szolgáltatók jogszabályi 
kötelessége, legkésőbb 2015-ig elkészíteni a 
vagyonértékelésüket. A korrekt vagyonérték 
meghatározásához a műszaki objektumok tér-
beli elhelyezkedésének és állapotának ismerete 
egyaránt elengedhetetlen. Ennek ismeretében 
a vagyonleltár elkészítését célszerű összekötni 
a rekonstrukciós döntéstámogatást megalapo-
zó műszaki nyilvántartási rendszer alapjainak 
létrehozásával. A két cél megvalósításának 
adatigénye számos ponton megegyezik, ha az 

adatgyűjtést, feldolgozást jól szervezetten és 
átgondoltan végzik, akkor munkát, energiát és 
legfőképp költséget lehet megtakarítani.  

A vízellátó hálózatok rekonstrukciójának 
tervezése során a szolgáltatók fő célja és egy-
ben teljesítményük értékelési kritériuma, hogy 
a negatív hatásokat a lehető legalacsonyabb 
költséggel, a még elfogadható szolgáltatási 
színvonal (biztonság) fenntartása mellett csök-
kentsék, illetve az ellátás biztonságát növeljék 
(Dandy és Engelhardt, 2006). A meghibásodá-
sok számának csökkentése egyúttal a vízmi-
nőség javulását is eredményezi (Farmani, et al., 
2006). Halhal módszerénél (Halhal et al., 1997) 4 
típusú előnyt különítenek el: 

•	a hálózati nyomás, amely a rendszer jobb 
hidraulikai kapacitásából származik, 

•	 fenntartási előny, amely fizikai állapotból 
következik, 

•	üzemeltetői előny, amelyet a nagyobb há-
lózati flexibilitás eredményez, és 

•	 a csőcserék következtében javuló vízmi-
nőség.

A rekonstrukciótervezés, továbbá a va-
gyonértékelés sarkalatos pontjának tekinthető 
a vizsgált vezetékszakaszok élettartam meg-
határozása. A vagyonértékelés során a veze-
ték várható élettartama jelentős hatással bír a 
leírás (amortizáció) módjának, paramétereinek 
meghatározásában. A vezetékek fizikai örege-
dése jól jellemezhető az adott időegység alatt 
bekövetkezett meghibásodások számával. A le-
író modellek, melyek jellemzően a vezeték ob-
jektumok állapotváltozását írják le, modellezési 
szempontból négy csoportba sorolhatók: 

•	a mechanikai, 
•	a szakértői pontozásos, 
•	a neurális hálót/fuzzy logikát alkalmazó és 
•	a statisztikai modellekre. 

A statisztikai modellek egy vezetékszakasz 
várható élettartamát az azon előforduló meg-
hibásodásszámok alakulásához kötve adják 
meg. Ilyen értékek az időegység alatti előfordu-

1. ábra
Objektumkezelő térképi megjelenítése

2. ábra
A hibakezelő modul adattáblái

3. ábra
Rekonstrukciós döntéstámogatás elvi sémája

A rekonstrukció alá vonandó hálózatrészek és azok
rekonstrukciós időpontjának kiválasztása

Költségek Laboratóriumi
vizsgálatok

Hálózatnyilvántartási 
adatok

Hálózathidraulikai
modell

Hálózati meghibásodás
modell
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lási darabszám, illetve előfordulási valószínű-
ségérték. A mechanikai modellek kivételével, 
amelyek ugyan jobb állapotinformációt szol-
gáltatnak (Kleiner és Rajani, 2000), az összes 
előbbiekben felsorolt modelltípus csak akkor 
alkalmazható, ha rendelkezésre állnak vezeté-
kobjektumokhoz rendelt, megbízható meghi-
básodási adatok.

A rekonstrukciós stratégia kiválasztása során 
a hálózat hidraulikai állapotát sem lehet kihagyni 
a vizsgálatokból, ahogy azt egy korábbi, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbí-
zásából készült tanulmány is említi (Dávidné et al., 
2008). A rendelkezésre álló statisztikák szerint a 
vezetékek életkorának növekedésével a fajlagos 
meghibásodásszámok is egyértelműen növek-
szenek. Ezzel a javítási munkák száma is növek-
szik, ami a vezeték-kiszakaszolások, -lezárások 
számának növekedését eredményezi. A javítás 
ideje alatt pedig a szolgáltatás szükségszerűen 
korlátozott. Mindezeket figyelembe véve a meg-
hibásodáshoz köthető károk a következő főbb 
csoportokba sorolhatók:

•	A gazdasági információs rendszerben nyil-
vántartott adatok alapján számszerűsíthe-
tő károk: közvetlen hibaelhárítási és javítá-
si költségek.

•	A pontosan, de körülményesen számszerű-
síthető, a meghibásodott vezeték környe-
zetének rongálásából keletkező költségek.

•	 A többnyire nehezen számszerűsíthető 
költ ségek, mint például a forgalom aka-
dályozásának költségei.

•	A szolgáltatás időszakos kimaradásának 
költ ségei.

A csőtörésből származó szolgáltatás- ki-
maradás az üzemeltetőnek költséget, illetve 
pénzügyi és presztízsveszteséget eredmé-
nyez, amelyet nagymértékben befolyásol az 
elhárítás időtartama és az eközben ellátat-
lanul maradó fogyasztók száma. A szolgálta-
tás kimaradásából keletkező veszteségek a 
követ kezők:

•	Az elfolyt víz mennyisége, ami növeli a ter-
melt és a szolgáltatott víz közötti különb-
séget, a vízveszteséget.

•	A másodlagos forrásból, például lajtos ko-
csi kiállítással, zacskós víz szállításával tör-
ténő vízszolgáltatás. 

•	A vezetékes szolgáltatás kimaradása miatt 
keletkező értékesítési hiány, az el nem fo-
gyasztott víz mennyisége. 

Az üzemeltető célja a csőtörésekből szárma-
zó károk minimalizálása, ezzel a szolgáltatás 
szín vonalának növelése, rosszabb esetben szin-
ten tartása. Mivel a vezetékek felújítására fordít-

ható források az alacsonyan tartott 
vízárak miatt erősen korlátozottak, 
szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek mérséklik a hibaszám nö-
vekedését és ezzel csökkentik az 
azokból eredő károkat. Cél, hogy 
lehetőség szerint minél kisebb 
költségráfordítással, minél na-
gyobb minőségjavulást érjen el az 
üzemeltető. A szolgáltatók számos 
rekonstrukciós alternatíva közül vá-
laszthatnak, ezek különböző forrás-
igényűek. A felmerülő változatokat 
célszerű a költségeiken kívül, elér-
hető eredményeik alapján is össze-
hasonlítani, rangsorolni. Egy ilyen 
vizsgálat eredményét mutatja be 
a 4. ábra, amely egy hazai település 
városmagjához tartozó vízellátó 
hálózat rekonstruk ciós alternatívái-
nak hatását szemlélteti 35 éves 
időintervallumra. A 4. ábra grafi-
kon formájában bemutatja, hogy 
a különböző rekonstrukciós hánya-
dok mellett a vízhiányos területek, 
vagyis azon keresztül a szolgáltatás színvonala, 
hogy változik az adott időintervallum alatt.

Természetesen a változatokhoz költsé geket 
is érdemes párosítani a vizsgált időtartamra 
vonatkozóan (rekonstrukció, hiba el hárítás, hi-
bához kapcsolódó károkozás). A költ ségek és 

az összesített hatások ismeretében (5. ábra) az 
üzemeletető dönthet a számára leg megfele-
lőbb alternatíva kiválasztásáról.

 
3. Waterisk dss és alkalmazása
 villámárvíz modellezéséhez

Mint említettük a villámárvizek és városi 
árvizek elemzése egy átfogó keretrendszerben 
történt, amely a vízkészletek extrémumainak 
hidrológiai vizsgálatára alkalmas. Ez a szem-
lélet megköveteli a felszíni és felszín alatti víz-
készletek együttes vizsgálatát, amihez jelenleg 

az ún. integrált hidrológiai modellrendszerek 
(IHM) a legalkalmasabbak (Sahoo et al., 2006). A 
WateRisk Döntéstámogató Rendszer (WateRisk 
DSS) fejlesztésekor kitűzött cél az volt, hogy a 
magyar viszonyokhoz alkalmazható IHM-t hoz-
zunk létre, amivel gazdasági, társadalmi hatáso-
kat is figyelembe lehet venni. 

