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A két hír szinte korszakváltást je-
lentett a magyar víziközmű-szol-
gáltatás történelmében. Egyrészt 
elindult az a folyamat, melynek 
eredményeképpen minden külön 
ráhatás nélkül 25 év elteltével már 
csak feleannyi ivóvizet termelnek 
és feleannyi szennyvizet kezelnek 
a közművek, mint 1990-ben, más-
részt a szolgáltatók (jó néhány 
közülük több mint 100 év után), 
valamint az ipari, szellemi háttér 
szereplői érdekképviseletet kaptak.

A születésnapot ünnepelni illik. A MaVíz Elnöksége a Titkárság dolgo-
zóival együtt összeállított egy egész évre szóló ünnepi rendezvénynaptárt 
a „munkával ünnepeljünk” régi szlogen szellemében. A munkát a rendez-
vények megszervezése, lebonyolítása tette ki. Gondoljunk csak bele, hogy 
egy rendezvényszervezésben amatőr csapatnak mit kellett teljesítenie. 
A „hagyományos”, kötelező, minden évben megtartandó értekezletek, 
versenyek, konferenciák, ünnepek száma mintegy tizenöt. Víz világnapi 
ünnepély, víziközmű konferencia, szerelőverseny, főmérnöki értekezlet, 
közgyűlés stb. 100-200 résztvevővel. Ezt a sort egészítették/egészítik ki a 
jubileumi rendezvények, úgymint: 
• Fórum a víziközmű-ágazat jelenéről és jövőjéről;
• Víztiszta jövő – kapcsolatépítő workshop;
• Ünnepi igazgatói értekezlet az elmúlt 25 év vezetőinek részvételével;
• Két ünnepi szakmai értekezlet:
 – Csőhálózati Szakmai Nap – Az ivóvízhálózat helyzete, rekonstrukciók; 
 – Membrán Szakmai Nap – Az ultraszűrés és alkalmazása 
  a víziközművek technológiai rendszerében.

Szakmai és szervezési szempontból talán a szeptember végi „Best Practice” 
nemzetközi konferencia állította a legnagyobb feladat elé a MaVíz mun-
kavállalóit. Ilyen jellegű eseményre először került sor az eltelt 25 év alatt.

A 2015. szeptember 29-én és 30-án a Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében megtartott rendezvény előkészítési koncepciója 
értelmében két fő témakörben volt szükség a magyar hallgatóságot is 
érdeklő szakterületeket és az azokat jól ismerő előadókat találni. Az első 
 témakörnek a víziközmű-szolgáltatás szabályozásával, a nemzeti ellátási 
struktúrák kiépítésének kérdéseivel, a másodiknak pedig a korszerű tech-
nikákkal és az ezekkel összefüggő, energiahatékonyságot növelő intéz-
kedések megoldásaival kellett foglalkoznia. A programszervezők több 

hónapos munkáját dicséri, hogy az előadók nagyon széles tartományban, 
szinte egyetlen ismétlődés nélkül fedték le a két témakört. 

A Dr. Áder János köztársasági elnök fővédnöksége alatt megtartott 
rendezvény első külföldi előadója, Kalanithy Vairavamoorthy professzor 
Srí Lankáról érkezett. Colombóban található a Nemzetközi Vízgazdál-
kodási Intézet (IWMI) központja, amelynek a professzor egyik vezetője 
és egyben a Global Water Partnership Műszaki Bizottságának is tagja. 
Kulcselő adásának néhány gondolata: a Föld vízigénye 2035-re meg-
duplázódik. Szemléletet kell váltani: a hulladékot, a szennyvizet készlet-
ként szükséges kezelni. Kitért a membrántechnológiára mint fenntart-
ható megoldásra. 

David Michaud, az IAWD Duna Víz Program vezetője a Világbank 
ausztriai irodájából Kelet- és Dél-Európa országainak vízellátási kérdése-
it hasonlította össze az ausztriai helyzettel főleg gazdasági szempontból. 
Amíg szerinte Magyarország és nyugati szomszédja mindent elkövet a 
költségek díjból való kiegyenlítése érdekében, addig a délkeleti országok 
egyelőre különféle adók formájában egészítik ki a bevételeket.

Renée Bergkamp asszony (VEWIN, holland testvérszövetség) tájékoz-
tatása szerint Hollandiában egy hosszabb folyamat során 229-ről  10-re 
csökkentették az ivóvízellátó szolgáltatók számát. Két irigylésre méltó 
adat: a díjak fedezik a költségeket, az értékesítési különbség pedig csak 5%.

