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Ezúttal igyekeztünk olyan 
számot összerakni, mely a 
nyári pihenés idején is hű 
társuk lehet! Talán kicsit tá-
volabb visz a mindennapok 
küzdelmeitől és szakmánk 
mélységeibe, szépségeibe 
enged betekintést.

Az első cikk rögtön azt 
mutatja be, hogy milyen 
szoros a kapcsolat szak-
mánk egyik alaptudománya, 

a hidraulika, közelebbről a vízellátó hálózatok tranziens áram-
lása és az emberi test artériahálózatában kialakuló véráramlás 
között. Megtudható belőle, hogy hogyan lehetséges mérnöki 
módszerekkel a kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) megbe-
tegedések kezelésének segítése, támogatása.

Alapos tanulmány mutatja be utána a Dél-pesti Szennyvíz-
tisztító Telep bioszűrő-fokozatát. Részletes elemzést olvasha-
tunk kialakításáról, működéséről, hatékonyságáról, az üzemel-
tetés során szerzett tapasztalatokról. 

A lecserélt vízmérők visszamérésének tapasztalatairól 
bemutatott elemzés mindenki számára hasznos lehet, aki a 

mérőcserénél optimalizálásra törekszik. A jogi környezet adta 
lehetőségek hatékony kihasználása a jelenlegi gazdasági kör-
nyezetben minden szolgáltató kiemelt érdeke.

Ügyfélszolgálati munkához kapcsolódó cikkünkben a szer-
zők a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati felelősségvál-
lalás kapcsolatát vizsgálják saját társasági példájukon keresztül.

A MaVíz a „Munkaerőpiaci alkalmazkodó-képesség fejlesz-
tését célzó tematikus projektek” elnevezésű GINOP projektben 
végzett adatgyűjtés, felmérés eredményeiről indít ebben a lap-
számban cikksorozatot. Az ágazat HR és műszaki vezetői ill. a 
fizikai állomány körében végzett adatgyűjtés eredményeivel is-
merkedhetnek meg, mintegy környezetrajzot kapva az ágazat 
jelenlegi emberi erőforrásáról.

Az „Ahogy én látom” rovatban arról olvashatnak, mennyire 
hosszútávú, sok szempontot figyelembe vevő és mérlegelő elő-
relátás szükséges a vízgazdálkodást érintő jó döntések megho-
zatalában.

„Portré” sorozatunkban a Borsodvíz Zrt első emberét, szak-
mai életét, motivációit, vezetői felfogását ismerhetik meg.

A nyárra kívánunk Önöknek jó pihenést, a munkához sok erőt, 
jó egészséget!

* Kurdi Viktor, VP 2020/1. 

„Szolgáltatási kötelezettség 
iránt érzett felelősség”*
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A hálózatban kialakuló áramlást leíró matematikai módsze-
rek fejlesztése már 1936-ban megindult [Cross], napjainkban az 
interneten is hozzáférhető ingyen letölthető programcsomag 
áll rendelkezésre (EPANET, [Rossman]). A HDR Tanszékén 1950 
óta folynak ilyen irányú munkák [Fűzy, Halász és társai], és a 
tanszék ipari feladatok és hallgatói munkák végzésére egyaránt 
alkalmas saját fejlesztésű programcsomaggal rendelkezik.

Eben az áttekintésben nem térünk ki sem az áramlást le-
író egyenletek ismeretesére, sem a megoldás matematikai 
módszereire, az érdeklődők ezt megtalálják pl. az [Almássy és 
társai] cikkben. A későbbi összehasonlítás céljából csak annyit 
jegyzünk meg, hogy az állandósult áramlás algebrai egyenletek-
kel írható le, az egyenletrendszer iteratív megoldásaként kapjuk 
meg az áramlás főbb jellemzőit, a csomóponti nyomások és az 
ágáramok értékét. 

E matematikai módszer kipróbált, ellenőrzött, az eredmé-
nyeket számos esetben mérésekkel összehasonlították [Halász 
és társai]. Ezért gondos adatelőkészítés és kellő hidraulikai is-
meretek birtokában lévő felhasználó esetén a numerikus szi-
mulációval nyert eredmények megbízhatóak.

2) ÁLLANDÓSULT ÁRAMLÁS TÁVFŰTŐHÁLÓZATOKBAN
A távfűtőhálózatok numerikus szimulációja nemcsak az ágára-
mok és a csomóponti nyomások meghatározását igényli, ha-

tására áramlik a közeg, akkor nyílt felszínű vagy csatorna-
áramlást vizsgálunk.

• Ha a vezetékben meleg vizet keringtetünk, a keringtetés cél-
ja fűtés és a hálózati meleg víz biztosítása, akkor távfűtőhá-
lózat a vizsgálatunk tárgya.

• Ha az áramlási állapot nem állandósult, hanem időben vál-
tozó (pl. csőtörés, szivattyúkiesés vagy frekvenciaváltós sza-
bályozás működése stb.), akkor a vízhálózat tranziens folya-
matait kívánjuk nyomon követni.

• Végül ha a „csőhálózat” nem acélbeton csövekből épül fel, 
hanem könnyen deformálódó vezetékekből, mint például az 
emberi érhálózat, akkor a nagyvérkör artériás hálózatában 
kialakuló véráram és vérnyomás viszonyok számítása a cél.

Nézzük meg kissé részletesebben a fenti eseteket.

1) ÁLLANDÓSULT ÁRAMLÁS VÍZHÁLÓZATOKBAN
A vízhálózat ágakból és csatlakozásokból épül fel, matematikai 
szempontból az ilyen struktúra neve gráf. A csövek (ágak, élek) 
és csatlakozások (csomópontok, csúcsok) a gráf elemei. Ismer-
tek azok a gráfelméleti módszerek, amelyek használatával egy 
adott hálózat „leképezhető” a számítógép memóriájába [Al-
mássy és társai]. A gráfelmélet napjainkban elért eredményei a 
vízhálózatokra is érvényesek [Wéber és tárasai].

BEVEZETÉS
Ez a tanulmány a Magyar Víziközmű Szövetség szakmai folyóira-
tában, a Vízmű Panorámában jelenik meg, és e folyóirat olvasói 
a hálózatokhoz természetesen a földbe fektetett acélbeton stb. 
hálózatokat társítják, az áramláshoz az állandósult, „normál” 
üzemviteli áramlást, a folyadék pedig ivó- vagy szennyvíz lehet.

Az alábbi áttekintés azt mutatja be, hogy ez a cím ennél sokkal 
szélesebb területet fed le, és hogy ebből a bővebb témakörből 
a BME Hidrodinamikai Rendszerek (HDR) Tanszék munkatársai 
mely részterületekkel foglalkoznak kutatás és alkalmazás szintjén. 

• „Alapesetnek” tekintjük, amikor környezeti hőmérsékletű víz 
áramlik a hálózatban, az áramlás állandósult, a csőhálózat 
pedig földbe fektetett acél-, öntöttvas, KPE stb. csövekből 
épül fel. Ha az áramló víz kitölti a rendelkezésére álló csőke-
resztmetszetet, akkor a vízhálózatok állandósult üzeméről 
beszélünk, ha a szelvény részben kitöltött és gravitáció ha-

VÍZ ÉS TUDOMÁNY

Áramlás
hálózatokban

HALÁSZ GÁBOR 
Professor Emeritus
BME Hidrodinamikai Rendszerek tanszék

ghalasz@hds.bme.hu

KIVONAT  Ez az áttekintés megmutatja, hogy a vízhálózatokban 
és az emberi artériahálózatban kialakuló áramlás leírásához 
hasonló matematikai eszközöket használunk. A hálózat (a gráf) 
leírása azonos módszerekkel történik, és újabb egyenleteket 
igényel az élő érszakaszokat jellemző deformáció leírása.  

KULCSSZAVAK Állandósult áramlás, tranziens áramlás, 
artériás véráramlás



5
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

1
/

3

4) VÉR ÁRAMLÁSA AZ ARTÉRIAHÁLÓZATBAN 
Talán a víz- és a távfűtőhálózatok üzemeltetésével foglalkozó 
mérnökök számára nem nyilvánvaló a kapcsolat a vízhálózat-
ban lezajló tranziens áramlás és az artériahálózatban kialakuló 
véráramlás között. Látni fogjuk azonban, hogy a hálózati struk-
túrában nagyon sok a hasonlóság, a vér nyomása és a sebessé-
ge közötti kapcsolat megfogalmazására is részben ugyanazokat 
az egyenleteket használjuk. Természetesen ezek az egyenletek 
kiegészülnek az élettani-anatómiai törvényszerűségek matema-
tikai megfogalmazásával.

Az artériás véráramlás numerikus szimulációjával azért ér-
demes foglalkoznunk, mert tudjuk, hogy Magyarországon a ha-
lálesetek 54%-át kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) beteg-
ségek okozzák. Az artériahálózatban kialakuló vérnyomás- és 
vérsebességértékek (hemodinamikai paraméterek) numerikus 
szimulációja azt eredményezi, hogy mérnöki módszerekkel se-
gítjük a kardiovaszkuláris betegségek diagnosztizálását és terá-
pia javítását, röviden a kardiológus és az érsebész munkáját.

4.1. AZ ARTÉRIAHÁLÓZAT
Az 1. ábra kapcsán elevenítsük fel élettani-biológia ismeretein-
ket! Az élő emberi szövetek friss vérrel való ellátását a nagyvér-

nem az ágak elején és végén lévő hőmérséklet is a meghatá-
rozandó ismeretlenek között szerepelnek. Az új ismeretlenek 
meghatározásához a kazánok (hőcserélők) energiaegyensúlyát 
és a csomópontokban a keveredést leíró egyenleteket is fel kell 
írnunk. 

Bár az ivóvízhálózatok modellezéséhez képest az ismeretle-
nek száma jelentősen nő, a megoldó program struktúrája és a 
felhasznált matematikai módszerek nem különböznek minősé-
gileg az ivóvízhálózatoknál használt módszerektől.

A HDR Tanszéken saját fejlesztésű program használatával 
számos hazai nagyváros távfűtőhálózatának ellenőrzése, új hő-
központok telepítésének elemzése, általában hálózatfejlesztés 
volt lehetséges, a részletekről lásd [Tompa F. és társai] tanul-
mányát.

3) TRANZIENS FOLYAMATOK SZIMULÁCIÓJA VÍZHÁLÓZATOKBAN
Víz- és csatornaműveknél, távfűtőműveknél az állandósult üze-
mállapot számítása és az ezzel kapcsolatos üzemviteli feladatok 
megoldása napi feladat lehet. Egy esetleges üzemzavar vagy 
tervezett beavatkozás hatására kialakuló tranziens áramlási 
folyamatok szimulációjának igénye ritkábban jelentkezik. Tipi-
kusan ilyen esemény az áramkimaradás miatti szivattyú kiesés, 
vagy frekvenciaváltóval történő szivattyúindítás menetrendjé-
nek szimulációja.

A tranziens áramlás leírására parciális és közönséges diffe-
renciálegyenletek és algebrai egyenletek alkalmasak. Ilyen 
folyamatok numerikus szimulációjához szabadon letölthető 
programcsomagot nem reklámoznak az interneten, és az eset-
leg rendelkezésre álló programcsomag használata magasabb 
szintű matematikai és áramlástani felkészültséget kíván, mint 
az állandósult állapot szimulációja. 

A HDR Tanszékén kifejlesztettünk egy e feladatok megoldá-
sára alkalmas programcsomagot. Az üzemvitel során felmerülő 
problémákra gyakran a rendszert üzemeltető cég munkatársa-
inak és a HDR Tanszék munkatársainak együttműködése ered-
ményezi a megnyugtató megoldást. A cég műszaki-gazdasági 
érdekeit szem előtt tartva az eredményeket általában nem pub-
likálják.

kör artériahálózata biztosítja. A nagyvérköri vénás hálózat gyűjti 
össze a szén-dioxidban gazdag vért, amelyet a szív a kisvérkör-
be pumpál (tüdőartéria). A tüdőben a vér oxigénben dúsul, és 
a tüdővénán keresztül kerül a friss vér ismét a nagyvérkör arté-
riahálózatába. Az artériás és vénás hálózatrészek között a mik-
rocirkuláció teremt kapcsolatot. 

A nagyvérkör „nagynyomású” része az artériás rész, az 
1. ábra vázlatán a jobboldali alsó piros ív. A kardiovaszkuláris 
megbetegedések (pl. magas vérnyomás, érszűkület, érelmesze-
sedés stb.) a nagyvérkör artériás részének betegségei, ezért ez-
zel a részhálózattal foglalkozunk a továbbiakban.

Az 1. ábra bal oldali képe alapján egyszerű vázlatot készíthe-
tünk a nagyvérkör artériahálózatáról (lásd: 2. ábra). Az artéria-
hálózat felépítését tekintve „hasonló” a vízhálózathoz: érszaka-
szok (ágak) érelágazásokban (csomópontokban) kapcsolódnak 
egymáshoz. 

Az artériás hálózat strukturális szempontból szinte teljesen 
fastruktúra, ez azt jelenti, hogy végtagjainkhoz, belső szerveink-
hez csak egy úton jut el a friss vér, az artériás hálózatban nincs 
(illetve alig van) hurok. A hálózat „kezdőpontja” a szív, a vég-
pontok a „perifériák”, itt az artériahálózat mikrocirkulációban 
folytatódik és kapcsolódik a vénás rendszerhez. 

4.2. AZ ARTÉRIÁS VÉRÁRAMLÁS
Az artériás hálózatrészekben a szív pumpafunkciója tart 
fen (kvázi) periodikus áramlást. A véráramlás kialakulásá-
ban nagy szerepe van a könnyen deformálódó érfalaknak, 
ezért az áramlást leíró egyenletekkel együtt az érfal defor-
mációját leíró egyenleteket is számításba kell vennünk.

A „klasszikus” vezetékanyagokra (fém-, beton-, KPE 
stb.) jellemző, hogy a hálózati nyomásváltozás hatására 
a Hooke-törvény szerint deformálódnak: a rugalmassági 
határon belül a deformáció arányos csőfalban ébredő fe-
szültséggel, ez a deformáció a csőfal rugalmassági modu-
lusával jellemezhető. 

Ezzel szemben az élő érfal deformációja viszkoelaszti-
kus, azaz a deformáció nemcsak a belső nyomástól, hanem 
az időtől is függ (a nyomásdeformáció grafikon „hiszteré-1. ábra: Az emberi kis- és nagyvérkör vázlata, https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_03_017
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zist” mutat, lásd [Kullmann és társai]). Az ilyen típusú anyagok 
feszültségdeformáció kapcsolatát az un. Stuart-modellel tudjuk 
közelíteni, a modell kapcsolási vázlatát mutatjuk a 3. ábrán. To-
vább nehezíti a helyzetet, hogy az E1  és E2 rugalmassági modu-
lusok sem állandók, hanem a deformáció értékétől is függenek.

A véráramlás leírására az 1D Euler-egyenletet használjuk 
[Gruber], amelyet az anyagmegmaradás (kontinuitás) egyen-
lettel és az érfal deformációját leíró egyenletekkel együtt kell 
megoldanunk. Ez az egyenletrendszer tartalmaz parciális és 
közönséges differenciálegyenletet és algebrai egyenletet is. 

Természetesen a numerikus 
megoldás útját kell járnunk, és 
az egyértelmű megoldáshoz kez-
deti és peremfeltételek is szüksé-
gesek. Itt sem a megoldás nume-
rikus lépéseit, sem a kezdeti és 
peremfeltételeket nem foglalko-
zunk, a részletek megtalálhatók 
pl. [Halász, 2007] könyvében. 

A numerikus megoldás ered-
ményként időlépésenként kap-
juk meg az artériahálózat diszk-
rét pontjaiban a vérnyomás, a 
vérsebesség és a deformálódó 
érátmérő értékeit. A továbbiak-
ban néhány eredményt muta-
tunk be.

4.3 ÉRSZŰKÜLET HATÁSA AZ ARTÉRIÁS VÉRÁRAMLÁSRA
Az artériás véráramlás numerikus megoldása alkalmas arra, 
hogy segítségével különböző kardiovaszkuláris megbetegedé-
seket, például érszűkületet (stenosis) modellezzünk. Vizsgáljuk 
meg a 2. ábrán az A38 jelű ág (arteria iliaca externa dextra) be-
szűkülését. Az egészséges (8 mm) érátmérőből kiindulva foko-
zatosan csökkentsük a szűkület átmérőjét 2,2 mm-ig. Néhány 
számítást végrehajtva megfigyelhetjük, hogy egy ér fokozatos 
elzáródása milyen hatással van a jobb láb vérellátására.

A 4. ábrán mutatjuk be a számítások végeredményét: a szű-
kület csökkenő átmérőjének függvényében ábrázoltuk a jobb 
lábba jutó véráram mennyiségét. Azt látjuk, hogy kb. 4 mm át-
mérőig nem tapasztalható érdemi változás a véráramban. Csak 
ha az eredeti átmérő felénél kisebbre csökken a szűkület át-
mérője, akkor tapasztalható a véráram csökkenése. Ez az ered-
mény összhangban van az orvosi tapasztalatokkal.

4.4. A TESTMOZGÁS HATÁSA AZ ARTÉRIÁS VÉRÁRAMLÁSRA
Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a testmozgás hatást gyakorol az arté-
riás véráramlásra. Egyrészt a testmozgás közben megnövekszik 
a pulzusszám (a szívperiodusok percenkénti száma), másrészt 
az egyes testrészek (karok, lábak stb.) periodikus lengőmozgá-
sa intenzívebb véráramlást idézhet elő a végtagokban. A vérá-
ramlás numerikus szimulációja lehetővé teszi, hogy az ered-
ményben megmutassuk a pulzusszám és a mechanikai mozgás 
hatását. A részletes eredmények megtalálhatók [Szabó V.] ta-
numányában.

Egy futópadon futó önkéntest felszereltünk biomarkerek-
kel, amelyek segítségével a test jelölt pontjainak (lásd: 5. ábra) 
időbeli helyzetét tudtuk mintavételezni. Ebből a pozíciójelből 
sebességet és gyorsulást tudtunk számolni, és a mozgó test-
részekhez kötött mozgó koordinátarendszeren felírt mozgás-
egyenletben figyelembe tudtuk venni ezeket a térerőket. Futás 
előtt és közvetlenül a futás után pulzusszámot mértünk.

2. ábra: 
Az artériahálóza
modellje

3. ábra: Viszkoelasztikus érfal 
Stuart-modellje
(Jelölések: 
E1,E2 rugalmassági modulus; 
ɛ1, ɛ2  fajlagos deformáció; 
𝜂2 kinematikai viszkozitási tényező,
𝜎 feszültség)

4. ábra: Az A38-as ágon áthaladó térfogatáram a szűkület átmérőjének függvényében
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keresztül nem jut elég 
vér az agyba. Ezt szűkü-
letet operálni szokták, és 
a műtét alatt álló ágat 
ki kell zárni a cirkuláci-
óból. Így a műtét ideje 
alatt természetellenesen 
aszimmetrikussá válik a 
Willis-kör vérellátása. 

A Willis-körrel kiegészí-
tett artériahálózat lehető-
séget ad arra, hogy szimu-
láljuk az aszimmetrikus 
műtéti állapotot, felügyel-
jük az egyes agyi ágakban 
folyó véráramokat, és tá-

mogassuk az érsebész döntését arról, hogy a műtét milyen for-
mában végezhető el.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az „Áramlás hálózatokban” címszó mögött általában víz- és csa-
tornahálózatok vagy távfűtőművek állandósult üzeméről szok-
tunk beszélni. Ritkábban kerül szóba e hálózatokban kialakuló 
tranziens folyamatok kezelése.

Kilépve a tradicionális mérnöki keretekből, megmutattuk, 
hogy az artériás véráramlás sok részlete ugyanazokkal a ma-
tematikai eszközökkel írható le, mint a vízhálózatok tranziens 
jelenségei. Az artériás véráramlás szimulációjának eredményei 
akkor lesznek „életszerűek”, ha az anatómia és az élettan tör-
vényszerűségeit is matematikai formába öntjük és beépítjük 
egyenleteink közé. A nyert eredményeket mindig összevetjük 
az orvos kollégák által mért eredményekkel. Nem feledhetjük, 
hogy az élő szervezet mindig egyedi, és eredményeink soha 
nem olyan determinisztikusak, mint amilyeneket az élettelen fo-
lyamatok leírásából kaphatunk. Mindezek ellenére mérnök-or-
vos együttműködése – például a váráramlás terén – hozzájárul 
az orvos munkájának sikeréhez, és az újszerű kérdésfeltevések 
segítségével a mérnöki terület fejlődéséhez is.

Egy részletet mutatunk az eredményekből: futás előtt (nyu-
galomban) a páciens vérnyomás 148/105 mmHg (szisztolé/di-
asztolé), a pulzusszám 82/min volt. A 12 km/h sebességű futás 
alatt a pulzusszám 150/min értékre emelkedett. Ha csak a pul-
zusszám növekedésének hatását vizsgáljuk (a karok és lábak 
mozgását nem), akkor a 6. ábra pontozott grafikonját kapjuk 
(a testrészek állnak), 255/225 mmHg értékre növekedett a vér-

nyomás. Ha figyelembe vesszük 
a karok és lábak mozgását is, ak-
kor a 6. ábra folytonos vonala az 
eredmény, 275/225 mm szisztolé/
diasztolé értékekkel.

4.5 AZ AGY VÉRELLÁTÁSA
A 2. ábrán mutatott artériagráfot 
kiegészíthetjük az agy vérellátá-
sát biztosító érszakaszokkal. A 7. 
ábrán mutatott hurok, az un. Wil-
lis-kör az A19 és A20 jelű ágakon 
(arteria carotis) és az A05 és A23 
jelű ágakon (arteria vertebralis) ke-
resztül kapcsolódik a 2. ábra háló-
zatához. A Willis-körből kiágazó ar-
tériaszakaszokon keresztül kapnak 
vért az agy különböző területei.

Gyakran előfordul, hogy az A19 vagy az A20 jelű ágakon az 
évek során szűkület alakul ki, és a beszűkült  érkeresztmetszeten 
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7. ábra: Willis körmodellje
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technológia (nitrifikáció + utódenitrifikáció) formájában került 
megvalósításra (BIOFORTM, 1. ábra). A hatékony utódenitrifiká-
ció biztosítása érdekében biológiailag könnyen bontható külső 
szerves szubsztrátot (metanol) adagolnak. A foszfor eltávolítása 
kémiai úton valósul meg, vegyszeres kicsapással, alapvetően az 
elő-, valamint az utóülepítés során. Az alkalmazott vas (III)-klorid 

adagolására az ülepítőket megelőzően kerül sor. A bioszűrési 
fokozatban (utó-denitrifikációt megelőzően) még lehetőség van 
vegyszeradagolásra az elfolyó TP-koncentráció alacsonyan tar-
tása érdekében.

1. BEVEZETÉS
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 1966. évi üzembe helyezése 
óta mind mechanikailag, mind biológiailag tisztítja a főváros XVIII., 
XIX., XX. és XXIII. kerületeiben képződő szennyvizet. A tisztítómű 
hidraulikai kapacitása a kezdeti 30 000 m3·nap-1-ról a fejlesztések 
hatására 80 000 m3·nap-1-ra (~300 000 LEÉ) emelkedett. A tisztí-
tótelep hidraulikai terhelése az utóbbi évtizedekben közel állan-
dó ~60 000 m3·nap-1. A biológiai tisztítás 1999-ig 
kizárólag a szerves szennyező komponensek 
biodegradációját jelentette nagy terhelésű ele-
veniszapos technológia alkalmazásával. 

