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BIZOTTSÁGA A MAVÍZ-NéL

A Magyar Tudományos 
Akadémia Vízgazdálkodás-
tudományi Bizottság 
Vízellátási és Csatornázási 
Bizottsága 2017. 
február 9-én előadói 
ülést tartott a Magyar 
Víziközmű Szövetség 
konferenciatermében.
Ennek keretében Kovács Károly, a Magyar 
Vízipari Klaszter elnöke beszámolt az elmúlt 
évi Víz Világtalálkozó Magyarországot is érintő 
aktuális kérdéseiről. Mint elmondta, a kiállítást 
rendkívüli érdeklődés kísérte, 58 kiállító stand-
ját 2000 érdeklődő látogatta meg. Több tucat 
bilaterális tárgyalást tartottak, a szakkiállítást 
kísérő kommunikáció rendkívül pozitív volt, és 
a magyar vízipar ismertsége határozottan nőtt. 
Biztatónak látszik a beruházások finanszírozá-
sának pénzügyi háttere is, ugyanakkor tévedés 
lenne azt hinni, hogy az EU-s beruházások megszűntével a ma-
gyar vízipar túlélését a külföldi munkák megoldják. Hazai piac 
kell, itthon kell stabilizálódnia a szakmának.

A szennyvíziszapok lehetséges sorsáról, újrahasznosítási lehe-
tőségeiről, illetve ennek európai gyakorlatáról Dr. Kárpáti Árpád 
egyetemi docens (Pannon Egyetem) tartott előadást. A kérdés 
akörül forgott, hogy a szennyvíziszapok értékes foszfortartalma 
miként hasznosítható a mezőgazdaságban iszap- vagy kom-
posztkihelyezéssel, illetve az ezzel „szemben álló” iszapégetés 
milyen megoldást jelenthet. A mezőgazdasági kihelyezésről szó-
ló döntést az egyes országok a múlt század utolsó évtizedeiben 
hozták meg az iszap nehézfém-koncentrációjának és a termőte-
rületre kihelyezhető nehézfémdózisnak a figyelembevételével, 
ami meglehetősen korlátozza az érdemi mezőgazdasági felhasz-
nálást. Az égetésről viszont elmondható, hogy rendkívül drága 
beruházást igényel, és az égetés önmagában is drága. Azonban 
a legnagyobb gondot az iszaphamuban ottmaradó nehézfém 
okozza. Éppen ezért itt az ideje felülvizsgálni a mezőgazdasági 
kihelyezést korlátozó korábbi döntéseket. (Az előadást írott for-
mában a MaSzeSz által kiadott Hírcsatorna tervezi közzétenni.)

Román Pál, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep vezetője 
(FCSM Zrt.) Isaac Asimov egyik gondolatával kezdte előadá-
sát: „Talán képesek vagyunk a szénből nyert energiát nukleáris 
energiával, a fát műanyaggal, a húst szójával, az elszigetelődést 
jóakarattal helyettesíteni, de a foszfort sem helyettesíteni, sem 
pótolni nem lehet”. És az előadás arról szólt, miként lehet a fosz-
fort a szennyvíziszapból, illetve az iszapvízből kivonni. A kérdés 

jelentőségét nem csupán a visszanyerhető 
foszfor értéke okozza, hanem az, hogy a szeny-
nyvíztisztítás folyamatában keletkező struvit 
(magnézium-ammónium-foszfát) folyamatos 
dugulást, üzemzavarokat okoz. Az ismertetett 
technológiák zöme arra irányul, miként lehet 
szabályozott kristályosítási eljárással kivonni a 
struvitot a szennyvízből. Bár ezek költséges eljá-
rások, de figyelemre méltó, hogy az EU-ban már 
évi több ezer tonna struvitot forgalmaznak. 

Az akadémiai bizottság ülését követően Dr. 
Juhász Endre úrtól, a bizottság elnökétől arról 
érdeklődtem, hogy az itt elhangzottak miként 
értékesülnek a gyakorlati életben. Juhász pro-
fesszor úr elmondta, hogy egyrészt minden 
jelen lévő bizottsági tag magával viszi a gon-
dolatokat, másrészt a következő ülés témakö-
rére is alapozva – ami az öntözés – írott ajánlást 
szándékozik készíteni a bizottság.

A bizottsági ülés lélekemelő része volt Dr. 
Dulovics Dezsőné professzor asszony jubileumi 
születésnapi felköszöntése. A Vízmű Panorámán 
keresztül mi is csatlakozunk a jókívánságokhoz.

A bizottsági ülés résztvevői

Az ünnepelt és Dr. Juhász Endre

Professzor Emerita Dulovicsné Dombi Mária dr. egyetemi diplomáit kitüntetéssel vé-

gezte, egyetemi doktori címét „summa cum laude” eredménnyel szerezte. Rövid tervezői 

gyakorlat után a BME Városépítési Tanszékére került, ezt követően az Vízgazdálkodási 

Intézet csatornázási tárgyat oktató adjunktusa lett. 

1971-ben megbízást kapott az Ybl Miklós Építőipari Főiskola Mélyépítési Tanszékének 

vezetésére, a hiányzó települési vízi infrastruktúra tárgy bevezetésére. A sikeres graduális 

oktatás után a Víziközmű Üzemeltetési, majd a Fürdő Üzemeltetési szakmérnöki tagozat 

beindítását végezte, és azok vezetését látta el. Az időközben Szent István Egyetemhez 

csatolt főiskolai karon intézeti igazgató, majd tudományos főigazgató-helyettes volt. Mun-

kásságát az egyetem a legmagasabb kitüntetésével, a „Babérkoszorú Arany Fokozattal” 

ismerte el, nyugalomba vonulásakor pedig a Prof. Emerita címet adományozta neki.

Az egyetemi oktatás mellett széles körű társadalmi tevékenységet lát el. A Magyar 

Hidrológiai Társaságban húsz éven keresztül az Oktatási Bizottság elnöke volt. A Magyar 

Mérnök Kamara (MMK) „Vezető Tervezői Minősítő Bizottságának” húsz éve tagja, a ka-

mara képviseletében a Magyar Szabványügyi Tanács tagja. A Magyar Víz- és Szennyvíz-

technikai Szövetség (MaSzeSz) alapító tagja, a HÍRCSATORNA periodika főszerkesztője. 

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetése mellett a magáénak tud-

hatja az MMK „Zielinski-díját”, a MaSzeSz „Arany Fedlap-díját” és az MHT „Tiszteleti 

Tag” címmel együtt járó aranygyűrűt.

A professzor asszony segítőkész személyisége, szakmai felkészültsége, a mai napig 

meglévő dinamizmusa, igényessége és a precíz munkára való törekvése, amit megkövetel 

mind mástól, mind magától, méltán emelte a víziközmű-oktatás legkiemelkedőbb tanárai 

közé, kivívva ezzel a szakemberek több generációjának tiszteletét, szeretetét és messze-

menő elismerését.

Munkásságához az ágazat egésze nevében gratulálunk, és további jó egészséget 

kívánunk! (PM)


