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Első tapasztalatok
a gördülő fejlesztési
tervekkel kapcsolatban
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdésének megfelelően első
alkalommal 2014. szeptember 15-ig kellett elkészíteni és benyújtani
a gördülő fejlesztési terveket (a továbbiakban: GFT) a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).
A cikkben a GFT-kkel kapcsolatos első tapasztalatokat foglaljuk össze,
valamint kiemeljük az idei évben benyújtandó tervekkel kapcsolatos
követelményekre és lehetőségekre vonatkozó főbb változásokat.
Fenyvesi Nóra
műszaki ügyintéző, okl. környezetmérnök
Vojtilla László
műszaki ügyintéző, okl. szakmérnök
Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal

A Vksztv. a cikk írásakor hatályban lévő 11. § (1)
bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében
– a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – gördülő fejlesztési tervet kell készíteni
tizenöt éves időtávra víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként.

Követelmények a tervekkel
kapcsolatban
A benyújtott GFT-k vizsgálatánál, elbírálásánál
kihívást jelentett a Hivatal számára, hogy a
Vksztv. csak a főbb elveket, szereplőket, határ
időket rögzíti a tervekkel kapcsolatban, a részletszabályokat tartalmazó jogszabály csak hónapokkal később, november végén jelent meg.
A Vksztv. 11. §-a alapján a következők szolgáltak iránymutatásként a Hivatal számára a
GFT-k vizsgálatánál:
• a terveket ágazatonként kell elkészíteni;
• a terveket 15 éves időtávra kell készíteni (tehát a 2015–2029. évekre vonatkozóan);
• a GFT-k két tervrészből állnak: felújítási és
pótlási, valamint beruházási tervből;
• a (2) és a (3) bekezdések meghatározzák,
hogy az üzemeltetési szerződés típusától
függően kinek kell elkészíteni és benyújtani
a tervet a Hivatalhoz;

• a (4) bekezdés alapján az az ellátásért felelős
vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül
az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó
terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek,
annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely írásba foglalt vélemény
eltérés a terv mellékletét képezi;
• a (6) bekezdés szerint a Hivatal a jóváhagyott
tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.
A fenti jogszabályhelyek alapján abban az
esetben, ha az üzemeltetési szerződés típusának megfelelően nem a készítésre kötelezett
állította össze és nyújtotta be a tervet, meghatalmazást kellett csatolnia a terv készítésére és
benyújtására, esetleg a hatósági eljárás alatti
képviseletre a kötelezettől.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014.
(III. 4.) MEKH-rendelet E) mellékletének 24. és
25. pontja alapján a felújítási és pótlási terv
jóváhagyásáért 325.000 Ft, a beruházási terv
jóváhagyásáért 175.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kellett fizetnie a terv benyújtójának.

Néhány számadat
a benyújtott tervekről
A 2014. szeptember 15-én működési engedél�lyel rendelkező és GFT-benyújtásra kötelezett
víziközmű-szolgáltatók közül 41 nyújtott be
kérelmet, az ellátásért felelősök közül pedig körülbelül 300 önkormányzat küldött valamilyen
szintű tervet, melyek nagy része nem volt értelmezhető kérelemként, mivel nem felelt meg a
kérelem tartalmi és formai követelményeinek.
A beadványok, a működési engedélyezés
és az adatszolgáltatás során az üzemeltetési
szerződésekkel kapcsolatban a Hivatal rendelkezésére bocsátott adatok vizsgálata alapján a
közműves ivóvízellátás víziközmű-szolgáltatási
ágazat vonatkozásában nagyságrendileg 1900
település rendelkezik a Vksztv. 29. § (1) bekezdése szerinti bérleti-üzemeltetési szerződéssel,
700 település esetében vagyonkezelési szerződés, 70 település esetében pedig koncessziós
szerződés van érvényben.
Ennek megfelelően beruházási terv benyújtására körülbelül 2600 település esetében
az ellátásért felelős, míg 70 település esetében
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1. ábra
Ivóvíz-beruházási tervek
benyújtására kötelezettek
és a tényleges tervbenyújtók
számának alakulása

2. ábra
Ivóvíz-felújítási és -pótlási tervek
benyújtására kötelezettek és a
tényleges tervbenyújtók számának
alakulása

3. ábra
Szennyvíz-beruházási tervek
benyújtására kötelezettek és a
tényleges tervbenyújtók számának
alakulása

4. ábra
Szennyvíz-felújítási és -pótlási
tervek benyújtására kötelezettek
és a tényleges tervbenyújtók
számának alakulása
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a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett.
Ezzel szemben a beruházási tervek Hivatalhoz
történő benyújtása meghatalmazásokkal – különböző konstrukciókkal – az 1. ábra szerint
alakult.
A felújítási és pótlási terveknél 1900
település esetében az ellátásért felelős, 800
település esetében pedig a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett a terv készítésére és
benyújtására.
Ezzel szemben a felújítási és pótlási tervek a
2. ábra szerint kerültek a Hivatalhoz benyújtásra.
Ugyanezen adatokat vizsgálva a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában nagyságrendileg 1300 település rendelkezik a Vksztv. 29.
§ (1) bekezdése szerinti bérleti-üzemeltetési
szerződéssel, 300 település esetén vagyonkezelési szerződés és 40 település esetén koncessziós szerződés van érvényben.
Ennek megfelelően a beruházási terv benyújtására körülbelül 1600 település esetében
az ellátásért felelős, míg 40 település esetében
a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett.
Ezzel szemben a beruházási tervek Hivatalhoz történő benyújtása meghatalmazásokkal
– különböző konstrukciókkal – a 3. ábra szerint
alakult.
A felújítási és pótlási terveknél 1300 település esetében az ellátásért felelős, 350 település
esetében pedig a víziközmű-szolgáltató lett volna kötelezett a terv elkészítésére és benyújtására.
Ezzel szemben a felújítási és pótlási tervek a
4. ábra szerint kerültek benyújtásra a Hivatalhoz.
A benyújtásra kötelezett, de GFT-t be nem
nyújtó ellátásért felelősöket, illetve víziközmű-szolgáltatókat a Hivatal ellenőrzi, és indokolt esetben szankcionálja.
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A GFT-k benyújtását követően
tapasztalt főbb problémák
a víziközmű-szolgáltatók által
benyújtott terveknél
Az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése
Az igazgatási szolgáltatási díjat kevés kivételtől eltekintve egységesen kezelték a víziközmű-szolgáltatók. A felújítási és pótlási terv
jóváhagyásáért 325.000 Ft-ot, a beruházási
terv jóváhagyásáért 175.000 Ft-ot fizettek be,
az esetek többségében azonban az igazgatási
szolgáltatási díjat nem ágazatonként fizették
meg (a Vksztv. 11. § {1} bekezdés alapján a tervet ágazatonként kell készíteni, tehát az igazgatási szolgáltatási díjat is ennek megfelelően
kellett volna fizetni).

A képviseleti jogosultság igazolása
A meghatalmazások több esetben hiányoztak,
illetve a legtöbbször hiányosak voltak, mivel
nem tértek ki külön a képviselet terjedelmére
(a terv készítésére, Hivatalhoz történő benyújtására és az eljárásban való képviseletre).
A víziközmű-szolgáltatók többnyire nem
eredeti vagy hitelesített meghatalmazást csatoltak a tervhez, hanem csak másolatot.

Egyéb problémák
Azokban az esetekben, amikor az ellátásért felelős nevében és helyett a Hivatal előtt indult
közigazgatási hatósági eljárásban a víziközmű-szolgáltató kapott meghatalmazást, nem
volt egyértelmű, illetve értelmezhető, ha az
ellátásért felelős kikötésekkel, véleményeltéréssel hagyta jóvá a nevében és helyette elkészített tervet, és ezeket a kikötéseket a víziközmű-szolgáltató nem vezette át a terveken.
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Gyakori probléma volt, hogy a víziközmű-szolgáltatók a terveket és az időközben küldött
kiegészítéseket, hiánypótlásokat elektronikus
úton, illetve tartós adathordozón nem küldték
meg.

Az ellátásért felelősök által
követett gyakorlat a tervek
benyújtásánál
Az ellátásért felelősök a GFT-k benyújtásánál
nagyon sokféle gyakorlatot követtek, ezek közül a leggyakoribbak a következők voltak:
• Megbízták a víziközmű-szolgáltatót a terv
elkészítésével és benyújtásával;
• Benyújtották a tervet, de rövid időn belül
vissza is vonták arra hivatkozva, hogy azt a
víziközmű-szolgáltató nyújtja be az ő kötelezettségébe tartozó tervekkel együtt;
• Benyújtották az ágazatonkénti terveket, és
megfizették az igazgatási szolgáltatási díjat;
• Benyújtották a terveket, de nem fizették
meg az eljárás igazgatási szolgáltatási díját
(a legtöbb eset idetartozik);
• A víziközmű-szolgáltató által összeállított
tervet azzal a megjegyzéssel küldték meg a
Hivatalhoz, hogy a feladatokkal egyetértenek, de nincs rá pénzügyi fedezetük;
• A terv benyújtására határidő-módosítást
kértek;
• Nem készítettek tervet, nem is tudtak a jogszabályban foglalt tervkészítési kötelezettségükről.

Tapasztalt főbb problémák
az ellátásért felelősök által
benyújtott terveknél
A tervek benyújtásánál követett gyakorlattal
kapcsolatos, fent ismertetett problémák mellett
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gyakori tapasztalat volt, hogy a képviselő-testület a szolgáltatókkal való megállapodást a polgármesterre bízta, a polgármester aláírásával
ellátott meghatalmazást azonban az ellátásért
felelős nem csatolta a tervhez.
A képviselő-testület csupán „a szükséges intézkedések megtételére” vagy arra hatalmazta
fel a polgármestert, hogy az tájékoztassa a víziközmű-szolgáltatót a képviselő-testület azon
döntéséről, miszerint a víziközmű-szolgáltató
képviselheti az ellátásért felelőst a Hivatal előtt
indult közigazgatási hatósági eljárásban.
Ha a képviselő-testület kikötésekkel hagyta jóvá a tervet, sok esetben nem csatolták a
tervhez a képviselő-testületi döntés erről szóló
mellékletét.

