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Speciális szakismeret:
Dr. Szilágyi Ferencnek több mint 20 éves tapasztalata van a tavak és tározók vízminőség-szabályozásában. Mintegy
70 különböző projektben volt témavezető, illetve működött közre résztvevőként, melyek főként a következő
témakörökbe tartoztak:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eutrofizáció szabályozása,
Vízminőség-védelmi hatástanulmányok,
Tavak, folyók és tározók rehabilitációja és vízminőség-szabályozása,
Vízgyűjtő menedzsment,
Távérzékeléses vízminőségi monitoring,
Új technológiák kidolgozása a szennyvíz- és ivóvíztisztításban,
Új analitikai módszerek kidolgozása,
A felmelegedés vízminőségi hatásvizsgálata,
Veszélyes hulladék lerakó telep környezeti állapot felmérése,
Természetes szennyvíztisztítási módszerek alkalmazása,
Földhasználat és földfedettség vizsgálata űrfelvételekkel,
Hidro-meteorológiai tényezők hatásának vizsgálata sekély tavak vízminőségére.

Érdeklődési köre magában foglalja a környezeti hatásvizsgálatokat, az ökotoxikológiát, és a felszíni vizek vízminőség
javítására használható biotechnikák alkalmazását egyaránt.
Dr. Szilágyi Ferencnek kiterjedt projektvezetői gyakorlata van: A számos projekt vezetésén kívül ő volt több évig a
kis-balatoni kutatások szakmai irányítója és az eredmények szintetizálója. Több nemzetközi projekt kidolgozásában

vett részt. Szakértőként dolgozott egyebek között az UN FAO-nak, a Világbanknak, a IIASA-nak, a Massachusetts
Institute of Technology-nak, a rosztovi Hidrokémiai Intézetnek.
Kutatóként részt vett, illetve részt vesz több OTKA téma kidolgozásában, melyek a természetes szennyvíztisztítással,
határfelületek anyagforgalmi folyamataival kapcsolatosak. Közreműködő kutatóként részt vesz a Szigetközben a Duna
elterelése kapcsán bekövetkezett földhasználati és -fedettségi változások vizsgálatában a távérzékelés módszereivel
közös amerikai-magyar kutatási program keretében.
Dr. Szilágyi Ferenc két egyetemi doktori fokozat megszerzésében működött közre témavezetőként. Több szakdolgozat
illetőleg tudományos diákköri dolgozat témavezetője volt. Két TDK-zó hallgatója az 1999. évi Országos Tudományos
Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Részt vesz a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékén folyó
oktatási feladatok megoldásában. Oktatási területe az ökológia, a mérnökökológia, a vízkémia és vízbiológia, továbbá
korábban a vízminőség-szabályozás.
Több hazai és nemzetközi konferencián vett részt előadással. Számos publikáció és témabeszámoló szerzője vagy
társszerzője. Részt vett két néhány hónapos külföldi gyakorlaton Kanadában és Hollandiában.

Szakmai gyakorlat:

Időszak

1997 májusától napjainkig

Hely

Budapest

Cég

Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék (és
jogelődje, a Vízellátás és Csatornázás Tanszék)

Beosztás

tudományos főmunkatárs

Szakmai
munka

Részt vesz a tanszéken folyó oktatásban, szakterülete a vízkémia, vízbiológia, ökológia, a
mérnökökológia és vízminőség-szabályozás. A tanszéken folyó kutatási témák közül a Duna
medence környezetvédelmi anyagmérlegével kapcsolatos nemzetközi (PHARE) projekt
kidolgozásában, a Víz Keretirányelv hazai bevezetésében, térségfejlesztési munkákban működött
közre. Világbankos szakértőként a Rio de Janeiro melletti Guanabara-öböl eutrofizációjának
szabályozásával kapcsolatos nemzetközi projektben dolgozott: A fitoplankton tápanyag
limitáltságára vonatkozó helyszíni munka is része volt ennek a projektnek. A Tisza II. Hőerőmű és
a Paksi Atomerőmű bővítésével összefüggő előzetes hatástanulmány szakértői véleményezésében
működött közre.

