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a jövőt illetően újra módosítják a víziközmű-szolgáltatásról szóló tör-
vényt a felhasználónak nyújtott vízdíj-kompenzáció önkormányzat általi 
megfizetésének tekintetében, és egyéb módosítások mellett a szolgal-
mi jogok bejegyzését is eltolják várhatóan 2020. év végére.

A kiszervezés tekintetében változik az 2013. évi 58-as kormányren-
delet. A 2016. évi 16-os kormányrendeletben kötelező végzettséghez 
kötik a mintavételezés elvégzését, a 2015. évi 57-es kormányrendelet-
ben független energetikai szakreferenst írnak elő, és a 2013. évi 541-es 
kormányrendeletben a létfontosságú rendszerelemeknél lejjebb viszik 
a kapacitásokat, így az sokkal több vízműt fog érinteni. Radács Attila 
mondandója második részében tizenkét olyan kérdéskört ismertetett, 
melyben a műszaki bizottság vizsgálódott, és véleményét ajánlásokban 
fogalmazta meg.

A plenáris előadások közül a legnagyobb érdeklődést Németh Lajos 
meteorológus	„Mi	lesz	veled,	időjárás?”	címmel	és	„Éghajlatváltozás	vagy	
-ingadozás?”	 alcímmel	 tartott	 előadása	 váltotta	 ki.	 Mondandójának	 lé-
nyegesebb elemeit érdemes ideidézni. Arról beszélt, hogy az emberiség 
oly mértékben gyarapodik, hogy ma már 7,5 milliárd ember él a Földön. 
Az élhető területek – pont az éghajlatváltozás hatására – viszont egyre 
inkább	zsugorodnak.	Még	mindig	folyik	a	vita,	hogy	a	változásokat	em-
beri tevékenység okozza, vagy amúgy is változna a klíma, esetleg a kettő 
együtt eredményezte, de maga az éghajlatváltozás kétségtelen tény. A 
kiotói jegyzőkönyv már 1997-ben azt prognosztizálta, hogy a Föld átlag-
hőmérséklete 2100-ig legalább 0,3, de legfeljebb 4,8 Celsius-fokkal fog 
emelkedni, ezen belül a szárazföldeké 1,3 fokkal. A gleccserek zsugorod-
nak és eltűnnek, a sarki jégtakaró olvad, a tengerszint 10–30 cm-t emel-
kedett. A legnagyobb kérdés az, hogy sikerül-e ezt az általános felmele-
gedési folyamatot megfékeznünk, és 2 fok hőmérséklet-emelkedésnél 
megállítanunk, miként azt tavaly a párizsi klímacsúcs célul tűzte ki. Ez 
azért fontos, mert a 2 fok az a limit, ami fölött már visszafordíthatatlanná 
válnak a folyamatok, állat- és növényfajok vándorolnak és pusztulnak 
ki, vagyis súlyosan sérül a biológiai sokféleség, ennek következményei 

Egy rendezvény sikerét az dönti el, hogy 
mi az, amit hoz, és mi az, amit visz. Ha a 
„visz”-szel kezdem, akkor ez a ráfordított 
idő és a részvételi díj, de az, amit hoz, 
jóval többet nyom a latban. Az értekezlet 
szakmai tartalmában hasznos és érdekes 
volt, alkalmat adott olyan eszmecserékre, 
melyek igazán relevánsak, élményszerű volt 
egy-két felvillanás, és még jól is érezhettük 
magunkat.

Az	első	napon,	október	12-én	Kurdi	Viktor,	a	MaVíz	elnöke	azzal	nyitotta	
meg a Főmérnöki Értekezletet, hogy túl az előadásokon is van mit meg-
beszélnünk egymással, és sorolta gondjainkat. Viszont volt egy jó híre: 
a	minisztérium	konzultációt	 kezdeményezett	 a	MaVíz-zel	 a	 közműadó	
kivezetésének lehetőségéről.

A „kiskonferencián” résztvevők száma a korábbiakhoz képest gyara-
podott, idén már 263-an voltunk, további változás, hogy egyáltalán nem 
volt vízipari kiállítás, csak poszterelőadás.