A program több almodulból épül fel. Az 
adatbevitelt, a térinformatikai megjelenítést 
és műveleteteket a térinformatikai alapú fel-
használói felület (6. ábra) támogatja. A (felszíni 
és felszín alatti) vízfolyások, csatornák szer-
kesztése is itt történik „shape” formátumban, 
ami nagyban növeli a más térinformatikai 
rendszerekkel való kompatibilitást. A program 
gazdasági moduljával elő- és utószámításokat 
végezhetünk: mezőgazdasági terméshozam 
(és kár), települési kár, erdő CO2 megkötés és 
ökoszisztéma szolgáltatások becslésének szá-
mítása (Kozma et al., 2012; Koncsos, 2011). Ezek 
a számítások algoritmikusan hozzákapcsolód-
nak a program központi eleméhez, az integrált 
hidrológiai modellhez (7. ábra), amely a loká-
lis-regionális vízkörforgás folyamatait térinfor-
matikai és matematikai eszközök – különböző 
léptékű, fizikai alapú modellek – segítségével 
írja le (Kozma és Koncsos, 2011). 

A számításba bevont hidrológiai folyama-
tok a következők: csapadék (léghőmérséklettől 
függően eső vagy hó), intercepció, evapot-
ranszspiráció, beszivárgás, felszíni lefolyás és 
tározódás, mederbeli áramlás, valamint talaj-
vízmozgás. Mindezek a WateRisk DSS-t alkal-

4. ábra.
A különböző alternatívák évenkénti hatása az 
ellátási területen.

6. ábra.
A WateRisk DSS felhasználói felülete
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5. ábra
A különböző rekonstrukciós alternatívák költség és várható 
meghibásodási hatás vonzata a vizsgált területen
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massá teszik számos vízgazdálkodási kérdéskör 
vizsgálatára. Utóbbiak lehetnek például: az 
árvizek levonulása és a katasztrofális elöntési 
folyamatok, a csapadéklefolyás, a talajvíz-után-
pótlás és -megcsapolás vagy a belvíz jelensége 
és a villámárvizek illetve városi árvizek (Koncsos, 
2011). Ezek alapján a fejlesztett döntéstámoga-
tó rendszer előnyei:

•	Bonyolult vízkészlet folyamatok vizsgálatá-
ra alkalmas fizikai alapú modellezéssel.

•	Relatíve gyors számítási sebesség (termé-
szetesen lassabb, mint a sztochasztikus/
empirikus alapú szoftverek).

•	 A fizikai alapú számítási modellek, amik 
növelik a predikciós képességet és lehető-
vé teszik a tervezési célú felhasználást. 

•	 Forgatókönyv-elemzésre kiválóan alkal-
mas, a forgatókönyvek a vízkészletek és az 
ezzel összefüggő gazdasági/ökoszisztéma 
folyamatok alapján is összehasonlíthatók, 
költséghatékonyság-vizsgálatokat lehet 
vele támogatni.

•	A hidrodinamikai szimulációk és kárszámí-
tás összekapcsolásával kockázatbecslésre 
alkalmas.

A WateRisk DSS-t négy, különböző vízgaz-
dálkodási problémát jelentő mintaterületen 
alkalmaztuk, aminek eredményeiből érdekes 
és fontos megállapításokat vontunk le. A Sza-
mos-Kraszna közi belvízvédelmi szakasz model-
lezésével vizsgáltuk a belvíz jelenségét és meg-
becsültük a terület mezőgazdasági kockázatát 
múltbeli idősorokra és jövőbeli éghajlat-válto-
zási forgatókönyvekre. A modellel egy, az ár-
téri jelleghez jobban alkalmazkodó, alternatív 
területhasználatot is vizsgáltunk. Ennek alapja 
a becsült ökoszisztéma-szolgáltatások voltak. A 
nagy léptékű Duna-Tisza közi mintaterületen az 
aszály problémájára fókuszáltunk és vizsgáltuk 
egy mérnöki beavatkozás, a Duna-Tisza-csator-
na hatását is a talajvízszintre. A Nagykörűi mé-
lyártéri területen lokális vízkészlet-problémák-

ra koncentráltunk: elemeztünk egy integrált 
tájgazdálkodási rendszert és a hozzá kapcso-
lódó öntöző/belvízvédelmi csatornarendszert 
(Koncsos, 2011; Jolánkai et al., 2012; Kozma et 
al., 2012). A negyedik mintaterületet, ahol a 
flashflood (vagy villámárvíz) jelenségével fog-
lalkoztunk, a következőkben részletesebben 
bemutatjuk. 

Mintaterületi alkalmazás 
villámárvíz modellezésével

A villámárvizekre (angolul flashflood) jel-
lemző, hogy az intenzív csapadékesemények 
hatására a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkön 
pár óra alatt hatalmas víztömegek zúdulnak le 
kis vízfolyásokon és a településeket elérve nagy 
károkat okozhatnak. A villámárvíz jelensége az 
utóbbi időben került a figyelem középpontjába, 
a híradásokban is egyre többször jelennek meg 
ilyen események: egyre többször okozott kárt 
kisvízfolyások árvize az elmúlt években (Csi-
kóstőttős, Mád, Mátrakeresztes, Sásd, Villány) 
és gyakori, hogy a városi csapadékcsatorna 
rendszerek nem tudják levezetni a vizet (Buda-
pest, Miskolc, Kecskemét városi árvizei). A gya-
koriság növekedését statisztikai adatok is alá-
támasztják (EM-DAT). Ez a trend valószínűleg 
tovább fog folytatódni, mert az éghajlatválto-
zási-forgatókönyvek alapján Magyarországon 
növekedni fog a nagycsapadékok gyakorisága, 
intenzitása, így a heves lefutású árvizek száma 
is. (Nováky, 2011) A beépített területeken a le-
folyási viszonyok megváltozása miatt csökken 
a lefolyási idő, ami szintén nagyban hozzájárul 
az ilyen események kialakulásához, ráadásul a 
városias területeken a mikroklíma megváltozá-
sa is növelheti a bekövetkezési valószínűséget 
(Fletcher et al., 2012). 

A magyarországi kutatások is egyre töb-
bet foglalkoznak villámárvizek vizsgálatával 
és európai uniós kötelezettségünket teljesítve 
az árvízi veszélytérképezési feladat során is 
külön elemként jelenik meg a kisvízfolyások 
veszélytérképezése. A következőkben a 2005-
ös mátrakeresztesi árvizet és modellezését 
mutatjuk be. A GeneralCom Kft., a BME VKKT és 
az OMSZ közös kutatásában fejlesztett modell 
célja, hogy a WateRisk DSS modellrendszerrel 
rekonstruáljuk a valós eseményeket. A kalibrált 
modell így a későbbiekben alapja lehet kocká-
zati térképezésnek, rövidtávú villámárvíz előre-
jelző rendszernek vagy mérnöki beavatkozások 
(pl. záportározók létesítése) előzetes vizsgála-
tát is támogatni lehet vele.  

Mátrakeresztesnél a Kövicses-patak és 
mel  lékágai folynak. A vizsgált vízgyűjtőrész a 
Hasznosi tározó feletti 36 km2. Nováky éppen a 
Zagyva-vízgyűjtőre végzett vízfolyás-sűrűségi 

kutatásokat (Nováky, 1983), számításai szerint 
a sík területen átlagosan 0,2 km, a hazai dom-
bvidékeken 0,6-1,0 kilométeres érték körül in-
gadozó egy km2-re jutó vízfolyáshossz a Mátrá-
ban az 1,8 km/km2 értéket is meghaladhatja. A 
térség lefolyási tényezője 25-30% körül alakul, 
szemben a síksági térszintekre jellemző 3-5%-
os értékkel. Ez a 2005-ös árvíz idején még na-
gyobb volt, mivel az esemény tavasz elején tör-
tént, hideg, csapadékos időjárás után, amikor a 
talaj még valószínűleg fagyott és telített volt és 
a lombkorona vízmegtartó hatása (intercepció) 
sem érvényesülhetett.

