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Az összefoglalót készítette: 
BoGnár péter
MaVíz Értékesítési Bizottság elnök
BaloGh zsolt  
DMRV Zrt., műszaki igazgató 

Az informatikai szekció első blokkjának közép-
pontjában a vízmérők leolvasása és a felhaszná-
lási helyek ellenőrzése volt.

A leolvasás az értékesítés, azaz az árbevétel 
alapja. A leolvasás minősége tehát kiemelten 
fontos. Az előadásokban áttekintésre került a 
leolvasás jelenlegi helyzete, majd egy-egy gya-
korlati példán keresztül ismerhettük meg a leol-
vasást támogató eszköz bevezetését, a leolva-

Az összefoglalót készítette: 
dr. patziGer MiKlós
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 
egyetemi docens
sütő VilMos 
Bácsvíz Zrt., szennyvízágazati főmérnök 

Az előadásokban Somogyi Tamás (Daköv Kft.), 
Nagy	Ferenc	(Alföldvíz	Zrt.),	 Imre	Tamás	(Heves	
Megyei Vízmű Zrt.) és Koncz Tamás (Endress & 
Hauser Magyarország Kft.) érdekes példákat és 
javaslatokat mutatott be elsősorban a közepes 
és kis szennyvíztisztító telepek hatékonyság-
növelésére. A hatékonyságnövelés legfőbb 
jellemzője a bemutatott példák esetében a kis 
beruházási igény és az ahhoz képest elért nagy 
eredmény volt (jobb tisztítási hatásfok, illetve 
alacsonyabb üzemeltetési költségek). Bár az em-
lített példák nem általánosíthatók, mert minden 
szennyvíztisztító telep más és más, összességé-
ben a következő javaslatok és ajánlások tehetők:

– Minden szennyvíztisztító telepet folyamato-
san javítani és optimalizálni kell a tisztítási 
hatékonyság növelése és az energiaigény 
csökkentése érdekében.

– Minden átépítésnél, rekonstrukciónál a meg-
lévő műtárgyakat – akár funkciójukban meg-
változtatva – lehetőleg fel kell használni.

– Apró geometriai és üzembeli változtatások 
nagy haszonnal és megtérüléssel járhatnak.

– Az irányítástechnikai rendszerek – amelyek ma 
már igen átfogók és komplexek – használata, 

sási és kivizsgálási tevékenység stratégiai szintű 
kezelését, valamint egy szolgáltató kivizsgálási, 
ellenőrzési gyakorlatát.

A víziközmű-szolgáltatók működését sza-
bályozó kormányrendelet évente egy leolvasást 
tesz kötelezővé azzal, hogy a felhasználó kérésé-
re a negyedévente történő leolvasást biztosítani 
kell. Emellett a szabályozás nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy a leolvasás évente egy alkalom-
mal megtörténjen. Megmutatkozik ez egyrészt 
abban, hogy a leolvasás elmaradása esetén a 
szolgáltatóknak külön eljárásrendet kell alkal-
mazniuk, azaz a sikertelen leolvasást követően 
a felhasználót a leolvasás biztosítására fel kell 

folyamatos kalibrálása és karbantartása szük-
séges.

– Mindezzel sokat teszünk az élővizek és az 
energiamegtakarítás érdekében.

A szekcióban felvetődött továbbá az OVF 
által kezdeményezett esetleges országos kibo-
csátási határértékrendszer módosításának a té-
mája, ami elsősorban a növényi tápanyagokra 
terjedne ki. 

A szekció második részében Horpácsy Sza-
bolcs (Alföldvíz Zrt.), Goldea Tamás (Alföldvíz 
Zrt.), Dr. Veres Zoltán (Nyírségvíz Zrt.) kollegák-
tól hallottunk színvonalas előadásokat.

Kiemelném, hogy a víziközmű-szektor 
pénzfelhasználási lehetőségeinek szűkössége 
ellenére az üzemeltetők nagyon kreatívan áll-
nak hozzá a megoldandó feladatokhoz. Nem 
azt nézik, hogyan nem lehet, hanem eredmény-
centrikusan és megoldásorientáltan dolgoznak. 

Összességében az előadásokból az derült 
ki, hogy előre gondolkodnak, meg akarják ol-
dani és meg is oldják az iszaphasznosítást. Ha 
a hagyományos, megszokott, eddig jól bevált 
úton nem megy, nagy levegőt vesznek, és új 
utakat keresnek. A technológiákon aprónak 
tűnő, de nagyon szép eredményeket hozó át-
alakításokat végeznek, így csökkentik a befo-
gadó terhelését, és ezzel az általuk kifizetendő 
VTD is csökkeni fog. 

Üzenetek
•	 A	kreatív	és	szakmájukat	szerető	kollegák,	ha	

szólítani, és az ismételt leolvasást 60 napon belül 
meg kell kísérelni. De nem csak a szolgáltatókra 
vonatkoznak szigorú előírások, a felhasználó sú-
lyos szerződésszegésének minősül, ha a felhasz-
nálási hely ellenőrzését nem teszi lehetővé.

