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Egy csepp kényelem a számlafizetésben

iCsekk – bankkártyás
számlafizetés mobilon,
egyszerűen...
Mit kínál az iCsekk a számlakibocsátónak?

–Kedvezőbb beszedési költséget a postai sárga csekknél
–Növelheti vállalata innovatív imázsát
–Biztosíthatja ügyfelei számára a kényelmes bankkártyás fizetés lehetőségét!

Mennyibe kerül az iCsekk a számlakibocsátónak?

Most csatlakozási díj mentesen kínáljuk Partnereink számára a bevzetést. A beszedés költsége lényegesen kedvezőbb, mint a postai csekk díjszabása.

Hogyan működik az iCsekk?

A számlára nyomtatott QR kód beolvasásával a számlaadatok máris az iCsekk alkalmazásba kerülnek. A fizetési művelethez bármilyen, internetes fizetésre alkalmas
bankkártya vagy hitelkártya igénybe vehető.

Kik használhatják és mennyibe kerül?

Bárki használhatja, aki rendelkezik iPhone, Android vagy JAVA képes, kamerás telefonnal és internetkapcsolattal. Az alkalmazás letöltését és a kártyás fizetést a Díjnet ingyenesen biztosítja a felhasználók számára.

Kik csatlakoztak már az iCsekk mobilfizetési rendszerhez
számlakibocsátóként?

MOBILLAL EGYSZERŰBB AZ ÉLET!
Az iCsekk szolgáltatást a Díjnet Zrt. biztosítja. Amennyiben számlakibocsátóként csatlakozna
a rendszerhez, úgy készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken.
Díjnet Zrt. • 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. • e-mail: csatlakozom@icsekk.hu • telefon: (1) 371-4606
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A Vhr., amely
felkavarta
a(z álló)vizet
Dr . Fülöp Dóra

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda

2013. március 1-jén hatályba lépett a Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról – az oly nagyon várt és
sokat emlegetett Végrehajtási rendelet
(a továbbiakban Vhr.), amely a benne
foglalt részletszabályok által új fejezetet
nyit(ott) a víziközmű-szolgáltatás terén.

A Vhr.-t a Kormány a február
27-i ülésén fogadta el, és március
1. napjától már alkalmazni is ren
delte, elég kevés felkészülési időt
hagyva a szektor szereplőinek. A
MaVíz – mint érdekképviseleti
szerv – rögtön munkához látott, és
felállított egy bizottságot, a Koordi
náló Team-et, amely megkezdte a
Vhr. egyes rendelkezéseire érkezett
tagszervezeti hozzászólások, észre
vételezések és javaslatok kiértékelését. Mind amelyek megválaszolásától a szolgáltatók azt
ezzel párhuzamosan a MaVíz a Vhr. minél pon remélték, hogy a jogszabályi előírásoknak és a
tosabb és teljesebb alkalmazását elősegítendő Hivatal elvárásának minél inkább megfelelően
„Végrehajtási Rendelet Konferencia – Információk, tudják majd előterjeszteni kérelmüket.
Április 16-án Zamárdiban rendezték a Gaz
javaslatok és kérdések az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rend. alkalmazásához” címmel konferenciát szer dasági Vezetők Konferenciáját, amelynek – a
vezett, amelyre meghívta a víziközműszektor víziközmű-szolgáltatók gazdasági vezetőinek
felügyeleti szervének, a Magyar Energetika és specifikus, gazdasági kérdésekben történő
Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Nemzeti „brainstormingján” kívül – idén külön pikantéri
Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgálta át adott a működési engedélyek benyújtásáig
tások Főosztályának képviselőjét, továbbá dr. hátralevő viszonylag rövid határidő. Így ezen a
Szabó Iván ügyvédet, a víziközmű-szolgáltatási konferencián is meghallgathatták a résztvevők
Hizó Ferenc, dr. Szalóki Szilvia és dr. Szabó Iván
ágazat prominens személyét.
A konferencia célja az volt, hogy a meghí előadását, amelyek részben a Vhr.-konferencián
vott előadók előadásai nyomán a szektor sze elhangzottakra épültek, részben pedig többlet
replői a lehető legautentikusabb forrásokból információkkal szolgáltak.
kapjanak információkat a gyakorlati alkalmazás
Jelen cikk ezen előadások anyagait kívánja
minél pontosabb elősegítése érdekében. Így összefoglalni és bemutatni oly módon, hogy az
Hizó Ferenc főosztályvezető úrtól a Vhr. egyes engedélykérelmek május 31. napjáig történő
– némely helyen sokak nemtetszését kiváltó – benyújtását követően is hasznos információval
szabályai mögött meghúzódó jogalkotói szán szolgáljon.
Dr. Szabó Iván előadásában ezúttal az üze
dékról kaphattak információt a résztvevők. Dr.
Szalóki Szilvia előadása nyomán a Hivatal gya meltetési szerződések lehetséges formáit és a
korlati iránymutatásának megismerése különö gyakorlatban felmerülő problémákat mutatta
sen fontos volt a május 31-i határidő miatt, ami be, most már a Vhr. új rendelkezéseire is tekin
kor is a szolgáltatóknak első alkalommal kellett tettel. Történeti áttekintésként bemutatta, az
benyújtaniuk működési engedély iránti kérel idők során a különböző jogszabályi környezet
müket. Ennek módjával, tartalmával és részlet ben miként változott az üzemeltetési szerződés
szabályaival kapcsolatban sok kérdés merült fel, formája és módja. Hangsúlyozta, hogy a Ma

gyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett szervezett Állandó Válasz
tottbíróság is kimondta korábban,
hogy az üzemel
tetési szerződés
használati, vállalkozási és megbí
zási jegyeket is magán viselő ati
pikus szerződés, ahol a megbízási
jelleg dominál. Ezt a nézetet köve
tik a Vksztv. rendelkezései is.
Az üzemeltetés lehetséges
formáinak egy része konkrétan fel
sorolásra került a Vksztv.-ben, így a vagyonke
zelési, a koncessziós és a bérleti-üzemeltetési
szerződés, más lehetséges formák pedig kvázi
üzemeltetési formaként szerepelnek a törvény
ben. Ezen utóbbiak a közérdekű üzemeltetői
jogviszony, amely a Vhr. hatályba lépésével a
kiszervezés útján megvalósuló üzemeltetéssel
egészült ki. Dr. Szabó Iván fontosnak tartotta
tisztázni azt a fogalomzavart, hogy habár a
Vksztv. 16. §-a egyes számban említi az önkor
mányzatot, azonban természetesen ez többes
számban is érthető, így üzemeltetési szerződés
minden további nélkül köthető olyan szolgálta
tóval is, amely több önkormányzat közös tulaj
donában áll.
Az ügyvéd úr ezt követően részleteiben is
elemezte az egyes szerződéstípusokat. Ennek
körében mindegyik esetében felhívta a figyel
met egy-egy különösen fontos részletszabály
ra, amelyek evidensnek tűnhetnek, azonban a
gyakorlatban problémát jelenthetnek. Hossza
sabban mutatta be a két speciális üzemelteté
si formát. Ezen belül a közérdekű üzemeltetői
jogviszony kapcsán dr. Szabó Iván különösen
a szerződés alanyaira hívta fel a figyelmet, akik
ebben az esetben a szolgáltató és a Hivatal
(nem pedig a szolgáltató és az ellátásért felelős).
A kiszervezett üzemeltetés kapcsán utalt
arra, hogy sok tévhit terjeng, de leszögezte,
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hogy a jogszabályok rendelkezése
nyomán nagyon szűk körben látja
megvalósíthatónak az ily módon
történő üzemeltetést. Ezen eset
ben is fontosnak tartotta kiemelni
a szerződés alanyait, akik a szol
gáltató (mint megrendelő) és a
kiszervezett üzemeltetést végző
korábbi szolgáltató (mint vállalko
zó) lesznek. Ez nem egy klasszikus
üzemeltetői jogviszony, ugyanis a
kiszervezett üzemeltetést végző
korábbi szolgáltató a klasszikus és
jogszabályi értelemben már nem
minősül szolgáltatónak, amivel
kapcsolatban nagyon fontos sza
bály, hogy saját nevében már nem
jogosult a szolgáltatás díjának ki
számlázására, a számla ilyenkor az
úgymond „valódi” szolgáltatótól
érkezik.
A gyakorlatban felmerülő
prob
lémák közül megemlítendő,
hogy sok esetben kérdésként me
rült fel, hogy a vagyonátháramlás következ
tében szükségessé válik-e új üzemeltetetési
szerződés kötése. Ezzel kapcsolatban dr. Sza
bó Iván hangsúlyozni kívánta, hogy a vagyo
nelemek átháramlásával a szolgáltatók nem
vesztették el az azok feletti birtoklás jogát, így
új szerződés kötése nem szükséges.
Hizó Ferenc előadását mindkét fórumon
nagy érdeklődés övezte, hiszen mint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgálta
tások Főosztályának főosztályvezetője „tűzkö
zelből” tudott (háttér)információkkal szolgálni
a Vhr. egyes rendelkezései mögött meghúzódó
jogalkotói szándékról, amelyek bemutatásán
keresztül kívánt segítséget nyújtani a jogsza
bály értelmezéséhez és alkalmazásához. A
főosztályvezető úr elmondta, hogy kollégáival
tisztában vannak azzal, hogy a Vhr.-ben ma
radtak ellentmondásos és módosítást igénylő
rendelkezések, amelyek tekintetében várják az
ágazati szereplők javaslatait.
Az egyik, nagy ellenállást generáló téma
kör a bekötési mérők és mellékmérők kérdése.
Hízó úr elmondta, hogy kormányzati elvárás és
nézet az, hogy a társasházak közössége nem
vállalhat a továbbiakban felelősséget a lakók
tartozásaiért, ezért volt szükséges a szabá
lyozás módosítása, azonban elmondta, hogy
tisztában vannak azzal, hogy ezzel egyidejűleg

hatékony követeléskezelési rendszert szüksé
ges kidolgozni, amely megvalósítására szintén
várják a szolgáltatók javaslatait. Azt a változást
viszont kéri elfogadni, hogy a szolgáltatási pont
a mellékmérőkre helyeződik át.
A másik kényes témakör a szennyvíz-szol
gáltatási pont témája, ugyanis a szolgáltatási
pont húzza meg a határvonalat a felhasználó
és a szolgáltató felelőssége között. A problé
ma az ún. átemelő szivattyúk miatt keletkezett,
ugyanis a szennyvíz-szolgáltatási pont jelenle
gi szabályozása olyan rendelkezéseket határoz
meg, amelyek teljesen idegenek a szolgáltatók
korábbi gyakorlatától és szinte életszerűtlenek,
valamint majdnem megvalósíthatatlan a szol
gáltatók részéről, illetve indokolatlanul nagy
kiadást jelentene számukra. Ezzel kapcsolatban
Hízó úr azt emelte ki, hogy a szabályozás célja
a költséghatékonyság, amelynek a legoptimáli
sabb megvalósítási módja kapcsán nyitottak az
ésszerű javaslatokra.
A Vhr.-konferencián még csak kérdésként
merült fel, hogy mi a teendő abban az esetben,
ha egy víziközmű létesítésére irányuló, pályázat
útján megvalósuló beruházásban a víziköz
mű-társulás korábban a külső, közreműködő
szerv felé olyan kötelezettséget vállalt, illetve
kellett vállalnia, hogy az üzembe helyezést kö
vetően még meghatározott ideig nem idegení
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ti el az újonnan létrejött vagyone
lemeket, azonban a Vksztv. előírja,
hogy amennyiben egy víziközmű
nem az ellátásért felelős beruházá
sában valósul meg, úgy az üzem
be helyezéssel a beruházónak az
ellátásért felelősre át kell ruház
nia a vagyonelemeket. A helyzet
azért problémás, mert abban az
esetben, ha a társulás a vállalt kö
telezettségét nem teljesíti, úgy a
pályázat útján elnyert pénzt köte
les visszafizetni. A két konferencia
közt eltelt időben a főosztályveze
tő úr konzultált a Nemzeti Fejlesz
tési Ügynökséggel, és azt a választ
kapta, hogy a Vksztv. jogszabályi
előírása az elsődleges, így a be
ruházás átadásakor, aktiválásakor
mindenképp szükséges a vagyont
az ellátásért felelős tulajdonába
adni, már csak azért is, mert a tár
sulás nem is köthet üzemeltetési
szerződést a szolgáltatóval.
A főosztályvezető úr a hozzá korábban –
egyrészt a MaVíz, másrészt az Energia Hivatal
részéről – eljuttatott egyes észrevételekre is
kitért. Így elmondta, észlelték, hogy a Vhr. 6.
számú mellékletében szereplő képlet hibás,
mert az nem az egyesített rendszerű, mérés
hiányában történő csapadékvíz elvezetésének
mennyiségi meghatározására íródott. A képlet
javítása módosításban várható.
A Vhr. 64. § (4) bekezdése a fogyasztásmé
rők cseréje kapcsán a jelenlegitől merőben elté
rő és a tértivevénnyel történő levélfeladás miatt
a szolgáltatók számára költségesebb értesítési
módot ír elő, amely szabályok bevezetését fo
gyasztóvédelmi okok indokolták, így ebben lé
nyegi módosítás nem várható.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kap
csán elhangzott, hogy a Vksztv.-ben és a Vhr.ben foglaltak ellentmondásának feloldásán már
dolgoznak a Minisztérium munkatársai, mert
szükséges a jogszabályokban némiképp eltérő
en meghatározott az esetkörök szinkronizálása.
A főosztályvezető úr hangsúlyozta, hogy a
Minisztériumban nyitottak az építő jellegű és
szakmai szempontból hasznos felvetésekre, hi
szen ez szolgálja az ágazat fejlődését. Elmondta
továbbá, hogy reményei szerint a közeljövőben
megjelenhet a jelenleg ellenmondásos intézke
déseket feloldó jogszabály.
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Áder János köztársasági
elnök úr márciusban
a Nyírségvíz Zrt. telep
helyére látogatott
A látogatás előzménye
– ahogyan mi megéltük

Matyasovszkiné Buri Adrienn

Nyírségvíz Zrt.

A meglepetés erejével érte a
Társaságot március elején egy te
lefonhívás a Köztársasági Elnöki
Hivatalból. Egy kedves női hang
a köztársasági elnök úr Víz Világ
napi látogatásával kapcsolatban
szeretett volna pontos időpon
tot egyeztetni Móricz István úrral,
egy – kifejezetten a Nyírségvíz
Zrt. telephelyén tartandó – fontos
megbeszélés ügyében. Vezérigaz
gató úr akkor éppen nem tartóz
kodott az irodájában, így titkárnője
próbálta finoman, célirányos kér
déseivel „kitapogatni”, valóban az
említett helyről jön-e a hívás, és
biztosan ezt a céget akarták-e tele
fonon elérni. Annak ellenére, hogy
az a bizonyos kedves női hang a
tit
kárnőnket teljesen meggyőzte
arról, miszerint ez nem egy beugra
tós, vicces hívás, Móricz úr sem hit
te el elsőre. A kérdés rögtön adott
volt: a sok kiváló vízszolgáltató
közül miért pont erre a cégre – rá
adásul itt, a keleti végeken – lenne
kíváncsi Áder úr?
Amit hirtelenjében a cég me
Áder János és Móricz István
nedzsmentje összerakott, az az
volt, hogy Köztársasági elnök úr
kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, és ezzel kapcsolatosan a
globális vízpolitika előmozdítása érdekében tavaly Rio de Janeiróban
bejelentette, hogy az ENSZ részvételével hazánk 2013-ban nemzetközi
konferenciát rendez Budapesten. A konferencia a 2013. évi Budapesti
Víz Világtalálkozó, amely kapcsolódik az ENSZ Vízügyi Együttműködés
Nemzetközi Éve rendezvényeihez.
Ez már komoly támpontot jelentett, hiszen a Nyírségvíz Zrt. stra
tégiai céljainak egyike a környezet terhelésének csökkentése. A Társaság
ennek érdekében alkotta meg Fenntarthatósági Jelentését (2008–2011),
valamint több innovációs teamet is működtet e témában. Néhány órán
belül pedig az is kiderült, hogy ez a gondolati irány helyesnek bizonyult,

A Víz Világnapja
alkalmából Áder
János köztársasági
elnök a Nyírségvíz Zrt. szennyvíztisztító telepén új
tisztítási eljárásokkal ismerkedett meg.

ahogyan az is, hogy Elnök úr programja egy rövid, sajtónyilvános tájé
koztatásból, egy zártkörű kerekasztal-beszélgetésből és végül üzem
látogatásból áll majd. Ezek után adták ki a programról szóló hivatalos
tájékoztatót.

Köztársasági Elnöki Hivatal, tájékoztató:
„Világszerte egyre súlyosabb veszélyforrást jelent a víz szennyezettsége, és
egyre nagyobb kihívást a vízbázisok megőrzése, megfelelő védelme, valamint
a szennyezett víz tisztítása. A világnak, különösképp pedig az Európai Uniónak oda kell figyelnie arra, hogy a hagyományos szennyvíztisztítási eljárások
nem alkalmasak a csatornahálózatba jutó gyógyszermaradványok, biológiai eredetű szennyezések kiszűrésére vagy semlegesítésére. A Nyírségvíz
Zrt. szakemberei sikeresen dolgoznak azokon az innovatív technológiákon,
amelyek a jövőben megoldást nyújthatnak majd erre a súlyos problémára.”

Nemzetközi kitekintés
A témában Európában – az 1996-ban indult Poseidon Program kere
tében – Finnországtól Spanyolországig kiterjedt vizsgálatokat folytattak.
A kutatások szerint mintegy 100-120 féle gyógyszerhatóanyag detektál
ható a talajvízben, a szennyvízben és a felszíni vizekben. A xenobiotiku
mok közül kiemelkedő fontosságú a gyógyszermaradványok jelenléte,
hiszen az elfogyasztott gyógyszerek mennyisége az utóbbi évtizedek
ben jelentősen megnövekedett. Mivel azonban igen kis koncentráció
ban jelennek meg a környezetben, vizsgálatuk az említett dátumtól vált
igazán lehetővé, ugyanis a kimutatásukra alkalmas analitikai módszerek
ekkorra váltak ismertté és elterjedté. Az azóta is folyamatosan zajló ku
tatások és a megjelent irodalmi adatok viszont egyre nagyobb számban
hívják fel a figyelmet a gyógyszerhatóanyagok veszélyeire, illetve azok
eltávolításának lehetséges megoldásaira.

Magyarországi helyzetkép
A magyarországi élő- és talajvizek, szennyvizek gyógyszerszennye
zettsége – kiterjedt kutatások hiányában – jelenleg jórészt csak becsül
hető, mivel hazánkban a gyógyszerhatóanyagok mennyiségi vizsgálatá
val egyelőre kevés laboratórium foglalkozik. A meglévő adatok szerint
azonban – az európai helyzethez hasonlóan – évente a mi nagyvárosaink
szennyvíztisztító műtárgyaiba is több tonna gyógyszermaradvány kerül
het. Ezen – az összességében nagy mennyiségű, de az egyes szennyvizek
ben kis koncentrációjú – gyógyszerhatóanyagok kiszűrésére, hatékony
eltávolítására a jelenleg működő szennyvíztelepi technológiáink egyike
sem alkalmas. Ugyanakkor – a téma prioritására való tekintettel – az egy
re magasabb számban elvégzett vizsgálatok valószínűsítik, hogy az élő
vizekbe kerülő gyógyszerszármazékok és hormonok hatással lehetnek a
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Köztársasági elnök úr teleplátogatáson
a NYÍRSÉGVÍZ ZRT-nél

vízben élő szervezetekre, a táplálékláncra, befo
lyásolva ezzel az ökológiai egyensúlyt is.