A plenáris ülésen Szlávik Lajos rokonszervezetünkről, a 100 éves 
MHT-ról	 tartott	 előadást,	 arról	 a	 szervezetről,	 melynek	 egyénileg	 sok	
vízműves	 tagja	van.	Mondandójában	 leginkább	figyelemre	méltó	az	a	
két szervezeti cél volt, amit a jövőt illetően maguk elé tűztek, éspedig a 
vízgazdálkodás zavartalan működésének biztosítása, illetve az, hogy a 
klímaváltozás hazánkban minél kevesebb kárt okozzon.

Radács Attila, a műszaki bizottság elnöke rögtön azzal nyitott, hogy 
ami	állandó	a	munkánkban,	az	a	jogszabályok	folyamatos	változása.	Így	
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A negyedórás előadások két szekcióban, értelemszerűen az ivóví-
zellátási és a szennyvízelvezetési, -tisztítási szekcióban folytak. Többen 

egyetértettünk abban, hogy a szennyvizes 
szekció szakmailag erősebb volt a vizesnél, 
amit talán az magyaráz, hogy a szennyvízelve-
zetés-tisztítás fejlődése még intenzív, a vízellá-
tásé letisztult, és inkább lassul.

Nyilvánvalóan nem lehet minden szek-
ció-előadásról beszámolni, de a szubjektív 
alapon történő kiválasztottakról essék azért 
egy-két szó.

Balogh	Csaba	az	ivóvízhálózatok	vízveszte-
ség-csökkentésénél, tényfeltárásánál, tervezé-
sénél alkalmazható hálózatszimuláció áldásos 
hatását ecsetelte, azt hangsúlyozva, hogy az 
efféle modellalkotás olcsó, gyors, sok változa-
tot lehet kialakítani, és alkalmazásával többlet-
információhoz lehet jutni.

Dózsa Péter egy hatalmas biofilter épí-
tését mutatta be, igaz, az egy bulgáriai hul-
ladéklerakónál épült, de nagyszerűen alkal-
mazható szennyvíztisztító létesítmények 
szaghatásainak semlegesítésére. Varga Ákos 
Czakó  Lajossal a regionális szennyvízelve-
zető rendszerek szag hatásait vizsgálta négy 
víziközmű-szolgálta tó 286 regionális jellegű 
rendszerén, téli és nyári üzemállapotnál. A 
vizsgálat arra terjedt ki, hogy milyen erős a 
tapasztalt szaghatás, és milyen erős a szag-
hatást okozó kén-hidrogén betonkorróziója. 
Nos, arra az érdekes megállapításra jutottak, 
hogy a szaghatás nem elsősorban a tartózko-
dási időtől, még csak nem is a hőmérséklet-
től függ elsődlegesen, hanem attól, van-e a 
rendszeren olyan műtárgy vagy csatornasza-
kasz, ahonnan oltóvízként berothadt szenny-
víz	 kerül	 a	 rendszerbe.	Mindezek	 alapján	 azt	
javasolják, töröljék az előírt 6 órás maximális 
tartózkodási időt, már a beruházások során 
gondoskodjanak a berothadást megelőző 
rendszerek létesítéséről, és biztosítsák az át-
öblíthetőséget. Pieskó Erzsébet érdekes előa-
dást tartott a városi szennyvízcsatorna-háló-

pedig beláthatatlanok. A Kárpát-medencében sem jobb a helyzet, vagy 
ha mégis jobb lesz, pont azért fognak idevándorolni mások.

Pótbeszélgetés Németh Lajossal
Az előadást követően furdalt a kíváncsiság, és Németh Lajost tovább kérdeztem.

Zsebők Lajos: Bennünket vízszolgáltatóként a hőmérséklet-emelkedés és a rendkívüli hőhullámok árbe-

vétel szempontjából kellemesen érintenek, hiszen ilyen időszakokban sokkal jobban fogy a víz. Ha esik, 

nem annyira fogy, mégis a mélységi vizek utánpótlása szempontjából – legalábbis hosszú távon – ez egy 

izgalmas kérdés. Mit hoz nekünk az éghajlatváltozás?

