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cégnek köszönhetően nemcsak újabb világ
színvonalú technika valósult meg hazánkban, 
hanem munkavállalók újabb százai kerültek a 
víziközműszakma világába.

A jelen és a közeljövő egyik központi kér
dése az idős, nem mindig a legkorszerűbb 
anyagokból megvalósított ivóvízhálózatok és 
szennyvízcsatornák rekonstrukciója. Három 
előadás ismertette azon hálózati és szerel
vény újdonságokat, amelyek beépítése több 
évtizedre levenné a gondot az üzemeltetők 
válláról.

Országunk főleg délalföldi vidékein a meg
engedett határértéken belül ugyan, de még 
mindig vasmangán tartalmú vizet termelnek az 
ellátást biztosító kutak. A fogyasztói panaszok 
elkerülése céljából van olyan üzemeltető, amely 
évente rászorul szinte az egész hálózat valami
lyen módon történő tisztítására. Egy nagyon 
hatásos öblítési eljárás kedvező tapasztalatairól 
számolt be a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 
szakembere.

A két nap rendkívül pozitív tapasztalatai 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy 
bármiképpen is alakulnak a víziközművekkel 
kapcsolatos tulajdonosi, szerkezetátalakítási, 
hatósági kérdések, egy olyan fórumra, amely a 
biztonságos szolgáltatást támogató műszaki 
megoldások, innovációk országos szintű széles
körű bemutatását szolgálja, mindig szükség lesz.

járt a hulladékjellegű energiatározók felhaszná
lásában, a megújuló energiák hasznosításának 
figyelemmel kísérésében. A más területű inno
vációk (hőszivattyú, napenergiahasznosítás, 
biomasszaelőállítás) mellett a szennyvízkezelő 
telep a mai technikák két legfontosabb megol
dására is büszke lehet: a villamos energiát ter
melő gázmotorokat az iszaprothasztó termelte 
biogáz hajtja, a „maradék” végtermékből pedig 
egy korszerű komposztálósor készít termésnö
velő segédanyagot.

Az értekezlet második napja lényegében 
a Vízipari Tagozaté volt. A tizenhat előadásból 
nagyon nehéz bármelyiket is kiemelni, hiszen 
mindegyik megfelelt a hallgatóság elvárásának: 
ne cégbemutatás vagy már jól bevált termékek 
ismertetője legyen a fő téma, hanem az újdon
ság, az innováció. Az üzemeltetők szempontjá
ból talán az alábbi témakörök keltették fel az 
érdeklődést az átlagosnál jobban.

Két forgalmazó is foglalkozott a szenny
vízkezelők legnagyobb energiafalójával, a le
vegőztető rendszerrel. Várható, hogy az újon
nan kifejlesztett finombuborékos megoldások 
bevezetésével csökkenteni lehet a kezelő mű
vek energiafelhasználását.

Szintén – bár közvetett módon – energi
agazdálkodási előnyöket eredményez a nagy 
örömünkre hazánkban is egyre gyakrabban 
kiépített iszaprothasztó technológiai lépcső. 
Az ezzel foglalkozó előadás –  a bemutatott 
esettanulmányok mellett – érdekes üzemelte
tési kérdéseket is tárgyalt. Teljes „polgárjogot 
nyert” a rothasztás termékeként keletkező 
biogáz mint energiaforrás. Az elmúlt években 
korszerűsített szennyvízkezelők szinte kivétel 
nélkül biogáztermelő egységgel egészültek ki. 
A téma kiegészítő, új ismerete volt az ultrahan
gos biogázmennyiségmérő bemutatása.

Mindenki nagy örömére szolgált a médiá
ban is sok teret kapó új magyar szivattyúgyár 
felavatásáról szóló beszámoló. A külföldi anya

Lehet, hogy ennek is, de inkább a felfokozott 
érdeklődésnek köszönhető, hogy a jelentkezők 
létszámából (310 fő) egyáltalán nem lehetett a 
szektor előtt álló néhány – időnként bizonyta
lanságot keltő – változás valamilyen negatív ha
tására következtetni. Az előadásra jelentkezők 
száma nemhogy csökkent, hanem lényegesen 
túllépte például a tavalyi Főmérnöki Értekez
letét. A rendezvény nyújtotta szakmai bemu
tatkozás lehetőségére előzetesen jelentkezők 
közül három üzemeltetői és tizenhat vízipari jel
legű előadáshoz járult hozzá a program össze
állításáért felelős Műszaki Bizottság. A szakmai 
kiállításon harmincnyolc tagvállalat mutatta be 
legújabb fejlesztéseit, termékeit. A rendezvény
re rendkívül elegáns környezetben, az ország 
első, vadonatúj Four Points by Sheraton Hotel 
és Rendezvényközpontban került sor.