Inspiráció a Nyírségvíz Zrt. in
novációs projektjének indításához
A 2009-ben megrendezett soproni Orszá
gos Víziközmű Konferencián a Budapesti Mű
szaki Egyetem munkatársai ismertették először
széles körben a Duna vizéből végzett, hazai
gyógyszermaradvány-vizsgálatok tapasztalata
it. Ez az előadás inspirálta Mészáros Józsefet, a
hirdetés

Nyírségvíz Zrt. csatornázási ágazatvezetőjét
arra, hogy e kérdéssel kapcsolatban érdemes
biológiai kutatásokat végezni. A Nyíregyházi
Főiskola Biológia Intézetének igazgatójával, dr.
Balázsy Sándorral történt közös gondolkodás
eredményeként végül a Nyírségvíz Zrt. me
nedzsmentje úgy döntött, elindítja egyik új fej
lesztési programját „A gyógyszerhatóanyagok
mikrobiális eltávolítására alkalmas szennyvíz
tisztítási technológia” címmel.

A Zrt. laboratóriumi (félüzemi)
és üzemi kísérletei, eredményei
A laboratóriumi kísérletek 2009 őszén
kezdődtek. A biztató eredmények ismere
tében Társaságunk vezetése döntést hozott
egy hosszabb távú, az üzemi méreteket is
megcélzó innovációs program beindításáról.
2010 júniusától az izolált és szelektált mik
roorganizmus-kombinációk félüzemi szintű
gyógyszerhatóanyag-eltávolítási képességé
nek vizsgálatára több időpontban is sor került.
A félüzemi kísérletek sikeres zárása után 2012.
június végén a kísérlet a 660 m3/nap kapaci

5

tású leveleki szennyvíztisztító telepen folyta
tódott, immár üzemi körülmények között. A
beoltás előtt – illetve azt követően – három
napon keresztül tizenkét óránként történt
mintavételek után, illetve egy hónappal a kí
sérlet megkezdése után kerültek meghatáro
zásra a gyógyszerhatóanyagok koncentrációi
LC-MS analitikai technikával. A mérések alap
ján a mikroorganizmusok tevékenysége által
a vizsgálat hatóanyagok tekintetében átlago
san 90%-nál nagyobb eltávolítási hatékonyság
volt megfigyelhető.

Eredmények és elismerések
Az innovációs munka eredményét és sike
rét bizonyítja, hogy 2012 novemberében ezen
kutatási-fejlesztési projekt elnyerte a 2012. évi
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjat.

Felhasznált források
Dr. Balázsy Sándor professzor, Nyíregyházi Főiskola
Mészáros József, Nyírségvíz ZRT., csatornázási
ágazatvezető
Tóth Gábor, NYÍRSÉGVÍZ ZRT. biológus

6

ü z e m e lt e tő k s z e m é v e l

Felhasználóbarát
kialakítás

vízmű panoráma 2013/3

Továbbfejlesztett tömítő és
húzásbiztosító
szegmensek

Hosszútávon
biztonságot
nyújt

Intelligens
megoldás a
felhasználók
számára

NA40-NA400
mm közötti tartományokban
húzásbiztos
kötések kialakítására

Teljes
mérettartomány
átfedés

Költség
hatékony

8600 Siófok, Fő u. 15.
Telefon: (84) 510 088; (84) 316 338
E-mail: kristaly@kristaly.hu | www.kristaly.hu

Telephely: 8600 Siófok, Somlay A. u. 4.
Telefon: (84) 510 089; (30) 328 6401| Fax: (84) 312 931
Nonstop ügyeleti számunk: (30) 385 0648
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DN 1200-as göv.
főnyomócső építése
a pesti alsó rakparton
Várszegi Csaba Magyar Víziközmű Szövetség
Molnár Attila Fővárosi Vízművek Zrt.

Történeti háttér

A Parlament előtti Kossuth tér
rendezése miatt a Fővárosi Vízművek Zrt. közel 650 méteren cserélte
ki a DN 1200-as Sentab főnyomócsövet és változtatta meg annak
nyomvonalát. Ezt a projektet ismerteti gömbgrafitos öntöttvas csövekkel foglalkozó sorozatunk be
fejező része.

Mi is a története ennek a rend
kívül fontos csőnek? Miért ilyen
nagy átmérőjű? Miért készült fe
szített beton csőelemekből? Miért
kerülte meg a Parlament épüle
tét? Az alsó rakparton a negyven
évvel ezelőtti forgalom mellett
könnyedén, rövidebb nyomvo
nalon, olcsóbban lehetett volna
megvalósítani a beruházást. A ki
váltás alatt hetekig tudta a főváros
nélkülözni a főnyomócsövet, talán
kár volt annak idején lefektetni? A
feszített beton anyagú csövekkel rendkívül sok
baj van. Mai szemmel ezek a kérdések joggal
felmerülnek. Csak hát 1968-ban, az előkészítés
éveiben más idők jártak.

A IV. pesti főnyomócső
szükségessége
Akkoriban úgy látszott, hogy Budapest víz
igénye folyamatosan és a távlati tervek szerint
még hosszú ideig nőni fog. A tömegesen épülő
új lakások, a komfortfokozat javulása, az ipari
fejlődés, és nem utolsósorban a lakosság által
fizetendő alig észrevehető vízdíj mai szemmel
nézve abnormális fejadagokat eredményezett.
A víztermelés akkor még teljesen észak-centri
kus volt, a Belvárosba és a Gellért-hegyi meden
cébe rövid időn belül nem jutott volna el elég
víz Káposztásmegyerről. A prognózis egyéb
ként megállta a helyét: az átlagos napi vízigény
az 1968. évi 600.000 m3-ről 1 millióra, a csúcs
800.000-ről 1,3 millióra nőtt húsz év alatt. Ezek
a számok bizony igényelték az újabb főnyomó
csövet.

A méret
Nagy átmérőjű csőanyag hiányában (max.
NÁ 800 mm állt rendelkezésre) a pesti III. számú
főnyomócső három, majdnem párhuzamosan
futó nyomvonalon, különböző csőanyagokból
került lefektetésre a ’60-as években. Ennek

ugyan volt bizonyos járulékos haszna, de a
főváros nem akarta – és a beépítettségi adott
ságok miatt nem is tudta volna – a negyedik
csövet szükségmegoldásokkal megvalósítani.
Így aztán az akkor még járatosnak számító leg
nagyobb méretet (NÁ 1600 mm) tervezték be a
Káposztásmegyeri Főtelepről induló szakaszra.

Az anyag

Romániában a Premo (Bukarest), Szovjetunió
ban több gyár. És Magyarországon is eldöntött
tény volt: Szentendrén épül egy Sentab-gyár.
Nagy európai városokat (Stuttgart, Nürn
berg, München, Bécs) ellátó, néha 100 km-t is
meghaladó távvezetékekbe tömegesen feszí
tett beton csöveket építettek be. Senki sem sej
tette, hogy elég két évtized tapasztalata ahhoz,
hogy leálljanak ennek a csőtípusnak a gyár
tásával. A IV. főnyomócső azonban valamiért
nagyon jól sikerült. Negyven év alatt egyetlen
meghibásodásról tudunk a 10 kilométeren.

Az 1970 és ’74 között létesített
IV. pesti főnyomócső anyagai:
• 3250 m feszített beton (Sentab) NÁ 1600
• 3 km feszített beton NÁ 1400
• 3 km feszített beton NÁ 1200 (ebbe a sza
kaszba esik a Parlamentet megkerülő cső)
• 1,5 km acél NÁ 1600

A nyomvonal

Első ötletként természetesen az Árpád híd
Az 1960-as éveken egész Európában az tól délre, a pesti alsó rakpart jutott a tervezők
ún. II. vízműbővítés periódusát éltük. Az alap és a Fővárosi Vízművek szakembereinek eszé
vízellátás a fejlett országokban megoldott volt, be. Szinte elhanyagolható forgalom, alig vala
a minden szintű erőteljes fejlődés viszont ha mi közmű, könnyű az előírt távolságokat betar
talmas, új vízigényeket eredményezett. Helyi tani, a legrövidebb, legolcsóbban kivitelezhető
vízforrások hiányában nagy, regionális vízmű nyomvonal. De volt egy távlatokban gondol
vek alakultak ki, hosszú távveze
tékekkel. Kelet-Európában szintén
megnőtt az igény a nagy átmérőjű
vízcsövek iránt. Az általános vashi
ány és a betonba vetett ősi víz
műves bizalom kikényszerített a
mérnökökből egy zseniális megol
dást: a vasalás előfeszítésével nagy
húzószilárdságú, akár NNy 16 bar
minőségű vasbeton csövek jelen
tek meg a piacon. Csak néhány
gyár a sok közül: az NSZK-ban a
Diwydag (Tuttlingen), a Züblin
A főnyomócső nyomvonala a Parlament előtti Kossuth téren
1974–2013
(Kehl), az NDK-ban a Laussig-gyár,
Svédországban a Trikrör (Malmő),
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Az új DN 1200-as passzív bevonatos göv. csövek lerakása
a Parlamentnél

A Parlamentet megkerülő régi cső kiváltási terve

kodó, a biztonságot a gyors megoldások elé
helyező fővárosi tanácselnök-helyettes, Bartos
István, aki átélt már néhány árvízi rakpartelön
tést. Ha az akkori vízigények mellett éppen ár
víz alkalmával megsérülne, és esetleg hetekig
javíthatatlanná válna a főnyomócső, Budapest
hosszú ideig vízhiánnyal küzdhetne. És egyéb
ként is: bármennyire súlyos is a Sentab-cső, a
talajvízmozgás bizonyos fokú veszélyt jelent a
kötéseknél. Ezért nem engedte a rakparti fek
tetést. Hogy mennyire igaza volt, azt a Római
parton (Kossuth Lajos sétány) fektetett budai
főnyomócső igazolta – néhány tokfolyás miatt
utólag kellett a feszített beton vezeték kötéseit
biztonságossá tenni.
Ma a Parlamentet megkerülő vezeték kivál
tása az alsó rakpartra messze nem jelent olyan
veszélyt, mint a felsoroltak: húzásbiztos kötések,
kiválóan szigetelt, nagy szilárdságú csőanyag, a
cső jelentősége markánsan csökkent.

A beruházás
A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében
lévő IV. számú DN 1200-as Sentab főnyomó ve
zeték a Margit híd és a Lánchíd között a Széche
nyi felső rakparton van. A Parlamentet kikerülve
a vezeték a Kossuth téren megy át. A Steindl
Imre-program keretében a Kossuth téren mély
garázs épül, és ezzel párhuzamosan az egész té
ren faltól falig felszíni térrendezés várható.
A Fővárosi Vízművek Zrt. úgy döntött, hogy
nemcsak a mélygarázzsal érintett közel 150
méteres szakaszt, hanem az egész Kossuth
téren, kb. 650 méteren kicseréli a DN 1200-as
Sentab-csövet. Indokok: a nemzet főtere ki
emelt jelentőségű hely, és a teljes felszíni tér
rendezés miatt nem hagyhatunk a hálózatunk
ban olyan vezetéket, amelyen a közeljövőben
nagyobb kockázattal várható csőtörés.
A tervezés során két változat merült fel. Az
első változatban az új vezeték a Kossuth téren

A munkaárokba helyezett csőszakaszokat „szánkó” segítségével húzták be

ment volna a régi vezetékkel közel azonos
nyomvonalon, a másik változatban az új ve
zeték helye az alsó rakparton volt. Az első vál
tozat sok hátránya (nagyszámú iránytörés, sok
közműkeresztezés, továbbra is a nemzet főte
rén üzemeltetnénk nagy átmérőjű vezetéket)
miatt a második változat mellett döntöttünk,
és az Id. Antall József rakpartra kértük a végle
ges tervet. A terveket a Főmterv Zrt. készítette.
A DN 1200-as passzív bevonatos göv. csö
vek – a beszállítók között történt versenyezte
tést követően – gyártásba helyezésre kerültek
már a kivitelező kiválasztása előtt. A frekventált
helyre és a Duna árhullámaira való tekintettel
a Fővárosi Vízművek úgy döntött, hogy passzív
bevonatos, húzásbiztos csöveket építünk be.
A versenyeztetés még 2012 őszén lezajlott,
a beszállító a Duna-Armatúra Kft. lett. Az EN
15189 szerinti PUR-bevonatos csövek helyszínre
szállítása 2012. december közepén elkezdődött,
és több ütemben 2013. január végéig tartott.
A DN 1200-as cső gyártója a Törökországi
Samsun Makina Sanayi (SMS) gyár. A cég 1967ben jött létre 120 ezer m2 területen szivattyúk,
szerelvények, idomok és csövek gyártására.
1999-ben újabb területtel, mintegy 90 ezer m2rel bővült a gyár, ebből 40 ezer m2 zárt gyár
tócsarnok területtel Törökország legnagyobb
öntödéjévé vált. 2003-ban létesítették a továb
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Az iránytöréseknél betonkitámasztás készült. A húzásbiztos tokokat kívülről zsugorfóliával bebandázsolták, hogy a passzív bevonat folytonos legyen.

bi 150 ezer m2 területű (ebből 70 ezer m2 zárt
gyár
tórésszel rendelkező) korszerű csőgyárat,
amelyet a Duna-Armatúra Kft. által szervezett
gyár
látogatáson még 2009-ben a Fővárosi
Vízmű
vek munkatársai is megtekintettek. A
Thyssen európai öntödéjének bezárását köve
tően az akkor ott dolgozó Thyssen-mérnökök
és technológusok honosították meg a Thyssen-
technológiát az SMS üzemében.
hirdetés

A kivitelező versenyeztetése 2012. novem
ber-december hónapban lezajlott, a nyertes a
Frikober Kft. lett. A kivitelezés 2013. január 2-án
kezdődött az alsó rakpart teljes lezárása után.
A csőfektetés a középen lévő ürítő csomó
ponttól délre indult el. Az első négy cső leraká
sa után árhullám vonult le a Dunán, ami miatt
nyolc napra le kellett állítani a csőfektetést, mert
a tetőzés 583 cm-en volt, és a cső alja 99 mBf,
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A Duna vízszintjének alakulása 2013 januárjában
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KDVVIZIG, Budapest (Duna, 1646.500 fkm, 94.970 mBf)

400 cm-en van. Január 15-én végre elkezdőd
hetett a zavaró körülményektől mentes, folya
matos csőfektetés. A csőfektetés szakaszonként
történt, egy ilyen szakasz kb. hat darab cső be
húzásából állt. A szakaszok végén a csövek le

Az apadás után a csőfektetést tovább nehezítette
a téli időjárás és a hóesés

A csőgödröt elárasztotta a Duna vize, a csővégeket
le kellett dugózni

adási pontján a munkagödröt szádlemezekkel
dúcoltuk ki, a lemezek közötti szakaszon pedig
dúctáblákat raktunk le – tehát két szádolás, két
leadó pont között kb. 40 m volt.
Egy ilyen szakasz elkészítése 24 óra, két 12
órás műszakból állt:
– az egyik műszak kiásta a nyomvonalat és lesül�
lyesztette a dúctáblákat;
– a másik lerakta a csöveket, behúzta, összesze
relte és a végén betemette a munkaárkot.
Az iránytöréseknél betonkitámasztás készült. A
betonkitámasztás egy kb. 4,5 m mély és 1,2 m
átmérőjű kútalapon lévő, 60 cm vastag fenék
lemezen lévő, 60 cm vastag betonfalból állt.
A csőfektetés gyakorlatilag bő egy hónap
alatt lezajlott, és február 18-án elkezdhettük a
nyomáspróbához való kitámasztások elkészí
tését, február utolsó hétvégéjén pedig meg

történt a nyomáspróba. A nyomáspróba 10
bar nyomással zajlott, és ellenőrzése 24 órán
keresztül, regiszteres műszerrel történt. A sike
res nyomáspróba után március 1-jén az északi
végén megtörtént az összekötés a meglévő DN
1200-as Sentab-csővel.
Meg kell említeni, hogy az új vezeték nem
csak medencetöltő vezetékként megy végig a
rakparton, hanem az elosztóhálózatot is meg
táplálja. A Parlament előtt egy kombinált cso
mópontban egy DN 400-as T-idommal csatla
kozik a DN 300-as elosztóvezetékhez és egy DN
400-as ürítőhöz.

A déli végen áprilisban történt meg az összekötés, ehhez ugyanis a vezetéket át kellett vezetni a 2-es villamos
alatt, és csak áprilisban volt megoldható a villamos leállítása

Velünk minden út
a legrövidebb út

vízmű panoráma 2013/3
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Folyamatirányítás egyszerűen,
kényelmesen

Webscada 5
• Korlátlan adattárolási lehetőség
• Összehangolt információs rendszerek
• Mobilról is elérhető, egyszerű kezelőfelület

8200 Veszprém, Csillag u. 1. / +36 88-576-100 / www.webscada.hu
Kiemelt ágazati disztribútor és alkalmazásfejlesztő:

controlsoft Kft.

www.controlsoft.hu
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Diagnosztika
a Fővárosi
Vízműveknél
Lajtos István

Fővárosi Vízművek Zrt.