Németh Lajos: Ha a százéves csapadékátlagok változását nézzük, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan csökken, 

igaz, nem oly drasztikusan, mint ahogy az átlaghőmérséklet növekszik. Ennél fontosabb, hogy időben és térben a 

csapadék eloszlása a szélsőségek felé mozdult el. Tehát a csapadékosabb telek és a száraz, de zivataros, jégesős 

nyarak egyre szaporodnak. A csapadék kisebb területekre koncentrálódva, nagy intenzitással jelentkezik, így a 

hirtelen lezúduló víz nagyobb része lefolyik, nem tud beszivárogni, és nem képes a felszínközeli és a mélységi 

vizeket oly mértékben táplálni, mint korábban. Egyszerűen úgy fogalmazhatok, hogy a hasznosuló csapadék-

mennyiség átlaga folyamatosan csökken. Éppen ezért a mezőgazdaságnak már most öntözésen és szárazság-

tűrőbb haszonnövények termesztésén kell gondolkoznia. A mélységi vizeknél ez hosszú távú folyamat, hisz ezek 

pótlódása években, évtizedekben mérhető, de számíthatunk erre a hatásra.  

Zs. L.: Mit jelent a globális éghajlatváltozás a Kárpát-medencében? 

N. L.: A kitettségünk nagyobb, mint a környezetünknek, mind a hőmérséklet-emelkedést, mind pedig a csapadék-

viszonyokat tekintve. A mediterrán területekre jellemző klíma feljebb tolódik, egyre inkább ez fogja jellemezni 

hazánk időjárását is.

Zs. L.: Egyes kutatók azt állítják, hogy az iskolában tanultakkal ellentétben az édesvízkészlet földi mére-

tekben nem állandó, hanem folyamatosan csökken. Mindezt arra alapozzák, hogy a növényzet, az erdők 

ritkulásával, a beépítettség, a fedettség növekedésével a szárazföld feletti párolgás és az ebből lehulló 

csapadék mennyisége csökken, így a kis vízkörök egyre inkább veszítenek a jelentőségükből. Helyettük 

a nagy vízkörök válnak meghatározókká, vagyis a tengerek, az óceánok a hőmérséklet-emelkedés követ-

keztében egyre többet párologtatnak, a csapadék a szárazföld felett viszont szélsőséges jegyeket mutatva 

hullik le, így nagyon hamar visszafolyik a sós tengervízbe. Még idetartozik a víziközmű-szolgáltatás zárt 

vízköre, ahol a tisztított szennyvíz az élővízfolyásokon keresztül végső soron a tengerbe jut, és akkor még 

az olvadó sarki jégtakaróról (ez az édesvízkészlet nagyobbik része!) nem is beszéltünk. Tehát igaz lehet, 

hogy fogy az édesvízkészlet a sós víz javára?

N. L.: Ez egy elég komplex felvetés, amiből az feltétlenül igaz, hogy ha nincs akkora párolgás a szárazföld felett, 

akkor az abból lehulló csapadék is kevesebb kell, hogy legyen, és így a kis vízkörökben forgó édesvízkészlet csök-

ken. A beszivárgás nélküli lefolyás is azt jelenti, hogy a lehulló csapadék nagy része is gyorsan a sós vízbe jut. 

A víziközmű-szolgáltatás mesterséges vízkörének ilyen vonatkozása nem valószínű, hogy jelentős arányaiban, 

a sarki jég olvadása viszont biztosan apadó édesvízkészletet jelent. Ezek alapján nem tudom kizárni, hogy a 

felvetés igaz legyen.

Németh Lajos meteorológus A szekcióülésen
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laborvizsgálatok menetét és a rögzítés, adatközlés rendszerét. A szak-
mai	hangulat	tovább	emelkedett	Madarász	Emese	előadásán,	aki	dok-
torandusz hallgatóként a levegőztetett homokfogók keresztmetszeti 
vizsgálatát mutatta be numerikus áramlástani szimulációval. Igazán jó 
volt hallgatni őt, de a többi előadót is. A későbbiekben egy-egy té-

makört kiragadva részletesebben is ismertetjük a szakmai tartalmakat.
Szívet	 melengető	 megnyilvánulás	 volt	 a	 MaVíz	 részéről,	 amikor	

	Szigeti	Tibort	 (BÁCSVÍZ	Zrt.)	és	Éri	Lászlót	 (DRV	Zrt.)	nyugdíjba	vonulá-
sa	alkalmából	köszöntötte	a	MaVíz	elnöke,	Kurdi	Viktor	és	a	házigazda,	
	Volencsik	Zsolt.	Megköszönve	több	évtizedes	munkájukat	elismerő	ok-
levelet és emlékplakettet adtak át.

