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elvezetésnél a bekötéseken át történő bebocsátás minőségi szempontból 
ellenőrzött. A biogáz-kihozatal mértéke pedig erősen függ a víz tisztítá-
sára használt technológiától. Ezen visszacsatolások miatt nem kezelhetők 
függetlenül az iszappal kapcsolatos történések, ha teszik, a víztisztítás és 
iszapkezelés együtt értelmes.

Az iszap stabilizálása anaerob rothasztással történik, amelynek mel-
léktermékeként biogáz keletkezik. A biogáz energetikai hasznosításával 
más fosszilis tüzelőanyag kiváltása érhető el. Ezért is nevezzük ezt a lehe-
tőséget megújuló energiatermelésnek.

A biogáz-kihozatal az iszap minőségétől függ. A nyers iszapnak van a 
legnagyobb kiaknázható energiatartalma.
• A fáradt víz megtisztításál az iszap távoltartása a szénforrás hiányá-

hoz vezet. A denitrifikáció létrejöttéhez a szén pótlására, metanol 
adagolására van szükség.

Adva hát a környezetkímélő – a légtérbe csak kismértékben szén-dioxidot 
bocsátó – szennyvízhasznosítási technológia. De vajon lehet-e a merőben 
új szemléletnek eleget tevő megoldáson tovább javítani?

A szennyvízhasznosításra fókuszáló technológiai soron biológiai 
reaktortereket mind az iszap, mind a vízvonalon találunk. Mindkét re-
aktoregyüttesben baktériumok dolgoznak. A hatékony tápanyaglebon-
tás előfeltétele mindkét helyen a megfelelően alacsony Pe-szám. Az 
iszap-előkészítésnél a homogenizálás (a 3. ábrán equalisation) és a fűtés 
(heating) egyaránt a Pe-szám csökkentését szolgálja. A homogenizálás a 
nagy szerves láncmolekulákat és a flokkulátumot (a baktériumok szem-
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Középfokú tanulmányait a győri Mayer Lajos Vízügyi 
Szakközépiskolában végezte vízgazdálkodási szakon 
1971–1975 között.1975-től a BME Vízgazdálkodási Főis-
kolai Kar vízellátás-csatornázási szakán szerzett diplo-
mát Baján 1975-ben. 1978-ban belépett a Sopron és 
Környéke Víz- és Csatornaművekhez, ahol jelenleg is 
dolgozik a vízellátás területén mint vízellátási csoport-
vezető. 2000-ben vízellátás-vízkezelés szakon szakmér-
nöki oklevelet szerzett.

pontjából letelepedésre alkalmas közeget) valamilyen mértékben egya-
ránt „aprítja”. A kisebb biofilmhordozó-szemcseméret nagyobb, a baktéri-
umok által belakható felületet, a kisebb molekulaméret nagyobb diffúziós 
tényezőt jelent. A hőmérséklet emelése is a diffúziós tényezőt növeli. A 
szemcseméret csökkenése, a diffúziós tényező növekedése egyaránt a 
Pe-szám csökkenését hozza. A javítás lehetősége abban áll, ha a homo-
genizálás helyett inkább dezintegrációra kerül sor. Számos dezintegrációs 
eljárás ismert, mint kavitációs zónán történő átvezetés, ultrahangos besu-
gárzás, ózonkezelés stb. Ezek az eljárások hatékonyabb darabolást hoznak.

A 3. ábrán a fáradt víz tisztítása hagyományos visszaöblítéses szűrőkkel 
valósul meg (nitrification, denitrification filter). A szűrők geometriai alakja 

– karcsú kialakítása – arra enged következtetni, hogy a tervezésnél inkább 
a tartózkodási idő, és nem a Pe-szám alacsonyan tartása volt a méretezési 
szempont. A kis Pe-számmal jellemezhető szűrő szűrőközege nagy fajlagos 
felületű, és/vagy a szűrési sebesség kellően kicsi. Ehelyütt nem fázisszétvá-
lasztási, hanem biológiai szűrési szándékkal membránt alkalmazva is célt 
érhetünk. A membránt erre a feladatra – ahogy azt korábban kiszámoltuk 