A tisztított szennyvizet befogadó, mindkét 
végén zsilipelt Ráckevei-Soroksári-Duna (RSD) 
kis vízhozamából (átlagosan 40 millió m3 víz-
térfogata üzemszerű vízpótlás esetén nyári 
időszakban 1,5-2,5, míg télen 3-5 hét alatt cse-
rélődik ki) adódóan lényegesen érzékenyebb az 
eutrofizációt okozó növényi tápanyagok (N és 
P) bevezetésére, mint a Duna főága. Ezen okból 
szükségessé vált a tisztítómű technológiájának korszerűsítése, 
amelynek eredményeként 1999-ben egy kompakt, elsősorban 
a nitrogéntartalom biológiai átalakítását, eltávolítását biztosí-
tó második biológiai tisztítási fokozattal egészült ki a korábbi 
technológia. A második biológiai fokozat kétlépcsős bioszűrős 
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A Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepen üzemelő nitrogéneltávolító 
bioszűrő-fokozat szerepe, 
teljesítménye és üzemeltetésének 
tapasztalatai
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KIVONAT  A biológiai nitrogéneltávolítás a nagy terhelésű 
eleven iszapos szennyvíztisztító rendszerek esetében nehezen 
kivitelez hető, hiszen a nitrifikáló baktériumok kizárólag alacsony 
szervesanyag-terhelés, illetve magas iszapkor esetén képesek a 
biomasszában felszaporodni. A nitrogéneltávolító mikroorganiz-
musok szelektív szaporítását lehetővé tevő biofilmes technológiák 
alkalmazásával a nitrogéneltávolítás lényegesen nagyobb teljesít-
ménnyel/sebességgel, kompakt reaktorokban is megvalósítható. 
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep eleveniszapos technológája, az 
alkalmazható alacsony iszapkor és a magas iszapterhelés mellett 
a szerves szénvegyületek bontását képes elvégezni. A nitrifikáció 
és azt követő denitrifikáció döntő hányada a bioszűrési foko-
zatban (BioforTM) megy végbe. Az utódenitrifikációhoz  kiegészítő 
szénforrás (metanol) adagolnak. A nitrifikációs szűrőkben 
képződő nitrát kisebb hányada visszavezetik az eleveniszapos 
rendszer elődenitrifikációs reaktoraiba. Cikkünkben ismertetjük a 
nitrifikáció és denitrifikáció mikrobiológiai, valamint technológiai 
vonatkozásai, különös tekintettel az utódenitrifikáció kiegészítő 
szénforrás (metanol) igényére és annak a mikroorganizmus 
közösségre gyakorolt szelektív hatására. Bemutatjuk a tisztítómű 
kétlépcsős biológiai fokozatának technológiai sajátosságaiból 
adódó üzemi tapasztalatainkat. 

KULCSSZAVAK nitrifikáció, utódenitrifikáció, oxikus és anoxikus 
viszonyok, bioszűrési technológia, BIOFORTM, külső szénforrás, 
metanol, metilotróf organizmusok, autotróf organizmusok, 
térfogati terhelés, bioszűrők visszamosása, mikroszennyezők 
eltávolítása, ko-metabolizmus

1. ábra: BIOFORTM nitrifikációs (balra) és utódenitrifikációs (jobbra) bioszűrők
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nitráttá oxidálását a nitritoxidálók (NOB = Nitrit-Oxidáló Bakté-
riumok) végzik az alábbiak szerint:

Az első reakcióból több energia nyerhető, azaz az ammó-
nium oxidációja kedvezőbb az energianyerés szempontjából, 
mint a nitrit oxidációja. A nitrifikálók az ammónium mellett 
külön szénforrás felvételére is szorulnak, hiszen nem szerves 
anyagot fogyasztanak. A szénforrás a szén-dioxid, amelyet bi-
karbonát (HCO3-) formában hasznosítanak. Tehát az ammónia 
energiaforrásként funkcionál, a szén-dioxid pedig szénforrás-
ként a sejt szervesanyagának felépítéséhez (akár a növények-
nél). Mindeközben oxigént lélegeznek, vagyis aerobok (3. ábra), 
ezért a nitrifikációért felelős reaktorzónát levegőztetni kell.

A denitrifikáló mikroorganizmusok a nitrátot nitriten keresz-
tül molekuláris nitrogénné redukálják O2-hiányos (anoxikus) 

2. A NITRIFIKÁCIÓ ÉS A DENITRIFIKÁCIÓ FONTOSABB 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK ISMERTETETÉSE
2.1 A SZENNYVÍZ NITROGÉNFORGALMA 
A természetes nitrogénciklus lépései zajlanak le a szennyvíz 
tisztítás folyamatában is. A nitrogéneltávolítás ezeken a termé-
szetes folyamatokon alapul, de az egyes lépések nem azonos 
súlyúak. A szennyvíztisztítási technológia szempontjából az 
ammonifikációnak, a nitrifikációnak és a denitrifikációnak van 
kiemelkedő szerepe a nitrogénforgalomban (2. ábra).

Az ammonifikáció során a mikroorganizmusok a szerves kö-
tésbe épült nitrogént szabadítják fel ammónia formájában az 
általános lebontási folyamatok során. A szennyvíztisztításban 
a befolyó víztől az elfolyó, tisztított szennyvíz felé haladva az 
ammonifikáció szerepe egyre jobban csökken úgy, ahogyan a 
szennyvíz szervesanyag-tartalma is fogyatkozik.

A következő lépésben a nitrifikálók a szennyvíz ammóniatar-
talmát két lépésben oxidálják. Az ammónia nitritté alakítását az 
ammónia-oxidáló (AOB = Ammónia-Oxidáló Baktériumok; AOA 
= Ammónia-Oxidáló Archeák, azaz ősbaktériumok), majd a nitrit 

környezetben (2. ábra). Nitrogénig futó folyamat végén az inert 
gáz a légkörbe távozik, ez történik a gázhalmazállapotú közti-

termékekkel is. Heterotróf és organot-
róf szervezetek, azaz szénforrásként és 
energiaforrásként is szerves anyagokat 
használnak (3. ábra). A nitrát a légzés 
során alakul át. Az oxigén gátló hatású a 

denitrifikáció enzimeire (szintézis), ráadásul az aerob lebontás 
energetikailag is kedvezőbb a baktériumok számára. Nitrátlég-
zésre oxigénmentes környezetben váltanak, vagyis fakultatív 
anaerobok. A denitrifikációhoz szükséges enzimek szintézise 
induktív, vagyis az ehhez szükséges környezeti feltételek mel-
lett történik. A nitrát/nitrit jelenléte nem minden esetben szük-
séges, gyakran önmagában az anaerob környezet is elegendő 
lehet, de valójában mikroorganizmusonként eltérő, komplex 
szabályozás rendszeren alapul az enzimek előállítása (Carreira 
és mtsai, 2018; Hong és mtsai, 2019; Moir és mtsai, 1995). 

Az előzőkből következik, hogy ha nitrogéneltávolításra sze-
retnénk a denitrifikálókat használni, akkor tilos levegőztetni a 
reaktorteret és tápanyagként egyszerű szerves vegyületekről 
kell gondoskodni. Ez utóbbi származhat belső és külső forrás-
ból is. A belső szénforrás általában a nyers szennyvízben jelen-
lévő vagy az iszap hidrolízise során képződő szervesanyag, a 
külső szénforrás pedig valamilyen ipari maradékanyag (sörfő-
zőkből, tejüzemekből, cukoriparból) vagy ipari termék (metanol, 
etanol, ecetsav). 

2.2 A TARTÓZKODÁSI IDŐ ÉS A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA
A nitrifikáló baktériumok relatíve kis mennyiségű energiához 
jutnak az ammónium és a nitrit oxidációjából, így a reproduk-
ciós/generáció idejük meglehetősen hosszú, lassan szaporod-
nak, ennélfogva a populációjuk mérete is kicsi marad. A szerves 
anyagokon szaporodó organotrófokhoz hasonlítva kifejezetten 
kicsi a populációméret. Általában a kommunális és ipari szenny-
vízben a széntartalmú szennyeződés sokkal nagyobb koncent-
rációban jelenik meg, mint a nitrogéntartalmú. Az organotróf 
baktériumok növekedéséhez mindig több tápanyag áll rendel-
kezésre. Ráadásul az organotróf baktériumok több energiát 

3. ábra: A nitrifikáló és a denitrifikáló mikroorganizmusok sejtélettani folyamatainak lényegi 
magyarázata

2. ábra: A nitrogén körforgása a szennyvíztisztítási műveletek során
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2.3 A NIRIFIKÁLÓ ÉS DENITRIFIKÁLÓ MIKROORGANIZMUSOK 
ÉLETTANI IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSE
A nitrifikálók esetében a műtárgyra érkező ammóniakoncent-
ráció adott, viszont a megfelelő oxigénbevitelről természete-
sen gondoskodni kell. Mivel a hidrogénkarbonátot használják 
szénforrásként, figyelni kell arra, hogy a megfelelő mértékű 
bikarbonát-lúgosság rendelkezésre álljon. Felvételéhez a szén-
dioxidnak bikarbonát formává kell alakulnia a vízben, amely 
7-es pH feletti érték mellett valósulhat meg. 10 és 20˚C közötti 
hőmérséklet esetén 7,0-8,5 pH-érték jellemző a legtöbb eleve-
niszapos technológiára, így ez a feltétel általában önmagától 
megvalósul. A hiányzó bikarbonát-lúgosság különböző karbo-
nát/bikarbonát-vegyületekkel (pl. kálcium-hidrogén-karbonát) 
pótolható. Természetesen olyan faktorok is vannak, amelyeket 
az üzemeltetés során nem tudunk befolyásolni. Ilyen a hőmér-
séklet és az inhibitor/toxikus vegyületek jelenléte a szennyvíz-
ben, pedig a nitrifikálókra nézve e tényezők is kritikusak.

A denitrifikáló szervezetek szervesanyag-fogyasztása mel-
lett nitrátot lélegeznek, tehát a szennyvíztisztítás szempontjából 

„többfunkciós” organizmusok, hiszen a szerves anyag lebontá-
sán kívül a nitrogéneltávolításban is közreműködnek. Ehhez 
azonban meg kell akadályozni az oxigén bejutását a rendszerbe, 
ugyanis – mint korábban említettük – az oxigén légzése ener-
getikailag sokkal kedvezőbb, mint a kémiailag kötött oxigént 
tartalmazó nitráté. Az utódenitrifikáció során a szennyvíz már 
nem tartalmaz elegendő bontható szerves anyagot, így külső 
szénforrás használata elengedhetetlen a megfelelő sebességű 
nitrát eltávolításhoz, azaz táplálni kell a baktériumokat ahhoz, 
hogy nitrátot lélegezzenek. 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen telepített BIOFORTM-

technológia denitrifikációs lépcsőjében metanoladagolás zajlik, 
mivel az ide érkező – szénforrásoktól megtisztított – szennyvíz 
szervesanyag-tartalama nem elegendő a denitrifikációs folya-
matokhoz (utódenitrifikációhoz). 

Amennyiben a mikrobiológiai folyamathoz nem áll rendel-
kezésre elegendő szerves anyag (jelen esetben metanol), és/
vagy a folyamatot gátló oldott oxigén van jelen, akkor a reak-
ció nem megy végig, ami a nitrit feldúsulását eredményezi. A 

nyernek a tápanyaguk feldolgozása közben, mint a nitrifiká-
lók, így lényegesen gyorsabban is szaporodnak. Az organotróf 
baktériumok generációs ideje jellemzően 15 és 30 perc között 
van, míg a nitrifikáló baktériumoké 48 és 72 óra között lehet, 
ha kedvezőek a feltételek. Eleveniszapos rendszerekben egy 
relatívan magas, üzemi hőmérséklettől függően minimum 6-8 
napos nitrifikációs-iszaptartózkodási időt (iszapkort) kell tartani 
ahhoz, hogy a lassan növekvő és szaporodó, gyenge pehelykép-
ző képességű és ahhoz nehezen kapcsolódó nitrifikáló baktéri-
umoknak lehetőségük legyen az elszaporodásra, feldúsulásra 
(Gerardi, 2002).

Az eleveniszapos technológiánál sokkal kedvezőbb feltétele-
ket biztosítanak a biofilmes rendszerek az autotróf nitrifikációt 
végző baktériumok számára. Előnyt jelenthet a biofilmes rend-
szereknél a nitrifikációt gátló anyagok (pl. fenol) elvileg korláto-
zottabb diffúziója és az, hogy a nyálkának is nevezett extracel-
luláris polimer anyagok (EPS) mátrixa a gyorsabban szaporodó 
heterotróf/organotróf szervezetek túlnövésének gátat szab a 
térbeli korlátok miatt (Székely, 2008).

A két nitrifikáló baktériumtípus populációjának mérete kö-
zött is van különbség. Az ammónium oxidációja kedvezőbb az 
energianyerés szempontjából, mint a nitrit oxidációja, így az 
ammóniaoxidálók (AOB, AOA) gyorsabban szaporodnak és a 
populációjuk nagyobb. Tehát az eleveniszapos technológiákban 
az ammóniaoxidációs kapacitás jelentősebb, mint a nitritoxidá-
ciós kapacitás. Kedvezőtlen üzemeltetési feltételek között ez az 
oka a nitrit időszakos felhalmozódásának. Kedvezőtlen feltétel 
lehet az alacsony hőmérséklet, az iszapkimosódás hidraulikai 
túlterhelés következtében, alacsony oldottoxigén-koncentráció, 
mérgezés, esetleg egy lökésszerű, könnyen bontható szénter-
helés érkezése is (Gerardi, 2002).

Az ammóniaoxidálók és a nitritoxidálók szoros aggregátu-
mokat képeznek a pelyhek és a biofilmek EPS-mátrixában. A 
nitritoxidálók a biofilm mélyebb rétegeiben, az ammóniaoxidá-
lók a felszínhez közelebb találhatóak. Tehát a két csoport a ké-
miai folyamatok sorrendjének megfelelően pozicionálja magát 
az aggregátumokban (Székely, 2008).

tényleges metanoligény tehát alapvetően függ a metanol ren-
delkezésre állásától (feleslegétől), az oldottoxigén-mentes kör-
nyezettől, a közeg hőmérsékletétől, valamint az alkalmazott 
technológia típusától (eleveniszapos rendszer vagy töltetes/
biofilmes rendszer). Ezek alapján egyértelmű, hogy törekedni 
kell a sztöchiometriaihoz képest többlet szénforrás adagolására, 
viszont utódenitrifikációnál fontos szempont a maradék szer-
vesanyag-tartalom minimalizálása (Dholakia és mtsai, 1970). 

Metanol alkalmazása esetén a denitrifikáció az alábbi 
sztöchiometriával írható le (Dholakia és mtsai, 1970): 

A reakcióegyenletek alapján tehát elméletileg 5/6-od mol me-
tanolra van szükség 1 mol nitrát redukálásához (26,7 g metan-
ol/14 g nitrogén; 1,9 g metanol/g nitrogén; 0,43 g metanol/g nit-
rát) (Dholakia és mtsai, 1970; Bitton, 2005).

Bármely szerves szénforrásnak az utolsó tisztítási fokozatban 
történő adagolása magas kockázattal jár, hiszen túlzott mértékű 
adagolás esetén az utódenitrifikációs bioszűrőkről elfolyó tisz-
tított szennyvíz oxigénigényének (BOI5, KOI) emelkedésével kell 
számolni, elégtelen adagolás esetén pedig várhatóan a nitrát re-
dukciója lesz részleges. Ez utóbbi esetben kell például nitrit fel-
halmozódással számolni. Ez a szén-nitrogén arány megfelelő mó-
dosításával, vagyis a metanoladagolás növelésével küszöbölhető 
ki (Rocher és mtsai, 2015). Utódenitrifikációhoz csak konstans 
összetételű, szennyeződésektől és biológiailag nehezen bontha-
tó komponensektől mentes, külső szubsztrát alkalmazható.

A denitrifikáció során a nitrit akkumulációját nem csak a 
C/N-arány torzulása okozhatja, hanem az alkalmazott szerves 
szénforrás típusa is. A nitrit-N felhalmozódás az eltávolított nit-
rát-N-hez képest a szénhidrátok és a karbonsavak esetén ma-
gasabb (0,12–0,34 g/g), míg az alkoholok alkalmazása esetén 
viszonylag alacsonyabb és a metanol esetében a legkedvezőbb 
(0,05 g/g), habár fajlagos nitráteltávolítási sebesség tekinteté-
ben a metanol nem tekinthető kiemelkedőnek (Rocher és mtsai, 
2015; 4. ábra).
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hasonló intenzitással, addig a biofilm metanolt, etanolt és eti-
lén-glikolt fogyaszt intenzíven, valamint hangyasavat és ecetsa-
vat kevésbé hatékonyan (5. ábra).

Az 5. ábra alapján minél nagyobb az légzésintenzitás, azaz 
az oxigénfelvételi sebesség (Oxigen Uptake Rate, OUR), annál 
kedvezőbb a szubsztrát hasznosítása a mikroorganizmusok 
számára. Mivel az eleveniszap és a biofilm esetében is össze-
tett baktériumközösséget vizsgálunk, így az adott szubsztrátot 

A BIOFORTM denitrifikációs szűrője – mivel szénforrásként 
kizárólag metanol áll rendelkezésre – a tisztítómű nagy terhe-
lésű eleveniszapos rendszerének heterotróf mikroorganizmus 
közösségéhez képest egy „beszűkült” kultúrát tart fenn. A me-
tanoladagolás tulajdonképpen a közösség egyoldalú táplálását 
jelenti. Emiatt azok a mikroorganizmusok szaporodnak el a 
biofilmben, amelyek a szén-
forrást értékesíteni tudják. A 
metanol hasznosítására az ún. 
metilotróf mikroorganizmu-
sok képesek. Az így formálódó 
közösség speciális szubszt-
ráthasznosítási spektrummal 
rendelkezik az eleveniszaphoz 
képest. A szubsztráthaszno-
sítást egyszerű légzésteszttel 
vizsgálhatjuk, amely során a 
két kultúra (eleveniszap és de-
nitrifikáló biofilm) oxigénfelvé-
telét mérjük oldottoxigén-mé-
rő elektród segítségével, 
különböző egyszerű szerves 
szubsztrátok adagolása mel-
lett. Míg az eleveniszap sokféle 
szerves vegyületet hasznosít 

hasznosítani képes mikroorganizmusok arányára is következ-
tethetünk a légzésintenzitási értékek összevetésével. A biofil-
mes rendszer csak bizonyos szubsztrátok (metanol, etanol, 
hangyasav, ecetsav és etilén-glikol) hasznosítására képes ha-
tékonyan (Bezsenyi és mtsai, 2019). A légzésintenzitás értékek 
az adott kultúrák endogén (szubsztrát nélkül csak a biomassza) 
légzésével korrigáltak.

A metilotróf baktériumokat két nagyobb csoportra bonthat-
juk. Az érzékenyebb csoport az obligát metanotrófok alkotják, 
amelyek egy szénatomot tartalmazó („C1”) vegyületeket hasz-
nosítanak (energiaforrás) és képtelenek olyan szubsztrátokat 
bontani, amelyek C-C kötést tartalmaznak. Ez a csoport autotróf, 
azaz szénforrásként széndioxidot hasznosítanak, ebből szárma-
zik a szerves anyaguk szénváza. A másik csoportot a fakultatív 
metilotróf/metanotróf szervezetek alkotják. Ezek a szervezetek 
számos egyéb szubsztrát hasznosítására képesek (pl. ecetsav) 
(5. ábra, 6. ábra). A hidrogéndonorként (energiaforrásként) 
használt szerves anyagokat egyúttal szerves szénforrásként is 
értékesítik, azaz heterotrófok (Márialigeti és mtsai, 2013; Hou, 

4. ábra: Különböző szerves szénforrások alkalmazásával elért denitrifikációs sebességek (balra) 
és a nitrit felhalmozódása (jobbra), laboratóriumi kísérletek során (Rocher és mtsai, 2015)

5. ábra: A nagy terhelésű eleveniszap és a denitrifikációs biofilm szubsztrátspektruma a légzéstesztek alapján. A légzéstesz-
tek során oxigénfelvételi sebesség (Oxygen Uptake Rate, OUR) határozható meg. A biomassza önálló légzése az endogén 
légzés, míg hasznosítható szunsztrát hozzáadásával a légzésintenzitás növekszik. Az ábrán az OUR-értékek az endogénlégzés 
értékével korrigáltak.

6. ábra: Metilotróf/metanotróf 
baktériumok által felhasznált 
szubsztrátok
(Márialigeti, 2013 alapján)
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van(nak) a környezetében. A tápanyagként szolgáló egyszerű, 
szerves/szervetlen könnyen bontható vegyületek fenntartják 
a biomasszát. Tehát leegyszerűsítve, a szerves mikroszennye-
ző metabolikus úton, közvetlenül hasznosul energia vagy ter-
melődő biomassza formájában. Kometabolikus úton közvetlen 
hasznosulás nincs, de a molekula szerkezete megbomlik. A 
nitrogéneltávolítást végző bioszűrőkben a kometabolizmus két 
mikroorganizmus-csoportnak (az ammónia monooxigenáz en-
zimmel rendelkező nitrifikálóknak és a metán-monooxigenáz 
enzimet termelő metilotrófoknak) köszönhetően lehet haté-
kony (7. ábra).

2017; Chistoserdova és mtsai, 2009). A denitrifikációs folyamat 
a légzéshez kapcsolt és nem a „táplálkozáshoz”, bár a kettő 
 szorosan összefügg (3. ábra).

A felsorolt kilenc enzim a saját, nevében is megjelenő 
szubsztráton kívül egyéb vegyületek átalakítására is képes lehet. 
A metán-dehidrogenáz alkánok, haloalkánok, alkének, ammó-
nia, aromás és heterociklusos szénhidrogének oxidációjára is 
képes. A metanol-dehidrogenáz metanol-dehidrogenáz primer 
(etanol) és szekunder alkoholokat, a formaldehid-dehidrogen-
áz formaldehid mellett egyéb aldehideket is átalakít. Tehát a 
kizárólag C1-vegyületeket hasznosító metilótróf szervezetek is 
képesek metanolon kívül hangyasav és etanol hasítására (Hou, 
2017; Chistoserdova és mtsai, 2009).

Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott szénforrásnak a 
közösség fajösszetételére gyakorolt hatása nemcsak metanol 
esetében jelentkezik karakteresen, hanem a glicerinnél is. A 
glicerinadagolás különféle fonalas felépítésű gombafajok elsza-
porodásának kedvez, így a bioszűrő eltömődését okozza és a 
nitritfelhalmozódás szempontjából az egyik legkedvezőbb szén-
forrás (Rocher és mtsai, 2015).

2.4 A SEJTANYAGCSERE KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI 
– A SZERVES MIKROSZENNYEZŐK ELTÁVOLÍTÁSA
Érdemes egyéb aspektusait is vizsgálni a bioszűrőrendszerek-
nek. A bioszűrő hatékony lebontási hatásfoka miatt a 21. szá-
zadban a szerves mikroszennyezők eltávolításában kiemelkedő 
szerepe lehet. 

A mikroszennyezők biodegradációja a mikroorganizmusok 
metabolikus és ún. kometabolikus útvonalain egyaránt zajlik. 
A metabolikus lebomlásában szerepet játszó mikroorganizmu-
sok heterotróf mikroorganizmusok (eddigi ismereteink alap-
ján), amelyek képesek az adott mikroszennyezőt mint egyedüli 
szén- vagy energiaforrást felhasználni, tehát biomasszává ala-
kítani. Azokat a mikroszennyezőket, amelyek ilyen formában 
nem hasznosulnak, bizonyos baktériumok képesek hasznosítás 
nélkül is hasítani, szerkezetüket megbontani. A kometaboliz-
mus során egy nem hasznosítható molekulát a mikroorganiz-
mus megbont, ha tápanyagként szolgáló vegyület(ek) is jelen 

A szerves mikroszennyezők kometabolikus lebontásában 
kulcsfontosságú szereplők a nitrifikálók, illetve az ammónia-mo-
nooxigenáz (AMO) nevű enzimük. Ez az enzim sokféle szerves 
szennyezőanyagot képes oxidálni: metánt, a hosszabb alkáno-
kat, alkéneket, halogénezett és aromás szénhidrogéneket (Arp 
és mtsai, 2001), valamint számos mikroszennyezőt, így különbö-
ző gyógyszervegyületeket is (Khunjar és mtsai, 2011; Maeng és 
mtsai, 2013; Rattier és mtsai, 2014; 7. ábra). A nitrifikálók nem 
csak a nitrogéneltávolításra tervezett biofilmes rendszerekben 
tölthetik be ezen szerepüket. A biofilmes rendszer kedvez a 
baktériumok hordozóanyagon való megtapadásának és szelek-

tív felszaporodásának, így közvetett módon a 
szerves mikroszennyezők eltávolításának is.

A másik előnyős oldala a kometabolizmus-
nak a külső szerves szénvegyülettel táplált 
biofilmes rendszerek esetében jelentkezhet, de 
a metanolos rátáplálás eredményezheti a leg-
jelentősebb változást. A metilotróf mikroorga-
nizmusok specifikus enzimje a metán-monooxi-
genáz (MMO) enzim, amely a metán metanollá 
oxidálását katalizálja. A metanotróf/metilotróf 
baktériumok kometabolizmussal képesek kis 
molekulasúlyú, halogénezett szénhidrogének 
lebontására is (7. ábra).

