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A BME tanárainak, tudományos munkatár-
sainak előadásairól a bizottság tagjai elisme-
rőleg nyilatkoztak, jónak tartották a további 
kutatás-fejlesztésre megjelölt témaköröket, 
ugyanakkor megállapították, hogy a bizottság 
által megfogalmazott innovációs javaslatok-
nak csak egy részét érintették az előadások. 

Megkérdeztem dr. Laky dórát 
és dr. Patziger Miklóst

A magam részéről egy kezdemé-
nyezésnél mindig az indítékot, a 
célt, a megvalósítás mikéntjét és 
a várható eredményt keresem. 
Ezekről kérdeztem Dr. Laky Dórát 
és Dr. Patziger Miklóst, a Vízi Köz-
mű és Környezetmérnöki Tanszék 
docenseit.

Zsebők Lajos: Volt már ilyen vagy 
hasonló együttműködés az egye-
tem és a MaVíz között?
dr. Laky Dóra: Igen, néhány éve 

volt egy hasonló rendezvény, ahol kutatási ja-
vaslatainkat ismertettük a szolgáltatóknak. A 
cél abban az esetben is és most is az volt, hogy 
olyan kutatási témákat indítsunk, amelyek le-
hetőség szerint több üzemeltetőt érintenek, 
és így az eredmények közvetlen hasznosulása 
is több szolgáltatónál jelenik meg. Hozzá kell 
tennem, hogy ilyen típusú, több üzemeltetőt 
tömörítő együttműködés már korábban volt a 
tanszéken víziközmű-hálózatok témakörében, 
és nagyon kedvezőek voltak a tapasztalatok. 
Ezért szerettük volna a néhány évvel ezelőtti 
rendezvénnyel és a mostanival is az ilyen jel-
legű együttműködéseket újraindítani. Az előző 

A 13 témakört felölelő javaslatsor elkészült, és 
a bizottság megküldte a tanszéknek. A május 
9-én megtartott bizottsági ülésen az egyetem 
tanárai, illetve tudományos munkatársai rövid 
előadásokban ismertették kutatási területeiket, 
illetve azokat a kutatási-fejlesztési javaslatso-
rokat, melyeket érdemesnek találtak arra, hogy 
a víziközmű-szolgáltatók megismerjék.

Dr. Laky Dóra és Devecseri Mátyás az ivó-
víztisztítási technológiák és a hálózati vízmi-
nőség kérdéskörét ajánlotta a Műszaki Bizott-
ság figyelmébe. Előadásukat a következő K+F 
javas latokkal zárták:

A vegyszeradagolás területén: vegyszer-
adagolás optimalizációja, online mérés, re-
doxpotenciál-mérés, törésponti klórozás 
kálium-permanganátos oxidáció során, bedol-
gozott szűrők alkalmazása, CAC-töltetek prob-
lémái biológiai kifogásolásnál.

Ivóvízminőség-javító program kérdésköré-
ben: az egyes technológiák értékelése, techno-
lógiai egységek értékelése, technológiák költ-
ségeinek értékelése, zagyvizek, hulladékvizek 
kezelése.

Ivóvízhálózatoknál: vízminőségromlások 
a bekötéseknél, THM- és AOX-képződés a há-
lózatokban, másodlagos vízminőségromlás 
megakadályozása a hálózatokban.

Dr. Patziger Miklós a szennyvíztisztítás 
és energiahatékonyság témakörében folya-
matoptimalizálásról és a hatékonyságnövelő 
innovatív eszközökről tartott előadást. Hang-
súlyozta, hogy a meglévő szennyvíztisztító 
telepeken műtárgyanként kell végigvizsgálni, 
milyen „finomhangolási lehetőségek” vannak 
a hatékonyság növelésére, illetve a költségek 
csökkentésére. Dr. Patziger Miklós kutatásra 

érdemesnek találta az előülepítők tartózkodási 
idejének és geometriai kialakításának vizsgá-
latát, az anoxikus medencék és a levegőztetők 
keverőteljesítményének értékelését, az utóüle-
pítőknél a szennyvízbevezetés módjának, illet-
ve a lebegő anyag kiülepedésének vizsgálatát. 
Madarász Emese K+F tevékenységre a me-
dencék áramlástani modellezését és új mérési 
módszerek bevezetését javasolta.

Koncsos Tamás az eleveniszapos rendsze-
rek modellezéséről, lágy számítási 
módszerek alkalmazásáról tartott 
előadást, kutatásra érdemes terü-
letnek tartotta szakértői rendszer 
kialakítását szennyvíztisztító tele-
pek hatékony üzemeltetéséhez, és 
az online üzemirányítási eszközök 
fejlesztését.