– a rendkívül kicsi szűrési sebesség szavatolása teszi alkalmassá.
Az érvelés során a légtér minimális szén-dioxid-szennyezését tekin-

tettük célnak. A Föld hőmérsékletének emelkedése azonban korántsem 
biztos, hogy az ember által okozott szén-dioxid-kibocsátás miatt jön létre. 
Az iszap energiatartalma hasznosításának követelménye azonban enélkül 
is megáll, hisz ebben a felfogásban más energiahordozó kiváltása valósul 
meg. A szennyvíziszap folyamatosan keletkezik, akkor miért ne aknáz-
nánk ki maximálisan a benne megtalálható javakat.

Vízellátási csoportvezetőként fela-
data a Sopron Térségi Vízellátó Rendszer 
víztermelő, -átemelő és víztároló telepei 
üzemeltetésének irányítása, a fenntartási 
és felújítási tevékenységek szervezése. Irá-
nyítása alá tartozik a diszpécserszolgálat, 
mely a társaság valamennyi vízellátó és 
szennyvízkezelő rendszerének üzemirá-
nyításába bekapcsolt felügyeletet lát el. A 
társaság 2010-ben vezérigazgatói dicsé-
retben részesítette. A kitüntetés a kollégái 
szerint eddigi életútjának méltó elismeré-
se, ami a VÍZ-ről szól. 

KVASSAy JENŐ-EMLéKéREM 
ELISMERéSBEN RéSZESüLTEK
A víz világnapja alkalmából a Belügyminisztériumban 
megtartott ünnepi rendezvényen négy szakmabéli kapott 
rangos kitüntetést. Őket mutatjuk be. 
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A HÁLóZAT-
üZEMELTETéSI 
OSZTÁLy VEZETŐJE

1994-ben végzett iskoláival gépészmérnökként, 
majd még ebben az évben belépett a Fővárosi 
Vízművekhez, ahol csőhálózati szerelőként kez-
dett dolgozni. 1994 és 2003 között megjárva a szamárlétrát, a másfél éves 
szerelői gyakorlat után csőhálózati csoportvezetőként, 1997-től építés-
vezetőként, 2001-től kirendeltségvezetőként dolgozott. A Fővárosi Víz-
műveknél 2003-ban indult a műszaki terület átfogó felülvizsgálatát célzó 
program, a Műszaki Fejlesztési Program, melynek Munkairányítás Pro-
jektjébe delegálták. Először projekttagként, később projektvezetőként. A 
projekt befejezése után 2005-ben a Hálózatüzemeltetési Osztály helyet-
tes vezetőjének nevezték ki. 2006 év végén már a Hálózatüzemeltetési 
Osztály vezetésével bízták meg, azóta tölti be ezt a munkakört. A fentiek-
ből is látszik, hogy bár sok pozícióban dolgozott, mindig az ivóvíz-csőhá-
lózat fenntartási, üzemeltetési tevékenysége volt érdeklődésének közép-
pontjában. Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak, és kapcsolattartó az 
IWA-ban (International Water Association) a Fővárosi Vízművek részéről.

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Ezt a típusú elismerést egyvalaki nevesítve kapja, de az érdem elsősorban 
azé a csapaté, amelynek tagjai nap mint nap folyamatos rendelkezésre 
állást biztosítanak, hétvégén és ünnepnapon is az ivóvíz-csőhálózati ese-
mények kezeléséhez, munkájukat időjárástól, napszaktól, az elvégzendő 
 munka minden nehézségétől függetlenül végzik, valamint a csőháló-

MOLNÁR ATTILA
éSZAKMAGyARORSZÁGI 
REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 
ZRT., MŰSZAKI IGAZGATó

A középiskolai tanulmányok befejezése után 1978-
ban munkahelyi előkészítőként helyezkedett el a 

„Fémmunkás” Vállalat Szerelési Üzeménél. Ezzel a cég-
gel az ország egy részét már művezetőként bejárta, 
acélszerkezet-szerelést végeztek. 1981-ben megházasodott, és két gyermeke 
született. Az akkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 1982-től 1983 
augusztusáig katonai szolgálatot teljesített századtechnikusként. 

