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85 éve született dr. öllős Géza
proFessor emeritus

temi tanár, 1997-től a BME Professor Emeritusa.
Kutatói pályafutása alatt a felszín alatti vizek, a 
szűrőkutak, a vákumkutak, a karsztvizek hidra-
ulikájával, valamint víz- és szennyvíztisztítással 
foglalkozott. Huszonkét egyetemi jegyzete a 
graduális és posztgraduális oktatás megalapo-
zását és fejlesztését szolgálta. Könyvei a szakte-
rület ismereteinek elméleti és gyakorlati tovább-
fejlesztését segítették elő, és egyben az oktatási 
intézményekben folyó munkát is támogatták. 

A Magyar Tudományos Akadémia Vízgaz-
dálkodás-tudományi Bizottságának tagja, hosz-
szú ideig a vízellátás-csatornázási szakbizott-
ság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társaságban 
előbb titkári teendőket látott el, majd 1959 és 
1986 között a Hidrológiai Közlöny főszerkesztő-
je volt, 1987 óta a szerkesztőbizottság elnöke. 
A Társaság tiszteleti tagja. Az Amerikai Vízmű 
Szövetség (AWWA RF) szemináriumi munkabi-
zottság tagja.

A 85. születésnap alkalmából az egész víziköz-
mű társadalom további tudományos tevékenysé-
get és jó egészséget kíván a Professzor úrnak!

1928. február 2-án született Apácaszakálla-
son (a mai Szlovákia területén). 1947 és 1951 kö-
zött elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet, 
vízépítő mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki 
tudomány kandidátusa (1961), később doktora 
(1978).

Ötvenegy éves kutatói-oktatói múlttal 
rendelkezik. Pályáját Németh Endre professzor 
kutató munkatársaként kezdte, majd tizenkét 
éven át az MTA tudományos kutatójaként a 
BME I. Vízépítési Tanszékén dolgozott, s ezalatt 
számos kutatási témával foglalkozott. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem Vízellátás-Csatornázási 
Tanszékének alapítója (1963), harminc éven át a 
tanszék vezetője. 1996-tól nyugalmazott egye-

A vízellátás alapgépe a szi-
vattyú, amely folyadék, illetve 
zagy szállítására szolgál. 2003-
ban jelent meg Józsa István „Ör-
vényszivattyúk” című, hiánypótló 
szakkönyve, amely a gépek konst-
rukciójáról, üzemeltetéséről és 
karbantartásáról adott átfogó is-
mereteket. A könyv néhány év alatt 

elfogyott, víziközműveink gépészmérnökeinek, 
üzemeltető szakembereinek alapművévé vált.

Az elmúlt tíz évben tovább fejlődött a 
gyártástechnika, előtérbe kerültek – főként 
energia-megtakarítási célokkal – újabb üze-
meltetési koncepciók. Ezeket az új ismereteket 

foglalja össze Józsa István „Örvényszivattyúk a 
gyakorlatban” című új kötetében, mintegy 360 
oldalon.

A szerző „belülről látja” a gépek szerkezetét, 
erre szakmai életútja sok lehetőséget adott. A 
Ganz-MÁVAG gyár szivattyúkonstruktőreként 
a gépek szerkezeti kialakítása terén szerzett 
különleges ismereteket, mely ismeretek fel-
használásra, és egyúttal szerves kiegészülésre 
kerültek később a Fővárosi Vízműveknél, ahol 
Józsa István a közmű gépházainak üzemfej-
lesztőjeként, tervezőjeként és az üzemeltetés 
irányítójaként dolgozott. 

A könyv tartalomjegyzéke és megrendelési 
segédlete elérhető a MaVíz honlapján.

kiadásra kerül
Józsa istván 
úJ szakkönyve 
a szivattyúkról

Idén 85 éve született 
Dr. Öllős Géza, szinte mind-
nyájunk tanítója, a magyar 
víziközműves szakirodalom 
legnagyobb egyénisége.

A Magyar Víziközmű Szövetség „Víz az Élet” 
Alapítványa minden évben meghirdeteti a 
főiskolai, egyetemi hallgatók és 35 évüket be 
nem töltött pályakezdő szakemberek számára 
a Víz és Innováció pályázatot. A kezdeménye-
zés célja, hogy a fiatal szakemberek részvételét 
erősítése, és növelje a víziközmű szolgáltatás 
jelenlegi gondjainak végiggondolásában és 
megoldásában, különös tekintettel a környe-
zettudatos gondolkodás és a fenntartható fej-
lődés elvének elterjesztésére.

A Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége 
a Soproni Vízmű volt vezérigazgatójának, Ha-
vas András halálának első évfordulója alkalmá-
val, az egykori vezérigazgató emléke előtt tisz-
telegve a MaVíz „Víz az Élet” Alapítványa Víz és 
Innováció Díját a jövőben Havas András Víz és 
Innováció Díj néven adja át a víziközmű szektor 
legtehetségesebb fiataljának.

Havas
andrás
víz és
innováCió
díJ



Tűzcsap beépítés

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 
H-2000 Szentendre     Telefon:     26  501-501
Dobogókői út 5.        Telefax:     26  501-502
www.hawle.hu        E-mail : info@hawle.hu

Nr. 5081 Föld feletti tűzcsap
„h8“

KTB 2B DN 80 / DN 100

Nr. 5082 Föld feletti tűzcsap
„h8“

FIX 2B DN 80 / DN 100

Nr. 5006 Föld feletti tűzcsap
NOSZTALGIA

FIX 2B DN 80 / DN 100

Nr. 5073 Föld alatti tűzcsap
DUO

DN 80

Rendszerben gondolkodunk Föld feletti tűzcsapok

Nr. 3461 Univerzális tűzcsapkulcs

Nr. 3481 Univerzális alátétlemez
tolózár csapszekrényekhez

Talpas könyökök Nr. 1750 Csapszekrény tolózárakhozNr. 1950 Csapszekrény

Nr. 5046 Nr. 5490 Nr. 5045

Tolózárak

E-tolózár E2-tolózár A-tolózár

Alkatrészek, kiegészítők

Törőcsavarok Ékgyűrű Tűzcsap szivárgó

B-vakkapocs Elzárósapka Tűzcsap dugattyú és 
tömítés

ÚJ generációs 
ULTRAGRIP 2.0

a nagytoleranciájú  
húzásbiztos 

csőkötés rendszer

2012-óta elérhetők a Viking Johnson magyarországi márka képvi-
seleténél a - Kristály Kft-nél a - második generációs új ULTRAGRIP 
2.0 csőkötések, amelyek, azóta is bizonyítják tökéletességüket.

A progresszív kötési mechanizmust biztosító csőkötés első gene-
rációját már 2004 óta alkalmazza az angol Viking Johnson gyártó 
cég minden partnere

A költséghatékony és hosszútávon biztonságosan alkalmazható 
csőkötések a hazai vízmű szolgáltatóknál sok ezer esetben könnyí-
tették meg a hibaelhárítást az elmúlt évek során.

Büszkén mondhatjuk el, hogy az UTRAGRIP család második ÚJ 
generációja a hazai szolgáltatók ötletei és tanácsai alapján több-
éves fejlesztő munka eredményeként született meg.

A főbb módosítások a következők voltak:

Kiterjesztett húzásbiztos mérettartomány  DN40-DN400 
 A legnagyobb külső átmérő: D442 mm 

 A legnagyobb tolerancia: 44 mm  

Megnövelt névleges nyomás:  PN16 bar; DN40-DN300 mm-ig  
 PN10 bar; DN350-DN400 mm-ig

Tökéletesített tömítő felület: A szabadalmaztatott egyedi megoldás által a kazettás tömítőgumi 
egyenetlen felületen is képes a csöpögés-mentes csatlakozást létrehozni.

A húzásbiztosító szegmensekre felhordott ipari gyémántszemcsék a csatlakozási részen 
körkörösen, egyenletesen nagy felületen tapadnak a csőre, annak felületét nem sértik fel.

A progresszív kötés kúpossága miatt, a csőnek 10 mm tengelyirányú elmozdulása megengedett, 
ami a szorítóerőt növelve tapadási súrlódását tovább növeli.

A húzásbiztosító rendszer megújítása által biztosított, hogy a szegmensek a szállítás során, a 
szerelés előtt is a legnagyobb tolerancián maradnak, nem kell igazítani a rajtuk.

A húzásbiztosító szegmensek és a tömítő felületek összehangolása által a rendszer együtt 
dolgozik és hosszútávon biztonságos kötést nyújt a felhasználók számára.

Alkalmazhatók: PVC, PE, PP, PEX, Acél, GÖV, ÜPE, azbesztcement csövek kötésére

Változatok: karimás, egyenes összekötő, végzáró sapka, szűkített csatlakozó, PE csőre  
hegeszthető kivitel

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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