Az évi egyszeri leolvasás és a kéthavi leolva-
sás költségszintje között jelentős eltérés mutat-
kozik, azaz jelentős költségmegtakarítás érhető 
el. A szolgáltatók jelentős részénél a lakossági 
felhasználók esetében már évente csak egyszer 
olvasnak le. 

A szolgáltatók nagy hangsúlyt fektetnek a 
leolvasás sikerességére és minőségére. Ennek 
egyik legfontosabb eszköze a leolvasást támo-

kell, a jég hátán is megélnek, és szívvel-lé-
lekkel dolgoznak. Nem vehetik el a kedvüket 
(egyelőre) a víziközmű-ágazatot egyre inkább 
nyomasztó terhek sem.

•	 Horpácsy	 Szabolcs	 előadása:	 Kiemelném,	
hogy az Alföldvíz Zrt. is keres és talál a ke-
letkező szennyvíziszapjának hasznosítási le-
hetőséget mezőgazdasági területeken, azok 
tulajdonosaival való szerződéskötés útján. 
Dicsérendő, hogy együttműködési megálla-
podást kötöttek egy magánkézben lévő hul-
ladékfeldolgozóval, amely évi 3000 t szeny-
nyvíziszapot fogad ingyen, mert villamos és 
hőenergiát termel belőle. Így a szolgáltató 
számára csak szállítási költség jelentkezik. 

•	 Goldea	Tamás	 előadása:	 Értékes,	 őszinte,	 po-
zitív és negatív tapasztalatokat is tartalmazó 
előadást hallottunk, amely alapján üzemelte-
tőként ki-ki leszűrhette, hogy a saját terüle-
tén van-e létjogosultsága a szolár szárítónak, 
vagy más megoldás felé fordul. Gondolkod-
nak a magas szárazanyag-tartalmú iszap 
szennyvíztisztító telepen történő égetési 
hasznosításában is.

•	 Dr.	Veres	Zoltán	előadása:	 Szép	példát	muta-
tott be, hogy egy kis akarással és sok hozzá-
értéssel, a meglévő technológia átalakításával 
történő anaerob technológiai tér kialakításával 
a foszfor bőven határérték alá csökkenthető, 
megspórolva a vegyszerhasználatot.    

Köszönöm az előadóknak a hallgatóság 
számára nagyon inspiráló, értékes előadásokat!

szennyVÍz- és IszAPkezelés szekCIó
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Az összefoglalót készítette: 
FáBri áGnes 
Alföldvíz Zrt., HR-osztályvezető 
doBrosi taMás 
Nyírségvíz Zrt., HR-koordinátor

Az	Országos	Víziközmű	Konferencia	első	napján	a	HR-témák	a	IV.	szekci-
óban kaptak helyet. A szekció első részének moderátora Dobrosi Tamás 
volt, aki a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. HR-koordinátora, illetve a MaVíz Humánpoliti-
kai Bizottságának alelnöke. A szekció felvezetéseként az alelnök fölvázol-
ta a következőket:

A víziközmű-ágazat 
legnagyobb HR-oldali kihívásai
•	 Növekvő	átlagéletkor
•	 Növekvő	fluktuáció
•	 Szűkülő	munkaerő-kínálat,	hiányszakmák
•	 Élesedő	foglalkoztatói	verseny
•	 Foglalkoztatói	versenyhátrány	(elsősorban	gazdasági	okokból)

A víziközmű-ágazat HR-oldali céljai
– Megtartani a meglévő szakemberállományt!
– Bevonzani a jövő szakembereit!

A HR-szekció a kihívások kezeléséhez, illetve a célok eléréséhez segítséget 
nyújtó eszközök és a kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatását célozta meg.
•	 Munkáltatói	márka,	arculat,	brand	építése	a	DRV	Zrt.	és	az	ALFÖLDVÍZ	

Zrt. tagszervezeti tapasztalatainak, eredményeinek, valamint egy on-
line kommunikációs tanácsadó véleményének bemutatásával,  

•	 Ágazatunk,	 termékünk	 (a	 csapvíz)	 elismertségének	 növelése	 érdeké-
ben mit is tehetünk a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. törekvéseinek áttekintésével,  

•	 Pályaválasztók,	pályakezdők,	álláskeresők	hatékony	megszólítása	a	BA-
KONYKARSZT Zrt. tapasztalatain keresztül, 

•	 Generációs	 és	 családbarát	 igényekhez	 illeszkedő	 szervezeti	 kultúra,	
dolgozói jóléti elemek kiépítése – Well-being-lehetőségek bemutatá-
sa a DRV Zrt.-nél is alkalmazott eszközök kiemelésével. 

Az előadások és a fórumbeszélgetés tanulsága az volt, hogy a tag-
szervezeteknek a szervezeti kultúra széles körű bevonáson alapuló inno-
vatív formálására, a munkaerő-megtartásra és -bevonzásra kialakítandó 
HR-PR stratégiára és ehhez a menedzsment elköteleződésére van szük-
ségük. A bemutatott HR-PR eszközök a tagszervezetek általi, helyi adott-
ságokhoz és lehetőségekhez igazított alkalmazhatósága is ismertetésre 
került a legjobb gyakorlatok megosztása során.

