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Huszonöt előadása külföl-
dön hangzott el, amelyek-
kel a vízellátás-csatornázás 
tudományos ismereteinek 
terjesztését segítette elő.

A Magyar Tudományos 
Akadémia Vízgazdálkodás- 
tudományi Bizottságának 
tag ja, hosszú ideig a vízellá-

tás-csatornázási szakbizottság elnöke. A Magyar 
Hidrológiai Társaságban előbb titkári teendőket 
látott el, majd 1959 és 1986 között a Hidrológiai 
Közlöny főszerkesztője volt, 1987 óta a szerkesz-
tőbizottság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társa-
ság tiszteletbeli tagja, a Magyar Higiénikusok 
Társasága tiszteletbeli tagja. Az Amerikai Vízmű 
Szövetség (AWWA RF) szemináriumi munkabi-
zottságának tagja.

Jelentősebb kitüntetései: Vásárhelyi Pál- 
emléklap (1958), Wein János-emléklap (1962), 
Schafarzik Ferenc-emlékérem (1971), Bogdán fy 
Ödön-emlékérem (1979), Eötvös Lóránd-díj 
(1992), Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Kvas-
say Jenő-díj (1995), Gábor Dénes-díj (1996), 
Reitter Ferenc-díj (2003). Nyugodjék békében.

Tanszékének alapítója (1963), harminc éven 
át a tanszék vezetője. 1996-tól nyugalmazott 
egyetemi tanár, 1997-től a BME professzor 
emeritusa. Kutatói pályafutása alatt a felszín 
alatti vizek, a szűrőkutak, a vákuumkutak, a 
karsztvizek hidraulikájával, valamint víz- és 
szennyvíztisztítással foglalkozott. Huszonkét 
egyetemi jegyzete a graduális és posztgra-
duális oktatás megalapozását és fejlesztését 
szolgálta. Könyvei a szakterület ismereteinek 
elméleti és gyakorlati továbbfejlesztését segí-
tették elő, és egyben az oktatási intézmények-
ben folyó munkát is támogatták. A hazai és kül-
földi tanulmányainak száma 250 feletti (ebből 
harminc külföldön jelent meg). Mintegy 250 
előadást tartott hazai és külföldi fórumokon. 

Életének 86. évében, 2014. január 7-én elhunyt 
dr. Öllős Géza, a műszaki tudomány doktora, 
professzor emeritus, szinte mindnyájunk tanító-
ja, a magyar víziközműves szakirodalom legna-
gyobb egyénisége.

1928. február 2-án született Apácaszakál-
lason (a mai Szlovákia területén). 1947 és 1951 
között elvégezte a Budapesti Műszaki Egyete-
met, ahol vízépítő mérnöki oklevelet szerzett, a 
műszaki tudomány kandidátusa (1961), később 
doktora (1978). Pályáját Németh Endre pro-
fesszor kutató munkatársaként kezdte, majd 
tizenkét éven át az MTA tudományos kutató-
jaként a BME I. Vízépítési Tanszékén dolgozott, 
s ezalatt számos témával foglalkozott. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem Vízellátás-Csatornázási 

Józsa István szakkönyve a magyar gép-
gyártás olyan területét mutatja be, amely 
jelentős helyet foglal el a magyar ipar fej-
lődésében a dualizmus korától napjainkig. 
Technikatörténeti könyv, amely a műsza-
ki szerkezetekre koncentrál, ugyanakkor 
tisztelettel adózik a fejlesztő mérnök ősök 
eredményei előtt. Fejlődésében láttatja a 
szivattyúk modernizálása felé vezető utat, 
kiindulva a dugattyús szivattyúktól a cent-
rifugál szivattyúkon keresztül a propeller 
szivattyúkig.

A Ganz-gyár szivattyúkonstruktőre-
ként a szerző maga is tevékeny részese 
volt ennek a szivattyútörténetnek, ezért 
a kötet tartalmi gerincét az egyedi, hazai 
nagy beruházások szivattyúzástechnikai 
eseményei adják. A könyv szivattyúk fejlő-
déstörténetén keresztül nyújt betekintést 
a legkülönbözőbb gazdasági ágazatok ese-
ményeire, valamint a múlt század iparának 
vezetési szemléletére. Ezek a különleges 

esetek a szerző szubjektív megítélésén, illetve a 
szivattyúk fejlesztésén keresztül világítanak rá 
az egyiptomi vagy a nyugatnémet szivattyúex-
port eseményeire, valamint a szovjet–magyar 
fejlesztési munkák különleges szemléletére, 
ami a mai gépészmérnökök számára izgalmas 

„időutazást” jelent.
A gépekről máshol fel nem lelhető fény-

képeket és összeállítási rajzokat közöl, pontos 
méret-, típus-, teljesítmény- és hajtásadatokkal. 
A könyv szerves részét képezi az a 60 oldalas 
melléklet, amely muzeális belvízmentesítő 
gépházak és múzeumok régi szivattyúit, gé-
pegységeit és berendezéseit mutatja be rész-
letesen.

A/4-es formátum, keménytábla, 220 oldal, 

rendelési ár: 3000 Ft + 5% ÁFA

Megrendelhető: Invest-Marketing Bt.

e-mail: invest.bt@chello.hu

telefon: +36-20/91-20-988

a hazai szivattyúGyártás
története a XX. századBan

elhunyt
proF. dr. öllős Géza 
proFesszor emeritus 
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HAWLE-GOLYÓS 
VISSZACSAPÓSZELEP

A hazai fejlesztésű és gyártású Hawle 
golyós visszacsapószelep a nyo-
mott szennyvízrendszerek, szenny-
vízátemelők visszaáramlásgátló 
szerelvénye. A GSK-nak megfelelő 
szinterbevonatnak köszönhetően a 
szelep 100%-os korrózióvédelemmel 
van ellátva, a szabad fémfelületek pe-
dig rozsdamentes acélból készültek. 

A névleges méretnek megfelelő (DN 
50-300) szabad keresztmetszetű 
átáramlás a lehető legkisebb hid-
raulikai ellenállást eredményezi. Az 
egyik oldali laza karima szavatolja 
az egyszerű cserét meglévő- és új 
hálózatok építésénél is. A beépít-
hetőséget és karbantartást meg-
könnyítő további megoldás többek 
között a csuklós szelepfedél radiá-
lis tömítéssel, melyhez saválló köz-
darabbal készült ürítő-/öblítőnyílás  
is rendelhető opcionálisan.



Hirdetéssel kapcsolatos további
információkat talál a MaVíz honlapján:
http://www.maviz.org/vizmupanorama

PANORÁMA

VÍZ
A víziközmű-ágazat

szakmai lapja

belív  borító

1/1 oldal   1/1 oldal – első borító belső oldala
100.000 Ft 150.000 Ft

1/2 oldal               1/1 oldal – hátsó borító belső oldala
60.000 Ft  150.000 Ft

1/4 oldal  1/1 oldal – hátsó borító külső oldala
35.000 Ft  200.000 Ft 
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Szót adunk 
a szakmának!