A diagnosztikáról általánosságban

diagnosztikai módszer olcsó, de a hibajeleket
csak későn, szinte közvetlenül a meghibásodás
előtt, lehet észrevenni.
A műszeres diagnosztika alkalmazásában
a vizsgálatok folyamatos vagy meghatározott
időközönkénti végzése során azonban meg
van annak lehetősége, hogy a hibajeleket már
azok kialakulásának korai stádiumában felfe
dezzük. Sok esetben nemcsak a hibát, hanem
annak konkrét okait is ki lehet
következtetni a hibajelek alapján.
A korszerű műszerek mellett már korsze
Így a műszeres diagnosztika le rű „szakértői rendszerek” is a diagnosztikával
hetőséget nyújt egyes hibajelek foglalkozó szakemberek segítségére sietnek,
bontás nélküli megszüntetésére, amelyek szabályrendszereit több ezer berende
vagy ha a bontás elkerülhetetlen, zés vizsgálatának eredményei alapján alakítot
jó útmutatást ad a karbantartás ták ki. Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a
várható időpontjának, optimumá rendszerek sem tévedhetetlenek, csak mankók
nak meghatározásához. Így válik a diagnoszta kezében, amelyekre támaszkodni
a karbantartás optimalizálhatóvá, lehet, de a végső konzekvenciákat a vizsgálato
amely a költségigényesebb cikli kat végző személynek célszerű levonnia.
kus karbantartást válthatja ki.
A műszeres diagnosztikák köré A diagnosztika alakulása
1. ábra
be tartoznak (a teljesség igénye nél a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél
Rezgésdiagnosztikai mérés a gyakorlatban (Káposztásmegyeri
kül) például a rezgésdiagnosztikai, – A múlt
gépház, Ganz DNR 18 szivattyú és ABB HXR 450LM6 motor)
A Fővárosi Vízművek Zrt. a kezdetektől
a hidraulikai és az ultrahangos mé
rések, a termográ
fiai, a repedés-, fogva végez – ha nem is feltétlenül tudatosan
A diagnosztikai tevékenységek közé sorol vakolat- és betontapadás-vizsgálatok, a kamerás – diagnosztikai tevékenységet. Ezek alapja az
juk az érzékszervi, valamint a műszeres diag csatornaállapot-felmérések és különböző elekt érzékszervi vizsgálatok voltak. Az eredetileg
nosztikai vizsgálatokat is. Előbbit már őseink romos mérések.
is végezték, ha nem is teljesen tudatosan, és
A legkorszerűbb diagnoszti
2. ábra
nem is hívták diagnosztikának. Elég, ha arra kai eszközök már online adatgyűj
A rezgésdiagnosztikai mérések számának alakulása a rezgés
diagnosztikai háló kialakítása óta
gondolunk, hogy a várható ostrom előtt a vár tő rendszerek, ahol a kiértékelést
ura felmérte, felmérette erődítményét, annak szoftverek végzik automatikusan.
900
ellenálló képességét. De az is diagnosztika A diagnoszta csak akkor avatko
800
volt, mikor a fogat tengelyét megnézte a ko zik a folyamatokba, ha a rendszer
700
csis, hogy megelőzze az esetleges tengelytö problémát észlel. Ezeknek a rend
600
rést. Érzékszervi diagnosztikát végez például szereknek a kiépítése azonban
500
az is, aki egy berendezésre jobban odafigyelve nem olcsó. Jelentőségük ott a leg
400
a megszokotthoz képest eltérést fedez fel an nagyobb, ahol napi 24 órát dolgo
300
nak hangjában. Ez esetben a megfigyelő sze zó berendezések üzemelnek, illet
200
100
mély a hangra figyelve végzett diagnosztikát. ve a folyamatok költségtakarékos
0
Alapvető érzékszervi diagnosztizáló eszköz te megoldása miatt nem vagy csak
2007
2007- 2008
2009
2010
2011
2012
előtt
ben
hát a látás, a hallás, de a tapintás és a szaglás alig áll rendelkezésre üzemképes
(becsült) (becsült)
év
is jó eszköz lehet a hibajelek keresésére. Ez a tartalékberendezés.
mérések száma

A diagnosztika a gépegységek, berendezé
sek, létesítmények műszaki állapotát megbon
tás nélkül, lehetőleg valós terhelés mellett tárja
fel. Célja a vizsgált rendszer állapotának meg
határozásán keresztül a váratlan meghibásodá
sok számának csökkentése és az optimális kar
bantartás elvégezhetősége, lehetőleg a napi
üzem megzavarása nélkül.
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rendszer meghibásodásának tényét, de semmi
féle előjelzésre nem alkalmasak. (Példának oká
ért a szállítási kapacitás csökkenéséből és a fel
vett energia növekedéséből következtetni lehet
a járókerék vagy szűrőkosár eltömődésére, de
csak utólag.) Ekkoriban az összes gépházban 24
órás szolgálat volt, a hálózati nyomás tartása a
gépházban lévő zárakon keresztül, fojtással tör
tént, a műszerek által mutatott értékek alapján.
A helyi gépészek gyakorlatilag a felügyeletük alá
tartozó gépek összes rezdülését ismerték.
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Csapágylazulás, csapágyzaj

Csapágybeállítási
hiba

Csapágykopás

Extrém

Súlyos

A fentebb említett távadók
jeleit vitték be később a SCA
DA-rendszerbe, illetve annak
elődjébe, ezzel segítve az üzem
irányítók munkáját. Utóbb a
rendszerhez csatlakoztatták a kü
lönböző gépegységekre szerelt
hőmérséklet- és rezgésérzékelő
ket. Ezek azonban csak a határ
érték figyelésére alkalmasak, de
így már egy-egy fontosabb be
rendezés meghibásodása esetén
nemcsak a helyszínen dolgozók,
2012
hanem az üzemirányítók is be
avatkozhatnak. Ez a rendszer is
csak a meghibásodás tényét jelzi,
Motor állórész
így ez sem tekinthető műszeres
hiba vagy
rendellenes
diagnosztikának.
elektromos
Hogy pontosan milyen jel
terhelés
legű a probléma és elhárításának
Demoduláció
érdekében milyen tevékenységet
kell elvégezni, további vizsgá
latokat igényel. Ezeket a vizsgálatokat komo
lyabb diagnosztika nélkül sok esetben csak a
gépegység szétszerelt állapotában lehet el
végezni, ami azon kívül, hogy csak a hiba be
következése után történhet meg és így a gép
egység nem tervezett kiesésével jár, a javítás
költségeit és időtartamát is növeli.

5. ábra
A leggyakrabban előforduló hibajelek változása súlyosságuktól
függetlenül a rezgésdiagnosztikai háló kialakítása óta
(a leggyakoribb hibajelek összege = 100%)
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4. ábra
A leggyakoribb hibajelek eloszlása súlyosságuk szerint

db

%

3. ábra
Hibajelek súlyosság szerinti eloszlása a rezgésdiagnosztikai
háló kialakítása óta (összes hibajel = 100%)

2008
2009
2010
2011
2012

meghibásodásig üzemelő rendszerek, később
pedig az indulásakor modern eljárásnak számí
tó ciklikus karbantartás vagy TMK nem is köve
telt meg másféle diagnosztikát.
Később az ellátás biztosítása mellett meg
jelentek az első manométerek, áramlásmérők,
majd a különböző távadók (nyomás és teljesít
mény). Ezek azonban alapvetően a szolgáltatás
változásainak követésére és a változások függ
vényében történő beavatkozások elősegítésére
kerültek a rendszerbe. Valamilyen szinten jelzik a
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Közepes

Kismértékű

A műszeres diagnosztikai vizsgálatok bevezetésének okai
A váratlan meghibásodások és a ciklikus
karbantartások számának és költségeinek
csökkentése érdekében lettek bevezetve a
Társaság alapvető tevékenységét ellátó gép
egységek (szivattyú és villamos motor) és ob
jektumok vizsgálatához a korszerű, műsze
res diagnosztikai vizsgálatok. A gépegységek
vizsgálatához bevezettük a legkorszerűbb,
rendelkezésre álló diagnosztikai módszereket,
amelyekkel a gépegységek roncsolás, bontás
nélkül vizsgálhatók, például a rezgésdiagnosz
tikai és a termográfiai (vagy más néven hőka
merás) vizsgálatokat.
A diagnosztikai vizsgálatok szükségessé
gét az is előmozdította, hogy időközben az
automatizálás és a gazdasági folyamatok kö
vetkeztében a dolgozói létszám csökkent, így
a gépházakban megszűnt az állandó személy
zet. A karbantartók, gépészek nagy területeket
járnak be, és nincs lehetőségük folyamatában
odafigyelni a berendezésekre. A főváros víz
ellátásához szükséges eszközpark viszont a
helyi sajátosságok miatt nem változott jelen
tősebben. Ezek következtében az érzékszervi
diagnosztika visszaszorult. A nagyobb bejárt
területeken már nincsenek olyan „szakik”, akik
ismerik a területük berendezéseinek rezdülé

14
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6. ábra
Egy mérésre jutó hiba és karbantartási költségek
2012-es árakon számolva

7. ábra
Egy hibajelre jutó hiba és karbantartási költségek 2012-es
árakon számolva

0,14

0,25

0,12

0,2

0,08

mft/darab

mft/darab

0,1

0,06
0,04

2008

0,1
0,05

0,02
0

0,15

2009

2010

2011

2012

0

2008

év

2010

2011

2012

év

Egy mérésre jutó tényleges karbantartási és javítási költség
(Mért berendezések karbantartási és hibajavítási költségei/
Mérések száma)

Egy hibajelre jutó tényleges karbantartási és javítási költség
(Mért berendezések karbantartási és hibajavítási költségei/
Mérések száma)

Egy mérésre jutó tényleges javítási költség (Mért berendezé
sek hibajavítási költségei/Mérések száma)

Egy hibajelre jutó tényleges javítási költség
(Mért berendezések hibajavítási költségei/Mérések száma)

A közelmúltban Társaságunk ezen a te
rületen is fejlesztéseket hajtott végre: a hid
raulikai mérőeszközeinket, a távadókat és
elsősorban a mérési adatgyűjtőt új NI beren
A diagnosztika jelene a Fővárosi
dezésre cseréltük, valamint a régi rezgésdiag
Vízművek Zrt.-nél
nosztikai műszert is megújítottuk egy Azima
A hidraulikai mérések eszközei, nyomástáv berendezésre.
adók, lakatfogók, fordulatszámmérők mellett
Előbbitől a pontosabb, gyorsabb, több
Társaságunk a ’90-es évek elején beruházott egy csatornás adatgyűjtés eredményeként a korai
akkor korszerűnek számító rezgésmérő, mérési előjelzés kitolódását, utóbbitól pedig a mérés
adatgyűjtő egységbe. Ez az egység azonban időtartamának rövidülését, illetve a kiértéke
mind szoftverében, mind mérési kapacitásában lésre fordított idő csökkenését várjuk. Az új
mára elavulttá vált.
rezgésmérő műszer az eredetileg gépenkénti
átlagosan 4-6 órás ráfordított időt
8. ábra
(a mérés időtartama és kiértéke
A beavatkozási javaslatok eloszlása a rezgésdiagnosztikai
lés) átlagosan 30 perc körüli időre
háló kialakítása óta
csökkentette. Ebben fontos szere
100
pet játszik a triaxiális rezgésgyor
90
sulás-detektor használata, illetve
80
az Expert ALERT szakértői rend
70
szer
segítsége. A mellékelt diagra
60
mon (2. ábra) jól látszik, hogy az új
50
40
műszer beszerzése után az elvég
30
zett rezgésdiagnosztikai mérések
20
száma évi körülbelül 170-ről 700
10
fölé emelkedett.
0
2008
2009
2010
2011
2012
Ezek mellett több épületdiag
év
nosztikai berendezés is beszerzés
re került, amelyeket a tározóme
Kötelező
Fontos
Kívánatos
Nincs
(mandatory)
(important)
(desirable)
dencék, csatornák, csővezetékek,
kutak épület-szerkezeti állapotá
nak vizsgálatához használunk.
2012-ben létrehoztunk egy HTML-alapú di
agnosztikai oldalt, amelyen a területi vezetők
könnyen elérhetik a hidraulikai és rezgésdiag
nosztikai jegyzőkönyveket, eredményeket.
seit. Így már sokkal fontosabbak lettek a rend
szeres, illetve a folyamatos műszeres diagnosz
tikai vizsgálatok.

%

2009

Milyen diagnosztikai tevékenységeket végzünk?
• Forgó gépek rezgésdiagnosztikai mérése: 81 logikai gépház 272 szivattyúegysé
gén (szivattyúmotor), valamint kompresszo
regységeken és esetenként csőszakaszokon
végzünk rezgésdiagnosztikai méréseket.
• Szivattyú- és motoregységek hidraulikai
mérése: körülbelül 60 gépházban és 170
kútban, mintegy 470 gépegységen végzünk
hidraulikai méréseket. Alapvetően a gépegy
ségek hidraulikai tulajdonságainak követé
sére használjuk, hásfokromlásokat keresünk
vele, amelyek szerkezeti hibákra utalnak.
• Gépházi csőszakaszok hidraulikai veszte
ségmérése: gépházátalakítások előtt és
után végezzük el.
• Ultrahangos csőfalvastagság-mérés (acél,
rozsdamentes acél, műanyag csöveken):
általában gépházi vezetékszakaszok, tartá
lyok várható lyukadáskockázatának felmé
résére végezzük.
• Gépegységek termográfiai vizsgálata (ese
tenként villamos kapcsoló szekrényeké
is): csapágyak melegedésének ellenőrzé
sére, illetve kapcsolószekrények melege
dési pontjainak, veszteségeinek feltárására
használjuk.
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Diagnosztikai utak és trendek a
Fővárosi Vízművek Zrt.-nél
Kialakítottunk egy rezgésdiagnosztikai mé
rési hálót, amely jól funkcionál. A kialakított
rezgésdiagnosztikai mérési rendszerben arra

9. ábra
A leginkább előforduló beavatkozási javaslatok eloszlása fontosság és fajta szerint (2012)

%

Gépdiagnosztikán kívül az osztály berkein be
lül a következőkkel foglalkozunk még:
• Medencék, csatornák repedésvizsgálata:
alapvetően szemrevételezéses módszer,
amely az objektumok szerkezeti mozgásait,
azok következményeit vizsgálja.
• Betonszilárdság vizsgálata Schmidt-kalapácsos módszerrel: medencék, csatornák
felújításánál a szükséges minimális szilárd
ság ellenőrzése a fogadó felületen.
• Kamerás csatorna, kútcsáp állapotfelmérésekkel: maximálisan 60 m hatótávolság
ban 5 m vízoszlop nyomású helyek vizuális
felmérésére szolgál.
• Beton nedvességtartalmának mérése: kar
bidos nedvességmérővel történő vizsgálat.
• Festékréteg-vastagság mérés: felújítások
után a festékréteg vastagságának ellenőrzése.
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Figyeljék a motort. Megnövekedett a rezgésszint
valamelyik csapágyon.

Csapágykenés,
ha nem javul a gép,
csapágycsere.

Figyeljék a szivattyút.
Megnőtt a rezgés valamelyik csapágyon.

Ellenőrizzék a
motor támcsapágyillesztését.

Figyeljék a motort.
Megnövekedett a
csapágyak rezgése,
zsírozzák meg
azokat.
Kötelező

Figyeljék a motort.
Megnövekedett a
csapágyak rezgése,
ellenőrizzék a kenés
megfelelőségét.

Fontos

Ellenőrizzék a motorcsapágyak kenésének
megfelelőségét.
Ha nem javul a gép,
cseréljék ki azokat.

Kívánatos

törekedtünk, hogy minden gépegységhez mi
nimum egyszer eljussunk, de a gépegységek
fontosságától, pótolhatóságától, a hibajelek
megmutatkozásától függően négyszer-ötször
is végzünk évente méréseket egy-egy adott

hirdetés

ELSŐNEK LENNI
HATÁRTALAN
MEGOLDÁSOKKAL

MOBILIZÁLJA VELÜNK VÁLLALATÁT!
Tartsa kézben cége irányítását a 4G hálózat sebességével! Tekintse át bármikor
vállalatának folyamatait és növelje cége hatékonyságát! Ismerje meg Ön is egyedi
vállalati mobilizációs megoldásainkat szakértőink segítségével:
www.t-systems.hu/vallalatimobilitas
Együtt lehetséges.
Az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag
képességeitől és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e
a hálózat. A mindenkori 4G/LTE lefedettséggel kapcsolatos
információk a www.t-systems.hu/vallalatimobilitas oldalon érhetők el.

4G_186x132,5_13_jun.indd 1

5/23/13 2:58 PM
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10. ábra
Alacsony tartományban felvett rezgéssebesség-spektrum, spektrumanalízishez
(Budaörs, Odvashegyi gépház, WILO QSFC 100L2A-40H motor szabad vége)

12. ábra
Hidraulikai mérés a gyakorlatban (Kőbányai gépház,
Ganz DAF 400 szivattyú és M3BP355 SMB 4B3 motor)
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11. ábra
Teljes hidraulikai mérés elvi vázlata (gépházi veszteségmérés
és szivattyú együttes hidraulikai mérése)
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jegyzem az ábrákkal kapcsolatban, hogy a a 11-es ábrán egy általunk mért jelleggörbe lát
csapágyak túlkenése ugyanolyan jellegű prob ható. A 12. ábra arról ad tájékoztatást, hogy ta
lémákhoz vezet, mint a kenetlensége. A kenési valy értünk a 2010-ben elindított kútgépméré
problémák a ritkábban járatott gépeknél foko si ciklus végére. Azt megelőzően gyakorlatilag
zottan jelentkezhetnek.) A hidraulikai mérések csak a felújítások ellenőrzésére végeztünk mé
nél olyan mérésmennyiségre, mint a rezgésdi réseket.
agnosztika esetén, nincs szükség,
13. ábra
de célunk, hogy a húszévesnél idő
Hidraulikai mérés grafikonja (József Attila gépház, Flowserve
sebb berendezéseken hároméven
ME 200-400 szivattyú és ABB M3BP 315 SMA 4 B3 motor)
te ellenőrző méréseket tudjunk
90
70
végezni. Ez elsősorban a búvár
80
szivattyúknál fontos, ahol rezgés
60
70
mérésre nincs lehetőség, viszont
50
60
a gépegységek állapotáról képet
40
50
szeretnénk kapni. A 10. ábrán egy
40
30
teljes gépházi mérésfolyamat, míg
h(m)

gépegységen. A mérési hálót a változások függ
vényében minden év végén felülvizsgáljuk.
A tendenciák az extrém és súlyosabb hibák
számának, valamint a csapágykopásból adódó
hibajelek és a járókerék-problémák számának
csökkenésére utalnak. Ezeket a 3-as, 4-es, 5-ös
ábra mutatja meg. A 6-os, 7-es ábrákon látha
tó, hogy a mérési rendszer bevezetése óta ho
gyan alakultak a mért berendezések meghibá
sodási és karbantartási költségei. A 8-as ábrán
a beavatkozási javaslatok fontosságának alaku
lása követhető nyomon. Látható, hogy a hiba
jelek száma a kezdeti növekvő tendencia után
csökkenni kezdett. A 9-es ábrán a 2012-es ada
tok mutatnak jó példákat a hibajelek előfordu
lására és a kívánt beavatkozás fajtájára. (Meg
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A medencevizsgálatok elvégzésére az
évenkénti medencetisztítások alkalmával, míg
a csatornák állapotfelmérésére háromévente
kerülhet sor. A hőkamerát alapvetően kenési
problémák pontosítására használjuk, illetve a
területeken dolgozó kollégák számára adjuk
ki használatra elektromos karbantartások al
kalmával.
Célunk a hibajelek számának
14. ábra
további csökkentése, különös te
Hidraulikai mérések számának alakulása
kintettel a súlyosabb hibajelekre,
200
így a költségesebb hibajavításokra.
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elektromos diagnosztikai készülé
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kek beszerzése a célunk, főként a
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villamos motorok és kapcsoló be
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rendezések felharmonikusainak
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mérésére fókuszálva. A hidraulikai
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mérésekhez szintén hasznos egy
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elektromos
paramétereket mérő
0
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műszer, amely segítségével a táv
h i d r a u l i k a i m é r é s e k 2007–2012
adók jeleitől függetlenül nagyobb
pontosságú mérés biztosítható
Mérések
helyszíni adatgyűjtéssel.
hirdetés
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15. ábra
Hőkamerás felvétel (Békásmegyeri gépház, WORTINGTON20-LN-26C szivattyú szabad vége)

16. ábra
Kapcsolószekrény hőkamerás vizsgálata, melegedési
pontok keresése (Budaörs, Odvashegyi gépház)
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Az előrefizetős
vízmérők alkalmazása
Fent Zoltán, Nika Tamás

Fővárosi Vízművek Zrt.