A legfőbb szakmai problémák
a tervek vizsgálatánál
A GFT-k vizsgálatánál a Hivatal számára is a
részletszabályok hiánya okozta a legnagyobb
nehézséget. A részletszabályokat tartalmazó
jogszabály hiányában a szakmai tartalom elbírálásához nagyon kevés „megkövetelhető”
támpont állt a Hivatal rendelkezésére.
A GFT-k összeállításával, elkészítésével
kapcsolatos nehézségek áthidalására a Hivatal a tervkészítés időszakában ajánlást adott ki
VK 1/2014. számon, melyben összefoglalta a
tervek készítésével és benyújtásával kapcsolatos legfőbb szakmai és gyakorlati iránymutatásokat a víziközmű-szolgáltatók és az ellátásért
felelősök számára.
Az egyik legfőbb szakmai probléma azoknál a víziközmű-rendszereknél merült fel, amelyek több települést, tehát több ellátásért felelőst is érintenek. Az volt a tapasztalat, hogy
ezekhez a víziközmű-rendszerekhez általában
nemcsak több üzemeltetési szerződés tartozik,
hanem néhány esetben a szerződések különböző típusúak is. Ennek következtében nem
lehetett egyértelműen meghatározni a terv készítésére és benyújtására kötelezett személyét.
A legproblémásabbak azok a több települést érintő víziközmű-rendszerek voltak, amelyeknél a terveket nem víziközmű-rendszerenként készítették el és nyújtották be, hanem
ellátásért felelősönként. Ezekben az eljárásokban a közös tulajdonban lévő víziközművekkel
kapcsolatosan a tulajdonosok közös tulajdonra
vonatkozó szándéknyilvánítását (határozatát)
sok esetben több tényállástisztázás után sem
sikerült beszerezni. A rendelkezésre álló dokumentumokból nem lehetett megállapítani,
hogy az ellátásért felelősök milyen arányban
viselik a közös tulajdonban lévő víziközművekre vonatkozó feladatok költségét, ki a felelős ezen feladatok megvalósításáért, valamint
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hogy az egyes, saját közigazgatási területre
vonatkozó feladatoknak a víziközmű-rendszer
egészére vetítve mi a prioritási sorrendje.
A tervek műszaki színvonala, igényessége
és részletezettsége nagyon változó volt.
Az ajánlásban kiadott összefoglaló táblázatokat sokan nem alkalmazták és töltötték ki,
pedig a teljes ellátási területre vonatkozóan
tervezett feladatok átláthatósága – és ezáltal a
jóváhagyási eljárás gyorsasága – szempontjából ez létfontosságú lett volna.
Nagyon sok esetben, elsősorban a középés hosszú távon tervezett feladatok kapcsán
volt tapasztalható, hogy a tervezett feladatokra
nem állt rendelkezésre pénzügyi fedezet. Több
esetben a terv készítője és benyújtója megnevezte ugyan a forrást (amortizáció, bérleti díj,
fejlesztési hozzájárulás stb.), de azt nem számszerűsítette, így a megküldött adatok alapján
nem volt megállapítható, hogy a terv végrehajtására rendelkezésre áll-e a szükséges forrás.
A tervek sok esetben nem ágazatonként
készültek – a megküldött dokumentációból
azonban a legtöbbször valamilyen módon elkülöníthetőek voltak az egyes ágazatokra vonatkozó tervek.
Néhány esetben érzékelhető volt olyan szolgáltatói törekvés, hogy karbantartási feladatokat
is szerepeltessenek a felújítási és pótlási tervben.
Az egyes feladatok leírása felületes és túl rövid
volt ahhoz, hogy reálisan meg lehessen ítélni a
karbantartás/felújítás elhatárolásának helyességét és a hozzávetőleges értékarányosságot.
A beruházási tervek között nagyon sok 0 Ft
értékű, „üres” terv szerepelt, vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az ellátásért felelős nem
tud/nem szándékozik beruházási feladatot
végrehajtani az elkövetkező 15 évben. A kérelmezők nem kezelték egységesen az ilyen eseteket: volt, aki egyáltalán nem adott be tervet
ezekre a víziközmű-rendszerekre, és volt, aki
üres dokumentumot nyújtott be, de a legtöbb
esetben hiányzott az „üres” tervek indoklása.
Az is gyakori volt, hogy a beruházási terveknél csupán hivatkoztak folyamatban lévő
vagy tervezett KEOP-projektekre. Ezen esetek
kezelése és tervben való megjelenítése egyaránt nagyon eltérő volt – a KEOP-ban érintett
beruházási feladatokat a legtöbbször egyáltalán nem vagy csak nagyon felületesen írták
le, konkrét költségeket pedig nem csatoltak a
feladatokhoz. A jövőben a Hivatal ilyen esetekben tényállástisztázás keretében rövid műszaki leírást fog kérni víziközmű-rendszerenként,
melyben részletezni kell, hogy a KEOP-projekt
keretében pontosan mely helyszíneken milyen
beavatkozásokat terveznek végrehajtani, megjelölve a forrásokat és a becsült költségeket is.

Az ügyintézést hátráltatta, hogy a 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
módosítása a 2014. évben benyújtandó tervek
kérelmezőit mentesítette az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól, így a kapcsolódó adminisztrációval hosszabbá vált a jóváhagyási
eljárás.
Végül 2014. november 26-án került kihirdetésre a 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.-módosítás), mely 2014. december 11-i hatálybalépéssel tartalmaz részletszabályokat a gördülő fejlesztési tervekkel
kapcsolatban.

Tervek aktualizálása a
Vhr.-módosításnak megfelelően
A hosszú távú tervezés céljaira figyelemmel a
Hivatal a Vhr.-módosítás hatályba lépését követően lehetőséget biztosított az eljárásokkal
érintett kérelmezőknek annak átgondolására,
hogy a Vhr.-módosítás hatályba lépését megelőzően elkészített és jóváhagyásra beküldött
gördülő fejlesztési terveket kívánják-e aktualizálni. Az erről szóló döntéseket nyilatkozat formájában várta a Hivatal.
Jelentős számú kérelmező élt a lehetőséggel, és nyilatkozott úgy, hogy a korábban benyújtott terveit a Vhr.-módosításban szereplő
részletszabályoknak megfelelően szeretné átdolgozni. Ezekben az esetekben a folyamatban
lévő eljárások felfüggesztésre kerültek az aktualizált tervek beérkezéséig.
Az ügyintézési határidő tekintetében súlyos terhet jelentett az, hogy a Vhr.-módosítás
részletszabályainak alkalmazását és kapcsolódását a folyamatban lévő eljárásoknál vizsgálni
kellett, ami időigényes volt.
A Vhr.-módosítás mentesítette a kérelmezőket az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól a 2014. évben benyújtandó tervek
esetében – a befizetett díjak visszatérítéséről
az eljárást lezáró határozatokban vagy kérésre
külön végzésben intézkedett a Hivatal.
A Hivatalnál jelenleg is vannak a Vhr.-módosítás részletszabályainak megfelelő átdolgozás miatt felfüggesztett eljárások. Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy néhány
hónap múlva, 2015. szeptember 15-én esedékes a következő GFT-k benyújtása (a 2016–
2030. évekre vonatkozóan), így a 2015–2029.
évi tervek átdolgozása lassan okafogyottá válik.

Változások a tervek
elkészítésében
2014. december 11-i hatállyal új előírások
jelentek meg a Vhr.-módosítás VIII/A. fejezetében „A gördülő fejlesztési terv” cím alatt,

aktuális

vízmű panoráma 2015/4

Kötelezettségek és lehetőségek
A Vhr.-módosítás nemcsak kötelezettségeket
hozott magával, hanem ösztönöz a fejlesztéshez rendelkezésre álló pénzügyi források hatékony hasznosítására is. Ezen két elem kapcsolódásából tekintsünk át néhány példát.
A szabályozás rendszerszemlélete a legjobb gyakorlatok átvételét támogatja. Az ütemenkénti bontás lényegében a fokozatos szűkítés munkamódszerét szorgalmazza:
• az összes jövőbeni feladatból először érdemes kiválasztani egy 15 évre szóló és ennyi
idő alatt finanszírozható programot;
• majd ebből a legsürgősebb, 5 évre szóló
program kerül lehatárolásra;
• a végén pedig az első évre vonatkozó programot lehet optimálisan kiemelni.
A fentiek elvégzése és az egyes lépések eredményének összevetése után kiadódik a három
fejlesztési ütem: az 1. évre szóló részletes, a
2–5. évekre szóló megalapozó és a 6–15. évekre szóló távlati terv ütemei.
A fontossági sorrend felállításának követelménye erőteljesen előtérbe helyezi a hatékonysági szempontokat. A rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokat a leginkább indokolt
fejlesztésekre kell fordítani. Bírósági határozat
vagy jogszabályi kötelezettség végrehajtása
magas prioritást kap, amit szorosan követ egy
víziközmű-fejlesztési programban való részvétel lehetősége vagy egy korábbi szerződés kötelezettsége és az elfogadott vízbiztonsági terv
megvalósítása.