A család összetartása végett 1984-től az építőipart elhagyta, s elhe-
lyezkedett az ÉRV Zrt. akkori jogelődjénél mint hálózatfelügyelő. A Láz-
bérci Vízműtelep fejlesztésénél már művezetőként újra építést irányított 
1985-től 1987-ig. A mű elkészülte után átkerült a termelőüzemhez, mivel 
1987-ben kiváló eredménnyel technikusi oklevelet szerzett. Kezdetben 
karbantartási csoportvezetőként, később 1988-tól művezetőként irányí-
totta az Ózdi Regionális Vízmű rendszerkarbantartási munkáit. A tanulmá-
nyai folytatására 1989-ben került sor Baján, az EJF Műszaki Fakultásán.

Diplomát 2003-ban szerzett építőmérnökként. Ugyan ebben az év-
ben társaságának vezetése egy másik termelőterületet bízott rá, így üzem-
vezetőként a Borsodi Regionális Vízmű rendszerét vezette. A cég belső 

zat-karbantartási és üzemeltetési feladataikat, 
valamint az összes, ehhez kapcsolódó mérnöki, 
adminisztratív és irányítási feladatukat is kö-
rültekintő alapossággal végzik. Ez a több mint 
300 fős hálózatüzemeltető csapat közös mun-
kájának dicsérete. Mindemellett természetesen 
komoly megtiszteltetésnek veszem, hogy a Fő-
városi Vízműveknél végzett több mint 20 éves 
munkám elismeréseképpen a vezetőim jelöltek 
erre a díjra.

Vízmű Panoráma: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Alapvetően kritikus szemléletű vagyok, ebből eredően nehezen látom 
meg a feladataink teljesítése során a sikereket, mivel mindig azt az oldalát 
is nézem az elvégzett munkának, hogyan lehetett volna jobban. Siker-
nek tartom azt, hogy a főváros és az ellátott agglomerációs települések 
ivóvízhálózatának üzemeltetése során folyamatosan és elismerten fenn 
tudjuk tartani minden nehézség és körülmény közepette több mint 2 mil-
lió fogyasztónk számára a magas szintű szolgáltatást. Személyes szakmai 
sikerként ha mégis meg kell neveznem egyet, akkor az említett Műszak 
Fejlesztési Programban elvégzett munkámat és ezen projekt eredményeit 
emelném ki. Bevezettünk egy új, a vállalatirányítási és műszaki informá-
ciós rendszerrel szorosan integrált munkairányító és nyilvántartó infor-
matikai rendszert, a terepi munkavégzőknek mobileszköz-használattal, 
részletesen leszabályoztuk a csőhálózati események kezelését, hatékony 
működési és munkarendet vezettünk be a folyamatos rendelkezésre állás 
biztosítása mellett, és az üzemeltetési tevékenységet végzők logisztikai 
támogatásának stratégiáját is meghatároztuk. Ezek a fejlesztések (infor-
matikai, logisztikai), folyamat- és szervezeti módosítások, szabályozások 
meghatározták az elmúlt 10 évet, és megfelelőségüket igazolja, hogy je-
lenleg is ezek mentén dolgozunk.

átszervezéseiből adódóan 2006-tól divízióveze-
tőként irányított két divíziót, a Keleti Szennyvíz-
tisztításit, illetve a Kelet-borsodi Ivóvíztermelé-
sit. Az akkori műszaki vezérigazgató-helyettes 
nyugdíjazását követően a társaság vezetője 
2009. április 1-től megbízta, majd 2009 őszétől 
kinevezte műszaki vezérigazgató- helyettesnek. 
Ezt a beosztást műszaki igazgatónak nevezte át 
2011-től a vállalat. Jelenleg is e címen irányítja a 
közvetlenül, illetve közvetve hozzá tartozó 951 
fő munkáját. Tagja a MaVíz Műszaki Bizottságá-

nak, a MaSzesz alelnöke, és tagja az MNT-nek.