Dr. Fülöp Roland azt hangsú-
lyozta, hogy a közműhálózatok 
rekonstrukciójához, a hálózati 
vízveszteség-menedzsmenthez 
tudományos alapú informatikai 
megoldások szükségesek. Csak ilyen hidraulikai 
modellekkel adhatók jó válaszok a kapacitások 
és energiafelhasználások számításához, a víz-
minőség-változás, a hordaléktranszport elem-
zéséhez, a kizárásérzékenység és a nyomáslen-
gési gondok megoldásához, a hőenergia-nyerés 
gazdaságosságának vizsgálatához. K+F tevé-
kenységként a kockázatalapú rekonstrukcióter-
vezést ajánlotta a bizottság figyelmébe.

Bíbok Attila a vízveszteség-menedzsment 
területén az éjszakai minimumtrendek figyelé-
sének fontosságára hívta fel a figyelmet, és a 
hibakeresések módját tartotta kutatásra érde-
mesnek.

A MAGyAR VÍZIKÖZMŰ-
SZEKTORBAN REJLŐ
INNOVÁCIóS LEHETŐSéGEK
Úgy kezdődött, hogy Dr. Koncsos László, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki 
Tanszékének vezetője előzetesen felkereste a MaVíz Műszaki 
Bizottságát, és kérte, írásban foglalják össze azokat az innovációs 
témajavaslatokat, melyek a víziközműves szakmát leginkább 
érdeklik, egyben iránymutatást adnak, hogy az egyetem tanárai, 
kutatói fejlesztési munkájuk során mivel foglalkozzanak.

dr. Laky Dóra
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témakörökről. Tanszékvezetőjük kérésére a 
 Műszaki Bizottság tagjai is letettek egy 13 
pontból álló javaslatcsomagot, mely azt tartal-
mazta, mely területeken lenne érdemes előre-
lépni. Viszont a két javaslatcsomag csak rész-
ben fedi egymást.
L. D.: Ez így van. Azonban nem gondolnám, 
hogy ennek az az oka, hogy akár egyik, akár 
a másik fél felesleges kérdéskört lát megol-
dandónak, fejlesztendőnek. A következő lé-
pés a két javaslatcsomag közelítése, annak 
feltérképezése, hogy a Műszaki Bizottság által 
 összegyűjtött javaslatok országos szinten hány 
szolgáltatót érintenek, a szolgáltatók és az 
egyetem közti konzultációval a témák pontos 
lehatárolása, majd ezt követően egy fontossá-
gi sorrend meghatározása. Reményeink szerint 
a megmaradó listából előbb-utóbb élő kuta-
tás-fejlesztési munkák lesznek, mindkét fél ér-
dekének és érdeklődésének megfelelően.

Zs. L.: Sőt lehet, még kiegészíthetők egyéb 
igényekkel is. De van erre költségvetési forrás 
vagy valamilyen pályázati rendszer? 
P. M.: A finanszírozás nehéz kérdés az oktatás 
és a kutatás területén. Az egyetem az oktatási 
alaptevékenységet finanszírozza. A diploma-
munkákkal járó járulékos költségeket, mint a 
kísérletek, mérések, helyszínre történő uta-
zások, bizonyos szoftverek licencdíja, például 
már csak nagyon korlátozott mértékben. Ezt 
a tanszékeknek nagyrészt önerőből kell ki-
gazdálkodniuk. Ugyanakkor fontosnak tart-
juk, hogy a diplomázóink is élő feladatokon 
tudjanak dolgozni, így tanulnak a legtöbbet. 
Nem egy diplomázó, ha kétoldalúan bejött az 
együttműködése egy-egy üzemeltetővel, ál-
lást is talált magának az adott helyen.

A kutatások esetében ugyan vannak euró-
pai uniós támogatási lehetőségek, de ezek a na-
gyobb, többéves futamidejű, elméletibb kutatá-
si témákra vonatkoznak. Műszaki egyetemként 
azonban nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy pusztán elméleti kérdésekkel foglalkoz-
zunk, amelyek gyakorlatba történő átültetésé-
nek várható időtartama néhány év vagy évtized.

A gyakorlatból fakadó igényeket kell szem 
előtt tartanunk, és olyan problémákra kell kivi-
telezhető megoldást adni, amelyek a hétköznapi 
üzemeltetői életben adódnak. Legyen szó beru-
házások előkészítéséről, felülvizsgálatokról, kon-
cepciótervekről, finomhangolásokról és a többi.