Bővítő beruházások esetében a maradó melyik feladat megoldásával érdemes kezdeni
mozgástérben megtérülési számítás segítheti (5. ábra). Ha jó minőségben sikerül a felújítás
a sorrend felállítását, ahol a várható használati vagy a pótlás, akkor az első, legmagasabb oszidő (élettartam) alatti összes becsült költség lop eltűnik a diagramról, és helyébe egy közel
egy évre eső mértéke mutatja a legjobb vál- nulla magasságú oszlop lép be a sor végére. Az
tozatot. A legnagyobb értéket a csőhálózat utókalkulációval kiegészített hibastatisztikák
képviseli, ebben az esetben az egy évre eső és az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kiértényleges amortizáció és az idővel erőteljesen tékelése megbízható támpontot ad a várható
növekvő karbantartási jellegű költségek alaku- értékek kiszámításához.
lása egy parabolához hasonló diagramot adna
ki, amelynek a minimumhelye adja meg a fel- Fogalomhasználat
Az előre nem látható, rendkívüli helyzetből
újítás legkedvezőbb időpontját.
Kettő vagy többféle változat (pl. eltérő adódó azonnali feladatok elvégzésére az előanyagminőség) esetén két eltérő időpontban zetes költségterv 1–5%-át kell tervezni. Újabb
jelentkezhet a felújítás optimális ideje, amelyet rendszerek esetében az alsó, régebbieknél a
ciklikus használati időnek is lehet nevezni. Rit- felső határérték felé célszerű igazodni. A beka kivétellel a hosszabb élettartamú megoldás következett üzemzavarokat szakszerűen kell
elhárítani. Gyakran csak a munka befejezése
biztosítja a kedvezőbb összes költséget.
A gördülő fejlesztési tervek kötelező szem- közeledtével derül ki, hogy a felmerülő költsépontrendszere előírja az üzemeltetési költség geket karbantartásként vagy felújításként kell
jelentős csökkenésével járó fejlesztések figye- elszámolni. Mivel a Vksztv. nem tartalmazza
lembevételét is. A víziközmű-szolgáltatás ener- ezek definícióját, ezért az elhatárolást a számgiafelhasználásában nagy részesedéssel bír a vitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) beszivattyúzás. Tekintettel a gyakorta túl nagy kezdés 7–9. pontjában leírt fogalmak alapján
biztonsági tényezőkkel számított kiválasztá- kell megtenni. A gyakorlati alkalmazásban a
si munkapontokra és az alacsony hatásfokú, 30/2010/Szt. 3. § (4)/ISZ jelű, 50/1995. számú,
régi, de még mindig üzemelő szivattyúk nagy „Számviteli kérdés” részletes információi adnak
számára a szivattyúparkok célirányos rekonst- hasznos segítséget.
Leegyszerűsítve: a karbantartás a folyarukciója várhatóan rangos helyet fog kapni a
pótlási tervezésben. A villanymotorok teljesít- matos és biztonságos működés érdekében
ménycsökkenése hozzájárul a Virtuális Erőmű végzett rendszeres tevékenység, értékaránytól
függetlenül. A nagyjavítás is idetartozik, még
Program sikerességéhez is.
a fődarabcserés javítás is, amen�nyiben az csak az eredeti állapotot
5. ábra
állítja helyre, de nem növeli meg
A gazdaságosság szempontja felújítás-pótlásnál
az élettartamot.
10
Ugyanez az elhatárolási prob9
léma léphet fel az előre tervez8
7
hető feladatok tervezésénél is. A
6
gördülő fejlesztési tervben nem
5
4
szerepelhetnek karbantartások, a
3
szolgáltatóknak ezt a folyó bevé2
1
telből kell finanszírozniuk.
0
A tervezési munka során
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
nehézséget okozhat az azonos
Objektum sorszáma
szóhasználathoz (pl. fejlesztés,
beruházás) tartozó eltérő fogalFelújítások-pótlások esetében, főleg ré- mak megjelenése az egyes jogszabályokban.
gebbi rendszereknél sok feladatból kell ki- Az ellentmondást az az elv oldja fel, hogy egy
választani a legsürgősebbeket. A gazdasági szakterületre kiadott speciális jogszabályt
jellegű prioritási szempontoknál célszerű (jelen esetben a Vksztv.-t) kell alkalmazni az
meghatározni az elmaradással járó kocká- ugyanolyan hierarchikus szintű, általános jelzatok – azaz a valószínűségszámítás alapján legű jogszabállyal (pl. a Ptk.-val és a számviteli
meghatározott várható éves költségek és ká- törvénnyel) szemben. Amikor a Vksztv.-t szükrok – számszerűsített forintértékét az egyes fel- séges alkalmazni, akkor az abban meghatáadatoknál. Az egységnyi (pl. 1 millió Ft) pótlási rozott beruházás, fejlesztés, működtetés stb.
értékhez arányosított várható kár- és költség fogalmak alapján kell dolgozni. A munkafolyaértékek oszlopos diagramja szemlélteti, hogy matok későbbi szakasza, pl. a könyvelés már
Éves karbantartási költség
+ kár nagysága (MFt)

ebből a 90/A–90/D jelű négy szakasz szabályozza a terv elkészítését. Fontos megjegyezni, hogy a már elfogadott tervek módosítási
kérelmében is kötelező betartani ezeket a
rendelkezéseket.
A szabályozás sok részletében hasonló a
Hivatal által 2014. augusztusban közzétett
ajánláshoz, ami lehetőséget ad a múlt évben
benyújtott terv zökkenőmentes továbbfejlesztésére. A Vhr.-módosítás részletes felbontást ír
elő, ágazatonként külön kell bontani a felújítási és a pótlási tervet, valamint az új víziközmű
létesítésére vagy a meglévő víziközmű bővítésére irányuló beruházási tervet. A víziközmű-rendszerek képezik a terv alapegységeit,
amelyek fejlesztési tervét ütemenként kell
bemutatni. Egy víziközmű-rendszerre csak egy
tervet lehet benyújtani abban az esetben is, ha
az több ellátásért felelős ellátási területét fedi
le. Egy víziközmű-rendszer terve tovább nem
bontható; ha több ellátásért felelős is tulajdonos a rendszerben, akkor egy képviselőt kell
kijelölni közülük.
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kikerül a Vksztv. közvetlen hatálya alól, ezért itt
már nem a Vksztv., hanem az általános jellegű
jogszabály (pl. a számviteli törvény) fogalmait
kell alkalmazni.

Finanszírozás és korrekció
Ugyancsak be kell mutatni a terv pénzügyi forrásait és azok biztosítását, valamint a feladatok
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ellátásával való összehangoltságot. A meglévő
közművagyon védelme érdekében igazolni
kell, hogy az új víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévők felújítási
és pótlási feladatait.
A Vhr.-módosítás az indokolt korrekció
lehetőségét is biztosítja. Ha új feladat kerül
be vagy marad el, akkor a 90/C. § (2), ha az

egyes ütemek közötti pénzügyi keret átcsoportosítása válik szükségessé, akkor a 90/D. §
(5) bekezdés szerint kell eljárni. A Hivatalhoz
benyújtandó kérelemben minden esetben
igazolni kell azt, hogy a terv készítésekor nem
volt ismeretes az a külső ok vagy változás, ami
szükségessé teszi a feladat változását vagy a
keretek átcsoportosítását.

A mezőföldi
vízműsztori
…avagy hogyan lesz egy kisvárosi
szolgáltatóból regionális közműcég
A paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
mára Tolna, Baranya, Fejér és Pest megyében, közel ötven
településen végez ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást.
A működési engedélyt 2014. január 21-én kaptuk meg, és a
korábbi több mint 400 víziközmű-szolgáltatóból az eddig
talpon maradt 42 között vagyunk. Ellátási területünk kiterjed
a mezőföldi, a völgységi, az észak-mecseki és a Duna
melletti térségek M6-os autópálya és 6-os főközlekedési
út logisztikai tengelyére. A működési engedély után sem
dőltünk hátra, az integráció nem állt meg, jelenleg is
folyamatosan bővülünk, fejlődünk.
Az alapelvek és a szabályok rögzítése
A várható törvényi változások ismeretében a 4 települést kiszolgáló Paksi
Vízmű Kft. 2011 végén még csak puhatolózott Tolna megyei társainál. A
szakma szereplői politikai, önkormányzati döntésekre, a polgármesterek
pedig megoldásokra vártak. Azaz egymásra. A lelkesebb vízművezetők
eközben koncepciókat írtak: szerintük az átszervezésnél először szükség
van egy nagy részvénytársaságra elnök-vezérigazgatóval, három vezérhelyettessel, önállóan gazdálkodó üzemigazgatókkal, akik ugyanúgy önállóan működtetik a territóriumot, mint évekkel korábban, a rendszer aztán majd működik, ahogy tud. Az önállóság megőrzése volt az egyetlen
hívószó. Érzékelhető volt, hogy az önkormányzatok és a víziközmű-cégek
is olyasfajta jogi formát keresnek, amely a cégek laza társulásaként fogható fel, s ahol mindenkinek megmarad a szerepe az irányításban. Mára
bebizonyosodott: ez illúzió.

Csapó Sándor
ügyvezető igazgató
MEZŐFÖLDVÍZ KFT.

A paksi koncepció más volt. Nem ámított önálló üzemigazgatóságokkal, de
valódi partnernek tekintett minden csatlakozó települést. Szervezet- és működésfejlesztési projektnek, rendszerszervezési
feladatnak fogta fel az iparágban integrációnak nevezett folyamatot.
A koncepciónk szerint a csatlakozó
önkormányzat tulajdonjogot szerez a befogadó társaságban, így közvetlenül részt vehet az ellenőrzésben (szemben azzal a modellel, amikor önkormányzati társulás hoz létre gazdasági társaságot, ahol a tulajdonosi,
ezért az irányításban való részvétel is közvetetté válik). A korábbi szolgáltatótársaságok üzemeltetési egységei megmaradnak, „térségi üzemű”
főmérnökségekké válnak, ahol a hangsúly a műszaki szolgáltatáson marad. Az adminisztráció, a pénzügy, a számvitel, a HR, az ügyfélszolgálat, a
számlázás központi feladat. Így kialakulhat egy korszerű, a műszaki, gazdálkodási és ügyfélkapcsolati folyamatokat földrajzilag tagolt, de mégis
egységes szabályok szerint kiszolgáló szervezet.
A Paksi Vízmű Kft. befogadó társaságként való alkalmasságát alátámasztotta, hogy a tulajdonviszonyokat tekintve már tisztán önkormányzati tulajdonban volt, a közműveket pedig az önkormányzatok birtokolták. 1993-as alapításától számítva közel húszéves tapasztalata volt a
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víziközmű-szolgáltatás területén. A szervezeti kultúrának jó alapjai voltak,
a cég már rendelkezett ISO 9000 és ISO 14000 minőségbiztosítási rendszerrel. A pénzügyi stabilitást tekintve anyagi lehetőségei folytán Paks
város képes lehetett a tőkeemelésre, az alapítási és szervezési költségek
megelőlegezésére és finanszírozására. Gazdálkodási rendszerét tekintve
már korábban is elkülönített módon tudta kezelni a településeket, térségeket, üzletágakat, szervezeteket a törvény elvárása szerinti korszerű, integrált vállalatirányítási, számviteli, kontrollingrendszerében. Logisztikai
szempontokat figyelembe véve a székhely is az M6-os autópálya mellett
fekszik, és geometriailag a térség középpontjában található Paks városa.