Vízmű Panoráma: Mit jelent ez a kitüntetés?
Több mint harminc év munkájának, erőfeszítéseinek az elismerése. Ter-
mészetesen az elmúlt időszak integrációs folyamatainak elfogadása, el-
fogadtatása.

 
Vízmű Panoráma: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Az MHT BAZ megyei szervezetének jelölése kitüntetésre. Azért, mert a 
szakembert  látták bennem, s nem egy állami cég műszaki vezetőjét. Nagy 
siker volt még, hogy az elmúlt nyolc évben sok olyan létesítmény valósult 
meg a társaság működési területén, amelyről az elődeim álmodni sem 
mertek. Ilyen volt az ivóvíztermelésnél a szalajkai membránszűrő, vagy a 
szennyvíznél a kazincbarcikai tisztító.
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AZ MHT 2017. éVI, VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSBAN 
TEVéKENyKEdŐ KITüNTETETTJEI 

Pro Aqua-emlékéremmel 
tüntették ki 
Baki Berta építőmérnököt, építőmérnök-tanárt, 

a Fejérvíz Zrt. osztályvezető-helyettesét 
Horváth Andrásné vegyészmérnököt, a BA-

KONYKARSZT Zrt. központi laboratóriumá-
nak vezetőjét  

Kardosné Hódosi Andrea építőmérnököt, a 
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. műszaki igazga-
tóját  

Magyar Péterné Bede Marianna építőmérnö-
köt, vízellátási és csatornázási szakmérnö-
köt, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós 
Zrt. Szolnok műszaki igazgatóját

Miklósfalvi Gusztáv vegyészmérnököt, kör-
nyezetvédelmi szakmérnököt, a Duna Men-
ti Regionális Vízmű Zrt. volt osztályvezetőjét

Molnár Attila építőmérnököt, az Északmagyar-
országi Regionális Vízművek Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesét 

Szitás Tamás építőmérnököt, a Dunántúli 
Regio nális Vízmű Zrt. szakterületi mérnökét 

NAGy VÁLTOZÁSOK 
AZ ÁLLAMI TULAJdONÚ 
REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 
VEZETéSéBEN

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vezérigaz-
gatója 2017. június 16-tól Virág László, az ÉDV 
Zrt. volt megbízott vezérigazgatója.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. vezérigazga-
tója 2017. június 10-től Székely Ferenc Géza volt 
termelési főmérnök.

A Tiszamenti Regionális Vízművek új vezér-
igazgatója 2017. június 14-től Bakondi György 
Patrik, az ÉRV Zrt. volt vezérigazgatója.

A Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zrt. új vezérigazgatója 2017. június 13-tól Lőrinc 
Ákos, volt stratégiai igazgató.

MHT tiszteleti tagja kitüntető 
címet kapott
Degré András vegyészmérnök, környezetvé-

delmi és közgazdasági szakmérnök, vízügyi 
szakértő és tanácsadó 

dr. Schafarzik Ferenc-
emlékéremben részesült 
Román Pál építőmérnök, vízellátási és csator-

názási, valamint környezetvédelmi szak-
mérnök, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
osztályvezetője

Az MHT Bogdánfy Ödön-
emlékérmet adományozott 
Radács Attila építőmérnöknek, vízgazdálkodá-

si és környezetvédelmi szakmérnöknek, a 
BAKONYKARSZT Zrt. műszaki igazgatójának  

Süveges György építőmérnöknek, a Víz- és 
Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 
szolgáltatási igazgatójának 

Szigeti Tibor építőmérnöknek, vízellátási szak-
mérnöknek, a BÁCSVÍZ Zrt. volt szolgáltatási 
vezérigazgató-helyettesének 

1985. augusztus 14-én helyeztük üzem-
be Kecskeméten a 3000 m3-es víz tornyot, 
mely közel 20 méterrel magasabb a régi-
nél, ez azt is maga után vonta, hogy a vá-
ros egész területén – Kecskeméten csak 
egy nyomászóna van – mintegy 2 barral 
megemeltük a hálózati nyomást. Közel 1 
hónapig éjjel-nappal javítottuk a csőtörése-
ket, ezek között volt olyan nagyságrendű is, 
amely egy régi építésű családi ház összedő-
lését okozta. 