A modellezést két részre bontottuk. A csa-
padék-összegyülekezés folyamatát egy lineáris 
tározó elvén működő osztott paraméteres le-
folyásmodell segítségével írtuk le, mely össze 
van kapcsolva egy a mederbeli lefolyás leírá-
sára alkalmas egydimenziós folyómodellel. A 
modell bemenő adata a domborzat (FÖMI, 5×5 
m-es felbontásból konvertált 15×15 m-es cella-
méretű grid) és csapadék, ami radarészlelés és 
helyi mérőállomás idősorainak formájában állt 
rendelkezésre. A radartérképek maximálisan 50 
mm/napos csapadékot tartalmaztak, mely ke-
vesebb, mint fele a mérőállomásokon mért ér-
téknek (Mátraszentlászlón 110 mm esett), ezért 
a radaradatokat korrigáltuk a mért értékekkel. 
A területhasználati térképet felhasználva a ka-
librálást a vízművek becslése alapján végeztük 
el, ami szerint a Hasznosi Tározónál a legna-
gyobb vízhozam 130 m3/s volt.

A csapadéklefolyás-modell peremfeltétel-
ként szolgált ahhoz, hogy a település területét 
egy pontosabb modellel írjuk le. A felszíni és 
mederbeli vízmozgás meghatározására a fo-
lyómodellhez kapcsolt dinamikus 2D modellt 
használtunk, így pontos vízmélység és vízse-
besség adatsorokat kaptunk eredményként. A 
domborzati térképből (grid) itt „kiemeltük” az 
épületeket a pontosabb leíráshoz. Az ered-
mény alapján elmondható, hogy 1 méter körüli 
átlagos vízmélység alakult ki a patak medrén kí-
vül, ami megfelel a helyszíni bejáráson tapasz-
taltaknak (8. ábra).

Az eredményekből következtetésként le-
vonhatjuk, hogy a bemutatott módszerrel az 
eddigi vizsgálatoknál (Czigány et al., 2010; Ka-
szab, 2009) pontosabban modellezhetünk egy 
villámárvizet, ugyanakkor a modell adatigénye 
rávilágított a hazai adatbázisok hiányosságaira 
is (kisvízfolyások geometriai és vízrajzi adatai), 
valamint a csapadékradar észlelések pontat-
lanságaira. A pontos csapadékadatok elenged-
hetetlenek az ilyen gyors események modelle-
zéséhez, amit a nemzetközi gyakorlatban is az 
egyik legnagyobb problémának tartanak. (Flet-
cher et al. 2012)

7. ábra
(a) A WateRisk integrált hidrológiai modell felépí-
tése, (b) a vízgyűjtő lefedése osztott paraméteres 
rácshálóval, és (c) egy számítási cellában a vízfor-
galom elvi vázlata (forrás: Koncsos, 2011)
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4. innovatív módszerek 
alkalmazása a szennyvíztisztítás 
technológiai tervezésben

Tervezési és üzemirányítási célra a korsze-
rű mérnöki szemléletben általában és egyre 
inkább elterjedten matematikai modelleket 
alkalmazunk. Ha a rendszer (pl. szennyvíztisz-
tító telep tisztítási folyamatai) ok-okozati ösz-
szefüggéseinek teljes ismerete számunkra nem 
prioritás vagy inkább annak viselkedése és elő-
rejelzése kap hangsúlyt, megfelelő mennyiségű 
mérési adatból empirikus modell állítható fel. 
Az empirikus modellalkotásnál adatbányászati 
problémákba és matematikai kérdésekbe ütkö-
zünk: A létrehozott modell mely változók függ-
vénye, mennyire érzékeny a rendszer az egyes 
paraméterekre, milyen módszert alkalmazzunk 
a közelítéshez? Ezen kérdések könnyen megvá-
laszolhatók a lágy számítási módszerek alkal-
mazásával. 

A lágy számítási módszerek legtöbbször 
olyan fogalmakkal hozható kapcsolatba, mint a 
mesterséges intelligencia, robotirányítás, szak-
értői rendszerek és optimalizálás. A kemény 
számítási módszerek követelménye a pontos-
ság és a bizonyosság, a lágy számítás technikái 
abban különböznek, hogy képesek a pontat-
lanság kezelésére, főbb módszerei:

•	neuronhálózatok,
•	Fuzzy rendszerek,
•	evolúciós algoritmusok.

Jelen dolgozatban kiemelten 
foglalkozunk a neurális hálózatok 
adta lehetőséggel és bemutatunk 
egy példát. A neuronhálózatok egy 
gyűjtőfogalom, több eltérő elvű és 
típusú topológiát foglal magában. 
Közös jellemzőjük az osztályozó 
vagy függvény approximációs ké-
pességük. Működésüket tekintve 
információfeldolgozó esz közöknek 
tekinthetjük, amelyek párhuza-
mos, elosztott működésre képesek, 
lokális feldolgozást végző neuro-

nokból állnak, képesek tanulni, azaz „a posteri-
ori” tapasztalok alapján építik fel az ismereteket, 
melyet bemeneti adatok és elvárt eredmények 
formájában kapnak meg. Gépi megvalósításuk 
szerint lehet hardver, szoftver vagy akár a kettő 
kombinációja is. (Horváth, 1998) A neuronhá-
lózatokat jelenleg a speciális hardver hiánya 
miatt szoftveres program szimulációjaként al-
kalmazzák. Neurális hálók alkalmazási területe: 
képfelismerés, robotika, előrejelzés, orvosdiag-
nosztika, elemzés és modellezés.

Neurális hálók az alábbi modellezési prob-
lémák kezelésénél használatosak:

•	 Függvénykeresés és -illesztés. A model-
lezés kapcsán elegendő mérési adat ese-
tén is gyakran nehéz összefüggést találni. 
Egyes neuronhálózatok – mint pl. az MLP 
adott intervallumon, megfelelő számú 
neuronnal definiálva folytonos függvény 
közelítésére alkalmasak (univerzális függ-
vényapproximátorok). (Horváth, 1998)

•	 Optimalizáció. A mérnöki tervezés során 
egy végtelen halmazból kell kiválasztani 
az optimális megoldást. A feltételek meg-
szabásával, a megoldások halmaza leszű-
kíthető, ez azonban még mindig sok lehet, 
ha figyelembe vesszük a mai gépek számí-
tási teljesítményét. Ennek nyomán néhány 
kivételtől eltekintve a tervező programok 
gyakorlatilag egyetlen, a mérnök által fel-
vázolt szcenárió szimulációjára irányulnak, 
azaz nem képesek az önálló tervezésre és 

döntéshozatalra. A fizikai modellek komp-
lexitása azonban bizonyos esetben leegy-
szerűsíthető neurális hálók alkalmazásával 
(Koncsos T, Zajzon G., 2012), ugyanis sza-
badon megválaszthatjuk a paraméterek 
számát. A hálónál az elérhető pontosság 
a neuronok számának függvénye. Az ered-
mény gyakran nagyságrendekben mér-
hető sebességjavulást jelent a precizitás 
rovására. Egy kellően gyors helyettesítő 
modell esetében már lehetővé válhat a 
gépesített optimalizáció.

•	Determinisztikus modell hibrid kalibráció-
ja. A determinisztikus modelleket általá-
ban kalibrálni szükséges, mert a valóságot 
csak bizonyos egyszerűsítéssel képezik le, 
el térhetnek a valóságtól. Ha a modell alap-
jában véve helyes, de hiányzik belőle több 
paraméter, akkor kiegészíthető neurális 
hálóval, hibrid rendszerré alakítható. 

Egy általunk alkalmazott példán mutatjuk 
be a neurális háló nyújtotta lehetőségeket, az 
alkalmazott hálózat típusa MLP (Multilayer 
perceptron), mely többrétegű és előrecsatolt 
hálózat. Az MLP egy fekete doboz modellel 
szemléltethető: 

A rendszer a működését tekintve két fázisból áll:
•	Tanítás. Egyetlen minta egy bemeneti és 

egy eredményvektorból áll. A cél, az ösz-
szes ki- és bemeneti vektor közötti általá-
nos transzformáció megtalálása. Az eljárás 
iteratív, a neuronok közötti szinapszisok 
súlyértékeinek hangolása képezi a tanulás 
alapját. (Rumelhart et al, 1986)

•	 Futtatás. Tetszőleges bemeneti vektorra 
a hálózat előállít egy eredményvektort. A 
tanítás akkor tekinthető sikeresnek, ha a 
rendszer az összes bemeneti vektorra elő-
állította a kívánt eredményeket, továbbá, 
ha a validációs szett vektorai között is he-
lyes összefüggés áll fenn.

