
11v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 4a k t u á l i s a k t u á l i s

elismerő Oklevél 
kitüntetést kaptak
Altmár Csaba,	az	Interex-WAGA	Kft.	
 raktáros-kiszállítója
Boda János, az Északdunántúli Vízmű Zrt. 
 bányaüzemi művezetője
Eitmann András, a Tettye Forrásház Zrt. 
 villamossági csoportvezetője
Farkasné Agócs Ágnes, a Kiskunsági 
 Víziközmű Szolgáltató Kft. munkaügyi előadója
Hidasi Ferenc, a Dunántúli Regionális 
 Vízmű Zrt. elektromos szerelője, karbantartója 
Kárai Ferenc, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
 üzemmérnökségi szennyvízágazati vezetője
Kiss Gábor,	 a	 VASIVÍZ	 Zrt.	 szennyvízágazati	

üzemmérnökség vezetője
Kovács Pál, a DAKÖV Kft. üzemvezetője
Makó Gyula, a Heves Megyei Vízmű Zrt. auto-

matikai csoportvezetője
Máté Csaba, az Északmagyarországi Regioná-

lis Vízművek Zrt. üzemmérnökség-vezetője
Meggyes Jánosné, a Délzalai Víz- és Csatorna-

mű Zrt. bérelszámolója
Morvai László, a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. vízműgépésze
Nagy János, az Északmagyarországi Regioná-

lis Vízművek Zrt. gazdasági igazgatója

nemcsak szakmailag lesz a legmegfelelőbb, de 
megfelelünk a GFT-készítés előírásainak is.

A rekonstrukciós feladataink közül elkerül-
hetetlen, és egyre fontosabbá válik a vízbeszer-
ző létesítmények, azaz a kutak felújítása. Erre 

Nagy László,	az	AKTIVIT	Kft.	volt	ügyvezetője
Nagy Tibor, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol-

gáltató Zrt. földmunkagép-kezelője
Sipos Angéla, az Északmagyarországi Regio-

nális Vízművek Zrt. irodavezetője
Soósné Harsányi Sarolta, a Bakonykarszt Víz- 

és Csatornamű Zrt. üzemviteli osztályvezetője
Szabó Veronika, a Duna Menti Regionális Víz-

mű Zrt. HR-osztályvezetője
Szalai Róbert György, a	 VASIVÍZ	 Zrt.	 üzem-

mérnökség-vezetője
Vígh József Attila, a Debreceni Vízmű Zrt. 

anyagbeszerzési főelőadója

Havas András 
Víz és Innovációs Díj
A Magyar Víziközmű Szövetség által a 35 év 
alatti szakemberek számára kiírt Havas  András 
Víz	és	Innovációs	Díjra	ebben	az	évben	4	pálya-
mű érkezett be. Az öttagú bírálóbizottság szinte 
egyhangúan Ungvári Leventének, a Debre ceni 
Vízmű Zrt. munkatársának ítélte oda a díjat. 

Pályázatának címe: „A  szennyvíztisztításhoz 
szükséges vegyszerek felhasználásának csök-
kentése technológiai átalakítással.” A díjat Kur-
di	Viktor,	a	MaVíz	elnöke	és	Szekeres	 István,	a	
Víz az élet alapítvány elnöke adta át.

láthattunk egy jó gyakorlati példát az egyik 
üzemeltető tagszervezetünktől.

Folyamatirányító rendszereink megfelelő 
színvonalon tartása, azaz a folyamatos korsze-
rűsítés elengedhetetlen része a hatékony vízi-

közmű-szolgáltatásnak. A mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő folyamatirányító rendszer 
bevezetéséről és előnyeiről hallhattunk előa-
dást egyik tagszervezetünk és egy szoftvercég 
közös prezentációjában.

kItÜntetések
ÁtADÁsA

Ungvári Levente Víz és Innoivációs Díj nyertese

Kohut Viktor a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója átveszi 
a 120 éves szolgáltatásért járó elismerést

Csörnyei Géza a Fővárosi Vízművek Zrt. 
üzemeltetési igazgatója átveszi a 150 éves 
szolgáltatásért járó elismerést

A Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége az előző 
évek hagyománya alapján a „Vízi közművek napja” 
alkalmából „Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesíti a 
tagszervezeti vezetők által javasolt azon kollégákat, akik 
szakmai pályafutásukkal, életművükkel, munkásságukkal 
példaképül szolgálnak a szakma számára. Az idén is 
20 kiváló szakember vehette át az elismerő oklevelet és a 
vele járó plakettet, amelyet Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke 
és Nagy Edit, a MaVíz főtitkára adott át.
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Belefáradt már a váratlan leállásokba és az üres  
ígéretekbe? Akkor értékelni fogja a Flygt ConcertorTM 24 
hónapos dugulásmentes garanciáját.