Üzemmérnökség-vezetőként irányítot-
tam az 1990-es évek közepén azt a teamet, amely megvalósította a kecs-
keméti vízellátó rendszer automatizálását. Az akkor eldöntött műszaki 
megoldások iránymutatóak voltak a későbbi fejlesztésekre nézve is. 

A legszebb és legösszetettebb feladat az ivóvízminőség-javító prog-
ram megvalósítása volt. A kezdetektől részt vettem a szakmai koncepciók 
kidolgozásában. Személyes sikeremnek érzem, hogy Kecskeméten meg-
valósulhatott az ország legnagyobb kapacitású biológiai ammónium-
mentesítő technológiája. 

Vízmű Panoráma: Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Tevékenységem elismeréseként több szakmai és társadalmi kitüntetést 
kaptam. A kitüntetések között nem illő különbséget tenni, de a Kvassay 
Jenő-emlékérem, úgy gondolom, egész aktív szakmai pályafutásom el-
ismerése. Hálával gondolok és köszönetet mondok mindazon kollégáim-
nak, akik munkámat segítették. 

SZIGETI TIBOR
A BÁCSVÍZ ZRT. NyUGALMAZOTT 
SZOLGÁLTATÁSI VEZéRIGAZGATó-
HELyETTESE

1971-ben érettségizett a bajai Tóth Kálmán Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskolában. Főiskolai tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vízgazdálkodási Karán folytatta, és ugyanitt szerzett 1996-ban vízellátás, 
vízkezelés szakon szakmérnöki diplomát is. Első munkahelye a Budapesti 
Vízépítő Vállalat volt, ahol 1974-től 1977-ig dolgozott, és kiváló tapaszta-
latokat szerzett a víziközmű- és mélyépítés területén. 1978. január 2-tól 
2016. augusztus 23-ig, nyugállományba vonulásáig dolgozott a BÁCSVÍZ 
Zrt.-nél, illetve jogelődjénél, az ÉBKM Vízmű Vállalatnál. Ahogy ezt szokták 
mondani, végigjárta a „szamárlétrát”, különböző vezetői beosztásokat töl-
tött be, legutóbb 2016-ig szolgáltatási vezérigazgató-helyettes volt. Szak-
mai aktivitását a volt munkahelyén kívül a MaVíz Műszaki Bizottságában 
és a MHT tagjaként fejtette ki, ahol jelenleg is betölti a Bács-Kiskun Me-
gyei Területi Szervezet alelnöke és a Vízellátási Szakosztály elnökségi tagja 
tisztségeket. 2003-tól a BÁCSVÍZ-KVSC elnöke, sportvezetői munkája elis-
meréseként 2014-ben „Kecskemét Sportjáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Szakmai kitüntetései: 2004 – VCSOSZSZ Elismerő Oklevél; 2011 – Pro 
Aqua-emlékérem; 2013 – Víz Világnapi emlékérem.

Vízmű Panoráma: Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
42 éves szakmai pályafutásom alatt számos kihívással találkoztam, és sok 
sikeres projektben vettem részt, ezek közül három mégis kiemelkedő. 
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• Szivattyútartó tetővel, kármentő edény, szí-
vógarnitúra levegőkeverővel, Magdos LDp 
adagolószivattyú levegőegységgel, Pentab-
lokk, öntisztító adagolószelep, töltő egység 
vízhez golyós csappal, aktív szén patron, ½” 
tömlőcsatlakozás

• Töltő adapter 25 L- és 60 L ballonokhoz
• Szállítási edény 25 L vagy 60 L-es CHC gra-

nulátummal.
 