A példánk egy szennyvíztelepi elfolyó víz-
minőség előrejelzési modellt takar. A hazánk-
ban leggyakrabban alkalmazott szennyvíztisz-
títási rendszert mutatja be a 11. ábra, mely egy 
elődenitrifikációs telep. Az elődenitrifikációs 
telep kettős funkciót tölt be: biológiai úton 
történő szervesanyag-lebontás és nitrogénel-
távolítás megy végbe. Az aerob reaktorban az 
ammonium levegőztetett körülmények között, 
az anoxikus medencében a recirkulált nitrát és 
nitrit denitrifikációja zajlik. 

A neurális háló hatékonyságának szemlél-
tetése végett négy év eseményét szimuláltuk 
egy 50 000 lakos egyenértékű mintatelepen az 
EnviroSim BioWin 3 nevű determinisztikus mo-

8. ábra.
Számított maximális elöntés műholdképen ábrázolva.
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9. ábra
Az MLP architektúra (Rosenblatt, 1958) sematikus rajza (bal oldalon). Az egyes csomópontokban 
a jobb oldali ábrán látható jelfeldolgozó neuronok foglalnak helyet.
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dellel. A BioWin szimulátor számos modell mel-
lett az IAWPRC féle Activated Sludge Model-re 
épít (Henze, 1987). A neurális hálótól, mint 
univerzális függvény approximátortól elvártuk, 
hogy a reaktorokban lezajlott összetett folya-
matokat megtanulja az elfolyó kémiai oxigén 
igényre (KOI). Az inputvektorok a bemeneti idő-
sor egyes komponenseinek kumulált átlagát 
tartalmazták. Az adatsort két részre bontottuk. 
Az első fele a tanítási halmazt képezte, a máso-
dik a validációt szolgálta. 

A modell tanulsága szerint az elfolyó KOI-ra 
jelentős hatással volt egy hetes időszak korábbi 
nyers szennyvíz minősége (folyamatok memó-
ria hatása a bemenetre). N változó esetében, 
N*368 input paraméterről beszélünk. A gya-
korlatban ennek figyelembe vételére nem volt 
szükség. A telep lassan reagált a nyers szeny-
nyvíz KOI fluktuációjára, és a vizsgált órákban 
bekövetkező változásokra nem volt érzékeny a 
rendszer.

Egy jó függvény approximációt értünk el 
minimális változó alkalmazásával: 5 nap és azt 
megelőző 10 nap nyers szennyvíz KOI átlagát 
vettük figyelembe. (Az időben régebben be-
következett események kevésbé befolyásolják 
a dinamikus rendszer állapotát.) A KOI mellett 
figyelembe vettük a Kjeldahl nitrogén értékét, 
a hőmérsékletet és a vízhozamok öt és tíznapi 
átlagát. (Az átlagot az egyes órákban számított 
adatokból kaptuk.) A validált adatok alapján 
96,7 %-os korrelációt mértünk az elfolyó KOI-
ra. Ebből levontuk azt a következtetést, hogy a 
neurális háló alkalmas eszköz lehet nem lineá-
ris és dinamikus modellek gyors függvényap-
proximációjára, komplexitásuk redukciójára 
minimális hiba mellett. (Koncsos, Melicz, 2011) 

Az alkalmazott módszer másik előnye, hogy a 
leegyszerűsített modell öt nagyságrenddel 
gyorsabban számolt az eredeti modellhez ké-
pest, így alkalmas lehet optimalizációs felada-
tok kiértékelésénél is. 
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Rövid cikkünkben egy vízmű vállalatokra optimalizált szol-
gáltatásmenedzsment alkalmazást ismertetünk, amellyel 
jelentős mértékben racionalizálhatók az eszközmenedzs-
menthez és az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó folyamatok. 

A CNW Zrt. által fejlesztett, nyílt technológián alapuló, we-
bes megoldás a legkülönfélébb támogatási tevékenységek 
monitorozására, ügyfélszolgálati és hibaelhárítási területek 
támogatására alkalmas, pl. IT infrastruktúra üzemeltetésére, 
eszközmenedzsment támogatására, létesítménykarbantar-
tásra, bármilyen típusú incidens- és igénykezelésre, reklamá-
ciós ügyek vagy call-center feladatok kezelésére. 

Az eszköznyilvántartásra paraméterezett alkalmazással a 
vállalat átfogó képet kaphat a gépjármű, mobiltelefon, vagy 
számítástechnikai eszközparkjáról, beleértve a berendezé-
sek pontos jegyzéket, azok aktuális állapotát, elhelyezését, 
valamint az eszközökért felelős munkatársakra vonatkozó 
naprakész információkat. Ugyanez a rendszer épületkarban-
tartás támogatására használva a rekonstrukciók ütemezésé-
nek megtervezésével elősegíti a létesítmények és műszaki 
berendezések értékének, működőképességének megőrzé-
sét, az állagmegóvást, így közvetetten költségmegtakarítást 
eredményez. Segítséget nyújt az esetleges üzemzavarok 
megelőzésében, a hibalehárítási idő lerövidítésében, a kar-
bantartási munkák hatékonyabb szervezésében, a készlete-
zési költségek csökkentésében. 

A CNW rendszerét 2012-ben vezette be Bácsvíz Zrt., ahol 
az alkalmazással egy 200 főt kiszolgáló informatikai eszköz-
nyilvántartását, valamint belső IT helpdesket valósítottak 
meg. A rendszer naprakész kimutatást nyújt az informati-
kai hibák jellegéről, gyakoriságáról, a hibaelhárítási időkről. 
Segítségével az eszközök élettörténetének és a hibajavítást 
végző munkatársak terhelésének ismeretében a karbantar-
tások előre megtervezhetővé váltak, a felmerült problémák 
megoldását pedig tudástár könnyíti meg. A víziközmű vál-
lalatoknál elterjedt Topobase térinformatikai megoldást 
integrálták a fenti rendszerrel, úgy, hogy a Topobase-ben 
tárolt vizuális információkat a CNW helpdesk rendszerében 
rögzített javítási, karbantartási folyamatleírással, státusz 
és felelős-megjelöléssel egészítették ki, melynek eredmé-
nyeként az észlelt térképi eltérések nyomon követése és a 
javításokhoz kapcsolódó hibajegykezelés is hatékonyabb 
lett. Az integrált megoldással megszűnt a kettős adatbevitel, 
gyorsabb és automatizált eltéréskezelés valósult meg, meg-
könnyítve a helyszíni munkák priorizálását és optimalizálva 
a külsős alvállalkozók igénybevételét. 
További információ: www.cnw.hu

eszköz-
Gazdálkodás
támoGatása
vízmŰ
vállalatoknál
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Busan az ország második legnagyobb városa – lakosainak 
száma 3,6 millió – egyúttal legnagyobb kikötője. A ma is 
dinamikusan fejlődő metropolisban van – a Guinness rekor-
dok könyve alapján – a világ legnagyobb áruháza, a Shinse-
gae Shopping Mall.

Néhány adat a kongresszusról
•	Látogatók száma: 3100 koreai, 2500 külföldi;
•	Regisztrált részvevő: 2200, saj nos magyarok nélkül;
•	250 előadás, 90 workshop, 50 gyakorlati ipari bemutató, 

350 poszter. Az elfogadott előzetes szakmai program 
szerint Varga Péter előadást, Dorkó Jekatyerina posz-
tert mutatott volna be, de sajnos nem jutottak ki a kon-
ferenciára.

•	A 200 kiállító cég mellett 4 speciális pavilonban tartot-
tak bemutatót:

 – sótalanítás;
 – fiatal vízügyi szakemberek témái;
 – alacsony és közepes jövedelmű országok bemutatója;
 – IWA Projekt innovációs díj nyertes pályázatai.

Újdonság volt, hogy a kongresszus előtti hétvégén, 
pénteken és vasárnap 3 előzetes workshopot tartottak.

A rendkívül sok, részletes szak mai prezentáció mellett 
két fő vonulat volt folyamatosan érezhető a levegőben: a 
klímaváltozás és a víziközmű-szolgáltatás eljuttatása a Föld 
minden polgárához.

néhány gondolat 
a plenáris ülések 
indító előadásaiból

Paul Reiter: A Szanba tájfun nem kímélte 
rendezvényünket. Az egyik nap egyetlen repü-
lőgép sem mozoghatott a környék légterében. 
A sors jelezte, a globális felmelegedés folya-
matban van. Gondoskodnunk kell az egyre gya-
koribb szélsőséges csapadékesemények elleni 
védekezésről.

Gerard Payen: Mint az IWA „A vízellátás és 
a szanitáció – emberi jog” munkacsoportjának 
a vezetője utalt a Rio+20 konferencia mottójá-
ra: „A jövő, amit akarunk”. A deklaráció szerint a 
fejlett országoknak mindent el kell követniük, 
hogy a Földön minden ember hozzájuthasson 
az egészséges ivó vízhez.