Zs. L.: Csak gondoltam, hátha… Viszont akkor 
még inkább fontos, mi az ára. Ha a szolgálta-
tókat bevonják, hogy bizonyos munkarésze-
ket, méréseket, labormunkákat ők végezzenek, 
 olcsóbb lehet egy-egy munka.

jó megoldás, és az is, hogy mit hogyan lehet ja-
vítani, illetve jobbá tenni. Sőt, a kutatás-fejlesz-
tést, oktatást és a szakértői munkát megelőzi a 
szakmai igény megfogalmazása, ami a szolgál-
tató meghatározó szerepe nélkül elképzelhe-
tetlen. Ugyanakkor az általam vázolt rendszer-
ben ott vannak azok a további elemek, amelyek 
nélkül a rendszer nem működne, és amelyek 
egymással, valamint az  üzemeltetéssel folya-

matos kölcsönhatásban vannak. 
Szabályozás, pályázati lehetősé-
gek, fejlesztés, tervezés, beszál-
lítók, az egyetemünk és a többi 
oktatási intézmény. Na és persze 
a fogyasztók, az élővizek és a kör-
nyezet. Célunk az, hogy ebben a 
hálózatban erősítsük a szerepün-
ket, és folyamatosan fejlődjünk, 
hogy teljesíthesük a velünk szem-
ben támasztott elvárásokat. Min-
dig a megteendő és megtehető 
lépéseket keressük.

Zs. L.: Sajnos a beruházási folyamatból eddig 
a szolgáltató jóformán kimaradt, és most, az 
interjú készítésének idején azért drukkolunk, 
hogy a Vksztv. benyújtott módosítási szándéka 
érvényre jusson, hogy több beleszólási lehe-
tősége legyen a szolgáltatónak a beruházások 
szakmai tartalmába. 
P. M.: Reméljük, hogy erősödik a szolgálta-
tók szerepe és a koordináció. Ez fontos lenne. 
Azonban nem csupán erről van szó. A meg-
épült, akár régebben működő rendszereken is 
lehet és kell javítani. Ezt én finomhangolásnak 
nevezem, ahogy ez a mostani előadásom címe 
is volt. Nagy kutatási területünk ez, és akár 
igen csekély ráfordítással sokat lehet vele elér-
ni mind technológiai, mind pedig energetikai 
értelemben. Megtiszteltetés, hogy Magyar-
országon egyre növekvő igény mutatkozik a 
részvételünkre a létesítmények finomhango-
lásában, és igen szép eredményekkel kezdhe-
tünk büszkélkedni az üzemeltetőkkel történő 
ilyen jellegű együttműködéseink során. Én a 
saját nemzetközi tapasztalataim alapján állí-
tom, hogy Európában, a fejlett országokban 
ez jól működik, és komoly eredményeket hoz a 
szolgáltatóknak. Ugyanakkor a módszereinket 
tekintve egyáltalán nem a fejlett világ után kul-
logunk. Helyet kapunk rangos külföldi folyóira-
tokban, én magam több nemzetközi munkabi-
zottság tagja vagyok a DWA-ban és az IWA-ban, 
illetve nagy nyugat-európai üzemeltetési terü-
leten is „finomhangolhattunk” már.

Zs. L.: Érdeklődéssel hallgattuk megállapí-
tásaikat, javaslataikat a kutatási-fejlesztési 

kezdeményezésnek ugyan nem volt olyan köz-
vetlen eredménye, hogy több üzemeltetővel 
közösen indítottunk kutatásokat, azonban az 
egyedi megkeresések száma szerencsére min-
dig elég jelentős volt, és így folyamatosan tud-
tunk dolgozni a szolgáltatókkal; kapcsolatban 
maradtunk az őket aktuálisan érintő legége-
tőbb műszaki kihívásokkal, azokra igyekeztünk 
megoldást nyújtani. 

Zs. L.: Tulajdonképpen mi a kezde-
ményezésük indítéka, szándéka? 
dr. Patziger Miklós: A szándékunk 
az, hogy egyidejűleg fejlesszük, 
jobbá és hatékonyabbá tegyük a 
víziközmű-szolgáltatás műszaki 
vonatkozású részegységeit a kon-
cepcióalkotásban, tervezésben, 
beruházásban és az üzemeltetés-
ben való aktív támogató részvéte-
lünk által. Ugyanakkor az oktatási 
és kutatási tevékenységünket is 
folyamatosan fejlesztenünk kell. 
Be kell vinnünk a tantermekbe a legújabb 
ismeretanyagot és a legfrissebb gyakorlati 
tapasztalatokat, példákat, hogy korszerű tu-
dással bíró fiatal mérnököket tudjunk adni 
szakmának. Ennek megvalósulása a víziköz-
mű-üzemeltetők és a tanszék szimbiózisából, 
folyamatos aktív gyakorlati, kutatási és oktatá-
si együttműködéséből fakadhat. A gyakorlati 
életben pedig folyamatosan keressük azokat 
az alkalmakat, amikor az eszköztárunk és ered-
ményeink közvetlen gyakorlati felhasználást 
nyerhetnek. 