3. A BIOSZŰRŐ RENDSZER TECHNOLÓGIAI 
KIALAKÍTÁSA
Az eleveniszapos fokozatból távozó, utóülepí-
tett szennyvíz átáramlását a kétlépcsős, felfe-
lé áramoltatott bioszűrőegységen (BIOFORTM, 
8. ábra) a szennyvíz átemelésével létrehozott 
helyzeti energia biztosítja. A szennyvíz ammó-
niatartalmát az oxikus bioszűrők töltetanyagán 

7. ábra: A triklóretilén kometabolizmusban történő lebontása MMO 
enzim, valamint az etinilösztradiol (EE2) hasítása ammónia-mono-
oxigenáz (AMO) enzim segítségével (Márialigeti és mtsai, 2013; Xu és 
mtsai, 2016 alapján)
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megkötődő mikroorganizmusok levegőbefúvás mellett nitráttá 
oxidálják (nitrifikáció). A nitrifikált víz adott hányadát (24 000 
m3·nap-1) az eleveniszapos fokozatban kialakított elő-denitrifi-
kációs reaktorba (a teljes eleveniszapos reaktortérfogat 25 %-a) 
vezetik vissza (nitrátosvíz recirkuláció), ahol nitráttartalmát a 
mikroorganizmusok elemi nitrogénné redukálják, amelyhez 
az előülepített szennyvíz könnyen bontható szerves hányadát 
hasznosítják szénforrásként. A két biológiai lépcső közötti re-
cirkuláció üzemeltetési költsége lényegesen kisebb, mint az eb-
ből adódó pótszénforrás (metanol) igény csökkenéséből szár-
mazó megtakarítás a denitrifikáló szűrők üzemeltetése során.

Az utódenitrifikációs bioszűrőkben biztosított anoxikus kö-
rülmények között a mikroorganizmusok az adagolt könnyen 
bontható szervesanyagot (metanolt) hasznosítják a denitrifi-
kációhoz. A mikroorganizmus-szaporulat eltávolítása, illetve a 
töltetanyag eltömődésének megakadályozása a szűrőegységek 
rendszeres átmosásával valósítható meg. Ez fokozott hozamú 
levegő és szűrt víz átvezetéssel történik. A kimosott iszapos 
zagy teljes mennyiségét a nitrátosvíz recirkulációval együtt 
visszavezetik az eleveniszapos reaktor elő-denitrifikációs egy-
ségébe.

A bioszűrők építészeti és gépészeti kialakítása funkciójuk-
tól függetlenül közel azonos (3. táblázat). A technológiai levegő 
(nitrifikációs egységeknél) és a tisztítandó szennyvíz, valamint 

a szűrők visszamosása esetén a mosató szűrt víz és mosató 
 levegő bevezetése a vasbeton szűrőfenék alatti osztótérbe tör-
ténik, ahonnan a szűrőfenékbe csavart nagyszámú szűrőgyer-
tya vezeti át a fölső szűrőtérbe. A nitrifikáló szűrőkben a be-
vezetett levegő és nyersvíz egyenletes elosztását a szűrőfenék 
felülete mentén az alsó 30 cm mély folyami kavics-réteg, míg a 
nitrifikációhoz szükséges biofilm megtapadását a 4,2 m réteg-
vastagságban elhelyezett, 2,5-5 mm szemcseátmérőjű, szabály-
talan alakú, zúzott, égetett agyagszemcsékből álló szűrőtöltet 
(FiltraliteTM) biztosítja (9. ábra). Az utódenitrifikációs szűrőkben 
a töltetréteg vastagsága 3,0 m, a szemcsék átmérője 4-8 mm. 
Alakjuk lekerekített, így nagyobb pórustérfogat áll rendelkezés-
re a nagyobb iszaphozammal üzemelő heterotróf organizmu-
sok szaporodására. A nagyobb szemcseméret következtében 
alsó folyamikavics-réteg telepítése nem indokolt.

A nitrifikációs szűrők kisebb méretű zúzott szemcsés tölte-
tének fajlagos felülete 1400-1600 m2·m-3, amely a denitrifikációs 
egységek nagyobb, lekerekített töltet szemcséire vonatkozóan 

~1000 m2·m-3. A szemcsék fajsúlya a víznél ugyan nagyobb (1,5-
1,6 kg·dm-3), szűrési üzemmódban azonban a töltetágy – eltö-
mődöttségének mértékétől, valamint az átvezetett szennyvíz és 

technológiai levegő hozamától függően – expandált állapotba 
kerül. Visszamosás során a teljes töltetágy átkeverése megtör-
ténik, a szemcsékre tapadó biofilm döntő hányada leszakad és 

kimosódik a pórusokból. A BIOFORTM bioszűrési fokozat műtár-
gyait eredetileg 120 000 m3·nap-1 terheléshez méretezve építet-
ték meg, ugyanakkor gépészetileg csak 80 000 m3·nap-1 kapaci-
tást alakítottak ki 1999-ben. A megépített 10 db oxikus és 6 db 
anoxikus bioszűrőből, rendre 7, illetve 4 db-ot üzemeltek be.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep technológiájának sajátos-
sága, hogy a nitrát elemi nitrogénné történő biológiai redukci-
ójára, leszámítva a nitrátosvíz recirkulációját az eleveniszapos 
reaktorokba, alapvetően a tisztítási sor utolsó lépésében kerül 
sor (utódenitrifikáció), ahol a mikroorganizmusok számára a 
szennyvízben már csak biológiailag nehezen bontható szerves 
tápanyagok állnak rendelkezésre és azok is korlátozott mérték-
ben. A kellő sebességű és megfelelő hatásfokú denitrifikáció 
biztosítása érdekében biológiailag könnyen (nagy sebességgel) 
hasznosítható szerves szénforrás adagolása szükséges. Erre a 
célra a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen metanolt alkalmaznak. 

4. A BIOSZŰRÉSI TECHNOLÓGIA EREDMÉNYEINEK 
ISMERTETÉSE
A bioszűrők 1999-es megvalósítását követő időszakban a 
szenny víztisztító komplex technológiája képes volt stabilan tar-

tani a hazai szabályozásnál lényegesen szigorúbb tervezési kibo-
csátási értékeknek megfelelő elfolyóvíz-minőséget (1. táblázat).

8. ábra: Felfelé áramoltatott bioszűrő működési vázlata 
(WEF, 2010 nyomán)

9. ábra: Biofor nitrifikációs (balra) és denitrifikációs (jobbra) bioszűrők égetett agyag töltetanyaga és szűrőgyertyái
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A BIOFORTM egység üzembe helyezése óta eltelt két évtized során a 

szennyvíztisztító terhelése jelentős mértékben módosult, az alábbi té-

nyezők következtében:

• A csatornázottság mértékének emelkedésével párhuzamo-
san a nyers szennyvíz hozama közel állandó maradt, miköz-
ben a szennyező komponensek koncentrációi jelentősen 
emelkedtek. Ennek vélhető magyarázata a vízhasználati 
szokások módosulása, a víztakarékos berendezések elterje-
dése. A tisztítóműbe bevezetett nitrogén (TKN) tekintetében 
a növekmény közel 60%-os, vagyis a tervezett 40 mg·L-1 ér-
tékhez képest átlagosan 65 mg·L-1 nitrogén érkezik a csator-
nahálózaton.

• A tisztítóműben leválasztott primer-, valamint biológiai fö-
lösiszap anaerob fermentációval történő stabilizálása során 
képződő biogáz energetikai hasznosításával a tisztítómű 
elektromosenergia-igényének csupán 30-35%-a fedezhető. 
Az energetikai önellátás fokozása érdekében kiépítésre ke-
rült a külső ágazatokból (elsősorban az élelmiszeriparból) 
származó magas szervesanyag-tartalmú hulladékanyagok 
saját szennyvíziszappal történő együttrothasztásnak tech-
nológiája (ko-fermentáció). A hasznosított szerves hulladé-
kok (ko-szubsztrátok) mennyiségétől és minőségétől függő-
en ma már a szennyvíztisztító teljes energiaigényét képes 
fedezni a fermentáció során megtermelt biogáz hasznosítá-

sával. A fölöslegben termelt elektromos energia az  országos 
villamoshálózatra kerül kitáplálásra. Az energetikai önel-
látás elérésének velejárója, hogy a ko-szubsztrátok általá-
ban a szennyvíziszapokhoz viszonyítva fokozott mértékben 
tartalmaznak nitrogént, amely az anaerob biodegradáció 
során oldott állapotú ammóniává alakul. A fermentáció 
végtermékének, a rothasztott iszapnak víztelenítése során 
képződő csurgalékvizet a szennyvíztisztítási technológiába 
vezetjük vissza, ahol jelentős ammónia- és ortofoszfát-több-
letterhelést okoz. 

A tervek mindössze ~9%-os TKN belső terheléssel számoltak, ennek ér-

téke jelenleg közel 30%.

A szennyvíztisztító külső és belső terhelésének növekedése kö-

vetkeztében a nitrifikáló bioszűrőkre vezetett szennyvíz ammónia-N 

koncentrációja a tervezett 32 mg·L-1-ről 45 mg·L-1-re emelkedett, ami 

maga után vonta az üzemelő oxikus és anoxikus szűrők fajlagos terhe-

léseinek arányos emelkedését, rendre 1,2-ről 1,6 kg NH4-N·m-3·nap-1-ra, 

illetve 3,1-ről 3,6 kg NO3-N·m-3·nap-1-ra (2. táblázat, C oszlop). (A tölteta-

nyag fajlagos felületének bizonytalansága következtében a bioszűrők 

terhelését a szubsztrátnak a töltetanyag térfogatára vonatkoztatott ter-

1. táblázat: A Biofor tervezési kibocsátási határértékei, 
valamint a hatóság által előírt végső kibocsátási határértékek

2. táblázat: BIOFORTM bioszűrési fokozat fontosabb technológiai paraméterei a tervezett kapacitások és különböző kiépítettség esetén (a táblázat fejlécében N: nitrifikáló-,
a DN: denitrifikáló bioszűrőt jelent)
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helése függvényében szokták megadni.) Szűrő mosások időszakában, 

illetve nitrogén-csúcsterhelések esetén ezen értékeknél lényegesen 

magasabb terhelés is kialakult, aminek kedvezőtlen hatása a szűrt víz 

ammónia-, illetve nitrátkoncentrációinak időszakos megemelkedésé-

ben mutatkozott meg. A kritikusabb hatás a mindössze 4 db párhuza-

mos szűrőegységgel üzemelő utódenitrifikációnál volt megfigyelhető, 

hiszen bármely egység leállása ~30%-os terhelésnövekedést eredmé-

nyezett az üzemben maradt szűrőkben (ugyanez az érték a nitrifikáci-

ónál csupán 17%).

Az előzőekre alapozva 2016-ban további 2 db (a 120 000 m3·nap-1 

szennyvízhozam esetére megépített) denitrifikációs szűrőt helyeztek 

üzembe. A kapacitásbővítés hatására a folyamat stabilizálódott, a fajla-

gos nitrogénterhelés átlagosan 2,4 kg NO3-N·m-3·nap-1-ra csökkent, és a 

tisztított szennyvíz NO3-N koncentrációját átlagosan ~4 mg·L-1-el sike-

rült csökkenteni (ehhez felhasznált többlet szénforrás szükséglet ~ 440 

kg·nap-1) (2. táblázat, D oszlop). 

Ezen üzemállapotra vonatkozóan a 10. ábra szemlélteti a különböző 

nitrogénformák átlagos koncentrációinak alakulását a szennyvíztisztí-

tó technológia hossz-szelvénye mentén. A mechanikai tisztítás esetén 

mérhető TKN koncentrációemelkedés az iszapkezelés és ko-fermentáció 

csurgalékvizével visszavezetett belső terhelés hatását jelzi. A TKN csök-

kenése az eleveniszapos biológiai tisztításnál a nitrifikált víz visszaveze-

tésének hígító hatását és a nagy terhelésű rendszer iszapszaporulatába 

történő nitrogén beépülését tükrözi. Ezzel egyidejűleg a nitrát alacsony 

koncentrációja az elődenitrifikáció megfelelő hatékonyságára utal.

Szakirodalmi adatok alapján másodlagos (biológiai) tisztítást kö-

vető elárasztott töltetű, felfelé áramoltatott bioszűrők (pl. BIOFORTM) 

technológiai méretezéséhez használható jellemző terhelés értékeit és 

várható tisztítási hatásfokokat a 3. táblázat tartalmazza.

Bár az 1,6 kg NH4-N·m-3·nap-1 átlagos terhelés a nitrifikáció szokásos 

alkalmazási tartományának felső értéke (alacsony vízhőmérsékletek 

esetén kifejezetten túlterhelt), ennek ellenére a nitrifikáció átlagos ha-

tásfoka maximális (~95%). A denitrifikációs kapacitásbővítés hatására 

átlagosan 2,4 kg NO3-N·m-3·nap-1-ra lecsökkent terhelés mellett a nitrát 

redukciójának hatásfoka szintén magas (90%).

A kedvezőtlen irányú éghajlati változásnak és a főváros szilárd bur-

kolattal ellátott felületei növekedésének eredménye az aszályos idő-

szakokat követő csapadékok intenzitásának és tartósságának jellemző 

emelkedése. A főváros csatornahálózata a peremkerületek kivételével 

egyesített rendszerű. Záporok esetén a 

tisztítómű hidraulikai kapacitását több-

szörösen meghaladó hígított szennyvíz 

hányadot még a csatornahálózaton 

leválasztják, majd közvetlenül a befo-

gadóba vezetik.. Az RSD védelme ér-

dekében a tervek szerint megvalósul 

a záporok teljes mechanikai szűrése 

és ülepítése. A záporülepítőben levá-

lasztott iszapfázis kezelése, a képződő 

koncentrált csurgalékvizeknek a tisztí-

tás főáramába történő visszavezetésé-

vel, valamennyi szennyezőkomponens 

tekintetében jelentős többletterhelést jelent a tisztítómű számára, ami 

elsősorban a záporokat követő időszakokban jelentkezik.

Az alacsony üzemi hőmérsékleten szárazidőben is 35-40%-kal túl-

terhelt nitrifikáló bioszűrők kapacitásbővítése ezáltal elkerülhetetlen. 

A többlet nitrifikációs igény kielégítése a 3 db megépült, de üzemen 

kívüli nitrifikáló szűrő gépészeti, elektromos és irányítástechnikai 

üzembe helyezésével valósulhat meg. A nitrifikációs kapacitásbővítést 

követően a szűrőtöltet átlagos térfogati NH4-N terhelése a jelenlegi 1,6 

kg·m-3·nap-1-ról várhatóan 1,1 kg·m-3·nap-1-ra, a tervezettel közel azo-

nos értékre fog csökkenni (2. táblázat, E oszlop). 

5. ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK
5.1 NITRIFIKÁCIÓ ALACSONY ISZAPKOR ESETÉN
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep technológiai sajátossága, hogy a 

nitrifikáló szűrőkben szelektáltan szaporodó és a mosóvízzel az eleve-

niszapos rendszerbe rendszeresen visszavezetett (visszaoltás) autotróf 

mikroorganizmusok hatására a nagy terhelésű, alacsony iszapkorral 

(1,5-1,8 nap) üzemelő eleveniszapos fokozat is képes bizonyos mértékű 

nitrifikációra, elsősorban a nyári, 22°C-ot meghaladó üzemi hőmérsék-

letek esetén. Ilyenkor az eleveniszapos egység elfolyó vizében a NO3-N 

koncentráció akár a 8-10 mg·L-1-t is elérheti. Ezzel párhuzamosan csök-

ken az oxikus szűrők NH4-N terhelése.

5.2 NITRIFIKÁCIÓ ALACSONY ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETEN
A fixfilmes bioszűrő hordozóanyagán megkötődő mikroorganizmusok 

stabilabb nitrifikációt képesek biztosítani egy eleveniszapos technoló-

giához képest, hiszen a felülethez kötött kemolitotrófok (itt: az ammó-

niát használják energiaforrásként a nitrifikálók) lassúbb szaporodásuk 

ellenére sem mosódnak ki a rendszerből. Különösen alacsonyabb szeny-

nyvízhőmérsékletek (<16°C) esetén azonban, amikor a mikroorganiz-

musok szaporodása egyébként is lassúbb, az eleveniszapos rendszer 

szervesanyag-lebontásának, valamint az utóülepítők fázisszétválasz-

tásának hatékonysága is csökken, így növekszik az oxikus bioszűrők 

(nitrifikálók) szervesanyag- és lebegőanyag-terhelése. Ez elsősorban a 

nagy terhelésű eleveniszapos rendszerből származó biomassza vissza-

tartását eredményezi a szűrőágyban. Ezen heterotróf organizmusok a 

többlet szerves anyag jelenlétében az oxigénért versengenek a nitrifi-

káló autotrófokkal, részben „leszorítva” azokat a töltetről. Ezen tényezők 

10. ábra: N formák koncentrációjának változása (2019. évi mérési eredmények felhasználásával)

3. táblázat: Bioszűrés méretezési paraméterei 
(deBarbadillo és mtsai, 2010; WEF, 2010; Tastekin, 2016)



16
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

1
/

3

eredményeként téli időszakban a maradék NH4-N koncentráció a nitrifi-

kációt követően az aktuális kibocsátási határértéket (4 mg·L-1) közelíti.

5.3 OXIGÉNBEVITEL HATÁSA A NITROGÉNELTÁVOLÍTÁSRA ÉS 
ANNAK METANOLIGÉNYÉRE
A megfelelő hatásfokú nitrifikáció és az alacsony elfolyó ammóniakon-

centráció tartása csak a nagy sebességű anyagtranszport biztosításával 

érhető el, ami fokozott oxigénbevitelt, vagyis a szűrők túllevegőzteté-

sét igényli. Ennek eredményeként a nitrifikált szennyvíz oldott oxigén 

koncentrációja jellemzően 5-7 mg·L-1, de különösen alacsony üzemi hő-

mérsékletek esetén akár a telítési értéket is megközelítheti. Ezen magas 

oldott oxigén koncentrációval történik meg a nitrifikált víz rávezetése 

az utódenitrifikációs szűrőkre.

A tényleges anoxikus körülmények indukálják a nitrát-/nitrit-re-

duktáz enzimek képződését, ami a nitrát/nitrit hasznosításához nél-

külözhetetlen. A heterotróf organizmusok a nitráttal/nitrittel szemben 

az oldott oxigént előnyben részesítik, mivel annak felhasználásával a 

könnyen bontható szerves tápanyagot nagyobb sebességgel (valójá-

ban nagyobb energianyereséggel) képesek eltávolítani, mint a nitrát 

hasznosítása esetén. Az oldott oxigén jelenléte az anoxikus reaktorban, 

a magasabb szubsztrátigényen túl, a nitrát-reduktáz enzimen keresztül 

gátolja a denitrifikációs folyamatot. Az inhibíció mértéke alapvetően 

függ az alkalmazott technológiától (Metcalf & Eddy, 2013). 

Az anoxikus szűrőkbe áramló nitrifikált víz magas oldott oxigén 

koncentrációja, számításaink szerint, a denitrifikáció metanoligényé-

nek 7-8%-os emelkedését okozza, és csökkenti a denitrifikációra hasz-

nosítható biomassza mennyiségét, azaz a hasznos reaktortérfogatot, 

mivel a denitrifikációs szűrők töltetágyának alsó hányadában a metan-

ol biodegradációja oldott oxigénnel történik.

5.4 A BIOSZŰRŐK HATÉKONY VISSZAMOSÁSA
A bioszűrési eljárás egyik legfontosabb limitáló tényezője a töltet eltö-

mődése, a szennyvízből kiszűrt lebegőanyagok és a lejátszódó bioló-

giai folyamatok során képződő, a töltetszemcsékre feltapadó biológiai 

szaporulat révén. Az egyenletes átáramlás javítására, a teljes eltömődés 

megelőzésére a töltetanyagról a lebegőanyagot (biomasszát) rendsze-

res időközönként el kell távolítani, az adott egység levegővel és nagy 

mennyiségű nitrifikált vízzel történő visszamosásával. A mosás ered-

ményeként azonban biztosítani kell, hogy a tisztítást végző mikroorga-

nizmusok továbbra is megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak 

a szűrőtöltet felületéhez kötődve, a szükséges biológiai aktivitás fenn-

tartása érdekében. A szakirodalom szerint BIOFORTM technológia alkal-

mazása esetén a töltet térfogatra vonatkoztatva 2,5-4 kg TSS·m-3·nap-1 

lehet a visszatartott anyagok mennyisége (WEF, 2010). Sajnálatos mó-

don a forrás nem részletezi a nitrifikáló és denitrifikáló szűrők közötti 

különbséget, valamint az üzemi hőmérséklet, illetve a nitrogénterhelés 

befolyásoló hatására sem tér ki.

Az eredeti gépészeti kialakítás szerint a bioszűrők visszamosása az 

üzemi légfúvó berendezésekkel (HV-Turbo KA10, maximum üzemi nyo-

más 1000 mbar), az üzemi levegő vezetékrendszeren keresztül történik. 

Annak érdekében, hogy a visszamosás levegőigényét (nitrifikáló szűrők 

esetén 5500 m3·h-1, denitrifikáló egységeknél 6500 m3·h-1) biztosítani 

lehessen a folyamatirányításnak meg kellett emelnie a légfúvók nyo-

másértékét, a maximum üzemi nyomást közelítő 980 mbar értékre, a 

mosási program időtartamára. A mosott szűrő és az aktuálisan üzemelő 

nitrifikációs egységek hidraulikai, illetve aerodinamikai ellenállásainak 

különbsége jelentős nyomásingadozást eredményezett. Ez a szabály-

zás éppen azon időszakokban nem vezetett sikerre, amikor gyengébb 

volt az utóülepítők leválasztási hatásfoka, ezáltal növekedett a bioszű-

rők lebegőanyag-visszatartása. Ilyenkor gyakran sikertelen volt a kívánt 

mosóvíz- és léghozam elérése, a visszamosás csak részleges volt. Kriti-

kusabb esetekben az üzemi/kilépő nyomás hirtelen a gépek tűréshatá-

ra fölé emelkedett, aminek következtében azok leálltak, a visszamosás 

megszakadt, így meg kellett ismételni. Ezzel egyidejűleg a nitrifikáció is 

megszakadt. Az ismétlések gyakran torlódáshoz, a szűrési ciklusok nem 

kívánt hosszabbodásához vezettek, ami tovább fokozta a szűrőegysé-

gek eltömődését. A bioszűrő rendszer kiegyensúlyozott üzemelését a 

nitrifikáció, valamint a szűrővisszamosások levegő-beviteli rendszere-

inek szétválasztásával, külön mosó-légfúvó (HV-Turbo KA5, maximum 

üzemi nyomás 1200 mbar) és kapcsolódó elkülönített vezetékrendszer 

és szerelvények beépítésével sikerült megvalósítani.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a szennyvíz nitrogéntartalmának 

eltávolítását alapvetően a szerves anyagok biodegradációját végző 

nagy terhelésű eleveniszapos tisztító után kapcsolt kompakt, kétlép-

csős (nitrifikáció + utódenitrifikáció) bioszűrési fokozat (BIOFORTM) 

biztosítja. A nitrifikált víz kisebb hányadát visszavezetik az elevenisza-

pos rendszer elődenitrifikációs zónájába. A megfelelő sebességű és 

hatásfokú utódenitrifikáció kiegészítő szénforrás (metanol) adagolását 

igényli. A bioszűrés üzembe helyezése óta a szennyvíztisztító külső 

és belső terhelése is jelentősen emelkedett, ezért szükségessé vált az 

egyébként is túlterhelt utódenitrifikációs kapacitás bővítése, amit to-

vábbi bioszűrők üzembehelyezésével sikerült megvalósítani. 

A megfelelő sebességű és hatásfokú utódenitrifikáció csak kons-

tans összetételű, szennyeződésektől és biológiailag nehezen bontható 

komponensektől mentes, külső szerves szubsztrát adagolásával bizto-

sítható. A tisztítóműben erre a célra nagy tisztaságú metanolt adagol-

nak. A külső szénforrásnak a technológia utolsó egységében történő 

túladagolása az elfolyó tisztított szennyvíz oxigénigényének (BOI5, KOI) 

emelkedését, aluladagolása viszont részlegesen megvalósuló nitrát-

redukciót, az elfolyó nitritkoncentráció emelkedését eredményezi. Az 

alkalmazott szénforrás típusától is függő nitritfelhalmozódás mértéke 

alkoholok esetén viszonylag alacsony, metanollal a legalacsonyabb, 

bár fajlagos nitráteltávolítás tekintetében a metanol nem tekinthető 

kiemelkedőnek.