Linda Macpherson: A CH2M Hill ame rikai 
tervező óriáscég képviselője előadásának 
már a címe is érdekes: „Új nyelv, új gondol-
kodás, új lehetőségek”. A világ 
rákényszerül, hogy kissé máskép-
pen gon dolkodjon. Az értékes 
tartalék forrásokat ma már nem 
lehet „hulladék” szóval minősíteni. 
Érdekesen módosította az előadó 
néhány szó értelmét:

Az új szótár
•	Felhasznált vagy 
  felhasználandó?
•	Iszap vagy biofilm?
•	Szennyvízkezelő-telep 
  vagy visszaforgató vízforrás?
•	Szennybefogadó vagy 
  különböző célokra 
  felhasználható vizek forrása?

A közműves világnak a fenntarthatóság céljából min-
dent el kell követnie, hogy az új szavak mögötti gondolko-
dás általánossá váljék.

A kongresszus végén Portugália meghívta a résztvevő-
ket: a legközelebbi IWA világkongresszusnak Lisszabon ad 
otthont 2014. szeptember 21–26. között.

VárSzeGi cSaba

a nemzetközi vízüGyi
szövetséG (iWa)
viláGkonGresszusa
BusanBan

Az utolsó európai 
(2008, Bécs) és az 
első kanadai (2010, 
Montreal) után 2012. 
szeptember 16-21 kö-
zött Dél-Koreában, 
Busanban tartotta 
kétévenként meg-
rendezendő világ-
kongresszusát az 
International Water 
Association. 
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A nemzeti versenyt minden 
országban olyan cégek támogat-
ják, melyek elkötelezettek a kör-
nye zetvédelem és a fenntartható 
fejlődés ügyében. Soraikban töb-

bek között városi vízművek, a Xylem (a stockholmi verseny 
főszponzora), a Coca-Cola, szakmai szövetségek, minisztéri-
umok, vízügyi szervezetek találhatók. A szponzorok megje-
lennek az országos versenyek, illetve 
a stockholmi döntő kiadványában 
éppúgy, mint a helyszínen, az anyagi-
akon túl esetenként szakmai segítsé-
get is adva a versenyzőknek.

Magyarország versenyzője 2013-
ban első ízben szerepelhet a Stock-
holm Junior Water Prize (SJWP) dön-
tőjében. A hazai verseny rendezését 
a GWP Magyar ország Közhasznú 
Alapítvány vállalta, számos partner-
szervezet segítségével és támogatásával. Védnöke Kovács 
Péter, vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejleszté-
si Minisztérium. További szakmai támogatók a Magyar Vízi-
közmű Szövetség, a Magyar Hidrológia Társaság, a Magyar 
Szennyvíztechnikai Szövetség, a Fővárosi Állat-és Növény-
kert és a Duna Múzeum. 

A nevezés a hazai verseny honlapján www.ifivizdij.hu 
keresztül történik, a pályamű és a nevezési lap beküldésével. 
Ugyanitt részletes leírás található a verseny szabályzatáról és 
egyéb tudnivalókról. Nevezési határidő 2013. április 15. Ne-
vezni egyénileg, vagy maximum háromfős csapattal lehet. 

A fiatalok, akik saját országukat kép-
viselik a nemzetközi verseny mező-
nyében, egy életre szóló élményt 
szereznek, találkozva világhírű szak-
értőkkel, szakpolitikai döntéshozók-
kal és a média képviselőivel a nagy 
presztízsű Víz Világhét egyhetes for-
gatagában. A pályaművek valamilyen 
vízzel kapcsolatos elméleti vagy gya-
korlati, környezetvédelmi, műszaki 
vagy társadalmi vonatkozású munka 
eredményét mutatják be, és a zsűri 
által legjobbnak tartott alkotás szer-
zője elnyeri a Stockholm Junior Water 
Prize-t, azaz a Stockholmi Ifjúsági Víz 
Díjat és a vele járó 5000 dollárt. A Dí-
jat – egy kék kristályszobrot –, Viktória a svéd trónörökös, a 
verseny védnöke adja át ünnepélyes ceremónia keretében, 
ahol találkozik a többi résztvevővel is. 

A stockholmi eseményeket természetesen minden év-
ben megelőzi a résztvevő országokban rendezett nemzeti 
verseny, mely azt hivatott eldönteni, hogy ki képviselheti az 
adott országot a döntőn. Ezek a szakmai vetélkedők, melye-
ken világszerte több ezer középiskolás indul (Szlovákiától 
az Egyesült Államokig és Ukrajnától Japánig), mindenütt a 
víz, illetve a környezet védelmének, a tudatosság felkelté-
sének kiváló eszközei. A diákok meglepően komoly tudás-
ról, elmélyült munkáról tesznek tanúbizonyságot és sokan 
közülük – éppen a pályaválasztás előtt állva – elkötelezik 
magukat valamely vízhez kötődő szakmával. A 2012-es 
verseny győztese három, 18 éves szingapúri fiatal volt, akik 
dolgozatukban nem-ionos felületaktív anyagok szenny-
vízből történő eltávolításával és kinyerésével foglalkoztak, 
nátriummal aktivizált bentonit agyag használatával. A ko-
rábbi győztesek például polisztirén biodegradációjával; 
mobiltelefonnal készített fényképfelvétel alapján történő 
vízminőség-elemzéssel; vagy az esőcseppek energiájának 
elektromos árammá történő átalakításával foglalkoztak. Az 
1997 óta tartó sorozatról bővebben a rendező Stockholm 
International Water Institute honlapján http://www.siwi.
org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/ olvashatunk.

Immár másfél évtizede 
minden nyáron összegyűl-
nek a világ számos orszá-
gából 15-20 éves fiatalok 
Stockholmban, hogy 
bemutassák munkájukat 
a Víz Világhét résztvevői-
nek, egymásnak és a 
komoly szaktekintélyek-
ből álló zsűrinek. 

a stoCkHolmi
iFJúsáGi víz díJ és
a 2013-as maGyar
részvétel

Egy versenyző a 
munkáját mutatja be 
a Víz Világhéten. 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)
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A verseny célcsoportja a középiskolás korosztály, mely 
azonos az MHT Sajó Elemér pályázatának célcsoportjával, 
illetve a GWP Duna Ismerettár (Danube Box) versenyének II. 
korcsoportjával. A SJWP azonban angol nyelvű megméret-
tetés, ezért a hazai forduló is angol nyelven kerül megren-
dezésre. A verseny ily módon ösztönzően hat a résztvevők 
szakmai angol tudásának fejlesztésére is.

A maximum 20 oldalas pályaműnek az élet minősé-
gének javulását kell elősegítenie. Ez történhet a vízminő-
ség-javítás, vízkészlet-gazdálkodás, vízvédelem, víz- és 
szennyvíztisztítás, de akár oktatás vagy a víz társadalmi vo-
natkozásainak bemutatása révén is. A pályamű célszerű en 
alkalmazhat kutatási megközelítést, tudományosan elfoga-
dott vizsgálati módszereket, kísérletek bemutatását, moni-
toring leírást és az eredmények értékelését, bemutatását. 
Elméleti és gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhet-
nek a pályázatban.

A döntő résztvevőit a neves hazai szakemberekből álló 
zsűri – elnöke prof. dr. Somlyódy László az MTA rendes tag-
ja – jelöli ki. Ezen a résztvevők bemutatják pályázatukat és 
válaszolnak a zsűri kérdéseire. A pályázat értékelésébe be-
leszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is. A nyer-
tes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten 
rendezendő nemzetközi döntőn, szeptember első hetében. 
Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a 
nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő 
többi résztvevője emléklapot kap. 

A legjobb magyar pályázatok alapján kiadvány készül, 
melyben a verseny szponzorai is megjelennek, és ezzel de-
monstrálhatják társadalmi szerepvállalásukat a környezet-

védelem ügyében. A szponzorokat ugyancsak feltüntetik a 
nemzetközi döntő kiadványában, a Stockholm Internatio-
nal Water Institute (a verseny és az egész Víz Világhét rende-
zőjének) szerkesztésében.