A megalakulás – az első mérföldkő
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meglegyen a megfelelő időben és a megfelelő helyen a biztonságos
szolgáltatáshoz;
• Még fontosabb volt fenntartani a személyi feltételeket a központban és
a főmérnökségeken egyaránt, hogy szakképzett személyzet is rendelkezésre álljon a területileg önálló műszaki szolgáltatások nyújtásához.
Tucatnyi korábbi vízműcégtől vettük át a szolgáltatást. A cégek 90 százaléka korrekt partner volt, de egy-két helyen bizony előfordult, hogy a
korábbi szolgáltató „magunkra hagyott” bennünket: borzasztó műszaki
állapotokkal, hiányos dokumentumokkal és használhatatlan gépeszközökkel szembesültünk.
Az integrációs folyamatban (1. ábra) a takarékosság volt a kulcsszó,
mert egyelőre se a személyi-munkatársi területen, se az eszközök fejlesztésében, sem pedig a hálózatkorszerűsítésben nem szőhetett nagy terveket a társaság, főként úgy, hogy a közművezeték-adó és a rezsicsökkentés
is óriási terhet rótt az ágazat egészére.

A kezdeményező paksi polgármester által összehívott 2012. februári találkozót követően az érdeklődő önkormányzatok szándékukat kifejezendő csatlakozási nyilatkozatot írtak alá, mely egyben felhatalmazást adott
a feltételek megteremtéséhez szükséges induló feladatok végrehajtására.
A Paksi Vízmű Kft. utolsó, 2012. áp1. ábra
rilis 4-én tartott taggyűlésén dönEllátási területek, csatlakozásuk időpontjai
tés született a névváltozásról is, a
Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft. elnevezés az ellátott terület
bővülését volt hivatott tükrözni.
2012. november 8. után
2012. április 4. előtt
2012. május 31. után
2012. július 13. után
Az új nevű társaság élére – a megNagyvenyim
Paks
Bonyhád
Baracs
Kisapostag
Sárszentlőrinc
Előszállás
Németkér
növekedett feladatok ellátása és
Mezőfalva
Györköny
Daruszentmiklós
Madocsa
Bölcske
a szükséges új szemlélet érdekéKismányok
Bonyhádvarasd
ben – új ügyvezetőt választottak.
Györe
Izmény
2012 áprilisában már új elnevezés
Kakasd
Kisdorog
alatt, a Mezőföldvíz Kft. nevében
Kisvejke
2013. április 30. után
2013. április 4. után
Lengyel
tudtam beszámolni az elvégzett
Dunaföldvár
Nagydorog
Mőcsény
Százhalombatta
Apátvarasd
Nagymányok
munkáról.
Erdősmecske
Váralja
Feked
Hidas
Elkészült az új társaság kialakíLovászhetény
Cikó
Martonfa
Závod
tásához szükséges jogi és gazdasáNagypall
Óbánya
gi koncepció. Felmérésre került a
Ófalu
2013. május 22. után
Pécsvárad
Gerjen
Tolna megyei és a mezőföldi teleVéménd
Tengelic
Zengővárkony
Dunaszentgyörgy
2014.
pülések csatlakozási hajlandósága.
Szilágy
Pusztahencse
szeptember
23.
után
Mágocs
Rácalmás
Dunaújváros
A tulajdonosok megteremtették
az induló feltételeket a társasági
szerződés módosításával, a fő tulajdonos a törzstőke emelésével. Elkészült az átalakulás munka-, ütem- és A küldetés
erőforrásterve. Kidolgoztuk az induláshoz szükséges legfontosabb minta- Polgármesteri, jegyzői irodákban, testületi üléseken roadshow-ztunk két
évig. Testreszabott szakmai érvekkel, gazdasági számításokkal készüldokumentumokat:
tünk minden településen. A legkisebb helyekre is elmentünk, és mindig
• az üzletrész adásvételi szerződését;
prezentációval, azaz írásban is vállalva ismertettük terveinket. Érveltünk:
• a bérleti-üzemeltetési szerződést;
számunkra három célcsoport elégedettsége fontos (azóta is):
• a megállapodást a korábbi szolgáltatóval (minta).
• Elsőként a fogyasztókat kell ellátni egészséges ivóvízzel, és el kell
vezetni, meg kell tisztítani a szennyvizet. A fogyasztók akkor lesznek
Kidolgoztuk a szervezet- és működésfejlesztés komplex rendszerét és
elégedettek, ha ennek a szolgáltatásnak a minősége – beleértve a
szabályait, amelyek főbb elemei a következők voltak:
vízminőséget, a hibajavítás gyorsaságát, az ügyfélszolgálat szerteága• Az ügyfélkapcsolati és számlázási rendszer átalakítása annak érdekézó feladatait – javul, és a szolgáltatóváltás nem lesz számukra hátráben, hogy a csatlakozás után a szolgáltatási díjak mielőbbi beszedésényos, illetve észre sem veszik. Ez a legfontosabb. A szolgáltatás díjára
vel biztosítani lehessen a bevételeket;
ugyanis nincs ráhatásunk, azt korábban az önkormányzat, most a mi• A pénzügyi, számviteli és kontrolling rendszer aktualizálása, hogy az
niszter határozza meg.
új területi felállásnak megfelelően településenként és szolgáltatási
üzletáganként lehessen könyvelni és elszámolni (víz, szennyvíz, má- • A második célcsoport a tulajdonosok. A társaság akkor működik jól, ha
az önkormányzatok által a víziközmű-társaságra bízott víziközmű-vasodlagos tevékenységek);  
gyont gondosan kezelik, és a rendszerek üzemeltetését, karbantar• Az új engedélyek beszerzése, hogy a cég az aktuális hatósági elvárátását szakszerűen végzik el. Felelősen gazdálkodnak, és ezt pontos
soknak megfelelően működhessen;
elszámolásokkal átláthatóan igazolják is. A felügyeleti és ellenőrző
• Fontos volt összehangolni az új főmérnökségekkel a műszaki feltéhatóságok egyaránt megfelelőnek találják a működést.
telrendszert, a gépektől az irányítástechnikáig úgy, hogy minden
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• A harmadik célcsoport a cég saját munkatársai, a vízmű dolgozói. A
kritikus közszolgáltatási ágazatban végzett munkájukért bár megérdemelnék, a vízművek dolgozói egyelőre mégsem tartoznak a kiemelt
keresetűek közé. Az integrációs folyamat során sikerült elérni azt,
hogy senkit nem kellett elbocsátani, mindenkit átvettünk úgynevezett munkajogi jogutódlással (átszállással), azaz a korábbi alkalmazási
feltételekkel. A jövedelmek fejlesztése csak a hatékonyabb működés,
csak más területeken elérendő megtakarítások, a költségek csökkentése révén várható. Erre törekszünk. A szakmailag felkészült és elhivatott munkatársak számára is előnyös lesz a változás hosszabb távon,
jobb munkakörülményeket, stabil, kiszámítható munkahelyet tudunk
biztosítani.

A működési engedély – a második mérföldkő
Mivel a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében a jövőben
csak az előírt feltételeknek megfelelni képes cégek végezhetnek víziközmű-szolgáltatást, a Mezőföldvíz Kft. is engedélyért folyamodott az
illetékes hatósághoz. A kérelmet, csatolva a szükséges mintegy 3-4 ezer
oldalas dokumentációt, a társaság 2013. május 30-án 11.30-kor nyújtotta
be. Az összeállított szakmai anyag tartalmazta az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi, személyi, tárgyi, valamint a műszaki feltételek igazolásához szükséges dokumentumokat, igazolta a szervezeti megfelelőséget a
hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez.
2014 januárjában egy héten belül két stratégiai döntés született
Paksról. A kormány megállapodást kötött az atomerőmű bővítéséről,
majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megadta a
szolgáltatási engedélyt a négy megyét érintő régióban érdekelt, paksi
székhelyű Mezőföldvíz Kft. számára. A dokumentumot Budapesten, a hivatal székházában ünnepélyes keretek között személyesen vehettem át
elnök úrtól és elnökhelyettes asszonytól.