Ezért határozta el a MaVíz mint a víziköz-
mű-üzemeltetők ernyőszervezete és a BME Vízi 
Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke közö-
sen, hogy egy ilyen esemény megrendezésével 
is erősíti az oktatási, kutatási és konzultációs 
együttműködést. 

Zs. L.: Ez klasszul hangzik, de ha magam elé 
képzelem azt a láncot, ami ugyan a kutatás-fej-
lesztéssel indul, de ezután a beruházási folya-
mat részeként ott a tervezés, a kivitelezés, és 
ezután következik csak a szolgáltatás a szolgál-
tatókkal, és az egész folyamat mögött ott van 
a szabályozás, a szakmapolitikai, néha csak a 
politikai indíték. Ha ezek kimaradnak, mi, szol-
gáltatók kevesek leszünk, illetve vagyunk a 
jobbításhoz.
P. M.: Ez a rendszer véleményem szerint nem 
egy olyan láncolat, amiben a tanszékünk az 
egyik láncszemmel áll csupán kapcsolatban, 
hanem egy olyan rendszer, aminek a szolgál-
tatók az egyik központi elemét képezik, hiszen 
ott, üzemeltetés közben derül ki minden, mi a 

dr. Patziger Miklós
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lag mi lenne a jó. Az én fejemben a beruházás, 
a felújítás egy folyamat, amelynek az elején 
állnak a kutatással, fejlesztéssel foglalkozók, 
azután jönnek a beruházási szerepkörben lé-
vők (akik többnyire nem mi vagyunk), majd 
a kivitelezők, és mindezek hátterében a szak-
mapolitikai szabályok alkotói, minisztériumok, 
kormány, törvényhozók.
R. A.: Én ezzel nem értek egyet. Leginkább a 
szolgáltató érdeke, hogy rendben legyen egy 
beruházás, hogy műszaki értelemben tökéle-
tesen működjön, hisz mi fogjuk száz éven ke-
resztül „dajkálni” a művet. Ráadásul nem mel-
lesleg mi látjuk a gondokat a használat során, 
nekünk kell helyrehozni, ha valami baj van, és 
ebből fakadóan nekünk van a legtöbb tapasz-

talatunk. Egy beruházónak az az 
érdeke, hogy mielőbb és a lehető 
legkisebb költség mellett megold-
jon egy problémát, a kivitelezőnek 
pedig az, hogy sok pénzt keressen. 

Zs. L.: Ez lehet, hogy így van, még-
is azt tapasztalhattuk például a 
vízminőség-javító program meg-
valósítása során, hogy alig volt 
nekünk, szolgáltatóknak beleszó-
lásunk abba, mi hogyan készüljön. 
Meg is lett az eredménye.

R. A.: Szakmai beszélgetésekből én is úgy 
tudom, hogy valóban nem sikerül minden 
esetben érvényt szereznünk az üzemeltetői 
érdekeknek, a „vegytiszta” szakmaiságnak, de 
őszintén remélem – mint ahogy ez a jogsza-
bály-változtatási kezdeményezésekben is meg-
jelent –, ez a beleszólási jog erősödni fog.

Zs. L.: Őszintén remélem, így lesz, de térjünk 
vissza a kutatás-fejlesztéshez. Ki fogja ezt fi-
nanszírozni?
R. A.: A szolgáltatók többsége erre jelenleg 
nem képes, aligha tudnak ezekre az amúgy 
nagyon fontos dolgokra forrást biztosítani. 
Együttműködésre, közös munkával az alkalma-
zott kutatási területen belül a meglévő művek 

„finomhangolásaira” látok ugyan esélyt, mert 
ez közvetlen hasznot, azaz költségmegtakarí-
tást hoz az üzemeltetők számára, de a víziköz-
mű-szolgáltatás műszaki alapjainak fejlesztése 
ennél komolyabb dolog. 