Jelenleg sem hazánkban, sem az európai
országokban nem elterjedt az előrefizetős
vízmérők alkalmazása, pedig a jelentősebb
díjtartozásokból felhalmozódó vízértékesítési veszteségek csökkentése indokolná azt.

További üzemeltetési kérdés, hogy a mágneskártyák napi 24 órában
történő feltöltését milyen eszközökkel tudja a szolgáltató biztosítani.
Ezen tételek jelentős kezdeti beruházást igényelnek, így e feltételek
körültekintő vizsgálata és a megoldások megtalálása nélkül mérők tö
meges bevezetése nem várható.
Az előrefizetős kártyás vízmérő persze nem csak „aknás környezet
ben” alkalmazható. Helyi önkormányzatok, vagyonkezelő társaságok,
bérlakások vagy akár társasházi képviseletet ellátó szervezetek részé
ről kézzel fogható igény mutatkozik e megoldás „mellékmérős környe
zetben” történő alkalmazására. Ez a szegmens kiemelkedő szerepet
tölthet be az előrefizetős mérők elterjedésében.

A hazai víziközmű-szolgáltatóknak állandó fejtörést okoz a nemfize
tő, egyre nagyobb hátralékot felhalmozó és már komoly kintlévőségek
kel rendelkező fogyasztók kezelése, különösen azért, mert a Szolgáltató
az ivóvíz-szolgáltatást csak időben és mennyiségben korlátozhatja.
Az előrefizetős vízmérők bevezetése azonban új korszakot nyithat Előrefizetős mérők általános jellemzői
Az előrefizetős mérők hasonló elven működnek. A vízmérőn elhe
a vízdíjhátralékot felhalmozó Fogyasztók kezelésében. A jelenleg ha
tályos, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény már lehe lyezett jeladó modul dolgozza fel és tárolja a mérőből érkező adatokat.
tőséget biztosít arra, hogy a víziközmű-szolgáltató – a létfenntartási, a A vízmérő a kártyára töltött mennyiségnek megfelelően a mérő után
közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mel szerelt elzáró segítségével automatikusan nyit, illetve zár. Az elzáró
lett – előrefizetős mérőt helyezzen el, ha ebben és a fennálló tartozások nyitását és zárását egy lítiumakkumulátor segítségével üzemeltetett
motor vezérli. Egy LCD-kijelző segítségével a szükséges információ ki
megfizetésében a felhasználóval megállapodott.
Az előrefizetős mérők alkalmazásával a Szolgáltató a törvény biz jelzésére is van lehetőség a mérőn, vagy annak közvetlen közelében.
tosította jogok megsértése nélkül is hatékonyan tudja kezelni ezeket (igény esetén akár forintban is!) Újításként jelenik meg, hogy a mérők
a helyzeteket, hiszen a fogyasztó a rendszer üzemeltetésével saját rendelkeznek ún. „higiéniai minimum funkcióval”.
döntése alapján, önmagát zárja ki a szolgál
tatásból.
A gázszektorban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törElőrefizetős megoldásokkal életünk során
vény és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet 2009. júnap mint nap találkozhatunk. Ilyenek például
lius 1-jétől hatályba lépő rendelkezései szerint egyes esetekben a
a feltöltőkártyás mobiltelefon-szolgáltatások
védendő fogyasztók részére prepaid mérőket kell biztosítani. A Fővagy a hitelkártyák, amelyek akaratlanul is tu
városi Gázművek Zrt. szolgáltatási területén az első mérőt 2009. júdatosabb fogyasztói magatartásra ösztönöznek
nius 19-én szerelték fel, míg mára már 1.879 db ilyen mérőt alkalmaz
bennünket.
a Szolgáltató a szociálisan védendő fogyasztói státuszban lévő felAz előrefizetős mérők alkalmazása az
használók részére. Jogszabály alapján az egyetemes szolgáltatói
áram-, illetve a gázüzletágban már napi gya
engedélyes a részletfizetés, ill. a fizetési haladék biztosítása mellett
korlat. Bár átfogó elemzés a kártyás mérők al
BAYLAN típusú mérő
köteles az előrefizetős mérőt alkalmazni.
kalmazásáról e szektorokban még nem készült,
A rendszer működése során egy intelligens kártyát töltenek fel
a jogalkotó a vízszolgáltatás keretei közé is be
a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amit a felhasználó a mérőbe helyez,
Ezáltal a Szolgáltató tudja
illesztette a prepaid – azaz előrefizetős – mérők
így a felhasználandó gázmennyiséget minden esetben előre fizetik
biztosítani a felhasználó számára
alkalmazását.
ki. A mérő a megvásárolt gázmennyiség elfogyasztása után elzárja
a törvényben előírt napi higiéniai
Igaz, az előrefizetős vízmérők alkalmazása
a gáz útját, ezáltal nem enged további fogyasztást. Ilyenkor a mérő
minimum mennyiséget. Ennek
új lehetőséget, előnyt kínálhat mind a fogyasz
csak újbóli gázmennyiség-vásárlás és feltöltés után indítható újra úgy,
beállítása a Szolgáltató által sza
tó, mind pedig a szolgáltató számára, annak
hogy az üzemelő gázfogyasztó berendezések által okozott, a mért
badon paraméterezhető, amely a
megfelelő üzemeltetése, időszakos felújítása
fogyasztói rendszeren fellépő tömörtelenséget a felhasználónak meg
kártyán eltárolásra kerül.
további megoldandó kérdéseket vet fel.
kell szüntetnie, és az újraindításhoz a rendszer gáztömörségét kell
Az elfogyasztott víz szabályo
Gondoljunk csak arra, hogy a vízmérő mű
biztosítania. Tehát el kell zárni a berendezéseket és/vagy a gázcsapozása az átáramlott víz mennyisé
ködését hogyan befolyásolhatják az aknában
kat, ellenkező esetben a mérő biztonsági okokból nem indul el.
gének mérésével, egy előre beál
lévő extrém körülmények, vagy éppen arra,
Az előrefizető rendszer mint szolgáltatás biztosítása (legkilított időablak segítségével, vagy
hogy a működéshez szükséges energiaellátást
sebb/legnagyobb vásárolható mennyiségek, elszámolás, kártyapótezek kombinációjával automati
hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő számú
lás stb.) a gázszolgáltató által meghatározott módon történik.
kusan történik.
nyitás-zárás végrehajtásához.
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Az áramszolgáltatók esetében az
előrefizetős mérőkről a VET (273/2007.
(X.19) sz. Kormányrendelet) és a Szociális Törvény (1993. évi III. törvény)
rendelkezik. A szolgáltató előrefizetős
mérőt ajánl fel a védendő fogyasztók,
valamint az önkormányzatok, illetve
az értékesítési terület döntése által
meghatározott fogyasztók számára.
Az áramszektorban az előrefizetős mérők alkalmazása a ’90-es évek-

Előrefizetős vízmérő elkülönített kártyaolvasóval

től indult, de mégis a döntő „lökést”

Az egyes részegységek akár
egy mérőházban – kompakt kivi
telben –, vagy külön-külön is elhe
lyezkedhetnek. A mérő névleges
átmérője, illetve az alkalmazott
mérőház adottságai határozzák
meg az egyes részegységek egy
máshoz képesti elhelyezkedését,
amely a nagyobb átmérőjű mérő
esetében a beépítési hossz növe
kedésével járhat, így viszont újabb
beruházási többletet jelenthet a
mérő környezetének átalakítása.
Az igényelt mennyiségnek
megfelelő kreditek vásárolhatók,
amit a szolgáltató tölt fel a kártyára.
A mágneskártyán lévő egységeket
a mérőbe már a felhasználó tölti át.
A kreditek áttöltéséhez a mérő
közvetlen megközelítése szüksé
ges, így a fogyasztónak – ha aknás
környezetben alkalmazzák a meg
oldást – le kell mennie az aknába,
és a mérőhöz kell érintenie a mág
neskártyát. Ez – valljuk be – főleg
a téli hónapokban nehéz lehet,
viszont a sok esetben elhanyagolt
vízmérőakna tisztántartására ösz
tönözheti a fogyasztót. Az előrefi
zetős vízmérők között van olyan,
amely nemcsak mágneskártya
segítségével működtethető, ha
nem annak elzárója akár távolról
is paraméterezhető, nyitható vagy
zárható, illetve a nyitás-zárás idő
ciklusa változtatható.
Bár a mérő működése automa
tizált és nem igényel különösebb
helyszíni felügyeletet, a szolgálta
tó részéről fontos a felhasználási
hely ellenőrzése. Az áramszolgál
tatók tapasztalata, hogy a kártyás
mérők esetében nagyobb a sza
bálytalan vételezés kockázata.
A rendszer az ellenőrzést segí
tendő alapinformációkon túl, mint
például a telep alacsony töltöttsé

a kormányzati intézkedések eredményezték 2009-ben. Ezt követően, 2010ben a tartozással rendelkező fogyasztóknál (1.358 db), 2011-ben pedig már
a tartozás miatt kikapcsolt felhasználók visszakapcsolása során is ilyen
típusú mérőt (3.495 db) alkalmaztak a
szolgáltatók. 2012-től pedig már a 60
napon túli tartozással rendelkező védett fogyasztói körben is megjelennek
az előrefizetős mérők (11.756 db).
Az árammérők folyadékkristályos kijelzővel rendelkeznek, amelyről
leolvasható a fogyasztással arányosan csökkenő, még felhasználható
energiamennyiség. A mérő alacsony
energiamennyiség esetén hangjelzéssel jelzi a fogyasztó számára a feltöltés szükségességét, melyet töltőkód
megvásárlásával végezhet el.
A prepaid funkció, szolgáltatásba történő beépítését követően, a
fogyasztói hátralék nem növekszik
tovább, a kereskedő a korábbi tartozást a feltöltéskor befizetett összegből
csökkenti, az elosztónak pedig kapacitása szabadul fel a kikapcsolások
számának csökkenésének köszönhetően. Számos kedvezőtlen tényező is
megjelenik a mérő alkalmazása során,
így például a magas bekerülési költség, a hozzákapcsolódó informatikai
rendszer bővítési, karbantartási igénye, valamint a fogyasztó oldalán az

gi állapotának jelzése, olyan riasztási funkciókkal is kiegészíthető, mint a
mérőmanipulációt jelző mérőházmegbontás vagy a mérő mágnesezése.
Ezen információk a helyszíni ellenőrzésen túl természetesen az
újabb feltöltési tranzakció során is kinyerhetők a kártyán tárolt informá
ciók lekérésével.
A riasztási funkciók gyors és hatékony lekövetése igazán csak a
távleolvasási rendszerbe (GSM/GPRS) integrált mérők esetében va
lósulhatna meg, amikor is az ilyen jellegű események online azonnal
észlelhetők.

Hazai tapasztalatok
Az előrefizetős mérők alkalmazása terén Magyarországon még nem
rendelkezünk jelentősebb tapasztalatokkal. Sajnos tömeges igény hi
ányában mindezidáig a mérőgyártók sem foglalkoztak kiemelten az
előrefizetős mérők fejlesztésével. A következő évek feladata lesz tehát,
hogy a szélesebb körű alkalmazáshoz a szakma tisztázza a felmerült
számos gazdasági, jogi, elszámolási és műszaki kérdést, megfogalmaz
za igényeit.
Persze túl az igényeken, a mérők tömeges gyártásához szükséges
lesz egy egységes szabványra, vagy legalább előírásra az előrefizetős
mérők egységes műszaki paramétereit illetően. Hazánkban a piacvezető
mérőgyártók ma még nem rendelkeznek ilyen termékkel.
A gyakorlatban tesztelés alatt lévő előrefizetős vízmérők túlnyo
mó része Törökországból származik, ami bizonyos korlátokat is jelent a
magyarországi felhasználhatóság tekintetében. E mérők alapvetően a
DN20-as méretre korlátozódnak, és elsősorban lakások (apartmanok)
fogyasztásának mérésére szolgálnak. (Erre volt igény a gyártó országá
ban.) Amíg Törökországban közel százezres nagyságrendű tétel értéke
sítéséről hallhatunk, addig Magyarországon ez idáig csak néhány száz
megrendelésről beszélhetünk.
Az előrefizetős kártyás megoldások tesztelése során túlnyomó részt
az ARAD Hungária Zrt. által forgalmazott BAYLAN, vagy a DATATECH Kft.
által forgalmazott SEBIL típusú vízmérőkkel találkozhatunk.

esetleges szolgáltatás-szünetelés.

ELSTER típusú távvezérelhető
elzárószelep

Néhány szolgáltató pedig már megszerezte első tapasztalatokat is:
A Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. (SZÁKOM Kft.), keze
lésében jelenleg 18 db, míg a Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szol
gáltató Kft. (Komló-Víz Kft.) esetében 69 db kártyás vízmérőt üzemeltet.
A SZÁKOM Kft. elsőként 3 db előrefizetős vízmérőt tesztelt vízérté
kesítési veszteségeinek csökkentése érdekében, és mivel már az első
vízmérők alkalmazása is viszonylag rövid időn belül hatékonynak és
kifizetődőnek bizonyult, további vízmérőket integráltak a rendszerbe.
A célzott fogyasztók kiválasztása kintlévőség alapján történt, akik
hez a Szolgáltató saját költségén szerelte fel a mérőket. Az ügyfeleik
az igényelt mennyiséget a vízmű ügyfélszolgálatán keresztül tölthetik
kártyájukra.

ü z e m e lt e tő k s z e m é v e l

vízmű panoráma 2013/3

Újonnan csatlakozó ügyfeleik számára von
zóvá teszi a rendszert és némi szabadságot is
biztosít, hogy az első feltöltéskor 5 m3 mennyi
ség már alapból rendelkezésre áll kártyájukon
annak érdekében, hogy a használat során ön
maguk értékelhessék a rendszert, meghatároz
hassák a további, egyéni igényeiket.
A SZÁKOM Kft. kezelésében lévő előrefize
tős rendszer használatát jelenleg is a folyama
tos fogyasztói feltöltések (havonta átalagosan
2.000-5.000 forint) és pozitív visszajelzések
jellemzik.
A Komló-Víz Kft. egy komlói, 70%-ban ön
kormányzati lakásokból álló, négy lépcsőhá
zas társasház felújítása kapcsán alkalmazta
elsőként az előrefizetős vízmérőket. A felújítási
munkák pályázati pénzből, egy együttműkö
dési program keretében valósulhattak meg,
amelyet az önkormányzat – a hátrányos hely
zetűek társadalmi felzárkóztatása érdekében
– hozott létre. A választás azért is esett erre a
társasházra, mert ott az elmúlt időszakban je
lentős hátralékot halmoztak fel a fogyasztók,

hirdetés

emiatt korábban több lakásban is elzárták a vi
zet, a vízvételezés lehetőségét pedig közkútról
biztosították.
A Komló-Víz Kft. előrefizetős rendszere
esetében a vízmérők egy részét egy „minta
lépcsőházban”, kihelyezett mérőszekrényben
helyezték el (egymás feletti párhuzamos be
építéssel), így biztosítva a lakáson kívüli hozzá
férés lehetőségét. A másik részét a lakásokba
építették be.
A mágneskártyák feltöltése itt is a vízmű
nél személyesen, a fogyasztó által igényelt és
befizetett összegnek megfelelően történik. A
fizetendő díj meghatározásakor a kéttényezős
díjat számították át egytényezősre. A hátralékkal rendelkezők minimális befizetése 3.000 Ft,
amelyből 1 + 1 m3-t töltenek fel, és a különbö
zettel a hátralékot csökkentik.
A mérőbeépítés előtt tájékoztató levelet
kapnak az érintett fogyasztók, amely az alap
vető információkat tartalmazza, mint például
a vízmérő kezelésének ismertetése, illetve a
feltöltés módja.
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Érdekes tapasztalat, hogy az utolsó ne
gyedév alapján az átlagos havi fogyasztás 2 m3
körül volt.
Az utcában korábban kiépített közkutak
miatt nem mindenki élt a lehetőséggel, hogy
az előrefizetős mérőre szerződést kössön. A
harmadik hónap végén esedékes helyszíni
kontrollbejárás során pedig találtak olyan ma
nipulált mérőhelyet, ahol a fogyasztók megke
rülték a mérőt.
Mindezek ellenére Komlón az előrefizetős
rendszerrel kapcsolatos visszajelzések mind a
Városgondnokságtól, mind pedig a társashá
zak közös képviselőitől kifejezetten pozitívak.
Továbbra is érkeznek megrendelések a Komlói
Városgondnokság kezelésében lévő, problé
más bérlakások kapcsán olyan társasházaktól,
ahol a közösség ilyen módon akarja nem fizető
tagjait fizetésre ösztönözni.
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Gondolatok a „vizes szakmát”
érintő változásokról gyártói,
beszállítói szemmel
Galambos Péter

Örülök a lehetőségnek és meg
tiszteltetésnek tartom, hogy a vízipar meghatározó, nagy hagyomá
nyokkal rendelkező lapjában jelentethetem meg gondolataimat.
Nem célom, hogy a Hawle-ról szóló
PR-cikket írjak, inkább azt szeretném bemutatni, ami – ugyan eltérő
megvilágításban – a vízipar minden
szegmensét érintheti.