A tapasztalatok
Értelme volt a fokozatos növekedésnek, hiszen így nem egy csapásra
ért bennünket a változás sokkja. Bevételeinkből (2. ábra) finanszírozni
tudtuk az integrációt, fel tudtunk készülni egyik projekt után a másikra,
és a jó gyakorlatok tapasztalatai alapján képesek voltunk folyamatosan
korrigálni is.
Legfontosabb megállapításunk, hogy szolgáltatásunk biztonságát
az átmeneti időszakban is fenn tudtuk tartani. Sehol nem volt nagyobb
fennakadás, jelentős üzemzavar sem a vízellátás, sem a szennyvízelve2. ábra
Árbevétel 2011–2014
2011
2012
2013
2014
500 000 eFt

1 000 000 eFt

1 500 000 eFt

Értékesítés árbevétele elsődleges tevékenység
Értékesítés árbevétele másodlagos tevékenység
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek

2 000 000 eFt 2 500 000 eFt

zetés és -tisztítás területén. A „menet közbeni kerékcserét” végrehajtottuk. Ezzel egyidejűleg elértük, hogy a szolgáltatás átvételének első 2-3
hónapjában – amikor még nem volt bevételünk az újonnan csatlakozott településekről, de a költségek már jelentkeztek – a társaság finanszírozható maradt külön hitelfelvétel nélkül. Ezt részben azáltal sikerült
megvalósítani, hogy az összevont működés, a gazdálkodás már az első
hónapokban takarékosabbá vált. Megjelentek az emberi, gépi erőforrások hatékonyabb kihasználásának első jelei. Arányaiban kevesebbet
költöttünk például laborálásra, szennyvízkezelésre. A gépjárművek jobb
kihasználtsága már a folyamat elején kimutatható volt.
A legnagyobb mérethatékonysági eredmény az volt, hogy racionalizáltuk a beszerzéseket. Kedvezőbb feltételeket, azaz alacsonyabb árakat
értünk el beszállítóinknál, az építőipari alvállalkozóknál. Valódi versenyhelyzetet alakítottunk ki az áram, a biztosítási szolgáltatás, a gépészeti
anyagok, a villamos és irányítástechnikai eszközök beszerzésénél. Igazoltuk, hogy lehet hatékony a (sokat szidott) közbeszerzés, ha jól csinálják.
Ezzel még a 2013. évi LIV. törvény hatálybalépése előtt csökkentettük a
saját rezsinket.
A munkavállalók átvétele – különös tekintettel a közszolgáltatást
végző és köztulajdonban álló státuszukra – zökkenőmentesen zajlott.
Nem merült fel munkajogi vita egyetlen esetben sem. Ebben nagy segítségünkre volt, hogy előre kidolgoztuk a munkaszerződés, a munkaköri
leírás, a munkajogi tájékoztató mintáit, és professzionális szakértőt is
alkalmaztunk.
Információtechnológiai és telekommunikációs eszközök, szoftverrendszerek bevezetése nélkül az integráció nem sikerülhetett volna. A
földrajzilag tagolt szervezet és az eltérő munkakultúrákból érkező munkatársak együttműködését lehetetlen lett volna irányítani, szervezni a
XXI. század IT-technológiája nélkül. Ebben mi elsősorban a LIBRA, a Rudas & Karig GISPAN, a Click-On xFlower rendszereire és nyílt forráskódú
eszközökre építettünk (e-mail, web).
Az eredményekről inkább beszéljenek a számok. A megalakulásunk
óta eltelt időszakot és a 2015. évi terveinket az 1. táblázat szemlélteti. A
hatóságok által is folyamatosan ellenőrzött objektív mutatók pontosabb
képet adnak az elmúlt három év munkájáról, a növekedésünkről, mint a
kommunikációs szólamok.

Összegzés
Hazánk legrégebbi vízműve már közel 150 éves. Mondhatnánk, hogy egy
közműcég életében három év nem nagy idő. Mi, akik alapítói vagyunk a
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-nek, nem így látjuk. Nekünk az elmúlt három év életünk meghatározó korszaka volt. Annak minden munka-, és mondhatom, sokszor szabad- és ünnepnapja is kreatív alkotással
telt. Nem volt kész minta előttünk. Magunknak kellett kitalálni, hatékony
rendszerré fejleszteni az új törvénynek megfelelő szervezetet, működést
és belső szabályzatainkat úgy, hogy közben az év 365 napján, 24 órában
biztosítottuk a világ legfontosabb és egyben legellenőrzöttebb élelmiszerének eljuttatását mintegy 120 ezer lakoshoz. Fogyasztóink és bizony
saját munkatársaink számára is meg kellett tanítani az új rendet, evangelizálni az új küldetést. Az eltérő munkakultúrák és a földrajzi távolságok
ellenére kellett megszervezni dolgozóink együttműködését, akik négy
megyéből, tucatnyi kisebb vízműcégből érkeztek. Örömmel végeztük az
integrációt, mert sokat tanultunk egymástól is, a közös munkának eredménye lett.
A Mezőföldvíz Kft. tulajdonosai döntéseikkel, bizalmukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a megalakuláskor kitűzött célokat elérjük.
Beszámolóinkat, előterjesztéseinket a FEB és a taggyűlés minden alkalommal ellenszavazat nélkül fogadta el. Az egész víziközmű integrációs
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1. táblázat
Mutatószámok

Mutató

me

2011

2012

2013

2014

2015 (terv)

Növekedés
2014/2011

Tulajdonos települések száma

db

4

29

48

49

49

×12,3

Ellátott települések száma

db

4

25

44

48

49

×12,0

Főmérnökségek/üzemigazgatóságok

db

1

2

5

5

6

×5,0

Ellátott lakosság (vízellátás)

fő

28 281

59 767

103 047

120 089

~ 170 000

×4,3

Ellátott lakosság (szennyvízelvezetés)

fő

34 755

60 404

102 917

112 119

~ 160 000

×3,2

e m³

1 107

2 340

5 026

6 343

~ 10 000

×9,0

Vízhálózat hossza

m

138 071

412 246

896 966

918 037

1 019 521

×6,6

Csatornahálózat hossza

m

288 162

498 621

649 450

726 182

860 800

×2,5

Szennyvíztisztító telepek száma

db

2

7

11

14

15

×7,0

MWh

na.

4 177

8 629

9 147

~ 9 700

milló Ft

na.

5 000

20 485

26 154

~ 33 000

fő

79

109

227

246

~ 295

Ft/fő/hó

181 814

189 650

218 525

239 222

~ 241 000

Árbevétel

e Ft

777 294

1 060 612

1 939 000

2 500 000

3 600 000

×3,2

Felhasználói egyenérték

FEÉ

34 000

62 959

124 787

134 909

~ 300 000

×4,0

Közműadó

e Ft

-

-

-

165 491

210 387

Vízértékesítés

e m³

957

1 511

3 088

4 041

~ 4 800

×4,2

Szennyvízelvezetés

e m³

752

1 153

2 334

3 196

~ 3 900

×4,3

Termelt ivóvíz

Villamosenergia-felhasználás
Közművek bruttó értéke
Létszám év végén
Egy főre jutó bruttó átlagkereset

folyamatában – ami számunkra 2012. április 5-én kezdődött és jelenleg is tart – olyan lépéseket tettünk meg
közösen, amely mind a fogyasztók, mind a tulajdonosok,
mind pedig a munkatársaink számára hosszabb távon
előnyösek lesznek. Szigorúbb hatósági kontroll mellett
fogyasztóink összességében jobb szolgáltatást kapnak,
tulajdonosainknak felelős gazdálkodással tudunk elszámolni, munkatársainknak pedig stabil, kiszámítható
munkahelyet biztosítunk.
A küldetésnek még nincs vége. Felkészülve a következő lépésre, Dunaújvárossal már 2014 szeptemberében megkötöttük a szükséges szerződéseket. A szolgáltatás átvétele lesz a harmadik jelentős mérföldkő a
társaság életében. Ezzel közel 300 ezerre nőhet a cég
felhasználói egyenértéke.

×3,1

Paks, az atomváros
Paks az energia fővárosa, ahol a várost és az atomerőművet összeköti a közös jelen és a közös múlt.
A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976-ban alakult meg, és 1992 óta részvénytársaságként, ma zártkörű
részvénytársaságként működik. Magyarország közepén, Paks városától 5 km-re lévő telephelyén 4 db
VVER-440/213 típusú atomerőművi blokk üzemel 2000 MW beépített teljesítménnyel. Ezen a telephelyen termelik meg a Magyarországon előállított villamos energia 40 százalékát. A paksi blokkok a
teljesítmény-kihasználási mutató alapján a világ élvonalába tartoznak, és évek óta az első huszonöt
blokk között szerepelnek. 2014 nagy jelentőségű év volt a város jövője szempontjából. Sokéves előkészítés után döntés született a bővítésről, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáról. Óriási a
feladat, a XXI. század egyik legnagyobb beruházása magas szintű felkészültséget követel nemcsak
az építőktől, de a befogadó térségtől is. Az új blokkok felépítéséhez a városnak és a régiónak megfelelő szakembereket kell biztosítania, jó minőségű kereskedelmi, oktatási, infrastrukturális támogatást
kell nyújtania. A közművesítés, ezen belül a víziközmű-ellátás pedig kulcsfontosságú nemcsak a gyarapodó lakosság, hanem az új atomerőműves cég ellátásában is. Az építés időszakában plusz 5-7 ezer
emberrel kell számolni, akiket munkaidőben az építési területen, szabad idejükben pedig otthon, a
városban kell ellátni. A Mezőföldvíz Kft. céltudatosan készül a feladatra, már rendelkezésére állnak
a szükséges tanulmányok és tervek is.
A város és a régió vezetőinek pedig természetes célja, hogy a beruházás kapcsán elérhető összes
előnyt ki tudják használni, és mindent megtesznek azért, hogy Paks, a mezőföldi települések, a tágabb
régió is a nyertese legyen ennek a hatalmas beruházásnak.
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A MÁSODIK PEZSGŐBONTÁS
UTÁN IS AKTÍV ÉLETET ÉLÜNK
…AVAGY A VAGYONKEZELŐ MINDENNAPJAI

Kugler Gyula
vezérigazgató
Fazekas Csaba
gazdasági igazgató
Győrffy Viola
pénzügyi- és számviteli
osztályvezető-helyettes
BAKONYKARSZT Zrt.

A 2013. júniusi víziközmű
konferencián elhangzott,
hasonló című előadást
azzal a gondolattal zártuk,
reméljük, nem folytatódik
a meglepetések sorozata.
Bíztunk abban, hogy a
rendszerváltást követő
időszak hibái nem fognak
megismétlődni.

Két évvel ezelőtt még reméltük,
hogy nem kell megélnünk ellátásbiztonsági elveket veszélyeztető
intézkedéseket, hogy a döntésnél
figyelembevételre kerülnek a víziközmű-szolgáltatás sajátosságai, a
több mint 100 éve kialakult üzemeltetési struktúrák, kultúra, gyakorlat, a földrajzi elhelyezkedési sajátosságok és
a tulajdonosi elvárások. Bíztunk abban, hogy a
víziközmű-vagyon nemzeti tulajdonban történő tartásával egészséges szimbiózisban élhet
egymás mellett az optimális és hatékony méretnagyságú önkormányzati és az állami fennhatóság alatt lévő víziközmű-szolgáltatói tábor.
A magyarországi víziközmű-szektorban
jelenleg 42 engedélyes víziközmű-szolgáltató
működik. A víziközmű-üzemeltetés a víziközmű-szolgáltatók és az önkormányzat vagy az
állam között létrejött, a MEKH által jóváhagyott
üzemeltetési jogviszonyon alapul, üzemeltetést a szolgáltató kizárólag működési engedély
birtokában végezhet. A jogszabály három üzemeltetési jogviszonyt nevesített (vagyonkezelési, koncessziós, bérleti-üzemeltetési), melyek
közül a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonkezelési
szerződésen alapuló jogviszonyt választotta és
preferálja a jelenleg még érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződéseivel szemben.

