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A lassan mögöttünk lévő 2020-as esztendő minden volt, 
csak nem kiszámítható. Mindannyiunk magán- és szakmai 
életében egyaránt vannak kisebb-nagyobb események, 
melyek ebbe a kategóriába esnek, de óhatatlan a korona-
vírus-járványra gondolunk akkor, amikor a 2020-as év kiszá-
míthatatlanságáról beszélünk. Egy évvel ezelőtt, 2019. no-
vember végén, december elején még a világon mindenki 
a megszokott életét élte. A SARS-CoV-2 vírus által okozott 
első megbetegedéseket december elején fedezték fel Kí-
nában, majd három hónappal később „leállt” a világ: 2020. 
március 11-én nyilvánította a kialakult járványt világjárvánnyá az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO).

Ezeket az adatokat a Tisztelt Olvasó vélhetően betéve tudja. Hogy 
miért is idézzük őket mégis? Miért tartottuk fontosnak felelevenítésüket 
egy szakmai lapban? Miért fontos erről beszélni a magyarországi víziköz-
mű-szolgáltatás hivatalos lapjában? És ráadásul egy olyan számban, mely-
ben többségében tudományos igényű írások sorakoznak?

A válasz egyszerű, de egyben felemelő: azért, mert a világot átalakító, 
a személyes és szakmai életünket is korlátozó, időnként jelentősen, sok 
esetben szó szerint korlátozó események és intézkedések közepette is a 

közszolgáltatás folyamatos, és működik. Gondolhatjuk sokan, 
hogy mi ebben a meglepő, hiszen tudjuk, hogy példának oká-
ért Budapesten a II. világháborúban folyamatos volt a vízellá-
tás. Budapest ostroma alatt a vízműves kollégák életük árán is 
a vízellátás biztosításán dolgoztak. Most sincsen ez másképp.

Miközben a „hét szűk esztendő” után lassan a nyolcadikon 
is túl vagyunk, miközben az üzemeltetésre fordítható források 
reálértéke folyamatosan (és drasztikusan) csökken, miközben 
a rekonstrukcióra fordítható források reálértéke soha nem lá-
tott szintre süllyedt, miközben mind a fizikai, mind a szellemi 

állomány körében jelentős az elvándorlási „kísértés”, a szolgáltatás folya-
matos és magas színvonalú. Mondhatjuk Wass Alberttel közösen: „A víz 
szalad, a kő marad, a kő marad.” A közszolgáltatás minden körülmények 
között a közért végzett szolgálat és nem (csak) szolgáltatás marad. Ezt a 
kiszámíthatóságot adja minden körülmények között a „szakma”.

Kívánjuk, hogy év vége felé, visszatekintve a mögöttünk hagyott esz-
tendőre, jusson eszébe a Tisztelt Olvasónak ez a siker, mely a következő 
időszakra is erőt, muníciót adhat.

Ezúton is kívánunk Önöknek boldog karácsonyt és boldog új eszten-
dőt. Jó olvasást!
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1. Bevezetés
Kevés szakirodalmi példa található in situ mérési kampányok megvalósí-
tására szennyvíztisztító telepi műtárgyakban (Imam et al., 1983; Mazzo-
lani et al., 1998; Ekama és Marais, 2000; Patziger, 2007; Burt, 2010; Ramin 
et al., 2014; Patziger és Kiss, 2015; Das et al., 2016). Még ritkább, amikor 
több mérés végrehajtására adódik lehetőség egy adott műtárgyon belül, 
akár ismétlésekkel, megegyező terheléseken. Egy valós méretű reaktor 
teljes felmérése extra (kutatási) költséget, időt és energiát igényel a mé-
rési kampány tervezése, kivitelezése és az adatelemzés tekintetében akár 
kutatók, akár tervezők részéről. Ugyanakkor mélyebb következtetések 
vonhatók le a szennyvíztisztító telepi medencék hidraulikai viselkedésé-
ről saját mérési adatsorral, statisztikai elemzés segítségével (áramlási és 
turbulenciajellemzők kinyerésével).

Az 1. táblázat néhány példát mutat be ülepítő műtárgyakban végzett 
áramlásmérésről, különböző mérettartományokon, melyek a mérési rasz-
ter eloszlásának dimenzióját is jelentik. 2D jelzi, amikor a mérési ponthal-
maz egy síkban vagy metszetben található, és 3D a dimenzió, ha a mérési 
raszter több síkra, metszetre is kiterjed. A mérések ismétlése, amennyi-
ben történt, szintén fel van tüntetve. Az elmúlt években gyakoribbá vált 
a 3D mérési raszter alkalmazása és a mérés ismétlésének elvégzése egy-
azon műtárgyon, azonos terhelési feltételekkel, feltehetően a mérési és 
kiértékelési technológiák és módszerek fejlődésének köszönhetően.

Korábbi vizsgálatokat végeztünk helyszíni 3D áramlásmérések pon-
tosságát illetően egy előülepítő és egy anoxikus medencében (Kiss és 
Patziger, 2018). Ennek keretén belül kidolgozásra került egy jó helyszíni 
mérési protokoll ADV (akusztikus Doppler-sebességmérő) műszerrel tör-
ténő kivitelezéshez egy előülepítő és anoxikus medencében, különböző 
összehasonlításokon keresztül a szűretlen és szűrt adatsorok, valamint az 
azokból kinyert turbulenciajellemzők segítségével, úgymint a turbulens 
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FINOM FELBONTÁSÚ ÁRAMLÁSI ADATOK STATISZTIKAI 
ELEMZÉSE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPI REAKTOROK 
ÁRAMLÁSI SAJÁTOSSÁGAINAK JELLEMZÉSÉRE: 
EGY DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ MÓDSZER

kivonat Szennyvíztisztító telepi medencék (pl. előülepítő medencék) helyszíni – in situ – mérési 
kampányaira kevés példát találunk, aminek okai lehetnek a mérés költség-, idő- és akár befekteten-
dő energiaigénye is. Ugyanakkor számos reaktor esetében lehet ma már találkozni azok hidrodina-
mikai modellezésével, azonban helyi áramlási sajátosságok ezzel a módszerrel ritkán vizsgálhatók 
(pl. egy osztóműtárgy hatása a medencében lévő áramlásra a bevezetést követően). A tanulmány 
egy finom felbontású áramlásméréseken végzett statisztikai elemzést, varianciaanalízist mutat be 
mint döntés előkészítő módszert a helyszíni mérési kampányok szervezéséhez, hogy valós képet 
kapjunk egy-egy műtárgyban zajló áramlási folyamatokról. Az áramlási jellemzők és a hidrodinami-
kai dimenzió vizsgálata egy négyszög alaprajzú előülepítő műtárgyon keresztül történik, tekintettel 
a mérés reprodukálhatóságára a tipikus tervezési felületi terheléstől a műtárgy csúcsterheléséig. 

Az eredmények bemutatják a mérési kampány javasolt méretét, mely lecsökkenthető legalább egy hosszirányú metszetre (2-dimenzós mérés). Így 
a méréshez befektetett energia és költség alacsonyabb lehet és jobban becsülhető.

kulcsszavak ANOVA, áramlási jellemzők, előülepítő medence

KISS KATALIN levelező doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 
kiss.katak@gmail.com
DR. PATZIGER MIKLÓS PHD egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 
patziger.miklos@epito.bme.hu

1. táblázat: Ülepítőmedencénél alkalmazott mérési raszter és 
a mérések ismétlése
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kinetikai energia (TKE), a turbulenciafok (Tu), a jellemző örvényméret 
(LEI), turbulens diffúziós együttható (Dt). A vizsgálat egyik eredménye 
volt, hogy a mért adatok szűrésének kisebb hatása van a mérési bizony-
talanságokra, mint a mérések megismétlésének az előülepítő esetében, 
és a laterális (oldalirányú) örvénydiffúzió nagyban befolyásolja a meden-
cében lévő szennyvíz turbulenciáját.

A tanulmány egy hagyományos előülepítőben egyedülállóan vég-
rehajtott helyszíni mérési adathalmaz elemzését mutatja be a jól ismert 
varianciaanalízis (ANOVA – Analysis Of VAriance) módszerével (Bolla és 
Krámli 2005; 2012). A cél, hogy mennyiségileg meghatározható legyen: 
(i) Mi a jellemző hidrodinamikai áramlási dimenzió egy négyszög alap-
rajzú előülepítőben? (ii) Ismételhető-e a mérés – reprodukálhatók az 
eredmények? (iii) Milyen az áramlás típusa?

Az ANOVA egy széles körben alkalmazott módszer, mellyel speciális 
lineáris modellek vizsgálhatók, pl. felhasználható kísérletek vagy minő-
ség-ellenőrzések tervezéséhez (Bolla és Krámli 2005; 2012). A kutatás az 
előülepítőre vonatkozóan a különböző terhelési esetek hatását is vizsgál-
ja a tervezési értéktől (ATV-DVWK A 131, 2016) egészen a legmagasabb 
csúcsterhelésig. A fő cél egy döntés-előkészítő módszer előirányzása a 
rendszer elemzésén túl a helyszíni mérési kampányok megvalósítható-
ságához, melynek kiterjedése, részletessége jelenleg vitatott egy ilyen 
típusú műtárgynál.

2. Módszerek
2.1. A mérési kampány
A mérési kampányt (Patziger és Kiss, 2015) a Grazi Szennyvíztisztító Te-
lepen végeztük, mely 500.000 LE (lakosegyenérték), ill. 90.000 m3/d ka-
pacitású telep, 1600 L/s szárazidei és 3200 L/s csapadékos idei csúcska-
pacitással.

A négy előülepítő közül az egyik négyszög alaprajzú medencét vizs-
gáltuk (részletesebben olvasható: Patziger és Kiss, 2015).

A medence 32,50 m hosszú, 7,00 m széles és átlagosan 3,95 m mély. 
A szennyvízbevezetés alatt helyezkednek el az iszapzsompok, a medence 
elején. A bevezető műtárgy összetett, a vízfelszín alatt négyszög kereszt-
metszetű csatornák találhatók, melyeken keresztül a beáramló szeny-
nyvízsugár kinetikai energiája lamellákkal csillapított (Patziger és Kiss, 
2015), valamint a medence két oldalán a vízfelszín magasságában 1-1 
kör keresztmetszetű csatorna biztosítja az előmechanikai tisztításon át-
esett szennyvíz bevezetését. A medence alja enyhén lejt, és a leülepedett 
iszap pajzsos kotróval továbbított az iszapzsompok felé kevesebb mint 
0,02 m/s sebességgel, hogy ne zavarja fel az ülepedési és sűrűsödési fo-
lyamatot az előülepítőben. Az előülepített szennyvíz a műtárgy végére 
szerelt bukókon keresztül folyik tovább az eleveniszapos medencék felé.

A hidrodinamikai jellemzők vizsgálatára az utóülepítők vizsgálatához 
kifejlesztett mérési módszer (Patziger et al., 2005; 2012) sikeresen lett 
adaptálva az előülepítő medence vizsgálatára.

Az áramlási sémákat ADV „NORTEK Vector”-ral (Nortek AS, 2005) mér-
tük, mely megfelelő volt, hogy nagyon alacsony sebesség- és turbulen-
ciatartományokban, akár mm/s nagyságrenden vizsgálódjunk. A mérési 
raszter négy hosszirányú metszetet tartalmaz, ahol a 2. és a 4. metszetek 
geometriailag szimmetrikusak a középső, 3. hosszmetszetre (Patziger és 
Kiss, 2015). A mért sebességkomponensek: u-, v- és w-sebességek rendre 
az x-, y- és z-irányokhoz kapcsolódnak a mérési raszter geometriájában. 
TKE-értékek a sebesség varianciájából statisztikai elemzésen keresztül 
álltak elő a finom felbontású (16 1/s) sebességmérés alapján (Patziger és 
Kiss, 2015).

A méréseket három felületi terhelésen végeztük el (qA = 5; 9,5 and 13 
m/h), mely felületi terhelés az alábbiak szerint számítható:

  (1)  

ahol qA a felületi terhelés [m3/m2/h = m/h]; Qin az előülepítőbe beáramló 
szennyvíz hozama [m3/h]; APST az előülepítő felszíni területe [m2].
A méréseket háromszor végeztük el minden egyes felületi terhelésen, így 
u1, v1, w1, u2, v2, w2, u3, v3 és w3 komponensek a mélyebb elemzéshez 
segítenek egy adott terhelésen.

2.2. Mérési adatok ANOVA-elemzése
2 szempontos ANOVA-adatelemzést hajtottunk végre interakció vizsgá-
latát is beleértve (továbbiakban 2i), amit röviden ismertetünk.
Adott kétféle adatkezelési szempont és eszerint osztályozott adattábla 
a folyamatos mérésekről/megfigyelésekről, melyeket vizsgálni szeret-
nénk (Bolla és Krámli, 2005; 2012). 2 szempontú osztályozott adatokból 
k·p csoport alkotható, de cellánként több mint egy (n) megfigyelést al-
kalmazunk, és feltételezzük, hogy kölcsönhatás van a kétféle szempont 
között (a- és b-hatás). A független, homoszkedasztikus mintát jelölje Xijl 
(i=1,…,k; j=1,…,p; l=1,…,n). A minta mérete k·p·n. Feltételezzük, hogy a 
lineáris modell Xijl=μ+ai+bj+cij+εijl, ahol µ a várható érték, cij az interakció, 
és εij~N(0,σ2 ) a független valószínűségi változó (independent and identi-
cal distributed, i.i.d.), véletlen hiba. A normalizációnak megfelelően:
   

(1)  

(2)

 
A mintaelemek teljes mintaátlagtól vett eltéréseinek négyzetösszege Q, 
felbontásához az ANOVA-táblázat használandó (2. táblázat).

k: a-hatás vizsgálatához tartozó csoportok száma, p: b-hatás  vizsgálatához 
tartozó csoportok száma, n: minta nagysága a mérési függélyben, Xi..: 
mért értékek átlaga az a-hatás i-dik csoportjában, X.j.: mért értékek átlaga 
a b-hatás j-dik csoportjában, Xij.: a mért értékek átlaga egy függélyben, 
X…: a teljes mintaátlag (k·p·n), Xijl: általános mintaelem az adathalmazban.
Ha µ≠0, a hipotézisben az interakciót vizsgáljuk:

 (3) 

Ha ezt elfogadjuk (nincs interakció), akkor a következő nullhipotézist ál-
lítjuk fel:

(4) és 

(5) 

V Í Z  É S  T U D O M Á N Y V Í Z  É S  T U D O M Á N Y

2. táblázat: A „2 szempontú ANOVA-interakcióval” módszerének egyenletei a 
mérési adatokon (Bolla és Krámli, 2005; 2012)

és
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A hipotézisek tesztelésére F-próba alkalmazható, F-statisztika a 
 következő:

H0ab alatt (6)
  
H0a alatt (7)
 
H0b alatt (8) 

Ezzel arról döntünk, hogy a vizsgált csoportok közötti eltérés szignifi-
kanciaszinten nagyobb-e, vagy a csoporton belüli ingadozás. 99%-os 
szignifikanciaszintet választottunk az előülepítő mérési adataihoz, hogy 
elkerüljük az első fajú hibát (az igaz nullhipotézis visszautasítását).

A 2 szempontú ANOVA-interakciót is vizsgáló módszerrel két elem-
zést hajtottunk végre (3. táblázat) qA1=5 m/h (2i/1 and 2i/2), qA2=9,5 m/h 
(2i/1) és qA3=13 m/h (2i/1) terheléseknél mért sebesség- és turbulencia-
adatokon. A- és b-hatás vizsgálatát különböző célokkal használtuk fel: a 
hidrodinamikai áramlási dimenzió jellemzésének vizsgálatára (D), a mé-
rés reprodukálhatóságára (R) és az áramlás jellemzésére (FC). Az adott 
elemzésnél lévő csoportokat a 3. táblázatban folytonos vonalú ellipszis-
sel/körrel jelöltük, és az F-értékek számítása, átlagolása a szaggatott vo-
nalú keretezett részben lévő adatokra történt.

2i/1 a-hatás (3. táblázat) során vizsgáltuk a mérések reprodukálha-
tóságát az áramlási jellemzők komponenseire. Az összehasonlításban 
az azonos terhelésen készített, de eltérő napon végzett mérések vettek 
részt. A b-hatás pedig megadja a hidrodinamikai dimenziót a sebesség-
komponenseken keresztül, melyeket függélyenként vizsgáltunk egy 
adott keresztmetszetben. 2D-vel jelöltük, ha a keresztmetszetben lévő 
függélyek között hasonlóság volt, és 3D-vel, ha különböztek az ANO-
VA-módszer alapján. 2i/2 elemzés (3. táblázat) a reprodukálhatóságot cé-
lozza meg (a-hatás) a különböző mérési napokon mért sebességkompo-
nensek összevetésével egy hossz-szelvénynél függélyenként. A b-hatás 
az előülepítőben kialakuló áramlást jellemzi a függélyek mért pontjait 
figyelembe véve egy hossz-szelvényen belül.

Az ANOVA-eredményeket a reprodukálhatóság vizsgálatánál „R+” jel-
lel jelöltük, ha az adat reprodukálható egy másik napi méréssel, és „R-” jelet 
kap, ha nem reprodukálható az adat egy másik napon végzett méréssel.

Korábbi cikkben (Kiss és Patziger, 2018) bemutatott szűrt-szűretlen 
adatsorok és azonos felületi terhelésen ismételt méréssel végzett adat-
sorok összehasonlítása százalékosan történt. Ehhez az alábbi egyszerű 
összefüggéseket használtuk fel:

Szűrt-szűretlen 
adatsorok 
összehasonlítása      (9)

Ismételt 
mérések   (10)
össze-
hasonlítása 
  
ahol Δ [%] az eltérés %-os átlagolt értéke; X, Y, Z az egyes sebesség- és 
turbulenciakomponensek; M az X és Y, ill. X, Y és Z középértéke.

3. Eredmények és értékelésük
3.1. A mérési kampány során mért áramlási kép 
elemzése és értékelése
Az előülepítő medence 2. és 4. hossz-szelvényében mért eredő sebesség-
vektorok között eltérés figyelhető meg (ezek között a 3. szelvény a hosz-
szirányú szimmetriatengely geometriailag), különösen a medence első 
felében (A- és B-keresztszelvény). Jelentős a medence eleje felé (a fő áram-
lási iránnyal ellentétesen) mutató sebességvektor a 2. hossz-szelvény A-ke-
resztmetszeti függélyében, azonban a 4. hossz-szelvény A-keresztmetszeti 
függélyében főleg a medence vége felé mutató vektorokat mértük. Így vi-
zuális értékelés alapján az előülepítőben kialakuló áramlási séma enyhén 
aszimmetrikusnak mondható az 5 m/h felületi terhelés esetében (1. ábra).

5 m/h-nál magasabb felületi terhelések (9,5 és 13 m/h) nagyobb ha-
tást gyakorolnak az áramlási mezőre, valamint a bevezető műtárgy hatá-
sa a szennyvíz bevezetésére is hangsúlyosabbá válik. Magasabb sebessé-
gek és magasabb felfelé irányuló áramlások tapasztalhatók a medence 
elején 9,5 és 13 m/h terhelések esetében. Ez a jelenség a medence aljára 

3. táblázat: A „2 szempontú ANOVA-interakcióval” módszerének alkalmazása 
a vizsgált előülepítő medence mérési adatain (a csoportok folytonos vonalú 
ellipszissel/körrel ábrázoltak, az F-értékek számítása és átlagolása a szaggatott 
vonalú keretezett mérési pontokra történt)
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már leülepedett iszapot az iszapzsomp környezetében felkavarja. A be-
vezető műtárgyat (lamellák) követően az áramlási képet erősen befolyá-
solják a magas sebességkomponensek (alacsony hidraulikai tartózkodási 
idő), továbbá az ezt követően fejlődő áramlás a medence hossza mentén 
(Patziger és Kiss 2015). Kisebb aszimmetrikus áramok figyelhetők meg 
a 9,5 m/h terhelésen (2. ábra), és hasonlóképp, de 13 m/h terhelésen (3. 
ábra) extrém eredő sebességvektorok jelennek meg.

3.2. Az ANOVA-módszer eredményei és értékelése
Az 5 m/h felületi terhelés mérési adathalmazánál végzett 2i/1 ANOVA-elem-
zés eredményeként kaptuk, hogy általánosságban nincs interakció a vizs-
gált szempontok között sem a sebesség-, sem a turbulenciaadatoknál (4. 
ábra), melyeknél az átlagérték az F99% szignifikanciaszint alatt maradt. 
Egyedüli interakció a B-keresztszelvényben mutatkozott a 2i/1 elemzésnél, 
melyet a w-sebességkomponens és a TKE generált. Ez az interakció azt bi-
zonyítja, hogy a mérési adatok értéke függ attól, hogy melyik függélyben 
vizsgáljuk/figyeljük meg őket a különböző mérési  napokon w-komponens 
tekintetében. Az a-hatás vizsgálata nem mutatott különbséget az adatok 
között a különböző mérési napokon (elfogadás 20/20 esetében volt, ahol 
az F-statisztika F99%[2,66]=4,94), de az értékek az utolsó keresztszelvény 
felé növekedtek (4. ábra). Ez tisztán mutatja, hogy a mérések reprodukál-
hatók (R+). Hasonlóan levezethető, hogy nincs szignifikáns különbség az 

egy keresztszelvényben mért függélyek között (elfogadás 15/20 esetben 
volt, ahol F99%[3,66]=4,10) a b-hatást vizsgálva (4. ábra). F-értékek csak az 
A-keresztszelvényben voltak magasabbak a 99%-os szignifikanciaszinttől 
w és TKE befolyása miatt, a B-keresztszelvényben u, w és TKE okozta ugyan-
ezt. Az eltérések az előülepítő bevezető műtárgya által okozott magas se-
bességkomponenseknek és turbulenciának köszönhetők.

A 2i/2 elemzés során nem tapasztaltunk interakciót az eredményeket 
átlagolva az adatok között (Fab értékei az 5. ábrán). Az adatok hason-
lóságot mutattak a különböző mérési napokat összehasonlítva (a-hatás, 
20/20 hipotéziselfogadással F99%[2,66]=4,94 szignifikanciaértéken), azaz 
reprodukálhatóságuk itt is meg lett erősítve (R+). A b-hatás tekintetében 
egy hossz-szelvény függélyeinél különbség jelentkezett (9/20 hipotézi-

selfogadás F99%[3,66]=4,10 szignifikanciaszinten). A magas F-értékeket a 
w-sebességkomponens okozta, valamint emiatt a Vm- és a TKE-értékek-
nél számított F-statisztika is a szignifikanciaszint felett volt. Bizonyított 
tehát, hogy a függőleges sebességkomponens, w nagyban változik az 
előülepítő hossza mentén, azaz függély mentén eltérő magasságokban 
különböző értékek figyelhetők meg, valamint nem megfelelő nagy verti-
kális irányú sebességkomponens mérhető.

A qA1=5 m/h felületi terhelésen végzett ANOVA-módszer eredményei-
nek, ill. a fenti számszerűsített elemzésnek az összefoglalását a 4.  táblázat 
mutatja be.

1. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 
a négy hossz-szelvényben qA1=5 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül) 3. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 

a négy hossz-szelvényben qA3=13 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül)

4. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 5 m/h felületi terhelésen

2. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 
a négy hossz-szelvényben qA2=9,5 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül)
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A qA2=9,5 m/h felületi terhelésen végzett mérés adatainak 2i/1 ANO-
VA-elemzésénél csak w-komponens okozta interakciót tapasztaltunk a 
B-keresztszelvényben, de a többi adat esetében nem volt szignifikáns 
kapcsolat a két szempont között. Az F-értékek átlagosan F99%(2,66)=4,94 
statisztika alatt maradtak az a-hatás vizsgálatánál, azaz nincs különb-

ség az áramlási jellemzők között a különböző mérési napokon (R+). 
 Átlagosan F99%(3,66)=4,1 érték alatt vannak a b-hatás vizsgálatából 
kapott eredmények is (6. ábra), tehát nincs jelentős különbség az egy 
keresztszelvény függélyeiben lévő adatok között. A vizsgált előülepítő 
medence ez alapján biztonsággal vizsgálható 2D-ban (mérés, modelle-
zés). Ezen a terhelésen w-komponens és TKE okozza az F99% statisztikánál 
magasabb F-értékeket az A- és D-keresztszelvényben az a-hatást illetően, 
és w által generált F99% statisztikánál magasabb F-érték adódott a B-ke-
resztszelvényben a b-hatás esetében.