Meggyőződésem, hogy az
alapkérdés mind üzemeltetői,
mind szerelvénygyártói szemmel
azonos: „Hogyan lehet az állandó
ságot és a hosszú távú gondolko
dást képviselni egy változásokkal
teli helyzetben?”
Létezik egy varázsszó, amely
végigkísérte tanulmányaimat és
szakmai tevékenységemet – ez a
fenntarthatóság. Jó ez a fogalom,
mert lehet vele jellemezni a gaz
daságot, a műszaki megoldásokat,
a gondolkodásmódot, és emel
lett az „állandósult jó” érzését rejti
magában. Azonban legtöbbször
csak célként, egyfajta utópiaként
fogalmazódik meg. A víziparban,
ivóvízellátásban azonban a FENNTARTHATÓSÁG nem lehet cél, ez
alapvető kötelesség és csak a szin
ten tartáshoz elégséges. Ha fej
lődni akarunk, még legalább két
fogalmat mellé kell tenni: innová
ció és felelős gondolkodás. Meg
győződésem, hogy ezen alapel
vek mellett kell elkezdeni a közös
munkát a víziparban dolgozó sze
replőknek – legyen az üzemeltető,
gyártó, kereskedő, beszállító vagy
éppen az oktatás képviselője.
Dinamikus gazdasági és műszaki fejlődés
csak magas hozzáadott értéket képviselő, inno
vatív megoldások alkalmazásával elképzelhető.
Az értelmező szótár szerint: „Az innováció egy
kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely
megvalósítja az ötletet.” Mi, magyarok büszkék
vagyunk a kreativitásunkra, a kreativitás azon
ban csak akkor válik innovációvá, ha meg is va
lósul, vagyis ha az ötletet végül a napi gyakor
latban is alkalmazzák. Így a kreativitás innovatív
produktummá válik.
A Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó
Kft. stratégiai irányát a fent nevezett gondola
tok jellemzik. Meggyőződésem, hogy piacké
pességünket – a magyar gyártói termelésen

alapuló tevékenysé
günk mellett – az in
novatív fejlesztések
és gyártmányok meg
valósítása fogja meg
határozni.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
valószínűsíthetően nemcsak az üzemeltetői
rendszert fogja megváltoztatni, hanem a be
szállítói struktúrát is. Hangsúlyeltolódás vár
ható, illetve az igények szerinti piaci átrende
ződés. Természetes célunk, hogy meghatározó
szerelvénybeszállítók maradjunk, azonban fel
kell készülnünk piaci szerepünk változásá
ra. Gyártómű és gyárképviselet révén közvet

Hawle Kft.

len kereskedelmi feladatunk mellett egyre
nagyobb szerepet kap a gyártói kapacitás- és
gyártói háttér biztosítása. Jelenleg azonban
az üzlet és ezzel párhuzamosan a gyártás ter
vezéséhez meglehetősen kevés információ áll
rendelkezésre, a tervezés tapasztalaton és szo
kásokon alapul. Pedig ezeket a terveket olyan
modelleknek tartom, amelyek nemcsak a cé
günknek fontosak. Partnereink érdeke is, hogy
ezek a modellek a valós igényeket minél job
ban megközelítsék.
Tulajdonképpen egy hosszú és összetett fo
lyamat eredménye, hogy a termék
a megfelelő időben, mennyiségben
és minőségben, ár/érték arányban
elfogadható módon a vevő rendel
kezésére álljon. Ha hozzátesszük,
hogy a vízellátásban és szennyvíz
elvezetésben nem egy jól műkö
dő termékre van szükség, hanem
egy fenntarthatóan jól működő és

A XVII. Országos Víziközmű Konferencia
kreatív támogatója a HAWLE.

üzemeltethető rendszerre, akkor eljutottunk
a közös munka és gondolkodás igényéhez.
Egy professzionális rendszer működéséhez
elengedhetetlen, hogy a rendszert kiszolgá
ló tényezők is kifogástalanul működjenek. A
Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
ezen gondolatmenet mellett végzi tevékeny
ségét, és kíván hosszú távú partnere lenni a
víziparnak!
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Ipari műszerezés

A világ legpontosabb szint vezérlője
SITRANS LUT400: évtizedek és egymillió alkalmazás tapasztalatával.
Említettük már, hogy könnyen kezelhető?

– Az ipar legjobb pontossága - ±1mm
– Kényelem - grafikus LCD háttérvilágítás, belső adatgyűjtő
– Gyors üzembe helyezés - Quick Start Wizard
menüpontok
– Digitális technológia - digitális zajszűrés ipari
környezetre
– Kommunikációs kényelem - USB, HART® - SIMATIC
PDM, AMSTM, FC375/475, FDT támogatás
– Egyszerű rögzítés - falra, csőre és DIN sínre
– Diagnosztikai funkciók - visszaverődési görbe és trend
a kijelzőn
– Nyitott csatornás áramlásmérés - bármilyen csatorna
formához
– Szivattyúcsoport vezérlés - energiatakarékossági
algoritmusok az éjszakai tarifákhoz igazítva
– Hagyomány - Echomax mérőfejek

siemens.com/sitransLUT400
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Frekvenciaváltós szivattyú
gazdaságos üzemének vizsgálata,
megértése, és gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei
az ivóvízellátásban
Kivonat

Jelen cikkben a
munka középpontjában egy szivat�tyúból, víztározóból,
és csővezetékrendszerből álló rendszer
üzemének gazda
ságossága áll.

Első lépésként a gyakorlati
szakemberek által régóta jól is
mert fizikai mennyiséget, a fajla
gos energiafogyasztást (egységnyi
térfogatú víz megmozga
tásához
szükséges bevezetett munka)
vizsgáltam meg. Megállapítottam,
hogy a fajlagos energiafelhaszná
lás minimalizálása a legcélraveze
tőbb mód a fordulatszám-szabályozott szivat�
tyú villamos költségének alacsonyan tartásához.
Ehhez a jól ismert kagylódiagramhoz hasonló,
azonban az állandó fajlagos energiafelhaszná
lású pontokat összekötő vonalakat tartalmazó
diagramot szerkesztettem, amelyet pávatoll
diagramnak neveztem el. A grafikus megoldá
son túl az észrevételt analitikus számításokkal
is alátámasztottam. A kapott eredményeket to
vább gondolva megállapítottam, hogy a víztá
rozó töltése, ürítése, sőt egész napos üzemvitele
szempontjából is mindig az adott körülmények
között legalacsonyabb fajlagos energia-felhasz
nálású munkapontokat kell követni.

is követhető hálóza
tot, amelyre akár ana
litikus számítással is
meghatározható és
ezáltal megérthető az
optimum. Ezen kívül a
bemutatott módszer
közvetlenül is alkal
mazható kisméretű
városok vízműhálóza
tának optimalizálására vagy más szivattyúzási,
tartály töltési feladatok megoldására.

2. Motiváció a fajlagos energiafelhasználás célfüggvényként
való alkalmazásához
Egy szivattyú hatásfoka a hasznos és a beve
zetett teljesítmény hányadosaként számítható:
η=

Ph
Pbe

=

QρgH
Pbe

Bene József

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

Vezessük be a fajlagos energia-felhaszná
lást, ami az egységnyi térfogatú folyadék szál
lításához szükséges bevezetett munka mennyi
ségét mutatja:
F=

Ebe Pbe Ph QρgH
H
=
=
=
= ρg
Q
ηQ
ηQ
η
V

Az elmélet a fajlagos energia-felhasználás
(a továbbiakban FE) minimalizálása mögött ab
ban rejlik, hogy nagyon jól kifejezi egy vízmű
gazdasági érdekeit: a számlálóban lévő men�
nyiség után fizet a vízművek az elektromos szol
gáltatónak, míg a nevezőben lévő mennyiség a
beszedett vízdíjak értékével arányos, így meg
testesítve a kiadások és bevételek arányát. A FE
ezért régóta ismert és használt mennyiség a víz
ügyi szakemberek körében.
A 2. ábrán láthatók az F(Q) jelleggörbék kü
lönböző fordulatszámok mellett, valamint a FE
szintvonalai is a H-Q tér felett. Ezen szintvona
lakat az előzőekben bemutatott kagylódiag
ram ihletésére (ahogy korábban említettem)
pávatollaknak neveztem el. A legkisebb fajla
gos energia-felhasználású pont ott van, ahol az

ahol Q a térfogatáramot jelöli, H a szállí
tómagasság, ρ a víz sűrűsége és g a nehézségi
gyorsulás. A H(Q) és az η(Q) jelleggörbék egy foj
tószelep különböző állásainál lettek
1. ábra
1. Bevezetés
fölvéve adott fordulatszámok mel
Állandó hatásfokú vonalak a H-Q tér fölött (kagylódiagram)
Mivel a hidraulikus rendszerek energiafel lett a Hidrodinamikai Rendszerek
és a legjobb hatásfokú pont adott rendszer jelleggörbe esetén
használásnak legnagyobb részét a szivattyúk Tanszék Laboratóriumában. Más
működtetése teszi ki, az ipar részéről egyre na fordulatszámokhoz más-más H(q)
gyobb igény van gazdaságos szivattyúvezérlési és η(Q) görbék tartoznak, ahogy az
technikákat kifejlesztésére. Az egyik legkézen 1. ábrán látható. (Az ábrákon a méré
fekvőbb megoldás a munkapont finom beállí si pontokra illesztett görbék vannak
tására és változtatására, ha a szivattyú fordulat feltüntetve.)
szám-szabályozását frekvenciaváltóval tesszük
Az ábra megjeleníti a H-Q tér fö
lehetővé.
lötti állandó hatásfokú szintvonalakat
A vonatkozó szakirodalomban rengeteg is, amit kagylódiagramnak nevezünk.
munka foglalkozik vízműhálózatok üzemvitel- Ha a szivattyú egy adott rendszerre
optimalizációjával, azonban a kapott megoldás dolgozik, amelynek H(Q) jelleggörbé
még kisméretű hálózatok esetén is nehezen je szintén ismert, a legjobb hatásfo
magyarázható, nem világos, hogy hol térül meg kú pont pontosan ott helyezkedik el,
az energia. Ezért jelen cikk célja, hogy létrehoz ahol valamelyik „kagyló” (szintvonal)
zon egy kisméretű, még „józan paraszti ésszel” érinti a rendszer-jelleggörbét.
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2. ábra
A fajlagos energia-felhasználás (FE) szintvonalai a H-Q tér felett:
a pávatoll-diagram, és a legalacsonyabb FE-ú pont adott rendszer
jelleggörbe esetén

3. ábra
Teszthálózat

Tározó medence
α

Szivattyú

Fogyasztás
Csőhálózat

Csomópont

Kút

egyik „pávatoll” (szintvonal) érintő irányú a rendszer jelleggörbéjére. Lát
hatjuk, hogy a legjobb hatásfokú és a legalacsonyabb FE-ú pontok határo
zottan máshol helyezkednek el. Definiáljunk egy egyszerű feladatot, ahol a
cél adott mennyiségű folyadék (pl. V = 10 dm3) szállítása a lehető legkisebb
energia-befektetés mellett. A töltési folyamat időtartamára ezt kapjuk:
t LHP =

10 dm

3

1,95 dm3/s

= 5,13 s

t LFEP =

10 dm

3

1,15 dm3/s

= 8,96 s

ahol LHP a legjobb hatásfokú pontot és LFEP a legjobb fajlagos ener
gia-felhasználású pontot jelöli. A vízmennyiség megmozgatására használt
bevezetett munka a LHP-ban:
EBEP =

ρgHV
η

kg

A feladat egy adott V mennyiségű folyadék tározóba töltése a legki
sebb energia-felhasználás mellett. Feltételezzük, hogy a medence alapte
1. táblázat
Jelölések: a „ref” a névlegesen fordulatszámon mért értékre,
a „max” a görbék maximumpontjára vonatkozik
Mennyiség

Fizikai

Dimenziótlan

n

Fordulatszám

n

v=

Szállítómagasság

H

h=

Térfogatáram

Q

Q=

Hatásfok

e

e=

Fajlagos energiafelhasználás

F

f=

Statikus szállítómagasság

A

α=

n ref

9,81 m

1000 m3 . s2 . 6,5 m . 10-2m3
=			
= 1,77 kJ
0,36

valamint a LFEP-ban:
ELFEP = FV = 1,6 ×

3.1. Végtelen nagy alapterületű medence

105J
. 10-2m3 = 1,60 kJ
m3

A következtetés egyszerű: ha az adott vízmennyiség szállítására ren
delkezésre álló idő nincs korlátozva, a FE minimalizálása adja a leggazda
ságosabb üzemet a hatásfok maximalizálása helyett. Ennek oka, hogy a FE
nemcsak a szivattyú, hanem a csővezeték (rendszer) veszteségeit is figye
lembe veszi, amelyre a szivattyú dolgozik.

3. Medencetöltési feladat
A vizsgált rendszer (3. ábra) egy kiapadhatatlan kútból (vízforrásból),
egy hajtásszabályozott szivattyúból, egy csőhálózatból (amelyet egyetlen
koncentrált veszteségként veszünk figyelembe), egy ellennyomó meden
céből és egy fogyasztást tartalmazó csomópontból áll. Vizsgáljuk meg a
rendszer medencetöltési folyamatát egy változtatható fordulatszámú szi
vattyú segítségével. A töltésre szolgáló idő korlátlan és a cél a lehető leg
kisebb energiamennyiség felhasználása.
A későbbi vizsgálatokban – az itt hely hiányában nem közölt leveze
tésekhez – dimenziótlan változókat vezettem be, amelyeket az 1. táblázat
tartalmaz. Ez azért volt célravezető, mert így széles paramétertartomány
ban lehetett viszonylag kis számításigény mellett tesztfuttatásokat végez
ni. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a bemutatott módszerek mind
egyike alkalmazható dimenziós, valós jelleggörbék esetén is.

H
H ref.max
Q
Q ref.max
η
η ref.max
Fη ref.max
ρgH ref.max
A
H ref.max

rülete elegendően nagy ahhoz, hogy a statikus szállítómagasság-igény és
így a munkapont változása elhanyagolható a töltési folyamat során.
Az itt nem részletezett analitikus számításokkal meghatározható az az
optimális fordulatszám, amelyen a szivattyút járatva az a lehető legkisebb
energiafelhasználás mellett szállítja a medencébe az egységnyi víztérfo
gatot. Szintén kimutatható, hogy a fenti eredmények grafikusan is magya
rázhatók: analitikus számításokkal igazolható, hogy az optimális üzemi
pontban az f=állandó görbe és a rendszer-jelleggörbe érintője megegye
zik, ahogyan azt a 2. ábra is mutatta.
Megállapítható, hogy kis súrlódási veszteségek esetén a legjobb ha
tásfokú pont és a legkisebb FE-ú pont közelednek egymáshoz, sőt, súrló
dásmentes esetben meg is egyeznek. Azonban, ha a rendszer veszteségei
nőnek, a két pont jelentősen eltér egymástól. A 4. ábra ez utóbbi esetet
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4. ábra
A dimenziótlan fajlagos energia-felhasználás (f) és hatásfok (e)
görbék adott rendszer esetén a térfogatáram függvényében.
A legjobb hatásfokú pont eltér a legalacsonyabb FE-ú ponttól
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5. ábra
Tározó töltési folyamata a lokális optimumok sorozatát követve.
A négyzetek az egyes medenceszinteket, míg a körök a szivattyúk
munkapontjait jelölik

mutatja be. Világosan megfigyelhető, hogy a legjobb hatásfokú és legala
csonyabb FE-ú pontok nem esnek egybe!

3.2. Véges alapterületű medence
Tekintsük az előző problémát azzal a különbséggel, hogy most véges
a medence alapterülete; azaz a tározót fel kell töltenünk egy adott kezdő
szintről αb egy szintén adott αe, miközben a fordulatszám diszkrét időin
tervallumonként állítható.
A levezetett egyenletek egy egyszerű módszert adtak az optimális
térfogatáram kiszámítására egy adott meden
ceszint mellett. A következő ötlet az, hogy a for
6. ábra
mulák a töltési folyamat során is használhatóak
Az új módszer és egy hagyományos dinamikus programozás
alapú megoldás összehasonlítása napi üzemvitel esetén
maradnak, ha időben véges lépésekben előre
lépkedünk és minden lépésben meghatározzuk
az aktuális (lokális) optimális térfogatáramot. (A
módszer egy kissé túlmegy a maximum szinten,
de ez a hiba az időintervallum finomításával ki
küszöbölhető.) A töltési folyamatot az 5. ábra
szemlélteti.
A módszer hatékonyságának igazolásra nu
merikus számításokat hajtottam végre. A teszt
feladatokat megoldottam egy jó felbontású,
általános célú optimalizáló, dinamikus progra
mozás algoritmussal (DP) és a lokális optimu
mok sorozataként (SLO) is. A numerikus háló a
dimenziótlan paramétertéren 3137 tesztesetet
ölelt fel. A futtatások során a két algoritmus
hibahatáron belül azonos értékeket adott, így
elmondható, hogy lokális optimumok soroza
tának követése (a mindenkori medenceszint
szerinti optimális fordulatszámok beállítása) a
globális optimummal egyenlő.
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4. Véges hosszú időszak optimalizációja
– 24 órás szivattyúmenetrend
Az eddigi vizsgálatok eredményei most már lehetővé teszik, hogy egy
realisztikusabb problémát is vizsgáljunk. A feladat a teszthálózat egy vé
ges időintervallumon (tipikusan 24 óra alatti) való optimalizációja. A va
lósághűség kedvéért a fogyasztások időben változnak. A célfüggvény az
összes villamos energia. Egy további cél, hogy a napvégi medenceszintek
pontosan a kezdő szint értékére álljanak be. A kidolgozott optimális ve
zérlés a következő:
1. A medence ürítése. Az optimalizációs időszak kezdetén a szivattyút ki
kell kapcsolni, amíg el nem éri a legkisebb megengedett szintet, így
a rendszer statikus szállítómagasság-igénye a későbbiekben alacsony
lesz. A legkisebb megengedett szint nem lehet zérus, tartalmaznia kell
a tűzivíztartalékot!
2. A szint megtartása a legkisebb megengedett szinthez közel. Ha a víz
szint közel van a megengedett minimumhoz (azaz a következő időszak
ban már az alá csökkenne), a pumpát be kell kapcsolni és a fordulat
szám értékét az adott szinten optimális FE-értékhez kell beállítani. Ha
a szivattyút bekapcsoljuk, tilos azt kikapcsolni adott számú intervallu
mon keresztül – megelőzve ezzel a túl gyakori kapcsolásokat –, a for
dulatszámokat továbbra is az FE lokális optimumához kell igazítani. (A
tesztfutások esetén a hatperces időszakokból legalább ötöt bekapcsol
va kell tölteni egymás után.)
hirdetés

3.	Töltés. Az időszak végén a medencét vissza kell tölteni az eredeti állapo
tába, amelyet az előző fejezetben leírt SLO-módszerrel lehet elvégezni.
A legutolsó időintervallumban a cél a medenceszint pontos beállítása.
A tesztfuttatások során bebizonyosodott, hogy a kidolgozott módszer
által nyújtott megoldások a globális optimumhoz igen közeli értékek. Egy
kiragadott példa menetrendjét mutatja be a 6. ábra.

5. Értékelés
Jelen cikkben egy frekvenciaváltós szivattyúval ellátott egyszerű háló
zat optimális üzemvitelét határoztam meg a fajlagos energia-felhasználás
mindenkori minimalizálásával. Igazolható, hogy egy ilyen rendszer mű
ködtetése során a fajlagosenergia-felhasználás minimalizálása energeti
kailag kedvezőbb, mint a szivattyú hatásfok maximalizálása. A módszer
optimalitása széles paramétertartományon igazolást nyert egy jó felbon
tású, dinamikus programozás algoritmussal való összevetés által.
A tanulmányban bemutatott módszer legnagyobb hátránya egyelőre
annak méretkorlátja, ezért a továbbiakban elsődleges kutatási cél a frek
venciaváltós szivattyúk gazdaságosságának vizsgálata nagyobb hálózato
kon. Ugyanakkor már ezen a kis hálózaton is belátható – sőt analitikusan
bizonyítható – volt az a tény, hogy a vízügyi szakemberek által jól ismert
fajlagos energia-felhasználás alacsony szinten való tartásával gazdaságos
üzem nyerhető. Ez az ökölszabály rendkívül jól alkalmazható nagyobb
rendszerek esetében is, és a szivattyúk energiaspórolásán keresztül hoz
zájárul a vízi közművek környezettudatos működtetéséhez, a fenntartha
tó fejlődés céljainak betartásához.
A kidolgozott módszer emellett közvetlenül is alkalmazható kismére
tű vízműhálózatok, illetve más, ipari tartálytöltési feladatok esetén is. A
metódus egyszerűen implementálható, akár a szivattyú helyi vezérlésébe
is, így kis ráfordítással nagyarányú energia-megtakarítás lehetséges.