„Miért vagyonkezelés, miért nem
bérleti-üzemeltetési jogviszony?”
Tisztán települési önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltatóként valljuk,
azért hoztak létre bennünket, hogy a kötelező önkormányzati feladatok közül a víziközmű-szolgáltatási feladatokat oldjuk meg. Társaságunk 
korábbi üzemeltetői gyakorlatának,

kultúrájának ez a módozat felel meg a leginkább.
Az ellátásért felelősöket ez támogatja leginkább,
és ez veszi le vállukról a terhet. Egységes eszköznyilvántartást, vagyonértékelést és gördülő
fejlesztési terv készítését teszi lehetővé. Megítélésünk szerint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) szellemiségét
leginkább a vagyonkezelés testesíti meg, és ez
szolgálja legjobban az üzemeltetési költségminimumra való törekvést. Ezzel szemben a
bérleti-üzemeltetési jogviszony lényege, hogy
az ellátásért felelős köteles a víziközművek üzemeltetéséért kapott bérleti díjat az üzemeltetett
eszközök felújítására fordítani. A felújítási, pótlási munkák végrehajtásához szükséges forrás az
üzemeltető által fizetett bérleti díjból keletkezik
az ellátásért felelősnél. Tapasztalatunk szerint ez
a fajta üzemeltetési konstrukció a döntéshozatali mechanizmus miatt rendkívül bürokratikus
és lassú. A célzott beruházások esetleges elmaradása következtében hosszú távon csökkenhet
az ellátásbiztonság, növekedhet a szükséges
felújítás, karbantartás költsége.

A háramoltatás utáni időszak
megoldandó feladatai (jogok
és kötelezettségek rendezése)
A Vksztv. változásait, többek közt a „háramoltatást”(a Vksztv. 79. § {1} végrehajtását) és az
azt követő időszak megoldandó feladatait a

BAKONYKARSZT Zrt. „jó gazda” módjára követte le és végezte el.
2013. január 1-jével társaságunk a tulajdonában lévő víziközmű-vagyont könyv szerinti (nettó) értéken háramoltatta az ellátásért
felelős tulajdonos önkormányzatokhoz. A
vagyonháramlást a rendkívüli ráfordítás terhére számoltuk el, mely közel 8 milliárd Ft-os
mérleg szerinti veszteséget okozott. E negatív
eredményt a 2014-es gazdasági évben a tőkeműveletek keretében rendeztük a tőketartalék,
eredménytartalék terhére. A vagyonkezelésbe
vett eszközök számviteli nyilvántartását társaságunk kidolgozta. Az állományt az ellátásért
felelősökkel szembeni hosszú lejáratú kötelezettséggel szemben számoltuk el.
A társaság 2012 decemberében döntött az
üzemeltetési szerződések egységesítéséről, az
egyetértési nyilatkozatról, a vagyonértékelés
módjáról, előkészítéséről, végrehajtásáról, valamint a vagyonkezelési díjról.
Az egyetértési nyilatkozatban a BAKONYKARSZT Zrt. rögzítette, hogy az ellátásért felelősökkel szemben fennálló fejlesztési források
egyenlegének elszámolását elvégzi 1996-tól
2012-ig. A fejlesztési források egyenlegét hosszú
lejáratú kötelezettségként számolta el a rendkívüli bevétellel, avagy ráfordítással szemben.
A társaságnál képződő fejlesztési források
egészen a 2012. év végéig öt forrásból tevődtek össze (a díjban megképződött és beszedett
értékcsökkenés, az előző évi adózott eredmény, a kivetett és beszedett közműfejlesztési
hozzájárulás, fejlesztési díjhányad, átvett pénzeszköz). Ebben az időszakban társaságunk jelentős víziközmű-fejlesztéseket hajtott végre
saját pénzügyi forrásaiból.
A fejlesztési díjhányad 2013. január 1-jétől
értelmét veszítette. Az átmeneti időszakban,
mely jelenleg is tart, a közgyűlés, valamint az
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság azt a döntést hozta, hogy eredményes évek esetén a
társaság a tulajdonosok felé mindig arányosan
elszámol, míg veszteséges évek esetén ez a fajta
elszámolási mód értelmét veszti, ugyanis ez a
forrás nem tud megképződni.
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Vagyonkezelés, gördülő
fejlesztési terv, üzemeltetési
szerződések egységesítése

1. ábra
Víziközmű-vagyonon és működtető eszközökön végzett beruházások (fejlesztés, felújítás, pótlás)
saját forrásból történő megvalósítása 1996–2014 között
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Itt kell megemlíteni a díjszerkezetben lévő
amortizáció meghatározását, valamint a meg
nem térült amortizáció elszámolását. A vagyonkezelési díj bevezetése miatt az amortizáció
nagysága lecsökkent, azaz a díjban lévő értékcsökkenési díjelem két részből tevődik össze: a
víziközmű-vagyon nettó értéke alapján képződő amortizációból (eredeti écs. 75,9%-a) és az
önkormányzatoknak fizetendő vagyonkezelési
díjból (eredeti écs. 24,1%-a). A díjban megtérülő amortizáció tekintetében közgyűlési és igazgatósági döntés született, mely a korábbi 2011.
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évi szolgáltatási díjból kiindulva a vagyonkezelési díj bevezetésének és a rezsicsökkentésből
eredő hatások figyelembevételével határozta
meg a fajlagos értéket. A díjban meg nem térült
elszámolt amortizáció összegével csökkentjük az ellátásért felelősökkel szembeni hosszú
lejáratú kötelezettségeinket. A tartozást felhalmozó ellátásért felelősök az őket megillető
vagyonkezelési díjból fognak törleszteni, míg
a követeléssel rendelkező ellátásért felelősök
víziközművein a társaság víziközmű-fejlesztést
fog végrehajtani a követelés mértékéig.

A társasági víziközmű-vagyon háramoltatásával kapcsolatosan elsődleges feladatként szerepelt a vagyonértékelés elvégeztetése, mindemellett a gördülő fejlesztési terv elkészítése
és benyújtása.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése előírja,
hogy vagyonértékelést kell végeztetni a víziközmű-rendszerekre 2015. december 31-ig.
A víziközművek vagyonértékelési szabályait
a 24/2013. (V.29.) NFM-rendelet szabályozza.
A társaság a vagyonértékelés előkészítésére,
végrehajtására vonatkozóan ütemtervet készített. A vagyonértékelés 77 db víziközmű-rendszert érint társaságunknál.
A vagyonértékelés előkészítése az elmúlt
év végén az ellátásért felelősök tájékoztatásával
kezdődött, közgyűlés alkalmával, tájékoztató levél kiküldésével, majd szervezett ún. road show-k
keretében fejeződött be 2015. február közepén.
A
bérüzemeltetett
víziközművagyon-
leltárokat az ellátásért felelős tulajdonos
önkormányzatoktól 2015. március 31-ig kértük be. Ezen időpontig tűzte ki a társaság a

2. ábra
Terhek, feladatok és bevételnövelési lehetőség az ágazat számára
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közbeszerzési eljárás előkészítését, az önkormányzati megbízások beszerzését, valamint a
pénzügyi források meghatározását. Rendelkezünk valamennyi önkormányzatunk vagyonértékelési megbízásával.
A vagyonértékelés közbeszerzési eljárásának
lefolytatása, a nyertes kihirdetésének határideje
terveink szerint 2015. június 30. Ezt követően
az ütemezett vagyonértékelési adatszolgáltatás
veszi kezdetét, mely 2015. július 1-jétől egészen
2015. november 30-ig tart. Ebben az időszakban
tervezzük a vagyonkezelési szerződések előkészítését, azaz az üzemeltetési szerződések egységesítését (üzemeltetésiszerződés-tervezetek
átadása: 2015. szeptember 30.).
A vagyonértékelési dokumentációk elkészítésének végleges határideje 2015. december
23., majd a vagyonkezelési szerződések megkötése 2015. december 31-ig lezajlik az elkészített
vagyonleltárak, vagyonértékelések alapján.
A vagyonkezelési szerződéseket és a vagyonértékelést a MEKH felé be kell nyújtani
jóváhagyatásra, azaz működésiengedély-módosítást kell kezdeményeznünk. Végül mind az
önkormányzatoknak, mind a víziközmű-szolgáltatónak át kell vezetnie a vagyonnyilvántartást, valamint az önkormányzati döntéseknek
megfelelően a vagyonértékelési költségekkel
el kell számolnia a tényleges költségek alapján
2016. április 30-ig.
A vagyonértékelési tájékoztatókkal és a
megbízások beszerzésével párhuzamosan
kezdtük meg a gördülő fejlesztési terv (GFT)
2015. évi előkészítését is. A GFT 2015. évben
történő készítése a 2016 és 2030 közötti évekre
vonatkozik. A társaság meghatalmazásminták
és képviselő-testületi előterjesztések átadásával segítette az önkormányzatok munkáját. A
meghatalmazások a GFT készítésére, benyújtására és a képviseletre is kiterjedtek, melyeket március 31-ig kértünk megküldeni. Erre az
időpontra vártuk volna az ellátásért felelősök
fejlesztési elképzeléseinek megküldését is.
Amíg a meghatalmazások szinte teljes körűen
határidőre megérkeztek, addig a fejlesztési javaslatok csak „hézagosan” szivárogtak. Társaságunk azt vállalta, hogy június 15-ig elkészíti és
elküldi a saját javaslatait véleményezésre. Ezt
követően tulajdonosainknak augusztus 19-ig
lesz lehetőségük véleményformálásra. A véglegesítést követően határidőre kívánjuk benyújtani tervünket a hivatalhoz.