Nagyobb bizonytalanság tapasztalható a 13 m/h terhelésen, de az 
adatok átlagai nem mutattak interakciót, valamint különbséget sem a 
sebesség és TKE-jellemzők között a különböző mérési napokon (a-hatás: 
F99%[2,66]=1,882) (7. ábra) (R+). Továbbá külön-külön vizsgálva az adott 
áramlási jellemzőket a mért függélyekben egy keresztszelvényen belül 
nincs szignifikáns eltérés köztük (b-hatás: F99%(3,66)=3,913) (7. ábra). Az 
a-hatásnál kapott F-értékek magasabbak az F99% statisztikánál w által az 
A-keresztszelvényben és a TKE miatt a B-keresztszelvényben. Az F-érté-
kek a b-hatást vizsgálva nagyobb változékonyságot mutatnak, aminek 
okozója a v-komponens az A-keresztszelvényben, w-komponens a B-ke-
resztszelvényben, u- és Vm-értékek a C-keresztszelvényben, valamint u-, 
w- és Vm-értékek a D-keresztszelvényben. Az egy keresztszelvény füg-
gélyadatai közötti eltérések átlaga éppen a szignifikanciaszint alatt ma-
radnak, mely adatok alapján 2D-ban ugyan elegendő a vizsgálat, de már 
inkább megfontolandó a 3D szerinti mérésiraszter-kiosztás és modelle-

zési geometria. Belátható, hogy egy négyszög alaprajzú előülepítőben 
13 m/h felületi terhelésen olyan turbulens áramlás fejlődik, mely térbeli 
vizsgálatot követel.

A qA=9,5 és 13 m/h felületi terhelésen végzett ANOVA-módszer ered-
ményeinek, ill. a fenti számszerűsített elemzésnek az összefoglalását az 5. 
táblázat mutatja be.

A korábbi mért értékek elemzésén keresztül feltárt bizonytalanságok 
(Kiss és Patziger, 2018) számszerűsítése (8. ábra), valamint  összevetés 

készíthető az előző műveletek eltérései és a jelen tanulmányban al-
kalmazott ANOVA-módszer alapján meghatározott eltérések között 
(9. ábra). A mért adatok szűrésekor 5%, a mérés reprodukálása esetén 
31,5%,  valamint a függélyek hosszirányú összevetésekor (az ülepedési 

5. ábra: 2i/2 ANOVA eredményei 5 m/h felületi terhelésen

6. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 9,5 m/h felületi terhelésen

7. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 13 m/h felületi terhelésen

5. táblázat: A qA=9,5 és 13 m/h terhelésnél mért adatok ANOVA-módszerének 
eredményei

4. táblázat: A qA1=5 m/h terhelésnél mért adatok ANOVA-módszerének 
eredményei
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sebesség által) keletkező eltérés 329% értékre adódott az adathalmaz 
 átlagában. Ennek jelentősége, hogy a mérési raszterpontok függély men-
ti ritkításának kockázata a legnagyobb, és ez jelentős információvesztést 
 eredményezhet (2i/2 elemzés). A jelen kutatási eredmény alapján állítha-

tó  össze az előülepítő medence áramlás- és turbulenciamérésére vonat-
kozó „ bizonytalansági háromszög” sémája (10. ábra). 

 4. Következtetések
Finom felbontású áramlásmérési adatokat vizsgáltunk egy előülepítő 
medencében innovatívan egy jól ismert statisztikai elemzés, az ANOVA 
segítségével, hogy egy döntés-előkészítő módszert adjunk a helyszíni 
mérési kampányok elvégzéséhez. (i) A hidrodinamikai áramlási dimenzió 
jellemzése, (ii) a mérések reprodukálhatósága, és (iii) az áramlás karak-
terisztikája lett számszerűen meghatározva különböző szempontokon 
keresztül.

(i) Hidrodinamikai áramlási dimenzió: az ismételt méréseken végzett ANO-
VA-elemzés átlagban nem mutatott jelentős különbséget a függélyek 
között a keresztszelvényben, tehát 2D áramlási dimenzió alkalmazása 
megfelelő az előülepítő műtárgy vizsgálatához qA=5 m/h vagy akár 
magasabb felületi terhelésen (9,5 m/h), viszont 13 m/h < terhelésnél 
már megfontolandó a 3D-re kiterjesztett mérési kampány. Gyakorlati 
eredmény, hogy egy négyszög alaprajzú előülepítő műtárgy méré-
si kampánya elvégezhető egyetlen hossz-szelvény felmérésével (a 
zsomp geometriáját is felvéve), amivel elegendő információ gyűjthe-
tő az uralkodó áramlási jellemzőkre.

(ii) Mérés reprodukálhatósága: A mérések biztonsággal megismételhe-
tők ugyanazon kezdeti és peremfeltételek mellett, mert az előülepí-
tő áramlási sémája az adott mérési napon nem tér el jelentősen egy 
másik mérési napon mért adatoktól. A második gyakorlati eredmény, 
hogy az áramlásmérés egy ilyen, négyszög alaprajzú előülepítőnél 
egyszer elvégezhető, amivel már elegendő információ áll rendelke-
zésre a valós áramlási jellemzőkről, megtakarítva ezzel mérési időt, 
energiát, költséget.

(iii) Áramlás karakterisztikája: A függélyeken belül a mérési pontok között 
függőleges irányú inhomogenitást tapasztaltunk, többnyire az előü-
lepítő bevezető műtárgyának közelében. A függőleges irányú sebes-
ségváltozás adja meg a harmadik gyakorlati eredményt, azaz a mérési 
raszter pontjai max. 0,5 m távolságra lehetnek egymástól függőleges 
irányban, de max. 0,3 m távolságra kell kijelölni a mérési pontokat a 
medence aljához közel. A mérési keresztszelvények sűrítendők egy 
négyszög alaprajzú előülepítő eleje felé haladva, ahol magasabb tur-
bulens áramlások is megjelenhetnek. Így ott részletesebb képet alkot-
hatunk a bevezető műtárgy megfelelőségéről.

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a bizonytalanság a nyers áramlási 
adatok szűrésekor alacsonyabb a mérés azonos peremfeltételeknél vég-
zett megismétlésénél, ennél azonban nagyobb bizonytalanságot hordoz 
magában a mérési raszterpontok függély menti ritkítása egy hosszanti 
átfolyású, négyszög alaprajzú előülepítő medence esetében. Továbbá be-
látható, hogy az ANOVA-módszer alapján 5–9,5 m/h felületi terhelés között 
még elegendő az áramlásmérési raszter korlátozása egy hosszanti síkra (az 
iszapzsomp tengelyében), mely mérés egyszeri elvégzésekor már megbíz-
ható eredményt kapunk az előülepítő medence mélyebb megértéséhez 
vagy akár CFD (Computational Fluid Dynamic) modellezés kalibrációjára.

5. Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki a Grazi Szennyvíztisztító Telep munka-
társainak és a Grazi Műszaki Egyetemnek a közreműködésükért, valamint 
Bolla Marianna DSc. habilitált docensnek (Sztohasztika Tanszék, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) a statisztikai elemzésben 
nyújtott szakértői segítségéért.

8. ábra: A mért adatok szűrése és a mérés reprodukálása során vizsgált eltérés 
az adatsorok között

9. ábra: Az adatok szűrése, reprodukálása és a függélyek közötti (ülepedési 
sebesség által okozott) átlag-%-eltérés

10. ábra: Egy négyszög alaprajzú előülepítő medence áramlás- és turbulencia-
mérésére vonatkozó „bizonytalansági háromszög” séma
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A szennyvíztisztítás egy innovatív módja lehet a jövőben a villamosener-
gia-termelésre is képes mikrobiálisüzemanyagcella-technológia (micro-
bial fuel cell – MFC-technológia). Egy ilyen berendezést fejlesztett ki több 
lépcsőben a PANNON Pro Innovációs Kft. A prototípus fejlesztése három 
lépcsője során a megfelelő szerkezeti anyagok és szerkezeti kialakítás ki-
választása után a harmadik lépcsőben már valós ipari környezetben vizs-
gáltuk a berendezés működését. 

1. Bevezetés
A világon a nagymértékű gazdasági fejlődés és népességnövekedés kö-
vetkeztében az energiaigény is növekszik, ezért az emberiségnek egyre 
inkább szüksége van új, alternatív technológiákra és megújuló energia-
forrásokra. 

Az emberi tevékenység révén termelődött nagy mennyiségű szenny-
víz a jövőben kezelendő probléma helyett akár energiaforrássá is válhat. A 
napjainkban legelterjedtebb, úgynevezett eleven iszapos szennyvíztisztí-
tás nemcsak nagy körültekintést és szakértelmet igényel, hanem energia-
fogyasztása és így a kapcsolódó működtetési költsége is jelentős. 

Ehhez képest ha 220 gramm biológiailag bontható KOI-val számolunk 
(kémiaioxigén-igény, a szennyvíz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó 
mérőszám) egy lakosra egy nap alatt, akkor az személyenként 35 W-os 
energiaekvivalensnek felel meg. A hatékonyan működő szennyvíztele-
pek ehhez képest 5–20 W/lakos energiafelhasználással bírnak, tehát az 
energetikailag önfenntartó működés elméletileg lehetséges (Jenkins 
& Wanner, 2014). Fejlesztésünk tárgya, az MFC-technológia a hatékony 
szennyvíztisztitás mellett képes a szerves szennyeződések oxidálásából 
közvetlen módon bioelektromosságot előállítani. 

2. Az MFC működésének alapjai
Bár a mikrobiális üzemanyagcellákról (microbial fuel cell, azaz MFC) 
már 1911-ben publikált M. C. Potter, néhány korai példától eltekintve 
jelentős előrelépések csak az utóbbi 10-15 évben történtek. Egy MFC 

A MIKROBIÁLIS ÜZEMANYAGCELLÁK BEMUTATÁSA 
ÉS POTENCIÁLIS SZEREPE A SZENNYVÍZKEZELÉSBEN 
EGY GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL
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1. ábra: Az MFC-ben zajló alapvető folyamatok (Lovley, 2006)
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nem megfelelő kémiai stabilitás, kis felület, nagy pórusméret, nem megfe-
lelő mechanikai stabilitás, biokompatibilitás hiánya, korrodálódás és ma-
gas költség. Az ár csökkentése és a szerkezeti kialakítás javítása érdekében 
számos kutatás célja, hogy különböző hulladékokból készítsenek anódot, 
azonban az elektrokémiai teljesítmény ilyenkor általában nem megfelelő. 
Az elektródok tulajdonságait különböző felületkezeléssel, bevonatolással 
és kompozit megoldásokkal próbálják fejleszteni. Talán a leggyakrabban 
alkalmazott anódok a grafitszemcsék és a granulált aktív szén, mivel ezek 
nagyságrendekkel olcsóbbak, mint a szénpapír/szénszövet (Yaqoob, Ibra-
him, & Rodríguez-Couto, 2020).

A katód anyagában az egyik lehetséges csoportosítást az adja, hogy 
van-e benne nemesfém-katalizátor (például platinakatalizátor), vagy sem. 
A platinafémmentes katódok feloszthatók szénalapú (például aktivált 
szén, szén nanoszövet, grafén nanolapok), illetve átmeneti fémet (vasat, 
mangánt, kobaltot, nikkelt) tartalmazó elektródokra. A szénalapúak relatí-
ve megfizethetőek, nagy a felületük, jó a vezetőképességük, és ellenálló-
ak „durva” reakciókörülmények között is. Azonban teljesítményük nagyon 
limitált az átmenetifém-tartalmú elektródokhoz képest. Ezért általában 
nem önmagukban alkalmazzák őket. Az átmeneti fémeket alapvetően 
háromféle módon alkalmazzák: oxidként, valamilyen makrociklikus mole-
kulába komplexálva vagy pirolízissel előállítva, egy szerves prekurzorból 
és fémsóból kiindulva (Kodali et al., 2018). 

Következtetésként elmondható, hogy elengedhetetlen olyan elektró-
danyagot találni, amely megfizethető, ugyanakkor nagy fajlagos felülettel 
és porozitással bír, ezenkívül stabil és jó a vezetőképessége. 

Membránok tekintetében az olcsóbb anyagok felkutatása szintén 
fontos kihívás, mert például a Nafion® megfelelően alkalmazható, de ára 
nem teszi lehetővé a méretnövelést. Szóba jöhetnek különböző márkane-
veken jegyzett vagy egyedi fejlesztésű más szerves anyagok, sóhidak, 
üvegszálas szűrők, nejlonok, kerámiák, cserepek, sőt, még különböző la-
texalapú anyagokkal is kísérleteztek. Némelyik, bár a Nafion®-nál olcsóbb, 
még mindig relatíve drága, illetve sok esetben nehezen kezelhető, köny-
nyen elszennyeződik, és nagy a belső ellenállása (Chouler et al., 2017).

Ezen kulcsfontosságú alkatrészek elrendezésére sokféle MFC-kialakí-
tás létezik, ezek közül most csak egyet emelünk ki, amelyet a mi példánk 
esetében alapul vettünk, ez pedig a légkatódos kialakítás, amely az MFC-k 

 működésének biológiai hátterét az exoelektrogén baktériumok jelentik, 
amelyek képesek szigorúan anaerob környezetben a szerves anyag lebon-
tása során nyert elektronokat egy szilárd vezető felületére átadni. 

A heterotróf mikroorganizmusok szerves anyagokból nyerik a tá-
panyagot és az energiát, miközben a felhasznált szerves szubszrátokat 
szén-dioxiddá alakítják. Anyagcseréjük közben ezzel párhuzamosan redu-
kált koenzimek keletkeznek, melyeket oxidálni, azaz regenerálni kell. Ehhez 
a redukált koenzimekről az úgynevezett légzési elektrontranszportlánc 
veszi át az elektronokat. Az elektrontranszportlánc működésekor egy sor 
enzimkomplex végigszállítja az elektront, mely utolsó lépésként átkerül 
a terminális elektronakceptorra (TEA). A természetben a legáltalánosabb 
TEA az oxigén, de lehet még például szulfát és nitrát is (Jacquelyn & Lau-
ra, 2015). Ha azonban ezek a „hagyományos” TEA-k nem elérhetőek (azaz 
a reakcióközeg anaerob és reduktív), akkor az exoelektrogén mikroorga-
nizmusok versenyelőnybe kerülnek a többi mikroorganizmussal szemben, 
hisz ezek nemcsak oldott TEA-t tudnak használni anyagcseréjükhöz. Kü-
lönlegességük, hogy sejten kívüli szilárd vezető felületére is képesek elekt-
ronokat átadni. Így ilyen körülmények között el tudnak szaporodni. 

3. Az MFC-ben zajló alapfolyamatok
Az MFC-ben zajló alapfolyamatok az 1. ábrán láthatóak. A természetben 
zajló folyamatokat térben különválasztjuk, így a rendszert egy áramkör-
ként is felfoghatjuk. A mikroorganizmusok az anódtérben találhatóak; a 
szerves szubsztrát lebontása itt történik szigorúan anaerob, reduktív kö-
rülmények között. Erre azért van szükség, mert az exoelektrogén mikro-
organizmusok sokkal inkább preferálják elektronakceptorként az oxigént 
(vagy bármely más oldott TEA-t) az elektródfelülettel szemben, így ezek 
jelenlétében az áramtermelés meghiúsulna (Logan, 2008). Ezenkívül az 
oxigén jelenléte akár toxikus is lehet a mikroorganizmusok ezen csoport-
jára nézve. A katódtér ezzel szemben aerob; intenzíven levegőztetett vagy 
úgynevezett légkatód, azaz a levegő oxigénjét használja fel. Az anód- és 
katódteret egy speciális ioncserélő membrán (PEM: proton exchange 
membrane) választja el, mely többnyire valamilyen polimer. 

Az 1. ábra szemléletesen bemutatja az MFC-k működését: a baktéri-
umok leadják elektronjaikat az anódra, melyről az áramkörön keresztül 
a katódra jutnak, ahol az (oldott) oxigénnel és protonokkal reagálnak az 
alábbi egyenlet szerint:

O2+4e-+4H+=2H2O   (1)

A katódon a protonok utánpótlását az biztosítja, hogy a kialakuló gradi-
ens hatására a mikrobák által termelt protonok a protonszelektív memb-
ránon keresztül átáramlanak az anódtérből a katódtérbe. Az oxigén után-
pótlásának érdekében intenzív levegőztetést/légkatódot alkalmaznak, 
így a sebességmeghatározó lépést nem az oxigén beoldódása, hanem a 
katódreakció jelenti.

4. Az MFC-k szerkezeti anyagai és kialakítása
Az MFC-k fejlesztésénél és méretnövelésénél kulcsfontosságú, hogy mi-
lyen szerkezeti anyagokat használnak hozzá. Ebben az alfejezetben a há-
rom legfontosabb komponens anyagát tárgyaljuk: az anódét, a katódét, 
illetve az ionszelektív membránét. 

Az anódtér az oxidáció helyszíne, az exoelektrogén mikroorganizmu-
sok az itt elhelyezett elektródra adják le az elektronokat. Sokféle típusú 
anyagot vizsgáltak erre a célra, úgymint szénalapú anyagok (szénpapír, 
szénszövet, szénrúd, szénkefe stb.), fémek/fémoxidok (például ezüst, alu-
mínium, réz) és vezető polimerek (például polipirrol, polianilin). Az anód 
anyagában leginkább az alábbi faktorok jelentik a korlátozó tényezőket: 

2. ábra: A légkatódos MFC ábrája (Sevda et al., 2013)
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nyezetben is vizsgáltuk az eszköz működését, és kiderült, hogy könnyen 
működtethető és karbantartható. A pályázat végrehajtása során az ipari 
környezetbe integrálható prototípusig három lépésben jutottunk el, eze-
ket mutatjuk be a következőkben. E lépések nemcsak az adott MFC-tech-
nológia fejlesztése miatt érdekesek, hanem általános érvényű léptéknö-
velési lépésekként is megállják a helyüket.

Az első lépés célja a működési elv igazolása volt, amelyet egy kis 
léptékű berendezéssel tettünk meg. A laborméretű (kb. 5 liter térfogatú), 
műanyagcső-alapú prototípussal történő tesztek célja annak bizonyítása 
volt, hogy a kiválasztott elektródok és azok elrendezési elve működőké-
pes-e, és továbbléphetünk-e a nagyobb méret irányába. Maga a cella ki-
alakítása még nem tükrözte a megcélzott prototípus kialakítását, illetve 
célunk még nem a valódi szennyvíz alkalmazásával történő hatékony-
ságmaximalizálás volt. Ezzel a cellával csupán az elektródkialakításokat 
teszteltük. Fontos szempont volt, hogy mindként elektród karbonalapú 
legyen, azaz hogy a költségcsökkentés érdekében ne használjunk fémes 
anyagokat (noha ez a coulombikus hatékonyság rovására történik). A tesz-
tek bizonyították, hogy a karbonszálalapú kefeelektródok kialakítása és 
elhelyezése működőképes, mivel a polarizációs tesztek esetében a külső 
ellenállás változásának függvényében akár 0,5 V feszültség is mérhető 
volt a két elektród között mesterséges szennyvíz használata mellett. Így 

a —működési elv és a kulcskomponensek (azaz az elektródok) anyagának 
és elrendezésének igazolása volt az első sikeres lépés a léptéknövelés irá-
nyába. 

A második lépés a tervezési kialakítás igazolása volt, azaz ebben az 
esetben a megalkotott kis léptékű berendezés (második körös prototípus) 
már a megcélzott, iparilag releváns prototípus kialakítását és szerkezetét 
követte. Ezáltal a második fejlesztési kör célja annak bizonyítása volt, hogy 
a tervezett kialakítás és anyagok megfelelőek-e, és továbbléphetünk-e a 
nagyobb méret irányába. Felépítésében ez a prototípus nagyon hasonló 
az ipari környezetbe integrálható végleges prototípushoz, csak mérete, 
így űrtartalma is kisebb, körülbelül 1 liter. Ez az első lépésben sikeresen 
működő elektródtípust és elrendezést tartalmazta. Ebben a körben már 
kijöttek a prototípus-fejlesztés buktatói is, mivel az első tesztek folyamán 

egyik nagy csoportját jelenti. Felépítése egyszerű, mivel csak anódtere van 
(2. ábra). A protonok a membránon áthaladva a katód felületére kerülnek, 
amely másik fele a külvilág, azaz levegő felé nyitott, innen veszi fel közvet-
lenül az oxigént. Nagy előnye a költséghatékonyság, mivel az üzemeltetés-
nél megtakarítható a levegőztetésre fordítandó energiaigény. Gyakorlati 
tapasztalataink alapján ugyanakkor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a membrán és/vagy a katód és azok rögzítése az MFC házába megfelelően 
akadályozza meg a víz szivárgását. A legmagasabb nettó energianyereség 
kutatások szerint ilyen felépítéssel érhető el (Park & Zeikus, 2002).

5. Az MFC alkalmazása
Míg a biomasszában tárolt energiát tüzelőanyagokkal működő villamos 
erőművek csupán 30-40%-os hatékonysággal (Rankine-ciklus) tudják 
átalakítani, addig az MFC-k képesek közvetlenül elektromos energiává 
alakítani a biodegradálható szerves anyagokban tárolt kémiai energiát. 
Akár extrém magas, 97%-os coulombikus hatékonyság is elérhető, azaz a 
szerves vegyületek oxidálásából nyert elektronok 97%-a az anódról eljut 
a katódra (Rosenbaum, Zhao, Schröder, & Scholz, 2006). Ilyen hatékony-
ságokhoz azonban drága katalizátorokra van szükség, például platinára. 

Az MFC-k egyik, már működő alkalmazási területe, hogy szenzorok-
nak biztosítsák az energiaellátást. Az egyik első ilyen eszköz egy olyan 
MFC-berendezés volt, mely tengeri üledék szerves szubszt-
rátjainak lebontásából termelt energiát, így biztosítva egy 
meteorológiai bója független működését, jeltovábbítását 
(Tender et al., 2008). Maga a technológia ugyanakkor bi-
oszenzorként is működhet, mivel a cellák detektálható, a 
szubsztrát koncentrációjától függő jelet képesek adni árame-
rősség vagy leadott teljesítmény formájában (Wang, Bernar-
da, Huang, Lee, & Chang, 2011). Erről a lehetséges alkalmazá-
si területről és műszaki megoldásairól a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem kollégái írtak már korábban 
a Vízmű Panoráma hasábjain (Vízmű Panoráma 2018/4).

Az MFC-k kommunális szennyvízkezelésre történő alkal-
mazásának ötlete már az 1990-es években megfogalmazó-
dott (Habermann & Pommer, 1991): a jelen levő szerves kom-
ponensek szinte mind biodegradálhatók, ennek megfelelően 
az MFC számára is potenciális szubsztrátok. A konvencionális 
eleven iszapos szennyvíztisztítás egyik kihívása, hogy a bio-
massza folyamatosan keletkezik, és a szennyező anyagokhoz 
hasonlóan szennyvíziszap formájában eltávolításra szorul. Az 
MFC nagy előnye, hogy a biomassza-képződés minimális, mi-
vel az elektrogén biofilmből egyszerre csak annyi tud létre-
jönni, amennyi közvetlenül kötődni képes az anód felületén, 
így a biomassza-termelés erősen limitált. 

Számos kutatás eredményei alapján elmondható, hogy 
a technológia alkalmas lehet a szennyvízkezelésbe történő integrálásra 
(Huggins, Fallgren, Jin, & Ren, 2013), azonban ritkák a léptéknövelt, ipari 
léptékben releváns méretű MFC-vel végzett tesztek. Ezek elterjedésének 
útjában ugyanis számos akadály áll, mint például az alacsony hatásfokú 
villamosenergia-termelés, az áraminstabilitás, a magas belső ellenállás és 
a drága szerkezeti anyagok. Ezek a területek sok kutatást és az MFC-ben 
zajló folyamatok mélyebb megértését igénylik.

6. Gyakorlati alkalmazás
A VEKOP-2.1.7-15-2016-00085 azonosítószámú pályázat keretében egy 
ipari szennyvíztisztításba integrálható MFC-prototípust hoztunk létre. 
Ez egy olyan, egyedülálló kialakítású, légkatódos MFC-technológia, ami 
modulként használva könnyen léptéknövelhető. A projekt során ipari kör-

Ipari környezetbe integrált MFC-prototípus, előfermentáló tartállyal, ülepítővel és adatgyűjtő 
elektronikával
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Az ipari partnernél elhelyezett cellát az első hosszú távú teszt során 
fél évig üzemeltettük, azonban ebből több hónap ment el az integráció 
finomhangolásával és kisebb-nagyobb nem várt problémák elhárításá-
val. Az adatgyűjtő elektronika rendszeresen  rögzítette és továbbította az 
elektródok között mért feszültség-, hőmérséklet- és pH-adatokat. Ebben 
a tesztidőszakban a fő indikátor a feszültségérték volt, amely jól mutatta 
a cella működését. A két párhuzamosan kötött cellában összesen 4 pár 
elektród volt. Az ezen párok között páronként mért értékek jó egyezést 
mutattak egymással, és a feszültségérték 0,2 V körüli értékre állt be. Et-
től természetesen voltak eltérések is, ezekre egyrészt a hőmérséklet volt 
hatással, másrészt pedig feltételezhetően a szennyvíz összetétele. Ezen 
tesztidőszak alatt még nem volt célunk a tisztítási hatásfok optimalizálása, 
így a berendezésből kilépő KOI-érték mérése csak alkalomszerű volt. Ezen 
adatok alapján azonban elmondható, hogy a szervesanyag-eltávolítási 
hatásfok a 80%-os értéket is megközelítette (az erősen ingadozó minő-
ségű, de minimum 270–300 mg/L KOI-t tartalmazó bejövő nyers szenny-
víz esetében). A következő lépésben újabb hosszú távú tesztek folyamán 
cél a KOI-eltávolítás profiljának és hőmérsékletfüggésének a felvétele, va-
lamint a működés optimalizálása. Minden fél nyitott arra, hogy ezek az 
értékek további hosszú távú tesztek alapján optimalizálásra kerüljenek.

