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TARTALOMJEGYZÉK

BEST PRACTICE

Egy évvel ezelőtt többek között azt fogalmaztam meg cé-
lomnak a Vízmű Panoráma jövőjével kapcsolatban, hogy 
olyan lapot tarthasson kezében a Tisztelt Olvasó, amelyet 
nemcsak olvasni jó, de a benne olvasottakat a napi munkája 
során hasznosítani is tudja.

Egyik oldalról egyfajta best practice „gyűjteményt” sze-
retnénk összeállítani, másik oldalról pedig olyan szakmai, 
tudományos újdonságokról szeretnénk hírt adni, melyek 
támpontot és alapot adnak a fejlesztések, rekonstrukciók, a 
hatékonyságnövelés terén.

A mostani számban szélesebb körből érkeznek azok a cikkek, melyek 
ezt a célt szolgálják. Az elején két szolgáltató e-közmű-gyakorlatáról ol-
vashatunk. Mint sok mindenre vonatkozóan ma Magyarországon, ezzel 
a témával kapcsolatban is csak azt mondhatjuk: az irány jó, csak vigyük 
végig a folyamatot!? A következő, mindenkit érintő téma a nem számlá-
zott víz stratégiájával foglalkozik az ország legnagyobb vízszolgáltatójá-
nál. Az EU körforgásos gazdaságprogramja a víziközmű-szolgáltatókra is 
hatással lehet, hiszen a csatornahálózaton keresztül sok hasznosítható 
anyagot fogadnak a szennyvíztelepek. A törésponti klórozás használata 
során keletkező melléktermékek sok borsot törnek az üzemeltetők orra 
alá. Ez a hatás az EU 2018. évi ivóvízirányelv-módosítása kapcsán még 

több nehézséget okozhat. A következő oldalakon a biológi-
ailag nehezen bontható szerves vegyületek lebontási lehe-
tőségeiről olvashatunk. Az arzéntartalom az elmúlt 20 évben 
végigkísérte („kísértette”?) a mindennapjainkat. Ennek törté-
nete elevenedik meg az „Arzén a magyar vizekben?” című írás-
ban. A best practice gondolatkörhöz  tartozik, hogy emberileg 
is tanuljunk egymástól.  Neubauer Jánossal, a Soproni Vízmű 

Zrt.  Kvassay Jenő-emlékérmes kollégájával és Mátyus Zoltánnal, a Kiskun-
sági  Víziközmű-Szolgáltató Zrt. ügyvezető igazgatójával olvashatnak ripor-
tot ebben a számban. A GWP (Global Water Partnership) egy világhálózat, 
melynek célja egy vízbiztos világ elérése. Mit tehet ennek érdekében egy 
ilyen típusú szervezet? Ezt tudhatják meg a következő írásból.

Személyesen örülök, hogy sok figyelemre méltó eredményről, gon-
dolatról adhatunk számot a folyóirat hasábjain. Remélem, hogy ennek 
segítségével mind többen nemcsak pozícionálni tudják magukat, hanem 
ötleteket is kaphatnak következő fejlesztéseikhez. Egy dologra kérem 
csak a Tisztelt Olvasót: ha kapott valamit, adjon is valamit. Meggyőződé-
sem, hogy mindenkinek vannak olyan eredményei, gondolatai, melyek 
másvalaki számára hasznosak lehetnek. Publikálják őket!
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