Hogyan tovább, víziközműszolgáltató?
A háramoltatás utáni időszakban a fent említetteken túlmenően a Vksztv. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok még egyéb terheket is róttak a
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víziközmű-szolgáltatókra, valamint az ellátásért
felelős tulajdonos önkormányzatokra.
A 2. ábrán sötétkék színnel jelölt súlyok az
ellátásért felelősöket és a víziközmű-szolgáltatókat egyaránt, míg a világoskék színű súlyok csak
a víziközmű-szolgáltatókat terhelik. A zöld színű
súly vélhetően bevételnövekedést eredményez.
A víziközmű-szolgáltatók terheit érdemes
számokban is kifejezni.
Az első fázisban a víziközmű törvény rendelkezése értelmében a 2011. december 31-én
alkalmazott bruttó díjakhoz képest legfeljebb
bruttó 4,2%-kal megemelt mértékű tarifákat alkalmazhattak a szolgáltatók 2012-től. A második
fázist a díjak befagyasztása, valamint a rezsicsökkentés víziközmű-szektorra történő kiterjesztése
jelentette. Mindezek hatására az árbevétel megtorpant, és ezt követően csökkenés következett
be. A társaságnál mindez éves szinten 360 millió
Ft-os bevételkiesést eredményezett.
2013. január 1-jével, mint közismert, bevezetésre került a víziközmű-vállalkozások által
üzemeltetett vezetékek vonatkozásában is a
közműadó, melynek mértéke 125 Ft/fm. Ez
jellemzően a vállalkozások esetében 6-8%-os
költségnövekedést jelentett, melynek bevételoldali fedezete nincs. A BAKONYKARSZT Zrt.
esetében a közel 2,8 millió méter víziközmű-vezetékre számolva a közműadó mértéke szintén
360 millió Ft-os költségnövekedést jelentett.
A további terheket említve felügyeleti díj
(46 millió Ft), tranzakciós illeték (8 millió Ft) is
sújtotta társaságunkat.
Az új ágazati jogszabály előírta a számviteli
szétválasztás alkalmazását.
Az előírások szigorodását és a többletfeladatok ellátását folytatva a közszolgáltató
vállalatoknak a fogyasztóvédelmi törvény változásaiból adódóan is szigorúbb előírásoknak
kellett megfelelniük (pl. fogyasztóvédelmi referensek képzése).
A közműszolgáltatók számlakibocsátását
az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló
törvény szabályozza. Az új előírások pontosan
definiálják a számlák formai és tartalmi elemeit.
Mindezek szintén fejlesztést jelentettek a társaságnak, mely közel 2 millió Ft-os többletköltséget idézett elő. Itt kell megemlíteni a számlázási
rendszer auditját is (12 millió Ft).
Összegezve a fentieket megállapítható,
hogy az előírásoknak való megfelelés közel 345
millió Ft egyszeri beruházási költséget jelentett,
míg az évente folyamatosan felmerülő költségek
416 millió Ft körül mozognak, a bevételkiesés
pedig évente 360 millió Ft-ot tesz ki. Felmerül a
kérdés, hogyan tovább, víziközmű-szolgáltató?
A gazdasági stabilitás biztosítása, megőrzése,
avagy az „átmeneti időszak” túlélése a kérdés.

Véleményünk szerint a társaságok gazdasági stabilitásának megőrzése finanszírozási célú,
rövid lejáratú hitelhez való hozzájutással vagy
az eszközhasználati díjak átmeneti felhasználásával lehetséges.
A víziközmű-üzemeltetési társaságok körében általános gyakorlat, és a BAKONYKARSZT
Zrt. is ezt követi, hogy hatékonysági tartalékaik
kimerítése érdekében nagyon intenzív munkába kezdtek. Ilyen például a rendelkezésre álló
kapacitások átcsoportosítása (korábbi rekonstrukciós, karbantartási munkák nyereséges
tevékenységre való átcsoportosítása, mellékvízmérő-cserék), létszám-racionalizálás (nyugdíjas munkavállalók elbocsátása, 25 év alatti,
rehabilitációs járulékban részesülő munkavállalók alkalmazása). Tovább folytatva a gondolatot, a beruházások erőteljes visszafogásával, az
üzemeltetési, működési költségek felülvizsgálatával érhető el a „hatékonyság” növelése.
Mindezen költségcsökkentő intézkedések
hatására javul a működési hatékonyság, ugyanakkor növekedhet a munkanélküliség, elmaradnak a karbantartások, a szükséges korszerűsítési fejlesztések, kezdetét veszi a vagyon felélése.
A korábban jó gazdasági kondícióban lévő
BAKONYKARSZT Zrt. eredmény termelésére
nem lesz képes, eredménye eltűnik, működése
veszteségessé válik, de egy ideig tevékenységét zavartalanul fenn tudja tartani. A társaság
folyamatosan nyomon követi költségeinek alakulását, üzleti gazdálkodását, és ennek alakulásától teszi függővé döntéseit.
Az eredményes működés hosszú távú feltétele az lenne, hogy a ténylegesen felmerülő
és indokolt költségeket a díjban elismerjék, és
azok meg is térüljenek. Ellenkező esetben a társaság tartósan veszteséges üzemi eredményt
fog produkálni, felemészti saját tőkéjét.
A hatékonyan működő társaságok is csak
részben tudják az előzőekben bemutatott módon veszteségeiket csökkenteni, így folyamatosan felélik tartalékaikat. Mivel a BAKONYKARSZT
Zrt. a tulajdonosokkal egyetértésben mindig
csak az ésszerű, indokolt költségeket tartalmazó díjképzést tartotta szem előtt, így lényeges
tartalékokkal a társaság nem rendelkezik.
A jelenlegi tendenciát követve, ha semmi
változás nem történik a víziközmű-szektorban,
társaságunk 2021-re eléri, hogy a saját tőke a
jegyzett tőke 2/3-a alá csökken, amit a 3. ábra
szemléltet.
Veszteséges gazdálkodás esetében, amen�nyiben a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a
alá csökken, a következő lehetőségek állnak a 
tulajdonosok és így a társaság előtt:
pótbefizetések előírása a tulajdonosok részére, jegyzett tőke leszállítása, társasági forma
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3. ábra
Saját és jegyzett tőke alakulása, 2012–2021
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 egváltoztatása vagy a társaság jogutód nélm
küli megszűnése. Nem túl biztató kilátások.
Összességében megállapítható, hogy a

I. variáció
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tovább csökkentse, erre már csak az üzembiztonság veszélyeztetése mellett van lehetőség.
Reményeink szerint a fent ismertetett
problémák megoldásra találnak, és az egyensúly újra helyreáll.
Mind a társaság, mind a víziközmű-szolgáltatók célja a jövőben a talpon maradás, az alaptevékenység elért színvonalának, a hatékonyság növelésének megtartása mellett a térség
elismert szereplőjeként a változások motorjává válni. Addig is a társaság mindent megtesz,
hogy mérsékelje a veszteségeit, és működését
megfelelő mederben tartsa.

biztonságos üzemeltetés mindenkori szem

előtt tartása mellett már nem sok lehetősége
marad a társaságnak arra, hogy a költségeit

Különleges körülményekhez
különleges technológia!
Balogh Zsolt
műszaki igazgató
DMRV Zrt.

Ivóvízellátó rendszereink zavartalan működése szolgáltatásunk
szempontjából meghatározó jelentőségű. A rendszerek megfelelő
üzemeléséhez kielégítő műszaki állapotban lévő csővezetékekre van
szükség. Csővezetékeink tervszerű felújításánál a kulcsfontosságú
távvezetékek, valamint az egyéb kiemelt jelentőségű vezetékek
bírnak a legmagasabb prioritással.

Távvezeték a Duna alatt
1981-ben derült égből villámcsapásként érte a DMRV-t mint szolgáltatót
és a váci fogyasztókat, valami nincs rendben az ivóvízzel. Hamar kiderült,
a városban működő Chinoin gyógyszergyár telephelyén tárolt vegyszerek jutottak be a talajvízáramba, majd a Vác Déli vízbázis termelőkútjaiba.
A víztermelő telep leállítása 14.000 m3 víztermelőkapacitás-kiesést eredményezett. Vác és a környező települések vízellátása komoly veszélybe
került, azonnali intézkedésre volt szükség. Egyetlen lehetőség kínálkozott: a Fővárosi Vízművektől a hiányzó vízmennyiséget átvenni, mely
rendelkezésre állt a Szentendrei-szigeten. Egyszerűnek tűnik, viszont
Vác a Duna bal partján fekszik, az átvezetést a Duna főágán keresztül
kellett megoldani. Társaságunk erre nem is volt képes, viszont a Magyar

Kőolajipari Vállalat rendelkezett a megfelelő eszközökkel és tapasztalattal. Az akkori projekt sikerét jelzi, hogy hónapok alatt lett megtervezve,
engedélyeztetve és megépítve-elhelyezve a Duna medrében az új vezeték. Egy 600 mm-es spirálvarratos acélcső mintegy 700 fm hosszban
(ebből a mederben 530 fm) került lefektetésre védőcső nélkül, az akkori
korrózióvédelmi technológiák alkalmazásával. A próbaüzem sikeres volt,
társaságunk és fogyasztóink fellélegezhettek: ismét bőven volt jó minőségű egészséges víz a városban.