A szállítási edény UN engedéllyel a CHC-hoz 
egyidejűleg szállító-, oldó- és adagoló tartály. 
Ezáltal kiesik a be- vagy  átfejtés és minden 
 nyitott vegyszer kezelése. A szállítási edény 
helyben az adagolóállomáshoz lesz csatlakoz-
tatva  és vízzel feltöltődik.  Az új fejlesztési ada-
golószivattyú Magdos LDp, további CHC oldó 
segítséggel, biztosítja a levegő bemenetet az 
állandó turbolenciát és ezzel egy homogén 
oldatot. Ez a Magdos LDp középső részébe 
utólag beépített levegőszivattyúval érhető el. 
A CHC- oldat adagolása a vízbe állandó egy-
idejű keveréssel érhető el. Ezen túlmenően 

egy öntisztító adagolószelepet használunk, 
az adagolószivattyú  magas energia bevitele 
és a különleges felépítése az adagolószelep 
miatt, a hagyományos CHC adagolásnál a víz-
kő kicsapódás a magas pH érték miatt szoká-
sos, nagymértékben kizárt. A vízcsatlakozás 
nyitott kifolyása miatt az ivóvíz szabályozás 
szabályai betartásra kerülnek és így a csőelvá-
lasztók elhagyhatók. Magas biztonság többek 
között a védett szivattyútartóval is elért. Az 
 EASYCHLORMIX  a  DIN 19643-1, Pkt 11.2.3.5, és 
 DGfdB szabályok 65.03, Pkt. 5.4. megfelelnek. 

Tipikus alkalmazási területek az új EASY-
CHLORMIX  kálcium – hipóklorit-os adagolóállo-
másnak a DIN EN 15796 és DIN EN 900 alapján a 
uszoda- és fürdőmedencék a DIN 19643 szerint 
belső medence esetén 360 m3/h áramlási sebes-
ségig, külső medence esetén 70 m3/h –ig, vala-
mint ivóvíz kezeléshez. Szezon kezdéshez vagy 
csúcsigény áthidalásához és berendezés fertőt-
lenítéséhez illetve vész klórozáshoz az EASY-
CHLORMIX, mobil kivitelként SAFTYCHRORMIX  
a legideálisabb. 

Jellemzően  kalcium-hipoklorit (CHC), granu-
látum vagy tabletta feloldása után, oldat kerül 
adagolásra. Ehhez egy- vagy többkamrás be-
rendezések előkészítési tartály és adagolótar-
tály szükséges. Hagyományosan előkészítési- és 
adagolóállomás a CHC esetén az üzemeltetőt a 
következő feladatok elé állítja:
• Az előkészítő tartály CHC- granulátum-

mal való megtöltése esetén, a lehetséges 
veszély miatt por elleni védőmaszkot kell 
használni.

• A feloldatlan granulátum részek a tartály-
ban és a adagolóvezetékben leülepedhet-
nek. Ezért nagy tisztítási ráfordítás szüksé-
ges további sav öblítéssel.

• Az előre látható magasabb pH érték az ada-
golóvezetékben, ami a CHC granulátum 
stabilizálásához szükséges, ennek feloldása 
után jön, különösen az adagolószelepeknél, 
erősebb vízkő és eltömődöttséghez.

• A berendezés töltése, átfejtése és tisztítása 
jelentős fizikai erőfeszítést igényel.

A legjobb munka- és környezetvédelem a veszé-
lyes anyagok kezelésében, az ezek elkerülésével 
lehetséges és így egy lehetséges érintkezés és 
más veszélyek kizárhatóak vagy lecsökkenthe-
tőek. Ez az elkerülési elv és a piaci követelménye-
ket követve, a Lutz-Jesco „EASYCHLORMIX” ada-
golóállomás ,kálcium – hipóklorit  granulátum, 
került fejlesztésre , ahol  az adagolás közvetle-
nül a szállítási tartályból történik. A csatlakozás-
ra kész és előre szerelt EASYCHLORMIX – adago-
lóállomás a következőket tartalmazza:

FERTŐTLENÍTŐ OLdAT 
BIZTOS ELŐÁLLÍTÁSA KLóR 
GRANULÁTUMBóL

Dr. Hans-joaCHim 
DieDeriCH
Dipl. vegyész,
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

szaLó riTa
ügyvezető
Lutz-Szivattyúk Kft.
9024 Győr, Vasvári P. u. 9.
lutz-szivattyuk@lutz.hu
www.lutz-jesco.com