A tisztítómű technológiai sajátossága, hogy a nagy terhelésű eleve-

niszapos rendszer is képes bizonyos mértékű nitrifikációra (elsősorban 

magasabb üzemi hőmérsékleten) a nitrifikáló szűrőkből rendszeres 

kimosott biomassza visszavezetése (visszaoltás) következtében. Az ele-

veniszapos rendszerhez képest stabilabb nitrifikációra képes bioszűrés 

hatásfokát alacsony szennyvízhőmérséklet esetén jelentősen gyengít-

heti az eleveniszapos rendszerből átvezetett (annak az alacsony üzemi 

hőmérséklet miatt csökkent biológiai aktivitása és fáziselválasztási ha-

tásfoka következtében jelentkező többlet szerves- és lebegőanyag) ter-

helés. A magas hatásfokú nitrifikáció csak nagy sebességű anyagtransz-

port biztosításával (a nitrifikáló szűrők túllevegőztetésével) érhető el. 

Az utódenitrifikációs szűrőkbe átvezetett szennyvíz magas oldott oxi-

gén tartalma gátolja a nitrát reduktáz enzimek termelését, elfogyasztá-

sa többlet metanoligényt és fokozott szűrőterhelést von maga után. A 

bioszűrési eljárás egyik legfontosabb tényezőjének, a szűrők visszamo-

satásának fokozott levegőigényét a nitrifikáció üzemi levegőellátásától 

független, nagy teljesítményű légfúvó berendezés beépítésével sike-

rült üzembiztosan megvalósítani.
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A tisztítóműben is üzemelő nitrogéneltávolító biofilmes rendszer a 

szelektíven elszaporodó mikroorganizmusok (ammónia-oxidálók, me-

tilotrófok) speciális enzimjeinek köszönhető ko-metabolikus folyama-

tok révén különösen hatékony szerepet játszhat a szerves mikroszeny-

nyezők (pl. gyógyszermaradványok) biodegradációjában.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep technológiája a tápanyag-eltá-

volítási fokozat kiépítése óta eltelt időszakban – a jelentősen megnöve-

kedett terhelések ellenére – a szükségszerűen elvégzett fejlesztésekkel 

folyamatosan biztosítja a befogadó Ráckevei-Soroksári Dunára mint 

fokozottan érzékeny víztestre előírt szigorú kibocsátási határértékeket.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 
 vízellátás-csatornázás szakmérnök

Képzési terület: műszaki 

Képzési időtartam: 4 félév

Az egyes félévek az oktatott tantárgyakhoz tartozó kollokviumokkal 

zárulnak. A negyedik félévben a hallgatók Szakdolgozatot készítenek, 

majd záróvizsgát tesznek.

  

A kurzus félévenkénti tandíja 250.000,- Ft.

Részletes információk: 
 http://vkkt.bme.hu/vkkt/szakiranyu-tovabbkepzes

Jelentkezés: https://www.kth.bme.hu/urlap/

Kapcsolat: Darabos Péter c.egyetemi docens  

E-mail: darabos@vkkt.bme.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelentkezőket csak alap (BSc), vagy mester 

(MSc) szintű mérnöki végzettséggel tudunk fogadni !

A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, 
TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK:
KOMPETENCIÁK:

• a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemelte-
tés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása;

• építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállal-
kozási és

• szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;
• a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szak-

értői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének 
megalapozása; 

• víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a 
jogosultság megszerzésének megalapozása. 

TUDÁSELEMEK:
• hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális 

ismeretek,
• a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata,
• a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés 

korszerű módszerei,
• a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegész-

ségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai,
• kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek,
• a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai.

MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK:
• a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag,
• kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó 

technikák elsajátítása.
KÉSZSÉG:

• elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellá-
tás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok 
megoldása területén,

• kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határo-
zatok helyes értelmezése

• műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok ki-
dolgozása

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-

rendszerben:

 

A VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS SZAKMÉRNÖK AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖK ELLÁTÁSÁRA ALKALMAS:

• víziközmű vállalatoknál (a szolgáltató nagyságrendjétől füg-
gően) műszaki osztályvezető, főmérnöki munkakör,

• üzemvezetői munkakör víz- és szennyvíztisztító telepeken;
• szakelőadó, főelőadó szakirányos köztisztviselő munka-

körökben;
• önálló vállalkozó a szakirányú területen (tervező, kivitelező).

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke

Vízellátás-Csatornázás Szakirányú 
Továbbképzési Szak
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán és annak jogelőd bajai intézményeiben több évti-

zedes múltra tekint vissza a vízellátás-csatornázás szakmérnök képzés, melynek indítását az egyre növek-

vő szakmai igények, az új tudományos és kutatás-fejlesztési eredmények megjelenése és ezek gyakorlatba 

történő átvitele tette szükségessé. Az államigazgatás a vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzés 

szakmai színvonalát elismerve, jogszabályokban is rögzített szakmai jogosítványokat kötött a képzésben 

megszerzett diplomához (16/2016 BM rendelet 1. melléklet)

KÉPZÉSI CÉL:
A szakmérnöki továbbképzés célja a korábban, a főiskolai mérnökképzés keretében tanult anyag felújí-

tása és korszerűsítése, valamint kiegészítése új, hangsúlyozottan a víziközművek üzemeltetésével kap-

csolatos ismeretekkel.

A TANANYAG KIEMELTEN TARTALMAZZA:
• a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, beren-

dezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket;
• a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algorit-

musokat;
• az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismereteket,
• valamint a kapcsolódó elméleti alapokat. 

A szakirányú továbbképzés önköltséges, tandíja 165.000.-Ft/félév.

A továbbképzés levelező tagozatos, kreditrendszerű formában történik, időtartama négy félév. Az egyes fél-

évek háromszor egyhetes kötelező konzultációból és a vizsgák letételére szolgáló vizsgaidőszakokból állnak.

A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15. 

A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információkért kérem látogasson el honlapunkra 
https://vtk.uni-nke.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesek

NKE Víztudományi Kar

Vízellátás-Csatornázás 
Szakmérnöki Képzés
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BEVEZETÉS
Szolgáltatóként minden nap arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre 

álló műszaki lehetőségek segítségével felhasználóink számára korrekt 

és pontos elszámolást biztosítsunk. Többek közt ezek közé tartoznak a 

vízfogyasztást mérő berendezések is. A vízmérő olyan összegző mérő-

eszköz, amely folyamatosan méri és jelzi a rajta átáramlott víz térfogatát. 

Ha nem is minden nap, de azért hébe-hóba már mindenki találkozott 

személyesen is ezzel a mérőeszközzel. Ezen mérőeszközök többsége 

még forgó alkatrészek (fogaskerék, szárnykerék stb.) segítségével méri 

az átfolyt vízmennyiséget, térfogatot. Azonban ezen alkatrészek idő-

vel elhasználódhatnak, elkophatnak, egymáshoz történő kapcsolatuk 

bizonytalanná válhat. A pontatlan mérés elkerülése érdekében a szol-

gáltatók társaságuktól független szervezettel (Megyei Kormányhivatal, 

Műszaki Hatósági Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály) 

ellenőriztetik, és az előírásoknak (hibaszázalék) megfelelő vízmérőket 

hitelesítetik. Hitelesítés során csak azok a vízmérők felelnek meg, ame-

lyeken az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő 

megjelenítése biztosított.

ELŐZMÉNYEK
2016. november 18.: a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a Mé-

résügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 127/1991. (X. 

9.) számú Korm. rendelet 2016. november 18. napjával az elszámolás 

alapját képező bekötési vízmérők hitelesítésének hatályát 4 évről 8 

évre emelte.

Mivel még nem rendelkeztünk arra vonatkozó adatokkal, hogy a víz-

mérők – a fent említett (8 év) időszak alatt – pontossága milyen irányba 

mozdul el, 2017-ben három víziközmű-vállalat (a DRV Zrt. a Fővárosi 

Vízművek Zrt. és a Bácsvíz Zrt.) egy megállapodás keretében a lecserélt 

vízmérők visszamérésbe kezdett. Az együttműködés célja, hogy a felek 

a mindenkor hatályos jogszabályi környezetben megoldást ajánljanak 

a vízmérőcsere legoptimálisabb lefolytatásához a sajátos műszaki és 

gazdasági feltételek, valamint az egyedi szervezeti működések szem 

előtt tartásával. 

A felek érdekeltek abban, hogy a kor követelményeinek megfelelő 

minőségű és pontosságű mérésre alkalmas, a szükséges vízvételezési 

igényeket kielégítő vízmérők a legjobb víziközmű szakmai módszer és 

tapasztalati gyakorlat alapján kerülhessenek az ivóvíz-felhasználókhoz.

Együttműködés alapja

• A felhasználónak joga van az elhasznált víz pontos méréséhez.
• A szolgáltató kötelessége biztosítani és cserélni a megfelelő 

mérőeszközt.
• A szolgáltató érdeke a pontos fogyasztásmérő használata.

A VISSZAMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A visszamérések során reprezentatív mintával rendelkeztünk javított – 

gyártott – és új mérő felhasználást tekintve. Minden mérést azonos jog-

szabályi környezetben végeztük a hitelesítési előírások és típusengedé-

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

Lecserélt vízmérők
visszamérésének tapasztalatai

KELEMEN 
PÉTER
DRV Zrt.

KOLLÁR 
PÉTER
Fővárosi 
Vízművek Zrt. 

VÁCZI PÉTER
Bácsvíz Zrt.

kelemen.peter@drv.hu
peter.kollar@vizmuvek.hu
vaczi.peter@bacsviz.hu

KIVONAT  A számlázás alapját képző vízmennyi-
ségmérők többsége forgó alkatrészek (fogas-
kerék, szárnykerék stb.) segítségével méri az 
átfolyt vízmennyiséget. Szolgáltatóként kiemelt 
érdek, hogy a mérők minden körülmények 
között hitelesek maradjanak a beépítésük ideje 
alatt, hogy a számlázás (és ezzel az árbevétel) 
szabályosságához kétség se férhessen. Jelen 
tanulmányunkban arra keressük a választ több 
szolgáltató összefogásával, hogy az idő előreha-
ladtával hogyan változik a mérők számlázásra 
való megfelelősége.

KULCSSZAVAK vízmérés, vízmérő, pontosság, 
hitelesség, vízmérőcsere
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A megállapítások a következő mérési eredményeken alapulnak (5. ábra)lyek alapján. A vizsgálat terjedelme első körben 20 955 db DN 15-DN 20 

hideg vizes bekötési vízmérők tartományára vonatkozik. 

Visszaméréssel kapcsolatos alapvető megállapítások (1. ábra)

Visszaméréssel kapcsolatos eredmények (2. ábra)

A visszamért vízmérők esetén bevezettük a „megállt mérő” fogalmát. 

Ebbe a csoportba sorolt mérők minősítetten nem felelnek meg, mé-

rési eredményeik a hibahatártól minimum 90%-os értékkel eltérnek 

vagy annál magasabb hibát okoztak.

Ábrák magyarázata:
„A”: megfelelt mérők aránya
„B”: nem megfelelő mérők aránya
„C”: megállt mérők aránya

6. ábra: 
Joghatás változá-
sa operatív idő 
alatt (Pontossági 
méréseknél 
alkalmazott 
hibahatárok 
figyelembe 
vételével készült 
grafikon)

7. ábra: 
Mérési pontos-
ság változása 
operatív idő alatt
(Hitelesítési 
méréseknél 
alkalmazott 
hibahatárok 
figyelembe 
vételével készült 
grafikon)

Megállt-működő vízmérők aránya
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A grafikonon a vízmérők visz-

szamérés soron nem meg-

felelő (átlag) mérési ered-

mények láthatók Qn, Qt és 

Qmin mérési tartományokra 

lebontva az operatív idő 

arányában. Látható, hogy a 

Qmin. tartomány esetén a 4 

éve beépített vízmérők ese-

tében a mérési pontosság 

a legkisebb tartományban 

drasztikusan csökken. 

Megállapítható, hogy 

mennyiségi alapon 

vizsgálva a vízmérők 

operatív idejének nö-

vekedésével:

• egyre több a pon-
tatlanul működő 
vízmérő,

• joghatásuk egyre 
jobban elveszik,

• a megállt vízmé-
rők aránya trend-
szerűen nő.

Az általunk bevezetett „megállt mérő” fogalom alapján külön kimutat-

hatóvá vált az egyes mérési pontokon nem teljesítő mérők mennyisége.

Az adatokból jól látszik, hogy átlagos fogyasztási szokás mellett a „meg-

állt mérők” a rajtuk átfolyó vízmennyiségeknek csupán töredékét mérik 

meg, vagy éppen szinte semmit. A hétköznapi átlagos vízhasználatot 

jellemző Qt-Qmin értékeknél a mérő szimpla csőként működött. 

8. ábra: Megállt mérők mennyisége, aránya az operatív időben

9. ábra: Megállt 
mérők aránya

Lefolytatott vizsgálatok – pontosságvesztés mennyisége nem megfelelő vízmérők esetén (10. ábra)

Lefolytatott vizsgálatok – pontosságvesztés mennyisége az összes vízmérő átlagában (11. ábra)

Egy kis emlékeztető (12. ábra)
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Mennyi a mérési hibákból származó veszteség? (14. ábra)
Mielőtt még erre a kérdésre választ adnánk, nézzük meg a vízmérő be-

csült „nettó” üzemidejét.

Átlagos veszteségszámítási módszer (15. ábra)

• Működési napok száma: (kiszerelés éve –

  hitelesítés éve) x 365 nap = 1460 nap

• Napi átlagos működési idő: 2,7 óra

• Vízmérő teljes működési ideje: működési na-

pok száma * napi átlagos működési idő 

 = 3942 óra

• Átlagos működési térfogatáram: befejező 

 mérőállás / vízmérő teljes működési ideje 

 = 0,4 m3/h

• Nevezetes Q értékek: Qn = 2,5 m3/h,    

 Qt = 0,04 m3/h,    Qmin = 0,025 m3/h

• Mivel az átlagos működési térfogatáram ki-

sebb, mint Qn és Qt átlaga (közelebb van 

Qt-hez), a vízmérő átlagos hibája a Qt-n mért 

-2,2%

Egy korábbi MaVíz szakmai napon az egyik vízmérőbeszállító részéről 

elhangzott egy előadás a mechanikus vízmérők várható időbeli pon-

tosságváltozásáról. Az ott bemutatott grafikonon azt láttuk, hogy a víz-

mérők hibagörbéje az idő előrehaladtával inkább csak jobbra tolódik és 

csak kb. tíz év után kezdenek kiesni a mérők a nagyobb térfogatáramo-

kon is az ellenőrzési hibahatáron negatív irányban. Ehhez képest a saját 

mérési eredményeink alapján azt kell mondanunk, hogy a hibagörbe 

már 5-6 év után jelentősen jobbra és lefelé csúszik, és a mechanikus 

vízmérőink többsége már ilyen rövid működési idő után is a szolgáltató 

kárára téved minden térfogatáramon.

Megállapítható, hogy mennyiségi alapon vizsgálva a vízmérők operatív 

idejének növekedésével 

• egyre több a pontatlanul működő vízmérő,
• a joghatásuk egyre jobban csökken,
• a megállt vízmérők aránya pedig trendszerűen nő.

Következtetések, megállapítások (13. ábra)
„Csak előítéleteink sugallatára kételkedhetünk a bizonyítékok erejében” – Varga Csaba

A BECSÜLT ÁTLAGOS VESZTESÉG ÉRTELMEZÉSE
A hálózatra felszerelt, vizsgált vízmérők a vizsgálat időpontjáig legfel-

jebb ennyi veszteséget okoznak. Amennyiben a vizsgált vízmérők a 

hálózaton tovább üzemelnek, abban az esetben a 

hitelesítési idő lejártáig legalább ennyi vesztesé-

get okoznak.

JAVASLATOK, MEGOLDÁSOK
A minta pontossági mérései és a mintából törté-

nő becslések felhasználhatók gazdasági dönté-

sek megalapozásához. A mintaeredmények sta-

tisztikai elemzésével olyan adatokhoz juthatunk, 

amelyek a mérőcserék optimális időpontjának 

meghatározását támasztják alá a különböző át-

lagfogyasztási szintekkel rendelkező lakossági fel-

használók körében.

A mérőcsere-ütemezés 

elméleti optimalizálása lehe-

tőséget nyújt a tevékenység 

eredményességének növelé-

sére a bevételek növelése és a 

ráfordítások csökkentése révén.

A minta statisztikai elemzése lehetőséget nyújt az egyes mérőtí-

pusok – a vizsgált időszakban és állományban leírható – pontossági 

görbéjének összehasonlítására is. A projekt során nyert tapasztalatok 

alapján a nem lakossági felhasználási helyek nagy átmérőjű mérői is 

bevonhatók a mérő pontossági és statisztikai vizsgálatba, az árbevétel 

szempontjából ez a kör kiemelten fontos.

További feladatok, lehetséges célok

• Nagyvízmérők visszamérése (II. ütem),
• Tartósabb vízmérők alkalmazása a fogyasztási mérőhelyeken,
• Stratégiai együttműködés kialakítása a vízmérőbeszállítókkal,
• Beszállítói minőségellenőrzés módszertanának kidolgozása,
• Vízmérőcsere-ciklusok pontosabb meghatározása,
• A felhasználói fogyasztási szokások vizsgálata,
• A mérési pontatlanságból származó veszteségek meghatáro-

zása.
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AZ EKOTON GEREBLYÉS RÁCS ÜZEMELTETÉSE 
A MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
TELEPEKEN BUDAPESTEN.
MINDENKI SZÁMÁRA VILÁGOS, HOGY A PIACVEZETŐ CÉG A LEGKIEMELKEDŐBB 
ÜGYFÉL BÁRMELY SPECIÁLIS BERENDEZÉSEKET BESZÁLLÍTÓ CÉG SZÁMÁRA. 
MAGYARORSZÁGON EGYÉRTELMŰEN ILYEN KIEMELKEDŐ ÜGYFELÜNK A 
FCSM ZRT. EZEN KÍVÜL NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK EZEN PROJEKTJEINKRE, 
MELYEK BUDAPESTEN LEHETTEK MEGVALÓSÍTVA, HISZEN POZITÍV 
VISSZAJELZÉSEKET KAPUNK AZ FCSM ZRT. SZAKÉRTŐITŐL. 

Egy a sok közül az angyalföldi projektünk, ahová 
egy egyedi Ekoton gereblyés rácsot gyártottunk 
le, és telepítettünk be, csatorna szennyvíz 
szűrésre, így kicserélhették a régi durva 
rácsot. A 6 méter mély és 3 méter szélességű 
csatornában, a meglévő szállítócsigával a 
rácsból keletkezett hulladékoknak, a lehető 
leghamarabb új rácsot kellett felszerelni. 
Tervezőinknek magas figyelmet kellett 
ráfordítaniuk a kész termék betelepítésére és 
üzembehelyezésére, amit a lengyelországi 
Ekoton üzemből szállítottak.

Ezt a projektet különlegesnek tartjuk, tekintve a 
rács nem átlagos méreteire (3,2 m széles, 9 m 
hosszú, 2890 kg), a rács telepítéséhez szükség 
volt egy kisérő járműre, ezen kívül pontos és 
precíz munkára a magyar darukezelőktől és 
telepítőktől. Az EKOTON üzemeltetési szakértő 
irányításával ez a beüzemeltetés sebészeti 
precizitással volt végrehajtva. Majdnem 3 órával 
azután, hogy a csatorna le lett zárva, a zsilipet 
újranyitottak, és a KR 2853 gereblyés rács már 
dolgozott is. A bejövő szennyvíz mennyiségé 
(amely erre a rácsra kerül) 5-6 ezer m3/óra és 
12   ezer m3/óra között mozog.

A rács beüzemelése 2020 júniusában zajlott 
le és a legutóbbi hat hónap eseményei 
alapján tisztán látható, hogy a beüzemelés 
hatékony és teherbíró eredményeket hozott. 
Egy cikk, amelyet az FCSM Zrt. publikált 2020 
októberében, a következőt jegyzi meg:

„Telepünkre nyáron beépített új rács eddig 
jól vizsgázott. A közel méteres sűrűséggel 
elhelyezett rács lehúzók nem hagyják a 
rácsot berakódni, eltömődni. Sokkal rövidebb 
ideig áll a rácson a felfogott rácsszemét, mint 
a régi, ciklusonként egyszeri rácslehúzást 
biztosító rács esetén. Így a víznyomás 
kevésbé képes a rácsokon keresztül 
préselni a már felfogott szemetet. Az új rács 
kialakításából adódóan további előny, hogy 
nem drótköteles megoldású a rácslehúzás, 
hanem a rács anyagával megegyező láncos 
rendszerű. Ennek köszönhetően megszűnik 
a drótkötél szakadásából, vagy tervszerű 
cseréjéből adódó üzemkiesés.”

EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGIES
for wastewater treatment
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Mindezek előtt szükséges egyértelműsíteni, 

hogy mit jelent cselekedni. Röviden: a cse-

lekvés egy változást előidéző tevékenység, 

amely viselkedésből fakad, meghatározott 

indítékok és adott környezeti feltételek alap-

ján alakul ki és biztosan egy célra irányul. A 

társadalmi felelősségvállalás oldaláról meg-

világítva a cselekvés egyrészről önkéntes, 

mert a velejáró szemléletváltozás szabad 

akarat eredménye, másrészről felelős, mert 

tevékenységéről képes számot adni, egyút-

tal a következményeket viselni.

A vállalat vezetésének stratégiai tervezése során több terület is be-

vonható a CSR alá. Amíg a társadalmi felelősség témakörében alapvető-

en arra gondolunk, hogyan tudunk segíteni a külső társadalmi szerep-

lőkön, addig fontos tudni, hogy a belső lehetőségek is számtalan előnyt 

nyújtanak és mindemellett szemléletet is formálnak. A CSR jelen van az 

alapvető döntési mechanizmusokban, ennek eredményeképpen nem 

kell feltétlenül külön, kiemelve foglalkozni vele, bár egyes állásfoglalá-

sok szerint külön stratégiaként kell kezelni.

Közvetlenül vagyunk részesei annak a fejlődési szakasznak, amikor 

a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó cselekvés megnyil-

vánul egy szervezetfejlesztési folyamatban. Vezetőségünkkel együtt-

működésben úgy tervezünk aktivitásokat és úgy teszteljük őket saját 

közösségünkben, hogy ezzel párhuzamosan felülvizsgálatra kerülnek 

eljárásrendjeink, körvonalazódnak a szükséges új intézkedések. Érdekes 

közvetlen közelről tapasztalni, hogy nem egy többletfeladat ellátásáról 

van szó, hanem egy amúgy is nélkülözhetetlenné vált kontroll részeként 

kezeljük a társadalmi felelősségvállalás aspektusának értékelését.

A következő oldalon pár példa látható belső tevékenységeinkről, me-

lyek egyébként a Fejérvíz Zrt. valós minőségi célkitűzései 2021-ben. Ezek 

megvalósítása hosszú távú célkitűzés és nem kis munkát igénylő folya-

mat. Az egyes részek megvalósításának követhetőségét és kontrollálását 

a minőségi cél vezetőségi értékelései támogatják. 

Tudjuk, hogy a teljes társaságokat lefedő társadalmi felelősségvál-

lalás stratégiája nem egyik napról a másikra megvalósítható, azonban 

az ebben való gondolkodás fontossága és a CSR iránti elkötelezettség 

kulcsfontosságú tényező, nemcsak a jelen működés, de a jövő értékei-

nek megőrzése érdekében is.

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

A láthatatlan törődés fokozatosan 
válik láthatóvá, érzékelhetővé 
– gondolatok a társadalmi felelősség-
vállalás építkező szintjéről

KAPOSVÁRI 
ZSUZSANNA
FEJÉRVÍZ ZRt.
Ügyfélszolgá-
lati és vízdíj-
számlázási 
osztályvezető

SZALAI 
ANITA
FEJÉRVÍZ ZRt. 
Projekt-
menedzser

kaposvarizs@fejerviz.hu
szalaia@fejerviz.hu

KIVONAT  Előző cikkünkben a CSR tevékenység 
alapvető kérdéseit tisztáztuk és párhuzamot von-
tunk az ügyfélszolgálati munkával, felvázoltuk 
a benne rejlő lehetőségeket. Abból az alapkon-
cepcióból indultunk ki, hogy a vállalati felelős-
ségvállalás (CSR) önkéntes alapon társadalmi és 
környezetvédelmi szempontok beépítését jelenti 
az üzleti tevékenységekbe és az érdekgazdák-
kal folytatott kölcsönös kapcsolatokba. Jelen 
írásunkban azt szeretnénk felszínre hozni, hogy 
milyen cselekvésekkel vihetjük közelebb a társa-
ság szemléletét, céljait, mozdulatait a társadalmi 
felelősségvállaláshoz és az ezek által generált 
lehetőségekhez, előnyökhöz. 