7. Összegzés
A pályázat eredményeképp sikerült kidolgoznunk és integrálnunk egy 
léptéknövelhető és moduláris MFC-konstrukciót. Az első hosszú távú 
tesztek alapján igazoltuk ennek működését, és további vizsgálatokkal 
és részletesebb kísérleti tervvel, akadémiai partner bevonásával szeret-
nénk a jövőben optimalizálni a tisztítás hatékonyságát. Az ipari partner 
nyitottsága és elkötelezettsége elengedhetetlennek bizonyult a tesztelési 

szivárgást tapasztaltunk, így a kialakítást módosítottuk. A tesztek 
bizonyították a kialakítás megfelelőségét, mérhető cellafeszültség 
(0,5 V) mellett – kísérleti paraméterek függvényében – 50–70%-os 
szervesanyag-eltávolítási hatásfokot is mértünk. 

Az első két lépés tapasztalatai alapján épült meg a releváns, ipa-
ri környezetbe telepített, nagy léptékű prototípus, azaz a harmadik 
körös, végleges verzió. A léptéknövelés miatt ez a fejlesztési lépcső, 

így a prototípus is külső, immateriális javakon alapuló elemeket is tartal-
mazott, és a licencet hozzá a BES Európa Kft.-től szereztük be. A harma-
dik fejlesztési kör célja – az előző lépések alapján – az ipari környezetbe 
illeszthető, léptéknövelt prototípus összeállítása volt mint a pályázat fő 
eredményterméke. A végső kialakítás a második prototípushoz hason-
lóan légkatódos, egy tesztmodul térfogata körülbelül 15 liter. A modul 
úgynevezett tálcás MFC, ahol a téglalap keresztmetszetű műanyag ház 
belsejében található az anódtér a karbonelektróddal, és a ház oldalán ki-
vágott ablakokba kerülnek térelválasztókként a membrán- és légkatóde-
lemek. Ebben a lépésben már 3D nyomtatott alkatrészeket is használtunk, 
illetőleg szenzorokkal, külön adatgyűjtő és adattovábbító egységgel lát-
tuk el, így az interneten is lehetett követni a cella, valamint a szennyvíz és 
környezet állapotát. 

Ezt a verziót már az ipari partner szennyvíztisztító telepén teszteltük, 
ahova nagyobb részben ipari, kisebb részben kommunális szennyvíz ke-
rül. Mivel a karbonszálból készült anyagok az MFC fontos szerkezeti ele-
mei, így ezen együttműködés kapcsán az ipari partner számára is egy új 
potenciális alkalmazási terület nyílhat meg. 

Ebben a lépésben ugyanakkor kihívást nemcsak a cella léptéknövelt 
kialakítása jelentett, hanem az ipari folyamatba integrálás is, mivel szük-
séges volt a bejövő ipari szennyvíz előkezelése is. Ez két lépcsőből állt: 
egy előfermentációs lépésből, amikor a szennyvíz a cellára adagolás előtt 
kevert reaktorban 2-3 napot pihent, ahol a nehezen biodegradálható, le-
begő anyag formájában levő szennyezések részben könnyen biodegra-
dálhatóvá alakultak át. Ezután egy ülepítőn keresztül jutott a két, párhuza-
mosan kötött cellába, ahol szintén 2-3 napos tartózkodási idő következett. 
Az ülepítés célja a szennyvízben található lebegő anyag eltávolítása volt, 
hogy a cellában és csövekben ne okozzon dugulást. 

Adatgyűjtő elektronika, adagolószivattyú és ülepítőtartályok üresen és működés közben
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lésének eredményeképpen keletkező – rákkeltő és genotoxikus tulajdon-
ságokkal rendelkező – szervetlen szennyező anyag, a bromát eltávolítása 
GAC-adszorpcióval valósítható meg. 

Mivel a termikus aktiválás jelentősen javítja a szén szerkezetét, így az 
ily módon előállított porózus szerkezetű, nagy fajlagos felületű aktív szén 
a vízkezelésben kiválóan alkalmas a fent említett vegyületek – íz- és sza-
ganyagok (geosmin, 2MIB), mikroszennyezők, fertőtlenítési melléktermé-
kek, biológiailag lebontható szerves szén (BDOC), asszimilálható szerves 
szén (AOC) és más egyéb oldott szerves anyagok – eltávolítására. 

Aktívszén-adszorberek a szolnoki felszíni vízműben
Magyarország egyetlen működő, folyóra települt felszíni ivóvíztisztító 
műve az 50.000 m3/nap névleges kapacitású szolnoki felszíni vízmű, mely 
a Tisza folyóból kiemelt nyers vizet tisztítja ivóvíz-minőségűvé. A Tisza fo-
lyó tekintetében jellemző a tág határok közötti nyersvízminőség-változás, 
melyet elsősorban az évszakoktól függő szezonális jelleg (hőmérséklet, 
vízállás), másrészt pedig a vízbázist érő pontszerű vagy diffúz terhelések 
körülményei határoznak meg. Ezen bármely időpillanatban – akár hirte-
len és nagymértékben – változó nyersvíz-minőséget csak a vízminőség 
gyakori változásaihoz rugalmasan igazodó és megfelelően komplex felszí-
ni víztisztítási technológia képes kezelni, melynek rendkívül fontos eleme 
a GAC-adszorpció. 

A felszíni vízműben 9 db azonos teljesítményű, párhuzamos kapcso-
lású, nyitott, egyenként 75 m3 mennyiségű granulált aktív szenet tartal-
mazó adszorber üzemel. A 9 db GAC-adszorber együttesen 675 m3 aktív 
szenet tartalmaz, ami az adszorpciós kapacitás szempontjából hatalmas 
fajlagos felületet jelent. Az összesaktívszén-mennyiség kb. 290.000 km2 
adszorpciós felületnek felel meg, ami Magyarország területének három-
szorosánál is több. Ennek ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
a tényt, hogy a töltetek 2002 óta (18 éve), illetve 2006 óta (14 éve) csere 
nélkül, folyamatosan üzemelnek. A GAC-adszorberek átlagos élettartama 
ezzel szemben vízminőségtől függően kb. 5-8 év, mely időtartamot a víz-
műben lévő aktív szenek rég meghaladták. A korábban elvégzett, az aktív 
szenek minőségét jellemző különböző paraméterek ellenőrzésére irányu-
ló vizsgálatok alátámasztották, hogy az üzemelő aktív szenek adszorpciós 

Aktívszén-adszorpció
A vízkezelési technológiákban elsősorban a vízben található oldott szer-
ves anyagok – főként íz- és szaganyagok, mikroszennyezők, peszticidek, 
ózonozás által roncsolt szervesmolekula-töredékek, klórozási mellékter-
mékek és prekurzorainak – eltávolítása céljából alkalmazzák az aktív szén-
nel történő adszorpciót. Fontos feladat továbbá a mikroorganizmusok 
tápanyagaként szolgáló szerves anyagok megfelelő mértékű eltávolítása, 
mellyel megakadályozható a mikrobák újraszaporodása a vezetékhálózat-
ban; azaz cél a szolgáltatott ivóvíz biológiai stabilitásának és megfelelő 
minőségének fenntartása az elosztóhálózatban, ezáltal a másodlagos víz-
minőségromlás kialakulásának megelőzése. 

Felszíni vizekből történő ivóvíz előállítása esetén kulcsfontosságú az 
oldott állapotú szerves anyagok, mikroszennyezők (kőolaj és kőolajszár-
mazékok, többgyűrűs aromás szénhidrogének, poliklórozott bifenilek, 
növényvédőszerek, fenolok és fenolszármazékok, detergensek, komp-
lexképző szerves vegyületek, klórozott szerves vegyületek, xenobiotiku-
mok, gyógyszermaradványok és hormonháztartást zavaró anyagok) kon-
centrációjának jelentős mértékű csökkentése, eltávolítása. Felszíni vizek 
tisztításakor nagy figyelmet kell fordítani a természetes eredetű szerves 
vegyületek (NOM) eltávolítására is, amelyek prekurzorai a fertőtlenítési 
melléktermékek (DBPs) kialakulásának. A legszélesebb körben alkalma-
zott fertőtlenítőszer, a klór felhasználásának legjelentősebb problémáját 
a természetes módon előforduló szerves anyagokkal szemben mutatott 
reaktivitása és az ezzel összefüggő halogéntartalmú szerves melléktermé-
kek – trihalometánok (THM), halogénezett ecetsavak (HAA), klórfenolok 

– képződése jelenti. Az így keletkezett fertőtlenítési melléktermékek közül 
számos toxikus tulajdonságú, jelenlétük ezenkívül még kellemetlen íz- és 
szagproblémákat is eredményezhet. Az aktív szén felületén történő ad-
szorpció megbízható és hatékony módszer mind a NOM-, mind pedig a 
DBPs-vegyületek (AOX, THM, HAA) eltávolításában. 

A szerves szennyező anyagok mellett az aktív szén használata hatéko-
nyan csökkentheti néhány, az ivóvízben előforduló szervetlen szennyező 
anyag koncentrációját is. Itt érdemes megemlíteni az egyik leggyakoribb 
szervetlen prekurzort, a bromidot, mely a felszíni vizekben általában 10–
100 μg/l koncentrációban van jelen. A bromidtartalmú vizek ózonos keze-

A SZOLNOKI FELSZÍNI VÍZMŰBEN 
ÜZEMELŐ GAC-ADSZORBEREK 
CSERÉJÉT MEGALAPOZÓ AKTÍVSZÉN-
KIVÁLASZTÁSI MODELLKÍSÉRLET

kivonat A felszíni víztisztítási technológiák kulcsfontosságú műveleti egységei a granulált aktív szénnel töltött ad-
szorberek. Az aktív szenek kapacitása korlátozott, ezért az adszorpciós helyek telítődését követően már nem képesek 
több oldott anyagot megkötni. Az elhasználódott GAC-töltetek cseréjekor nem elegendő kizárólag a víztisztításban 
alkalmazott aktív szenek gyártói adatlapján szereplő specifikációira hagyatkozni. Az új adszorbens kiválasztása előtt 
célszerű egy szénkiválasztási modellkísérlet keretében több különböző típusú termék összehasonlításával megállapí-
tani az adott vízminőség kezelésére leginkább alkalmas aktívszén-fajtát. A cikk a szolnoki felszíni vízműben elvégzett 
modellkísérlet példáján keresztül igyekszik bemutatni a helyi viszonyoknak megfelelő adszorbens kiválasztását.   

kulcsszavak aktív szén, szénkiválasztási modellkísérlet, GAC-töltet-csere, adszorpció, felszíni víztisztítás, szerves-
anyag-megkötés, haloképző potenciál, melléktermék-eltávolítás
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Aktívszén-kiválasztási modellkísérlet
A modellkísérlethez kiválasztott aktívszén-fajták adatai
A szénkiválasztási modellkísérlethez az aktív szenek kiválasztása a felszíni 
víztisztításban leggyakrabban használt termékek közül, valamint a gyár-
tók ajánlásának figyelembevételével történt, szem előtt tartva a termékek 
világpiaci árának jelentős mértékű növekedését. A kiválasztásnál továbbá 
irányelvként szerepelt a kereskedelmi szolgáltatás komplex értékelése is, 
mint például a veszélyes hulladékként kezelendő, kimerült aktív szenek 
elszállítása, ártalmatlanítása stb. 

Az aktívszén-kiválasztási kísérlet 4 különböző típusú termék összeha-
sonlításán alapult. A vizsgálatban szerepelt egy már meglévő, bizonyított 
termék; kettő a meglévő aktív szenekhez hasonló, szintén kőszénalapú 
termék; gyártói ajánlásra negyedikként pedig egy kókuszhéjalapú aktív 
szén is bekerült a modellsorozatba, ugyanis szakirodalmi közlések sze-
rint a kókuszalapú aktív szenek morfológiai adottságuk miatt a kőszén-
bázisúaknál alkalmasabbak a klórral történő fertőtlenítés során keletke-
ző melléktermékek eltávolítására. Az így kiválasztott, 4 különböző típusú 
aktív szén – gyártók által megadott – általános jellemzőit a 1. táblázat 
tartalmazza.

A modellkísérlet jellemzői
A modellkísérlethez a gyártóktól kapott reprezentatív aktívszén-minták 
felhasználására került sor. Az egyes mintákból – az üzemi adszorberek be-
töltésével analóg módon – azonos száraz térfogatok (2500 cm3) kerültek 
kimérésre. Az üzemelő négyoszlopos kísérleti kismodell-berendezés az 1. 
ábrán látható. 

A modelladszorberek üzemelési paramétereinek a megválasztása az 
üzemi adszorberek működési adatainak figyelembevételével történt. Az 
elsődleges célt az jelentette, hogy az adszorpciós anyagátadásban meg-
határozó szerepet játszó kísérleti változók egyenértékűek legyenek az üze-
mi adatokkal. Az üzemeltetés során a kezelendő víz szennyezőanyag-el-
távolítása (anyagátadás) szempontjából a víz adszorberágyakon eltöltött 
idejének, azaz a tartózkodási időnek van kiemelt szerepe. A tartózkodási 
idő minden oszlop esetében azonos értékre került beállításra, igazodva az 
üzemi körülményekhez. Az üzemeltetés során a hidraulikai terhelés elle-
nőrzése rendszeresen (minimum 3 naponta) megtörtént, és az értéktartás 
jónak bizonyult. A modelloszlopok működése a vizsgálati időn keresztül 
mindvégig az üzemi aktívszén-adszorberekkel megegyezően üzemi ho-
mokszűrt víz megtáplálásával történt, a töltetek visszamosása hálózati 
vízzel valósult meg. A folyamatos modellvizsgálat tervezett időtartama 
legalább 12 hónap volt, hiszen a vízminőség szezonálisan, évszakokhoz 

kapacitása kimerült, regenerálásuk már nem lehetséges, emiatt a bizton-
ságos és jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás hosszú távon való fenntartásá-
nak egyetlen megoldását a jelenlegi GAC-töltetek új aktív szénre történő 
mielőbbi cseréje jelenti. A 9 db üzemelő adszorberben lévő töltetanyag 
nagy mennyiségét (675 m3), illetve a víztisztításban használatos granulált 
aktív szén igen magas bekerülési költségét tekintve célszerű az új aktív 
szén kiválasztása előtt egy szénkiválasztási modellkísérlet keretében több 
különböző típusú termék összehasonlításával megállapítani a szolnoki 
felszíni víz kezelésére legalkalmasabb aktívszén-fajtát.

Mivel a gyártók a forgalomban kapható aktív szeneket különböző 
speciális alkalmazási területekre ajánlják, ezért a szolnoki felszíni vízmű-
ben jelentkező tisztítási feladatok ellátására legalkalmasabb aktívszén-tí-
pus meghatározásához szénkiválasztási modellvizsgálatok elvégzése 
szükséges. Az új granulált aktív szén típusának kiválasztásánál célszerű 
megvizsgálni azt a vízminőségi problémakört, ami az adszorbensekkel 
szembeni elvárásokat meghatározza. 

A fentiek értelmében a Tiszából történő felszíni víztisztítás következ-
tében a GAC-adszorberek feladata a vízbázis minősége és jellege miatt 
igen sokrétű. A nyers víz minősége érdekében fontos feladat az organo-
leptikus tulajdonságok javítása a természetes eredetű íz- és szaganyagok 
érzékelési küszöb alá történő csökkentésével. A vízkezelési technológiá-
ban alkalmazott ózonozás során a szerves anyagokkal lejátszódó reakciók 
következtében alapvető fontosságú adszorpcióval eltávolítani az előzőleg 
ózonnal kezelt és homokszűrőkön megszűrt víz maradék oldott szerves 
szennyeződéseit. Az ózonozás következtében ugyanis a vízben található, 
nagyobb méretű szerves anyagok az oxidálódás hatására kisebb vegyü-
letekké alakulnak. Az így létrejövő, kisebb méretű szerves molekulák a 
mikroorganizmusok számára könnyen hozzáférhetőek, ezáltal az elosztó-
hálózatban elszaporodhatnak, ezért az ózonozást követően GAC-adszor-
pció alkalmazására mindenképp szükség van. Így tehát az aktív szénnel 
szemben követelmény még az asszimilálható szerves szén (AOC) és a bio-
lógiailag lebontható szerves szén (BDOC) tartalmának csökkentésével a 
tisztított víz biológiai stabilitásának fenntartása és az elosztóhálózatban 
a másodlagos vízminőségromlás megakadályozása. Ezenkívül a GAC-ad-
szorpció hatékonyan csökkenti az ózonozási folyamat során a nyers víz 
bromidion-tartalmából melléktermékként keletkező, rákkeltő bromát 
koncentrációját is. Hideg, téli időszakban az ammóniumion – 201/2001. 
(X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott – határértékének való meg-
felelés érdekében a tisztítástechnológiában bevezetésre került a fázisközi 
törésponti klórozás. Az ammóniummentesítés során, vagyis a homokszűrt 
víz törésponti klórozásakor a töréspont közelében, illetve közvetlenül utá-
na az egészségre ártalmas klórozási melléktermékek (THM, HAA, AOX) 
képződésének rohamos növekedése jellemző. Ezen vegyületek közvet-
lenül az üzemi aktívszén-adszorbereket terhelik, és eltávolításuk szintén 
speciális elvárás az aktív szénnel szemben. Az aktívszén-szemcsék felüle-
tén lejátszódó adszorpciós folyamatok további kiemelt feladata a vízben 
jelen lévő klórszármazékprekurzor-vegyületek eltávolítása, vagyis a víz 
haloképző potenciáljának és klórigényének mérséklése, csökkentve ezzel 
az aktívszén-kezelt víz utóklórozás következtében keletkező melléktermé-
keinek mennyiségét. 

Az ilyen módon átalakított szerves anyagok jellegükből adódóan el-
sősorban a mikropórusokban, illetve kisebbrészt a mezopórusok felüle-
tén kötődnek meg, a makropórus-felületek gyakorlatilag nem játszanak 
szerepet az anyagátadásban. Emiatt a GAC kiválasztásánál a póruseloszlás 
és az aktiváltság foka kiemelt szempont. A fent említett esetek különböző 
kémiai karakterű, kis koncentrációban jelen levő szerves anyagok egyide-
jű eltávolítását jelentik, melynek megoldására széles adszorpciós spektru-
mú, megfelelő póruseloszlású és aktiváltsági fokú szén a legmegfelelőbb. 

1. táblázat: Az aktív szenek általános jellemzői
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az oldott szerves szennyeződések eltávolításában 
játszanak szerepet. A zavarosság mérésének a je-
lentőségét az adja, hogy a használat során az aktív 
szén eróziós hatásoknak van kitéve. A szemcsék a 
víz rendeltetésszerű áramlási körülményei között 
súrlódással, ütközéssel járó mikromozgásokat vé-
geznek, ami az aktív szén porlódásával jár. Az igen 
kis méretű aktívszén-szemcséknek még a meglehe-
tősen alacsony mértékben jelentkező transzportá-
lódása is széniszap-lerakódásokat eredményezhet 
a tárolómedencékben és az elosztóhálózaton, ami 
másodlagos vízminőségromláshoz vezet. A kísérlet 
során a víz útjába tett fehér üveggyapottamponok 
feketedése jellemezte a szénelhordást. A modellkí-
sérletben vizsgált aktív szenek közül a kókuszhéj-
ból előállított (KAA3 jelű) aktív szén volt leginkább 
hajlamos a porlódásra, aprózódásra. 

Az aktív szén üzemelési idejével összefüggő víz-
minőségi komponensek vizsgálati eredményei-
nek értékelése 
Az aktívszén-adszorberek folyamatos üzemeltetése 
során az adszorbens felületén megkötött anyagok 

mennyisége arányos az átfolyt víz mennyiségével, az adott komponens 
vízben lévő koncentrációjával és az adszorpció hatásfokával. A megkö-
tődött anyag módosítja az adszorpciós tulajdonságokat, ezért az adott 
komponens tekintetében időben előre haladva csökken a megkötődési 
hatásfok, aminek következtében értelemszerűen nő a komponens mara-
dékkoncentrációja a vízben.

A tisztítás hatékonyságáról az idő függvényében az átfolyó oldatban 
meghatározott komponenskoncentráció ad tájékoztatást. Ezt a folyama-
tot az áttörési görbék jellemzik, melyek nagyon jó összehasonlítást biz-
tosítanak az egyes aktív szenek tulajdonságait illetően. Az aktív szénnel 
szemben támasztott követelmény az, hogy az áttörési pont lehetőség 
szerint minél később következzen be (nagy adszorpciós kapacitás), illetve 
az áttörés előtt a maradékkoncentráció a belépőnél lényegesen kisebb 
legyen (nagy adszorpciós hatásfok). A kísérleti kismodellvizsgálat ese-
tében az áttörési pont meghatározása nehézkes, ami a nagy kapacitású 
szeneknél törvényszerű. A modellvizsgálat esetében az várható, hogy kis 
kapacitású aktív szén esetén az áttörés a kísérlet időtartama alatt bekövet-
kezik, míg a nagyobb kapacitásúaknál nem. Mivel a modellkísérlet során 
vizsgált, 4 különböző típusú aktív szén eltérő sűrűséggel rendelkezik, és a 
gyártó cégek az aktív szén világpiaci árát térfogategységre (m3) adják meg, 
továbbá az üzemi adszorberágyakba is megadott, egyenként 75 m3 GAC 
kerülhet betöltésre, ezért az egyes termékek közti könnyebb összehason-
líthatóság érdekében a modellkísérletből származó eredmények minden 
esetben az aktív szén egységnyi térfogatára, nem pedig a tömegére vo-
natkoztatva kerültek megadásra.

Szerves anyag mennyiségének csökkentése
Az összesszervesanyag-tartalmat jellemző komponensek a permanganá-
tos kémiai oxigénigény (KOIps) és az összesszervesszén-tartalom (TOC), 
de az említett vizsgálandó paramétert a két mérési mód közül a nagymű-
szeres feltételeket igénylő TOC-analizátor méri hitelesen. Mivel a termé-
szetes eredetű szerves szennyező anyagok eltávolítási hatásfokának vizs-
gálatára a modellkísérlet során a felszíni vízmű üzemi laboratóriumában a 
TOC-mérések nyújtottak lehetőséget, ezért az összehasonlítás során ezt a 
mérést vettük alapul. Ezenkívül hetente egy alkalommal a KOIps-rutinvizs-

és hidrológiai eseményekhez (árvíz, kisvíz) kötötten 
is változik. A vizsgálat célja az volt, hogy a kísérleti 
adszorberek szennyezőanyag-eltávolítási hatás-
foka minden jellemző nyersvíz-minőség esetén 
meghatározásra kerüljön. Emiatt a modellkísérlet 
kb. 19 hónapon keresztül tartott, mely üzemidő 
alatt a nyers víz minőségének szezonális változásai 
a hidrológiai és meteorológiai történések folytán 
lejátszódtak. 

Az ellenőrző vizsgálatok terve
Az oszlopokat megtápláló homokszűrt vízből és a 
négy oszlopról távozó vízből (KAA1-KAA4) ugyan-
azon komponensek mérése azonos technikával és 
módszerrel valósult meg. Az aktív szénnel szemben 
támasztott vízminőségi céloknak megfelelően nagy 
gyakorisággal történtek a szervesanyag-eltávolítás 
hatékonyságát mutató TOC-, az íz- és szagészlelési 
vizsgálatok, illetve az egyéb fizikai és kémiai kom-
ponensek mérése. Az oszlopok technológiai műve-
leti adatai és hidraulikai terhelései eleinte naponta, 
később heti két alkalommal kerültek ellenőrzésre 
és rögzítésre. A haloképző potenciál csökkentésé-
nek és a klórozási melléktermék eltávolításának vizsgálata céljából több-
ször THM- és AOX-méréseket is végeztünk. Főleg nyári időszakokban tör-
tént az oldottoxigén-koncentráció mérése, valamint néhány alkalommal 
jódszám és baktériumszám mérése valósult meg. Ezeken kívül rendsze-
resen sor került a szénágy magasságának, illetve a töltet ellenállásának 
mérésére is. A vizsgált aktív szenek összehasonlító értékeléséhez az 586 
üzemelési nap adatai kerültek felhasználásra. A folyamatos működésű kis-
modell vizsgálatából származó eredmények üzemi méretre közvetlenül 
nem átszámíthatóak, de a különböző típusú aktívszén-adszorberek össze-
hasonlítására jó lehetőséget biztosítanak.

