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MHT Vízellátási Szakosztály 2018. március 13-i rendezvényének programja a 2018. 

márciusi MHT Hírekbe 

 

Rendezvény adatai 

 

Előadások 

címe 

Ivóvíz hálózatok tisztítása. Megemlékezés a Víz Világnapjáról. Tisztújítás: 

Jelölőbizottság megválasztása. 

Előadók Bodor Dezső, Dezső Tamás, Michel Meyer, Udo Schachinger, Schön György, 

Várszegi Csaba 

Helyszín  Budapest, XIII. Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek Zrt. Munkásszálló, 

Tisza terem 

Időpont  2018. március 13. kedd, 14 óra  

Rendező MHT Vízellátási Szakosztály. 

Rendezvény 

jellege 

Előadóülés 

 

Kiegészítő információk  

Szakmai előadások, tartalmi összefoglalók:  

 

1. Bodor Dezső (Szegedi Vízmű ZRT.): Ivóvíz hálózat tisztítási technológiák 

A vízellátó hálózat állapotának fontos szerepe van az ivóvízminőség alakulásában. A 

közműves vízellátást szolgáló csőhálózatokat a lerakódások és a másodlagos 

szennyeződések megelőzése, megszüntetése érdekében tisztítani és szükség szerint 

fertőtleníteni kell.  

Az Ivóvízminőség Javító Program keretében megvalósult víztisztítási technológiák 

üzembe helyezésével a megszokottól eltérő vízminőség kerül a vízellátó hálózatba. A 

megváltozott összetételű víz a települési-, és a házi vízvezeték rendszerek faláról 

leoldhatja a lerakódásokat, a biofilmet és a leoldott lerakódásokkal keveredve 

előfordulhat, hogy az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz.                                

A felhasználói panaszok elkerülése, csökkentése, az előírásoknak megfelelő 

vízminőség biztosítása érdekében szükséges a rendszeres hálózat karbantartás, a 

vízellátó hálózat öblítése, tisztítása.  

Az előadásban bemutatásra kerül a MAVÍZ Műszaki Bizottsága által készített 

„Ivóvízhálózat tisztítási technológiák”-kal foglalkozó tanulmány, a lehetséges hálózat 

öblítési, tisztítási megoldások. 

 
2. Dezső Tamás (Fővárosi Vízművek ZRT.): Mechanikus csőtisztítási módszerek 

alkalmazása a Fővárosi Vízműveknél 

Az előadásban röviden szó lesz a mechanikus csőtisztítási módszerek kiváltó okairól, 

alkalmazott technológiákról, azokkal szemben támasztott elvárásokról üzemeltetői 

szemmel nézve. Bemutatásra kerül röviden a Fővárosi Vízművek Zrt-nél 2017. 

december elején megalakult Csőtisztítás Kompetencia Centrum működése 

és munkatervének főbb szempontjai, példaként egy láncos-húzós illetve forgatott 

eszközzel végzett mechanikus tisztítás sikeressége, és egy kísérletként kipróbált 

hydro-géles tisztítás is említésre kerül. 
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3. Michel Meyer, Udo Schachinger (HERLI SAS), Schön György (Aqua Regia Kft.) 

Közművezetékek légdugós tisztítása 

4. Lőrincz András (Agriapipe Kft.): Ivóvízhálózatokban képződő szennyeződések 

eltávolítása 

     A kezdetektől napjainkig, a csővezeték tisztítási technológiák alkalmazása  

     Magyarországon. Az ivóvízhálózatokban lévő szennyeződések eltávolítása: 

öblítéssel, mechanikus tisztítással. Újabb fejlesztések és lehetőségek a hidrogél és a 

jégkása alkalmazásával. Miért fontos napjainkban az ivóvízvezeték hálózatok 

tisztítása? 

 

Egyéb programok: 

 

Ünnepi megemlékezés a Vízvilágnapról (Várszegi Csaba). 

Jelölőbizottság tagjainak megválasztása a tisztújításhoz. 

 

 

 

 

 

 

 