A hazai verseny anyagi támogatására eddig a MaVíz Víz 
az Élet Alapítványa, a Coca-Cola HBC Magyarország, a Ge-
neral Electric, Water & Process Technologies és a Fővárosi 
Vízművek vállalt elkötelezettséget. A program színvonalas 
megvalósítására további partnerek jelentkezését várják a 
szervezők a GWP Magyarország email címén: gwpmo@gwp-
mo.hu. A verseny támogatása olyan hosszú távú befektetés, 
mely társadalmi érdekeket szolgál és összhangban áll a 
fenntarthatóság  általánosan elfogadott szemléletével.

A Stockholm Junior Water Prize növekvő népszerűségét 
mutatja, hogy 2013-ban hazánkon kívül Thaiföld és Belgi-
um is most kapcsolódik be a versenybe. Csatlakozásunk az 
ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évében Magyar-
ország fokozódó nemzetközi vízügyi szerepvállalását is jelzi. 
Dr. Gayer JózSef GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány

A versenyzők a 2012-es 
stockholmi díjátadón 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)

A 2012. évi győztesek 
(három szingapúri 
tinédzser) átveszik 
a díjat Viktória, svéd 
trónörökös től a többi 
résztvevő gyűrűjében. 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)
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főtechnológusa va-
gyok. Tapasztalataim-
ról gyakran tartok 
elő adásokat, szakítok 
időt szakirodalmi te-
vékenységre is.

VP: És most legyen 
olyan kedves elmesél-
ni a csodálatos törté-
netet a család szapo-
rodásáról.

HA: Nagy változás történt ebben az évben családi éle-
tünkben, amire még álmunkban sem gondoltunk, de kez-
dem az elejéről a történetünket.

Nagy bánatunkra a mi házunk táját elkerülte a gólya, 
szerencsére csak a miénket, mivel a szomszédoknál sorra 
jöttek az apróságok. Mivel már mi 
sem leszünk fiatalabbak, nagy el-
határozásra jutottunk. Szeretnénk 
mi is gyerekeket, de mivel termé-
szetes úton nem jött össze és a 
mesterséges dolgokat nem szeret-
jük, így maradt az örökbefogadás. 
Azt mondják általában 2-3 év a 
várakozási idő, így mindenképpen 
elkezdtük a hivatalos dolgok inté-
zését. Nem ragaszkodtunk hozzá, 
hogy csak csecsemőkorú gyermeket fogadunk örökbe, ezért 
a leadott dokumentumokra annyit írtuk, hogy 0-3 éves korú 
gyermeket szeretnénk. 

Pár évvel ezelőtt volt egy álmom, ahol egy autóbaleset-
ben két kislány árva maradt és csak külön-külön akarták 
őket családba fogadni. Ők fogták egymás kezét sírva, hogy 
együtt szeretnének maradni. Nem értettem az álmom, de 
annyira valósághű volt, hogy szinte minden részletre emlé-
keztem ébredés után. Azután teltek a hónapok és feledésbe 
merült ez az álom is. Amikor töltöttük ki a dokumentumokat 
eszembe jutott a fent leírt álom és beírtuk a papírra, hogy 
testvéreket is örökbe fogadunk. Amikor ezt elolvasta az 
ügyintéző, jelezte, hogy nagyon ritka esetben lehet test-
véreket örökbe fogadni. Persze különböző dolgoknak kel-
lett megfelelnünk és az első hivatalos lépéstől számítva kb. 
félév elteltével megkaptuk a határozatot (áprilisban), hogy 
örökbefogadó szülők lehetünk. Ki is értesítettek bennünket, 

Magyarországon évente 600-700 
gyermeket fogadnak örökbe, mely 
örökbefogadások nagy része csa-
ládon belül történik (szülők halá-
la, válások stb. esetén). Egyszerre 
két gyerek örökbefogadása na-
gyon ritka. Homola Anett és férje, 
Radics Ákos elhatározása tehát 
azon kívül, hogy nekünk, vízmű-
veseknek különösen szimpatikus, 
még nagyon ritka is. (Angelina 
Joliék egyenként fogadtak örök-
be a gyermekeket, nem egyszerre 
szakadt rájuk az anyaság-apaság 
édes terhe. Bár lehet, hogy azó-
ta értesültek a magyar példáról, 
mert a napokban, egy bulvárlap-
ban mintha 5 gyermeket láttunk 
volna Angelina Jolie színésznő 
körül.)

A Vízmű Panoráma szerkesztő-
sége úgy érezte, minden olvasóját 
érdekelné ez a szép történet, ezért 
feltettünk néhány kérdést Homola 
Anett főtechnológusnak. Annak a 
kiváló szakembernek, akit az MHT, 
a MaVíz és a Fővárosi Vízművek a 
2011. évi nőnapi nagyrendezvé-
nyen a legjobb női vezetők, szak-
emberek között üdvözölt.

Vízmű Panoráma: Mondjon né-
hány szót szakmai életpályáról, 
jelenlegi feladatairól.

Homola Anett: 1997-ben vé-
geztem el az Eötvös József Főis-
kola építőmérnöki karának vízel-

látás-csatornázás szakágát, mérnöki munkámat jelenlegi 
munkaadómnál, a BÁCSVÍZ-nél kezdtem. Az első hét évben 
különböző fejlesztésekkel foglalkoztam, közben 2001-ben 
vízellátás-csatornázás szakmérnöki diplomát szereztem. 

2004-2008 között üzemvezetőként sok gyakorlati ta-
pasztalatot szereztem. Legfőbb feladataim Lajosmizse 
szennyvízének hálózati és kezelési problémáihoz kötődtek. 
Negyedik éve a vállalat csatornaszolgáltatási ágazatának 

Homola
anett:
a mi anGelina
Jolienk

A 2012. szeptember végi, 
velencei szerelőverseny má-
sodik napján néhányunknak 
kezébe került a BÁCSVÍZ 
Zrt. Hírmondója. A kiad-
vány címlapja egy csodála-
tos kép volt. Nem egy új 
szennyvízkezelő rácsszűrő 
műtárgyról, nem egy új 
hidroglóbuszról, hanem a 
BÁ CSVÍZ Zrt. egy külön-
leges családi eseményéről 
tudósított. Homola Anett 
csatornaszolgáltatási fő-
technológus, férje, és két 
édes kis lurkó mosolygott 
reánk. Ez a nem mindenna-
pi címlap, és az esemény, 
amiről tudósított olyan 
megható, hogy víziközmű- 
családunk minden tagját 
szeretnénk tájékoztatni: a 
két gyermek nemrég került 
a családba.

p o r t r é
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hogy 48.-ak vagyunk 
a listán. Ezért elkezd-
tük tervezgetni a 
nyarunkat, hogy mi-
kor hova is megyünk, 
mivel kicsi az esélye, 
hogy egy nyár alatt 
az első helyre ugor-
junk. Teltek a napok, 
persze beszélgettünk 
estéként, hogy kisfiú, 
vagy kislány lenne-e 
jobb, miben fog vál-
tozni az életünk stb., 

de ennyi. Nem lovaltuk bele magunkat jobban a dolgokba, 
mivel olyan messzinek tűnt az egész. Május végén jött egy 
levél, benne a két kicsi gyermek fényképével. Csodás érzés 
volt és persze teljesen váratlan. Néhány hetes ismerkedést 
követően és kölcsönös szimpátia alapján augusztus közepe 
után kerültek hozzánk a gyerekek. 

Sok ember „visszaigazolásokat” keres nagyobb dönté-
sek után, hogy biztosan jól döntött-e? Ezekre a jelekre, vagy 
visszaigazolásokra, vagy figyel valaki, vagy nem. Én figyelem 
ezeket, bár lehet, hogy az egész csak 
belemagyarázás, de számomra ez 
fontos és megnyugtató. Az első ilyen, 
hogy a férjem születésnapján kaptuk 
meg a fényképeket, utána apósom 
születésnapján hozhattuk el a kicsi-
ket, majd anyósom születésnapján 
kaptuk meg a határozatot a végleges 
elhelyezésről. Az i-re az tette fel a 
pontot, hogy a gyerekek keresztelője 
éppen a keresztanyjuk születésnapjá-
ra esett. 