Köszönetnyilvánítás
Jelen tanulmány nem születhetett volna meg a Hidrodinamikai Rend
szerek Tanszéken dolgozó kollégáim nélkül. Köszönettel tartozom dr. Kull
mann Lászlónak, aki az Áramlástechnikai gépek c. tantárggyal megszeret
tette velem a szakterületet, és elültette bennem a műveléséhez szükséges
alapokat. Szintén hálás vagyok dr. Halász Gábornak, aki a csőhálózatok
áramlástanát ismertette meg velem. Végül, de nem utolsósorban sok
hasznos ötlettel, javaslattal és buzdítással segítette a munkámat doktori
témavezetőm, dr. Hős Csaba.
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…mi éves szinten
több millió Ft megtakarítást
kínálunk!

A döntés
az Ön kezében
van…

HYDROFLEX
alkalmazása esetén
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A vízhez való jog
hazánkban és
az Európai Unióban
A Víz Világtalálkozót előkészítő
pécsi konferencia

Dr . Szabó Iván,
dr . Lukács Enikő

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda

A Vízügyi Együttműködés Nemzetközi
Évében, 2013 márciusában a pécsi Tudásközpontban rendezték meg az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala, a Külügy
minisztérium, valamint a PTE ÁJK Európa
Központjának közös konferenciáját.
Az esemény, amely „ A vízhez való jog és
a magyar alapjogvédelem rendszere” címet
viselte, az októberi budapesti Víz Világ
találkozó előkészítő programjaként szolgált.

A konferencia célja a vízhez
való jog, valamint a magyar alap
jogvédelem rendszerének sokszínű
és több oldalról történő bemutatá
sa volt. A rendezvény lehetőséget
biztosított az érdeklődők számára,
hogy a kérdéskörben kompetens
és nagy tudású előadókhoz kér
déseket intézhessenek a felmerülő
problémakörökön belül, amelyek
kel építő jellegű vitákat indíthat
tak. Ezen tudományos rendezvény
átfogóbb célt is szolgált, hiszen az
ENSZ keretében folyó nemzetközi
erőfeszítésekhez a magyar tudo
mányos közösség hozzájárulását is
lehetővé tette.
E sokoldalú konferencián részt
vevő neves szakemberek előadásai
mind hazai, mind pedig nemzetkö
zi szempontból megközelítették a
vízhez való jog és a magyar alapjog
védelem rendszerének kérdéskörét.
Különösen hasznosnak bizonyul
egy ilyen változatos prezentáció-fel
hozatal, figyelembe véve hogy 2012
októberében napvilágot látott „A
Víz és a szennyvízhálózat emberi
jog! A víz közjó, nem árucikk!” elnevezésű euró
pai polgári kezdeményezés. Ezen kezdeménye
zés hangsúlyozott célja, hogy az Európai Unió
minden polgára számára biztosítsa a vízhez és
a szennyvízelvezetéshez való jogot. A világ töb
bi régiójával egyetemben van hová fejlődnie az
Európai Uniónak is, hiszen közel három évvel ez
előtt az ENSZ Közgyűlése alapvető emberi joggá
nyilvánította a biztonságos és tiszta ivóvízhez
való hozzáférést, továbbá a mindenki által elér
hető és megfelelő szennyvízhálózatot.
A konferencia hallgatóságát több mint
tíz, szakmájában elismert és nagyra becsült
előadó tisztelte meg előadásával. Vízhez való

joggal
kapcsolatos
alkotmányjogi prob
lémákat mutatott be
többek között dr. Sza
bó Marcel, a Pázmány
Péter Katolikus Egye
tem docense, aki a víz
bázisok védelmének
alkotmányos, európai
és nemzetközi dimen
zióit foglalta össze.
Alaptörvényünk P) cikkében foglalt nemzetünk
közös örökségének tekintett értékek alkotmány
jogi tartalmát kibontva hangsúlyozta a termé
szeti és kulturális értékek védelmének jelentő
ségét.
Dr. Csink Lóránt, a PPKE adjunktusa a kör
nyezet alapjogi értelmezéséről értekezett. Pre
zentációja során kifejtette, hogy a környezet
hez való jog egyfajta kakukktojásnak számít az
alapjogok sorában, hiszen annak nincs konk
rét jogosultja, így a többi alapjoggal ellentét
ben nem egyéniesíthető, továbbá a kérdéssel
kapcsolatos egységes alkotmánybírósági gya
korlat sem alakult még ki. Véleménye szerint a

környezet védelmével kapcsolat
ban paradigmaváltás szükséges,
amely azonban kizárólag társa
dalmi szemléletváltás eredménye
ként jöhet létre.
Ezt követően hallgathattuk
meg dr. Fodor László, a debreceni
jogi kar oktatójának „Vízvédelem
az Alaptörvény értékrendjében”
című előadását. A prezentáció
során kitért a víz különböző te
rületeken betöltött szerepére, ki
emelve az egészséges ivóvíz élet
feltételt biztosító funkcióját, az
energiaellátásban vagy éppen a
szállításban játszott nélkülözhe
tetlen szerepét. Ezt követően a
környezethez való jog tartalmát részletezte az
Alaptörvény XXI. cikkének tükrében, végül pe
dig az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlatát
ismertette a hallgatósággal.
Dr. Szüts Korinna, az ELTE jogi karának ok
tatója kifejtette az Alaptörvény környezetvé
delmi rendelkezéseiből eredő állami felelősség
és a jelenlegi vízügyi intézményrendszer szem
benállásából adódó konfliktus lényegi elemeit.
Meglátása szerint az új Alaptörvény környezet
védelmi szempontokat tekintve egy
értelmű
előrelépést jelent, hiszen – a jövő nemzedékei
nek érdekeire – kötelezővé teszi a természeti
erőforrások védelmét, és állami kötelezettség
ként tartja számon az egészséges környezet
hez való jog biztosítását. Ezután áttekintette
a miniszteriális szintű vízügyi szervezetrend
szer történeti alakulását, külön kiemelve, hogy
a háromfejű irányítás (Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium, Belügyminisztérium, Vidékfejlesz
tési Minisztérium) ellehetetleníti a víz védelme
érdekében történő határozott fellépést. Véle
ménye szerint a jelenlegi helyzetben gondot
jelent, hogy az átszervezések gyakorlatilag a
hatásvizsgálatok teljes mellőzésével mentek
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végbe, az indokolatlanul összetett szervezeti
struktúra jelentős többletköltséget okoz, va
lamint nehéz a szétválasztott vízügyi szerve
zetek közötti együttműködés hatékony kivi
telezése. Dr. Szüts Korinna kifejtette, hogy a
döntéshozók a teljes költségmegtérülés elvét
figyelmen kívül hagyják. Véleménye szerint a
10%-os vízdíjcsökkentés eredményeként to
vábbi problémák léphetnek fel, és később akár
uniós eljárást is maga után vonhat a jelenlegi
gyakorlat.
Egy rövid szünet után folytatódott az elő
adássorozat Jean Benoit Charrinnal, a Water
Lex ügyvezető igazgatójával, aki
angol nyelvű prezentációjában a
honlapjukon (www.waterlex.org)
keresztül mutatta be szerveze
tük tevékenységét. Őt követte
„Az ivóvíz pénzügyi megenged
hetőségének kérdése és a víz
közmű-szolgáltatások új, magyar
szabályozása” című előadásával
dr. Szilágyi János Ede, a Miskol
ci Egyetem jogi karának egyete
mi docense. Kifejtette, hogy az
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kul
turális Jogok Bizottságának 15.
számú általános kommentárja (2002) szerint
a vízhez való jog az elegendő, biztonságos,
megfelelő, fizikailag hozzáférhető és megen
gedhető vizet foglalja magában személyes és
háztartási használatra. A kommentárban fog
lalt „megengedhető” jelzőből kiindulva kezdte
prezentációját az előadó, folytatva azzal, hogy
az Alaptörvény XX. cikkében megfogalmazott
testi és lelki egészséghez való jog érvényesü
lését Magyarország többek között az ivóvíz
hez való hozzáférés biztosításával segíti elő.
Kiemelte, hogy a vízhez való jog alaptörvényi
megoldása egy szűkebb koncepciót mutat az
idézett 15. számú kommentárhoz, valamint a
64/292. számú ENSZ Közgyűlési határozathoz
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képest. A magyar meghatározás hiányosnak
bizonyul, mert az ivóvíz pénzügyi megen
gedhetőségének követelményét például nem
garantálja. Ezután részletezte a kihívásokat a
magyar víziközmű-szolgáltatás szabályozásá
ban, és egyúttal hangsúlyozta a szektor mű
ködésének fenntarthatatlanságát. Véleménye
szerint a víziközmű-szektorban rendre elma
radtak a szükséges fejlesztések, a vízveszte
ség országos átlagát 20-35%-ra becsüli, a re
konstrukcióra érett vezetékhálózatok aránya
megközelítően 75%-os, ez pedig körülbelül
kétezer milliárd forint beruházást igényelne.

Előadta továbbá, hogy a szennyvízelvezető
hálózatokra vonatkozó becsült rekonstrukciós
költség kétszáz milliárd forint, és a hazai vízi
közmű-szolgáltatási díjban érvényesített pót
lási hányad 2012 előtt 11% alatti volt, amely
a nemzetközi összehasonlítás alapján is ala
csonynak minősül. Dr. Szilágyi János Ede sze
rint a probléma kiváltó okai között felsorol
ható a víziközmű-szolgáltatási szektor feletti
hatósági felügyelet és az engedélyezési köte
lezettség hiánya is. Véleménye szerint további
gondot jelent a szektor elaprózódott szerkeze
te, hiszen megközelítőleg 400 víziközmű-szol
gáltató ismert, ebből a 35 legnagyobb cég lát
ja el a fogyasztók 85%-át.

A következő előadó dr. Raisz
Anikó egyetemi adjunktust volt.
Prezentációjában a vízről mint a
nemzet, illetve az emberiség kö
zös örökségéről tartott előadást.
Kifejtette, hogy az Alaptörvény P)
cikke a vízkészletet a nemzet kö
zös örökségének tekinti, azonban
ez nemzetközi szinten problémák
hoz vezethet. A felszín alatti vizek
kapcsán felmerült egy új elmélet,
amely alapján a felszín alatti vizek
(arányuk 94%, parti szűréssel, csak
felszín alatti hányaddal 60-65%)
egy részét ki kellene venni az álla
mi szuverenitás köréből. Kérdéses,
hogy a vízkészletek esetleges fokozott nem
zetközi védelme kiüresítheti-e a nemzet közös
örökségét.
Ezt követően dr. Kecskés Gábor PhD, a sze
gedi jogi egyetem oktatója az Unió vízvédelmi
normáinak magyarországi implementációját
mutatta be a közönség számára. Felsorolta a
releváns primer normákat (pl.: EUMSZ 191-192.
cikkek), majd a téma szempontjából jelentő
sebb rendeleteket, de még inkább az irányel
vek jelentőségét hangsúlyozta, továbbá emlí
tette azon nemzetközi szerződések szerepét
is, amelyek az Európai Uniót is kötik. Elmondta,
hogy a közösségi vízjog és vízpo
litika az uniós környezetvédelmi
jog legfejlettebb corpusának te
kinthető, köszönhetően a szekun
der forrásoknak. Az EUMSZ 193.
cikke alapján az irányelvekhez
képest megalkotható szigorúbb
hazai szabályozás, ha az a primer
normákkal és a nemzetközi köte
lezettségekkel összeegyeztethető.
Az ágazati törvények és rendele
tek szempontjából a 2004-ben
csatlakozottak között Magyaror
szág az élen jár, ugyanakkor még
tapasztalhatók hiányosságok.
A prezentációt követően dr. Szemesi Sán
dor docens előadása következett, témája a víz
hez való jog és más emberi jogok kapcsolata
volt. Az ismétlődések elkerülése végett elte
kintett a tervezett diavetítéstől, és csak a még
el nem hangzott érdekességekre szorítkozott.
Ilyen különlegesség volt például, hogy mél
tatta Dél-Afrika alkotmányának szabályozá
sát, mivel a vízhez való jog kifejezetten kinyil
vánításra került benne. Az előadó elmondta,
hogy a johannesburgi vízmű az általa hozott
vízmennyiség egyharmadát elszállította a ke
vésbé ellátott és nélkülöző területekre, ebből
viszont bevételeinek mindössze 1%-a szár

kitekintő

vízmű panoráma 2013/3

mazott. A politikai döntéshozók mentesítet
ték ezeket a településeket a közszolgáltatás
költségeinek egy része alól. Bevezették az ún.
repay-rendszert, amelynek lényege az előrefi
zetésben állt, azonban hat köbméter víz még
ekkor is ingyenes volt számukra. Diszkrimináci
ót jelentett viszont, hogy a nyomornegyednek
csak egy részére nézve vezették be ezt az új fi
zetési rendszert. Mivel a hat köbméternyi víz
elegendő volt az alapvető szükségletek fede
zésére, a rendszer működőképesnek bizonyult,
problémát jelentett viszont, hogy nem lehetett
nyomon követni a települések lakosságszámát.
Dél-Afrika alkotmányának fenti szempont
ból történő bemutatását követően dr. Szap
panyos Melinda főiskolai adjunktus előadásá
ban hallhattunk a vízhez való jog tiszteletben
tartásáról hazánkban, az ENSZ emberi jogi
szervei gyakorlatának tükrében. Majd a kon
ferencia meghívott előadói közül az egyetlen
politológus résztvevőnek, Glied Viktornak kö
szönhetően betekintést nyerhettünk a vízhez
való jog fejlesztéspolitikában történő megje
lenéséről. Érdekes részleteket hallhattunk a té

mában, az előadó kitért arra is, hogy jelenleg
a globális vízkészlet 97%-a fogyasztásra alkal
matlan (a maradék 3% fogyasztásra alkalmas
vízkészletnek pedig 68,70%-a a gleccserekben
rejlik, 30,10%-a felszín alatt, 0,80%-a perma
froszt, 0,40% pedig a felszínen és a légkörben
található). Kiemelte, hogy világszerte jelenleg
körülbelül 1,5 milliárd ember nem vagy csak
nagy nehézségek árán jut a lakóhelyén ivóvíz
hez. Az előadó további vízproblémákat is em
lített, mint például demográfiai robbanás, túl
fogyasztás, elavult vízgazdálkodás, a kereslet
növekedése, valamint a politikai víz megjele
nése, hiszen a víz napjainkban már tárgyalási
alapként, diplomáciai eszközként is szolgálhat.
A vízkonfliktusok közé tartozik, hogy bizonyos
közösségek a vizet mint közös jószágot egysze
rűen kisajátítják, a víz szűkösségéből adódóan
más csoportokat fenyegetnek. Viták merülnek
fel a közös tulajdonú vizekkel kapcsolatban, to
vábbá a víznek a felelőtlen kezeléséből és el
osztásából is.
Utolsó előadóként meghallgathattuk dr.
Kardosné Kaponyi Erzsébet előadását a biz
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tonságos ivóvízhez való hozzáférésről Ma
gyarországon. Ezen belül is külön figyelmet
szentelt az arzénos víz okozta problémáknak,
amely jelenleg a Föld egyik legjelentősebb
globális környezeti problémáját jelenti, és ha
zánkat is jelentős mértékben érinti. Az arzén
félfém, méghozzá a legmérgezőbb hatású,
amelyről napjainkra egyértelműen bebizo
nyították, hogy fogyasztása rákkeltő. Hosszan
tartó és nagy mennyiségben történő fogyasz
tása kártékony hatással bír többek között az
emésztőrendszerre, a bőrre, valamint periféri
kus érrendszeri betegségeket is okoz. Előbbi
ek bekövetkezését Magyarország Alaptörvé
nyében foglalt a testi és lelki egészséghez való
jogról szóló XX. cikk alapján kötelességünk
megelőzni.
Fentiek alapján úgy vélem, igazán tartal
mas és sok tekintetben hasznos előadássoro
zatot láthattunk és hallhattunk a konferencián,
amely mind a prezentációk témája, mind pedig
azok színvonalának tekintetében méltó felve
zetőjeként szolgált az októberben megrende
zésre kerülő budapesti Víz Világtalálkozónak.

hirdetés

:: INWATECH Kft. egy saját tudásbázisán alapuló, technológiai fejlesztéseit
nemzetközi partnereinek ismereteivel bővítő mérnök-fővállalkozó társaság.
Cégünk tevékenysége alapvetően a kommunális és ipari szennyvizek aerob
és anaerob biológiai tisztítására, valamint a biogázüzemek koncepcionálására, projektek fejlesztésére, tervezésére, engedélyeztetésére, valamint
építés-kivitelezésre és az üzemeltetés területére összpontosul. Meghatározó eleme jelen- és jövőbeni mérnöki gondolkodásunknak az egyszerűségre való törekvés a választott és tervezett technológiai megoldások során,
illetve a létesítmény egészét nézve alacsony fajlagos villamosenergia- és
vegyszerigény. Az e tevékenységi területen folyamatosan jelentkező újabb
megoldások, korszerűsítések alkalmazásának híveként saját innovatív berendezéseket is fejlesztünk.

Környezetvédelmi K ft.

:: Minden új, de számos korábban már megépült kommunális, ipari szennyvíztisztító- és biogázüzem esetén lehetséges olyan új fejlesztési célt kitűzni,
majd azt megvalósítani, ahol az INWATECH Kft. és nemzetközi partnereinek
tapasztalatai, technológiai megoldásai és az új innovatív berendezések alkalmazásai révén nagyobb működési hatásfok, gazdaságosabb működtetés
érhető el.

www. inwatech . hu

INWATECH
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Életpálya és vezetői filozófia:

Móricz István

a Nyírségvíz Zrt. nyugdíjba vonult
vezérigazgatója
Matyasovszkiné Buri Adrienn

Nyírségvíz Zrt.