Az üzemeltetési időtől független vízminőségi komponensek vizsgála-
ti eredményeinek értékelése
A modellezés során az ammónium, a nitrit, a nitrát, a kalcium, a magnézi-
um és a zavarosság vízben mért koncentrációja, illetve az aktív szén mű-
ködési jellemzői között nincs összefüggés. A vizsgálat során az említett 
vízminőségi komponenseknek látszólag indokolatlan a vizsgálata, de az 
üzemi adszorberek szempontjából van jelentőségük.

A nitrogénvegyületek vizsgálatának fontosságát az adja, hogy a nitrifi-
káció révén a nitrit irányába tolódik el az arány. A nitrit képződésében 
nagy szerepe van az aktív szén fajtájának, minőségének. A hálózatba táp-
lált ivóvíz nitrittartalmára vonatkozóan – a 201/2001. (X. 25.) Kormányren-
deletben foglaltak szerint – szigorú határérték (0,1 mg/l) van érvényben. 
A modellkísérletben szereplő aktív szenek egyikénél sem következett be 
nitritképződés.

A víz keménységét okozó kalcium- és magnéziumionok megkötőd-
hetnek, illetve leoldódhatnak az adszorbens aktív felületéről. Jelentősége 
a kötődési folyamatnak van, hiszen beépülésük során az ionok aktív he-
lyet vesznek el az adszorpciós felületről, csökkentve ezáltal az adszorpciós 
kapacitást, valamint az aktív szén regenerálhatóságát is rontja a folyamat. 
A vizsgált aktív szenek egyikénél sem volt mérhető fokozott mértékű kal-
cium- vagy magnéziumbeépülés.

A zavarosság tekintetében hangsúlyozandó, hogy a felszíni vízmű ak-
tívszén-adszorberei az igen kis szilárdanyag-tartalmú homokszűrt vízzel 
érintkeznek, ezért az adszorbereknek „szűrési” feladatuk nincs, kizárólag 

1. ábra: Üzemelő kísérleti kismodell
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teljes üzemideje alatt. A leg-
jobb adszorpciós kapacitású 
KAA1-görbéhez viszonyítva a 
KAA2- és a KAA4-görbék lefutá-
sa folyamatos, bár egyre lassuló 
csökkenést mutat. Az adszorp-
ciós tulajdonságokat jellemez-
ve a KAA3 függvénye lineáris, 
és a KAA1-hez viszonyítva a 
két grafikon ollószerűen nyílik 
szét az üzemidő alatt. A bioló-
giai stabilitás szempontjából 
fontos az egyes adszorberek 
oldottszervesanyag-eltávolítási 
képessége, megjegyezve, hogy 
a mikroorganizmusok által 
könnyen felvehető szerves szén 
(AOC) mérésének lehetősége 

nem állt rendelkezésre, de a TOC csökkenése feltételezhetően egyben az 
AOC  koncentrációjának csökkenésével is jár.  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a KAA1 és a KAA2 jelű aktív szén 
adszorpciós képessége a legkedvezőbb. Ugyanakkor a kókuszhéjalapú 
aktív szén a felszíni vízmű fő vízbázisának tisztítási célú alkalmazásához 
nem megfelelő, a víz szervesanyag-karakterisztikájához nem illeszthető, 
mert az oszlopra érkező és az elfolyó víz TOC-értéke közötti különbség rö-
vid időn belül 20% alá, áttöréshez közeli állapotba került. A kísérlet üzemi-
deje alatt a KAA4 jelű modellszén TOC-eltávolításának hatásfokfüggvénye 
hasonló lefolyású görbét ír le, mint a KAA1, illetve a KAA2 esetében, de 
megkötési hatásfoka és kapacitása kisebb az említettekénél.

Az aktívszénadszorber-oszlopok által a teljes üzemidő alatt megkö-
tött fajlagos (1 dm3 aktív szénen adszorbeált) szervesanyag-mennyisége-
ket (TOC-mennyiségeket) a 4. ábra mutatja.

A fenti eredményeket üzemi méretekre átszámolva – hangsúlyozva 
azt a tényt, hogy a kísérleti modell nem hasonlósági modell, viszont a 
tendenciákat jól mutatja – a szervesanyag-eltávolítási, következésképp 
pedig az adszorpciós kapacitásbeli különbség még jobban érzékelhető. 

gálatok elvégezése is megtörtént, 
ami a vízben lévő összes oxidál-
ható szerves anyag kálium-per-
manganáttal történő, kémiailag 
oxidálható részét jellemzi. A 
mind a négy oszlopra jutó fajla-
gos (1 dm3 GAC-re vezetett) szer-
vesanyag-terhelés azonos volt a 
kísérlet ideje alatt. A modellkí-
sérletben szereplő GAC-oszlopok 
szervesanyag-megkötésének 
hatásfokfüggvényén (2. ábra) 
jól látható, hogy szignifikáns kü-
lönbség tapasztalható az egyes 
oszlopokba töltött, különböző 
típusú aktív szenek adszorpciós 
kapacitása között. 

A legszembetűnőbb különb-
séget egyértelműen a KAA3 jelű 
modellszén szervesanyag-eltávo-
lítási hatásfokának – a többi aktív 
szén hatásfokgörbéjétől való – igen jelentős eltérése jelenti. Ezen kókusz-
héj-alapanyagból készült aktív szénnek a TOC-eltávolítási hatásfoka már a 
modellkísérlet kezdetétől jóval alacsonyabb volt a másik három típushoz 
viszonyítva, és jellemzően csak 20% körüli hatékonysággal üzemelt a kí-
sérlet ideje alatt. A KAA1, a KAA2 és a KAA4 jelű aktívszén-oszlopok között 
ugyan kis különbségek figyelhetők meg, de a KAA1 folyamatosan jobb 
hatásfokkal távolította el a szerves anyagot, mint a KAA2 és a KAA4. 

A négy aktívszén-oszlop adszorpciós tulajdonságainak a folyamatos 
üzemeltetés során azonos szervesanyag-terhelés mellett mutatott visel-
kedése alapján kijelenthető, hogy a kókuszhéjalapú aktív szén (KAA3) 
szervesanyag-megkötő képessége kismértékű, már az üzemidő elején is 
alacsony szintű volt, a legkedvezőbb adszorpciós tulajdonságokkal pedig 
a KAA1 jelű rendelkezett. Ezt az aktívszén-típust véve viszonyítási alapul 
az üzemeltetés végéig a többi adszorbens által összesen megkötött szer-
ves anyag mennyisége folyamatosan csökkent (3. ábra). 

A legtöbb, TOC-ben kifejezett szervesanyag-mennyiséget eltávolító 
aktív szénhez (KAA1) képest a kókuszhéjbázisú 59,3%-kal, a KAA4 8%-kal, 
a KAA2 pedig 4,5%-kal kevesebb szerves anyagot távolított el a kísérlet 

2. ábra: Szerves anyag (TOC) eltávolítási hatásfoka a különböző GAC-oszlopokon

3. ábra: A KAA1 aktív szénhez viszonyított szervesanyag-megkötés az üzemidő függvényében
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feladata a kezelendő vízből történő klórszármazékprekurzor-vegyületek 
eltávolítása.

Klórozási melléktermékek koncentrációjának 
csökkentése
A klóros fertőtlenítés következtében a technológiában keletkező, egész-
ségre ártalmas melléktermékek eltávolítási hatásfokának vizsgálatára a 
THM- és az AOX-vegyületek koncentrációinak mérései nyújtottak lehető-
séget a modellkísérlet során. Az ilyen jellegű vizsgálatok elvégzése a téli 
időszakokban, összesen két alkalommal valósult meg. A mérések ózono-
zott és olyan homokszűrt víz felhasználásával történtek, amihez még nincs 
törésponti klór adagolva. A homokszűrt vízhez 5,0 mg/l koncentrációjú 
klórt adagoltunk 24 óra behatási idővel. Az aktívszén-töltetetekre egyfor-
ma tartózkodási idő mellett került rávezetésre a beklórozott homokszűrt 
víz. Ezt követően meghatározásra kerültek a beklórozott homokszűrt víz 
melléktermék-koncentrációi, majd az elfolyó víz – közel háromszoros töl-
tetmennyiségű víz átszűrése utáni – oszlopmintáinak melléktermék-kon-
centrációi (THM, AOX). 

Az első kísérletre (6. ábra) 4,5 hónap üzemidő elteltével került sor, 
amely időben az oszlopokat már állandósult állapotok jellemzik. A ho-
mokszűrt vízhez adagolt klór hatására 24 óra elteltével CTHM=10,3 µg/l, 
illetve CAOX=33,13 µg/l melléktermék-koncentrációk keletkeztek. Az osz-
lopokon átvezetett vízben 27 perces tartózkodási idő után a mellékter-
mék-koncentrációk THM tekintetében majdnem azonosak, AOX tekinteté-
ben azonban szignifikáns különbség adódik a KAA3 és a többi adszorber 
között. Ez az eredmény arra utal, hogy a kókuszhéj-alapanyagú szénnek 
jóval gyengébb az AOX-eltávolítási képessége.

Érdekességként az 1 db (75 m3), illetve 9 db üzemi adszorberre (675 m3) 
átszámolt szervesanyag-eltávolító képességet az 5. ábra szemlélteti.

Íz- és szaghatáscsökkentés
A felszíni vízműben a GAC-adszorbereknek fontos feladata az íz- és sza-
ganyagok csökkentése az érzékelési küszöb alá. Ez gyakorlatilag azt jelen-
ti, hogy a nyers Tisza-víz-eredetű geosmin- és 2MIB-koncentrációknak 4 
ng/l alá kell csökkennie. Az elvégzett GC-MS-vizsgálat eredménye alapján 
az aktívszén-adszorberekre jutó homokszűrt vízben a geosmin és 2MIB 
összes, illetve oldott komponense egyaránt 4 ng/l koncentrációnál ala-
csonyabb értéket mutatott, továbbá az adszorberekről távozó vízben is 
ezeket az eredményeket mérte a laboratórium. Ezen értékek megerősítik 
a modellkísérlet során végzett észleléses vizsgálat idején érzékelt íz- és 
szagmentes érzetet, de a modellszenekre vonatkozóan egyéb információt 
nem nyújtott.

A víz klóros fertőtlenítése során keletkező szennyezőanyag-kompo-
nensek vizsgálati eredményeinek értékelése
A modellkísérlet során szükséges volt az aktív szenek klórozásimellékter-
mék-eltávolítási hatékonyságának, valamint a kísérleti adszorberoszlopok 
melléktermékképződésipotenciál-csökkentésének vizsgálata. Az előbbire 
a tisztítástechnológiában télen üzemelő törésponti klórozás miatt van 
szükség, melynek során a keletkező fertőtlenítési melléktermékek köz-
vetlenül az üzemi GAC-adszorberekre jutnak. Az utóbbi vizsgálatot pedig 
azért szükséges elvégezni, mert az aktívszén-kezelt víz utófertőtlenítése 
során klórozási melléktermékek keletkeznek, melyek koncentrációja a víz 
aktívszén-adszorpciója utáni maradék THM- és AOX-prekurzorvegyületek 
(elővegyületek) mennyiségétől függ. Ebben az esetben tulajdonképpen 
az egyes aktív szenek prekurzoreltávolítási hatékonyságáról kapható köz-
vetett információ, ami azért fontos, mert a GAC-adszorpció egyik kiemelt 

4. ábra: A kísérlet üzemideje alatt az adszorbereken megkötött fajlagos szerves 
anyag mennyisége

5. ábra: 1 db és 9 db üzemi adszorber szervesanyag-eltávolításának mennyisége

6. ábra: Klórozási melléktermék eltávolítása az egyes oszlopokon (1. vizsgálat)

7. ábra: Klórozási melléktermék eltávolítása az egyes oszlopokon (2. vizsgálat)
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alkalommal is a KAA3 jelű termék szolgáltatta, melyet a kísérlet ezen ké-
sőbbi szakaszában már áttörés és deszorpció jellemez.

A harmadik és egyben utolsó vizsgálat a modellkísérlet indulásától 
számított 10 hónap elteltével történt (10. ábra). Ez alkalommal csak a 
THM-vizsgálatokra volt lehetőség, ezért az AOX-értékek nem szerepelnek 
a grafikonon. A korábbi mérésekhez hasonlóan a KAA1 jelű oszlop esetén 
adódott a legkedvezőbb érték a THM-képző potenciált nézve. Hasonló 
teljesítményt nyújtott még a KAA2- és a KAA4-oszlop is, viszont a KAA3 
jelentősen elmaradt a többi modelloszlop eredményeitől. 

A haloképző potenciál csökkentésére vonatkozó mérési eredmények 
ismeretében összességében az állapítható meg, hogy mind az AOX-, mind 
pedig a THM-képző potenciál szempontjából a KAA1 jelű aktívszén-kezelt 
vízben a legalacsonyabb az adszorbeálható, valamint az illékony klórozá-
si melléktermékek képződésének a kockázata. Elfogadható még a KAA4 
és a KAA2 prekurzoreltávolító képessége is. A kókuszhéjból készített ad-
szorber által kezelt vízben viszont már igen sok melléktermék képződött 
a modellkísérlet üzemidejének első szakaszában is, a későbbi szakaszban 
pedig már az áttörés és a deszorpció jellemzi az aktív szén tulajdonságait, 
emiatt az nem alkalmas a szolnoki felszíni víz tisztítására.

Biológiai aktivitásra utaló vizsgálatok
A szolnoki felszíni vízműben üzemeltetett GAC-adszorberek komoly mér-
tékben lecsökkent adszorpciós kapacitása miatt az adszorberekre érkező 
víz – ózonozás által roncsolt, átalakított, mikroorganizmusok számára fel-
vehető – szerves anyagainak eltávolítása nagymértékben az aktív szén 
szilárd felületéhez kötődő mikroorganizmusok élettevékenységével van 
összefüggésben. A kis molekulájú szerves anyag asszimilálható, biológia-
ilag könnyen lebontható összetevőket (AOC, BDOC) tartalmaz, ami lehe-
tővé teszi az aktívszén-felületen biofilm kialakulását, melyben kb. 30-60 
nap alatt állandósult állapotok jönnek létre. Az aktívszén- adszorberek 

A második kísérletre (7. ábra) közel másfél év üzemidő elteltével, az 
első méréssel megegyező módon került sor. A KAA3 jelű aktív széntől elte-
kintve a THM-eltávolítási hatásfok mindhárom oszlop esetében meggyő-
ző, a korábbi vizsgálathoz hasonlóan csaknem egyforma eredmények szü-
lettek ismét. Az AOX-eliminálás tekintetében végzett kísérlet eredményei 
alapján a kókuszhéjalapú aktív szén esetében az elfolyó vízben mért kiin-
dulási értéknél magasabb AOX-koncentráció feltételezhetően deszorpci-
ós folyamatok lejátszódására vagy mérési hibára utal. A leghatékonyabb, 
közel 50%-os eltávolítási hatásfokkal a KAA2 jelű aktív szén rendelkezik, 
a KAA1 kb. 27%-os, míg a KAA4 már csak 11% körüli teljesítményre volt 
képes közel másfél év üzemidő után.

Haloképző potenciál csökkentése
A GAC aktív felületén lejátszódó adszorpciós folyamatok feladata a vízben 
jelen lévő klórszármazékprekurzor-vegyületek eltávolítása, csökkentve 
ezzel az aktívszén-kezelt víz utóklórozás következtében keletkező mellék-
termékeinek mennyiségét. 

A kísérletek során az oszlopokat megtápláló homokszűrtvíz-mintát 
és az egyes GAC-oszlopokról elfolyó vízmintákat – a hálózati utóklór kb. 
10-szeres mennyiségét jelentő – 5,0 mg/l koncentrációval klórozva, 24 
órás tartózkodási időt biztosítva történtek a THM- és az AOX-mérések. A 
vizsgálatok három alkalommal is elvégzésre kerültek a modell üzemelése 
során, hangsúlyozva, hogy ilyen irreálisan magas utóklórdózisok üzemi 
alkalmazására nem kerül sor. Az eltérő időpontokban vett homokszűrt-
víz-minták klórozás utáni melléktermék-koncentrációja a nyers víz minő-
ségével, a víz szervesanyag-összetételével áll összefüggésben. Az első 
kísérletre 5 hónapos üzemidő után került sor (8. ábra). 

Az oszlopokról elfolyó vizek vizsgálata alapján – a melléktermék-el-
távolítási hatásfok méréseiből származó eredményekhez hasonlóan – az 
derül ki, hogy az AOX- és a THM-képző potenciál tekintetében is a KAA1 
jelű aktív szén által kezelt vízre jellemző a klórozási melléktermékek kép-
ződésének legkisebb kockázata. A KAA4, valamint a KAA2 típusú termé-
kek prekurzoreltávolító képessége is megfelelőnek mondható még. A kó-
kuszhéj-alapanyagból előállított, KAA3 jelű aktív szén alkalmazása esetén 
viszont már igen sok melléktermék képződik.

A második vizsgálat 7,5 hónap üzemelés után történt (9. ábra). A 
kísérleti GAC-oszlopokról távozó vizek vizsgálata alapján a THM-képző 
potenciál szempontjából minden aktívszén-típus esetén közel azonos 
eredmény adódott. Az AOX-képző potenciált már kevésbé jó értékek jel-
lemzik, melyek közül a KAA1 és a KAA4 jelű aktív szenek tekinthetők még 
elfogadhatónak. A KAA2 aktív szén esetén már igen jelentős mértékű a 
melléktermék-képződési potenciál. A leggyengébb eredményt második 

8. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(1. vizsgálat)

9. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(2. vizsgálat)

10. ábra: A kísérleti aktívszén-oszlopok haloképzőpotenciál-csökkentése 
(3. vizsgálat)
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 adszorbensek fajlagos felületének jellemzésére használatos fogalom a 
jódszám, mely 1 g aktív szénre jutó adszorbeált jód mennyiségét jelenti. A 
jódszámvizsgálatokból származó eredményeket a 11. ábra mutatja.

A KAA3 jelű szén kivételével az oszloptöltetek jódszámának változása 
az üzemidő függvényében a várakozásnak megfelelően csökkenő ten-
denciát mutat, és a csökkenés mértéke lassuló. A KAA3 esetében is csök-
ken a jódszám, de néhány hónap üzemelés után a csökkenés mértéke 
felgyorsul, a jódszámot jellemző görbe meredeksége nő. A modellkísér-
let üzemidejének utolsó harmadában ez a csökkenés lelassul. A jódszám 
legkisebb mértékű csökkenése a KAA4 jelű aktív szénnél figyelhető meg, 
mely a modellkísérlet végére az eredeti értékhez képest 34%-os csökke-
nést mutatott. A vizsgált 3 másik termék közel azonos, 41–43% közötti 
jódszámcsökkenést produkált a modellkísérlet végére. 

Műszaki és gazdasági szempontok alapján 
történő értékelés
A modellkísérletben szereplő, 4 eltérő típusú aktív szénnel 586 nap folya-
matos, előre megtervezett körülmények között végzett kísérleti üzemelés 
adatai lehetővé teszik az aktív szenek tényszerű összehasonlítását és a 
GAC-tölteteknek a szolnoki felszíni vízműnél esedékes cseréjéhez a leg-
megfelelőbb adszorbenstípus kiválasztását. 

A vizsgálatok során kapott eredményeket – műszaki szempontok fi-
gyelembevételével – rangsorolva az alábbi sorrend állítható fel az egyes 
aktívszén-típusok között:

1. KAA1 jelű aktív szén (kőszénalapú, agglomerált)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a legjobb hatásfokkal távolította el a víz TOC-tartalmát.
– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a legkevésbé 

csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása összességében a legjobb.
– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján kiemelkedő.
– Pórusszerkezete a tiszai nyers vízből – a szolnoki felszíni vízmű tisztítástech-

nológiája által – előállított homokszűrt víz kezelésére kedvező.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Az összes vizsgálati eredmény alapján a legjobb eredményeket szolgáltat-

ta, ezért a szolnoki felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez javasolt.

2. KAA2 jelű aktív szén (kőszénalapú, direkt aktiválású)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a második legjobb hatásfokkal távolította el a víz TOC-tartalmát.
– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a KAA1-nél 

gyorsabban csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása összességében elfogadható.
– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján még megfelelő.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Pórusszerkezete hasonló a KAA1 típushoz, de a haloképző potenciál és a 

szervesanyagtartalom-csökkentés gyengébb teljesítménye miatt csak 
feltételesen javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

3. KAA4 jelű aktív szén (kőszénalapú, agglomerált)
– A kísérleti időtartam alatt a szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan gyengébb teljesítményt nyújtott az előzőekben ismertetett két 
aktívszén-típusnál.

– A TOC-megkötés hatásfoka a működési idő növekedésével a KAA1-nél és a 
KAA2-nél is gyorsabban csökkent.

üzemeltetése során az állandósult, lassan változó állapot elérése után 
az átvezetett vízben oldottoxigén-csökkenés figyelhető meg. Ez a folya-
mat az aktív szén felületén adaptálódott mikroorganizmusok biológiai 
tevékenységével és mennyiségével van összefüggésben. Emiatt nem 
hagyhatók figyelmen kívül azok a vizsgálatok sem, melyek a töltetek 
ún. BAC-ként történő üzemeltetésének körülményeire utalhatnak, ezért 
a modellkísérlet során ilyen irányú vizsgálatok elvégzésére is sor került, 
melyek látszólag nem állnak szoros kapcsolatban az aktívszén-típus kivá-
lasztásának szempontjaival.

Oldott oxigén változása a tölteteken
A fentek figyelembevételével a modellkísérlet során több alkalommal az 
oldottoxigéntartalom-mérése is megvalósult a különböző nyersvíz-hő-
mérsékletek mellett, hiszen a BAC-ként üzemelő aerob reaktoroknak – a 
biológiai aktivitásához és az anaerob állapotok elkerülése érdekében – 
szükségük van oldott oxigénre. A kapott eredmények azt igazolják, hogy 
a meghatározott tartózkodási idő mellett üzemeltetett kísérleti oszlo-
pokról elfolyó vízben még 26,2 °C-os nyers víz esetén is van maradék 
oldott oxigén, tehát nemkívánatos anaerob folyamatok nem játszódnak 
le az oszlopokon. Az aktív szenek között meghatározó eltérés oldottoxi-
gén-csökkenés tekintetében nem volt tapasztalható.

Mikroorganizmusok mennyiségének (telepszám) meghatározása 
a tölteteken
A mikroorganizmusok mennyiségére utaló fajlagos TKE-szám-meghatá-
rozások (TKE: telepképző egység) különböző időpontokban összesen 6 
alkalommal történtek a modellkísérlet során. A modellkísérleti üzemidő 
végére az egyes GAC-oszlopokon adaptálódott és az állandósult álla-
potnak megfelelő mikroorganizmus-telepszám nagyságrendbeli eltérést 
nem mutatott. A nagy fajlagos felületeknek köszönhetően mind a négy 
töltetet nagyszámú biofilmközösség kialakulása jellemzi. A legkisebb ko-
lónia a KAA4 jelű tölteten volt megfigyelhető, a többi aktív szénen közel 
azonosnak tekinthető a telepszám. Szignifikáns eltérés azonban az oszlo-
pokon kialakuló telepszámnagyság között nem tapasztalható, tehát eb-
ből a szempontból a töltetek megítélése azonos. 

Az adszorpciós aktív felület változásának vizsgálata
Az új aktív szenek relatív aktivitására, majd az üzemelés során történő 
változás nyomon követésére az adszorpciós aktív helyek nagyságának 
mérése szolgál. Az aktívfelület- és térfogat-meghatározások különbö-
ző elméletek szerinti módszerek és eljárások alkalmazásával történhet. 
A modellkísérlet során jódszám-meghatározásra volt lehetőség. Az 

11. ábra: A jódszám csökkenése az üzemidő függvényében
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 következtében kevésbé jelentkező porlódást és aprózódást, másrészt 
pedig a reaktiválás során fellépő kisebb reaktiválási veszteséget illetően 
játszik fontos szerepet. Ebben a tekintetben az ásványikőszén-alapú aktív 
szenek közül az agglomerált szén (KAA1) előnyösebb választás a direkt 
aktiválttal (KAA2) szemben. 

Az aktív szén típusának kiválasztása során az elsődleges cél minde-
nekelőtt a hálózati ivóvíz megfelelő minőségének folyamatos és bizton-
ságos fenntartása a fogyasztók számára. Az előzőekben felsorolt műszaki 
és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe véve a szolnoki felszíni 
vízmű víztisztítási technológiájában a GAC-adszorbertöltetek cseréjekor a 
tiszai nyers víz kezelésére – a modellkísérlet keretében vizsgált négy mo-
dellszén közül – leginkább a KAA1 jelű, kőszénalapú, agglomerált típusú 
aktív szén az alkalmas és javasolható választás. A vizsgált többi aktív szén 
a szolnoki felszíni víz kezelésére csak feltételesen vagy egyáltalán nem 
javasolható.