Időszak

1990-től napjainkig

Hely

Budapest

Cég

ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Tevékenység

Ügyvezető igazgató

Szakmai
munka

Vezetőként részt vett számos projekt kidolgozásában (a tatai Öreg-tó, a Gébárti-tározó, a KisBalaton védőrendszer, a Balaton, a Velencei-tó vízminőség-szabályozása). Projektvezetést
végzett a KDT VIZIG részére a Kis-Balaton Keszthelyi-öböl vízminőségére gyakorolt
hatásvizsgálatával, a balatoni rétegkotrás hatásával, valamint a Balaton kékalgásodásának
vizsgálatával kapcsolatban. Szakértőként elvégezte a természetes szennyvíztisztító rendszerek
hazai elterjesztésének lehetőségeivel foglalkozó elemzéseket. Irányította a szügyi
szennyvíztisztító telep próbaüzemét és végezte a telep üzemeltetését. Közreműködött a vízügyi
szabályozó rendszer átalakításával, az éghajlat változás vízminőségi hatásaival kapcsolatos
nemzetközi projektek kidolgozásában. Szakértőként részt vesz a Kis-Balaton védő- rendszer II.
üteme szakmai felülvizsgálatában. Meghívott előadóként részt vett a Budapesti Műszaki
Egyetem Vízellátás és Csatornázás Tanszékén folyó oktatási munkában. Több tudományos
diákköri munka, diploma dolgozat és szakmérnöki diploma témavezetője volt.

Időszak

1992-1994

Hely

Budapest

Cég

VITUKI Consult Rt

Beosztás

tudományos főmunkatárs

Szakmai
munka

Témavezetőként részt vett a Duna szigetközi szakaszán végzett biológiai anyagforgalmi
vizsgálatokban, a globális felmelegedés vízminőségi hatásainak kutatásában, és a szügyi gyökérzónás
szennyvíztisztító beüzemelésében. Mint vízminőség védelmi szakértőt bevonták két PHARE projekt
megvalósításába, nevezetesen a Dráva Vízgyűjtő Program, és a garéi bőrgyári veszélyes hulladéklerakó
állapotfelmérésébe.

Időszak

1990-1992

Hely

Budapest

Cég

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont (VITUKI) Vízminőség-védelmi Intézete

Beosztás

tudományos főmunkatárs

Szakmai
munka

Projekt vezetőként felelős volt a Balatonon 1985. és 1990. között végzett valamennyi kutatás
eredményeinek szintetizálásában, valamint az eutrofizálódással összefüggő algaélettani kísérletek
végzésében. A hidrobiológiai alprojekt vezetőjeként részt vett a szigetközi dunai kutatásokban. UN
FAO szakértőként bevonták a Brasilia város ivóvízellátásával kapcsolatos nemzetközi projekt
munkálataiba.

Időszak

1988-1990

Hely

Budapest

Cég

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont (VITUKI) Vízminőség-védelmi Intézete

Beosztás

tudományos munkatárs, a Biológiai Anyagforgalmi Csoport vezetője

Szakmai
munka

Az eutrofizáció szabályozásával, a Balaton hidrológiai vizsgálatával, a Velencei-tóban végzett műszaki
beavatkozások vízminőségi hatás vizsgálatával kapcsolatos projekteket vezetett. Ezeken kívül több
más projekt kivitelezésében is részt vett, mint például a Duna program, vízminőségi távérzékelés, stb.

Időszak

1985-1988

Hely

Budapest

Cég

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont (VITUKI) Vízminőség-védelmi Intézete

Beosztás

tudományos munkatárs, a Hidrobiológiai Osztály helyettes vezetője

Szakmai
munka

Projekt vezetőként szakmailag irányította a Kis-Balatonon folyó kutatást, és felelőse volt az
eredmények szintetizálásának. Részt vett több, szennyvíz- és vízkezeléssel foglalkozó új eljárás
kidolgozásában.

Időszak

1979-1985

Hely

Budapest

Cég

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont (VITUKI) Vízminőség-védelmi Intézete

Beosztás

tudományos segédmunkatárs (1979-1982), tudományos munkatárs (1982-1985)

Szakmai
munka

Témavezetőként részt vett több, a Balatonnal, a Kiskörei-tározóval és a Velencei-tóval kapcsolatos
téma kidolgozásában. Részt vett a IIASA által irányított Shallow Lakes Eutrophication Program
kidolgozásában, valamint az összekapcsolt hidrodinamikai és vízminőségi modellek fejlesztésével
összefüggő MTA/VITUKI/MIT együttműködésben.
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üzemeltetési utasításának kidolgozása - ÖkoTech Kft., pp. 44, 27 ábra, 24 táblázat)
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