KULCSSZAVAK CSR, építkezés, 
belső megvalósítás
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                 Energiatakarékos, 
                 garantáltan olajmentes és 
                 megbízható fúvók
Nem légfólia csapágyazású berendezés. 
Állandó mágneses motorral szerelt, csapágy nélküli gép. 
Így elkerülhetők a súrlódásból eredő veszteségek.
ISO 8573-1 Class 0 minősítésük garantálja, hogy nem kerül 
olajszennyezés a levegőbe.
A VSD (változtatható fordulatszámú) motor pontosan a 
levegőigényhez igazítja a fúvó teljesítményét.
A munkakörnyezet kímélése érdekében alacsony vibráció 
és zajszint jellemzi.
A beszerelt Elektronikon® kijelző figyelmeztet a szükséges
szervizre és nyilvántartja a működési paramétereket. 

• Térfogatáram:                  2.000 – 12.000 m3/h
• Nyomástartomány:        0,3 – 1,4 bar
• Motor teljesítmény:      120 – 250 kW

www.atlascopco.hu

HU-ZB blower water association magazine.indd   1 21.04.2021   13:24:35
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Az ágazat korfáját nézve megállapítható, hogy több 55 év feletti mun-

kavállaló dolgozik a víziközmű-ágazatban, mint 30 év alatti. Ha külön 

vizsgáljuk a szellemi és a fizikai munkakörben dolgozók átlagéletkorát, 

látható, hogy az előbbi esetében a korfa viszonylag kiegyensúlyozot-

tabb, míg az utóbbi, fizikai munkaköröket érintően pont a nehezebb, fá-

rasztóbb feladatokat végzők esetében idősebb az állomány. Fájdalmas 

képet mutat, hogy míg a nyugdíjazott munkavállalók létszáma 501 fő 

volt a megkérdezett tagszervezeteknél, addig a pályakezdők 

létszáma csak 70 főt tett ki 2019-ben.

A MaVíz-tagszervezetek körében a visszafoglalkoztatott 

nyugdíjasok száma 423 fő volt, azaz az állomány közel 2%-a. 

Sajnálatos, hogy köztük a fizikai munkakörben dolgozók ará-

nya igen magas (közel 55%) volt. A fizikai munkaerő szüksé-

gességét mutatja az is, hogy a 218 rehabilitált, megváltozott 

munkaképességű alkalmazott között is nagyon magas (75%) a 

fizikai munkavállalók aránya. 

Az idősebb munkavállalók magas száma sajnálatosan 

együtt jár a keresőképtelen napok számának növekedésével, 

mivel 2019-ben egy főre nézve már 11,8 napot tett ki, ami 

majdnem fél nappal több a megelőző év adatánál (11,4 nap/fő).

A munkaerő-toborzás miatt 2019-ben körülbelül 12 500 

önéletrajz érkezett a vállalatokhoz és 3286 felvételi interjú 

zajlott le. Az év során az újonnan belépő munkavállalók szá-

A felmérés az ágazat aktuális (2019. évi) statisztikai mutatóinak össze-

gyűjtésével kezdődött, amelyek nem festettek sokkal szebb képet az 

eddig ismert és a napi gyakorlatban is tapasztalt helyzetről. A víziköz-

mű-szolgáltatóknál foglalkoztatott munkavállalók száma évről évre csök-

ken, 2019-ben 20 588 volt. A fizikai munkakörben dolgozók arány elérte a 

65,5%-ot, és bár a víziközműves szakma inkább „férfias” (a teljes állomány 

76,1%-a ugyanis férfi), a fizikai munkakörben dolgozók közel 5%-a nő.

MAVÍZ HÍREK

Foglalkoztatási helyzetkép a 
víziközmű-ágazatban
A GINOP-5.3.5-18-2019-00134 pályázat 
keretében végzett adatgyűjtés eredményei

PATKÓ GERGELY
MaVíz

patko.gergely@maviz.org

KIVONAT  Már a Vízmű Panoráma korábbi szá-
maiban is hírül adtuk, hogy a Magyar Víziközmű 
Szövetség a GINOP-5.3.5-18-2019-00134 kód-
számú „Munkaerőpiaci alkalmazkodó-képesség 
fejlesztését célzó tematikus projektek” keretében 
adatgyűjtési, felmérési tevékenységet végzett a 
HR-vezetők, a műszaki vezetők, valamint a fizikai 
állományban dolgozó munkavállalók körében. A 
cél az volt, hogy megismerjük mind a munkaválla-
lói, mind a munkaadói oldal elvárásait, felvázoljuk 
a víziközműves szakemberek profilját, a szükséges 
készségeket, attitűdöket, és ezeket felhasználva 
történjen a jelenlegi és későbbiekben belépő mun-
kavállalók szakmai képzése a szövetség berkein 
belül. Cikksorozatom első fejezetében bemutatom 
a felmérés eredményeit, egyfajta környezetrajzot 
adva az ágazat jelenlegi emberi erőforrásáról.

KULCSSZAVAK Munkaerő-gazdálkodás; 
szakember profil; képzés; munkaerőhiány; 
GINOP pályázat

1. ábra: Az ágazat korfája 2019-ben
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2019-ben az ágazatban 358 135 Ft/fő volt az átlagbér, amely az 

előző évhez képest 9,2%-os emelkedést jelentett. Ennek ellenére ez a 

nemzetgazdasági átlagbér (367 833 Ft/fő) és messze a konkurens ener-

giaipari vállalatok 603 003 Ft/fős átlagbére alatt található.

Az üres álláshelyek száma – amely a negyedév végén ismertté 

vált betöltetlen pozíciókat mutatja – nem tükrözi a tényleges munka-

erő-keresletet, azonban tökéletesen mutatja az ágazatban fellépő mun-

kaerőhiány tendenciáját. Különösen figyelemre méltó az a tény, hogy 

2018-ban a víziközmű-ágazatban meghirdetett üres állás-

helyek átlagos száma (396 fő) már megelőzte az összes 

többi vezetékes ágazatban (a teljes villamosenergia-, a 

földgáz- és a távhőszolgáltatásban) megjelenő munka-

erő-keresletet (367 fő).

A MaVíz 34 tagszervezetétől kapott becslések ugyan-

akkor 2549 fő felvételét vetítik előre az elkövetkezendő 

három évben. Ez a jelenlegi létszámuk 14,4%-át teszi ki.

Hogy mely munkakörök a leginkább keresettek? És 

mely kompetenciákat várják el leginkább a munkaadók? 

Erről a következő cikkben ejtünk szót.

A foglalkoztatási helyzetet érintő adatgyűjtésben a 38 MaVíz-tagszer-

vezetből 30 vett részt aktívan. A hiányzó adatokat a MaVíz korábbi 

adatgyűjtéseiből, éves beszámolókból, illetve más adatforrásból egé-

szítettük ki.

ma ezen tagszervezeteknél 1831 fő volt, így a sikeres felvételik aránya 

55,7%, ami kifejezetten jó.

A sikeres felvételi interjúkkal szemben a munkaerő-forgalom (a be-

lépő és kilépő munkavállalók létszámának aránya az átlaglétszámhoz 

képest) sajnos igen magas, 26,5% volt 2019-ben, a fluktuáció (a kilépő 

munkavállalók létszámának aránya az átlaglétszámhoz képest) pedig 

14,6%-ot ért el. A nyugdíjazás miatt kiléptetett munkavállalók aránya 

az összes kilépő munkavállalónak közel egyötödét (20,6%-át) tette ki.

Beszédes, hogy a felvett munkavállalók átlagosan 28%-a egy éven 

belül távozott a vállalatoktól. Ez magyarázható a kevés jó kvalitású 

jelentkező számával, esetleg a nem megfelelő munkaerő-kiválasztás-

sal (minden negyedik jelentkezőt behívtak interjúra és ebből minden 

másodikat fel is vettek), de a visszajelzések alapján a nehéz munkakö-

rülmények és az alacsony fizetések is közrejátszanak a munkavállalók 

gyors távozásában.

2. ábra: Az egy főre jutó keresőképtelen napok száma

4. ábra: A meghirdetett üres álláshelyek alakulása a víziközmű-ágazatban, 
2014–2020 (forrás: KSH)

3. ábra: A fluktuáció alakulása a víziközmű-ágazatban (forrás: MaVíz)
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1. PROBLÉMAFELVETÉS
Borbély Samu (1907–1984) egykori műegyetemi matematikaprofesz-

szor szerint „a mérnök az az ember, aki adott feladatot adott feltételek 

mellett időben megold”. Tekintsük a vízgazdálkodást végrehajtandó 

feladatnak és bízzuk azt a mérnökökre. E ponttól nem kell mást tenni, 

mint az egyetemen tanultakkal felvértezve a tervezés, majd a gyakorla-

ti végrehajtás útját követni. Nagyon sok műtárgy épült meg és számos 

eljárás került bevezetésre ily módon. Az esetek többségében elismert 

mérnöki teljesítménnyel a háttérben.

A vízgazdálkodási létesítmények nagy értékű beruházások, ame-

lyeknek hosszú távon kell szolgálniuk. A tervezés pillatában nem min-

den esetben láthatók előre a jövőbeli változások, és egy idő után a 

megépült berendezések alkalmatlanná, esetenként feleslegessé válnak, 

vagy megépülésük elmaradása súlyos következményekkel jár. 

Az integrált, fenntartható, újabban digitális jelzőkkel illetett víz-

gazdálkodási törekvések mindegyike a jobbítás szándékéval jött létre. 

Közös módszerként a tényszerű helyzetelemzés, az erősségek és gyen-

geségeket feltérképező SWOT-analízis és a kérdésfelvetések mentén 

jelölhetők ki a stratégiai feladatok (Somlyódy, 2011), amelyet aztán a 

mérnök a gyakorlati végrehajtás érdekében megold.

A tudományos megalapozás ellenére mégis hibákkal – esetenként 

végzetes hibákkal – terheltek a vízgazdálkodási döntések. A hibák be-

ismerése nem tartozik az erősségeink közé. Pedig a hibákkal való szem-

benézésből, a negatív tapasztalatok mérlegeléséből tanulni lehet és 

érdemes.

A következőkben azt vizsgáljuk, lehet-e időtálló célfüggvények 

megfogalmazásával tévedéseinket a jövőben minimalizálni. A szokásos 

tárgyalásmódnak megfelelően haladunk, külön koncentrálva a területi 

és a települési vízgazdálkodás némiképp eltérő sajátosságaira.

2. TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS
A területi vízgazdálkodás vizsgálható globális értelemben, vagy szű-

kebben egy vízgyűjtő területre, illetve egy régióra (országra) szorítkoz-

va. A vízforgalmi mérleg az a számszerűsített eszköz, amelynek segítsé-

gével következtetések vonhatók le.

AHOGY EN LATOM

Vízgazdálkodás 
– elhibázott célkitűzések mentén

TOLNAI 
BÉLA
BioModel Bt.,  

tolnaibbela51@gmail.com, 
https://www.biomodel.hu

KIVONAT A vízgazdálkodás példája megtanított 
bennünket arra, hogy a mégoly színvonalas feladat-
megoldás ellenére is az eredmény hosszabb távon 
félresikerült lehet. A kudarcok oka a nem körülte-
kintően kijelölt célmeghatározásra vezethető vissza. 
A negatív példák hasznos tapasztalatok, amelyek az 
újbóli elkövetés megakadályozását kell szolgálják

KULCSSZAVAK vízgazdálkodás, vízmarasztalás, 
ráfordításokat tükröző vízdíj

WATER MANAGEMENT 
– ALONG FALSE OBJECTIVES

ABSTACT  The example of water management has 
taught us that, despite the quality of the solution, 
the result may have failed in the long run. The 
reason for the failures can be traced back to the not 
carefully designated goal setting. Negative examp-
les are useful experiences that should be used to 
prevent re-offending.

KEYWORDS Water management, 
water condemnation, water charge reflecting 
expenses
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„Házad udvarából ne ereszd ki az eső vagy hó 
levét, mig nem használtad; ugy határodból, 
vármegyédből, országodból használatlanul 
a vizet ki ne bocsássad, mert ez ingyen az 
Isten becses ajándéka.” 
Az intelem is a víz hasznosítására és megtar-
tására buzdít.

• Harmadszor nem árt figyelni a nem szakmabeliek vélemé-
nyére is. A klímaváltozás lehetséges következményeivel a 
sajtó rendszeresen foglalkozik. A jósolt jövőkép az ország el-
sivatagosodását vetíti előre. „Ha Magyarország egy kád, itt az 
ideje megkeresni dugót!” – veti fel a cikkíró publicisztikájában 
(György Zs., 2020). A csendes követelés szintén a víz visszatar-
tásának igényéről szól.

Három egybehangzó irány, minek alapján megfogalmazható 
a területi vízgazdálkodás általános érvényű célfüggvénye. A víz 
marasztalásának törvénye tehát az az alapelv, amelyet követni 
érdemes, amelynek betartása nem kerülhető meg. A következők-
ben nézzük meg, hogy a törvény érvényessége fennáll-e, tekinthe-
tő-e időtálló axiómának.

2.1  A FOLYÓK SZABÁLYOZÁSA
„Hazánkban már a XIX. században felismerték az árvizek elleni 
védekezés fontosságát. Ezért az 1800-as évek közepén gróf Szé-
chenyi István kezdeményezésére, Vásárhelyi Pál tervei alapján 
megindult a folyók szabályozása. Lecsapolták az ártereket és sza-
bályozták a medret” – olvasható a Vízügyi honlapon. Megvolt te-
hát a cél, az árvizek elleni védekezés, és belőle levezetésre került 

Magyarország vízforgalmi mérlege relatíve egyszerű képet mutat. 

Az ország alapvetően síkvidéki jellegéből adódóan a víz az országhatá-

ron túlról érkezik, majd rövid úton távozik. A területen lehulló csapadék 

és párolgás csaknem egyensúlyban vannak.

Az adatok alapján két lényegi ténymegállapítás fogalmazható meg:

• az országból távozó vízmennyiség nagyobb, mint az országba 
belépő,

• a vízforgalmak alakulását elsősorban a Duna és a Tisza vízho-
zama határozza meg.

Mi volna hát a teendő ilyen adottságok mellett?

• Először érdemes szétnézni, hogyan vélekednek mások. Ve-
gyük az Egyesült Államok példáját. A 2-2. ábra a gát- és víz-
tározó-építések történetét mutatja. Két évszázad alatt a kez-
detben csak mutatóban meglévő gátak és víztározók száma 
megsokszorozódott. A víz visszatartása különböző felhaszná-
lási céllal történt.

• Másodszor érdemes a nagy elődökhöz fordulni tanácsért. Be-
szédes József (1787–1852) eképpen fogalmaz:

a feladat: a folyók szabályozásának megvalósítása. A természet 
erőinek ilyetén módon való megfékezéséről Kvassay Jenő 1875-
ben Vizeinkről című írásában meglehetősen önkritikusan ír: 

„Utódaink útja és a mi eddigi utunk egymással homlokegye-
nest ellenkeznek: míg mi folyóink szabályozásával azok vizét gyor-
san levezetni törekedtünk, addig unokáink gátakkal fogják azokat 
torlasztani és az országban visszatartani. Lehetőleg sokat és nagy 
területeket öntözni – ama mód, mellyel mezőgazdaságunkat, né-
pünknek és létünknek eme alapfeltételét, állandó virágzás és jólét 
fokára emelhetjük.”

Ma már tudjuk, hogy a Széchenyiék által kitűzött cél hosszabb 
távon hamisnak bizonyult. Az elgondolás sérti a víz marasztalásá-
nak törvényét.

Kvassay bölcs előrelátásként az 1911-ben A Tisza árgátló töl-
téseiről szóló fejtegetésében már egyenesen bírálja a folyószabá-
lyozási beavatkozások megvalósult módját: 

„Sohasem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem mindig ott 
keresendő a baj oka, ahol az fellép, hanem attól sokszor igen nagy 
távolságra; és ha a gyógymódot helyben alkalmazzuk, lehetséges, 
hogy ott éppen célt érünk, de máshol új rendetlenséget idézünk 
elő, vagyis a bajt csak más pontra helyeztük át.”

A klímaváltozás következményeként heves árvizek és tartós 
aszályok váltakozásait tapasztaljuk, amelyek egyre szélsősége-
sebb formában jelentkeznek. Hol a vízbőség, hol a vízhiány okoz 
egyre több gondot. A gátak vég nélküli emelése nem lehet meg-
oldás, mert a hirtelen jelentkező nagy mennyiségű víznek helyre 
van szüksége. Megfontoltabbnak tűnik a felesleges vizek tározók-
ba menekítése, majd ínségesebb időkben történő felhasználása. 
A természet korábban már megalkotta a kanyargós folyó ártereit. 

2-1. ábra: Magyarország vízforgalmi mérlege. Forrás: internet

2-2. ábra: Az amerikai gát- és víztározó-építések története (Forrás: Szőllősi-Nagy (2008)
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lajvízszint süllyedésének meggátlása érdekében nagyon is éssze-
rűnek látszik. A mezőgazdasági földalapú támogatás helyett a 
vízmegtartást szorgalmazó támogatási rendszerre lenne szükség. 
A Vásárhelyi-terv keretében1 a mélyterületek igénybevételével 
épültek ugyan tározók, elsősor-
ban az árvízi kockázatcsökkentés 
céljából, a zsilipkapuk megnyitása 
azonban csak erős megfontolás 
mellett történik, mert az elárasz-
tás után a területen gazdálkodók 
kártérítési igénnyel lépnek fel, mi-
vel ezek a tározóterek alapesetben 
szántóföldek és nem a vízgazdál-
kodás műtárgyai. Így lehet a víz-
marasztalási törvény működését 
adminisztratív eszközökkel gátolni. 
E területen sürgősen szükség vol-
na szemléletváltásra.

2.2  A VÍZLÉPCSŐK SZEREPE
A klímaváltozás hatásainak mér-
séklését a víz marasztalásával 
szolgálhatjuk leginkább. Folyók 
esetében a víz marasztalása duz-
zasztással lehetséges. A vízlépcső nem szitokszó, hanem egy esz-
köz, amellyel élni érdemes (Láng, 2021).

A Tisza-tó projekt alapgondolata szintén a víz marasztalásán 
alapszik. A kiskörei gát szolgálja az áramtermelést, a duzzasztás-
sal létrejött tó által jelentős vizes élőhely alakult ki, a duzzasztás-
sal hajózható vált a Tisza középső szakasza, árvízkor jelentős víz-
tömeg menekíthető a tóba, anélkül, hogy nagyobb károkat volna 
képes okozni. Nem igazán található akár csak egyetlen olyan ha-
tás, amely a Tisza-tó létjogosultságát megkérdőjelezi. Akkor hát 
honnan fakad ez a vízlépcsőellenes felfokozott állapot? Valószínű-
leg félreértések láncolatáról van szó. 

A Duna felső és alsó szakaszán a vízlépcsők elsősorban a vízi 

1 Érdekes módon Vásárhelyi nevét viseli az a terv, amely éppen az ő hibáit 
hivatott korrigálni.

Átvágva ezeket a kanyarokat az árhullám gyors lefutását idéz-
tük elő és gátak építésével medrébe szorítottuk folyót. Most 
újra a víz marasztalására volna szükség, olyan vízgazdálkodásra, 
amely a szélsőségek kiegyenlítésére törekszik. A feladat meg-
oldása aligha képzelhető el a víz szabályozott tározása nélkül. 
Nagy területek öntözéséhez előfeltételként vízre van szükség, de 
a szétterítéshez csatornák, csatornahálózat is kellenek.

Az ártéri vízgazdálkodás modellje a folyók ujjáéledő árterei 
révén a kistáji vízkörforgás helyreállítását szorgalmazza (lásd: 
2-3. ábra).

A víz megtartásának programja helyett azonban a különböző 
ösztönzések a víz minél gyorsabb elvezetését célozzák. A belví-
zátemelés és vele szántóföldi művelés helyenkénti elvetése a ta-

energia kiaknázhatósága céljából épültek. Ezeken a szakaszo-
kon – ahogy a 2-4. ábra szemlélteti – a folyó esése nagyobb, így 
a vízerőművek hidraulikateljesítménye is nagyobb lesz a síkvidéki 
szakaszhoz képest. 

Magyarországi szakaszán a síkvidéki jellegből fakadóan a fo-
lyó esése nem jelentős, mégis van értelme a duzzasztásnak, ami-
nek ez esetben fókuszáltan nem az energiatermelésről, hanem a 
víz visszatartása révén az egyéb előnyök kiaknázásáról kell szólnia.

Közgazdasági terminológiával élve egy folyónak számos „szol-
gáltatása” van, mint például:

• a partiszűréses víztermelés lehetővé tétele,
• a tisztított – korábban sokáig tisztítatlan – szennyvizek befoga-

dása,
• vízenergia-hasznosítás,
• kavicskitermelés,
• mellékágak rehabilitációja (a vizes élőhelyek visszaállításával),
• hajózhatóság,
• vízi sportolási lehetőségek,

2-3. ábra Az ártéri vízgazdálkodás modellje, Forrás: Nagy, D. (2019)

2-4. ábra: Tervezett és megépült vízlépcsők a Dunán, Forrás: Moldova György: Ég a Duna!
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mértékét a szolgáltatások együttes hatékonyságának maximuma 
határozza meg. A zöld szempontoknak is, ha nem is maradéktala-
nul, de érvényesülniük kell.

Csak a víz megtartása eredményezheti, hogy – intőjelként – a 
budapesti Szabadság hídnál található Ínség-szikla az év minden 
napján víz alatt maradhasson.

3 TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS
Települési vízgazdálkodás alatt a vízellátás, a szennyvízelvezetés 
és -tisztítás, valamint a csapadékelvezetés feladatait értjük. Ha-
sonlóan a települési vízgazdálkodáshoz, itt is vízforgalmi mérlegek 
segítik a megítélést. Az ennek alapján levezetett feladatok – mint a 
vízigények biztonságos kielégítése, a közműolló zárása, vízelveze-
tés elválasztott csatornahálózatokon – azonban nem bizonyultak 
hathatós céloknak, mert ezek mentén torz kialakítások születtek. 
A települési vízgazdálkodás ügyének valódi mozgatórugója más.

A szocializmus idején nem a piac önszabályozása, hanem a 
tervgazdálkodás előírásai alakították az árakat, így a víz árát is a 
politikai elvárás tartotta mesterségesen alacsonyan. A 3-1./A áb-
rán Budapest vízfogyasztása, illetve a víz- és csatornadíj időbeli 
alakulása látható. A szocializmus idején az 1989-ben bekövetke-
zett rendszerváltásig a vízfogyasztás mértéke az egekbe szökött, a 
vízdíj piaci értékre emelésével azonban a fogyasztás a felére esett 
vissza.

A 3-1/B ábrán a valós vízfogyasztás mellett egy feltételezett 
arányos városfejlődést is mutató (szaggatott vonal) vízfogyasztá-
si görbe is látható. A két görbe által bezárt terület a pazarlás mér-
téke, amelynek hátterében az ivóvízzel történő sör- és dinnyehű-

• turisztikai és kulturális lehetőségek,
• árvízi károk mérséklése,
• aszályos időszakok áthidalása,
• vízi katasztrófák kivédése,
• hő- és atomerőművek hűtővizének biztosítása,
• átkelés lehetővé tétele.

Ezen szolgáltatások döntő többsége hatékonyan, az év min-
den napján csak duzzasztás mellett valósítható meg. A Duna-stra-
tégia elemei így a vízmegtartás alapelvének betartásával a követ-
kezők lehetnek (Tolnai, 2011):

• a már meglévő szolgáltatások megőrzése,
• a még ki nem használt szolgáltatások kiépítése
• és a nem kívánt szolgáltatások visszaszorítása.

A megőrzést, kiépítést és kiküszöbölést úgy kell megvalósítani, 
hogy az egyes szolgáltatások célkitűzései ne sérüljenek, vagy ha 
sérülnek, ismert legyen a kompromisszum mértéke. Ezen felfo-
gás mentén nem a vízlépcső megépülésének tényét kell vitatni, 
hanem megegyezéseket keresni annak érdekében, hogy minél 
több szolgáltatás érvényre juthasson.

Miután a vízgazdálkodási létesítmények építési költségei nem 
alacsonyak, módszertani lépések szükségesek a döntések meg-
alapozásához. A lépések az alábbiak lehetnek:

• a lehetséges szolgáltatások tételes számbavétele,
• a szolgáltatások megvalósításának leírása,
• a szolgáltatások egymásra hatásának taglalása (mennyiben 

tesznek keresztbe egymásnak),
• a költségek és haszon (vagy kár) becslése,
• a beruházások átfutásának időigénye,
• a szolgáltatás érdekeltségi körének megjelölése, amely lehet:

csak HU; know-how-ként EU is; EU, benne HU.