Konklúzió
Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a használt GAC-töltetek 
cseréjére összességében több száz millió forintos ráfordítás lenne szük-

séges az üzemeltető részéről, ezért az adszorbens kivá-
lasztásakor nem elegendő csupán a gyártói jellemzésre 
hagyatkozni, hanem minden esetben az adott víztípus 
kezelésére legalkalmasabb aktív szén kiválasztása a cél. 
Ehhez valódi segítséget csak egy megfelelően hosszú 
időn keresztül tartó szénkiválasztási modellkísérlet adhat. 

Mivel egy ekkora volumenű beruházás önerőből 
nem vagy csak nehezen valósítható meg az üzemeltetők 
számára rendelkezésre álló forrásokból, ezért a pályázati 
lehetőségeknek meghatározó szerepük van. Ugyanakkor 

fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a fennálló probléma kezelésére csak 
abban az esetben nyújthat valódi támogatást egy GAC-töltetek cseréjére 
irányuló pályázat, ha az lehetőséget biztosít arra, hogy az üzemeltető ál-
tal elvégzett aktívszén-kiválasztási modellkísérlet eredményeiből születő 
tapasztalatok mentén, szakmai alapokra helyezve valósuljon meg a helyi 
viszonyoknak leginkább megfelelő termék beszerzése. Ellenkező esetben 
csupán látszatmegoldásról beszélhetünk. 

Felhasznált irodalom:
Brady, R. D. Activated Carbon Processes. In: Baruth, E. E.: Water Treatment Plant Design, 

McGraw-Hill, 2004, Chapter 14, 1–38.

Cecen, F. Activated Carbon. In: Kirk-Othmer: Encyclopedia of Chemical Technology, 

John Wiley & Sons, 2014, 1–34.

Cheremisinoff, N. P. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, 

Butterworth Heinemann, 2002.

Ghomsheh, M. T., Soltanieh, M., Mosavi, M. Overview on the separation and remo-

val of haloaceticacid’s in drinking water, Waste Management, 2010, 5, 25–31.

Kovács, Zs., Kárpáti, Á. Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem, Pannon Egyetem, 2013

Nashita, M. Partial renewal of granular activated carbon filters for improved drin-

king water treatment, Chalmers University of Technology, 2017.

– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása gyengébb az előző ket-
tőnél.

– A haloképző potenciál csökkentése a vizsgálatok alapján még megfelelő.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kevésbé jellemző.
– Pórusszerkezeti adottságai miatt gyengébb adszorpciós teljesítményt 

nyújt, ezért nem javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

4. KAA3 jelű (kókuszhéjalapú)
– A kísérleti időtartam alatt szervesanyag-megkötés szempontjából folya-

matosan a leggyengébb teljesítményt szolgáltatta. 
– Adszorpciós képessége a kísérlet kezdetétől nagyon csekély volt, és ez fo-

lyamatosan, meredeken csökkent.
– A klórozásimelléktermék-eltávolítási kapacitása és a haloképző potenciál 

csökkentése nem fogadható el, nagyon csekély mértékű.
– A modellkísérlet üzemeltetése során tapasztalt, működés közbeni szem-

cseelhordás kismértékű, de ez a típus volt leginkább hajlamos erre.
– Az összes vizsgálati eredmény tekintetében a legrosszabb eredményeket 

nyújtotta, emiatt nem javasolható a felszíni vízmű GAC-töltet-cseréjéhez.

Célszerű összehasonlítani a gyártói ajánlások és a modellkísérletből szár-
mazó adatok alapján a 4 vizsgált terméket (2. táblázat). Jelen esetben az 
az érdekesség figyelhető meg, hogy a gyártói specifikációk szerint leg-
jobbnak tűnő termék szerepelt a legrosszabbul. 

Gazdasági szemszögből megközelítve az aktívszén-csere tényét nem 
elegendő csupán az aktív szén bekerülési költségét megállapítani – mely 
a 675 m3 töltet esetén több száz millió Ft-os tétel –, hanem az üzemeltetés 
során eltávolított szerves anyag fajlagos költségét is számításba kell venni 
(3. táblázat).

Jól látható, hogy a vizsgált aktív szenek közül – az első 19 hónapos 
üzemidőt figyelembe véve – a KAA2 típus esetén a legkisebb az egységnyi 
szervesanyag-mennyiségre jutó eltávolítási költség. Majdnem ugyanilyen 
gazdaságos a KAA1, és kb. 20%-kal kerül többe a KAA4 típusú aktív szén 
üzemeltetése. A legdrágább üzemelés az igen magas termékár és a leg-
rosszabb szervesanyag-eltávolítási hatásfok miatt a KAA3 jelű szenet jel-
lemzi. Az újonnan beszerzett, KAA2 és a KAA1 típusú termékek között kb. 
14%-os árbeli különbség tapasztalható. Lényeges azonban megemlíteni, 
hogy ez a differencia a KAA1 hatékonyabb szervesanyag-megkötő képes-
ségének köszönhetően már másfél év üzemelés után fajlagosan 9%-ra 
csökken. Ez a csökkenés a modellkísérlet tapasztalatai alapján az üzemel-
tetés későbbi időszakaiban várhatóan még tovább folytatódna. Hasonló 
ütemű szervesanyag-megkötő képességbeli különbséget feltételezve 4-5 
év üzemelés után a KAA1 aktív szén fajlagos üzemeltetési többletköltsége 
már csak 4% körülire tehető a KAA2-hez képest. A szervesanyag-eltávo-
lításon túl – a téli időszakban működő törésponti klórozás miatt – az is 
nagyon hangsúlyos, hogy a fertőtlenítésimelléktermék-eltávolítási és a 
haloképzőpotenciál-csökkentési képessége szintén jobb a KAA1, mint a 
KAA2 jelű aktív szénnek. Műszakilag meghatározó továbbá, hogy a KAA1 
típus rendelkezik nagyobb keménységgel, ami egyrészt az  üzemelés 

2. táblázat: Az aktív szenek minősítése

3. táblázat: 1 g TOC eltávolításának 
fajlagos költségei a modellkísérlet 
ideje alatt
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CIT, (Critical Incident Technique), a BEI (Behavioral Events Interview) és a 
REP (Reperory Grid). 

Mindhárom módszer a viselkedésekre koncentrál, amelyek az adott 
munkakörhöz szükségesek. 

– A kritikusesemény-technika (CIT) Flanagan pszichológus által kifejlesz-
tett módszer, mely arról szól, hogy néhány nagyon jó és átlagos teljesít-
ményű munkavállalóval és feletteseikkel interjút készítenek, melyben 
arra kérik őket, hogy meséljenek el kritikus eseményeket, amelyekkel 
munkájuk során szembesültek, és részletesen kikérdezik az alanyokat 
az esemény részleteiről, az átélt élményekről. Ezekből az anyagokból 
csoportosítják, hogy milyen kompetencia szükséges egy-egy munkakör 
betöltéséhez. A módszer hátránya, hogy csak a kritikus eseményekre 
 helyezi a hangsúlyt. 

Korábbi írásom gondolatmenetét folytatva fontos, hogy a kompetenciák-
kal foglalkozzunk. Az úgynevezett kompetenciamenedzsment során a 
vállalat a terveit, intézkedéseit úgy határozza meg, hogy figyelembe veszi 
a munkavállalók kompetenciakészletét, hasznosítja azt, sőt fejleszti, és 
ezáltal a szervezet eredményét növeli. Lényeges, hogy a kompetenciame-
nedzsment összhangot teremtsen a szervezet és az egyének céljai között. 

Ezt a célt és összhangot segíti elő az egyén kompetenciakészletének is-
merete, mely tulajdonképpen a rendelkezésre álló képességek számbavé-
telét jelenti. A kompetenciakészlet korszerűsítésének érdekében az Euró-
pai Unió megalkotta az uniós kulcskompetencia-készletet, mely magában 
foglalja az általános műveltség kompetenciáit, a szakmai tudás kompe-
tenciáit, a munka világának kompetenciáit, a társadalmi beilleszkedés és 
együttélés kompetenciáit, a tanulás kompetenciáit „(Zachár, 2009, 18). 

Az ügyfélszolgálati dolgozó esetében ezek a kulcskompetenciák töb-
bek között sajátos ismereteket, érdekérvényesítő képességet, folyamatos 
tanulási készséget és szociális érzékenységet takarnak. Sajátos ismeretek-
ből a területünkön van bőven, hiszen a víziközmű-szolgáltatási törvény és 
végrehajtási rendelete, a fogyasztóvédelmi előírások, a társaságok belső 
szabályzata mind-mind speciális ismeretnek minősül. Az érdekérvényesí-
tő képesség és a tanulási készség szintén a terület sajátossága, mert lénye-
gében a szakterületen biztos és naprakész tudással kell az ügyfelek prob-
lémáit rendezni, az információt megfelelő módon átadni és érvényesíteni 
oly módon, hogy a vállalat érdeke és előírásai teljesüljenek, és az ügyfél is 
úgy érezze, elégedett azzal, ahogy rendezték az ügyét. 

Az alábbiakban bemutatok egy példát az ügyfélszolgálati munkatárs 
munkakörének kompetenciatérképére vonatkozóan.

Karoliny és társai Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyve (2016) 
alapján a kompetenciák meghatározásának három kulcsmódszere van: a 

A DISC ÉS TÁRSAI AZ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKÁBAN 

kivonat Előző cikkemben az ügyfélszolgálati kompetenciákkal foglalkoztam, a rendelkezésre álló szakirodalom alap-
ján áttekintettem a kompetencia összetevőit és a vállalatra vetített értékeit. A témát folytatva szeretném bemutatni 
a kompetenciamérés gyakorlati lehetőségeit és az ügyfélszolgálati területen végzett ez irányú felmérésem részleteit.
A diplomadolgozatom készítése során a DISC-teszt (DISC: Dominance, Influence, Steadiness, Compilance) segítségé-
vel térképeztem fel az ügyfélszolgálati munkatársak viselkedési stílusának jellemzőit, így a cikkben ezt a módszert is 
bemutatom.

kulcsszavak CIT, BEI, REP, DISC, felmérés 

KAPOSVÁRI ZSUZSANNA FEJÉRVÍZ Zrt., ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztályvezető

1. ábra: Példa kompetenciatérképre (forrás: saját szerkesztés)

2. ábra: Példa BOS (Behavioural Observation Scale) skálára 
(forrás: saját szerkesztés)
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domináns, irányító, versengő), sárga (I, kapcsolat-
építő, tásaságkedvelő, optimista, szószátyár), zöld 
(S, támogató, alkalmazkodó, kitartó, stabil) és kék 
(C, elemző, diplomatikus, szabálykövető, elmélyült, 
maximalista). A módszer pontosan levezeti a külön-
böző viselkedéstípusokra jellemző emberi megnyil-
vánulásokat, a rájuk jellemző tulajdonságokat, hely-
zetmegoldásokat. 

Ha szimplán csak elméleti síkon közelítjük meg, 
az ügyfélszolgálati munkára alkalmas lehet például 
az I (kapcsolatépítő) típus, de az S (támogató, kitartó) 
is jól érezheti magát ebben a munkakörben. Nem árt, 
ha a viselkedésminták keverednek, és a jellemben 
egy kis dominancia is megmutatkozik. Az I típus hát-

ránya a szószátyárság és a mozgás iránti vágy, viszont előnye a nyitottság 
és az optimizmus. Az S-nek hátránya, hogy nem szeret konfrontálódni, és ez 
bizony sokszor előfordul, előnye viszont, hogy nyugodt és stabil. Ha létezik 
I-S (befolyásoló-támogató) kevert típus, esetleg D-I-S (befolyásoló-domi-
náns-kitartó-támogató), talán ők lennének a legalkalmasabbak. 

Hogy végül a gyakorlati életben milyen típusba tartozik a legtöbb víz-
műves ügyfeles, azt a következő cikkemben mutatom be.

Összességében elmondható, hogy a kompetencia és a kompetenci-
amenedzsment a humánerőforrás-menedzsment szerves része, eredmé-
nyeként a vezetők felismerik a munkavállalók képességeit, azokat haté-
konyan osztják be, és szükség esetén fejlesztik. A kompetenciakészletek 
felmérése idő- és energiaigényes feladat, de a felmérés eredményeképpen 
a vállalat céljai sokkal eredményesebben valósulnak meg, és a vállalati kul-
túrára is jó hatással van. Ezáltal az egyén is jobban megismeri önmagát, és 
a fejlesztése egy magasabb szinten valósulhat meg. A dolgozatom egyik 
célja az volt, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs viselkedési stílusai meg-
alkotásra kerüljenek, és láthatóvá váljon, hogy milyen alapok szükségesek 
ahhoz, hogy a szervezeti célok – jelen esetben az ügyfélelégedettség – és 
az egyén céljai – normális munkahelyi légkör, megfelelő terheltség – is 
teljesüljenek. Azt gondolom, egy ilyen kompetenciamodell megalkotása 
mindkét felet közelebb viheti az optimális helyzethez. 
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– A viselkedésinterjú (BEI) McCelland találmánya, 
aki az interjúban a munkavállalókat a pozitív és a 
kudarcélményeiről faggatja úgy, hogy az interjú 
készítője nem tudja az alanyról, hogy kimagasló 
képességekkel rendelkezik-e vagy sem. Az interjúk 
általában 3-3,5 órások (tehát idő- és energiaigé-
nyesek). Az interjú során felvett anyagot legépelik, 
és felvázolják az alany személyiségét akár más 
interjúalanyokéval összehasonlítva. A felállított 
kompetenciamodell 5–9 fontos kompetenciát 
tartalmaz, amelyek a „kimagasló munkavégzéshez 
szükségesek” (Karoliny [et. al.], 2016).

– A REP-teszt egy táblázat, amelynek oszlopai éle-
tünk résztvevői, sorai pedig ezen résztvevők ösz-
szehasonlítása. A tesztben minden szerepre egy meghatározást kapunk, 
és el kell döntenünk, kire illik jobban. (forrás: http://egtan04vp.gportal.hu/

gindex.php?pg=5244667&nid=1041781)

Nincs információm vagy tapasztalatom arról, hogy a fenti módszerek alkal-
mazása mely területeken vagy szektorokban elterjedt. A diplomadolgoza-
tom készítése során a témavezetőm javaslatára a kompetencia-témakörhöz 
tartozó személyiség és ezen belül viselkedési típus vizsgálatára a DISC-tesz-
ttel dolgoztam. A víziközmű-szolgáltatók ügyfélszolgálati munkatársainak 
megküldtem a tesztet, és arra kértem őket, hogy töltsék ki a 10 tömbből 
álló, egyenkét négy tulajdonságot tartalmazó táblázatot, és rangsorolják a 
felsoroltokat saját magunkra nézve. Nézzük át, mit takar a módszer.

A DISC egy viselkedés, magatartás feltérképezésére szolgáló metódus, 
melynek segítségével megismerjük önmagunk vagy a másik viselkedé-
si stílusát, azt, hogy milyennek látja magát, milyennek látják őt a többiek, 
hogyan reagál bizonyos helyzetekben, és milyen fejlesztendő területei 
vannak. A DISC-modell feltalálója William M. Martson (1893–1947), aki túl 
a Hippokratész (Kr. e. 460–375) által felállított érzelmi modellen (kolerikus, 
melankolikus, szangvinikus, flegmatikus) vizsgálta az aktivitás és passzivi-
tás fontosságát, és felállította a DISC alapját, melyet az alábbi ábra szem-
léltet. A négy alapstílushoz négy színt társítanak, piros (D, extrovertált, 

3. ábra: A négy DISC-stílus 
elhelyezkedése a két tengely mentén
(forrás: saját szerkesztés Nagybányai 
et. al. (2014, 19) alapján)

 

Könyvek 
Listaár* 

(Ft/db) 

Kedvezményes ár 

MaVíz tagszervezetek 

és munkavállalóik 

részére* (Ft/db)   

Dr. Patziger Miklós – Közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetése  5 000 Ft 2 000 Ft 

Dr. Öllős Géza, Dr. Oláh József, Palkó György – Rothasztás 5 000 Ft 2 000 Ft 

Dr. Bethlendi András, Dr. Fejér László, Füstös András – Vízügyi beruházások, 

értékpapírok 
4 200 Ft 1 500 Ft 

Dr. Juhász Endre – A szennyvíztisztítás története 10 500 Ft 5 000 Ft 

Dr. Nádai Magda – Magyar-Velence Tava II. kötet 3 500 Ft 1 500 Ft 

Dr. Nádai Magda – Tiszta víz a mi italunk! 

(Tizenévesek részvétele a vízbázisok minőségi megőrzésében)  
1 500 Ft 1000 Ft 

Dr. Nádai Magda – Regélő Fertő-Hany (Mesés történetek, versek, dalok, népi 

mesterségek színes képeskönyve) 
750 Ft 500 Ft 

Dr. Nádai Magda – Partonszűrt csapvizünk bölcsője (A Szentendrei-sziget) 750 Ft 500 Ft 

Kérdéseiket, megrendeléseiket a titkarsag@maviz.org e-mail címre várjuk! 

*Az árak a postaköltséget és az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  

 

A Magyar Víziközmű Szövetség könyvkiárusítást tart! 
Az akció visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes! 

A megrendelőlap letölthető a http://maviz.org/fogyasztok/kiadvany_lista címen. 



24 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 6S Z O L G Á L T A T Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A S Z O L G Á L T A T Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A

Az 1800-as évektől 
a vállalatalapításig
Az 1870-es évek végéig ásott kutakból 
nyerték az ivóvizet Kecskemét és tér-
ségének lakói. A kutak vízhozama és 
minősége függött a csapadék mennyi-
ségétől, illetve a talajvíz mindenkori ál-
lásától. A városban keletkezett szenny-
víz és csapadékvíz elvezetés hiányában 
szennyezte a talajt. A település lakóinak 
egészséges ivóvízzel való ellátásában 
döntő fordulatot hozott az 1872-es év. 

Ekkor készült el ugyanis az 
első mélyfúrású kút, amely 
301 méter mélységből hozta 
felszínre a jó minőségű vizet, 
és amelyet továbbiak megépí-
tése követett. 1887-ben kezd-
ték meg a kutak vegyvizsgá-
latát, a rossz minőségűeket 
megjelölték, és elvégezték az 
iható vizű kutak jelölését, emellett azok felújítását is. 1895-ben megépült 
az első fedett csatorna. Ezt követően „közárnyékszék” létesült a város piac-
terén. Ekkor Kecskeméten már 21 db 30–40 méter mélységű közkút mű-
ködött. 1910-ben Kecskemét városa mélyfúrású kutak létesítésére hozott 
határozatot. A széktói területen 9 kút készült el, ezek átlagos mélysége 
240 méter volt, belső átmérőjük pedig – amelybe vörösfenyő béléscsö-
vet helyeztek – 300 mm. A város felhatalmazása alapján Kada Elek polgár-
mester az ország egyik legkiválóbb építészét, Lechner Ödönt bízta meg 

egy 50 méter magas, 500 m3-es víztorony terveinek elkészítésével. A to-
rony – az akkor is gyakori politikai csaták miatt – nem épülhetett fel. A 
Zsolnay-díszítésekkel tervezett víztorony fülkéi nagy folyóinkat – Duna, 
Tisza, Dráva, Száva – jelképezték. Ha megépül a kilátóként is funkcionáló 
víztorony, akkor ma minden bizonnyal az ország legszebb ilyen létesítmé-
nyével büszkélkedhetnének a megyeszékhely polgárai. 

1914-től, az I. világháború kitörésének évétől a közműfejlesztés több 
mint két évtizedig szünetelt. 1937-ben viszont sor került 11 új kút létesí-

BEMUTATKOZIK 
A 70 ÉVES BÁCSVÍZ
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál 
több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály örök 
érvényű gondolatát tartottuk szem előtt, amikor a Vízmű 
Panorámától azt a megtisztelő felkérést kaptuk, hogy mutassuk 
be a kiadvány olvasóinak a BÁCSVÍZ Zrt.-t. A cég jogelődjét, 
a Kecskeméti Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalatot 70 éve 
alapították, de mielőtt az azóta eltelt évtizedekről szólnánk, 
szeretnénk röviden visszatekinteni Kecskemét város víz-
ellátásának múltjára is.

A Lechner Ödön által 1912-
ben tervezett víztorony végül 
sajnos nem épülhetett fel

A BÁCSVÍZ Zrt. jelenleg már 3 megyében, 58 településen végez 
víziközmű-szolgáltatást

SIPICZKI SÁNDOR
Bácsvíz Zrt., 
kommunikációs munkatárs
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tésére Kecskeméten. 1948-ban, a II. világháború után a kutak és a víziköz-
mű-rendszerek köztulajdonba kerültek. 1949 decemberében – kifejezet-
ten honvédelmi érdekből – megindították a vízszolgáltatást, ugyanekkor 
6 nyilvános közkutat is üzembe helyeztek. Kecskeméten ebben az évben 
6400 méter vízvezeték épült. 1950. április elején megkezdték a második 
körvezeték kiépítését is. Még az első ütemben megvalósított vízhálózat 
üzembe helyezése előtt a városi törvényhatósági bizottság szükségesnek 
ítélte, hogy Vízmű Községi Vállalatot létesítsen. Ebből a célból a közgyű-
lés felterjesztést intézett a belügyminisztériumhoz, és kérte az engedély 
megadását. 1950. december 1-jén – az engedély megszerzése és a pénz-
ügyi tervek gondos előkészítése után – megkezdte tevékenységét a Kecs-
keméti Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat, ideiglenesen 
a városháza épületében.

Az első esztendőktől a „Benkó-korszakig”
A Kecskeméti Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat első igazgatója Dénes 
Béla volt, a központi telephely pedig az Arany János utcában állt. 1953-tól 
Domokos István, majd 1954-től Illés István vezette a céget. Ekkoriban már 
jelentős vízhálózat is tartozott a mélyfúrású kutakhoz, a városnak pedig 
kötelező feladatai közé tartozott a lakosság vízellátásáról való gondosko-
dás. Nagy előrelépést jelentett, amikor 1955-ben elkészült a Bethlen kör-
úton az 1200 m3 kapacitású vasbeton víztorony. Ettől kezdve hidrofor he-
lyett a torony biztosította a nyomást a víz áramlásához. 1956-ban már 111 
alkalmazottja volt a vállalatnak. Az igazgató Tasi Lajos volt. Abban az év-
ben vették fel művezetőként az akkor 23 éves Benkó Zoltánt. A fiatal víz-
vezeték-szerelő szakmunkás markáns személyisége gyors előremenetelt 
hozott: 1961-ben már a vállalat műszaki vezetője, 1962-ben megbízott, 
egy évvel később pedig kinevezett igazgató lett, amihez megszerezte a 
szükséges végzettséget. Ezzel megkezdődött a cég életében az az időszak, 
amit ma már „Benkó-korszakként” emlegetünk.

A dinamikus fejlődés évtizedei
1965-ben a Bács-Kiskun Megyei Tanács megnövelte a 
vízmű működési területét, így az Észak-Bács-Kiskun Me-
gyei Vízmű Vállalat az akkori kecskeméti és kiskunfé-
legyházi járások területét ölelte fel. Az akkor már 360 főt 
foglalkoztató cég víz- és csatornaellátási szempontból is 
óriási léptékben fejlődött. 

Az építőipari tevékenység hangsúlyossá vált, ami-
nek eredményeként 1967-ben üzembe helyezték a kecs-
keméti I. számú vízműtelepet az Izsáki úton. 1968-ban a 

vállalat központja is ideköltözött a városközponti Arany János utcából. En-
nek az esztendőnek kiemelt fontosságú eseményei közé tartozik a fedett 
uszoda üzemeltetésének átvétele, és akkor került a céghez pályakezdő 
mérnökként Szekeres István, aki 22 évvel később Benkó Zoltánt váltotta 
az igazgatói pozícióban. Addig azonban még nagyon sok minden történt. 
1966 és 1975 között csaknem 30 mélyfúrású kút, valamint térszíni táro-
ló létesült. Kecskeméten az 1971-re befejezett rekonstrukció eredménye-
ként a helyi vízmű kapacitása elérte a napi 20 ezer m3-t, a vízellátó hálózat 
hossza pedig a 114 kilométert. Erre az időszakra megépült a városi vas-
talanítóberendezés is. A csatornahálózat is gyorsan fejlődött Kecskemé-
ten, kiépült a szennyvízelvezető és főgyűjtő rendszer. 1982 októberében 

a Juhász utcai, kezdetleges szennyvízáteme-
lést végző telepet felváltotta a Mindszenti 
körúti, 24 ezer m3/nap kapacitású, korszerű 
szennyvíztisztító telep. A kecskeméti Szé-
chenyiváros kiépülésével megkezdődött a 
felső záportározó rendszer és vele együtt 
az osztott csapadékvíz- és szennyvízhálózat 
kialakítása. A városon áthaladó Csukás-ér 
nagyrészt új nyomvonalra került, és új bur-
kolatot kapott. Folyamatosan kialakult a mé-
lyépítési fejlesztésekhez szükséges jármű- és 
földmunkagéppark, az alkalmazotti létszám 
pedig megközelítette az 1000 főt. A víz- és 
csatornahálózat-építéseken túl ezekben az 
években zajlott a – ma már Benkó Zoltán ne-
vét viselő – szabadidőközpont építése, a vál-
lalati lakások átadása, illetve olyan jelentős 
kecskeméti beruházások kivitelezése, mint a 
Szórakaténusz Játékmúzeum, a Kerámia Stú-
dió és a Kodály Intézet. A vállalatnál a vízszol-

gáltatás korszerűsítése, az egészséges ivóvíz biztosítása mindig is az alap-
vető célkitűzések közé tartozott. Ehhez folyamatosan fejleszteni kellett a 
hálózatot és a technológiát. A bővüléssel a város kinőtte a régi víztornyot, 
amit 1985-ben az Ipoly utcán felépített, 3000 m3-es új víztorony váltott fel.