Állami pályázati rendszerre lenne szükség, 
hogy egy ilyen társadalmi szempontból érzé-
keny területen, mint a vízellátás és a szennyvíz-
elvezetés-tisztítás, alapkutatás-jellegű mun-
kálatokhoz is legyen forrás. Mert ez meg fog 
térülni nem csupán a szolgáltatóknál, hanem 
a felhasználóknál is,  tehát társadalmi szinten 
kiemelten fontos lenne.

L. D.: Ez így is van. Több szolgáltatóval is foly-
nak ilyen jellegű közös együttműködések. A 
bevonás azért is jó, mert a szolgáltató szak-
emberei részeseivé, támogatóivá válnak a 
fejlesztéseknek, sajátjuknak érzik, és így köny-
nyebben juttatják érvényre szándékaikat. Több 
olyan együttműködésünk is volt, mely során a 
feladat a technológia fejlesztése, optimalizá-
ciója volt. Ilyenkor a kutatás akkor lesz igazán 
sikeres, ha azt a szolgáltatóval közösen hajt-
juk végre, hiszen a helyszínnel kapcsolatos 
ismeretek, üzemeltetői tapasztalatok, illetve 
a korábbi vizsgálataik eredményei rendkívül 
fontosak, ezekhez az információkhoz csak ak-
tív közös együttműködéssel jutunk hozzá. Volt 
már olyan megkeresésünk is, ahol a szolgál-
tató célja egyben az volt, hogy a munkatársai 
számára a módszertant is adjuk át, ebben az 
esetben a helyszíni vizsgálatokat közösen, az 
üzemeltető kollégák bevonásával végezzük el. 
Az együttműködés egy másik speciális formá-
ja, amikor a diplomázó hallgatóink dolgoznak 
a szolgáltató egy aktuális témáján. Ahogy már 
Miklós is említette, ebből a diplomázók is ren-
geteget tanulnak, hiszen teljesen más egy élő, 
a gyakorlatban később közvetlenül hasznosuló 
feladaton dolgozni. 

Ez nyilvánvalóan nehezebb, mint fiktív 
adatsorral fiktív mintaterületen dolgozni, 
ugyanakkor sokkal izgalmasabb is, és az ér-
deklődő diplomázók rengeteg ismerethez 
juthatnak így a diplomatervezés során. A ter-
vezéssel, kivitelezéssel, beruházási folyama-
tokkal foglalkozó mérnökök egy jelentős része 
tőlünk kerül ki. Miklós szintén utalt már arra 
a visszacsatolásra, melynek lényege, hogy a 
szolgáltatókkal közös kutatási eredmények 
beépülnek az oktatott tárgyaink tananyagába. 
Hiszek abban, hogy így az együttműködésnek 

– az eredmények közvetlen hasznosulása mel-
lett – további hozadéka, hogy az oktatásun-
kon keresztül is javulhat a víziközmű-beruhá-
zások szakmaisága.

Megkérdeztem Radács Attilát is
Zsebők Lajos: Milyen volt?
Radács Attila: Várakozással tekintettünk a szak-
mai nap elé, kíváncsiak voltunk arra, hogy az el-
méleti megközelítések legjobb képviselői mit 
tartanak fontosnak a víziközmű-szolgáltatás 
műszaki hátterének javításában. Örömmel ta-
pasztaltuk azt is, hogy nem valamiféle elefánt-
csonttoronyban ülnek, és onnan osztják az észt, 
mert az előadásaik illeszkedtek a gyakorlati 
problémákhoz. Érdeklődéssel figyeltük, hogy 
mit tartanak olyan kérdésnek, amit érdemes és 
lehet is fejleszteni. Ebből előrevivő együttmű-
ködés bontakozhat ki.

Zs. L.: Nem kevés az együttműködéshez az, 
hogy a hallottak pár érdekes előadást?
R. A.: Egyrészt bízom benne, hogy az elhang-
zottaknak folytatása is lesz – a magam részéről 
ezen vagyok –, másrészt nem csupán az inno-
vációra alkalmas területek feltárásáról, műve-
léséről van szó, hiszen az együttműködésünk 
szélesebb ennél. 

A Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 
tanárai rendszeres előadói a főmérnöki értekez-
leteknek, és számos szolgáltatónál jelen vannak, 
megoldási javaslataikkal segítve munkánkat. A 
mindennapi gyakorlatban dolgozó mérnök kol-
légáink gyakran kapnak felkérést egy-egy egye-
temi előadás megtartására, színesítve a min-
dennapos tananyagot. Hallgatóik nálunk töltik a 
gyakorlatot, és diplomamunkájuk 
konzulenseként mi segítünk nekik.