Csak ilyen széles körű megközelítéssel lehet kiküszöbölni a félre-
értéseket, meggyőzni a szerepüket tévesen értelmező zöld akti-
vistákat. 

A klímaváltozás negatív hatásainak tompítása érdekében a 
tervezett síkvidéki vízlépcsőket is meg kell építeni. A duzzasztás 

tés húzódik meg. Azonban ez a kisebbik hátrány. A lényegében 
virtuális, a valóságban mégis jelentkező vízigények kielégítése 
mérhetetlenül nagy kapacitások kiépítését kényszerítették ki, és 
ez a kapacitás vált szinte egyik pillanatról a másikra felesleges-
sé. Budapest mai vízfogyasztása az 1950-es évek elején mértnek 
megfelelő. Következésképp az akkor létezett műtárgyak ma is 
elegendőek volnának a vízigények kielégítésre. Az értéktől elru-
gaszkodott árpolitika összességében így vált nagyon drágává. Az 

„átkosban” működött tervgazdálkodást – a sok vonatkozásban jó 
oldalai ellenére – ma elvetjük. 

A rendszerváltás meghozta a korrekció lehetőségét. Előbb a 
vízdíjakat fokozatosan az önköltség mértékéig növeltük. A díj fe-
dezetül szolgált az elengedhetetlenül szükséges rekonstrukciók 
végrehajtásához is. Aztán a politika rájött, hogy a permanensen 
fennálló vízfogyasztás adókkal is sújtható. Az áfát lépcsőzetesen 
terhelték a díjra, azonban a vízdíjat megemelő kulcs nagysága 
ma már 27%, az alkalmazott kulcsok közt a legmagasabb.

A víz- és csatornaszolgáltatásért külön díjat fizetünk. A díjak 
kivetésének alapja a mért vízfogyasztás. A két ágazat díjai sokáig 
együtt mozogtak, mígnem a politika fel nem ismerte a „szennye-
ző fizet” elv jelentőségét, és a csatornaszolgáltatásra pluszban 
kivetette a környezetterhelési díjat, amely adók formájában köz-
vetlenül a költségvetés bevétele. (Csak halkan jegyezzük meg: a 
kommunális csatornahasználók nem környezetszennyezők, sok-

kal inkább alapanyag-beszállítók, hiszen a szennyvízből hasznos 
termék, biogáz és talajjavító komposzt állítható elő.) 

A szocializmus időszakához képest megnövelt, majd adókkal 
jelentősen sújtott magasabb vízárnak erőteljes fogyasztáscsök-

3-1. ábra: Budapest vízfogyasztása és a víz- + csatornadíj

A B
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hibajavítások nem hagyhatók el, így a rekonstrukciók halasztód-
nak. A játéktér túlzott zsugorítása ide vezet.

Az időközben megalakult, ár-megállapítási joggal is felruhá-
zott Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előrelé-
pést jelent a korábbi erősen szabdalt önkormányzati árképzés-
hez képest. A Hivatal egyelőre keresi helyét, szerepét. Hatósági 
jogosítványainál fogva a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének 
előírásával nyitott. A GFT azonban csak egy módszertan, nem 
szabályozási eszköz. A Hivatal részéről sokkal inkább benchmar-
king mutatók kimunkálására volna szükség és azok hathatós 
megkövetelésére. Ilyen mutató lehet pl. a hálózati rekonstrukci-
ók mértékének 0,5-1%-os megkövetelése, amelyhez a vállalatok 
értékelését követően a szükséges vízdíj is hozzárendelendő. Ez 
volna a politika részéről a szakavatott kontroll.

A közművek területén nincs és nem is lehet valódi piaci ver-
seny: a verseny csak a virtuális térben teremthető meg, amikor 
is a vállalatokat teljesítményindikátorok útján nyilvánosan mér-
jük. A jobb teljesítmény elérésének hajtóereje a jók közé tarto-
zás lehet (Márialigeti, B., 2019). Úgy tűnik azonban, idáig eljutni 
csak további vargabetü(kö)n át lehetséges.

A szocializmusban az önköltséghez képest mesterségesen 
alacsonyak voltak a vízdíjak, most meg a szükséges ráfordítá-
sokat adók terhelik, amik növelik a díjat. Mind az értelmetlen 
negatív, mind a mohó pozitív kilengés zavarokat okoz. A díjnak 
a működés és rekonstrukció költségeit kell fedeznie. Az adótar-
talom mértéke politikai kérdés. A két dolgot nem tisztességes a 
rezsicsökkentés illúziójaként összekeverni.

A települési vízgazdálkodás tehát akkor működtethető jól, ha 
a szolgáltatás ára az igazoltan szükséges ráfordításokat takar-
ja. Sem a lefelé, sem a felfelé történő eltérítés nem engedhető 
meg. Ez ugyanolyan alapelv, mint a területi vízgazdálkodásnál a 
vízmegtartás törvénye. A többit bízzuk a nonprofit rendszerben 
működtetett víziközmű-vállalatokra.

4 A TERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS ÁTFEDÉSEI
Integrált vízgazdálkodás alatt a vízgyűjtőn folytatott tevékenysé-
gek összehangolását értjük (Ijjas, 2020). A területi és települési 
megjelölések a feladatokat lokális vagy tágabb (adott esetben glo-

kenés lett a következménye. A kiépült eszközállomány egyik 
pillanatról a másikra kihasználatlanná, feleslegessé vált. Az 
üzemeltetés és fenntartás költségei azonban nem csökkentek 
a fogyasztással azonos mértékben. Néhány – elsősorban a na-
gyobb – szolgáltató esetében ekkor következett be a privatizáció, 
az önkormányzati törvény életbelépésével a kisebb víz- és csa-
tornaművek pedig darabokra szakadtak. A korábbi 32 víziközmű 
helyett közel 400 működött, sok esetben a gazdaságos működ-
tetéshez szükséges egészséges méretnagyság alatt. 

A szocializmus végzetesnek bizonyuló apró közgazdasági té-
vedését sikerült a ló túloldalára oly mértékben átlendíteni, hogy 
az állapot még kaotikusabbá vált. A politika – érzékelvén a tart-
hatatlan helyzetet – előbb reprivatizációt hajtott végre, amely 
még most is tart. A gazdaságos üzemeltethetőség visszaállítása 
érdekében ezen túlmenően integrációba fogott. A visszarende-
ződés következtében ma mintegy 40 víziközmű-vállalat dolgozik, 
mintegy kétszer több, mint közvetlenül a rendszerváltás előtt.

A fővárosban például a privatizációs bevételt nem forgat-
ták vissza a szolgáltató vállalatokhoz, azt a helyi politika a saját 
működésére használta fel. Pedig a fogyasztáscsökkenés miatt 
bekövetkezett kapacitáskiigazítási feladatok végrehajtása miatt 
nagy szükség lett volna rá. A reprivatizáció szintén pénzbe kerül, 
mert a befektetők által megvásárolt részvények árát vissza kell 
vásárolni. Az önkormányzatnak erre nincsen pénze. A befekte-
tők részvényeit így megvásároltatták a szolgáltatóval, aki ehhez 
hitelt kénytelen felvenni. A hitel visszafizetése így végül ugyan-
csak a vízfogyasztót terheli, és vélhetően a még le nem zajlott 
reprivatizáció esetén is terhelni fogja. 

A rezsicsökkentés és a befagyasztott közüzemi díjak takaré-
kosságra késztették a cégeket.

A „teher alatt nő a pálma” népi bölcsesség jegyében további, 
most már nem közvetlenül a díjak, hanem a cégek mozgásterét 
szűkítő megszorításokra is sor került. Az ún. Közművezeték adó 
jelentős mértékű terhet jelent. A vezetékhossz alapján kivetett 
adót évente egyszer kell befizetni, mértéke 125 Ft/m.

Nem kell különösebb közgazdasági tehetség ahhoz, hogy a 
mozgástér beszűkülésével kikényszerített leghatékonyabb költ-
ségcsökkentés az el nem végzett munka. A működést zavaró 

bális) értelemben csoportosítják, a feladatok többsége azonban 
átnyúlik ezeken a határokon és mindkét térrészt érinti.

A vízellátás és szennyvízelvezetés technológiai értelemben 
nem független folyamatok, hatnak egymásra. A szolgáltatott 
vízből előbb-utóbb valamilyen formában és mértékben szenny-
víz lesz. A szennyvíz tisztítva vagy tisztítatlanul a folyóvízbe kerül, 
amiből aztán természetes vagy mesterséges úton újra ivóvizet 
állítunk elő.

Ebben az értelemben a vízellátás és szennyvíztisztítás kölcsön-
hatása átnyúlik a szorosan vett területi határokon. Nézzük meg, 
milyen konkrét feladatok vezethetők le így.

4.1 MESTERSÉGES VAGY TERMÉSZETES VÍZTISZTÍTÁS
A szentendrei-szigeti partiszűrésű víztermelés a partszakasz oxi-
kus jellege következtében jól működik, mindig is jól működött. A 
város alatti, Csepel-szigeti vízbázis esetében ez nem így van, a ku-
takból kinyert víz csak vízkezelés után válik ihatóvá. A két víznyerő 
terület közötti különbség nem a két vízadóréteg eltérő adottsága-
iból fakad. A gyengébb déli kútvíz minőségét a partszakasz kevés-
bé oxikus vagy éppenséggel anoxikus karaktere okozza.

Az anoxikus jelleg kialakulását előidézheti maga a folyó, 
amikor hordalékszigetpadok építése révén holtágak alakulnak 
ki. Az okok közt tartjuk nyilván a hajózást elősegítő sarkantyú-
kat, amelyek mögötti holttér az oxigén által kevésbé átjárt. A 
folyóba tisztítatlanul bevezetett szennyvíz ugyancsak az oxigén 
elfogyásához vezet.

A kútvíz vas- és mangántartalmának az eredetét kutatva ha-
mar arra a következtetésre juthatunk, hogy az az élővízből ered. 
A feldúsulásnak biológiai okai vannak, a vas-mangán baktéri-
umok anoxikus körülmények között aktívak. E a felismerésből 
adódik a lehetőség, hogy a vízkezelőművek építése helyett az 
oxikus viszonyokkal bíró partszakaszon kell a vizet kitermelni. 
Ha az oxikus jelleg nem adott, helyre kell állítani, amely közé a 
folyóoldali beavatkozások – mint a holtágak átfolyásos vízcseré-
je, a hajózás elősegítése miatt épített sarkantyúk mögötti holt-
terek folyamatos átöblítése – is ide értendők. Az oxigénhiány 
pótlását jelenti az is, ha megkíméljük a folyót tisztítatlan szenny-
vizek befogadásától.
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kai hasznosítás két ágon valósul meg. A közvetlen mód a biogáz-
ban rejlő energia kiaknázása, amely a leggyakrabban kombinált 
hő- és villamosenergia-termelés módján valósul meg. A szenny-
víztelepi technológia részeként a biogáz egy részét a rothasztó 
tornyok fűtésére használják, a felesleg energiatermelésre megy. 
A termofil rothasztás gázkihozatala a tornyok fűtésével fokoz-
ható. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a rothasztás elsősorban 
az iszap stabilizálását szolgálja, a biogáz csak melléktermék. A 
rothasztott iszap szárítással, forgatással stabil granulátummá 
alakul. Az ezen az úton létrejött termék a mezőgazdaságban 
műtrágyaszóró gépekkel kihordható. Erőművek kazánjaiban, 
cementgyárak kemencéiben más tüzelőanyaghoz keverten szí-
vesen elégetik. A (szolár)szárított szennyvíziszap-granulátum fű-
tőértéke (kb. 12 MJ/kg) annyi, mint a lignité.

A partiszűrés Pe-száma alacsony, így az élővizekbe kerülő 
nagymolekulák (gyógyszermaradványok, hormonok) kiszűrésére 
is képes. Ez a felimerés használható lesz a következő fejezetben 
taglalt szennyvíz hasznosításakor.

4.2 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS VAGY SZENNYVÍZHASZNOSÍTÁS 
„A települési szennyvíziszap olyan társadalmi termék, melyet az 
okos gazdagok hasznosítanak, a szegények hulladékká minősíte-
nek” – hangzik a bölcs megállapítás (Juhász, 2013).

Okos gazdaggá akkor válhatunk, ha végre a szennyvíz min-
denáron történő megtisztítása helyett a hasznosítását célozzuk. 
Az ebből két feladat jelentkezik:

• A szennyvíz megtisztítását az élővizekbe való visszavezetés 
miatt elsősorban környezetvédelmi okok indokolták. Ha a 
részlegesen megtisztított (iszapjától megfosztott) szennyvizet 
öntözésre használjuk, akkor a víz hasznosításáról beszélünk. 
A részlegesen megtisztított szennyvíz számos nyomelemet 
tartalmaz, oldott szervesanyag-tartalma pedig tápanyagul 
szolgál a növények fejlődéséhez. A talajba történő lassú be-
szivárgás révén a károsnak minősített anyagok (hormonok, 
gyógyszermaradványok) is lebomlanak. A részlegesen tisztí-
tott szennyvizet óvatosságból ma még inkább energianövé-
nyek táplálására használják, de fontos szerepe van a klíma-
változás miatt erősen lecsökken talajvízszint emelésében.

• Az iszap hasznosítása kettős lehet: vagy energetikailag hasz-
nosítjuk, azaz elégetjük, vagy a mezőgazdaságban talajjavító 
anyagként használjuk, növelve a termőterületek vízmegtar-
tó képességét. Mind az energetikai, mind a mezőgazdasági 
hasznosításnál elengedhetetlen feltétel, hogy a szennyvíz-
telepről kikerülő iszap vagy az iszap felhasználásával készí-
tett termék stabil legyen. Az iszap folyamatosan keletkezik, 
felhasználása időben később történik. A mezőgazdasági 
hasznosításnál a vegetációs időszak áthidalása jelentkezik 
a stabilizálás feladataként, de a stabilitási igény az égetéses 
változat esetén is fennáll. 

A szennyvíz hasznosításának lehetőségeit az 4-1. ábra foglalja 
össze. A hasznosítás itt elsősorban mezőgazdasági. Az energeti-

A nyersiszap (vagy a víztisztítástól függően a kevert iszap) 
második ágon adalékanyag hozzákeverésével is stabilizálható. A 
kavitron által előállított homogén keverék gyorsan szárad. A ke-
letkező granulátum stabil, és ugyancsak műtrágyaszóró géppel 
juttatható ki a termőterületre. Adalékanyagként nagy fajlagos 
felületű anyagokat használunk (szén, zeolit, mészpor). A kavit-
ronos keverés kis helyigényű és a technológiai sorba illeszthető. 
Az eljárás rövid időtartamú fizikai folyamat. Az iszap adszorpci-
ós megkötése útján stabilizál. A kavitron általi keverés az anyag 
kavitációs zónán történő átvezetésével társul. Ez a művelet így 
egyben fertőtlenítésnek is minősül, mert a baktériumok – köz-
tük a patogének – elpusztulnak. Kiindulásként rothasztott iszap-
pal az adalékanyaggal történő kezelés természetesen szintén 
elképzelhető. A két stabilizálási lépcső (rothasztás + adszorpciós 

4 1. ábra: A szennyvíz hasznosításának lehetőségei
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a fedőréteg szervesanyag-tartalma. A területre kivezethető elő-
tisztított szennyvíz lassú elszikkasztásával az öntözés mellett a 
növények számára hasznos nyomelemek és szervesanyagok is 
a talajba kerülnek. A táj újra termővé válik. Óvatosságból előbb 
energianövények és vetőmagok termelését érdemes megcéloz-
ni, majd amikor a szennyvízzel szembeni előítélet megszűnik, 
más növények termesztése is szóba jöhet.

Forduljunk újra Kvassayhoz: 
„…és mint ilyen, a szakértelemnek és akaraterőnek oly fokát 

tételezi fel, mely az elérendő céllal és eszközökkel tökéletesen 
tisztában van, és azok alkalmazásától sem riad vissza.” (A hazai 
öntözések mai állásáról / Vízügyi Közlemények, 1895, 10. füz.)

5 ÖSSZEGZÉS
A vízgazdálkodásról beszélni, cikket írni nem tartozik a hálás fel-
adatok közé. A Bős-Nagymarosi Vízlépcső kapcsán kialakult poli-
tikai adok-kapok jó időre megmérgezte a közhangulatot e terüle-
ten. Számos elemző írás látott már napvilágot. Az MTA erőtlen és 
sikeresnek nem mondható szerepvállalása (Lévai, 2000) vagy po-
litikusaink, diplomatáink és a civil szervezetek szánalmas jogász-
kodása, értelmetlen szembenállása (Sámsondi Kis, 2019) a Duna 
eltereléséhez, a Szigetköz kiszáradásához vezetett. A közellenség-
nek kikiáltott „vizesek” igaza talán csak egy oknyomozó írásban 
(Moldova, 1998) köszön vissza. Azóta lebontották a Hidrológiai 
Társaságnak is otthont adó MTESZ székházat, nem áll már a Fő-
városi Vízművek központi épülete, és a napokban ledőlt az utolsó 
ikonikus bástya, a VITUKI-torony is. Már régóta nincs Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium. 

Mindeközben Földünk klímája tőlünk függetlenül és az emberi 
tevékenységekből fakadóan is változik. A felmelegedési fázisban 
Közép-Európa kisebb mértékű elsivatagosodására lehet számíta-
ni. Jó volna a változásból előnyt kovácsolni: a víz marasztalásával, 
az öntözhetőség kiépítésével a várhatóan kialakuló mediterrán 
viszonyok elé menni. Erre csak úgy lehetünk képesek, ha hallga-
tunk Kvassayra, és – szembenézve a tévedésekkel – bölcsen, a 
megszerzett tapasztalatok birtokában időtálló célok mentén cse-
lekszünk. A mit kell tenni? kérdésre már elődeink megadták a vá-
laszt: duzzasztani, a Duna-Tisza-csatornát és az ahhoz kapcsolódó 

megkötés) azonban feleslegesen drágává tenné ezt a terméket. 
A nyersiszap harmadik ágon komposztálással is stabilizálható. 
A komposztprizmákban lezajló biokémiai folyamat lebontja és 
más alakban összeépíti az iszapot és a struktúraanyagot. A hely- 
és időigényes eljárás végterméke a vegetációs időszakot áthida-
lóan stabil, a földterületekre trágyaszórógépekkel lehet kihor-
dani. A komposztálás kiinduló anyaga lehet rothasztott iszap is. 
Itt is elmondható, hogy a dupla stabilizálási lépcső (rothasztás + 
komposztálás) felesleges költségeket generál.

A szennyvíziszapból előállított mindhárom végtermék ese-
tében gondolhatunk kiskereskedelmi hasznosításra is. A zsáko-
lás révén történő kiszerelés lehet ennek egyik módja.

A 4-1 ábrán a víz hasznosítása öntözést jelent. Abban eltér-
nek a szakmai vélemények, hogy öntözővízként mechanikailag 
előtisztított szennyvíz, részben biológiailag tisztított szennyvíz 
vagy tisztított szennyvíz mennyiben alkalmas. Tény, hogy a ta-
lajon elszikkasztott szennyvíz – legyen az bármelyik formája az 
előbb említett minőségi variánsoknak – tisztulása lényegesen 
hatékonyabban valósul meg, mint például az eleveniszapos 
technológián. Ehhez a talajszűrőn kialakuló alacsony Pe-szám 
teremti meg a lehetőséget.

A közelmúltban széleskörű vita bontakozott ki iszapstra-
tégia témakörben. Nem a hasznosítás maximálásának felté-
teleiről folyt a diskurzus, hanem jogi akadékoskodásokról. A 
környezettudatos csatornahasználat szorgalmazása, az eddig 
egyeduralkodó eleveniszapos technológia részleges leváltása 

– nem intenzifikálása – ugyanúgy a feltétek közé tartozik, mint 
az iszapstabilizálási eljárások elterjesztése. A jelenlegi, pusz-
tán nagyüzemi mezőgazdasági módszerekkel (műtrágyázással, 
vegyszeres gyomirtással és növényvédelemmel) megvalósított 
növénytermesztés a talajok kizsigerelésével jár. A talajoknak 
szüksége van a szerves trágyára, amely nemcsak a növények-
nek jelent táptalajt, hanem a talaj kedvező állapotának meg-
őrzésével segít a klímaváltozás hatásait mérsékelni. Érdemes 
legalább részben visszatérni a korábbi paraszti gazdálkodáshoz.

A Duna-Tisza közén található homokhátság már ma is a las-
sú elsivatagosodás jeleit mutatja. Nemcsak azért, mert vészesen 
alacsonyra süllyedt a talajvíz szintje, hanem azért is, mert eltűnt 

öntözési rendszert megépíteni. Ma úgy tűnik, ez a legjobb befek-
tetés a klímaváltozással terhelt jövő tekintetében (Tolnai, 2016.).

6 HIVATKOZÁSOK 
Gayer, J., Ligetvári, F.: Települési Vízgazdálkodás, Csapadékvíz-elhelyezés. Kör-

nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2007

György, Zs.: Elsivatagosodás – Ha Magyarország egy kád, itt az ideje megkeresni 

a dugót. Magyar Hang, Polgári hetilap, Budapest, 2020

Ijjas, I.: Integrált vízgazdálkodás. Typotex Kiadó, Budapest, 2019

Juhász, E.: Települési szennyvíziszapok kezelése. Környezetvédelmi Szolgáltatók 

és Gyártók Szövetsége, Budapest, 2013

Láng, I.: A duzzasztómű meg a szivacs. Mérnök Újság, pp. 51-53., 2021. március

Lévai, A.: A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája. Püski Kiadó, 

Budapest, 2000

Márialigeti, B.: Víziközmű-szabályozás Angliában. VízműPanoráma, pp. 2-9., 

2019/1

Moldova, Gy.: Ég a Duna. Kertek 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1998

Nagy, D.: A Tisza biológiai változatosságának megőrzése integrált ártéri gazdál-

kodás segítségével. Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, 2019

Sámsondi Kiss, Gy.: A Duna mégis összeköt. Kairosz Kiadó, Budapest, 2019

Somlyódy, L. (szerk.): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai 

feladatok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011

Szőllősi-Nagy, A.: Víz: az új globális „kihívás”. BME Vízgyűjtő-gazdálkodás, 2008

Tolnai B.: Duna-stratégia. MHT Vízellátási Szakosztály, 2011

Tolnai B.: Vargabetűk. MHT vándorgyűlés, Debrecen, 2016



36
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

1
/

3

Euler berlini évei alatt szoros kapcsolatot ápolt Lagrange-val, 
élénk levelezésben álltak. Lagrange Euler munkái által ösztö-
nözve kezdett a variációszámítással foglalkozni. 

Ahogy egykor Bernoulli Eulert ajánlotta Pétervárra, ugyan-
úgy Lagrange-t Euler ajánlatára hívták meg a Berlini Tudomá-
nyos Akadémiára, aki 1787-ig működik itt.

Eulert a pétervári akadémia továbbra is tiszteletbeli tagja-
ként kezelte, sőt fizetést is folyósított neki. Katalin cárnő hívó 
szavára aztán újra visszaköltözött Pétervárra. Közben kétszer 
nősült és 13 gyermeke született. 59 éves korára már majdnem 
teljesen vak, munkalendülete azonban még töretlen. Élete vé-
géig még 416 tudományos munkáját fogadta el az akadémia. Ez 
azért is csodálatos teljesítmény, mert műveit káprázatos emlé-
kezőtehetséggel vakon diktálta inasának és kedves tanítványa-
inak.

Euler elsősorban matematikus volt, de mint áramlástan-
nal foglalkozó fizikus is kivá1ó. Daniel Bernoulli-val közösen 
teremtették meg az elméleti hidrodinamikát, mint széleskörű 
feladatokkal és szigorú vizsgálati módszerekkel rendelkező tu-
dományt. A folyadékok mozgásának általános elvei című, 1755-
ben megjelent dolgozatában Euler elsőnek vezette le az ideális 
folyadék mozgásegyenleteit, és ezzel lefektette a folytonos kö-
zeg analitikai mechanikájának alapjait. Közismert nevezetes tur-
bina egyenlete és a reaktiv hajtású Seegner kerék elméletének 
létrehozása. Hidrodinamikai úton vezette le a nyomás fogalmát, 
és nagy szerepe volt az ellenállás keletkezéséről szóló vitában. 
Tisztázta D' Alembert paradoxonát:

Ha egyesek elragadtatják magukat – mondotta – és azt gon-
dolják, hogy a testet a folyadékban ellenállás nélkül lehet moz-
gatni, mivel azt az erőt, amellyel a folyadék a test elülső részére 
hat, a folyadéknak a test hátsó részére gyakorolt hatása meg-
semmisíti, amely feltevésnek a valóságos folyadékáramlásnál 
nincs helye, ilyen következtetésük helytelen lesz.