Mi leszek ha nagy leszek, véletlenek márpedig nincsenek
A gyermek- és kamaszévei alatt mindenki átmegy különböző vágyak,
álmok sorozatán, mi is szeretne lenni felnőtt korában. Azonban az, hogy
én végül mégis ezt a szakmát választottam, jócskán a véletlennek kö
szönhető. Harmadik évfolyamos gimnazista voltam, amikor a bátyám az
építőiparban dolgozott, s nyáron sokat jártam ki hozzá a munkaterületre.
Végtelenül érdekesnek tűnt számomra, mivel éppen az északi vízművön,
pontosabban a víztároló medencék építésén dolgoztak. Ez engem már
akkor és ott rendkívüli módon megkapott. Nem is maga az építkezés, ha
nem inkább a vízellátás része. Tulajdonképpen már onnantól érlelődött
bennem, hogy engem valójában csak ez érdekel, a jövőben ezzel szeret
nék foglalkozni. Ott éreztem meg először, micsoda izgalmas dolog létre
hozni ezeket a hatalmas műtárgyakat, teljes vezetékrendszereket, s utána
mindezt működésben is tartani.

véleményem szerint csak arra jók, hogy impulzusokat, egy-egy jó ötletet
adjanak az embernek. Kész receptek, rendszerek nincsenek, a vezetés gya
korlatilag művészet, amit tanulni nem nagyon tud az ember. A meglévő
készségeket lehet ugyan finomítani és módszereket adaptálni, de úgy
gondolom, ez 70%-ban hozott tulajdonság és csak 30%-ban tanulható. Az
egyik fontos módszer viszont, amit egy vezetőnek ismernie kell, az a saját
feladatainak és időbeosztásának tudatos szervezése. Egy vezérigazgató
nak nem egyedül kell megoldania minden feladatot. Ahol így van, annál
a cégnél borzalmas állapotok lehetnek. Olyan légkört és szervezettséget
kell kialakítani, ahol mindenki tudja, mi a feladata, mi az elvárás, valamint
milyen elismerés éri a munkatársat, amennyiben azt teljesíti. Ha ez jól mű
ködik, akkor az első számú vezetőnek elég ideje marad a napi feladataira,
a kapcsolatai ápolására, a cég jövőképének alakítására és a saját maga
képzésére is. Ezt persze nem órarendszerűen tervezhető, de havi szinten
ennek mindenképpen működni kell.

Alázat és felelősség

Példaképek és karizma

Egész pályafutásom alatt végig arra törekedtem, hogy az elvállalt fel
adatokhoz alázattal azonosulva, a lehető legjobb megoldásokat próbál
jam kihozni minden olyan dologból, amit elkezdtem és ami mellé odaáll
tam. Nálam ez valószínűleg „születési hiba”, hiszen mihelyst módom lett rá,
igyekeztem ezek alapján alakítani a cselekedeteimet. Elég korán fel kellett
ismernem ugyanis: hogy egy feladatot hogyan végeznek el (összecsapják
vagy tisztességesen befejezik) és hogy milyen sikert ad az elvégzőjének,
időbeni ráfordítás tekintetében nincsen nagy különbség. Viszont a vég
eredmény tekintetében az a bizonyos különbség óriási.
Munkám során végig ezt az elvet vallottam, és igyekeztem ezt a kör
nyezetemre is kisugározni, több-kevesebb sikerrel. Hiszen egy olyan cég
első számú vezetőjén, amely háromszázezer embert lát el és négyszáz
munkavállalót foglalkoztat, nagyon nagy a felelősség. Ha ez a vezető csak
egy kicsit is igényesebb az átlagnál, mindenképpen megpróbálja a kör
nyezetében lévő munkatársakat is arra formálni, hogy a saját feladataikat
ők is igényesen, tervezetten végezzék el. Ugyanis a társadalom – főleg egy
ilyen megosztott társadalom, mint a magyar – csak akkor tud normálisan
működni, ha az egyének, a munkavállalók és a családtagjaik is elégedettek
és sikeresek. A vezető felelőssége, hogy képes-e sikerélményt adni a kör
nyezetében/alárendeltségében dolgozó munkatársak lehető legnagyobb
részének. Hiszen aki a munkahelyén sikeres, az a magánéletben is sokkal
inkább esélyes erre. Akkor más szemlélettel neveli a gyermekeit, másképp
alakítja a társadalmi kapcsolatait, az egész életvezetése másképp alakul,
ami adott esetben a mentális állapotára is alapvetően hatást gyakorolhat.

Szerencsés vagyok, hiszen e téren volt kitől tanulnom, és természe
tesen vannak példaképeim. Mindenképpen meg kell említenem például
a hajdan volt anyavállalati igazgatómat, Jeszenszki István urat. Ő korát
meghaladó módon vallotta és gyakorolta ezeket az elveket annak ellené
re, hogy abban az időszakban, a ’80-as években még egy kicsit más világ
volt. De említhetnék két számomra meghatározó, nagyformátumú japán
professzort is, Matsuda és Shiba professzor urakat. Mindkettőjük munkás
ságából rengeteget tanultam, sőt Shiba professzorral egy kézfogás erejé
ig személyesen is találkozhattam. Többek között az ő példájuk kapcsán
tapasztaltam meg azt is, hogy a vezetői karizma mennyire fontos. Ugyanis
ha egy vezető azt mondja, hogy utánam, de aztán mindenki más irányba
megy, azzal sajnos csak bukni lehet. A biztos út a sikerhez, ha egy vezető
azt mondja, „utánam, fiúk!”, és a csapat egységesen utána is megy, és az
tán közösen dolgoznak a kitűzött célok elérésén. Persze ez csak elmondva
ilyen egyszerű, a valóságban ennek megvalósítása hosszabb folyamat ré
sze. Viszont ha ez jól működik, a siker garantált.

„A vezetés gyakorlatilag művészet”
Amikor a szakmát elkezdtem, nem egyből vezetőnek készültem. Az
évek során aztán sokat tanultam, és nagyon sok, vezetéselméleti isme
reteket tartalmazó szakirodalmat és könyvet elolvastam. Ezek azonban

Kézzel fogható eredmények
Ennek a bizonyos folyamatnak az eredménye nálunk akkor kezdett
kézzel foghatóvá válni, amikor az első sikerek megérintették a cég minden
munkatársát – ez a 2000-es évek elejétől, az ISO-tanúsításoktól datálható.
Az Észak-Alföldi Minőségi Díj átvétele mérföldkő volt, onnantól már jóval
könnyebb volt ezen az úton haladni. Ugyanis a kollégák elhitték, hogy
Nyíregyházán – vagy éppen Ibrányban, netalán Újfehértón – is lehet úgy
dolgozni, ahogyan Európa jobb részein egy vízműben dolgozó munkatár
stól elvárják. Miután ebben sikeresek lettünk, és a további díjak elnyerése
hitelt adott ezeknek a törekvéseknek, a munkavállalói csapatunk szárnya
kat kapott. A Társaságnál lelkes követői lettünk az európai kiválósági kul
túrának, ami egy fantasztikus lehetőség annak, aki ezt felismeri. Megtanít
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gondolkodni, rendszerbe fogottan
látni azokat az eszközöket, amelye
ket differenciáltan és céltudatosan
kell alkalmazni annak érdekében,
hogy magához mérten mindenki a
lehető legjobb teljesítményt tudja
nyújtani. Nagyon sokan ezt nem
így látják, másképp gondolják, pe
dig az európai kiválósági kultúra
nem „csak és kizárólag” a minőség
ről, hanem valójában erről szól.

Felmerülő nehézségek
Természetesen a kitűzött célok
eléréséhez vezető út során vannak
nehéz pillanatok és időszakok, hi
szen egy vezető szeme előtt lebeg
nie kell egy jövőképnek, víziónak,
amit szeretne elérni. És egy külső
tényező, egy külsős ember, adott
esetben akár a tulajdonos sem biz
tos, hogy elsőre belátja, hogy az ő
szempontjából ennek a víziónak
mi is az értelme. Azt nézi, tényleg
praktikus-e, kell-e egyáltalán. De
nem szabad megijedni attól, ha ezeket a törekvéseket elsőre csak keserű
szájízzel, vagy éppen el sem fogadják. Tudni kell küzdeni értük. A Nyírség
víz Zrt.-nek most éppen 58 tulajdonosa van. Ez 58 polgármestert jelent,
s mindegyikük más kultúrával, más szocializációval, más háttérrel gya
korolja tulajdonosi jogait. Sohasem okozott számomra problémát, hogy
adott esetben, mondjuk, nem mindenki lelkesedik azért a célért, amit mi
el szeretnénk érni. De nem szabad ezeket a célokat elfelejteni és feladni.
Véleményem szerint egy dolog fontos, mégpedig a szervezet érdekér
vényesítő képessége. Ez sohasem konfliktusok nélküli, ez bizony mindig
küzdelem. Egy küzdelemben pedig időnként lehet vereséget szenvedni
és lehet kompromisszumokat kötni, de a mi utunk azt bizonyította, hogy
ha az a bizonyos vízió és a célok jók, és egyeznek a környezetben lévő
stakeholderek érdekeivel, akkor azok előbb vagy utóbb elfogadást nyer
nek és teljesülnek.

Ha kívánhatnék…
Mindenképpen azt kívánnám, hogy a Nyírségvíz továbbra is azon
az úton járjon, amelyiken eddigi sikereit elérte. Ugyanis ezek a sikerek
büszkévé tehetik a cég valamennyi csoportját. Csak néhány példával alá
támasztva: a tulajdonos szempontjából kiváló a szolgáltatás minősége és
nagyon jó a működés hatékonysága; a fogyasztók szempontjából – or
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szágos összehasonlítás alapján is – kedvezők az árak. A munkatársak ol
daláról nézve pedig a cég átlagkereseti szintje a magyarországi szakmai
rangsorban meglehetősen előkelő helyet foglal el, és ha azt is figyelembe
vesszük, hogy ez az ország egyik legszegényebb megyéjében elért átlag
kereseti szint, akkor úgy gondolom, amit e kérdésben megtehettünk, azt
megtettük. A legnagyobb siker a mai viszonyok között éppen ezeknek az
eredményeknek a fenntartása lehet. Nem könnyű, mert látjuk, hogy a szak
mapolitika borzasztó gyors és sokszor kiszámíthatatlan átalakulási folya
maton megy keresztül, a mai világ pedig az értékeknek nem mindegyikét
tiszteli. Odáig még el kell jutnia ennek a társadalomnak, hogy felismerje:
a cégkultúra és az értékközpontú vezetés termeli ki a forintot, nem pedig
fordítva. De véleményem szerint egy olyan erős összetartó közösséggel
és stabil kondíciókkal rendelkező vállalat, mint
a Nyírségvíz Zrt., napjainkban sem lehet rossz
helyzetben!

A közeli és távoli elfoglaltságai,
céljai, tervei
Jelen pillanatban rendkívüli módon élve
zem a szabadságot, a jó időt – és ezzel egyenes
arányban a kerti munkát –, és hogy nem kell
állandóan a telefon után kapkodnom. Nem kell
állandóan abban a helyzetben lennem, amikor
nem tudom, hogy a következő órákban vagy
napokban biztos, hogy biztosan azt fogom-e
csinálni, amit elterveztem, mivel a történet
sok
szereplős, és mások is írhatják. Aki a mi
szakmánkban vezetői pozíciót tölt be, az tudja,
hogy ez a munka milyen borzasztó fegyelmet és
szabályozottságot követel. Véleményem szerint
éppen ezért kell választania az embernek egy
olyan tevékenységet, amely ezután a hihetetlen
fegyelmezettség után a szabadság élményét
biztosítja számára – és nem csak a nyugdíjas
éveire! Nekem talán éppen ezért az egyik ked
venc elfoglaltságom a zenehallgatás, egész
pontosan a jazz-zene hallgatása, hiszen ez a
maga stimulativitásával, izgalmával teljesen magával ragad, elvarázsol
és tökéletesen kikapcsol! Másik kedvenc időtöltésem pedig – ami a jazz
izgalmával ellentétben szinte relaxál – a XIX. század végén, a XX. század
elején alkotott festőművészek tárlatainak megtekintése. A feleségemmel
együtt nagy rajongói vagyunk az ebben a korszakban alkotó művészek
nek. Ha csak lehetőségünk adódik rá, egy-egy rangosabb kiállítás kedvéért
még Bécsbe, Prágába, netalán Münchenbe is ellátogatunk. Ez számomra
rendkívül nagy gyönyörűséget jelent és mindig mélyen megérint. Jobban
értem általuk az adott korszakot, és végtelenül tisztelem a művészeket,
akik ezeket az alkotásokat létrehozták. A közeljövőre vonatkozóan pedig
további határozott célkitűzésem, hogy becsületesen megtanuljak angolul,
másik kedvenc nyelvem, az olasz tanulásával együttesen.
És hogy melyek a távolabbi céljaim, terveim? Ahogy említettem, a tör
ténet sokszereplős és sokan írják…
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Víz Világnapi elismerések
A hagyományoknak megfelelően március
22-én a Magyar Víziközmű Szövetség megren
dezte az ágazat prominens eseményét, a Víz
Világnapi Gálaestet, amelynek ez alkalommal
a Magyar Természettudományi Múzeum adott
otthont. A rendezvényen a tagszervezetek kép
viselői, az ágazat elismert szakemberei, az ok
tatás kiemelkedő professzorai és magas rangú
minisztériumi képviselők közösen ünnepelték
a vízkincset. Az ünnepségen Kurdi Viktor elnök
úr és Nagy Edit főtitkár asszony az eredményes
és sikeres szakmai életutak elismeréseként Víz
Világnapi díjakat adott át.

Minisztériumi kitüntetések
Vásárhelyi Pál-díj
Mészáros József NYÍRSÉGVÍZ Zrt.,
csatornázás ágazatvezető

Sajó Elemér emlékplakett
Karász Tibor Soproni Vízmű Zrt.,
vízellátási üzemmérnökség vezető
Kugler Gyula BAKONYKARSZT Zrt.,
vezérigazgató

Miniszteri elismerő oklevél
Szigligeti Ede Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt., művezető

Víziközmű-ágazatért érdemérem

A 2013. évi Reitter Ferenc-díjas Vörös Ferenc

Reitter Ferenc-díj
A Magyar Víziközmű Szövetség legmagasabb
kitüntetését, a Reitter Ferenc-díjat a „Víz az Élet”
Alapítvány Kuratóriuma Vörös Ferenc úrnak, a
Fővárosi Csatornázási Művek nyugalmazott ve
zérigazgatójának ítélte oda.
Vörös Ferenc Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,
nyugalmazott vezérigazgató

Az újonnan alapított érdeméremre a Magyar
Víziközmű Szövetség elnöksége terjeszti fel
azon kollégákat, akik a MaVíz-ben végzett ön
zetlen munkájuk által kimagasló, előremutató
kezdeményezéseket tettek, és így az ágazat
egészére ható fejlesztések előkészítésében,
eredmények megszületésében vettek részt.
Bognár Péter Fővárosi Vízművek Zrt.,
ügyfélszolgálati igazgató
Fodorné dr. Nagy Ágnes Dunántúli Regio
nális Vízmű Zrt., vezető jogtanácsos
Gyarmati László Soproni Vízmű Zrt.,
gazdasági igazgató
Kugler Gyula BAKONYKARSZT Zrt.,
vezérigazgató
Móricz István NYÍRSÉGVÍZ Zrt., vezérigazgató

Víziközmű-ágazatért érdemérmet vehetett át: Móricz István (balra)
Bognár Péter, Gyarmati László, Fodorné dr. Nagy Ágnes, Kugler Gyula ( jobb képen, balról jobbra)

Víz Világnapi emlékérem

Biczó László PANNON-VÍZ Zrt.,
üzemeltetési vezető
Bozóki László Fővárosi Vízművek Zrt.,
üzemmérnökség-vezető
Cziráki József Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
környezetvédelmi főmunkatárs
Csala Lajos Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
művezető
Dr. Szilágyi Mihály Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt., környezetgazdálkodási igazgató
Glavanovics Ferenc VASIVÍZ ZRt.,
villamosrészleg-vezető
Henzel Péter Tettye Forrásház Zrt.,
üzemviteli és víztermelési csoportvezető
Horváth Gáborné Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.,
ügyfélszolgálati irodavezető
Horváth Károly BAKONYKARSZT Zrt., engedé
lyezési és nyilvántartási csoportvezető
Horváth Tiborné Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt., gazdasági igazgató
Juhászné Csirke Magdolna Északdunántúli
Regionális Vízmű Zrt.,
társasági, biztosítási ügyintéző
Marosvári Ferenc FEJÉRVÍZ Zrt., gazdasági
vezérigazgató-helyettes
Pálmai Gábor Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,
vízépítő mérnök
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt.,
üzemvezető főmérnök
Repka András NYÍRSÉGVÍZ Zrt.,
üzemviteli gépész
Schmalz Béláné PANNON-VÍZ Zrt.,
főtechnológus
Seben Pál ALFÖLDVÍZ Zrt.,
mérnökség vezető
Szigeti Tibor BÁCSVÍZ Zrt., szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
Varga Istvánné Soproni Vízmű Zrt.,
gazdasági elemző
Zicsi-Liess Tamás Harald Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., műszaki
csoportvezető
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Víz Világnapi
programok országszerte
Színes, változatos programokkal tették emlékezetes
sé a víziközmű-szolgáltatók
az idei Víz Világnapját is.
A VÍZ TÍZparancsolata
1. Tiszteld és szeresd a vizet, mivel az élet forrása!
2. Zárd el a csapot, amikor fogat vagy kezet mosol!

ALFÖLDVÍZ Zrt.
A korábbi évekhez hasonlóan az Alföldvíz Zrt. több programmal készült a Víz Világ
napjára, amellyekkel elsősorban a szolgáltatási
területükön élő tanulókat igyekezett megszólí
tani. Március 22-én Szarvason, helyi civil szer
vezetek kezdeményezésére egész napos, vízzel
kapcsolatos vetélkedők, bemutatók zajlottak
általános iskolásoknak, amelyeken a vállalat is
részt vett. Emellett megnyitották Központi La
boratóriumukat a természettudományok iránt
érdeklődő békéscsabai általános iskolások előtt,
akik betekintést nyerhettek a labor munkájába.

3. Mérgező anyagokat ne dobj a lefolyóba!
4. A csöpögő csapokat zárd el rendesen!
5. A szemeteszsákokat ne dobd a tengerbe és a folyóba a halak védelme érdekében!
6. Válassz gazdaságos készülékeket!
7. Használd a környezetet kímélő termékeket!
8. Autómosáskor takarékoskodj a vízzel, és ezzel védd
a folyókat!
9. Takarékoskodj és védd a vizet, és gondolj azokra,
akik szomjan halnak szerte a világban!
10. Védd és óvd a vizet úgy, mint a legdrágább kincset,
ami nélkülözhetetlen az élethez!
(BÁCSVÍZ Zrt. – Kunszentmiklós)

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
A vállalatnál a Víz Világnapja rendezvény
helyszíne hagyományosan a Duna-parti Víz
mű-telep, ahol a vízről, a vezetékes ivóvíz tulaj
donságairól szóló érdekes előadások mellett az
érdeklődők megismerkedhettek a Duna-parti
gépházzal és zárkamrával, illetve a Duna-parti
vízbázisról is megtudtak sok érdekességet.
A program során az érdeklődők képet kap
hattak a vízbeszerzési lehetőségekről, a társa
ság által az elmúlt években elvégzett főbb be
ruházásokról, valamint megismerhették az érdi
szennyvíztisztító telepet.

Bácsvíz Zrt.
A BÁCSVÍZ Zrt. évek óta vízműtelepeinek
nyílt napjával ünnepli a Víz Világnapját. A lá
togatók között sok általános és középiskolás
volt, akik kihelyezett környezetismeret- és föld
rajzórák keretében a víz nélkülözhetetlenségé
ről, a környezetvédelem fontosságáról tanultak.
A telephelyeken mintegy ezer érdeklődő hall
gatta a víztermelés folyamatáról szóló előadást
és követte végig a víz útját a kúttól a csapokig.

