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A VÍZGAZDA rendszer 
ismertetése a Pannon Egyetemen 

A Pannon Egyetem honlapjának a http://vizugy.uni-pannon.hu/hu/szakmai-linkek/eautarcie-

org/118-a-balaton-megmentese élőkapoccsal elérhető részén jelent meg a VÍZÖNELLÁTÓ honlap 

http://www.eautarcie.org/hu/06d2.html oldalán lévő « A balaton megmentése » c. cikk egy 

régebbi változata. A másolt cikk képe a szerző előszava után látható. 

A kérdéses cikk a VÍZGAZDA rendszer alkalmazásának egy rövid összefoglalója.  

Országh József 

 

A VÍZGAZDA rendszer kidolgozójának az előszava  

(ami a PANNON EGYTEM honlapján nem jelenhetett meg) 

A rendszer elemeit még 2000 decemberében Szegeden, a Dél-Tisza Vidéki Vízigazgatóság 

szervezésével egy előadás kereteiben magyar szakembereknek előadtam. A résztvevők 

udvariasan meghallgattak, és gyakorlatilag minden szakmai kérdés feltevése nélkül távoztak. Azt is 

vázoltam, hogy azonnali – először kísérleti – alkalmazása hazánkat a fenntartható vízgazdálkodás 

területén világelsővé tehetné, ahová a föld minden részéről jönnének a szakemberek a merőben 

újszerű szemlélet és műszaki megoldások tanulmányozására. A VÍZGAZDA alkalmazásával 

foglalkozó magyar vállalatok határozott piaci előnnyel indulhatnának. Ezeknek a vállalatoknak a 

rendszer műszaki részleteinek és tanácsaimnak az ingyenes átadását felajánlottam, egyetlen 

feltétellel: a kísérleti berendezések megépítésével. Egyetlen magyar vállalkozó erre nem 

jelentkezett. A későbbiekben viszont több szakember felkeresett és feltette a kérdést: « Ön 

professzor úr Belgiumból jött. Melyik belga vállalatot képviseli és mit árul? » Azt válaszoltam, hogy 

egyetlen belga vállalatot sem képviselek és semmit nem árulok. Ekkor udvariasan elbúcsúztak 

tőlem.  

Tizenhét év kellett ahhoz, hogy egy magyar egyetem felfigyeljen a VÍZGAZDA rendszerre, aminek 

örülök is. Sajnálatos módon a szennyvíztisztításra azóta elköltött ezer milliárdokat hasznosabb 

dolgokra is lehetett volna felhasználni. Ha esetleg a rendszer elhelyezését most – még kísérleti 

címen is – elhatároznák, már ez is egy jelentős előrelépés lenne. Viszont ebben az esetben hasznos 

lenne velem együttműködni, ugyanis a látszólagosan egyszerű megoldások mögött egy o lyan 

sokoldalú tudományos háttér áll, amelynek a megértése csak számos szakterület 

összefüggéseinek 1 az ismeretével lehetséges. A VÍZGAZDA egy tudományosan sokoldalú, 

multidiszciplináris megközelítés eredménye. A rendszerben még több műszaki részletelem 

kidolgozásra és kísérletezésre vár, bár Belgiumban és Franciaországban – nagyon kis méretekben – 

erre sor is került. Mindig sikerrel. Széleskörű alkalmazásának az elvetését azzal az érvvel indokolják, 

hogy « a jelenlegi rendszerbe hatalmas összegeket fektettek be, amelyeket vagy még húsz- 

harminc évig amortizálni kell ». Volt aki azzal is érvelt, hogy « a mindent a szennyvízcsatornába 

rendszer felszámolása egy igen jelentős piacot tenne tönkre ». Ezeken az ellenérveken érdemes 

lenne elgondolkodni 2. 

  

                                                
1  http://www.eautarcie.org/hu/02c.html#a1 . 
2  http://www.eautarcie.org/hu/02b.html#f . 
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Az alanti cikk tehát a VÍZÖNELLÁTÓ (EAUTARCIE) honlapom azonos című fejezetének 3 a pontos 

másolata. Bár, mint forrás az eautarcie.org van feltüntetve, a rendszer alkotójának a nevét 

véletlenül « elfelejtették » említeni. 

A VÍZGAZDA egy « élő rendszer », ami levelezőim tapasztalataival állandóan gazdagodik, fejlődik. A 

változtatások a rendszert olcsóbbá, egyszerűbbé és a környezetépítés szempontjából hatásosabbá 

teszik. Pontosan ezért, szeretném tanácsolni a cikk aktualizált változatának az elolvasását 4. A 

szövegbe ékelt élőkapcsokkal nyitható dokumentumok egy rövid cikkben nem közölhető, de a 

rendszer megértéséhez szükséges információkat adnak. 

Megjegyzés: az itt közzétett cikket az interneten könnyű megtalálni. A Google keresőbe elegendő 

a « balaton megmentése » kulcsszavakat beütni. 

 

Mons (Belgium), 2017 szeptember 22-én 

Országh József 

                                                
3  http://www.eautarcie.org/hu/06d2.html . 
4  http://www.eautarcie.org/hu/06d2.html . 
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Íme a PANNÓNIA EGYETEM honlapján közzétett cikk, másolata: 2017-09-22 
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