Később még egész sor munkájában mutatott rá, hogy az el-
lenállás valóságos folyadékban a súrlódás hatására keletkezik. 
Ezt az elvet, amely a XIX. század későbbi kutatásainak alapja lett, 
a modern folyadékok és gázok mechanikája teljes mértékben 
igazolta.

1741-ig maradt Oroszországban. Ez alatt jelent meg 50 tudo-
mányos munkája és további 80-at rendezett sajtó alá. Közben 
még ideje volt arra is, hogy tehetséges tanítványaival foglalkoz-
zék, és Oroszország térképeinek kidolgozásán munkálkodjék. Ép-
pen az utóbbi munkában vakult meg az egyik szemére 1738-ban.

Oroszországi tartózkodása alatt írta Mechanicasive motus 
scientia analytica exposita című, mechanika tárgyú könyvét, 
amelyben Newton és tanítványainak geometriai módszerétől 
eltérően a testek mozgását analitikai számítási módszerrel tár-
gyalja.

1741-ben az oroszországi bizonytalan politikai helyzet aka-
dályozta a tudományos munkát, és ezért elfogadta a Berlini 
Tudományos Akadémia és II. Frigyes porosz király meghívását. 
Itt az akadémia alelnökeként és a matematikai osztály vezető-
jeként 1766-ig dolgozott. Berlini tartózkodása alatt számos, a 
differenciál és integrálszámítás tárgykörébe tartozó munkát írt. 
1744-ben jelent meg Methodus inveniendi lineas curves című 
műve, amely a rugalmas vonal egyenletével foglalkozott. 1757-
ben kiadott művében a rudak kihajlásával foglalkozik, és leveze-
ti a törőerő meghatározására vonatkozó másodfokú differenci-
álegyenlet általános alakját.

Euler l707. április l5-én szü-
letett a svájci Bázelben. Apja 
Paul Euler szegény kálvi-
nista lelkész volt és fiát is 
papnak szánta. A szülői ház 
azonban nem jelentett el-
lenséges légkört a természettudományok számára. Paul Euler 
ifjukorában Jacob Bernoulli irányítása mellett szeretettel foglal-
kozott matematikával. Nem csodálkozunk tehát, ha azt látjuk, 
hogy a papnak szánt ifjú Leonard nagy szorgalommal látogatta 
Johann Bernoulli (Jacob öccse) óráit. Bernoulli hamar felismerte 
rendkívüli tehetségét és külön is foglalkozott vele. A Bernoulli 
családhoz csakhamar bejáratos lett és barátságot kötött a két 
Bernoulli fiúval, Nicolassal és Daniellel. 

Az egyetemen a magiszteri tudományos fokozatot kiváló 
eredménnyel szerezte meg, de állást nem kapott hozzá. l725-
ben Nagy Péter özvegye, I. Katalin tudományos akadémiát ala-
pított Szentpétervárott. Nicolaus és Daniel elfogadta az első 
oroszországi tudományos intézet meghívását, ahol profesz-
szorként működtek. Mikor értesültek arról, hogy Eulernek nincs 
állása, kieszközölték, hogy őt is meghívja az akadémia. A kelle-
metlen az volt, hogy csupán az élettani tanszék volt betöltetlen. 
1727 májusában a Szentpétervárra érkező Euler azt is boldogan 
elfogadta. Azonban nemsokára lehetősége nyílt, hogy fizikával 
és matematikával foglalkozzék.

SZAKMÁNK MEGALAPOZÓI

EULER, 
Leonhard 
(1707–1783)
svájci matematikus és fizikus 

TOLNAI BÉLA
okl. gépészmérnök

tolnaibela51@gmail.com
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A matematika terén a Bevezetés a végtelenek analizisébe 
cimü dolgozata 1748-ban, A differenciál számitás alapjai ci-
met viselő kéziklönyve 1755-ben jelent meg. A Teljes algebrai 
bevezetés a harmad- és negyedfokú egyenletek elméletével 
foglalkozik. A maximum és minimum tulajdonságú görbék fel-
találásának módja című munkájában először szerepel a variáci-
ószámítás kifejtése. Matematikai nagyságáról Gauss leszögezte:

Euler műveinek tanulmányozása mindig a legjobb iskola 
lesz, és semmi más nem helyettesítheti.

Gazdag és nemes hagyatékot hagyva maga után 1783-ban 
halt meg. Szentpétervárott a szmolenszki temetőben temették el.

NEVÉT VISELI
EULER-EGYENLET

Newton II. törvénye a folyadékokra  

EULER-TURBINAEGYENLET

a szárnylapátos áramlástani gépek alapegyenlete

EULER-SZÁM

ahol
v   sebesség [m s-1]
p   nyomás [N m-2]
ρ   sűrűség [kg m-3]

és még sok más matematikai tétel.

FORRÁS
La Houille Blanche, Grenoble, 1950.

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euler/

https://www.geogebra.org/m/TZjJ99sS
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KA: Ma már nem jellemző. Régen 
kegy volt bejutni, s nekem is volt 
olyan kolléganőm, aki nyugdíjazá-
sa előtt pár évvel megkért, hogy a 
menye jöhessen a helyére dolgozni. 
Úgy is lett, majd ott is maradt jó né-
hány évig. Volt példa vízdíjbeszedő 
feleség – szerelő férj – villanysze-
relő gyermek szintű családi „ösz-
szefonódásra”. Vannak még azért 
ilyenek hébe-hóba: férj-feleség vagy 
apa-fia. Most már ritkább, hogy va-
laki húsz-harminc évet eltöltsön 
egy vízműnél. Kicsit olyan ez, mint a 
születéskor várható élettartam, ami 
a korosztályomnál a férfiaknál hat-
vanöt körül, a nőknél hetven év le-
hetett. Évtizedekkel ezelőtt jó esély-
lyel borítékolható volt, hogy innen 
is megy nyugdíjba az ember. Ma is 
lehetne valamiféle statisztika, hogy 
mennyi a belépéskor várható mun-

kában töltött évek száma, de annyira sok a társadalmi és gazda-
sági változás, hogy nem érdemes ezt becsülni.

Az egészségünk – mármint a cégé – is olyan, mint egy het-
venéves emberé: minden évnek és napnak örülünk, ha megma-
radunk, még ha fáj is itt-ott. Ennek nem feltétlenül kellene így 
lennie, mármint hogy egy hetvenéves cég kicsit fáradt. Miért ne 
lehetne friss és innovatív? Sajnos el kell ismerni, hogy most nem 
vagyunk jó fázisban, s talán ez igaz más víziközmű-szolgáltatókra 
is az ágazatra jellemző körülmények miatt. Persze – pozitívabb 
megközelítéssel – azt is elmondhatjuk: még élünk és működünk, 
pedig sokan és sokszor mondták, hogy itt a vég, mégsem tettek 
koporsóba és sírba minket.

KK: Ne szaladjunk előre, Attila. Tavaly azért mi is éreztük, érzé-
keltük, hogy azért lógott a fejetek felett az a valami… De előbb 
térjünk vissza a mindennapokhoz még egy picit. Azt gondolom, 

egyet én is magaménak tud-
hatok. Érdekes, hogy min-
den dolgozónak megvan a 
munkaügyi kartonja egé-
szen az első évektől, de az 
alapításkori első generációs 
vízműveseknek már híre s 
emlékezete se nagyon van. 

A második generációsok – az 1970-es években a felfutó ágazat-
ba érkezők – is mind nyugdíjasok már, de legalább mi, harmadik 
generációsok még ismertük őket. S bizony vannak – hál’ Istennek 

– egészen fiatalok a cég minden területén, akik továbbviszik majd 
a zászlót, mert azért az elmúlt öt-tíz évben picit fiatalodtunk.
KK:  Bocsánat a közbeszólásért, de régen kifejezetten jellemző 
volt, hogy egész családok voltak vízművesek. Nálatok mennyire 
jellemzőek még ezek a vízműves családok?

KREITNER KRISZTINA:  Kedves Attila! Köszönöm, hogy elfogad-
tad a meghívást és eljöttél egy beszélgetésre. Az első kérdésem 
rögtön in medias res: hogy vagy, hogy vagytok
KISS ATTILA: Úgy, mintha hetvenévesek lennénk. Az az érzés…

KK:  Mármint a Borsodvíz hetvenéves, ugye, jól értem?
KA: Természetesen jól. A megyei vízművállalatokat a 1950-es 
évek elején alapították, így volt ez a Borsodi Vízművel is. A Me-
gyei Tanács VB döntött a vállalat létrehozásáról 1951. április 1-jé-
vel, el is hoztam a vállalat eredeti törzskönyvi lapját. Ebben ben-
ne van, hogy milyen feladatra hozták létre és milyen átalakítások 
történtek a későbbiekben. Reméljük, nem áprilisi tréfa volt az 
egész. Tehát idén hetvenéves a vízmű, de eddig a járványhelyzet 
miatt nem tudtuk megünnepelni. Bízom benne, hogy lesz még 
erre lehetőség valamilyen kulturális műsorral, a régi és mostani 
munkavállalókkal. Ez bizony közel három emberöltő, amelyből 

PORTRÉ

Kiss Attila 
– Borsodvíz Zrt.

Sok szeretettel köszöntöm a Vízmű Panoráma olvasóit! 
Újra jelentkezem egy portrébeszélgetéssel, amely nem rövid, 
ellenben hosszú és izgalmas. Beszélgetőtársam Kiss Attila, a 
Borsodvíz Zrt. cégvezetője, akivel ezt a beszélgetést még május 
elején rögzítettük. Attila őszinteségét és mindent tudni akarását 
néhányan már ismerjük. Tartsanak velem és ígérem, hogy Önök 
is jobban megismerhetik őt, a biológus végzettségű, négylányos 
apát, aki idestova 27 éve tapossa az ágazat macskaköveit…

KREITNER KRISZTINA
a MaViz PR- és 
marketingmenedzsere 

kreitner.krisztina@maviz.org
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számú vezetői. Leginkább férfiak – bár vannak azért üdítő kivéte-
lek is. Az a tény, hogy egy volt laboros most cégvezető, sokaknak 
meglepő. A Vksztv. végrehajtási rendelete lehetőséget ad ennek 
a szakmacsoportnak (vegyész, biológus), hogy lehessen igazgató 

– természetesen kell hozzá az előírt munkatapasztalat és vezetői 
gyakorlat is. Ha nem keveset visszamegyek az időben… Hát néz-
zük! Kora gyermekkoromban alakult ki az érdeklődésem az élő 

és élettelen természet iránt, és nagyobbacs-
ka voltam már, amikor felismertem, a ter-
mészeti jelenségek és személyes megfigye-
léseim jól leírhatók és megmagyarázhatók a 
természettudományok segítségével. Így hát 
ezen tanulmányaimra és ilyen irányú olvas-
mányokra nagyobb figyelmet fordítottam. 
Ezek nagy szavaknak tűnnek, de azt hiszem 
egy alig tizenéves, eleven vidéki fiú esetében 
valóban fontos önálló felismerések voltak.

KK: Mindenre keresed a magyarázatot és 
bocsánat, hogy megint beleszólok, de ne-
kem ez Kiss Attila. Aki tényleg mindenre 
magyarázatot keres és magyarázatot vár. A 
közgyűlésen, a konferenciákon.
KA: Azért, mert szokásból nem akarok elfo-

gadni semmit, legyen az ötven-, vagy akár százéves hagyomány. 
Én érteni akarom a folyamatokat, emiatt azt gondolhatják, hogy 
kötözködöm… Pedig csak látni szeretném a dolgok hátterét, azok 
dialektikáját, különben hogyan hozhatnék döntést! Visszatér-
ve az eredeti kérésedre, a természettudományok olyan fontos 
társadalmi vonulatai, a természetvédelem, majd a szocializmus 
végi környezetvédelmi mozgalmak már teljesen lebilincseltek, 
így kerültem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, 
ahol 1994-ben mint biológus végeztem. Itt nem annyira az alap-, 
mint inkább az alkalmazott tudományterületek kötöttek le a fel-
sőbb évfolyamokon, pl. a hidrogeológia, hidrobiológia, ökotoxi-
kológia, vízi környezetvédelem, vízkezelés, szennyvíztisztítás. A 
TDK-munkám, majd diplomatervem is ilyen területhez kapcso-
lódott: ipari szennyvíziszap alapú komposzt biológiai értékelése.

– de annál súlyosabb – hatás volt az eredetileg 4,5 milliárd forin-
tos lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló 
BM pályázati keret kétmilliárd forintra történő visszavágása. Ez 
nálunk a megszokott 330-360 millió forint helyett csak 153 millió 
forint támogatást jelentett. Ez a kettő együtt – az árbevétel csök-
kenése és a támogatásvesztés – már önerőből megoldhatatlan 
gazdasági nehézséget teremtett a társaságnál.

KK: Beszéltünk arról, hogy a Borsodvíz hetvenéves, és te már 27 
éve dolgozol ott… 
KA: Igen, nyáron lesz 27 éve.

KK: Szerintem kevesen tudják rólad, hogy biológusként végeztél. 
Induljunk innen és érkezzünk meg 2021-re a Borsodvízhez. Mit 
szólsz?
KA: Furcsa kérés…

KK: De én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nem tudjuk külön 
választani. Hiszen összefonódik a kettő. Szorosan…
KA: Jellemzően ugye műszaki szakemberek a szolgáltatók első 

hogy a COVID az a téma, amit nem lehet semmilyen beszélge-
tésből kihagyni.
KA: Rosszkor jött. Bármikor rosszkor jött volna, de most külö-
nösen. Mind gazdaságilag, mind a működés szempontjából, s 
talán legkevésbé a műszaki területet vetette vissza. Eddig há-
rom kollégánk volt kórházban, de szerencsére haláleset nem 
történt – s ez a legfontosabb. Mi már tavaly februárban meg-

kezdtük a felkészülést a járványra – bár 
bevallom –, meg is mosolyogtak a kollé-
gák, hogy miért foglalkozom ilyennel. Az 

idő igazolta a megérzésünket, hogy ebből 
baj is lehet. Kész utasítással vágtunk neki a 
márciusnak, s szerettük volna elérni, hogy 
ne legyen cégen belüli fertőzésátadás. Ta-
valy még nem, sajnos idén már kialakultak 
a fertőzési láncok nálunk is, főleg ügyfél-
szolgálati irodáink esetében volt ez egyér-
telműen lekövethető – volt, hogy hetekre 
be kellett zárni. Egy nagyobb szennyvízte-
lepünkön is volt olyan fertőzési lánc, amit 
részben emberi mulasztás okozott, mivel 
nem jelentették időben, hiába voltak ha-
tározott utasításaink erre vonatkozóan. Ez 
esetben is volt két nehéz hetünk, mivel a 
hétfős személyzetből egyetlen kollégánk 
maradt egészséges, az összes többi ott-
hon volt coviddal. Sokat költöttünk maszkokra, fertőtlenítő sze-
rekre, de még a dolgozóknak biztosított vitaminokra is. Tesztel-
tettük a kollégákat – a PCR-tesztekben hiszünk –, ezek százával 
történtek a Borsodvíznél. Mi mindig lehetőséget adtunk – akár 
a magánélet kapcsán felmerült gyanú esetén is –, hogy tesztel-
tessenek a kollégák. Összességében gazdaságilag nagyon oda-
vágott tavaly a járvány. Egyrészt a felhasználók súlyos fizetési 
elmaradásai miatt nagyon nagy volt a likvid forráskiesés április-
tól júliusig. Rendkívüli közgyűlést is összehívtunk, tőkeemelést 
kezdeményeztünk a tulajdonosoknál 140 millió forint értékben – 
ez amúgy a közgyűlésen még átment, de elhasalt a tulajdonosok 
kötelezettségvállalása során. Talán csak indirektnek mondható 

KEOP-programban épült szennyvíztelep a Taktaközben

Oszoly Tamás a Reitter Ferenc díjjal
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remtette az alapot, hogy az elődöm ajánlására feljebb léphettem 
elsőszámú vezetői pozícióba. Alkalmazottként vagyok cégvezető, 
ezért kapok egy normális fizetést, mellette pedig igazgatósági 
tag is vagyok.

KK: És ha visszagondolsz arra, hogy ott a telefonfülkében állsz és 
telefonálgatsz a vízműveknek… Merted akkor titkon azt remélni, 
hogy valamikor évek múlva te leszel az egyiknek a vezetője?!
KA: Nem, ez csak jóval később vetődött fel bennem. Odakerül-
tem a laborba és éreztem, hogy az akkori főmérnök (későbbi 
igazgató), akinek nagyon sokat köszönhetek – de közbevetem, 
nagyon sok kollégának tartozom hálával – kifejezetten pártol. 
Ugyanis hiába van valakiben ambíció, ha nem kap bizonyítási le-
hetőséget, nem engedik a döntések közelébe, s nem támogatják 
szakmai karriere építésében, akkor előbb-utóbb befásul, s aztán 
nem is fog próbálkozni. Nekem szerencsém volt, mert mindig 
voltak a közelemben ilyen támogatók, akik lehetőséget adtak, 
hogy akár még az ő helyükbe is léphessek. El kell azt is ismerni, 
hogy szerencsés ember vagyok – legalábbis annak érzem ma-
gam –, az élet minden területén, így a munkámban is. Vannak 
ugyan rossz napok, sőt periódusok, de ami fontos, abban végül 
mindig szerencsém volt!

KK: De jó! Én őszintén azt kívánom, hogy ez még tartson így na-
gyon-nagyon sokáig!
KA: Úgy legyen! Hátha ez a szerencse a Borsodvíznek is megma-
rad – akár a személyemen keresztül.

KK: És ha már itt tartunk. Szerinted téged milyen vezetőnek tar-
tanak a munkatársaid? Szerintem egy picit megosztó a szemé-
lyiséged – vagyis eddig ezt gondoltam, a keresztkérdéseiddel, a 
mindenre választ szeretnék kapni hozzáállásoddal. De mi most 
azért egyeztettünk egy ideje és beszélgettünk is többet, készülve 
az interjúra, és megmondom őszintén, én megláttam egy picit a 
másik arcodat is. És azt hiszem, megértem azt is, hogy te nem 
kötözködsz, csak érteni szeretnél mindent… Szóval szerinted 
szeretnek téged a munkatársaid?
KA: Hú, ez nehéz kérdés. Nem biztos, hogy nekem kellene felten-

jó és a rossz – gyakorlat megismerését és a tanulságok levonását 
egyaránt – ha nem is szükségesnek, de – fontosnak tartom. A 
munkámhoz szükséges közgazdasági, jogi, további műszaki is-
mereteimet tematikusan, de mégiscsak önállóan szereztem meg 

„in situ” módon, ami számomra nem újszerű, hiszen mindig és 
mindent a gyakorlat oldaláról közelítek meg.

KK: Aztán jött 2018, amikor is cégvezetőnek választottak…
KA: Igen, előtte még bekerültem 2014-től a főmérnöki pozíci-
óba. Ezen időszakban futottak csúcsra a különböző projektek, 
beruházások, melyekben a leginkább elmélyedtem, ugyanakkor 

személyes szakmai sikereket is hoztak. KEOP és KEHOP vízminő-
ség-javító projektek, Svájci Projekt, hálózatrekonstrukció, KEHOP 
szennyvízprojekt, autópálya-építéshez kapcsolódó közműépí-
tés. Úgy érzem, ezekben komoly szakmai sikereket értem el. A 
fentiekkel kapcsolatban rendszeresen tartottam előadásokat, 
prezentációkat, de még mérnökkamarai képzést is. Megismert 
a felügyelő bizottság, az igazgatóság, a közgyűlés. Talán az, hogy 
ki tudtam nyílni, s kívülre is meg tudtam mutatni magam, megte-

Az egyetem után Szerencsen telepedtünk le későbbi felesé-
gemmel, ám akkoriban nem volt könnyű munkát találni: a szo-
cialista nagyvállalatok már széthullottak, vagy bizonytalan volt 
a jelenük és a jövőjük. Emlékszem, akkor még létezett telefon-
könyv, és egy miskolci telefonfülkéből hívtam fel a „víz” illetve 

„vízművek” címszavak alatt található cégeket és hatóságokat, 
ahol úgy gondoltam, működik laboratórium, s pár hét múlva már 
a Borsodvíz Rt. központi laboratóriumában dolgoztam. Azóta is 
ez az első és egyetlen munkahelyem. Aztán a laborban a biológi-
ai, bakteriológiai és kémiai vizsgálatokon túl hamar megtaláltuk 
egymást a víztechnológiával, s részben a szennyvíz-technológiá-
val. Nagy szerelem lett: vas- és mangántalanítás, gázmentesítés, 
ammóniamentesítés, különböző fertőtlenítési módszerek. Ha-
sonló – szintén kémiai és biológiai ismereteket igénylő – felada-
tok a szennyvízelvezetés-tisztítás területén is, kiváltképp a regio-
nális rendszerek szulfidproblémái. Erről az alapról építettem fel 

– eleinte ösztönösen, majd egyre tudatosabban – a karrieremet.

KK: Aztán ez a laboros dolog más úton folytatódott végül…
KA: Igen, sajnos vége szakadt. Ugyanis onnantól, hogy az em-
ber vezetői megbízást kap, egyre távolabb kerül attól a szakte-
rülettől, amit szeretett. 1998-ban adódott lehetőségem az első 
vezetői megbízásra: a tokaji üzemvezető váratlan nyugdíjazása 
okán be is nyújtottam pályázatomat. A társaság üzemeltetési 
területének úgy 40%-a került közvetlen irányításom alá, kb. 85 
dolgozóval. 28 évesen igazából meg kellett volna ijednem a fel-
adattól, de valahogy nem aggódtam túl, mindössze komolyan 
vettem a feladatomat és tettem a dolgom, úgy, ahogy helyes-
nek tartottam. Pedig idősebb és tapasztaltabb kollégák meg is 
jegyezték, hogy ilyen feladatot nemigen kaphattam volna meg 
pár évvel korábban (még a megyei vállalat idejében) „harmin-
céves kor alatt, mérnöki végzettség és MSZMP-s párttagkönyv 
nélkül”. Ma sem tudom, hogy ezt minden tekintetben komolyan 
gondolták-e, vagy csak próbáltak „felkészíteni” a nehézségekre. 
Szóval, az első jó tíz évem nagyon intenzív tanulással telt, volt 
kitől és mit tanulnom: nemcsak a jó és helyes gyakorlat elsajá-
títására volt lehetőségem, hanem arra is, hogyan nem szabad 
csinálni bizonyos dolgokat. Talán meghökkentő, de a kétféle – a 

Svájci projekt zárórendezvénye utáni csoportkép Lillafüreden
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Kormányhatározat, ahol 20 társaság kapott 3,9 milliárd forintos 
támogatást, pontosabban tőkeinjekciót. Véleményem szerint ez 
egy nagyon fontos jel volt, rendkívül fontos! Nekem erre van egy 
elméletem, talán majd elmondom egyszer.

KK: Igen, ez a tőkeinjekció volt az, amit Ti is kaptatok. De! Ezelőtt 
történt más is. És gondolom, azt Te sikerként élted meg…
KA: Igen, de erről nem kívánok beszélni. A háttere azt kívánja 

meg, hogy arról ne ejtsünk szót.

KK: Értem, köszönöm az őszinteséged! És ha 
már picit érintettük az ágazatot, akkor folytas-
suk itt. Azt gondolom, hogy aki a szektorunk kö-
zelében van, az napról napra látja, hogy egyre 
nehezebb a helyzetünk, hogy egyre több kihí-
vás van előttünk. Te mit gondolsz, miért alakult 
ez így?
KA: Nem a víziközmű törvény miatt van, az biz-
tos! Az ágazat gondjai megvoltak már korábban 
is, de azután kerültek igazán felszínre újabb 
gondok, miután meglett a törvény. Sokan ezért 
hozzák vele összefüggésbe, de én egész más 
véleményen vagyok. Ennek a törvénynek a 
megalkotása már szükséges volt, s nem rossz 
a végrehajtási rendelet sem. Célszerű a szoros 
hatósági felügyelet is, és szerintem nem ebből 
kell eredeztetni az ágazat problémáit. Ne fe-
lejtsük el, hogy a Vksztv. rendezte végre a tu-
lajdoni viszonyokat, a működési engedélyezte-

tés, az ármegállapítás dolgait és még számos fontos dolgot, ami 
szükséges a továbbiakban is. Ugyanakkor az ágazatban tetten 
érhető bizonyos mértékű túlszabályozottság, elsősorban a ha-
tásköri átfedések és a sokrétű dokumentációs kötelezettségek 
miatt – de még mindig nem ez a fő probléma. Kifejezett gondot 
okoz viszont – az említett túlszabályozás ellenére –, hogy a vízi-
közmű-ágazatnak továbbra sem látom a határozott „gazdáját”, 
aki meghallgatja és igyekszik orvosolni gondjait, s aki megfelelő 
szabályozó és ösztönző rendszert – legyen az akár cukor és os-

nálunk is, mondhatni, mindennaposak. Azt gondolom, ez kifeje-
zetten jellemző lehet más, hasonló adottságú szolgáltatókra is.