A szekció második részét Fábri Ágnes, az ALFÖLDVÍZ Zrt. HR-osztály-
vezetője, a Humánpolitikai Bizottság elnöke moderálta. Ebben a részben 
HR-, értékesítési és műszaki szakemberek tettek közzé személyes ered-
ményeket, véleményeket a hasznosan alkalmazható HR-eszközökkel, a 
vállalati kultúrát felmérő módszertannal és a műszaki területen dolgozó 
munkatársak munkaerő-megtartásával kapcsolatban. 

Bemutatásra került a DRV Zrt. által is alkalmazott munkakör-érté-
kelési HR-módszer és kialakításának tapasztalatai, melyek lehetőséget 
adnak a szervezeten belül vagy akár az azonos tevékenységű szerveze-
tek között a munkakörök összehasonlítására, a munkakörök piaci érté-
kének meghatározására. A DAKÖV Kft. több cég integrációjából adódó 
vállalatikultúra-felmérésének eredményét is megismerhettük, kiemelve 
a szervezeti kultúra munkaerő-megtartásban betöltött helyét. A szeny-
nyvízszolgáltatásban dolgozó munkatársak szakmanépszerűsítő, mun-
kaerő-megtartó és munkaerő-bevonzó szerepét is láttatva vitathattuk 
meg azt, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. vezető műszaki szakembere által 
kiemelt HR- és műszaki terület együttgondolkodása, közös munkája a 
víziközmű-szolgáltatás tevékenységeinek munkaerőpiaci „értékesítésé-
ben” komoly erőt tud képviselni. 

HR szekCIó

gató eszköz, mely ma már lehetővé teszi, hogy 
a leolvasó munkája folyamatosan ellenőrizhető 
legyen, a leolvasás során a mérőálláson túl an-
nak ideje, helye (GPS) is rögzítésre kerül, emellett 
egyre több helyen készítenek fényképet a mérő-
ről, mérőhelyről. A rendszer az ellenőrzésen túl 
lehetőséget nyújt motivációs rendszer kialakítá-
sára is.

A leolvasás mellett egyre több szolgáltató 
erősíti az ellenőrzési tevékenységét, mely ki-
terjed a mérőhelyek és a szolgáltatás szabályos 
igénybevételének ellenőrzésére is.

A második blokkban a vízmérők távleolva-
sásának támogatásáról volt szó. Mérő- és adat-
gyűjtő rendszerek bemutatásával bepillantást 
nyerhettünk abba, hol is tart jelenleg ez a terü-
let. Újszerű megoldásokat ismerhettünk meg a 
LoRa-Wan hálózat kommunikációs csatornáiban. 
Mindössze néhány év alatt került kifejlesztésre, 

mégis kiemelkedően nagy hatótávolsággal ren-
delkezik, ami az egyik legfőbb szempont a rend-
szer használói számára. A víziközmű-szolgálta-
tók „kényelme” érdekében olyan adatkiolvasó 
szoftvert is kifejlesztettek, mely a kívánt fizikai 
mennyiségben jeleníti meg az összegyűjtött 
adatokat, így azok közvetlenül felhasználhatók. 
Természetesen lehetőség van a vízmérőkön túl 
egyéb mérések, pl. a nyomásmérés adatainak 
kezelésére is. Nagyon fontos kérdés a kommuni-
kációban az adatok biztonsága, azok titkosítása. 
A rendszer a kétszeres titkosítás megoldásával, 
valamint a Small Private Network mint zárt háló-
zat lehetőségével nyújt megnyugtató védelmet. 
A BÁCSVÍZ Zrt. munkatársa a rendszer felhaszná-
lójaként számolt be a kedvező tapasztalatokról.

A LoRa-Wan kommunikációs megoldás al-
kalmazására egyéb területeken is van lehetőség, 
mint az intelligens városok vagy épületek mű-

ködtetése. A víziközmű-szolgáltatók a települé-
sekkel, társszolgáltatókkal összefogva költség-
hatékonyabban vághatnak bele fejlesztésekbe, 
de természetesen a rendszer üzemeltetésének 
költségei is megoszthatók. Az egyik előadó tel-
jes körű portfóliójában megtalálható egy „end 
to end” rendszer minden eleme, melyre a vízi-
közmű-szolgáltatóknak ezen a területen szüksé-
gük	 lehet.	A	MIVÍZ	Kft.-nél	bevezetett	rendszer	
az önkormányzati fogyasztási vízmérők adatait 
gyűjti. Az Antenna Hungária Zrt. a vezeték-
mentes kommunikáció megteremtésében a Lo-
Ra-Wan alapú távmérési rendszer kiépítésével 
segítette a miskolci fejlesztést. Az előadásokban 
természetesen a nehézségekről is szó volt, de 
ott voltak mellettük a megoldások is. A techni-
kai háttér már adott, egyre gazdaságosabbnak 
látszik, így biztosan jobban teret nyer a víziköz-
mű-szolgáltatók mindennapjaiban. 