Zs. L.: Ki kezdeményezte ezt a szak-
mai napot, és mi a konkrét indíték?
R. A.: A tanszék vezetője, dr. Kon-
csos László kereste meg a MaVíz-et, 
és egy korábbi bizottsági ülésen 
jelezte, szükségesnek ítéli, hogy 
áttekintsük közösen, mi az, ami-
ben előre tudunk lépni, és kérte 
azt is, hogy a Műszaki Bizottság 
szedje össze azokat a témaköröket, 
ahol kutatási-fejlesztési munkát tart szükséges-
nek. Ebből azt láttuk, hogy őszintén kíváncsiak 
arra, mi érdekli a szakmát.

Zs. L.: Ezzel szemben ezekkel a javasolt kérdé-
sekkel nem sokat foglalkoztak.
R. A.: Igen, inkább arról volt szó, ők mely te-
rületeket művelik, illetve tartják érdekesnek, 
és csak részben volt átfedés a témaköröket il-
letően. De azért frissen, okosan jó kérdéseket 
vetettek fel és ajánlottak továbbvitelre.

Zs. L.: Vajon mennyiben fognak érvényre jutni 
akár az egyetem javaslatai, akár a Műszaki Bi-
zottság 13 pontja a fejlesztéseket illetően? 
R. A.: Sajnos azt tapasztaljuk, mára átértékelő-
dött a helyzet. Amikor fejlesztésekről, beruhá-
zásokról beszélünk, nem az az első kérdés, mit 
és hogyan lenne célszerű megvalósítani, hanem 
az, hogy mire van egyáltalán pénz. Utána követ-
kezik, hogy a víziközmű-rendszer tulajdonosa és 
egyben az ellátásért felelős mit szeretne – pél-
dául melyik utcát akarja díszburkolattal ellátni 
és előbb kicseréltetni a közműveket –, és csak 
a harmadik kérdés, mi indokolt műszakilag, és 
negyedikként jön, hogyan, miként.

Zs. L.: Ez is mutatja, lehet, kevesek vagyunk az 
egyetemmel ahhoz, hogy eldöntsük, szakmai-

Radács Attila
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helyét a versenyben. Megköszönte a 
Duna- Armatúra Kft. vala mennyi mun-
ka társának áldozatos munkáját, és az 
alapító ügyvezetőnek, Popovics Sándor 
úrnak az évforduló alkalmából egy Zsol-
nay-emlékplakettet adott át.

Várszegi Csaba a MaVíz nevében 
megköszönte azt a példamutató kap-
csolatot, ami a negyedszázadot jelle-
mezte. Ebben jelentős szerepe volt an-
nak is, hogy Popovics úr 1998 és 2010 
között a Vízipari Tagozat elnöke volt.  A 
Műszaki Bizottságnak a Kft. által támo-

gatott szakmai útjai sokat emeltek a magyar közműszolgáltatás műszaki 
színvonalán. 

Mint a köszöntések során elhangzott beszédek mindegyikéből kitűnt, 
a Duna-Armatúra mindig nagy hangsúlyt fektetett a minőségre és a fel-
használókat segítő-támogató szakmaiságra. A Duna-Armatúra 25 éves 
sikerének egyik kulcsa ez, valamint az ezeken az alapokon nyugvó, a társa-
ság üzleti partnerei által rendre visszaigazolt bizalom.

Végezetül Zorkóczy Péter ügyvezető megköszönte a megjelent ven-
dégeknek a 25 éves baráti kapcsolatot, és kérte, hogy továbbra is tiszteljék 
meg a társaságot bizalmukkal, amelyet a fent már említett minőségre és 
szakmaiságra épített tevékenységükkel továbbra is igyekeznek kiérdemelni.  

De még felhívta a figyelmet egy véletlen aktualitásra is: a hajó elment 
a Belgrád rakpartig, ahol az utasok láthatták a Fővárosi Vízművek egyik 
feszített beton főnyomócsövének 1200 mm átmérőjű gömbgrafitos, a Kft. 
által szállított csőre való cseréjét munka közben.

1992-ben alapította meg a Resonator 
cégcsoport és a pfarrkircheni (Bajo-
rország) Ludwig Frischhut Gmbh. a 
Duna-Armatúra Kft.-t a Frischhut által 
gyártott öntvényidomok, szerelvények 
forgalmazására. A kft. egyike volt az első, 
ilyen célú magyarországi vállalkozások-
nak, és nagyon hamar tagja lett a nem 
sokkal öregebb Víz- és Csatornaművek 
Országos Szövetségének.