Mire terjed ki a garancia?
A Xylem 24 hónapos garanciát vállal a Flygt ConcertorTM  

szivattyúrendszer dugulásmentes működödésére normál szennyvíz  
kezelése esetén, amely a háztartási szennyvízben általában  
előforduló mennyiségű szilárd anyagot tartalmaz. 

Hogyan használhatja ki a dugulásmentes garancia 
előnyét?
A dugulásmentes garancia igénybevételének feltételeiről kérdezze 
Flygt kapcsolattartóját, aki segít megállapítani, hogy Ön jogosult-e 
erre a szolgáltatásra.

Mi történik dugulás esetén?
Amennyiben egy Flygt Concertor szennyvízszivattyúzási rendszer  
normál szennyvíz kezelése esetén eldugul, szervizünk az  
érvényes garanciális szerződés bemutatása után megtéríti a  
duguláselhárítás költségeit.

Hogyan merünk dugulásmentes működést ígérni?
Legyünk őszinték, nem mindennapos, hogy egy globális  
szivattyúgyártó cég a világ 150 országában ilyen garanciát kínál.  
De mi is az, ami ilyen magabiztossá tesz minket? A világ első  
merülő szivattyújának megalkotása és az azóta a szennyvíz- 
szivattyúzás terén gyűjtött több évtizedes tudás és tapasztalat.

A hatékony szivattyúzás öröksége 
Az első merülőszivattyú áttörő sikere után mérnökeink  
kifejlesztették az öntisztító N hidraulikát, majd később az  
Adaptive N járókereket. A szennyvízszivattyúzás következő  
szintjét pedig a integrált vezérléssel és duguláselhárító  
rendszerrel ellátott Flygt ConcertorTM jelenti, amely  
innovatív technológiájával és kimagaslóan energiahatékony  
működésével folyamatos problémamentes szivattyúzást garantál. 

Ötmillió konyharuha
Napjaink egyik legnagyobb szennyvízszivattyúzási kihívása a  
szennyvízbe kerülő szálasanyagok: ruhák, zacskók, pelenkák  
és nedves törlőkendők. Néhány évvel ezelőtt mérnökeink  
létrehoztak egy egyedi tesztet annak érdekében, hogy szivattyúink  
magas igénybevétel melletti működését vizsgálják és össze-
hasonlítsák. Ebben az intenzív tesztben 10 másodpercenként 
műanyag zacskók, gyapjú ruhák és mosogatószivacsok haladnak 
át a szivattyún. Az elmúlt 10 évben több mint 5 millió konyharuha  
felhasználásával a Xylem a világ egyik legnagyobb konyharuha- 
vásárlójává vált.

FLYGT CONCERTORTM 24 HÓNAPOS DUGULÁSMENTES GARANCIÁVAL 
Nincs dugulás, nincs probléma

Xylem Water Solutions Magyarország Kft.  I  2045 Törökbálint, Tópark u. 9.  I  Tel +36 23 445 700  I  www.xylem.hu

Szivattyúink dugulásmentes működését 10 éve teszteljük. 
Ezalatt az idő alatt a Xylem  több mint 5 millió konyharuhát 
használt fel, ezáltal a világ egyik legnagyobb konyharuha- 
vásárlójává vált.

A Flygt ConcertorTM  szabadalmaztatott Adaptive NTM   

járókereke és integrált duguláselhárító rendszere tisztább  
átemelőket és dugulásmentes működést biztosít, akár 
80%-kal alacsonyabb vákuumos tisztítási költségek mellett. 
Ezen felül a Flygt ConcertorTM a hagyományos szivattyúzási 
rendszerekhez képest akár 70%-os energiamegtakarítást tesz 
lehetővé.

Ön is szeretne dugulásmentes átemelőt?  
Keresse kollégáinkat a xylem.kft@xyleminc.com 
email címen!
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FLYGT CONCERTOR™ – A VILÁG ELSŐ  
INTEGRÁLT VEZÉRLÉSSEL RENDELKEZŐ  
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