Újabb fejezet a rendszerváltást követően
1990-ben nyugdíjazták Benkó Zoltánt, és a cég vezetésével Szekeres Istvánt 
bízták meg. Ekkor kezdődött meg a profiltisztítás is, leépült az építőipar, 
részben a szállítás és a gépgazdálkodás, a vendéglátás. A vállalattól a kecs-
keméti önkormányzathoz kerültek a fürdőszolgáltatási létesítmények. Az 
új igazgató irányítása alatt a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység ka-
pott prioritást. 1991-ben Szekeres István a vállalat akkori szolgáltatási terü-
letéhez tartozó valamennyi település polgármesterét személyesen kereste 
fel, és mindenkit meggyőzött arról, hogy a cég szétaprózódása a szolgál-
tatási színvonal és a műszaki fejlesztési lehetőségek visszaesésével járna. 

Év végére valamennyi polgármester támo-
gatta az elképzelést, így Szekeres István szer-
vezőmunkája nyomán 1991. december 31-
én – a korábbi vízművállalat átalakulásával, 
annak jogutódjaként – létrejött a BÁCSVÍZ 
Részvénytársaság. Ezt követően az 1990-es 
években több városban is jelentős fejleszté-
sek történtek. Kiskunfélegyházán például új 
vízműtelep és szennyvíztisztító telep, Kun-
szentmiklóson parti szűrésű vízbázisra telepí-
tett vízkezelő mű és regionális vízhálózat, Ti-
szakécskén vízkezelő mű és szennyvíz tisztító 

A kecskeméti I. számú vízműtelep szűrőgépháza 1985-ben építették fel Kecskemét jelenlegi, 
3000 m3-es víztornyát

A kecskeméti szennyvíztisztító telep 
villamos energia-ellátásának mintegy 80%-át 
az ott termelt biogáz elégetésével biztosítják
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Fontos számunkra a munkavállalói elégedettség, mellyel kapcsolat-
ban az egyik Legjobb Munkahely Felmérés iparági győzteseként elmond-
hatjuk, munkavállalóink elégedettsége és elköteleződése igen magas 
mértékű. Szakmai felkészültségünk növelése és előre meghatározott cél-
jaink elérése érdekében rendszeresen biztosítjuk dolgozóink képzését.

Eredmények, amelyekre az utóbbi esztendőkben 
büszkék lehetünk
Alapértékeink közül kiemelt fontosságú az ügyfélközpontúság. 2011-ben 
a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban verseny során a vízügyiszolgálta-
tó-iparágban a BÁCSVÍZ Zrt. a személyes ügyfélkiszolgálás kategória leg-
jobbja lett. A 2018-ban megtartott országos Felhasználói Elégedettség 
Felmérésen összesítésben a 8. legmagasabb pontszámot kapta, az alap-
felmérés eredményei szerint pedig a 3 legjobb szolgáltató között van. Az 
alapfelmérésben feltett kérdésre (Mindent figyelembe véve milyen szín-
vonalúnak értékeli a víziközmű-szolgáltatója tevékenységét?) a BÁCSVÍZ 
kapta a legmagasabb (9,4) pontszámot. Ugyancsak 2018-ban, október 
10–12. között Szegeden rendezték meg a XIV. Országos Ügyfélszolgálati 
Versenyt és Értékesítési Konferenciát. Társaságunk csapata kiválóan szere-
pelt a megmérettetésen: az ügyfélszolgálatos hölgyek az első helyet sze-
rezték meg.

2017-ben a környezettudatosságot és az innovációt egyaránt szem 
előtt tartotta ugyanis a BÁCSVÍZ Zrt. vezetése, amikor tisztán elektromos 
meghajtású kishaszongépjárművek beszerzéséről döntött. Az első furgo-
nok érkezését továbbiak követték, és jelenleg már nyolc elektromos autó 
áll a cég szolgálatában. Ezek a zéró emissziós járművek nem szennyezik 

mű épült. 1996-ban megkezdte működését Kecskemét biológiai szenny-
víztisztító műve is napi 48 000 m3 kapacitással. A fejlesztések megköve-
telték az egyre kvalifikáltabb munkaerő biztosítását, ezért még nagyobb 
hangsúly helyeződött az oktatásra, továbbképzésre is. Az 1990-es években 
megerősödő társaság az ezredfordulót követően a minőség- és szervezet-
fejlesztésre helyezte a hangsúlyt. A BÁCSVÍZ 2000-ben megszerezte az ISO 
9002 minőségbiztosítási és az ISO 14001 környezetirányítási rendszerek-
re vonatkozó tanúsítást, amelyeket a későbbiekben folyamatosan meg-
újított. A cég 2001-ben bevezette az SAP R/3 integrált ügyviteli rendszert, 
2003–2004-ben pedig a teljes műszaki területet lefedő Műszaki Informá-
ciós Rendszert. Ezzel párhuzamosan folyt a szervezetfejlesztés és a folya-
matirányítás automatizálása, aminek kapcsán megindult az alkalmazotti 
létszám folyamatos csökkenése. 2006-ban újabb változás történt, amely 
viszont nem érintette a munkavállalók foglalkoztatását. Közgyűlési határo-
zat alapján a Társaság a tulajdonában lévő szabadidőközpontot, a szállodá-
kat és a kempinget átadta egy ingatlanhasznosító cégnek.

A 2007-es igazgatóváltástól napjainkig    
Szekeres István 2007-es nyugállományba vonulását követően Kurdi Vik-
tort választották, illetve nevezték ki a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgató-
jává. Az akkor még alig 33 éves, fiatal – ám a vízműves ranglétra számos 
fokát meglépett – szakember a hagyományokat tisztelve, a klasszikus ér-
tékeket maximálisan szem előtt tartva nyitott új fejezetet a vállalat életé-
ben. A cégnél nagyobb szerepet kapott a kommunikáció, az informatikai 
háttér állandó korszerűsítése, a részvénytársaság menedzselése és imáz-
sépítése. Három évvel a kinevezését követően, 45 esztendő után ismét 
bővült a szolgáltatási terület, Kunszentmártonnal és a térségéhez tarto-
zó további négy településsel. 2011-ben a Pest megyei Apaj településen 
is szolgáltatási lehetőséget kapott a cég. Ezt követően a vállalat nevéből 

– közgyűlési döntést követően – kikerült az Észak-Bács-Kiskun Megyei jel-
ző, az új név pedig BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. lett, illetve 
az a mai napig is. A 2010-es évek közepén Cegléd és Nagykőrös, illetve a 
környékükön lévő több település is csatlakozott a BÁCSVÍZ-hez, amely je-
lenleg már 58 településen végez víziközmű-szolgáltatást. Ezen belül a csa-
tornaszolgáltatási ágazat a cég működési területén 2019-ben 39 települé-
sen végzett szennyvízelvezetési szolgáltatást, és az elvezetett szennyvizet 
27 szennyvíztisztító telepen tisztította meg. A társaság alaptevékenysé-
ge a víziközmű-üzemeltetés, de a vízszolgáltatáson és a csatornaszol-
gáltatáson túl kiegészítő szolgáltatásokkal – vízminőség-ellenőrzéssel, 
vízmérő- és szivattyújavítással, víz¬hálózat-vizsgálattal, csatornaháló-
zat-vizsgálattal, térinformatikai adatszolgáltatással, műszaki tervezéssel, 
mélyépítéssel, gépjárműjavítással, valamint komposztértékesítéssel – is 
áll felhasználói, partnerei rendelkezésére. A BÁCSVÍZ Zrt. napjainkra az or-
szág 12 legnagyobb víziközmű-üzemeltetőinek egyike, alkalmazot¬ti lét-
száma mintegy 600 fő. A cég kiemelt priori¬tásai közé tartozik a szolgál-
tatás biztonsága és minősége, a környezet védelme, a ren¬delkezésre álló 
víziközmű-vagyon értékének megőrzése, folyamatos fejlesztése, mindezt 
a felhasználók és tulajdonosok elégedettsége mellett.

A társaság kiváló kapcsolatokat ápol a szakmai szervezetekkel, meg-
határozó tagja a magyarországi víziközmű-szolgáltatók érdekképviseleti 
szervének, a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz). Munkatársaink te-
vékenyen részt vesznek a szövetség szakmai munkacsoportjaiban.
A fenntarthatóság alapelveivel összhangban elkötelezettek és innovatí-
vak vagyunk az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia fel-
használásának növelése érdekében.

Berendezéseink működtetése, technológiáink üzemeltetése, folya-
mataink szabályozása során az átláthatóságra, az eredményességre és a 
hatékonyság fokozására törekszünk.

A környezettudatosságot és az innovációt egyaránt szem előtt tartotta a 
BÁCSVÍZ Zrt. vezetése, amikor 2017-ben tisztán elektromos meghajtású 
gépjárművek beszerzéséről döntött

A központi üzemfelügyelet 2019. február 1-jétől működik „élesben”, az eddigi 
tapasztalatok szerint kiválóan
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a környezetet, ugyanakkor rendkívül költséghatékonyak, komoly költség-
megtakarítást eredményeznek a cégnek.
A társaság vezetése a következő évek sikerének egyik zálogaként tekint 
az élőmunka-hatékonyság növelésére, melyet további automatizálással, 
szervezetfejlesztéssel kíván elérni. E cél érdekében vágott bele a szolgál-
tató a vízműtelepek üzemirányításának központi felügyelet alá vonását 
célzó projektbe 2018-ban, mely folyamat eredményeként hat vidéki víz-
műtelep állandó ügyelete egy helyre integrálódott, mégpedig a kecske-
méti II. számú telepre. A központi üzemfelügyelet 2019. február 1-jétől 
működik „élesben”, az eddigi tapasztalatok szerint kiválóan. A rendszer 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a hálózati eseményekről a koráb-
biaknál több és hozzájuk gyorsabban eljutó információval rendelkeznek 
az érintett szakemberek. 

Ugyancsak 2019-ben zökkenőmentesen megtörtént az átállás a kecs-
keméti regionális vízműrendszeren a klór-dioxidos fertőtlenítésre. Ez az 
országban számos helyen nagyon sok problémával járt. Kurdi Viktor el-
nök-vezérigazgató ezzel kapcsolatban egy interjúban így fogalmazott: 

„Nagyon hálás vagyok a munkatársaimnak, hogy olyan programot állítot-
tak össze, és ezt úgy meg tudták valósítani, hogy a lakosság részéről mini-
mális észrevételt lehetett csak hallani a vízminőséggel kapcsolatban. Ez-
zel is nagyot léptünk előre, és éppen azon a vízellátó rendszeren, ahol a 
legtöbb fogyasztónk van.” 

A 2019-es évet gazdasági szempontból is kiválóan zárta a társaság. 
Több rekordot sikerült megdöntenünk, az alaptevékenységből és az 
egyéb tevékenységből származó árbevételünk sem volt még soha olyan 
magas, mint tavaly. Társaságunknak először sikerült átlépni a 9 milliárd 
forintos árbevételi küszöböt. Érzékeltetve, hogy ez a forgalomnövekedés 
mit jelent, álljon itt néhány adat 2011-ből (amelynek utolsó napján lépett 
hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény) 2019. évi adatokkal 
összehasonlításban: 2011-ben a társasági szintű árbevétel 5,5 milliárd fo-
rint volt, ehhez képest a 2019. évi 9,3 milliárd forintos adat 69%-kal maga-
sabb. Ugyanezen évek tekintetében azonban a társaság átlagos állományi 
létszáma mindössze 23%-kal, a vízbekötések száma 58%-kal emelkedett. 
Látható tehát az árbevételben jelentkező abszolút növekedés és haté-
konyságemelkedés. Társaságunk számára nagy büszkeséget jelent az is, 
hogy 2019 májusában az Opten Informatikai Kft. kiállított egy olyan ta-
núsítványt, amely a gazdasági kockázatok alapján a nagyvállalatok közöt-
ti „A”, azaz legjobb minősítésbe sorolja a BÁCSVÍZ Zrt.-t. Büszkék vagyunk 
arra, hogy az elmúlt években olyan intézkedéseket tudtunk foganatosíta-
ni, amelyeknek köszönhetően a gazdálkodásunkat egy külső, független 
szakértő így értékeli.

Bár a 2020-as esztendőre a BÁCSVÍZ-nél is rányomja bélyegét a koro-
navírus- járvány, azért idén is volt már minek örülni a cégnél. Szeptember 

8-án sajtónyilvános ünnepség keretében adták át a BÁCSVÍZ Zrt. új labo-
ratóriumát. Régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett 
a munka a megjelenésében is impozáns épületben. A részvénytársaság 
Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb fejleszté-
se keretében valósult meg a mintegy 700 millió forintos beruházás. A ki-
vitelezés tizennégy hónapja alatt egy, a 21. századi elvárásoknak minden 
tekintetben megfelelő, korszerű laboratórium épült fel. 

Beépített alapterülete több mint 900 m2. A megvalósult, korszerű 
technológiával felszerelt laboratórium földszintjén 55 különböző funk-
ciójú helyiség található, az épület emeleti szintjén pedig a gépészeti he-
lyiségek kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége, hogy télen a 
fűtéshez, nyáron a hűtéshez szükséges hőenergiát az ivóvízből nyerik. A 
funkcionalitással és a rendeltetésszerű építészeti elrendezéssel párhuza-
mosan egy impozáns terasz, valamint egy élő tó teszi természetközelivé 
az új építményt.

Bemutatkozó összeállításunkat egy idézettel kezdtük: „Múlt nélkül 
nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkod-
hatsz a jövőbe.” Hisszük, hogy mindaz, amit cégünk múltjáról és jelenéről 
az előbbiekben leírtunk, jó alapokat ad a következő évekre is a BÁCSVÍZ 
Zrt. előtt álló feladatok megoldásához, azon belül is mindenekelőtt – ügy-
feleink, felhasználóink megelégedésre – a magas színvonalú víz- és csator-
naszolgáltatáshoz. Tudjuk, hogy a további sikerekhez nem vezet előre ki-
taposott ösvény, az újabb eredmények eléréséhez nehézségekkel is meg 
kell küzdeni. Társaságunk vezetése és munkatársaink is magukénak érzik 
azonban legnagyobb részvényesünk, Kecskemét város ma is használatos 
jelmondatát: „Sem magasság, sem mélység nem rettent.” 

A részvénytársaság központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb 
fejlesztése keretében épült fel 2020-ra az új laboratórium
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összeraktunk –, az önkormányzatok úgy gondolták, hogy effektíve osszuk 
meg területileg is a vezetést. Ehhez még az is kapcsolódott, hogy akkor 
úgy döntöttünk, 6 üzemigazgatóságot szervezünk, mert ezzel tudtuk a 
legnagyobb önállóságot ígérni a csatlakozó cégeknek. 

Ez különleges dolog, és ennek nyilván vannak előnyei is meg hátrányai is, 
mármint hogy ti ketten vagytok – azonos vezetői szinten. Én azt gondolom, 
hogy ez nagyon erős kommunikációt igényel kettőtök között. Jól látom?
JL: Igen, igényel kommunikációt, de el kell mondanom, hogy nagyjából 
9 éve dolgozunk együtt – hatalmas nagy ellentétek soha nem voltak kö-
zöttünk. Mi azért régebben megismertük már egymást a Vízgazdálkodási 
Szövetség kapcsán. Ennek tagja volt a korábbi DAKÖV Kft., a szövetséget 
Gyuri jegyezte, ő volt az elnöke, és ennek kapcsán ismertük egymást már 
hosszabb ideje, és ezért mertünk ebbe belemenni és belevágni. Az ön-
kormányzatok felől nagy volt a bizalom. Gyuri része a bagi, monori terület 
volt, én a dabasi, ráckevei területtel voltam jobb kapcsolatban, és így a két 
térség üzemeltetőinek fúziójából létrejött a nagy DAKÖV Kft.
RGY: Ugye mivel nem volt meg ez a nagy megyei vízmű, az önkormányza-
toknak nagyon sok választásuk volt, hogy hova csatlakozzanak, és nekünk 
rengeteg munkánk volt abban, hogy akkor ezt a céget össze tudjuk hozni. 
Jelenleg 62 tulajdonosunk van, mind Pest megyei. Az is egyedülálló, hogy 
9 cég beolvadással csatlakozott hozzánk. 

Kedves Olvasók! Rendhagyó portréinterjú következik, hiszen nem „csak” 
egyvalakit fogok bemutatni most, hanem két kollégát egyszerre. Sokunk 
szemében ők összenőttek, eszembe sem jutott, hogy külön interjúvoljam 
meg őket. Nem akarok spoilerezni, de nagy bejelentés is olvasható lesz az 
alábbiakban, és sok olyan érdekes információt tudhatnak meg majd, ami 
sokuk számára új lesz. Egy nagyon jó hangulatú beszélgetésen kérdeztem 
a DAKÖV Kft. két ügyvezetőjét, Jasper Lórántot és Ritecz Györgyöt. Tartsa-
nak velünk, ígérem, nem fogják megbánni!

Először is szeretném megköszönni, hogy gondolkodás nélkül elfogadtá-
tok a meghívásomat és a felkérésemet. Azt javaslom, vágjunk is bele a 
közepébe, és azt hiszem, az első kérdésem nem lesz meglepő egyikőtök 
számára sem, hiszen szinte biztos vagyok benne, hogy még sosem talál-
koztatok vele. Van ma Magyarországon 40 vízmű, és tudomásom szerint 
a tiétek az egyetlen, ahol két ügyvezető van. Hogyan alakult ez így? Nyil-
ván sok mindenkiben felmerült már ez a kérdés, tudom, nem én vagyok 
az első, de azt hiszem, kevesen kérdezhetik meg ezt tőletek személyesen. 
Úgyhogy most itt az alkalom, derüljön fény a titokra!
RGY: Az integrációig kell visszamenni. Pest megye különleges megye az 
országban. Van a Dunakanyar, ami kiemelt országos üdülőterület, itt egy 

állami szolgáltató van, a DMRV Zrt. Ennek a megyének nincs székhelye, 
mert Budapest nem számít annak. Ezért nálunk, amikor rendszerváltás 
volt, az volt a cél, hogy vigyük ezt a szolgáltatást minél közelebb a felhasz-
nálókhoz, és kapjanak az önkormányzatok vagyont. A többi megyében, 
ahol a megyeszékhelyen megmaradt az erős megyei vízmű, nem forgá-
csolódtak szét ennyire a vízi közművek, mint nálunk, Pest megyében. Mi-
vel nem volt meg ez az erős megyei vízmű, hanem a PVCSV volt a másik 
szolgáltató a DMRV mellett a Fővárosi Vízműveken kívül, ezért a PVCSV-től 
vagyont kapó önkormányzatok örültek a vagyonuknak, és aki vagyont ka-
pott, azonnal üzemeltetni is akart. A mi megyénkben 33 szervezet alakult 
így akkor. Végül is aztán a nagy integrációban – miután nagyon sok céget 

KÖZÖSEN EGY CÉLÉRT
INTERJÚ RITECZ GYÖRGGYEL ÉS JASPER LÓRÁNTTAL

Ritecz György

Interjú Ritecz Györggyel és Jasper Lóránttal

KREITNER KRISZTINA
a MaViz PR- es marketingmenedzsere,
kreitner.krisztina@maviz.org



29V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 6P O R T R É P O R T R É

tuk a saját számlázási rendszerünket, és tovább folytattuk az építést. Tehát 
megerősödött a DAKÖV Kft., később csatlakozott hozzánk Hernád. 100 
millió forintért vásároltuk meg a hernádi üzemeltetést – ez volt az első 
komolyabb bővülés. Nagyon komoly előszámítások voltak a működésre 
vonatkozóan, és szerencsére aztán be is jött az üzlet. Ezt követte az integ-
ráció, és ugye azóta közösen toljuk a szekeret Gyurival. 

Köszönöm. Azt gondolom, hogy már most sokkal többet tudok rólatok, 
mint mikor leültünk ide ehhez az asztalhoz. Ti azért „nagy öregeknek” 

számítotok, a szó legjobb értelmében! Én 
azt gondolom, hogy 2020-ban nem könnyű 
vízművesnek lenni… Én 2001-ben kezdtem a 
pályafutásomat Dorogon az Északdunántúli 
Vízműnél, teljesen más világ volt még az. Ha 
most azt mondanám, hogy nosztalgiázzunk 
egy picit, akkor mit mesélnétek el nekem? 
Mire emlékeztek, ami igazán jó volt, mi az, 
ami nagyon megváltozott?
JL: Én arra emlékszem vissza szívesen, hogy 
a régi DAKÖV Kft. – abban az időben – olyan 
800 milliós cég volt, de ebből minden év-
ben 100 milliót vissza tudtunk forgatni. Be-
építettünk, lakóövezeteket modernizáltunk, 
irányítástechnikát fejlesztettünk, szóval azt 
gondolom, hogy sokkal több pénz jutott 
mindenre. Persze akkor nem volt befagyasz-
tott vízdíj, nem volt közműadó, és sikerült 
az önkormányzatokkal közösen megoldani 
mindent. Dánszentmiklóson 108 Ft most a 
vízdíj köbmétere… Több a közműadó, mint 
a bevétel. Én el tudtam érni annak idején az 
önkormányzatoknál, hogy köbméterenként 
plusz 40-50 Ft-ot rászámoljanak a díjra, és az-
zal nagyon jól elvoltunk, megoldottuk, amit 

kellett. Manapság sajnos csak „tűzoltásra” van pénzünk, évről évre húzunk 
a derékszíjon, nem tudom, még meddig lehet ezt tovább csinálni. Sajnos 
nagyon elkeserítő a helyzet, nagyon szomorú vagyok. Amit 10 éve nem 
tettünk bele ebbe az ágazatba, azt 2 év alatt nem lehet behozni. Ha ez így 
megy még sokáig, akkor itt előbb-utóbb hatalmas problémák lesznek. Ez 
nem olyan, mint a szemét, hogy szólunk a katasztrófavédelemnek, és ak-
kor kimennek a tűzoltók, és majd összeszedik a szemetet. Nálunk szakér-
telem kell a telepek üzemeltetéséhez. Ha ez így folytatódik, itt hagynak a 
dolgozóink, nem tudunk majd mit csinálni nélkülük. Abból hatalmas bot-
rány lesz, ha egyszer 1-2 napig nem lesz víz, nem tudom, hogyan fogjuk 
ezt megoldani. Nem lennék vízműves, hogyha nem lennék optimista. Már 
rég otthagytam volna az egészet. De én minden évben úgy megyek neki 
az egésznek, hogy na, az idén majd talán. Eddig minden évben csalódtam, 
de bízom benne, hátha majd 2021-ben. Szóval én arra emlékszem szíve-
sen, hogy mi kis cégként 800 millió bevételből 100-120 milliót minden 
évben vissza tudtunk forgatni. 

Gyuri, neked milyen jó emlékeid vannak, mi az, amire szívesen emlékszel 
vissza?
RGY: Te is említetted, hogy ÉDV-s voltál, én ugye DMRV-s 10 évig. Na most 
a DMRV engem sok mindenre megtanított. Azért az egy nagyon erős cég 
volt, és talán te is vissza tudod igazolni, hogy abban az időben az államiak 
magas színvonalon tudtak üzemelni és működtetni, és én mint az egyik 
üzemigazgatóság vezetője nagyon komoly szakmai körökbe tudtam 

Viszont az elsők között mondjuk el neked, hogy ezt a kettős vezetést 
felszámoljuk. Lezárult az integráció 8 éve, amennyire lehetett, szervezeti-
leg összeraktuk ezt a céget, kialakultak a központi szervezetek, megvan a 
3 üzemigazgatóság. Szóval azt gondoljuk, hogy ez így most kerek. Kijött 
a jogszabály a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek szabályozá-
sáról, és elég egyértelmű, hogy az az első számú vezetőre hárít minden 
feladatot. Alaposan átgondolva a dolgokat ennek alapján döntöttünk úgy, 
hogy 2021. január 1-től egy vezetővel, Lórival folytatjuk tovább, én pedig 
megfelelőségi megbízott leszek a cégnél. 

Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy ezt el-
mondtátok nekem. Biztos vagyok benne, 
hogy ez jó döntés volt, alaposan átgondol-
tátok. Én azért azt sejtem, ahogy így rátok 
nézek, hogy sokáig fogtok még közösen dol-
gozni. Viszont kezdjük most az elején – egy 
rövid kis életúttal. Olvasgattam és keres-
géltem az interneten, és az egyből kiderült, 
hogy a vízműves elköteleződés viszonylag 
hamar bekövetkezett mindkettőtöknél. Gyu-
ri, neked vízügyes végzettséged van, és kez-
dő mérnökként a DMRV-hez kerültél – az 
első munkahelyre. 
RGY: Igen, a bajai főiskolán végeztem ví-
zellátás-csatornázás szakon, egy nagyon 
jó időszakban, ugyanis a főiskola akkor a 
Budapesti Műszaki Egyetemhez tartozott. 
Szóval nekem így BME-s diplomám van, de 
Baján végeztem. Aztán ide – mármint Bajá-
ra – tértem vissza másoddiplomára, a vízügyi 
menedzser szakmérnöki képzést végeztem 
el. Tehát a Dunakanyar Vízműveknél kezd-
tem, végigjártam a ranglétrát, és a gödöllői 
üzemigazgatóságnak lettem a vezetője. Ezek 
után egy évtizedet Gödöllőn töltöttem önkormányzati tisztségviselőként 

– innen kerültem Vácra szintén hasonló tisztségbe. Aztán jött a rendszer-
váltás, megváltoztak a jogszabályok a vízi közművekre vonatkozóan, és 
akkor alakította úgy az élet, hogy megalapítottuk a Galgamenti Víziközmű 
Kft.-t 11 település közreműködésével. Itt aktívan tevékenykedtem 2 évti-
zedet, és utána jött a DAKÖV Kft., ami már majdnem egy egész évtizede 
működik. 

Értem, tehát itt már a közös pont következik Lórival. Sikerült találnom több 
hasznos forrást. Lóri, láttam, hogy épületgépész-mérnökként végeztél, és 
nagyon hamar megtörtént a kapcsolódás a víziközmű-ágazathoz nálad is. 
JL: Igen, volt másfél évem, amikor Inárcson a helyi GAMESZ-nél helyez-
kedtem el diploma után, csak hát ez nem nekem való munka volt. Fel-
keltette az érdeklődésemet aztán egy állásajánlat a Pest Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalatnál – szennyvíztelep-vezetőt kerestek. Fel is vettek, 
bekerültem a telepre, és hát eltöltöttem ott életem legunalmasabb 1-2 
évét. Aztán jött 1992–93, amikor a PVCSV-t szétszedték. A dabasi üzem-
mérnökség települései, Dabas, Bugyi, Alsónémedi, Örkény és Táborfalva 
viszont együtt maradtak, ott alakítottak egy kft.-t, és engem kerestek meg, 
hogy vállalom-e a vezetést. Hosszú gondolkodás után igent mondtam, és 
1992 decemberében én hoztam létre a DAKÖV Kft.-t, aztán 1993 márciu-
sában meg is kaptuk az üzemeltetést. Hát az valami szörnyű dolog volt, 
semmink nem volt. Elmentem az önkormányzatokhoz pénzt szerezni, és 
nagyjából egy év alatt sikerült valamennyire megerősödnünk, megcsinál-

Jasper Lóránt
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 bekerülni. Nekem ez a 10 év nagyon maradandó, és szakmailag is nagyon 
sokat adott. Sokkal közelebb voltunk a vezetéshez, a szakma állami ve-
zetőihez, az OVF, a VIZIG illetékes vezetőihez, és ezért a problémákra is 
 hamarabb jöttek megoldások abban az időben. A legnagyobb probléma 
az, hogy az integráció után jöttek a csapások. A rezsicsökkentést senki 
nem ellentételezte, bevezették a közműadót, el kell tartanunk a hatósá-
gokat az igazgatási szolgáltatási díjakból. Amikor mi megszerveztük ezt a 
nagy céget, akkor azért a kis cégek szépen tudtak működni – mivel a felté-
telek teljesen mások voltak, többet tudtunk költeni a víziközmű-rendsze-
reinkre. Ez a sok probléma a szerződéskötések után jött, a nagy csalódás 
akkor ért bennünket. Utána mindig ehhez kellett igazodni. Mi arra nagyon 
büszkék vagyunk, hogy minden dolgozónak megígértük, átvesszük a ko-
rábbi helyéről, 3 évig fenntartjuk a munkaviszonyát, és az eredeti bérével 
vesszük át. És ezt végig meg tudtuk tartani!

Akkor most számolok: Viktor (Kurdi Viktor – a Szövetség elnöke) mindig 
beszél a 7 szűk esztendőről. És ha ez 2013-ban kezdődött, akkor, akárho-
gyan is osztok-szorzok, most már ideje lenne, ha megérkezne a 7 bő esz-
tendő. Ugye?
RGY: Igen, sajnos nagyon aktuális, hogy valamit tenni kellene. Ez így nem 
megy tovább. Mi „tüzet oltunk”. Megjavítunk minden csőtörést, és a szeny-
nyvíz nem folyik a főutcán, idáig eljutunk, na de nincs rekonstrukció, nincs 
bérrendezés. Lerohadnak a művek. Amit tanultunk, hogy egy mélyfúrású 
kutat hogyan kell üzemeltetni, hogyan kell felújítani a hálózatot, hogyan 
kell csöveket cserélni, hogyan kell hálózatot mosatni… ez mind-mind el-
marad. A probléma itt van: a napi dolgokat nyilván megoldjuk, nincs erre 
vonatkozóan panasz – de ez előbb-utóbb nagyon vissza fog ütni. 

Ez nagyon elkeserítő, tényleg. Viszont ha már beszéltünk a DAKÖV-ről 
és az ágazatról, akkor nem mehetünk tovább a beszélgetésben úgy, hogy 
a MaVíz kimaradjon. Ti minden rendezvényen ott vagytok – igen szép 
számban, érezzük, hogy szerettek minket. Arra lennék kíváncsi, ti hogyan 
látjátok ma a Szövetséget? Tavaly kaptunk hideget-meleget, az érdekér-
vényesítéssel kapcsolatban az év végén többen jelezték, hogy másho-
gyan kellene eljárnunk… Ti mit gondoltok erről? Mit szeretnétek tőlünk 
kapni?
JL: Hú, ez nehéz kérdés. Igen, valóban jobb lenne az erősebb érdekérvé-
nyesítés, de azt is látom, hogy falakba ütközik az egész. Ugyanakkor a Ma-
Víz nem szakszervezet. Én azt tapasztaltam, hogy ha valahol kimentek az 
utcára, ott legalább valami történt, ha nem is minden probléma oldódott 
meg, de a nagy többségük igen. Ami jó, hogy most látom, érzem, új dol-
gok is történnek a házatok táján. Látjuk, hogy a rendeletek módosításá-
nál is kikérik a Szövetség véleményét, több pozitív kezdeményezés is volt 
az utóbbi időben. Való igaz, hogy erősebb érdekérvényesítés kellene, de 
hogy hogyan kellene ezt csinálni, azt nem tudom megmondani.
RGY: Nekünk tetszik a Szövetség munkamódszere, munkamorálja. Kezd-
jük a két nagy rendezvénnyel, a Víziközmű Konferenciával és a Főmérnöki 
Értekezlettel. Ezek nagyon jó lehetőségek, hogy találkozzunk egymással, 
a víziparral, sokszor még az irányító hatósággal is. Ez az évi 2 nagy ren-
dezvény nagyon jó. Ezenkívül a bizottsági munka is nagyon jól működik. 
Rengeteg új és hasznos információval gazdagodnak itt a kollégák, ezeken 
a napokon mélyrehatóan lehet beszélni a egyes kérdésekről, biztos, hogy 
valaki fog tudni segíteni, ha valami új probléma lép fel bárkinél. Ezt én 
rendkívül hasznosnak találom. Emellett én személy szerint a Titkárságot is 
dicsérem – nem azért, mert itt ülsz velem szemben. De ahogyan csináljá-
tok, az nagyon jól működik. Az ember nagy bizalommal tud fordulni hoz-
zátok bármilyen problémával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy segíteni 
fogtok. És Lórit abban tudom megerősíteni, hogy a kapcsolatokat kellene 

magasabb szintre emelni. Azt hiszem, hogy ez a probléma. Dorkota úr 7 
évig volt a MEKH elnöke, és ez idő alatt egyetlenegy MaVíz-rendezvényre 
nem jött el. Persze elnökhelyettes asszony sokszor eljön, és ott van, de 
azért elvárható lenne, hogy az elnök maga látogasson el néha. Ugyan-
ez vonatkozna a miniszteri szintre is. Nagyon jól mutatja a problémát az, 
hogy sokszor azt sem tudtuk, ki a miniszterünk… Nem is folytatom, a lé-
nyeg az, hogy tényleg el kellene jutni oda, hogy az első számú emberek 
is felfigyeljenek ránk, hiszen akkor a megjelenített problémákat is tovább 
tudnánk képviselni. 

Szóval szerintünk a rendezvények, oktatások, bizottságok rendben 
vannak, ezeken nem kellene változtatni, hiszen nagyon jól működnek. 

Elhangzott a „probléma” szó. Nem tudom, nem lehet kihagyni az idei évet, 
mivel az egész egy nagy probléma. Nektek mennyi fejfájást okozott ez az 
egész időszak?
JL: Sajnos igen sok problémát, sok költséget és sok fejfájást okozott ne-
künk a járvány. Bár meg kell mondani, hogy az első hullámnál jól vettük az 
akadályokat, senki nem fertőződött meg, végrehajtották a kiadott utasítá-
sokat a kollégák, hála istennek, nem volt semmi gondunk. Az ügyfélszol-
gálat – annak ellenére, hogy be kellett zárni – nagyon jól működött neten 
és telefonon. A második hullám ugye még csak most kezdődik (az interjú 
szeptember közepén készült – a szerk.). Mindenhonnan azt hallani, hogy 
ez lesz az erősebb, de én bízom abban, hogy felkészültünk úgy fertőtlení-
tőszerekkel, maszkkal, védőruházattal, hogy nem okoz majd gondot most 
sem a szolgáltatás folyamatos fenntartása. 
RGY: Van mindenhol automata fertőtlenítő, plexifalat tettünk ki az ügyfél-
szolgálatokra, nagy táblák vannak kitéve, hogy hol hányan lehetnek bent, 
mi az elvárt viselkedés, folyamatosan mérjük a hőmérsékletet a kollégák-
nál és az ügyfeleknél. Attól félünk, hogy ha a csoportokba bekerül egy be-
teg, akkor kivel fogunk dolgozni. Az első hullámnál volt szeparáció, most 
még nem vezettük be – de bármikor át tudunk állni, ha szükséges. 

Ami még fontos, és amit szeretnék megemlíteni, az az elégedetlen-
ségünk a költségeinkkel kapcsolatban. Mi semmit nem kaptunk felülről. 
A teljes költséget nekünk kellett viselni a vírusveszély kapcsán, bértámo-
gatás szóba sem jöhetett, pedig a dolgozók most is azt várnák el, hogy ha 
ők helytállnak, azt mi köszönjük meg. Hallani, hogy az egészségügyben 
dolgozók bére rendezve lesz, de a vízművesekről szó sem esik. A gond 
az, hogy erre oda sem figyelnek. Ami még fájó, hogy a reklámokban meg 
mindenhol mindenkinek meg lett köszönve a helytállás, csak a vízműve-
seknek nem.   

Pedig ha tudnátok, hogy mi hány levelet írtunk. A kormányszóvivőtől 
kezdve az országos tisztifőorvoson át még sok mindenkinek. Sajnos 1-1 
apró jelzés volt csak, központilag valóban nem lettünk megemlítve, ami 
nemcsak nektek fáj, hanem még sok ezer vízműves kollégának. 
JL: Azért meg kellett volna említeni, hogy 24 órás üzemben folyamatosan 
helytálltak a vízművesek. Nagyon jólesett volna az erkölcsi elismerés is, 
meg a dolgozóinknak a bértámogatás. Veszélyeztetett helyzetben helyt-
állni, erős nyomás alatt – nyilván jogosan gondolhatják, hogy nekik ma-
gasabb bér járna, de erre nekünk sajnos nincs fedezet. Sajnálatos módon 
megint olyan helyről vettük el a pénzt, ami be volt tervezve. 

Sajnálom, őszintén! De most egy huszáros vágással váltsunk hangszínt. 
Örülök, Gyuri, hogy elhoztad és meg is mutatod nekem a Vásárhelyi 
Pál-díjat, amelyet most szeptember elején vehettél át a Belügyminisztéri-
umban. Tiszta szívből gratulálok hozzá!
RGY: Igen, meg kell mondanom, hogy nagyon jólesett ügyvezetőtársam-
tól a felterjesztés. Szóval amikor kettős vezetésről beszélünk, az egy óriási 
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dolog, hogy az ügyvezetőtársad nem bemószerol, hanem felterjeszt. Úgy-
hogy ezt a részét nagyon nagyra értékelem. Ráadásul ez szakmai részről 
is nagy elismerés, azt hiszem, valahol ez nekem már életműdíj. Szeretném 
ezt most a MaVíz-kitüntetésekhez is kapcsolni. Mi nagyon odafigyelünk 
arra, hogy a munkatársainkat fel tudjuk terjeszteni nálatok kitüntetésre, 
keveset tudunk adni, de ebben is jó partnerek voltatok mindig. Kustos 
Gyula kollégám is nagyon várta már az őszt, hogy megkaphassa tőletek a 
díjat, és rajta kívül még egy olyan szerelőfiút is fel tudtunk terjeszteni, aki 
nagyjából az egész életét itt töltötte. Ezek fontos és nagyon szép dolgok. 
Kell ez az elismerés a munkatársaknak. Nagyon tetszik, hogy mindig meg-
adjátok a módját, nagyon odafigyeltek a részletekre is.

Köszönjük, igyekszünk. Nekem, nekünk is óriási fájdalom és csalódás az 
idei év rendezvényes szempontból. Bízunk benne, hogy jövőre már rende-
ződik a helyzet, és újra találkozhatunk veletek rendezvényen is. 
De folytatva a díjak sorát, Lóri, rólad azt olvastam, miközben készültem 
az interjúra, hogy 2013-ban Kakucs díszpolgára lettél. Ez nagyon nagy 
dolog az én véleményem szerint. Hogyan sikerült ez?
JL: Ami számomra növelte ennek az értékét, hogy 20 évig voltam képviselő 
Kakucson, és végül az ellenzéki polgármestertől, testülettől kaptam meg 
anno ezt a kitüntetést. Meg is köszöntem, és bár nem mindig értettünk 
egyet, nagyon jólesett az elismerés, és büszke vagyok rá! Kakucson szület-
tem, ott is nőttem fel, a mai napig ott élek, és remélem, ott is fogok majd 
földbe kerülni. Sok mindenben benne voltam, vagyok ott. A DAKÖV építet-
te meg az ivóvízhálózatot Kakucson, én terveztem meg a hálózatot. Olyan 
vízkezelő berendezést építettünk 1996-ban, amely vegyszermentesen vas-
talanította a vizet, amit a mai napig vegyszer nélkül szolgáltatunk. Még el 
kell mondanom azt, hogy a tavalyi évben Dabasért kitüntetést is átvehet-
tem. A városvezetéssel nagyon jó a kapcsolat, igyekszünk minden problé-
mát közösen megoldani – ez az elismerés ennek is köszönhető. Pár évvel 
ezelőtt a DAKÖV Kft. kapta meg, és most még engem is külön kitüntettek. 

Maradjunk még nálad egypár szó erejéig. Lépten-nyomon, amikor keres-
géltem, mindenhol szembejött, hogy a zene, a jazz az életed része. Nem is 
mint hobbi, hanem mintegy szelete az életednek. Jól látom?
JL: Hát elég nagy szelete az életemnek. Az első fellépésem 13 évesen 
volt, iskolaigazgatói engedéllyel én már akkor gitároztam. A Punch együt-
tesnek voltam a tagja, akkor nagyjából 20 számot ismertem, és egy szil-
veszteri buliban zenéltünk… hát, igen érdekes volt. Az elején gitározni 
és szaxofonozni tanultam. Közben a szaxofont fel kellett cserélni tubára, 
mert volt Kakucson egy fúvószenekar, a tubás kiállt, és valakinek át kellett 
vennie a helyét, és mivel én voltam a legfiatalabb… De mondtam, hogy 
jó, mert hát a tubás hatalom, meg szégyen a tubás, de hangos! Megtanul-
tam hát tubázni. Zenéltem a Kálvin zenekarban, voltam rézfúvósegyüttes 
tagja, aztán megalakítottunk egy jazz big bandet – abban voltunk 18-an, 
és többfelé is zenéltünk. 

Aztán jött a fiam, aki először szintetizátoron kezdett, de viszonylag ha-
mar otthagyta – a tanárt is, a hangszert is. Eltelt néhány év, és úgy látszik, 
megérett a muzsikálásra, mert klarinéton és szaxofonon úgy bekezdett, 
hogy pár hónap alatt éveket fejlődött, és 12-13 évesen már improvizált. 
Ebben az időben országos versenyen szaxofonon 2. helyezést is elért a 
zeneiskolások között. Volt JazzPers néven közös zenekarunk, ő szaxofo-
nozott, én gitároztam, és még voltak benne hárman rajtunk kívül. Azért 
ez anno rá épült, ő vitte a prímet, csináltuk ezt is 2-3 évig. Jelen pillanat-
ban a Kálvin zenekarban játszom, és az örkényi Friday BAND-ben zené-
lek még. Ezenkívül a Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttesnek vagyok 
oszlopos tagja, hétszeres Arany Páva díjasok vagyunk, nyertünk többször 
Palóc-gálát is. Szép emlékek kötnek ezekhez a fellépésekhez, sok közös 

kirándulás van az emlékeink között. Ezeken kívül – most már ez lesz az 
utolsó a sorban – a templomban is csinálunk ifjúsági szentmiséket, 3-4 
gitár, a fiam egy elektromos hangszeren – „villanyfüttyön” (EWI) – játszik, 
már van  billentyűsünk is, és ilyenkor a népdalkör is picit átalakul egyházi 
énekkarrá. 
RGY: Szeretnék még a kultúra témaköréhez csatlakozni én is néhány 
mondatban. Bagon nagyon híres a hagyományőrző népi együttes, ez egy 
nyolcszoros kiváló együttes, és az őket működtető egyesületnek 16 évig 
én voltam az elnöke. Így a kultúrát felkarolva tudtam én is segíteni őket, és 
ennek is köszönhető, hogy 2018-ban Bagon díszpolgári címet vehettem 
át. Arra, amikor a helyiek elismernek, nagyon büszke vagyok. 

Elhiszem! Ha jól tudom, idén töltötted be a 71. életévedet. Gyuri! Mi bár-
mikor találkozunk, te jókedvű és energikus vagy, olyan, mint aki mindig 
fel van töltve. Miből merítesz erőt, energiát? 71 évesen azért nem minden-
kiből árad ilyen lendület!
RGY: Mind a ketten összenőttünk a kis cégben az embereinkkel. Tényleg 
szinte baráti viszonyok alakultak ki. Én végig felelősnek éreztem magam 
abban, hogy lássák azok, akiket ide „csábítottunk”, meg a saját dolgozóink 
is, hogy ha kell, én, mi harcolunk is értük. Hogy érezzék, ez egy jó hely. 
Szerencsére az egészségi állapotom végig megengedte, hogy itt legyek. 
Ahogy Lóri mondta, ketten vezettük ezt a céget, volt beleszólásom, egyez-
tettük a dolgokat, és az az igazság, hogy tetszett, amit csinálhatok. Fontos-
nak tartom azt is megjegyezni, hogy hazánkban sokszor láttam azt, hogy 
generációk dolgoznak a vízműnél. És szerencsére ezt én is, mi is tovább 
tudjuk vinni, adni. Lóri fia a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és dok-
tori címet is szerzett, az én lányom a Corvinus Egyetemen mesterképzéses 
logisztika szakon diplomázott, és mindketten itt dolgoznak a DAKÖV-nél. 
Tehát elmondhatjuk, hogy két remek szakembert ide tudtunk csábítani, és 
gyakorlatilag folytatódik az, hogy generációk dolgoznak a vízműnél. Így 
az utánpótlásba is be tudunk segíteni. Szóval köszönöm, hogy így látod, 
és talán ez a titka, hogy én mindig szívvel-lélekkel csináltam. De most már 
eljött az idő, hogy kicsit engedjek, kicsit lazábbra fogjam! 
JL: A vízműves szakma tényleg egy nagy család, és ehhez mi is próbáltunk 
hozzátenni valamit. A gyerekeinket tettük hozzá – és így még nagyobb lett 
a család. Bízunk benne, és eddig tényleg azt tapasztaltuk, hogy mindkét 
gyerek okosan és szívvel-lélekkel csinálja. Félreértés ne essék, nem állás 
kellett nekik! Mi igenis büszkék vagyunk arra, hogy idejöttek, és tényleg 
olyan nagy tudású fiatalok ők, akik valóban az ágazat hasznára lehetnek.

Igen, fontos ez az utánpótlás, napjaink egyik legégetőbb kérdése, és va-
lóban szép ezt látni, jó hallani. Sokszor mondjuk, hogy a vízműves szív 
együtt dobban. Tényleg érezni, talán vidéken még inkább, hogy a vízmű-
vesek összetartanak, és mint egy nagy család, úgy működnek. 
RGY: Igen, ez teljesen így van, ahogy mondod. Bízunk abban, hogy nekik 
már sikerül megtapasztalniuk azt, hogy a vízműveseket megbecsülik, és 
az ágazatot is fontosnak tartják majd. Hogy valóban lassan a 7 szűk esz-
tendő végére érünk, és ez az egész Covid-mizéria lezárja ezt a nem túl 
szép és nem túl jó időszakot, és aztán reményeink szerint 2021-től jön a 
szebb és jobb új világ. 

Gyuri, azt gondolom, ennél jobb végszót keresve sem találhattunk volna 
ehhez a beszélgetéshez. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy őszinték volta-
tok, és beavattatok engem – minket – a ti kis világotokba. Kívánom, hogy 
2021-re érkezzen meg a csoda mindannyiunk életébe, és jöjjön az a szebb 
és jobb új világ! 
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sebességgé, úgy, hogy az nem kíván egyéb elméleti modellt. Ezután a 
vízmélység és csőátmérő ismeretében kapjuk meg a folyadék keresztmet-
szetét. Ezek szorzata adja a térfogatáramot.

Felszíni-sebesség mérése
A felszíni-sebességet radartechnológia segítségével mérjük. A radarsu-
garat az érzékelő bocsájtja a vízfelszínre, a csatorna közepénél. A jel egy 
része visszasugárzódik kissé más frekvencián. A frekvenciakülönbség ará-
nyából kapjuk meg az áramlás sebességét. Egy szabadalmaztatott algorit-
mus határozza meg az átlagsebességét a folyamnak. Megfelelő pontos-
sághoz lamináris áramlásnak kell lennie.

Megjegyzés: A radaros sebességmérés nem működik, ha a közeg el-
lepi az érzékelőt. Ebben az esetben a mérést további érzékelőkkel egé-
szítjük ki. 

Szintmérés
A szintmérést ultrahangos szintmérő biztosítja (alap 2 m). Habosodás 
vagy gőz esetén radaros szintmérőt ajánlunk beépíteni.

Előnyök
 – Az érzékelők nem érintkeznek a mérendő közeggel, így semmi nem befo-

lyásolja a szabad áramlást, és lecsökken a karbantartás igénye is,
 – Az érzékelők bármilyen méretű és formályú áramlás fölé könnyen telepít-

hetők,
 – Az érzékelők már akkora aknában is telepíthetők, amiben egy ember elfér,
 – A telepítés folyamatos üzem mellett is megvalósítható,
 – Nincs szükség egyéb idomok és szerelvények beépítésére,
 – Nincs semilyen torlsztó elem, vagy vízbe nyúló alkatrész, ami a mérést be-

folyásoló lerakódást, vagy más meghibásodást okozhat,
 – A kétirányú sebesség mérésével semmilyen esetben sem történik túlszám-

lázás

A HYDROPROJEKT ’99 Kft, mint a nevében is szerepel 1999-ben alakult. 
Fő feladatul a hálózati szennyvizek folyamatos, joghatással járó mennyi-
ség-mérőinek telepítését tűzte ki. (Joghatással járó mérés során a mért 
érték alapján történik valamilyen elszámolás). Tevékenységi körünk a már 
megépített mérőállomások helyszíni kalibrálására is kiterjed. A joghatás-
sal járó csatornahasználati díj elszámolására megépített szennyvízmeny-
nyiség-mérő állomások telepítésének jogszabályait legutóbb az 58/2013. 
(II. 27.) Kormány Rendelet határozta meg. A rendelet kimondja, hogy a csa-
tornahasználati díj elszámolására megépített szennyvízmennyiség-mérő-
ket Akkreditált Kalibráló Laboratóriumoknak kell időszakonként ellenőriz-
ni. A mi cégünk 2000. novem-ber 23-án  kapta meg az akkreditált státuszt, 
melyet 2018 decemberében újabb 5 évre meghosszabbítottunk.  