A 25 éves évforduló alkalmából 
mintegy 120 vendéget hívtak meg 
2017. május 18-ra egy jubileumi ren-
dezvényre a Sirona rendezvényhajóra. A meghívottak zömével a magyar 
víziközmű-szakma korábbi és jelenlegi vezetői voltak. Természetesen itt 
voltak a forgalmazott termékek külföldi gyártóinak és a termékeket zömé-
ben felhasználó építőipari cégeknek a képviselői is.

A megjelenteket először Popovics Sándor üdvözölte, majd röviden 
visszaemlékezett az elmúlt 25 évre. Popovics Sándor a megalakulásától 
a kft. ügyvezetője volt, és 20 éven keresztül vezette azt nagy sikerrel. A 
cég termékportfóliója gyorsan bővült, és mára olyan nemzetközi gyártók 
kizárólagos képviseletét látja el a magyar piacon, mint a Talis csoport, a 
Saint-Gobain Pam, az EJ Picardie, a Superlit. Természetesen a felsorolás 
nem teljes, továbbá a termékpaletta a piaci igények alakulásának és az 
iparági fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan bővül. 

Szabó András, a Duna-Armatúra Kft. tulajdonosának, a Resonator 
Vagyonkezelő Kft.-nek az ügyvezetője köszöntőbeszédében kiemelte: 
nagyon jó döntés volt 25 éve a cég megalapítása, kitűnően megállta a 

szervi problémák (íz, szag, zavarosság) kiala-
kulásának megakadályozása

4. Szennyvíziszap-hasznosítással, -elhelyezés-
sel kapcsolatos kutatási témák

5. Megépült vízkezelési technológiák üzemop-
timalizációjával kapcsolatos kutatási témák

6. Komplex mobil vízkezelő technológia kidol-
gozása

7. Mélységi vizek 
8. Műanyag alapanyagú csövek, csőrendszerek 

vizsgálata
9. Másodlagos vízminőségromlás megelőzésével, 

megakadályozásával kapcsolatos kutatás
10. Bioenzimek alkalmazása a szennyvíztisztí-

tásban
11. Alternatív energiatermelési lehetőségek a 

szennyvíztisztítás folyamatában
12. A kén-hidrogén okozta korróziós folyama-

tok és a megelőzési lehetőségek kutatása
13. A víziközmű-ágazat számára átfogó, hosszú 

távú műszaki fejlesztési koncepció kidol-
gozása

Zs. L.: Egyszer talán ide is eljutunk, de most 
hogyan tovább?
R. A.: Folytatnunk kell a munkát. Mi várjuk a 
választ az általunk felvetett 13 kérdéskörre, az 
egyetem tanárai, kutatói által elmondottakat 
pedig hallhatták a cégek műszaki igazgatói, fő-
mérnökei. Ki fog derülni, az elvetett mag milyen 
talajra hullott. Ki fog-e kelni, és mivé növekszik. 
Bizonyos vagyok abban, hogy a kutatás-fejlesz-
tési kérdések feltárásának itt nincs vége, le kell 
ülnünk, és közösen ki kell jelölnünk az egyes 

problémaköröket, hogy előrébb 
léphessünk. Meggyőződésem, 
hogy a jövőben a szakmai kérdé-
sekkel még többet kell foglalkoz-
nunk nekünk, szolgáltatóknak is.  

A MaVíz Műszaki 
Bizottságának kutatási-
fejlesztési javaslatai

(A javaslatok tartalmát, kifejté-
sét hely hiányában nem tudjuk közölni)
1. Regionális vízellátó rendszereken vízveszte-

ségmérési és kiértékelési módszerek fej-
lesztése

2. Kitakarás nélküli felújítási megoldások
3. Az ivóvízminőségi jellemzők közül az összes 

trihalometán és a nehézfém meghatározási 
módszerének és határértékének felülvizsgá-
lata, továbbá a víztisztítási technológiával 
kezelt vizek esetén a másodlagos szennye-
zések (THM, AOX, nitrit) és a  hálózati, érzék-

A jubileumi rendezvényen

A résztvevők

25 éVES A dUNA-ARMATÚRA TERMELŐ 
éS KERESKEdELMI KFT.
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Xylem Water Solutions Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u. 9.  
xylem.kft@xyleminc.com

DUGULÁSMENTES SZIVATTYÚZÁS A SZABADALMAZTATOTT ADAPTÍV-N™ TECHNOLÓGIÁVAL
A Flygt legkisebb szivattyúi gond nélkül megbirkóznak a “modern” szennyvíz kihívásaival.
A legújabb, 1-10 kW teljesítményű szivattyúk a legkorszerűbb technológiának köszönhetően folyamatos  
szivattyúzásra képesek, még a legkeményebb körülmények között is. 
Az Adaptív-NTM  technológia elérhető Hard Iron, öntöttvas vagy rozsdamentes acél járókerékkel is.
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Adaptív-NTM technológiával
KOMPAKT SZIVATTYÚ SZENNYVÍZKEZELŐ ALKALMAZÁSOKHOZ