KK: És ha visszanézünk a tavalyi évre, nyilván kudarcból minden-
kinek kijutott, de azért nálatok hallottunk sikerekről is. És azért 
abban neked vastagon benne van a kezed.
KA: Igen, igen. És a szerencsefaktor is. Ugye nagyon rossz volt az 
elmúlt évünk, nekifutottunk a tőkeemelésnek, de sejthettük, az 

lesz a vége, hogy nem sikerül. Nemhogy a felét, de 10%-át sem 
jegyezték le a felkínált részvényeknek. Aztán már a fizetéskép-
telenség határán éltünk, a legmagasabb szintekig is elmentünk, 
hogy jelezzük a problémánkat hatósági és kormányzati szinten 
is. Azt kell mondjam, nagyon komolyan foglalkoztak velünk. Sze-
rintem – sokak véleményével ellentétben – a felsőbb döntésho-
zók teljesen tisztában vannak az ágazat helyzetével, a Borsod-
vízével is, és törekszenek is a megoldásra. Erre azért láttunk 
példát tavaly december 24-én, amikor megjelent a 2005/2020-as 

ned. Egy részük bizonyára. Kell egyáltalán, hogy szeressék a ve-
zetőt? Vagy elég, hogy elfogadják, tudomásul veszik és elismerik 
az erőfeszítést? Mert eredmények sem jönnek mindig. Az, hogy 
az élet csupa siker, nem igaz. Még egy sikeres vezetőt is számos 
kudarc ér. Talán azt látják és elismerik, hogy küzdünk rendesen. 
Ez nem csak rám vonatkozik, hanem az egész közvetlen csapa-
tomra. Hogy szeretnek-e? Hát jó lenne, ha szeretnének, jó lenne 
(mosolyog). De nem erre törekszem. Viszont, ha már a sikereket 
szóba hoztuk, váltsunk szót erről is, sikerekről és kudarcokról. 
Van, amit sikernek érzek és a munkahelyi közösségünk is annak 
érezhet, s inkább ezekről szeretünk beszélni, semmint a csaló-
dásokról és kudarcokról, holott ezekből is akadt bőven. Hogyne 
lenne ilyen egy tartósan és „stabilan” veszteséges társaságnál! 
Ezek nem feltétlenül a mi hibánkból adódnak, hanem a műsza-
ki-gazdasági körülményekből, esetleg az önmagunkkal szembeni 
túlzott elvárásokból, de mégiscsak kudarcok. Sokan azt hiszik, ha 
ezeket szépen tálaljuk és még rózsaszín masnit is kötünk rá, ak-
kor majd sikerek lesznek, de én nem így látom. A legjóindulatúbb 
megközelítésben is legalább a gond vagy a probléma jelzőt rá le-
het ezekre akasztani. Gondok és problémák pedig vannak bőven 

A golopi vízmű 2001-ben, mely azóta KEHOP-ban megújult

Az 1912-ben épített első szűrőgépház Tokajban. A kép 2001-ben keszült.
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napos problémahalmozódások és munkarohamok egyre jobban 
lemerítik az akkumulátoromat, s a következő erőpróbáig nem is 
töltődik vissza. Amikor erről a problémámról beszélek mások-
nak, azt tanácsolják, ne hajtsam túl magam, ne vegyem olyan 
komolyan a dolgokat, de ezt a vízműveskedést csak így tudom 
csinálni, vagy sehogy. Emiatt nem is gondolom, hogy ezt fogom 
csinálni újabb tíz év múltán is. Lenne hova visszavonulnom – ha 
muszáj –, de nem mondom, hogy nem dolgoznék szívesen az 
ágazatban. Persze nem biztos, hogy mindig az első vonalban kell 

lenni. Talán helyes lesz mihamarabb az utánpótlásra tekinteni, 
s továbbadni a stafétát egy energikusabb, fiatalabb, nagyobb 
tudású vagy éppen képzettebb kollégának. Egy adott szituáció-
ban nem biztos, azonban közép- és hosszabb távon mindenkit 
lehet pótolni, ez meggyőződésem. Addig viszont, amíg ennek a 
közműszolgáltatónak a vezetése az én és kollégáim felelőssége, 
nem mutathatunk sem kétségbeesést, sem azt, hogy nem látunk 
valamiféle megoldást a problémákra. Különösen fontos tartást 
mutatnunk a dolgozók és a tulajdonos önkormányzatok felé, sőt 
egyfajta jövőkép felmutatását is joggal várják el tőlünk. Persze ez 

lennének. Ennek bizonyára meglesznek a következményei: a 
működésünk – s talán közelítőleg ez jellemző az ágazati szerep-
lők nagy részére is – a jelenlegi szabályozási keretek között már 
középtávon (kettő-öt éves távlatban) fenntarthatatlan. Elég rá-
nézni az ágazati szintű – alaptevékenységre gondolok – korrigált 
üzemi eredményekre: a tavalyi évben járhattunk úgy mínusz 40 
milliárd forintnál, az ágazat egészét nézve.

KK: Ez azért személyesen is megterhelő…

KA: A nyomás évek óta nagy rajtam és vezető kollégáimon is, rá-
adásul mi a munkaidő végén nem tesszük le a „szerszámokat” és 
a problémákat a személyzeti bejáratnál, hanem hazavisszük es-
tére, hétvégére, sőt szabadság idejére is. Szinte folyamatos tehát 
a pörgés, a megoldáskeresési kényszer. Nem gondolom, hogy ezt 
a feszült közeget jól tolerálja az emberek egészsége, legalábbis 
az enyém biztosan nem. Fiatalabban jobban tudtam kezelni, ak-
ként, hogy ki tudtam pihenni ezeket a megpróbáltatásokat, hi-
szen akkor még jobban regenerálódik az ember idegrendszere 
is. Egyre inkább érzem, hogy a néhány hetes, de akár néhány hó-

tor – működtet a gazdálkodás területén. Persze nem önkénye-
sen, hanem közérdekű célok mentén, szabályozott keretek kö-
zött. Nem hatósági feladatra gondolok, itt valamiféle magasabb 
szintű felelős kellene. Ha lenne ilyen „jó gazda”, sokat segíthetne 
az ágazaton. Bízom benne, hogy egyszer majd lesz, s az lehet az 
igazi érdekképviseletünk is egyben.

De újra vissza oda, hogy mi még a probléma. A jogszabá-
lyokban körülírt alapelvek nem érvényesülnek, de még konkrét 
előírások sem teljesülnek. Az ellátásbiztonság elve sérül, mivel 
nincs fedezet a közművagyon megújítására. A teljes költségmeg-
térülés elve – az ésszerű üzleti nyereségről szót se ejtsünk! – nem 
teljesül. Az ármegállapítás intézménye nem működik. Summáz-
va: a törvény szelleme nem köszön vissza a gyakorlatban. Gon-
dot jelentett a közműadó aránytalansága – igaz, itt a mi szem-
pontunkból jelentős változás történt 2021-től. Most a korábbi 
közműadó mindössze 35%-át kell megfizetnünk – s számomra 
ez is egy jel. Ott van még az árbefagyasztás és a rezsicsökkentés. 
Olyannyira elinflálódtak a közüzemi díjak, hogy jó, ha 60-70%-át 
érik a 2011-esnek, mivel azóta a villamos energia, a bérek, az 
anyagárak, az üzemanyagárak jelentős mértékben emelkedtek. 
A Borsodvíz Zrt. esetében 2013 és 2019 között a közműadó 1,85 
milliárd Ft volt. A felügyeleti díj 158 millió forint volt, a rezsicsök-
kentéssel 1,5 milliárd forintot buktunk. Ez a három tétel 3,5 mil-
liárd forint és akkor még nem beszéltünk a díjbefagyasztásról. 
Ha belegondolok abba, ha ennek „csak” a fele rendelkezésre állt 
volna az elmúlt két-három évben, hogy micsoda fantasztikus 
lehetőség lett volna a működtető vagyonunk megújítására, az 
emberek anyagi megbecsülésére. A működtető eszközök elöre-
gednek, a digitalizációban és az integrált informatikai rendsze-
rekben történő elmaradás óriási. Alacsony a bérszínvonalunk, 
folyamatosan küzdünk a munkaerő-ellátottság és az utánpótlás 
nehézségeivel. Nem nő a szolgáltatás színvonala, hiszen a napi 
gondok megoldásában elvész csaknem a teljes energiánk, no és 
a költségkeretünk is. Innovációra és fejlesztésekre egyikből sem 
sok marad. A hosszú távú működést tekintve persze a legsúlyo-
sabb gondnak a rekonstrukciók elmaradását tartom. Pénzügyi 
források hiányában nem teszünk meg olyan lépéseket, fejlesz-
téseket, amelyekről tudjuk, hogy nyilvánvalóan szükségesek 
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mondás: „Aki fizet, az húzatja” – mármint a cigányzenére mond-
ták ezt az öregek; vagyis, ha támogatást ad az állam, természe-
tesen nagyobb rálátást és beleszólást akar majd a folyamatokba.

KK: És akkor, ha most keressük a tutit – mert keressük csak és 
nem tudhatjuk –, azért bennem felmerül a MaVíz szerepe is eb-
ben a kérdéskörben. Elmondod ezzel kapcsolatban is a vélemé-
nyedet?
KA: Hát, kicsit nehezen szánom rá magam, mert meglehetősen 
kritikus vagyok saját magunkkal szemben is. Minden évben el-
fogadom a beszámolót, támogatom a vezetőség munkáját, a 
bizottságok munkáját, részt veszek a MaVíz rendezvényein, me-
lyeken magam is sokat tanulok. Nyilván itt emberi kapcsolatok is 
kialakulnak, párbeszédre ad lehetőséget az ágazat szereplőinek. 
És akkor most leveszem az irodád faláról „A MaVíz küldetése” 
című bekeretezett táblát… Nézzük meg ezt, hogyan érvényesül. 
Nézzük! Mi az a tevékenység, amivel hozzájárul az ágazat fejlődé-
séhez a szövetség? Főleg a tudásmegosztás és a kapcsolatrend-
szerek révén… Ez szerintem is magas szintű, nagyon gyakran tu-
dományos értékű munkákat, jó ötleteket és megoldásokat látunk. 
A Vízmű Panorámában is jó dolgokat olvasunk, néha kétszer-há-
romszor el kell olvassak egy anyagot, olyan magas a szint, de 
ez jó! A probléma nem itt van. Az érdekérvényesítés terén látok 
komoly problémát. A befektetett munka ellenére – szinte – teljes 
az eredménytelenség. Az más kérdés, hogy mi ennek az oka. Én 
ezt nem vetem a szemére senkinek, hogy ebben nem értünk el – 
szinte – semmit, de így látom. Követtünk el hibákat. Már évekkel 
ezelőtt farkast kiáltottunk, de csak nem jött be sem 2018-ban, 
sem 2019-ben az egyes szolgáltatók csődje és a közszolgáltatás 
ellehetetlenülése, ezért azt érezhetik a döntéshozók, hogy csak 
ijesztgettünk és blöfföltünk. Ezek után aztán az államnak még 
magasabb lett az ingerküszöbe. Látod, Kriszta, a stratégiai célok 
között az első az érdekérvényesítés… Aztán haladjunk tovább! „A 
tagok véleményének begyűjtése és a konszenzusra törekvő egy-
ségesítése.” A konszenzussal kapcsolatban is kétségeim vannak. 
A tudásmegosztás működik, az oktatás-képzés szintén, nagyon 
jól. Társadalmi szemléletformálásban ott vagyunk, jók vagyunk, 
akárcsak a kiadványok terén. Csak az érdekérvényesítés meg ez 

gek alapján. Ez lenne a piaci alapú, „igazán kapitalista” megoldás, 
de némi kiegyenlítésre szükség lenne, mivel adottságoktól füg-
gően többszörös árszint lenne vidéken, mint a nagyvárosokban. 
Mindenképpen érvényesülni kellene a szolidaritás elvének, te-
hát darázsfészek ez is.

A harmadik lehetőség önmagában is összetett: közvetlen 
állami szerepvállalás növelése és talán újabb centralizáció. Pél-
dául azt mondjuk, hogy nagyobb üzemméretet írnak elő, s nem 
kell negyven cég, csak húsz vagy harminc. Nem vagyok üzem-
gazda, aki ki tudja mutatni, mekkora az ideális üzemméret, de 
ez is adottságoktól függően más és más lehet. Hangsúlyozom: 
bármit csinálnak, a pénzt bele kell tenni a rendszerbe! Ez lehet 
a kulcs: a forráskivonás megszüntetése és új források bevonása, 
s már csak az a kérdés adódik, ki adja a pénzt. Ha ez nem megy 
a felhasználóktól, vagyis a díjakból, akkor más forrásokból, akár 
az államtól kell. És Krisztina! Elmondtam én már más fórumon is, 
itt is kimondom, kövezzenek meg érte: én személy szerint ettől 
egyáltalán nem félek. Ha ez a megoldás, ha ez az ára, hogy hosz-
szú távon is biztos legyen a víziközmű-szolgáltatás – ami nekem 
is a fő feladatom –, szóval, ha ez az ára, ha ez a megoldás, akkor 
legyen!

Lehetne kombinálni is a különböző lehetőségeket: a forráski-
vonás megszüntetése után a díjak emelése, támogatási rendszer 
kialakítása, működés optimalizálása egyidejűleg. Ha az egyik 
elem esetében kicsi a mozgástér, akkor a másik kettőből lehetne 
balanszírozni. Nem én fogom megmondani a tutit, de – felülete-
sen bemutatva – ez az ötletem. Ez egy olyan gondolat, amit nem 
osztanék meg egy napilappal, de neked elmondom, mert ez csak 
egy kötetlen beszélgetés ágazati szereplők között. Megjegyzem, 
amúgy én nagyon közelinek érzem a beavatkozást, mivel a hely-
zet kikényszeríti inkább előbb, mint utóbb. Sőt tavaly december-
ben ez meg is történt húsz cég esetében, de ez volt az érzésem 
a közműadó törvény módosítása kapcsán is. Optimistán várom 
a további fejleményeket és addig is igyekszünk kitartani. Ami ké-
sik, nem múlik: előbb-utóbb az állam rászánja majd magát, be-
avatkozik, s abban biztos vagyok, nem mindenkinek fog tetszeni, 
ami történik, hiszen sok lesz az érdeksérelem. S megint őszintén: 
ez sem baj, csak a végeredmény jó legyen. Nálunk erre volt egy 

nem jelenti azt, hogy vezetőként nekem ne lennének kétségeim 
és ne vívódnék hetekig egy-egy nehézség kapcsán, mégis min-
den esetben döntéseket – néha nagyon nehéz döntéseket – kell 
hoznom, majd vállalnom értük a felelősséget. Tolkien gondola-
tai jutnak nemegyszer eszembe, amikor a Tündérboszorkány azt 
mondja Zsákos Frodónak, aki kétségek között vergődik, mert le 
akarja tenni a túl nehéz terhet. Ez szabad fordításban valahogy 
így hangzik: „Te vagy a gyűrű hordozója. A hatalom gyűrűjét hor-
dozni magányos feladat, s e feladattal téged bíztak meg. Ha Te 
nem tudod, hogyan teljesítsd, nem tudja senki!” Úgyhogy amíg 
én viselem ezt a jelképes gyűrűt, nekem is meg kell hoznom eze-
ket a döntéseket.

KK: Hm, ez milyen jó végszó lenne… De még nem szeretném be-
fejezni és lezárni a beszélgetést, ugyanis vannak még kérdéseim. 
Pedig ettől még a hideg is kirázott! De ha már itt filozofálgatunk 
és ilyen szép gondolatok jutnak az eszedbe, hadd kérdezzem 
meg: hogyan oldanád meg a szektor problémáit, hogyan látod a 
kiutat a mostani helyzetből?
KA: Sokszor beszélgettünk ugyan erről kollégákkal, de hivatalo-
san sosem kérdeztek arról, én hogyan látom az egész szektor 
helyzetét. Azt, hogy a „ti cégeteken mi segítene”, már sokszor 
feltették, ezt többször elmondtam és leírtam, s kaptunk is segít-
séget. Az egész víziközmű-ágazatot tekintve a megoldás egyér-
telműen a forráskivonás megszüntetése lenne, helyette forrás-
bevonással megoldani a gondokat, de ez – valljuk be – így túl 
egyszerű lenne, és nem fogok érte közgazdasági Nobel-díjat kap-
ni… De nézzünk három konkrétabb lehetőséget.

Az első, ami ördögtől való dolog lenne, az állami támogatási 
rendszer bevezetésének lehetősége, vagyis inkább újraélesztése, 
de azért ez veszélyekkel jár – mondják a közgazdászok –, mert 
még inkább eltérítik a szolgáltatási díjakat a költségektől. Ráadá-
sul nem feltétlenül ösztönöz majd a költséghatékony működés-
re, elvezethet majd a pazarláshoz. Mehetne persze rászorultsági 
alapon is, de ezzel is vissza lehetne élni, mert ezzel veszteséges 
gazdálkodásra ösztönöznénk a cégeket. Szóval ez a lehetőség 
csak egyik alapköve lehetne a kiútnak, ha már erről kérdeztél.
A másik alap lehet a víz- és csatornadíjak megállapítása a költsé-
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lönösen jó volt, mivel igazoltan átestünk a covidon, így szabadon 
jártunk át Lengyelországba és Szlovákiába, amikor ott lehetett, 
illetve Sátoraljaújhelyen is két hónapos volt a szezon. Kell is ez, 
mert valamilyen módon ki kell kapcsolódni. Ha nem ereszted le 
a gőzt, ha nem mozogsz, akkor ötven és hatvan között jön az 
első szívinfarktus vagy agyvérzés… Tehát vigyáznunk kell ma-
gunkra, és élvezni is kell az életet.

KK: Bizony, és Neked még dolgod van, sok-sok feladatod, úgy-
hogy vigyáznod kell magadra! Én azt kívánom, hogy tartson ez a 
lendület és lelkesedés még nagyon sokáig, és továbbra is tedd 
bele a szívedet és a lelkedet ebbe az egészbe, mert nagyon jó 
érzés látni. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, nagyon jó él-
mény volt!

Önöknek pedig köszönöm a figyelmet és hogy velem tartottak! 
Kívánok a nyári hónapokra mindenkinek feltöltődést, probléma-
mentes hétköznapokat és mindannyiunknak azt, hogy ősszel 
végre újra találkozhassunk a szakmai rendezvényeken, konfe-
renciákon, hiszen biztos vagyok benne, hogy Önök is legalább 
annyira várják ezeket az összejöveteleket, mint a titkárság mun-
katársai.

Addig is vigyázzanak magukra!

KK: Nehéz ezután megszólalni és bármit is mondani, Attila. Vi-
szont az az érzésem is van, hogy ezután a téma után már nem 
hoznám fel a klímaváltozás és a globális felmelegedés kérdését. 
Egyvalami viszont még elmaradt. Egy kicsit engedsz bepillantást 
a magánéletedbe? Hogyan éled az életed, amikor nem a Borsod-
víz cégvezetőjeként irányítod a vállalatot?
KA: Régi terminológiát használva munkás-paraszt család-
ból származom, első generációs értelmiségi vagyok. Egy Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei nagyközségben nőttem fel, mely jó 
ideje már város, ott jártam még a gimnáziumot is. Azt gondolom, 
a magamfajta fiúkban nagy a bizonyítási kényszer és a becsvágy, 
messzire akarnak eljutni, s így ehhez nagy lendületet vesznek, 
vagyis inkább jól elrugaszkodnak a pályájuk elején. Ezt láttam a 
bátyám és unokatestvéreim, de sok gyermekkori barátom ese-
tében is. Ezt különlegesen erős motivációnak neveznék a szak-
emberek. Természetesen a gyökereimet és az indíttatásomat 
nem felejtem, szülőhelyemhez ma is kötődöm, édesanyámhoz 
hetente hazajárunk, a bátyámmal együtt 1996 óta mezőgazda-
sági társas vállalkozás formájában gazdálkodunk.

Kétszer nősültem. Első házasságomból a nagyobbik lányom 
gyógyszerész, nem mellesleg férjezett, a kisebbik pedig a Sem-
melweis Egyetem – szintén gyógyszerész – hallgatója. A felesé-
gemmel otthon még két leánygyermekről gondoskodunk: az 
egyikőjük gimnazista, a kisebbik gyermekünk most kezdi majd 
az általános iskolát, tehát van még családfői kötelezettségem 
legalább úgy húsz évre.

Korábban a Szerencsi Önkormányzat munkájá-
ban is részt vettem, sőt még társadalmi megbízatású 
alpolgármester is voltam. 2005-től kezdődően bekap-
csolódtam az amatőr sportba is, egyrészt naponta 
úsztam, másrész a városi sportegyesület keretei kö-
zött úszószakosztályt alapítottam, s vezetem ma is. 
Ehhez sokáig a lányom sikeres úszópályafutása adott 
motivációt. Évekig a megyei úszószövetség elnöke és 
átmenetileg a városi sportegyesület elnöke is voltam. 
Manapság telente a síelésben, illetve a snowboardo-
zásban lelem örömömet, szinte minden hétvégén 
kimozdulunk a feleségemmel. Az idei szezonunk kü-

a konszenzus! Sokszor hangoztatjuk utóbbit is. A MaVíz-en belüli 
konszenzus szerintem vagy nem létezik, vagy nem olyan széles 
körű, mint gondoljuk: sem a közműadóban, sem az áfa-csökken-
tésben, sem a különböző tulajdonosi körbe tartozók közötti vi-
tákban. No jó! Abban minden szolgáltató egyetértett, hogy kell 
az állami rekonstrukciós alap. De könyörgöm: mindössze másfél 
milliárd forintos tételben értünk egyet, holott évente több száz 
milliárd hiányzik az ágazatból?! Nem értettünk egyet annak ide-
jén a közműadó progresszívvá tételében sem. Kiadtuk a nyilat-
kozatot, mert kellett az egységes kép, de nem volt olyan nagy az 
egyetértés. Aztán egyetértettünk abban, hogy ki kellene vezetni 
a közműadót, az áfa-csökkentést is támogattuk, de ezek megva-
lósulásának eddig semmilyen reális esélye nem volt – mint utó-
lag megtudtuk. Utópiákban nincs értelme a konszenzusnak. Ma-
radjunk inkább a realitásoknál! Megmondom neked őszintén, én 
látok a MaVíz-en belül törésvonalakat is. Egyrészt a közműadó 
korábbi módosítási javaslatai kapcsán, illetve az állami társasá-
gok és az önkormányzati irányításúak között, de ezeket a folya-
matokat inkább külső szemlélőként vélem felfedezni, a színfalak 
mögötti történéseket nem ismerem. Lehet, hogy ezek valójában 
személyek közötti viták, nem tudom, nem tudhatom. Amúgy is: 
mindent tudni fejfájás!

De mik a lehetőségei a MaVíz-nek? Eddig is korlátozottak vol-
tak és most is azok. Beszélgettünk erről konferenciákon akár terí-
tett asztal mellett is, ahol kötetlenebb a forma, s jobban megered 
az emberek nyelve, s az a jó, ha mindenféle ötlet felmerül. Egy-
valami fontos: szabotázs szerencsére elképzelhetetlen, sosem 
merült fel és nem is fog! A sajtó elé kiállás és a kifelé beszélés 
kontraproduktív lenne, s a szolgáltatás folyamatossága is fenn-
marad majd az ágazatban – nyugtatok meg mindenkit –, hiszen 
ha kell, az ágazati szakemberek a saját szerszámaikkal, otthonról 
hozott anyaggal, uzsorakölcsönt felvéve, s túlmunka-elszámolás 
nélkül is meg fogják oldani a gondokat. Az egyetlen botránykő 
tehát a gazdasági ellehetetlenülés és a fizetésképtelenség lehet. 
Véleményem szerint ezt a kormányzat nem fogja megvárni, sem 
a választások előtt néhány hónappal, sem utána egy évvel, magy-
arán semmilyen helyzetben sem, és be fog avatkozni.
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