Délzalai Vízmű Zrt.
A Délzalai Víz és Csatorna Zrt. pályázatot
hirdetett esszé, képeslap és plakáttervezés ka
tegóriában „Együtt a Vízért” címmel, valamint
játékos sportvetélkedőt szervezett.
Külön programként az iskolások megte
kinthették a vállalat víztornyát, ahol megismer
kedhettek a működésével is.

ÉRV Zrt.
Az Északmagyarországi Regionális Vízmű
vek Zrt. idén már harmadik alkalommal hirdet
te meg hagyományos Víz Világnapi vetélke
dősorozatát, a cég szolgáltatási területén lévő
középiskolák diákjait közös játékra invitálva.
Az első forduló az ÉRV Zrt. Facebook-olda
lán zajlott, a Vízi Együttműködés Nemzetközi
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Soproni Vízmű Zrt.

Évének jegyében. A Lázbérci Víztározó és Vízmű
területén megrendezett döntőben vízről szóló
tudáspróbákon, víztakarékossággal, árvízi vé
dekezéssel kapcsolatos játékos sorversenyeken
kellett helytállni, illetve sor került izgalmas in
teraktív játékokra, szituációs feladatokra a víz
bekötés, a vízveszteség-vizsgálat, illetve az ügy
félszolgálati tevékenység témakörében.

Fejérvíz Zrt.
A Fejérvíz Zrt. számos programmal tette
emlékezetessé az idei Víz Világnapját, többek
között kerekasztal-beszélgetésre került sor a
csapvízről, az ivóvíz minőségéről független
szakértők és szakemberek közreműködésével.
A rajz- és irodalmi pályázat mellett általá
Északdunántúli Vízmű Zrt.
nos iskolások részére szervezett megyei Víz Vi
A társaságnál a pályázatok kiírásánál figye lágnapi vetélkedők, valamint a Fejérvíz Zrt. víz
lembe vették az ENSZ és az UNESCO ajánlásait. mű, illetve szennyvíztisztító-telepein szervezett
Az idei pályázat mottója ez volt: „Együttműkö „Nyitott kapuk” rendezvény színesítette a prog
dés a vízszakmában, avagy a Vizesek és Mi”.
ramokat Fejér megyében.
A vállalat célja ezzel a pályázattal a gyere
kek, a fiatalok környezettudatos szemléletmód
jának befolyásolása volt – tanulják meg tisztelni
a természet legegyszerűbbnek tűnő, ám pótol
hatatlan elemét, a vizet.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
A Fővárosi Csatornázási Műveknél március
21. és 23. között szennyvíztisztító-telepi nyílt
napok keretében ismerkedhettek az érdeklő
dők a szennyvíztisztítás folyamatával és a leg
korszerűbb hazai technológiával.
Az első két napon az észak-pesti és a
dél-pesti telepeken 2400 iskolás gyereket fo
gadtak előzetes bejelentkezés alapján.
Március 21-én különleges vendégek tették
formabontóvá és emlékezetessé az iskolások lá
togatását: az FTC focistái a diákokkal együtt fe
dezték fel az új, világszínvonalú, botanikus kert
re emlékeztető „Élőgépek” technológiát, aminek
a segítségével tovább tisztítható a víz és csök
kenthető a telepről a szabadba jutó szag.

Rajzpályázatot hirdetett a vállalat óvodás
és iskoláskorú gyermekek körében „Jusson a
Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!” mottóval.
A soproni szennyvíztisztító telepen szer
vezett nyílt napon az érdeklődő tanulók az
előadások és a telep bemutatása által bete
kinthettek a szennyvízkezeléssel és a szen�
nyvíztisztítással kapcsolatos folyamatokba,
tennivalókba – a legnépszerűbb egyébként a
mikroszkópos vízvizsgálat és a kipróbálható
csatornakamerás autó volt.

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegeden a Víz Világnapját már évek óta az
együttműködés jellemzi: szinte minden érintett
cég, szervezet kiveszi a részét a programokból.
A vízmű hagyományosan Nyílt Napokon
várta az érdeklődőket az ilyenkor ingyenesen
látogatható Szent István téri víztoronyba. Az ál
landó kiállítások – A szikvíz, A fizika története
– mellett a „Te Is SZereted A Tiszát” környezetvé
delmi projektet bemutató kiállítást tekinthet
ték meg a látogatók.
PANNON-VÍZ Zrt.
Vadasparki, Füvészkerti és Anna Fürdői
Győrben hagyományosan az árvízi emlék programok, iskolai vetélkedők is színesítették
műnél kezdődött a Víz Világnap, ahol a szakmai a városi rendezvények sorát, valamint látogat
partnerszervezetek vezetői közösen koszorúz ható volt a Vízügyi emlékhely is. A programokat
tak. Ezután a vízműves és vízügyes szakemberek pecsétgyűjtési akció kapcsolta össze.
nyílt napot tartottak a közeli gátőrházban.
Nagy sikere volt a társaság országosan
egyedülálló falikútgyűjteményének, a viziköz
mű-terepasztalnak, a mikroszkópos, szerelési
és kémiai bemutatóknak.

Tettye Forrásház Zrt.
Rendhagyó tanóra keretében adták át már
cius 22-én a Tettye Forrásház Zrt. interaktív be
mutatótermét a Damjanich utcai gépháznál. A
Víz Világnapja tiszteletére kialakított állandó
kiállítás az ivóvízhasználat érdekességeibe, il
letve a pécsi vízszolgáltatás 120 éves múltjába
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és jelenébe enged bepillantást. A kiállítás egyik
része a római kortól indulva korabeli dokumen
tumokkal és sajtóhírekkel napjainkig szemlélte
ti, milyen szerepet játszott a víz és a csatornázás
fejlődése Pécs modern nagyvárossá alakulásá
ban. A másik szekció a mai vízszolgáltatásról,
vízhasználatról kínál játékos formában elsajátít
ható ismereteket.

Vizsgálólaboratóriumok
akkreditálásának
aktuális kérdései
dr . Kis Attila

BÁCSVÍZ Zrt.

VASIVÍZ Zrt.
A Víz Világnapjához kapcsolódóan a VASI
VÍZ Zrt. új jelmondatával („Minőség természe
tesen”) hirdették meg a hagyományos megyei
rajzpályázatot, valamint fotópályázatot.
A vállalat nyolcadik alkalommal hirdetett
vetélkedőt a Vas megyei középiskolák tanulói
számára. Március 22-én a vállalat díjtalanul lá
togatható nyílt napot tartott a Vízműtörténeti
Múzeumban. A több mint száztíz éves épület
ben az érdeklődők hiteles információkat és ér
dekes tapasztalatokat szerezhetnek korabeli
eszközök, illetve dokumentumok segítségével.

Zalavíz Zrt.
A Zalavíz Zrt. pályázatokat hirdetett, „Együtt
a vízért” szlogennel – újításként képregény ka
tegóriában is nevezhettek a gyerekek.
A Pécsi Tudományos Egyetem Zalaeger
szegi Képzési Központjával közösen a Zalavíz
Zrt. konferenciát rendezett a felnőtt korosztály
nak „A víz az élet” elnevezéssel. Az érdeklődők a
víz sokrétű felhasználásáról szóló szakmai elő
adásokat hallhattak, egyebek mellett szó esett
lélektani, élettani hatásáról, gyógyászati funk
ciójáról, a vízminőség védelméről és az árvízi
védekezésről.

39

Az akkreditáció fogalma 2012-ben
egészen új értelmezést kapott, egyre
gyakrabban hangzott el a víziközmű-
üzemeltetők működésének engedélyeztetéseként.

Az akkre
ditáció adott tevékenység meg
felelőség-értékelési folyamat során történő
elismerése. A víziközmű-szolgáltatáshoz kap
csolódó ivóvíz- és szenny
vízvizsgá
latokat,
minta
vételeket végző laboratóriumok műkö
désének megfelelőségét szigorú szakmai eljá
rásrend szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület
(NAT) végzi.
A Laboratóriumi munkacsoport felkérésé
re megszervezett szakmai napon dr. Ring Ró
zsa, a NAT ügyvezető igazgatója és Falusné
Juhász Éva akkreditáló menedzser, csoportve
zető 2013. április 26-án részletes tájékoztatást
adott az akkreditálás szabályozásának közel
múltban történt változásairól, az akkreditálási
és újraakkreditálási eljárás kérelmezésnek rész
leteiről, valamint az akkreditálási és felügyeleti
eljárás során tapasztalt gyakori problémákról.
Az elhangzott előadás teljes anyaga a www.
maviz.org honlapon elérhető a regisztrált fel
használók számára.
A Fővárosi Vízművek részéről Deák Miklós és
a Techno-Víz Kft. laboratóriumvezetője, Galsi Ta
más bemutatta a laboratóriumok minőségi mun
kavégzésében fontos szerepet betöltő belső au
ditok általuk alkalmazott folyamatát, a belső
auditálásban résztvevők számát, munkakörét és
végzettségét. Az általuk bemutatott módszerek
a jelenlévő szakemberek számára jó gyakorlati
példákkal szolgáltak, amit saját körülményeik
hez igazítva belső auditálási tevékenységük
fejlesztésére fordíthatnak. A belső auditorok
végzettsége és a belső képzések rendszerének
bemutatását kiemelt érdeklődés övezte.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a
jártassági igazolás érdekében végzendő jár
tassági (interkalibrációs) vizsgálatokban a la
boratóriumok közötti összemérésekben való

részvétel gyakoriságáról, a részvétel mértéké
ről szakmai ajánlások megfogalmazása javasolt.
Ennek érdekében két mintaprojekt került meg
határozásra, amelynek területei:
• bakteriológiai vizsgálatok;
• klasszikus analitikai és spektrofotometriai
vizsgálatokon belül nitrogén-formák meg
határozása, egysze
rű elekt
rokémiai vizs
gálatok (pH, fajlagos elektromos vezető
képesség, oldott oxigén, ionkoncentráció
ionszelektív elekt
róddal), fizikai vizsgála
tok (összes szárazanyag-tartalom, összes
oldott anyag, összes lebegőanyag-tarta
lom, izzítási vizsgálatok).
A szakmai ajánlások célja kettős. Egyrészt a
jártassági vizsgálatok egységes elvek mentén
történő megközelítése az akkreditált területbe
tartozó szakterületek egységes meghatározása
segítségével. Másrészt a víziközműves labora
tóriumok és az akkreditálásban érintett szak
emberek számára útmutató a jártassági vizs
gálatokban való részvétel tervezéséhez, azok
ellenőrzéséhez.
Később további szakmai kérdések me
rültek fel (belső auditorok javasolt képzett
ségi követelményei, vizsgálati módszerek
validálása, idegen nyelvű szabványokról gya
korlati útmutatók készítése, az egyenértékű
módszerekről adatbázis vezetése, a vizsgált
terület meghatározása a termékek és mód
szerek szakmai alapokra épülő összevonásá
val), amelyek a NAT és a MaVíz szakmai szer
vei közötti együttműködés révén elősegítik az
akkreditáció során egységesen alkalmazható
szakmai ajánlások elkészítését, a víziközműves
laboratóriumok eredményes felkészülését az
akkreditációra.
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Gazdasági Vezetők Értekezlete
Korczné Kocsis Piroska

Magyar Víziközmű Szövetség

2013. április 16. és 17. között zajlott
a Gazdasági Vezetők Értekezlete
Zamárdiban. Az országos rendezvényre több mint száz gazdasági
szakember érkezett.

A konferenciát Kurdi Viktor, a
Magyar Víziközmű Szövetség el
nöke nyitotta meg, ezt követően
a konferencia helyszínének vízi
közmű-szolgáltatója nevében Winkler Tamás, a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazga
tója köszöntötte a résztvevőket. Az értekezlet
első napján a Közgazdasági Bizottság előző évi
beszámolójának és 2013. évi munkatervének
ismertetése után az előadások témái „A víziköz
mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló
58/2013.(II.27.) Kormányrendelet gyakorlati al
kalmazásának kérdéseire, feladataira irányultak.
Ennek keretében dr. Szabó Iván, a MaVíz jogi
bizottságának társelnöke az üzemeltetési szer
ződések gyakorlatban felmerülő problémáit, le
hetőségeit foglalta össze.

Dr. Hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium főosztályvezetője a MaVíz által ös�
szegyűjtött, a Kormányrendelet alkalmazása
során felmerült kérdésekre válaszolt, illetve
a kapcsolódó teendőkkel is megismertette a
hallgatóságot.
Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője
előadásában a működési engedély iránti kére
lemhez benyújtandó dokumentációk kérdés
köre mellett kitért a társulásokat, kiszervezést
érintő felvetésekre is.
A MaVíz Közgazdasági Bizottságának tagjai
a bizottsági munka során kidolgozott iránymu

tatásokat saját tapasztalataikkal kiegészítve
adtak hasznos információkat a számviteli szét
választás (Gyarmati László) és vagyonkezelési
kérdésekben (Bodrogi Ernő).
A szakmai rendezvény második napján
a közművagyon átadásának ÁFA-kérdéseiről
tartott tájékoztatót dr. Csátaljay Zsuzsa adó
szakértő.
Gyepessy Ferenc, a Fővárosi Vízművek vál
lalati audit vezetője a belső ellenőrzési tevé
kenységet mutatta be, annak gyakorlati meg
valósulásával szemléltetve.
A záró előadást dr. Mellár Tamás, egyetemi
professzor tartotta „Makrogazdasági kilátások”
címmel.
Az előadások során rendkívül értékes szak
mai információkhoz juthattak a résztvevők,
emellett a kötetlen konzultációs lehetőség és
szakmai tapasztalatcsere is fontos szerepet ka
pott, sőt kifejezetten hasznos volt. Az előadá
sok anyaga elérhető a MaVíz honlapján.

KPMG Tanácsadó Kft., Budapest

MaVíz új belépők
2013 I. félévében
Angyal Business Consulting Kft., Budapest
A Kft. 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy színvonalas, ügyfélköz
pontú tanácsadási tevékenységet nyújtson az SAP vállalatirányítási
szoftverekkel, megoldásokkal kapcsolatban. A megalakulástól eltelt idő
alatt olyan minőségi, innovatív és rugalmas tanácsadó céggé vált, amely
szakértői gárdájával és akár több mint 80 SAP-tanácsadót mozgósítani
képes kapacitásával kiváló partnere lehet bármely hazai vagy külföldi
vállalatnak.

DHI Hungary Kft., Budapest
A dán anyavállalat független, nemzetközi konzultációs és kutatási
szervezet, 29 országban található képviselettel együtt több mint 1100
alkalmazottal. A magyar Kft. mind szoftverállományával, mind konkrét
tanácsadói tevékenységgel, a települési vízgazdálkodás kérdései mellett
csatornahálózat-, vízellátóhálózat-fejlesztési, állapotfelmérési és adatbá
zis-kialakítási munkákat vállal. Másik fő szakterülete a hidrológiai és hid
rodinamikai folyamatok numerikus modellezése, akár vízgyűjtő terület
léptékben is.

A KPMG 1989 óta hazánk egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti
tanácsadó társasága, amely a magyar és multinacionális társaságok, kor
mányzati szervek, valamint külföldi befektetők számára kínál szolgáltatá
sokat. Az anyacég szolgáltatást nyújtó társaságok globális hálózata, amely
világszerte 156 KPMG-irodát működtet. A magyarországi tagiroda 600
munkatársat foglalkoztat. A KPMG iparág-specifikus szolgáltatásokat kínál
többek között a pénzügyi szolgáltatások, a telekommunikáció, az energiaés közműszolgáltatások, a kormányzat és az infrastruktúra területén.

VAG Armaturen magyarországi fióktelep, Budapest
A német anyavállalat a világ 140 országában van jelen, az értékesítő
irodák mellett több öntödével, összeszerelő műhellyel. Termékpaletta:
tolózárak, csapózárak, szabályzó, légtelenítő szelepek, zsilipek, késto
lózárak, komplex, vízveszteség csökkentő rendszerek. A magyarországi
fióktelep tevékenységéhez tartozik többek között a teljes körű műszaki
tanácsadás, szerelvényfejlesztés, szerelvényértékesítés és szerviz.

Személyi hírek
Móricz István nyugdíjba vonulását követően, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. vezér
igazgatói posztjára a ZRT. legfőbb döntéshozó szerve, a tulajdonosi Köz
gyűlés 2013. április 22-től kezdődően Szabó Istvánné, korábbi gazdasági
igazgatóhelyettest választotta meg. A gazdasági igazgatóhelyettesi fel
adatkört Könnyű Zsolt, volt pénzügyi és számviteli osztályvezető veszi át.
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GRP csőrendszerek
Tökéletes megoldás a feltárás nélküli
technológiákhoz.

Szennyvízvezetékek
Vízgyűjtés
Vízvezetékek
Víztartályok
Öntözőrendszerek és
nyersvízvezetékek
Hűtővíz rendszerek
Ipari vezetékek
Törpe vízerőművek vezetékei
E Hungária Kft.
Népfürdő u. 22.
1138 Budapest
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T +361.236.08 18
F +361.236.08 19
hobas.hungaria@hobas.com
www.hobas.com

ÉLETRE SZÓLÓ

KIMAGASLÓ

KAPCSOLAT

MINŐSÉG
A Z

HOSSZÚTÁVÚ

TERVEZHETŐSÉG

I N T E R E X - W A G A

K F T

BÁRMILYEN

CSŐANYAGRA

MEGBÍZHATÓ

PARTNERTŐL

B E M U T A T J A

K I R Á LYO K F Ö L D J É N
A H O L

C S A K

A

L E G J O B B

S Z Á M Í T !

SAMUEL “ONCLE SAM” WATTSON
NEME:

FÉRFI

KORA:

47 ÉV

VÉGZETTSÉG: GÉPÉSZMÉRNÖK
FOGLALKOZÁS: HARLEY-DAVIDSON
MŰHELY TULAJDONOS
HITVALLÁS:
A Harley-Davidson az Országút Királya:
“A HARLEY-DAT NEM EGY HÉTVÉGÉRE VESZED.
VELED ÉL, VELED LÉLEGZIK, VELED ÖREGSZIK...
...EZ A KAPCSOLAT EGY ÉLETRE SZÓL!”

TAKÁTS “MORGÓ” ÁRPÁD
NEME:

FÉRFI

KORA:

32 ÉV

VÉGZETTSÉG:

VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖK

FOGLALKOZÁS:

FŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐ

HITVALLÁS:
A MULTI/JOINT a Kötőidomok Királya:
“CSAK A BIZTONSÁGOS, HOSSZÚ TÁVÚ
MEGOLDÁSOKHOZ ADOM A NEVEM...
...A MULTI/JOINT KÖTÉSE EGY ÉLETRE SZÓL!”
MULTI/JOINT
KÖTŐIDOMOK

A MULTI/JOINT mindenfajta csövet összeköt.
A példátlanul magas ellenálló képesség
és a megbízhatóság miatt vívta ki
a szakma elismerését.
Méltán hívják a termékcsaládot
a kötőidomok királyának.
B ŐV E B B IN F O R MÁC IÓ : WWW.INTEREX-WAGA.HU
KÉ S ZE NL É T I T E L E F ONS Z ÁM UNK : +36 (30) 994 9752
A VÍZ KINCS, SEGÍTÜNK MEGŐRIZNI.