A rendezvényt Radács Attila szavai zárták, aki hasznosnak, nagy érdek-
lődésre számot tartónak, problémaorientáltnak és fegyelmezettnek mi-
nősítette	a	rendezvényt.	Mi	is	köszönjük	az	előadóknak	és	a	szervezőknek,	
bízván abban, hogy jövőre hasonlóan jó Főmérnöki Értekezlet következhet.

zatok csapadékvíz által történő kiöntéseinek csökkentésére irányuló 
lehetséges megoldásokról. 

Winkler Veronika Cegléd víztisztítás-technológiájának a fejlesztésé-
vel, a vízminőség javításának lehetséges megoldásaival foglalkozott. Fi-
atalságával igencsak kilógott a jelenlévők közül, ezért meg is kérdeztük.

Sütő Vilmos előadásában a szennyvíziszap hasznosításáról, még in-
kább arról az útról beszélt, amit végigjárt a társaival, mire elérték, hogy 
a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása – úgy tűnik – szabadabb 
utat	kap.	Már	nem	az	előadás	részeként,	de	beszélt	a	kis	szennyvíztisz-
títók létjogosultságáról, többek csodálkozására azt állítva, nem annyira 
sötét a kép, mint első ránézésre látszott.

Galambos Péter a körkörös gazdaságról tartott előadást, arról, hogy 
a termékek korábbi életciklus-elméletét át kell értékelni, és az életciklu-
sok átalakításáról, átváltásáról kell beszélni, ahol a hulladék nyersanyag-
ként szolgál.

Dr. Sávoly Zoltán a nátrium-hipoklorit 
erényeit és hátrányait ecsetelte, Szebényi 
Borbála	 a	 DRV	 Zrt.	 területén	 megépített,	
törésponti klórozással működő 25 ammó-
niummentesítő víztisztító üzemeltetésének 
tapasztalatait	 ismertette.	 Mély	 egyetértés	
kísérte kijelentését, miszerint a sokszereplős 
beruházási-beüzemelési folyamat során jó-
formán mindig és mindenért a szolgáltatót 
kérik számon, holott meglehetősen korláto-
zott az eszközrendszere, és a jogszabályok 
szabta felelősségi körök szerint sem ő az il-
letékes. A nagy kérdés e tisztítóműveknél a 
képződő	klórszármazékok	(THM	)	és	a	szerves	
halogének (AOX) megjelenése: ha alulada-
goljuk a klórt, akkor megjelenik a hálózaton 
a nitrit és a szaghatás, ha túladagoljuk, akkor 
meg	határérték	fölé	ugrik	a	THM	és	az	AOX.

A Főmérnöki Értekezlet legérdekfeszí-
tőbb része szubjektív megítélésünk szerint 
Boda	 János	 és	 Serény	 József	 előadásával	 kezdődött,	 akik	 az	 egy	 éve	
működő	membrán-bioreaktoros	Budakeszi	Szennyvíztisztító	Telep	mű-
ködését mutatták be. A megoldás újdonságtartalma abban áll, hogy az 
utóülepítők helyett membránszűrést alkalmaznak. Ez az érdekes rész 
Csarnai Gábor és Homola Anett előadásával folytatódott, akik rész-
letesen ismertették a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó technológiai 

Manapság, amikor egyre kevesebben választják ezt a pályát, jó volt látni egy fiatalt végre, üde színfoltja 

volt az előadásával az értekezletnek. Hogyan, miként került ide? 

Winkler Veronika: Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára járok, és most kezdtem el az 

MSC- t. Az előadás a BSC-s diplomamunkám összefoglalója.

 Miért választotta ezt a pályát? Van a családban, a rokoni körben netán olyan „vizes”, aki ösztönözte? 

Nem, egyáltalán nincs „vizes” a családban és az ismerőseim között sem, így nem is volt semmi ösztönzés. Az 

az igazság, hogy eleinte nem tudtam eldönteni, melyik irányt is válasszam. Abban biztos voltam, valami olyat, 

ami műszaki jellegű, és ahol az alkotóvágyamat kiélhetem. Az építőmérnöki karon, ahová felvettek, a víziköz-

műves előadások során azt éreztem, ez a szakirány nagyon közel áll hozzám, és így választottam szakdolgo-

zatom témájául az elhangzott előadást is. Tanáraim, Laky Dóra és Fülöp Roland sokat segítettek, azt hiszem, 

sínen vagyok, mely sín jó irányba fut.

Éri László és Szigeti Tibor

Winkler Veronika


