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közgyűlés
Elfogadásra került a 2013. évi közhasznúsá-

gi jelentés, illetve mérleg, valamint a 2014. évi 
pénzügyi terv. Megállapítható, hogy a Társaság 
kiválóan gazdálkodik, példamutatóan alkalmaz-
kodik az anyagi lehetőségekhez, egy tökéletes 
nonprofit szervezet. 

Megválasztásra került az új főtitkár Gampel 
Tamás ügyvezető igazgató személyében. Az 
éves kitüntetések átvevői között az alábbi, vízi-
közmű-szakterületen dolgozóknak gratulálha-
tunk:

tiszteleti tag cím
•  Bukovszky András, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugalmazott csoportve-

zetője, a Vízellátási Szakosztály titkára

schafarzik Ferenc-díj
•  Németh Kálmán, a Soproni Víz mű Zrt. nyugalmazott főmérnöke
•  Dr. Szilágyi Mihály, az FCSM Zrt. nyugalmazott igazgatója, a Csatorná-

zási és Szennyvíztisztítási Szakosztály elnöke

Bogdánfy ödön-emlékérem
•  Tóth Mária, az ÉDV Zrt. szolgáltatás-környezetvédelem vezetője, 
 a Komárom-Esztergom megyei területi szervezet titkára 

pro Aqua-emlékérem
•  Gampel Tamás, a Zenner&Becker Kft. ügyvezetője, az MHT főtitkára
•  Dr. Jelen Tamás, az ÉDV Zrt. vezérigazgatója, a Komárom-Esztergom 

megyei területi szervezet elnöke
•  Kálmán Éva, a Soproni Vízmű Zrt. korábbi osztályvezetője
•  Pintér Csaba, a Kristály Kft. főmérnöke

XXXii. országos vándorgyűlés, szeged
A rendezvényre a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 

és Informatikai Karának tantermeiben került sor július 2–4 között. A nyitó 
plenáris ülésen Dr. Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke „Súly-
pontok a hazai vízgazdálkodás fejlesztésében”, majd Dr. Kozák Péter vízügyi 
igazgató „Az alsó-tiszai vízgyűjtők sajátosságai” címmel tartott nagyon ér-
dekes előadást. Az egy híján 140 előadást 11 szekcióban hallgathatta meg a 
350 résztvevő. A vízi közművekkel kapcsolatos 16 előadásra két szekcióban 
került sor. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb kérdés:

• Központi téma volt az ivóvízhá-
lózat állapota, a rekonstrukció igé-
nye. Egy előadás az azbesztcement, 
egy másik a feszítettbeton nyomó-
csövek problémáit ismertette.
• Elismerésre méltó az a törekvés, 
amit a Szegedi Vízművek és a Fővá-
rosi Csatornázási Művek előadása 

mutatott be: mindent el kell követni az energiamegtakarítás és az újra-
termelődő környezetbarát energiák fokozott felhasználása területén.

• Egy előadás szemléletesen ismertette a vízi közműveket sújtó egyre 
több terhelést és annak előre látható következményét: a fejlesztések 
és felújítások elmaradását.

A rendezvény harmadik napján a nemrég felújított Szent István téri víz-
tornyot, illetve a tápéi szivattyútelepet látogathatták meg a vándorgyűlés 
résztvevői.

A rendezvény záró plenáris ülésén egy nagyon szellemes, a helyi víz-
gazdálkodást bemutató film kíséretében Nádor István, a Nyugat-dunántúli 
Területi Szervezet elnöke hívta meg az MHT tagságát a 2015-ben tartandó 
XXXIII. vándorgyűlésre.

D-TECH Kft., Budapest
Az 1992-ben alakult kft. ipari szivattyúgyárak képviseletét, terméke-

ik forgalmazását és szervizét látja el korábbi szervezetekben megszer-
zett tapasztalatok alapján. Fő partnerük a 2000-ben alapított FLOWSER-
VE cégcsoport, mely 18 ország mintegy 50 nagy hagyományú, főleg 
centrifugálszivattyúkat gyártó vállalatának egyesülése. Magyarorszá-
gon nagy hagyománya van pl. a Worthington (nagy teljesítményű cent-
rifugálszivattyúk), a Pleuger (búvárszivattyúk), a MONO (csigaszivattyúk) 
alkalmazásának.

mAvíz új Belépők

A nyár elején zajlott le az MHT két legnagyobb 
rendezvénye. Május 27-én tartotta meg a Társaság 
éves közgyűlését, július 2–4. között pedig Szeged 
látta vendégül a legnagyobb szakmai esemény, az 
éves vándorgyűlés részvevőit.

A Magyar Hidrológiai Társaság Országos
Vándorgyűésének elnöksége



 

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 hidraulikai 
ellenállást eredményezi. Az egyik oldali 
laza karima szavatolja az egyszerű cse-
rét meglévő- és új hálózatok építésénél 
is. A beépíthetőséget és karbantartást 
megkönnyítő további megoldás többek 
között a csuklós szelepfedél radiális tö-
mítéssel, melyhez saválló közdarabbal 
készült ürítő-/öblítőnyílás  is rendelhető.
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HÁZI BEKÖTÉSI ANYAG
MEZŐ LÁSZLÓ (NYÍRSÉGVÍZ)

UNIVERZÁLIS GOLYÓSCSAPOK
... UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK ...

POLIETILÉN CSŐ, VAGY FÉM?
NEM KÉRDÉS! ITT A MEGOLDÁS!

• Kisebb raktárkészlet

• Rövidebb szerelési idő

• Szolgáltató költségei csökkennek

JÓVÁHAGYOTT
ANYAGÖSSZETÉTEL!

KIVÁLÓ

HÁZI BEKÖTÉSI ANYAG
MA ÉS A JÖVŐBEN IS!

CSATLAKOZÁS POLIETILÉN
ÉS FÉM CSŐRE EGYARÁNT

MEZŐ LÁSZLÓ (NYÍRSÉGVÍZ)
hálózati karbantartó ötlete alapján
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A német környezetvédelmi hivatal 
higiéniai rézötvözetekre vonatkozó 
összetételjegyzéke (hcacl) pozitív 

listáján jóváhagyott greiner 
anyagösszetétel