Az elején nagyon érdekes volt. 
Férjemmel elég nyüzsgő életet éltünk, 
hol különböző edzésekre jártunk, hol 
barátokkal ültünk be egy teázóba 
beszélgetni esténként. Nagyon ritka 
volt, hogy munka után mindketten 
egyből hazamentünk. Szóval a pörgő 
életünkbe egyszer csak belecsöppent 
két apróság, ami jelentős változást 
hozott a mindennapi életünkben. Ne-
kem nagyon furcsa volt, hogy egyik 
napról a másikra nem kellett dolgozni 

mennem és a legnagyobb kihívásokat a gyerekversek jelentették, nem 
pedig az, hogy valamelyik szennyvíztisztító telep technológia rendbe-
tételén kelljen gondolkodnom. Persze napról napra jobban összecsiszo-
lódtunk. Azt nem mondhatom, hogy minden zökkenő nélkül alakultak/
alakulnak a dolgok. Sok türelemre van szükség és előfordul, hogy át kell 
mennem a másik szobába 10-ig (esetleg 20-ig) számolni, hogy ne emelt 
hangon szóljak hozzájuk. Sokat kirándulunk, voltunk már uszodában, va-
dasparkban és sok más helyen, ami újdonságot jelentett a kicsiknek. Az 
ünnepekre nagyon készültünk. Próbáltam mindent megtervezni, hogy 

minden tökéletes legyen. Per sze 
akiknek vannak gyermeke ik, ők 
most mosolyognak egyet. Igen, 
én terveztem, de semmi nem úgy 
történt, ahogy elterveztem. A gye-
rekek miatt az utolsó pillanatban 
szinte minden borult. Viszont a 
karácsonyfára történő rácsodál-
kozás, az ajándékok bontogatása 
minden kellemetlenséget feledte-
tett velünk. 

Így éldegélünk immár né-
gyesben és próbálunk mindent 
megtenni azért, hogy a gyereke-
ink békés, nyugodt és egészséges 
környezetben nőjenek fel. 

VP: Köszönjük az interjút, és na-
gyon sok boldogságot kívánunk a 
Radics-Homola családnak.

Radics Milán és Evelin 
2012 karácsonyán

p o r t r é p o r t r é
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terjesztett MaVíz Alapszabály mó-
dosítási és a Választási Szabályzat 
módosítási tervezetét, a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Ha-
ranghy Csaba úr, valamint a DRV 
Zrt. vezérigazgatója, Winkler Tamás 
úr módosító javaslataival együtt. 
Emellett elfogadásra került a MaVíz 
Etikai Szabályzatának módosítása, 
valamint a Vízipari Tagozat Műkö-
dési Rendje és a Vízipari Tagozat 
Választási Szabályzata is, melyek 
honlapunkon hamarosan elérhe-
tők lesznek tag szervezeteink szá-
mára. A viseg rá di értekezleten a 
résztvevők meg szavazták a MaVíz 
2013. évi költ ségvetési tervét.

A taggyűlés alkalmával sor ke-
rült a MaVíz üzemeltetői, illetve a 
vízipar Jelölő Bizottságainak meg-
választására is.

A rendezvény az igazgatói 
értekezlettel zárult, melynek kere-
tében a jelen lévők válaszokat kap-
tak azokra a kérdésekre, melyeket 
előzetesen írásban tettek fel dr. 
Szalóki Szilvia, a Magyar Energia 
Hivatal Víziközmű-felügyeleti és 

-szabályozási Főosztály, főosztály-
vezetőjének, továbbá fórumjelleg-
gel érdeklődhettek a főosztályve-
zető asszonytól, támpontokat és 
útmutatásokat kaphattak a VHR-
ek megjelenéséig.

Az értekezlet zárásaként Kug-
ler Gyula, a MaVíz Koordináló Team 
vezetője tartott összefoglalót a 

team működéséről, eredményéről 
és a jövőben rájuk váró kihívások-
ról, egyúttal megköszönte a tagok 
kimagasló munkáját.

Az igazgatói értekezlet kísérő-
programjaként a Vízipari Tago-
zat jelenlevő képviselői számá-
ra bemutatásra került a MaVíz 
megújuló honlapján 2013. január 
1-jétől elérhető új szolgáltatás, a 

Vízipari Kintlévőségek adatbázisa. 
Az adatbázis célja, hogy a MaVíz 
vízipari tagszervezetei egymást 
in formálni tudják az ágazatban 
felmerülő késedelmes fizetésekkel, 
nemfizetésekkel kapcsolatos ta-
pasztalataikról, szerződéses part -
ne reik fizetési moráljáról, a fize tési 
prob lémák jövőbeni el ke rü  lése 
érdekében.

2012. október 29-én a MaVíz Felügyelő 
Bizottsága egyhangú szavazással meg-
választotta elnökéül Sipos Istvánnét, az 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
ZRt. gazdasági igazgatóját. 

A többszörös gazdasági végzettségű MaVíz FB elnök 
asszony pályafutását könyvelői munkakörben, a Városgaz-
dálkodási Vállalatnál kezdte, majd rövid időt követően 1987 
júliusában került a kazincbarcikai központú ÉRV ZRt. gazda-
sági területére, mely társaságot hosszú és színes előmene-
telt követően, 1995 júliusától gazdasági igazgatóként erősíti. 

Az elnök asszony az ÉRV ZRt.-nél folytatott mindennapi 
munkája mellett számos egyéb szakmai és társadalmi-köz-
életi szerepet tölt be. Ennek keretében az elsők között (2002-
ben) vált a MaVíz Felügyelő Bizottságának tagjává, majd 
2012-ben annak elnökévé lépett elő. 

Gratulálunk megválasztásához, munkájához sok sikert 
kívánunk! 

2012 decemberében 
a Magyar Víziközmű 
Szövetség Visegrá-
don, impozáns kör-
nyezetben összevon-
tan rendezte meg 
taggyűlését és igaz-
gatói értekezletét. 
Az egész napos ese-
ményen jelen voltak 
a MaVíz tagszerve-
zeteinek vezetői, így 
a tervezett program 
mellett lehetőség 
nyílt a közös problé-
mák egymás közötti 
megbeszélésére, 
eszmecserére és az 
ágazati hírek megvi-
tatására is.

A rendezvény délelőtt, az el-
nökségi üléssel vette kezdetét, 
majd a délután folyamán a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség megtar-
totta taggyűlését, később igazga-
tói értekezletét.

A taggyűlésen a jelenlévő kép -
viselők elfogadták az ülésre be-

mavíz taGGyŰlés és 
iGazGatói értekezlet

úJ FB elnök
a mavíz-nél

A MaVíz 5 fős üzemeltetői Jelölő Bizottságának
megválasztott tagjai (a kapott szavazatok sorrendjében):
üSzöGh laJoS MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. ügyvezető igazgató,
kaSSai zoltán Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgató,
SzékelyhiDi anDráS Bajavíz Kft. ügyvezető igazgató,
cSörnyei Géza Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési igazgató,
SánDor zSolt Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgató.

Az üzemeltetői Jelölő Bizottság póttagjai: 
ritter Géza Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgató,
haJDú Gábor Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgató,
ráDonyi láSzló Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgató.

Megválasztották a MaVíz 3 fős vízipari Jelölő Bizottsá-
gát, melynek tagjai (a kapott szavazatok sorrendjében):
almáSSy PiroSka Techno-Wato Kereskedőház Kft. ügyvezető igazgató,
GalamboS Péter Hawle Kft. ügyvezető igazgató,
méSzároS attila Euroflow Zrt. értékesítési igazgató.

A vízipari Jelölő Bizottság póttagjai:
JankoVicS tibor Interex-Waga Kft. kommunikációs igazgató,
Dunai zSombor Hach Lange Kft. kereskedelmi képviselő,
láDi tamáS Víztec Víztechnológiai Kft. műszaki igazgató.

Gratulálunk a megválasztott tagoknak,
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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közül érdemes megemlíteni a jelenlét informá-
ciókijelzést, az azonnali üzenetküldést, a web- 
és audiokonferencia, illetve a közös munkaterü-
let használatának lehetőségét. 

Az infrastruktúrafejlesztés másik fontos 
lépéseként mutatták be az „Optimális munka-
állomás-környezet kialakítását célzó” projektet, 
melynek elsődleges célja a mindennapi mun-
kavégzést támogató egységes felhasználói 
környezet kialakítása. A munka során olyan 
munkaállomás-környezetet sikerült kidolgoz-
ni, mely a társaság felhasználói és üzemeltetői 
számára legjobban támogatja a mindennapi 
munkavégzést, alacsonyan tartva az üzemelte-
tési költségeket. 