Az első témakörben összesen 8 külföldi és 4 magyar előadás hangzott 
el a mintegy 140 főnyi hallgatóság előtt. Nagyon érdekes volt  Dr.  Szabó 
Iván ismertetője a magyar vízszolgáltatás történetéről: 1945 és 1969 
között zajlott le az ún. első szegregáció, amely 430 víziközművet ered-
ményezett, ezt a számot csökkentették 34 megyei/nagyvárosi vállalatra. 
1990 után az önkormányzati törvény hatására történt meg a második 
 szegregáció, az eredmény egy kb. 450-es szám. Ezt sikerült az újabb integ-
rációval 40 körülire csökkenteni. A történelem gyakran ismétli önmagát.

a 25 éves mavíz nemzetközi 
konFerenCiával is ünnepelt a 
negyedszázados születésnapon

VáRszeGi csaba
Magyar Víziközmű Szövetség

A http://www.ovf.hu/hu/erdekessegek/25-eve-tortent cím alatt 
az alábbiakat olvashattuk idén tavasszal az 1990. év eseményeiről:

Jelentősen emelkedett számos fogyasztási cikk és szolgáltatás 
ára. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ára 336 százalékkal nőtt.

A ForrÁS Tanácsi Víz- és Csatornamű Vállalatok 
Egyesülésének felszámolását követően megalakult a Víz- és 
Csatornaművek országos Szakmai Szövetsége. A Szövetség 
máig legfontosabb feladata a víziközmű-szolgáltatók szakmai 
szempontok alapján történő érdekképviselete. A Szövetség 
elnökévé Szőke Ferencet, főtitkárává pedig dr. Papp Máriát 
választották.
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A második témakörben a 6 külföldi mellett 3 magyar előadás hang-
zott el. Szintén holland csodálnivaló a NEREDA szennyvízkezelő eljárás. 
Rosalie Rosink asszony előadása hihetetlen előnyöket ismertetett a 10 év 
alatt kifejlesztett technológiáról. Elmarad az elő- és utóülepítés, egy ún. 
tank megoldást alkalmaznak. Így 75%-kal kisebb a „footprint”, ugyanakkor 
25-35% az energiamegtakarítás. Számos ipari alkalmazás mellett bemuta-
tásra került 10 szennyvízkezelő telepi felhasználás.

Ladislav Bartos úr Csehországból ismertette az ötvenes-hatvanas 
években épült számos cseh felszíni vízmű szükségessé vált rekonstruk-
ciójának elemeit. Konkrét példákon keresztül mutatta be az új technoló-
giákból származó előnyöket. Két példa a sok közül: az egyik vízműben 
filtralite fantázianevű új szűrőanyagot alkalmaznak, amelynek egyik fő 
előnye a ritkábban szükséges öblítés. A másik: nagyüzemi kísérleteket 
folytatnak kerámia membránszűrőkkel. Megfontolandó Bartos úr egy 

hangsúlyozott módszertani tanácsa: az előkészítésnél vizsgáljunk meg 
minden lehetséges változtatást, a kivitelezés során már nagyon költsé-
ges lehet egy-egy módosítás.

A Hamburgi Vízmű Felügyeleti Bizottságának tagja, Christoph Cze-
kalla Németország második legnagyobb városának víziközművekkel 
kapcsolatos energiapolitikáját mutatta be. Irigylésre méltó az intézke-
dések sora: 
• A szivattyúüzem optimalizálásával 10%-kal csökkent az energiafelvétel;
• A Hagenbeck Állatkertet geotermikus energiával fűtik 110.000 kWh/év 

megtakarítást eredményezve;
• A közcsatorna meleg szennyvizével, hőszivattyúk segítségével lakótele-

pet fűtenek;

• A szennyvíztisztítók levegőztetőberendezésének átalakításával 50%-
kal csökkent az energiaigény;

• Az iszap- és rothasztottgáz-égető telep energiáját egy gázturbina 
(5,2 MW), egy gőzturbina (5,2 MW) és egy gázmotor (2,0 MW) hasz-
nosítja 1998 óta;

• Szennyvíztisztító telepen termelt metánt táplálnak vissza a hálózatba;
• 2014-re három szélerőmű épült két szennyvíztisztító telepen;
• Napelemrendszereket üzemeltetnek.

Mindezt saját anyagi erőből valósították meg.

Itthon is megindultunk ezen az úton. Böcskey Zsolt, a ZALAVÍZ Zrt. mű-
szaki igazgatója Zalaegerszeg város szennyvíztisztítójában végrehaj-
tott energia-visszanyerő intézkedésekről számolt be. Az ÖKOVÁROS 
program keretében a rothasztott szennyvíziszapból biogázt nyertek. 

 Nyersanyag-kiegészítésként 2013 óta szerves hulladékot rothasztanak 
együtt az iszappal, így megduplázódott a gáztermelés. A biogázzal gáz-
motort hajtanak, illetve szűrés után a gáz egy részét töltőállomáson ke-
resztül gépkocsik hajtására alkalmazzák. A saját kocsipark mellett 10 sze-
mélyszállító városi busz is használja a biogázt.

Megható volt, hogy majdnem minden külföldi előadó kivetített diák-
kal köszönte meg a MaVíz meghívását.

Az előadások anyaga letölthető a MaVíz honlapjáról.

Az MTA díszterme adott otthont a konferenciának David Michaud világbankos szemszögből közelítette meg a gazdasági kérdéseket

A MaVíz elnöke és főtitára dr. Makai Martina helyettes államtitkárral értekezett Vairavamoorthy professzor vezérelőadásában a fenntartható települési 
vízgazdálkodásról beszélt