A kifolyó szennyvíz mérésénél nagyon fontos műszaki feladatokat 
kell megoldani. Egyik a nyíltfelszínűnél a pillanatnyi térfogatáram, ame-
lyet többféle módon lehet mérni. A másik a teltszelvényű rendszereknél a 
kicsi és a nagy sebesség egyforma hibahatár alatti mérése. A fent említett 
problémákra ad megoldást a
                              

mérőműszer család
melynek kizárólagos 
magyarországi forgal-

mazója a HYDROPROJEKT ’99 Kft .

Nyíltcsatornás áramlásmérő:  Raven-Eye 2
A Raven-Eye 2 érzékelő egy 
nyílltcsatornás sebességmérő, 
ami a felszíni- sebességet méri 
a csatorna fölé rögzítve. A víz 
mélységét egy szintmérő álla-
pítja meg. A két mérési ered-
ményt felhasználva a kontinu-
itási egyenletnek megfelelően 
számítódik a térfogatáram. A  
Raven-Eye 2 a felszíni-sebesség 
eloszlását konvertálja át átlag-

ÚJ MEGOLDÁSOK A     
SZENNYVÍZMENNYISÉG-
MÉRÉSÉRE

HYDROPROJEKT’ 99 KFT.
KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM
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A Torpee-MagTM egy olyan  elektromágneses áramlásmérő amely 0-6 m/s 
sebesség között mér teltszelvény esetén. A műszer alkalmas kis szivárgá-
sok és igazán nagy mennyiségek egyformán pontos mérésére (pontosság 
< 0,5 %). Erre azért képes, mert az elektromágneses mezőt a keresztmet-
szet egészében hozza létre, szemben a hagyományos elrendezésű induk-
ciós mérőkkel, melyek csak két teniszlabdányi felületet vizsgálnak.

(A már jól ismert indukciós áramlásmérők a gyárilag megadott hiba-
határral 0,5 m/s sebességhatártól mérnek).

A Torpee-MagTM teljes keresztmetszetű elektromágneses áramlásmé-
rő, mely több elektródán keresztül beérkező sebességi adatokból szá-
molja ki az átlag-sebességet. Az elektródák az érzékelő egész hosszában 
egyenletesen elosztva helyezkednek el, mindegyik hasonló méretű felü-
letért felel. A többelektródás érzékelő speciális kialakítása kompenzálja a 
változó áramlási profilokat, beleértve az örvénylő és turbulens állapotot is.

A Torpee-MagTM rendszerleállás nélkül is telepíthető (megfúró golyós-
csappal). Nem igényel karimát és egyéb szerelvényeket, a telepítés max. 
16 bar nyomású csővezetékekben történhet. Az érzékelőt a csövekben 
nyomás alatt is be lehet építeni, és ki is lehet szerelni tisztítás, vagy elle-
nőrzés céljából. Ez különösen költséghatékony alkalmazás.

A Torpee-MagTM 2 különböző méretben kerül forgalomba 1,5”-os,  
vagy 2”-os golyóscsapokat használva. A 1,5” érzékelők a DN100 -1500-as 
méretig. A 2” mérete a DN500- 2500-ig terjed. 

Referencia
Ilyen mérőrendszert telepítettünk  Maty-ér Evezőspálya 3 darab DN 300-
as ágára. Az öntözővíz elvételét már 3,6 m³/h pillanatnyi térfogatáramnál 
is a tőle 

Beépítési mód

Referenciák
Csatornahasználatidíj elszámolására csak olyan típusú műszereket lehet 
beépíteni, amelyekhez a helyi szolgáltató hozzájárúlt. Egyetértés után 
már több helyen telepítettünk ilyen mérőállomást.
Raven-Eye mérőrendszert telepítettünk:
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-hez (20 db), a FŐTÁV Zrt-hez az 
Észak-Budai Fűtőműben, a Szegedi Vízmű Zrt-hez, Perbálra a ZIMBO Kft-
hez, Komáromba az ALUMETAL Kft-hez, Dunaújvárosba a DUNAPACK Kft-
hez (4db), Győrhő Zrt-hez, a REHAU Kft. győri gyárába, a Wupper-mann 
Kft. győri gyárába  a Győri Keksz Zrt. székesfehérvári gyárába, a KUNSÁG 
Szesz Zrt. kiskőrösi gyárába, a szigetszentmiklósi Vadrózsa utcába, a Zala-
egerszegi Sportuszodába (2 db), a Kecskeméti Református Gimnázium 
Tanuszodájába, a kecskeméti városi Uszodába…

Újtípusú teltszelvényes áramlásmérő:  
Torpee-MagTM

ÚJ MEGOLDÁSOK A     
SZENNYVÍZMENNYISÉG-
MÉRÉSÉRE

HYDROPROJEKT’ 99 KFT.
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A XVI. és XVII. század egyike az emberiség leg-
szerencsésebb időszakainak. Talán soha annyi 
kiváló alkotó ember nem élt, mint akkor, de 
ennek a nagy kornak is kétségtelenül legna-
gyobb alakja Isaac Newton, ahogy egyesek 
nevezik: a fizika koronázatlan királya. A fiziku-
sok legnagyobb alakjai vele egyidőben dol-
goztak, így Hooke, Kepler, Toricelli, Huyghens. 
A nagy Galilei csak egy éve, hogy lehunyta 
szemét, mikor Newton megszületett. .

Először a granthami iskolában tanult, majd 
a szülői háznál gazdasági ismereteket szerzett. 
Egyetemi tanulmányait 1660-ban kezdte a 
cambridge-i egyetemen, ahol Descartes, Kep-
ler és Wallis munkáit tanulmányozta.

Gyermekkorában a szerkezetek és gépek 
érdekelték, ifjukorában már inkább a mate-
matika érdekli. 20 éves csak, amikor felállítja 
binomiális tételét a kéttagúak hatványozásá-
ról. Ez az első önálló alkotása. 26 éves korában 
elfoglalja a cambridge-i egyetem matematika 
tanszékét. l665-ben közli eredményeit az infi-
nitezimális számításokra vonatkozólag. Ezzel a mai differenciálszámitás 
megalapitója lesz. Leibnitz – tőle függetlenül – szintén, ezekre az eredmé-
nyekre jutott. Később Leibnitz jelölései váltak a ma is elfogadott jelölések-
ké. Az utókor mindkettőjüket felfedezőnek ismeri el. 

Newton érdeklődése azonban, ha később is, de mégis utat talál a 
fizika felé. Az akkori idők divatos vizsgálatait akarja előmozdítani: csilla-
gászattal foglalkozik. Ezeknek a vizsgálatoknak azonban nagy akadálya, 
hogy hiányzik egy jó távcső. A Gregory által ajánlott, de még el nem 
készített tükrös távcsövet szerkeszti meg. TeleszkópjávaI nagy hírnévre 
tesz szert. Az alig 29 éves professzort az Angol Tudományos Akadémia, a 
londoni Royal Society 1672-ben tagjává választja. Továbbra is optikai vizs-
gálatokkal foglalkozik. Eredményes munkálkodásának gyümölcseként 
felfedezi a vékony anyagrétegekben létrejövő interferencia jelenséget, az 
úgynevezett Newton-féle színes gyűrűket. Előállítja és elsőként magya-
rázza meg a fehér fény színekre bomlását. Ennek kapcsán helyesen értel-
mezi a szivárvány keletkezését. Optikai munkásságának betetőzéseként 
felállítja a fény keletkezésére vonatkozó emissziós elméletét. Ez az elmélet 
az egyetlen Newton nagy alkotásai között, melynek nem volt elegendő 
tapasztalati támasza és kísérleti alapja. Newtonnak fényelmélete felállítá-
sakor már elég nagy volt a tekintélye, és csak ezzel magyarázható az a tény, 
hogy a Huyghens által már akkor ismertetett hullámelmélet nem tudott 
követőkre találni. Ma már tudjuk, hogy végeredményben Huyghensnek 
is és Newtonnak is igaza volt. A fény kettős természetű, egyrészt hullám-
természetű, másrészt korpuszkuláris. Newton korában azonban kétség-
telenül nagyobb jogosultsága volt a Huyghens-féle gondolatnak. Talán 

a Hook-kal folytatott állandó és szenvedélyes 
vita fordította el Newton tekintetét az optikáról 
a mechanika felé. 

Galilei már majdnem eljutott a gravitáció 
merész gondolatához, midőn a szabadesés 
törvényszerűségeit kisérletei alapján megálla-
pította. Pontosan leírta, hogy a pisai ferdetor-
nyon végzett kisérletei szerint az eső test se-
bessége mennyivel lesz nagyobb, ha magasról 
ejtjük, - mintha alacsonyabbról esik. Arra a kér-
désre azonban, hogy miért gyorsul a szabadon 
eső test, Galilei nem tudott felelni. A kérdésre 
csak pár év múlva felel meg Newton. 

Míg Galilei a szabadon eső test mozgásá-
nak törvényszerűségeit írja le nagy pontosság-
gal, Kepler az égitestek mozgásában észlelhető 
szabályosságokat veszi észre. Rendkívül sok 
munkával rájön arra a három törvényre, melye-
ket Kepler-féle törvényekként ismerünk. Kepler 
tudja, hogy amit alkotott, az több az átlagmun-
kánál. Az alábbi kérdésre való felelettel azon-
ban ő is adós maradt: Mi idézi elő a bolygók 

nap körüli keringését? A kérdésre ismét csak Newton adott feleletet.
Newton felismeri, hogy a szabadon eső testek mozgásának és a 

bolygók napkörüli keringésének egy oka van: az általános tömegvonzás. 
Ugyanaz a gravitációs erő idézi tehát elő a szabadon eső test gyorsulását, 
mely a bolygók napkörüli keringését is létrehozza. Így lett a gravitáció az 
első átfogó, egyetemlegesen érvényes törvény a fizikában. Ebbő1 a gon-
dolatból Newton levezeti a Kepler-féle törvényeket és kidolgozza az égi-
testek mechanikáját. A gravitációról írt nagy összefoglaló munkáját 1686. 
április 28-án mutatja be a Royal Society-ben. A munka nyomtatásban csak 
egy év múlva jelenhetett meg, Philosophiae Naturalis Principia Mathema-
tica címmel. Ez volt az első elméleti fizikai könyv. Ebben a munkában be-
fejezi Galileinek a dinamikára vonatkozó fejtegetéseit. is. Megfogalmazza, 
képletbe önti a mechanika három fontos alaptörvényét, melyeket mi New-
ton három axiómája néven ismerünk, és melyek közül az első kettőt még 
Galilei fedezett fel. Ez a három axióma lett a klasszikus fizika sarokköve.

A Principia cimű művében elméletileg vezeti le az ellenállás négyze-
tes törvényét. Newton szerint a test összellenállása a folyadék tehetetlen-
ségétől függő ellenállásból és az áramlásba helyezett test felületén kelet-
kező, folyadéksúrlódás által meghatározott ellenállásból tevődik össze. A 
testet körüláramló folyadék mozgásmennyisége megváltozásának felmé-
réséből kiindulva, amely a test homlokfelületére gyakorolt erőhatással 
egyenlő.

Newton azt kapta, hogy az ellenállás első összetevője a sebesség 
négyzetével arányos, míg a második a súrlódástól függő összetevő. Az 
utóbbi megoldásaként a folyadék két rétege közötti csúsztató feszültség 

S Z A K M Á N K  M E G A L A P O Z Ó I

NEWTON, ISAAC
(1643 – 1727)

TOLNAI BÉLA
gépészmérnök
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és a rétegek elcsúszási 
sebessége között fenn-
álló arányosság immár 
klasszikussá vált képle-
tét adta meg (newtoni 
folyadék).

Nyilvánvaló, hogy a 
fizika legnagyobb jelen-
tőségű könyvei egyiké-
nek megjelenése szerző-

je tekintélyét öregbítette. 1689-ben az egyetem tanácsának képviselője 
lett a parlamentben.

A politikába azonban sohasem szólt bele. 1699-ben nagyjövedelmű 
állásba nevezték ki: a pénzverő hivatal igazgatója lett. 1703-ban a Royal 
Society Newtont elnökévé vá1asztja, és ezzel elérte a legnagyobb angol 
tudományos megbecsülést. Ez az ember, annyi sok tudományos ered-
mény megalkotója 1727. március 20-án húnyta le örökre szemét 84 éves 
korában.

Londonban a Westminster apátságban helyezték örök nyugalomra. 
Síremlékén a következő szavak olvashatók: 

Itt nyugszik Sir Isaac Newton, aki matematikai felfedezés alapján szin-
te isteni elemi erővel állapította meg a bolygók mozgását és pályáját, az 
üstökösök útját és a tengerjárás törvényét. Kimutatta a színek sajátságait 
és a fénysugarak közti különbséget, amelyet előtte senki még csak nem is 
sejtett. A természetet, a történelmet és a szentírást buzgón, éles elméjűen 
és megbízhatóan magyarázta. A a mindenekfelett álló isteni felséget tu-
dományosan hirdette, és életét evangéliumi egyszerűségben élte végig. 
Minden halandót örömmel tölthet el, hogy az emberiségnek ilyen dísze 
adatott.

Newton törekvése, hogy az összes fizikai jelenségeket mechanikai 
úton magyarázza, a XX. század elejéig uralkodó elv volt a fizikában. New-
tonnak ezt a gondolatát viszik tovább a klasszikus fizika későbbi nagyjai 
is, akik a hang-, a hő-, a fény- és az elektromos jelenségek összes meg-
nyilvánulásaiban csak a mozgást tekintették lényegesnek. Newton volt az 
elméleti fizika megalapítója. Ő volt az első, aki tudatosan használta együtt 
a matematikát és kísérletet, a fizikai haladás ezen két, nélkülözhetetlen 
segédeszközét. Egész munkássága a kísérletnek és elméletnek gondos 
mérlegelése. Előtte még senki sem értette úgy meg a ma már általánosan 
ismert tételt: 

Megfigyelni gondolkodás nélkül éppoly káros, mint gondolkodni 
megfigyelés nélkül.

Ő mondta még:
...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-

amott egy, a szokottnál laposabb kavicsot vagy szebb kagylót talál, míg 

az igazság nagy óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem 

előtt.

A természet semmit sem tesz hiába, s mindaz, ami sok ok révén történik, bár 

kevesebbel is megvalósítható lett volna, fölösleges. A természet ugyanis 

egyszerű, s nem használja a dolgok felesleges okait.

A természeti jelenségek magyarázatához nem szabad több okot felvenni, 

mint amennyi igaz, s amennyi a szóban lévő jelenség magyarázatához 

szükséges.

... azonos hatásokat ugyanazon okoknak kell tulajdonítani.

A fizika minden nehézsége, úgy látszik, abban áll, hogy mozgásjelenségekből 

a természet erőit kikutassuk, s azután ezeknek az erőknek a segítségével 

a többi jelenséget megmagyarázzuk.”

Nevét viseli:
Az erő SI mértékegysége

1 N = 1 kg m s-2

Newton-axiómák
I. Minden test egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, ha rá külső erő 

nem hat. 

II.  

I I I .  a kölcsönhatás törvénye, avagy az akció-reakció elve

I V.                                                  az erőhatások függetlenségének elve 

Newton-féle viszkoitási törvény
 a csúsztatófeszültség a deformációsebességgel 

arányos

Newtoni folyadék –nemnewtoni folyadék 
Azok a közegek, amelyeknél a csúsztatófeszültség és a defomációsebes-

ség között nem arányos kapcsolat áll azok a nemnewtoni közegek. A 
nemnewtoni közegekkel a reológia foglalkozik.

Newton-féle gravitációs törvény
       
 a tömegvonzás törvénye

Newton-féle interpolációs polinom
       

függvények közelítése    

Newton-Raphson- módszer
    képlet a nemlineáris egyenletek iterációs 

megoldására

Newton-Leibnitz-formula

  … képlet a határozott integrál kiszámítására

Forrás:
http://www-groups.dcs.st-and.acíműuk/~history/Mathematicians/Newton.html
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Az aktuális járványügyi helyzet jelentős változást hozott a GINOP-pályázat 
keretében elvégzendő tevékenységek kapcsán is. 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségének 
döntése alapján valamennyi rendezvény elmaradt, illetve online formá-
ban valósul meg az ősszel, a „felszabadult” munkaerő-kapacitás a pályá-
zati célok megvalósítására került átszervezésre. Ennek eredményeként a 
1,5 éves megvalósítási időszak során összesen négy tevékenység kapcsán 
működünk együtt külsős beszállítóval, minden egyéb tevékenységet a Tit-
kárság munkatársai látnak majd el: 

A MaVíz Titkárság munkatársai a pályázati követelményekben megha-
tározott tanulmányok, módszertani tervek elkészítésének előkészítéséhez 
adatgyűjtési, felmérési tevékenységet végeztek 2020 szeptemberétől a 
HR-vezetők, a műszaki vezetők, valamint a fizikai állományban dolgozó 
munkavállalók körében. Az üzemeltetők nagy arányban szolgáltattak 
adatot a jelenleg működő HR-gyakorlatokról, utánpótlási és humánerő-
forrás-fejlesztési stratégiákról, emellett válaszaikkal segítették a „kékgal-
léros” munkavállalói profil megalkotását. A beérkezett adatok feldolgo-
zásával elemző tanulmány, valamint a munkaerőpiaci helyzet kezelését 
célzó módszertan kerül kidolgozásra. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a tananyagfejlesztés az alábbi, „D” 
képzési körben engedélyeztetett modulokhoz:

1. Vízellátási alapismeretek 
2. Vízellátási üzemeltetési alapismeretek 
3. Ivóvíztisztítási alapismeretek 
4. Ivóvíztisztítás-üzemeltetési alapismeretek 
5. Csatornaművek alapismeretei 
6. Csatornahálózat-kezelői alapismeretek 

7. Szennyvíztisztítási alapismeretek 
8. Szennyvíztisztító telepek üzemeltetési alapismeretei 

A tananyagok elkészítésére két, a víziközmű-ágazatban több évtize-
des tapasztalattal rendelkező kollégát kértünk fel, aki már az engedélyez-
tetési eljárás során rendkívüli segítséget nyújtott: Bodor Dezsőt, a Szegedi 
Vízmű Zrt. korábbi műszaki igazgatóját, jelenlegi tanácsadóját, valamint 
Karászi Gáspárt, a FEJÉRVÍZ Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatóját. 

A tananyagok lektorálásában Szeverényi György, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
műszaki igazgatója működik közre. 

A MaVíz Ad hoc Oktatási Munkacsoportjának javaslatait figyelembe 
véve, a korábbi gyakorlattól eltérve az alacsony végzettségű munkavál-
lalók oktatását vízi közműves szakemberekre szeretnénk bízni a későb-
biekben. Az oktatói bázis létrehozása céljából megkezdődött az aktív, 
valamint a közelmúltban nyugdíjba vonult kollégák toborzása, aminek 
eredményeként már tíz fő csatlakozott a programhoz. 

A pályázat részeként a képzési programokban meghatározott felté-
teleknek megfelelő, oktatói tapasztalattal és/vagy ambícióval rendelkező 
szakemberek 2 napos didaktikai tréningen vesznek részt, várhatóan a jövő 
év elején. 

A képzések közül a 30 órás „Vízellátási alapismeretek” elméleti alapozó 
képzés kerül megvalósításra 2021 tavaszán és őszén összesen 4 helyszí-
nen, képzésenként 25 fő bevonásával. 

A pályázatban vállalt célok hosszú távú fenntarthatósága érdekében 
megkezdődött az előkészítés a „MaVíz Akadémia” mint engedélyezett fel-
nőttképzési intézmény létrehozása céljából. 

MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK 
KIDOLGOZÁSA ÉS OKTATÁSA 
A VÍZIKÖZMŰ-SZEKTOR 
TAGVÁLLALATAI SZÁMÁRA 
A GINOP-5.3.5-18 PÁLYÁZAT KERETÉBEN

KALÁCSKA-ROZMARING KATA
oktatásszervező, MaVíz

A K T U Á L I S

A Magyar Víziközmű Szövetség 2019 
szeptemberében adta be pályázati 
anyagát a GINOP-5.3.5-18 kódszámú, 
„Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség 
fejlesztését célzó tematikus projektek” 
című felhívásra azzal a céllal, hogy tag-
szervezeteit hosszú távon támogassa a 
már meglévő, valamint leendő munka-
társai szakmai képzését illetően.
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Áder János, a Magyar Köztár-

saság elnöke Bodor Dezső-

nek, a  Csongrád-Csanád 

Megyei Mérnöki Kamara 

elnökének, a Szegedi Vízmű 

Zrt. nyugalmazott műszaki 

igazgatójának „a víziköz-

mű-tervezés és -üzemelte-

tés, valamint a mérnökkép-

zés területén végzett több 

évtizedes, magas színvona-

lú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitünte-

tést adományozta. Az elismerést átadta Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-

get vezető miniszter.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4/2020. (II. 21.) Kgy. sz. 

határozata alapján Szegedért Emlékérmet adományozott Bodor Dezső-

nek, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatójának a városért végzett tevé-

kenysége elismeréseként.

Rácz Attila István

Pannon-Víz Zrt., elnök-vezérigazgató
2020. szeptember 1-től

Az okleveles közgazdász, valamint nemzetközi 

MBA-diplomával rendelkező szakember jól is-

meri a szektort, hiszen korábban dolgozott több 

hazai víziközmű-szolgáltatónál, de irányított már 

önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő cégeket 

is. Célja, hogy Pannon-Víz Zrt. a jelenleginél kor-

szerűbben, hatékonyabban működjön, és az átalakuló ágazat vezető sze-

replőjévé váljon.   

Brandstätter Gábor

Tettye Forrásház Zrt., vezérigazgató
2020. szeptember 24-től

A közgazdász-, településmérnök- és energetikai 

szakmérnöki diplomával rendelkező szakember 

karrierje a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél kezdődött. 

Dolgozott több víziközmű-szolgáltatónál, tanács-

adóként is, és számos külföldi projektben is részt 

Az elismerést átadta Dr. 

Botka László polgármester: 

„Szegedet a napfény váro-

saként ismerik leginkább, 

de legalább ennyire a víz 

városa is, amely megszüle-

tését is szeretett folyónk-

nak, a Tiszának köszönheti. 

Nem véletlen hát, hogy ki-

emelten nagyra becsüljük 

vízügyi szakembereink ér-

tékes munkáját. Bodor Dezsőt, a Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgatóját 

Szegedért Emlékéremmel jutalmazzuk. Köszönjük neki, hogy részt vett a 

szegedi szennyvíztisztító telep korszerűsítésében. Köszönjük, hogy a Sze-

ged jelképének is számító Öreghölgy felújítását is megszervezte, és akkor 

is számíthattunk rá, amikor a 2006-os árvíz idején a Tisza rekordmagasan 

tetőzött. Hála neki a szegedi vízgazdálkodás terén végzett értékes mun-

kájáért!”

vett. Vezérigazgató ként célja, hogy a szorgalomra és a célirányos, haté-

kony munkavégzésre alapozva a 128 éves múltra visszatekintő infrastruk-

túrát a lehető legnagyobb gondossággal, felelős gazdálkodással működ-

tessék, továbbá a jelenleg is folyó szennyvíztelep-fejlesztéshez hasonlóan 

további beruházásokat valósítsanak meg a térségben, ezzel szolgálva úgy 

a fogyasztók, mint a tulajdonosok és munkatársak megelégedését. 

 

Krenner Róbert

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt., 
vezérigazgató
2020. szeptember 28-tól

Villamosmérnökként 1984-ben került a VASIVÍZ Zrt. 

jogelődjéhez, majd a munka mellett megszerezte 

előbb a vízellátási, vízkezelési, majd a csatorná-

zás-szennyvízkezelés szakmérnöki diplomákat. A 

cégnél eltöltött 36 év alatt műszaki ellenőri, tervezői, főművezetői, üzem-

viteli osztályvezetői, szolgáltatási igazgatói, főmérnöki pozíciókat töltött 

be. A 207 önkormányzati tulajdonossal működő részvénytársaságnál a 

szakmaiság megtartása mellett a gazdaságos, minőségi üzemeltetést, 

illet ve a korrekt partneri kapcsolatokat szeretné erősíteni.

BODOR DEZSŐ A MAGYAR ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJÉT (POLGÁRI TAGOZAT)
ÉS A SZEGEDÉRT EMLÉKÉRMET VEHETTE ÁT 
2020. OKTÓBER 23-ÁN

ÚJ ELSŐSZÁMÚ VEZETŐK A
SZOLGÁLTATÓ TAGVÁLLALATOKNÁL

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
(Fotó: Miniszterelnökség) Szegedért Emlékérem (Fotó: Iványi Aurél)

Osszeallitotta:
KREITNER KRISZTINA
a MaViz PR- es marketingmenedzsere,
kreitner.krisztina@maviz.org



 

AZ ÉV CIKKE 
„Év cikke" díjat alapít a MaVíz és a Vízmű 

Panoráma! 
 

2021-től évente két kategóriában kerül odaítélésre a díj: 
"Víz és tudomány" és "Szolgáltatók szemével" 

kategóriákban 
 
 

 
A cikkekre a MaVíz honlapján lehet  

majd szavazni 
 

Információ és szavazás: 
http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/az_ev_cikke_dij 

A díjak átadására minden évben a Víziközmű 
Konferencián kerül majd sor 
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