Nagypál Sándor alpolgármester, Kurdi 
Vik tor MaVízelnök és dr. Szalóki Szilvia MEKH
elnök helyettes üdvözlő szavai után az első 
napon különböző minisztériumok, hatóságok, 
intézetek felelős vezetői tartottak előadásokat 
a víziközműveket érintő legfontosabb időszerű 
kérdésekről, a szakma előtt álló néhány fela
datról. Hizó Ferenc NFMhelyettes államtitkár 
előadásából kiemelhető a minisztérium straté
giai céljairól és a 2014–2020 közötti KEHOP ter
vezéséről szóló tájékoztató. Nagyon informatív 
volt Kun Csaba (MEKH) előadása a víziközművek 
integrációjának pillanatnyi állásáról. Láng István 
főigazgatóhelyettesnek a júniusi árvíz tapasz
talatait összefoglaló értékelését követően egy, 
az árvizekkel kapcsolatban ritkán szóba kerülő 
téma következett: dr. Dunkel Zoltán, a Magyar 
Meteorológiai Társaság elnöke a védelem előké
szítését rendkívül módon segítő meteorológiai 
előjelzési tevékenységről számolt be.

A gasztrotörténeti és aktív szabadidős kísé
rőprogramok mellett az igazi szakmai csemegét 
a Kecskeméti Szennyvíztisztító telep megláto
gatása jelentette. A BÁCSVÍZ Zrt. mindig is élen 

A közelmúltban jelent meg Józsa István 
aranydiplomás gépészmérnök tollából a szivaty
tyúzási technológiában érdekeltek számára nél
külözhetetlen üzemeltetési szakkönyv. 

Megrendelhető: Invest-Marketing Bt.
e-mail: invest.bt@chello.hu, telefon: +36-20/91-20-988
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Október 14. és 16. között rendezte meg a Magyar 
Víziközmű Szövetség és a házigazda BÁCSVÍZ Zrt. az 
ország víziközműveinek műszaki vezetői értekezletét, 
amelyet néhány pesszimista jós az utolsó „valódi” 
főmérnökinek próbált beállítani.

várSzeGi cSaba
Magyar Víziközmű Szövetség



 

HAWLE-COMBIFLEX
A sokoldalúan variálható csomópont!

A Hawle-Combiflex rugalmas összeszerelé-
si módja biztosítja, hogy a csomópont teljes 
mértékben a helyi igényekhez és követelmé-
nyekhez alakítható legyen. A moduláris épí-
tésű Hawle-Combiflex DN 250 és DN 300-as 
méretekben érhető el 16 bar nyomásig. A 
vízszintes csatlakozáshoz különböző tolózá-
rak szerelhetők. Az elzáró szerelvények DN 
150-től DN 300-as méretig szerezhetőek be. 
A házi bekötés és a végelzárás közvetlenül  a 
csomópontról oldható meg ZAK rendszerrel.

A függőleges szerelvényezés karimás kö-
téssel lehetséges DN 100-as és DN 150-es 
méretben. A Hawle-Combiflex-szel megold-
ható tűzcsap, valamint légbeszívó-, légtele-
nítő szelepek beépítése, ezenkívül lehető-
vé teszi a teljes körű hozzáférést az ellátó 
hálózathoz szerviz és karbantartási munkák 
céljából. Az összes elem egymástól függet-
lenül, szükség és igény szerint variálható. 
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Tudta, hogy � eket a találmányokat 
Angliának kö� önhetjük?

POROLTÓ
George William Manby
1818

TELEFON
Alexander Graham Bell 
1876

KÖTŐIDOM 
Johnson Coupring 
1930

ÚJGENERÁCIÓS ULTRAGRIP 
KÖTŐIDOM CSALÁD 
VIKING JOHNSON, 2011

Húzásbiztos csatlakozás minden csőanyagon,

• DN40-DN400 mm között,
• PN16 nyomásfokozat:DN40-DN300 mm között,
• PN10 nyomásfokozat: DN350-DN400 mm között

FÉNYKÉPEZÉS 
William Henry Fox Talbot 
1835

FELFÚJHATÓ 
GUMIABRONCS 
John Boyd Dunlop, 
1887



siemens.com/sitransLUT400

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

Ipari műszerezés

–  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
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