Az új Flygt 3069 a legátfogóbb szivattyú, ame-
lyet szennyvízkezelési szakembereink valaha 
is megalkottak. A dugulásmentes Adaptív-N™, 
Vortex és őrlőkerekes hidraulikával is elérhető 
3069-es szivattyú a szennyvízszivattyúzással 
kapcsolatos igények teljes körét lefedi.

Akár közüzemi, akár kereskedelmi szenny-
vízkezelési alkalmazásról van szó, az 
elsőrendű szempont mindig a szivattyú 
problémamentes működése. Ez a gondolat 
áll kisszivattyú-családunk sokoldalú, meg-
bízható munkabírású tagja, a Flygt 3069 
mögött.

Adaptív-N™ technológia 
A 3069-es szivattyút a Flygt innovatív, 
szabadalmaztatott Adaptív-NTM techno-
lógiájával kínáljuk. Ez a csúcstechnológia a 
dugulás megelőzése, valamint a tengely, a 
tömítések és a csapágyak igénybevételének 
csökkentése mellett az energiafelhasználás 
tartós csökkentését is lehetővé teszi. Az 
Adaptív-NTM hidraulika már világszerte 
több ezer helyen bizonyított a költséges 
nem tervezetett karbantartási kiszállások 
számának visszaszorításában. 
 
Az Adaptív-NTM változat hidraulikája háromféle 
anyagból készülhet: öntöttvasból, kopásálló Hard-
Iron™-ból vagy korrózióálló Duplex acélból. A széles 
anyagválaszték és rugalmas telepítési lehetőségek 
egyszerűbbé teszik az adott szennyvízrendszernek 
megfelelő szivattyú kiválasztását és konfigurálását.

Öntisztító kialakítás 
Az Adaptív-NTM járókerék szükség esetén 
tengelyirányban felemelkedik, hogy átengedje a 
nagyobb méretű szálas anyagokat, vagy nagyobb 
szennyeződéseket. Ezzel dugulásmentes működést 
biztosít, valamint csökkenti az energiaköltségeket. A 3069-es termékcsalád áttekintése

Adaptív-N™ Vortex Grinder

Teljesítmény 1.5 – 2.4 kW 1.5 – 2.4 kW 1.5 – 2.4 kW
Kiömlőnyílás (mm) 50, 65, 80 50, 65, 80 50
Rugalmas telepítés X X -

A hidraulika választható anyagminőségei  

Öntöttvas X X X
Hard-Iron™ X X –
Duplex X – –

Minden igényt kielégítő megoldás
Valamennyi alkalmazáshoz többféle járókereket kínálunk. 
A megbízható Adaptív-NTM mellett a nagy teljesítményű 
Vortex modell is szerepel a Flygt kínálatában. A Vortex 
szivattyú süllyesztett kialakítású, nyitott járókereke a 
folyadékok és a szilárd anyagok számára egyaránt szabad 
áthaladást biztosít.

Amennyiben kiváló aprító- és vágó-
képesség szükséges, az optimális meg-
oldást az őrlőkerekes (Grinder) változat  
jelenti, amely hatékonyan csökkenti a 
szilárd anyagok mennyiségét, az így 
keletkező finom zagy pedig kis átmérőjű 
csöveken keresztül, problémás terepen is 
szivattyúzható.

Egyszerű kiválasztás, egyszerű telepítés
A rugalmas telepítési lehetőségekkel 
könnyedén igényeire szabhatja a 
telepítést. A valamennyi modellre és 
kiömlőnyílásra kiterjedő, gondosan 
ellenőrzött telepítőkészletek (F, H, P, S) 
minden szükséges kelléket tartalmaznak.

Legfontosabb előnyök

A kategóriájában egyedülálló szivattyú Adaptív-NTM 

technológiával elérhető, amely:
– megbízható, dugulásmentes működést biztosító, ön-
tisztító kialakításának köszönhetően csökkenti a nem 
tervezett karbantartások valószínűségét.
– akár 25%-kal csökkenti az energiafogyasztást

A szivattyú négy különböző telepítőkészlettel 
rugalmasan és egyszerűen konfigurálható, így 
valamennyi telepítési követelmény teljesíthető.
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