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Az előadások nagy érdeklődés mellett 55-75 
fő hallgatóság jelenlétében zajlottak. Az előa-
dásokat követően teljes 30 percben élénk esz-
mecsere, vita folyt az elhangzottakkal kapcso-
latban.

– Baki Berta (FEJÉRVÍZ Zrt.) „Belső hálózatok 
ivóvízbiztonsági problémái” című előadása 
laboratóriumi mérésekkel alátámasztott eset-
tanulmányon keresztül részletesen bemutat-
ta, hogy milyen nehéz feladat az ivóvízvételi 
helyen biztosítani a megfelelő vízminőséget 
a szolgáltatási ponton meglevő kifogástalan 
vízminőség esetén is.

A szolgáltatók részéről komoly ismeretterjesz-
tést igényel az, hogy – különösen a nagy társas-
házak, illetve közületi, ipartelepi házi hálózatok 
esetében – a felhasználók megfelelő állapot-
ban tartsák, kezeljék vezetékrendszereiket, be-
rendezéseiket.

–	 Rideg	 István	 (Kiskunsági	 Víziközmű	 Szolgál-
tató Kft.) „Ammóniamentesítés üzemi ta-
pasztalatai a Kiskun-Víz Kft. ellátási területén” 
című előadásában az ivóvízminőség-javító 
programban megvalósult 11 víztisztító tech-
nológiából három példán mutatta be, hogy 
milyen változtatásokat kellett végrehajtani a 
próbaüzem tapasztalatai alapján. Erre mind 
a törésponti klórozásos, mind a biológiai am-
móniumeltávolításra tervezett technológiák 
esetében sor került. Tapasztalataik szerint a 
törésponti klórozással a vízminőség garantál-
ható, de drága, míg a jóval olcsóbb biológiai 
eljárás bizonytalan, érzékeny és nehezen sza-
bályozható.

– Kóczián Zoltán (Nyírségvíz Zrt.) „Ne féljünk 
a változástól!” című előadásában egy 1300 
m3/d kapacitású, magas ammónium- és man-
gántartalmú nyersvíz kezelését biztosító víz-
műtelep technológiai átalakításának lépéseit 
mutatja be. Ennek során az oxidáció, vegysze-
radagolás, szűrés, törésponti klórozás techno-
lógiát kizárólag légoxidáción és szűrésen ala-
puló – tehát kálium-permanganát-adagolás 
és törésponti klórozás nélküli – technológiává 
alakították át, ahol a mangáneltávolítást a lé-
goxidáció és a szűrés, míg az ammóniamente-
sítést a biológiai szűrés biztosítja.

Az átalakítás jelentős gazdasági eredményt 
és vízminőség-javulást eredményezett.

– Fazekas Zoltán, Bata Péter (Alföldvíz Zrt.) „Mik-
roszkópos biológiai kifogásoltság kezelése 
savas-lúgos fertőtlenítési eljárással – mérési 
eredmények ismertetése” című előadása be-
mutatta azt a laboratóriumi kutatómunkát, 
melynek során a gyakran elfertőződő víztisztí-
tó technológiai elemek hatékony, pH-eltoláson 
alapuló fertőtlenítési eljárásainak optimális 
paramétereit, folyamatait keresték.

A kísérletek a gyakorlatban is alkalmazható ered-
ményeket hoztak.

A szekció második részében először a Fő-
városi Vízművek Zrt. csepeli vízkezelő művébe 
telepített UV-fertőtlenítő berendezésről hall-
hattunk. A nagyon magas műszaki és szakmai 
elvárások biztosítása érdekében a társaság 
egyedi berendezés tervezése és gyártása mel-
lett döntött. 

A	 következő	 előadásban	 a	 MIVÍZ	 Kft.	
miskolc tapolcai víztisztító művének korszerű-
sítését követő üzemeltetési tapasztalato kat 
hallhattuk. A harmadik előadás a mikro mű-
anyagokról, ill. a MaVíz közvetítésével négy 
vízműben végzett mikroműanyag-vizsgálatok 
eredményeiről szólt. 

IVóVÍzellÁtÁs szekCIó

és bevételük jelentős részét is az ágazatból nyerik. Fontos megfogalmazni, 
hogy melyek azok a feltételek, melyek mentén a vízipar eleget tud tenni 
a felé megfogalmazott elvárásoknak. A vízipari ágazat durván becsült 
megrendelésállománya 2016-ban a víziközmű-szolgáltatók részéről 
89,1 Mrd Ft volt. Ha azonban az építőipari cégek ivó- és szennyvízveze-
ték-építési és -szerelési tevékenységének értékét nézzük, akkor az EU-s 
forrásokból táplálkozó jelentős felfutás után 2016-ban egy hatalmas 
visszaesést lehetett tapasztalni. 

A fő kérdés, hogy melyek a jövőbeni várakozások a víziközmű-há-
lózat fejlesztését illetően. Marad a kampányszerű fejlesztési módszer, 
vagy kialakítható egy stabil, hosszú távon kiszámítható rekonstrukciós 
beruházási folyamat? A vízipar részéről ugyanis csak az utóbbira lehet 
kapacitást és technológiát fejleszteni, amivel akár a kormányzat által el-
várt külföldi szerepvállalást is teljesíteni lehet.

Bárdos András: A változásról…
A plenáris előadások sorát Bárdos András ismert újságíró, televíziós mű-
sorvezető, tréner és vezetői tanácsadó rendhagyó előadása követte, aki 

a változásról, talán azt is mondhatjuk, a nagybetűs változásról beszélt. 
Nem arról, ami a közeljövőben éri az ágazatot, nem is arról, ami kinek 
kinek esedékes a magánéletében, és nem is az éghajlatváltozásból le-
vezethető változásról.

Arról a változásról beszélt, melynek során a következő 100 évben 
20.000 évnyi evolúciót fogunk „elszenvedni”. Ez olyan rohamtempójú vál-
tozás, melyet felfogni elég nehéz. Ebben a században, várhatóan már 20-
30 év múlva átlépjük a technológiai szingularitást, amikor a mesterséges 
intelligencia önállóvá válik, megszűnnek az ember és ember közötti közve-
títő munkakörök, teljes iparágak halnak ki, gyökeresen átalakul az oktatás, 
ha egyáltalán lesz szervezett oktatás. A modern genetika teljesen megvál-
toztatja az orvoslás gyakorlatát, és önvezető autók veszik át a közlekedést.

A	 hatalom	 alapja	 a	 XXI.	 században	 a	 hozzáférés	 és	 kommuniká-
ció lesz. A jó kommunikáció behozhatatlan előnyt jelent majd, amely 
azonban nem trükkök sorozatában, hanem egy attitűdben, az együtt-
működés attitűdjében bontakozhat ki. A sikeres cégek klímája erre az 
együttműködésre épül. Az együttműködéssel, a win-win szituációk 
megteremtésével tudunk alkalmazkodni a változó világhoz.




