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Előadók és előadások a Víz Világnapi ünnepi ülés alkalmából 

 

Szabó Tamás (TRV, biológiai csoportvezető): A KFCS felszíni víztisztítómű 

üzemeltetése során szerzett vízminőségi adatsorok elemzése  

 

Nádasi György (TIVIZIG, osztályvezető helyettes): EU-s pályázati forrásokból 

megvalósuló fejlesztések a TIVIZIG működési területén 

 

Jelölő Bizottság választása 

 

 

Előadás kivonat (az előadás rövid ismertetése) 

 

1. Szabó Tamás: A KFCS felszíni víztisztítómű üzemeltetése során szerzett vízminőségi 

adatsorok elemzése  

 

Adatelemző munkámban, melynek első verziója 2016-ban készült, az egyik alapkérdés, hogy 

mivel érzésem szerint az utóbbi néhány évben jobb volt a nyersvíz minősége, mint régebben, 

az adatokat megvizsgálva ennek az érzésnek milyen valóságalapja van, és ha felismerhető az 

adatsorokban bármilyen trend, annak hátterében nem csupán az időjárás szerencsés alakulása 

áll-e. 2005. márciusa óta rögzítjük a laboratóriumi méréseink eredményeit számítógéppel, az 

elemzés onnantól napjainkig terjed néhány paraméterre: algaszám, KOIps, összes peszticid,  

E. coli, fekális Enterococcusok, NH4, vez. kép., nátrium. Az időjárás jellemzésére egy 

kiválasztott tiszai vízmérce vízállás adatait használtam. 

Az előadás második fejezete a szerves mikroszennyezők terén ad némi tájékozódást. 2003. óta 

alkalmazzuk a víztisztítási technológiában az aktív szenes szűrést, melynek érzékelhető 

hatását kerestem az elemzéssel, a peszticid és a trihalometán adatok bemutatásával. 

 



2. Nádasi György: EU-s pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések a TIVIZIG 

működési területén 

 

Az előadás során főként az alábbi projektek, ill. témakörök kerülnek ismertetésre: 

 

 KEHOP-1.3.1-15-2015-00001Komplex Tisza-tó Projekt 

 KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 Derecskei főcsatorna korszerűsítése 

 KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer 

(HTVR) fejlesztése 

 KEHOP-1.3.0-15-2016-00011Belvízcsatornák rekonstrukció II. ütem projekt 

bemutatása. 

 KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 Belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója 

projekt bemutatása. 

 KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 

(Nyugati beeresztő) 

 Egyéb projektek 

 

 A projektek hatásterületének bemutatása, megoldandó feladatok. 

 Az elérni kívánt vízgazdálkodási célok ismertetése. 

 A TIVIZIG működési területére eső projektelemek ismertetése. 

 A projektek megvalósítása során alkalmazott műszaki megoldások bemutatása. 

 A projektmegvalósítások műszaki és pénzügyi ütemezése. 

 Konzorciumi együttműködés az OVF és az érintett vízügyi igazgatóságok között. 

 A projektek jelenlegi állása, elvégzett munkák bemutatása. 

 

 

3. Jelölő Bizottság megválasztása a 2018 évi tisztújító választásokra 

 