Az üzleti alkalmazások fejlesztése kapcsán 
elsőként az „Objektum nyilvántartó és Térképi 
Megjelenítő Rendszer” (OTMR) került bemuta-
tásra, mellyel egy egységes műszaki rendszer 
bevezetése valósult meg, ami nyilvántartja és 
kezeli a cég üzemeltetésében lévő műszaki 
létesítményeket, eszközöket, objektumokat, 
illetve az ezekre épülő műszaki folyamatokat. 
A rendszer moduláris felépítésű, alrendszerei 
egymásra épülnek és átjárhatók. Elemei az ob-
jektumnyilvántartó, a rajzi, a labor-, a termelés-, 
a vízbiztonság-, valamint az operatív munkalap 
és elszámolási alrendszer. 

Ezt követte a „Vízmérő leolvasást és ellenőr-
zést támogató informatikai rendszer kialakítá-

sára és bevezetésére irányuló” projekt bemuta-
tása. A rövidesen üzembe kerülő fejlesztés jól 
integrálható az SAP rendszerrel és hatékonyan 
képes támogatni a leolvasási folyamatot. Fon-
tos szempont volt továbbá, hogy a rendszer 
rugalmasan alakítható és könnyen kiterjeszt-
hető legyen a további folyamatokra, úgymint a 
mérőcsere és a hibaelhárítás. A rendszerhez az 
IP67 ipari szabványnak megfelelő PDA készülé-
kek is beszerzésre kerültek, leváltva az elhasz-
nálódott eszközöket. 

A végére az „Elektronikus dokumentum-
kezelő és iktató rendszer” (EDIR) bevezetésére 
indult projekt maradt, melytől komoly előrelé-
pést vár a DRV, hiszen a cél egy olyan egységes 
dokumentum- és feladatkezelő infrastruktúra 
kialakítása, amely a vállalat teljes területén le-
hetővé teszi a dokumentumok, a feladatok és 
az üzleti folyamatok menedzselését.

A rendezvény eredményesen zajlott le, a 
vendég szakemberek elismerően nyilatkoztak 
a DRV IT eredményeit illetően és sok hasznos 
ismerttel gazdagodtak az eseményen. 

2012. novemberben a Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt. bizto-
sított helyszínt a rendezvénynek, 
melyen a szakmai szövetség is 
képviseltette magát. A víziközmű- 
szektorból összesen 11 cég informatikai szak-
emberei vettek részt az egyeztetésen, mely-
nek fő célja az ágazatban elért informatikai 
eredmények megosztása, közös értékelése és 
az eredmények felhasználása a többi víziköz-
mű-vállalatnál. 

Az értekezletet Winkler Tamás a DRV Zrt. 
vezérigazgatója nyitotta meg, majd Hornyák 
Csaba a társaság informatikai vezetője mutatta 
be a DRV informatikai szervezetét, infrastruk-
túrájának felépítését, a kiemelt üzleti alkal-
mazások felépítését. Ezt követően felvázolta 
a cég informatikai stratégiáját és jövőképét, 
valamint ismertette a folyamatban lévő és ter-
vezett fejlesztéseket. A vezetői bemutatkozást 
érdekfeszítő szakmai előadások követték, me-
lyeket a DRV Informatikai Osztályának munka-
társai tartottak a társaságnál zajló informatikai 
projektekről. 

Elsőként a 2012-ben sikeresen lezajlott „Há-
lózat rekonstrukció és IP telefónia bevezetése” 
projekt bemutatására került sor, mely kettős 
célt valósított meg. Egyrészt az 50 telephelyes 
adatátviteli hálózat – beleértve az összes aktív 
hálózati aktív eszközt és a szünetmenteseket 

– teljes körű rekonstrukciója valósult meg, az 
adatkapcsolatot biztosító bérelt vonali hálózat 
sávszélességének megtöbbszörözése mellett. 
A telefonrendszerben bekövetkezett techno-
lógiaváltás ennél is messzebbre mutat, miután 
a hagyományos ISDN-re épülő decentralizált 
alközponti rendszerről IP alapú, központosított 
rendszerre tértek át, rengeteg újdonságot fel-
sorakoztatva, amit az új egyesített kommuniká-
ciós felület bevezetése jelentett. Az új funkciók 

mavíz inFormatikai munka-
Csoportülés a dunántúli
reGionális vízmŰ zrt. 
szervezéséBen sióFokon

A hagyományok-
hoz híven minden 
évben más társaság 
ad otthont a MaVíz 
Informatikai munka-
csoport kihelyezett 
ülésének.
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•	Rekonstrukciótervezés, 
 változat elemzés;
•	A vízellátás biztonsága;
•	Hálózathatékonysági kérdések;
•	Mérés, mérési pontosság;
•	Távleolvasás;
•	Hol tart a hazai ivóvíz-biztonság?
•	Gyógyszermaradványok eltávolí-

tása (külföldi tapasztalat);
•	Hol tart a membrántechnológia?
•	Vízminőség-javítás, szigorodó 

követelmények.

Az előadások témái elsősorban az 
ágazatban tevékenykedő cégek 
vezetőinek, illetve az ivóvíz-ága-
zat műszaki vezetőinek érdeklő-
désére tarthatnak számot, akiknek 
a jelentkezését 2013. február 11-ig 
várjuk.

Az eseménynek – 
amely  re idén is a szak-
ma neves magyar és 
kül  földi előadóit vár-
juk – ezúttal a sárvári 
Park Inn Wellness Ho-
tel ad otthont. 

A konferencia 
tervezett témái:
•	Technológiai plat-

form és innováció;
•	A klímaváltozás hid-

rológiai és vízminő-
ségi vonatkozásai;

•	Szakemberképzés, 
továbbképzés;

•	Közmű infrastruk-
túrák kezelésének 
nemzet közi tapasz-
talatai;

6. ivóvíz-áGazati 
konFerenCia 

Az ember és a környezet kapcsola-
ta, harmóniája már évezredek óta 
kezd felbomlani, átalakulni. Csak 
néhány példa: a nagy erdőirtások 
és tájátalakítások, az iparosodás 
gyors elterjedése nagymértékben 

átformálta és beszennyezte köze-
lebbi és távolabbi környezetünket.

Noha vegyész-, illetve bioló-
gus  szemléletű publikációk az utób-
bi időkben bőséggel láttak napvilá-
got, a tudományágakat össze kötő, a 
tudományos és gyakorlati ismerete-
ket egyaránt magukba foglaló szak-
könyvek a környezetvédelem téma-
köréből hiányoztak mostanáig.

Dr. Öllős Géza nyugalmazott 
egyetemi tanár, professzor emeri-
tus nemzetközi szakirodalomra ala-
pozott és alapműnek szánt könyve 
épp ezt a hiányt kívánja orvosolni.

öllős Géza:
környezetvédelem

A könyv megrendelhető:

Új Levédia Kft.

2100 Gödöllő, Fácán sor 88.

Bertok.t.laszlo@gmail.com

Eladási ár: 10 000 Ft

+ postaköltség

Az Új Levédia Kft. kiadásában a 
közelmúltban 500 példányban 
megjelent dr. Öllős Géza emeri-
tus újabb szakkönyve „Környezet-
védelem” címmel. A többek között 
a MaVÍZ szakmai támogatásával 
megjelent 700 oldalas kiadvány 
rendkívül sok hiánypótló ismere-
tet nyújt a szakembereknek.

2013. március 6–7-én 
immár hatodik alka-
lommal szer ve zi meg 
a szakma a már ha-
gyományosnak szá-
mító ivóvíz- ágazati 
fórumát, az Ivó víz- 
ága zati konferenciát 
a Fő városi Víz művek 
Zrt. – a MaVíz támo-
gatásával. 

DAKÖV Dabas és Környéke
Vízügyi Kft. Dabas

Pest megye déli területének 57 önkormány-
zata bízta meg kommunális vízszolgáltató, csa-
tornaszolgáltató és szennyvíztisztító feladattal 
a kft.-t, jellemzően a Dabas, Monor, Bag, Abony, 
Pilis, Ráckeve környezetben.

A-Híd Építő Zrt. Budapest
Alaptevékenysége hidak építése és fel-

újítása. Számos egyéb tevékenységi terület 
mellett nagy súlyt helyez a részvénytársaság 
a környezetvédelmi beruházásokban való rész -
vételre, ezen belül szennyvízcsatorna-háló zat 
illetve szennyvízkezelők építésére és bővíté-
sére.

ELEKTRO-GENERAL Kft.
Debrecen

Búvárszivattyúk, átemelő és szennyvíz szi-
vattyúk, keverők felújítása, javítása. Villanymo-
torok tekercselése, javítása.

mavíz úJ Belépők 
2012. ii. FélévéBen
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