34 éves acélvezeték, „lépni” kell!
Időközben eltelt közel 35 év. Tudjuk, hogy az acélcsőnek nem a tartóssága a legfőbb erénye, egy emberöltőnyi idő már jelentős kockázatnak
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A Duna alatti átvezetés helyszínrajzi vázlata

Vác

Duna jobbpart
Szentendrei
sziget

Kerékpárút

Fogadóakna

Duna folyam

T1
indítóakna

Árvízvédelmi töltés

Átvételi pont

Duna balpart
Sződliget

Indítóakna

Hálózat felé

DMRV
gépház

T2 akna

Légtelenítő
akna
T3 akna

Nyílt árok
100 fm
I. ütem 90 fm
behúzás iránya

II. ütem 530 fm
behúzás iránya

500 m3

500 m3

300 m3
Hálózat felé

DMRV gépház
Budapest

tekinthető üzembiztonság szempontjából. Továbbgondolva
azt a körülményt, hogy a szóban forgó cső a Duna-mederben nehezen ellenőrizhető és egyáltalán nem hozzáférhető,
javítható helyen van, csak növeli az üzemeltetés ellehetetlenülésének kockázatát. Az elmúlt 34 évben ez a vezeték mintegy 100 millió m3 vizet szállított a Fővárosi Vízművek szigeti
vízbázisáról Vácra. Ez a nélkülözhetetlen vezeték mindvégig a
DMRV kezelésében volt, jelentősége a fóti és gödöllői vízbázisok szennyezésével tovább nőtt. A társaság vezetése ezért határozott úgy, hogy további 34 évre üzemeltetésre alkalmassá
teszi. A csőbélelés mint műszaki megoldás volt az egyetlen lehetőség, mellyel fenti cél elérhető. Azzal, hogy felhasználóink
ezt nem veszik észre, a térség ivóvízellátása mindvégig biztosított marad, és nem utolsósorban megfizethető is. Hosszú
hónapok körültekintő műszaki előkészületei kezdődtek meg
még 2014 tavaszán, aminek eredményeképpen Magyarországon még ismeretlen technológiára esett a választás annak
érdekében, hogy a cső szállítókapacitását megtartsuk, az ne
csökkenjen. A megoldás egy haszoncső behúzása egy 586
mm belső átmérőjű acélcsőbe a későbbi belső átmérő maximalizálása mellett, a hidraulikai szállítókapacitás megőrzése
érdekében. Meg kellett találnunk azt a technológiát, amivel ez
lehetséges. A választás hosszas kutató- és elemzőmunka után
az ún. DynTech close-fit technológiára esett. Az egyedülálló

A bélelőcsövek hegesztése
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sikere érdekében, belsőleg pedig a hossz menti veszteségek minimalizálása és a későbbi vízminőségi problémák megelőzése érdekében volt ez
fontos. Kamerás vizsgálattal alaposan leellenőriztük a belső varratokat.
Biztosra kellett mennünk, ezért az előkészületeket egy ún. kalibercsővel
teszteltük le, azaz a behúzandó cső szűkített méretével azonos csődarabot próbaképpen áthúztunk a Duna alatt. Az áthúzás sikeres volt, a
csőpaláston a felületi sérülések minimálisak voltak. Miután mind a haszoncső, mind a régi acélcső készen állt a behúzásra, döntöttünk annak
megkezdéséről.

Most vagy soha!
Az összehegesztett cső behúzásra előkészítve

Természetesen, mint minden projektben és különösen a mélyépítésben,
sok az előre nem látható körülmény, ami a mi esetünkben a Duna takarása miatt hatványozottan jelentkezett. A rendkívül körültekintő előkészület azért volt különösen fontos, mert a csőbehúzásra egyetlen kísérlet
lehetséges, ha az nem sikerül, akkor az nem ismételhető és nem is korrigálható. A behúzócsőrlő a szigeten került telepítésre, a melegítőkazán
Vácon, ahol a béléscső bevezetése történt. Egy elakadás esetén a visszahúzás ezért sem lehetséges, és ennek nemcsak az 530 m-es hossz, hanem a két cső közötti kis átmérőkülönbség (25-26 mm) miatt is nagy volt
a kockázata. A Duna alatti mintegy 530 méteres szakasz behúzása ezért
nagy figyelmet, érdeklődést váltott ki még a kerékpárúton e
 lhaladók

A hevítőkazán a tömítővel

módszer alkalmazása során a különleges KPE-cső kissé felmelegítve, egy
szűkítőgyűrűn áthúzva és azt követően folyamatosan több tíz tonna húzóerőnek kitéve leszűkül (615 mm-es külső átmérőről!), és 560 mm-es
méretben tartható, ami már alkalmassá teszi az eredeti csőbe helyezéshez. Később, „emlékezvén” eredeti méretére azt megpróbálja visszanyerni,
aminek a béléscsőnek degradálódott korábbi haszoncső szab határt. Az új
műanyag cső nekifeszül a régi acélcsőnek, a rések eltűnnek, így stabilizálódik, előáll a lehetséges legnagyobb átmérő.

Versenyfutás az idővel
2015 márciusában végre megkezdődtek a kivitelezés előkészületi munkálatai. Tavasszal a fogyasztások látványosan emelkednek, és bizony
nem volt könnyű ezt a kieső vízmennyiséget más vízbázisokról pótolni, ill. a szükséges „átkormányzásokat” megoldani. A Vízellátási Főmérnökséggel kidolgoztuk, hogyan oldható ez meg, ha minden terv szerint
halad, és akkor, ha nem. A nyári csúcsidő már nagyon közelinek tűnt,
amelybe belecsúszva egészen biztosan vízellátási zavarok következtek
volna be. A Műszaki Fejlesztés kiemelten kezelte mint az egyik legfontosabb beruházást, a műszaki ellenőr a projekt minden mozzanatát végigkísérte. Az előkészületi munkák közül kiemelkedően fontos volt a meglévő acélcső előkészítése, annak víztelenítése, a lerakódások, hordalékok
eltávolítása és a belső felület kezelése, majd mindezek eredményének
ellenőrzése kamerás vizsgálattal. Ugyanilyen fontos volt az új haszoncső
teljes hosszban tökéletes minőségben történő előállítása. A vezeték 12
m-es szálakból tompahegesztéssel készült, különösen ügyelve a varratok kitüremkedéseinek külső-belső eltávolítására. Külsőleg a behúzás

A béléscső bevezetése az acélcsőbe
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részéről is. A nézelődők arcán a kíváncsiság,
kollégáink és a v állalkozók arcán a feszültség
rajzolódott ki, azt leplezni senki nem tudta.
Végül március 26-án 12.30-kor a bélelőcső elinA bélelőcső megérkezése
dult fél kilométert is meghaladó hosszú útjára
Sződligetről a Duna alatt át a Szentendrei-szigetre. Miután a cső haladása (1,2 m/perc) folyamatossá vált, áthajóztunk a túloldalra, és vártuk, hogy a csörlőnél előre
elkészített aknában megérkezzen a várva várt béléscső. Az eredeti számítások szerinti időben, 18.30-kor meg is érkezett, ami egy pillanat alatt
feloldotta a bennünk lévő feszültséget. A cső sikeres megérkezésén túl
annak jó állapotban történő megérkezése hasonlóan fontos volt. Mit ér
a béléscső, ha ott van, de nem megfelelő állapotú? A miénk viszont a helyén volt, tökéletes állapotban újabb 35 évre, újabb emberöltőre! Hát be
kell vallanom, itt előre ittuk a pezsgőt a medve bőrére, mert a technológiából kifolyólag még volt miért aggódnunk. A behúzott cső megkezdte
kb. háromnapos visszatágulását, ami a cső hosszának csökkenésével jár.
A számítások helyesek voltak, a cső hosszának összehúzódása nem volt
túlzott mértékű. Természetesen még hátravolt a nyomáspróba, melyet
a nagyobb biztonság érdekében szigorúbb feltételekkel, így levegővel
végeztünk. A sikeres nyomáspróba után valóban megnyugodhattunk,
és még a határidőt is tudtuk tartani, mert bizony a nyár már vészesen
közeledett.

Régi acélcsövünkön a 34 év alatt nem volt meghibásodás, azonban
annak vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy bizonyos szakaszokon
a csőfal jelentősen elvékonyodott. Ideig-óráig még bírta volna, de egy
hirtelen meghibásodás kockázata már jelentős volt, azt nem vállalhattuk. Mint tudjuk, a vezetékek esetében a legtöbb munkát még most is
hibajelenségek generálják, de a jövő azok megelőzése megfelelő időben,
tervezetten elvégzett rekonstrukciókkal.

Egy „emberöltő”
Miért gondolom, hogy 34 év egy emberöltő? Mert én ott álltam még
gyerekként 1981-ben vízműves édesapám jóvoltából, és én is elvittem
a fiamat 2015-ben, hogy lássa, mivel dolgozunk és miért. Lehet, hogy 34
év, egy újabb emberöltő múlva szakemberként fogja a fiának megmutatni, mit csinálnak, és ő is elmagyarázza, miért különleges az akkori technológia. A víziközmű-szolgáltatás hivatás, amelyben a gondolkodásnak
emberöltőkön kell átívelnie.

Szűkítőgyűrű

Csörlő

Előmelegítő
Béléscső
Eredeti cső

A Dyn-Tech eljárás vázlata

Indítóakna

Csőbevezető görgő

Behúzófej

Húzókötél
Terelőgörgő
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Csapadékvizek okozta
problémák és azok műszaki
megoldásai
Oszoly Tamás
műszaki vezérigazgató-helyettes
Gerőfi-Gerhardt András
hálózatüzemeltetési osztályvezető
Rácz Tibor
ár- és belvízvédelmi osztályvezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Az extrém csapadékok egyre gyakrabban befolyásolják
életkörülményeinket. A csatornaszolgáltatókon nő a
nyomás, hogy az ingatlanok, közterületek elöntéseit
megakadályozzák. Rajtuk múlik?

Az egyesített rendszerű csatornahálózatot úgy méretezték, olyan
Hazánkban örvendetes módon javul a csatornázottság aránya, szűkül a
közműolló. Általában elválasztó rendszerű szennyvízcsatornákat létesí- szelvényt építettek, hogy az szennyvíz és nagycsapadékok elvezetésére
tenek. A szennyvízcsatorna fektetését követően az utakat portalanítják, is alkalmas legyen. A szárazidei szennyvíz mennyisége 5-6 m3/sec. Csapaburkolják. Az elválasztó rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornák saját dékos időben a hálózat ennek a többszörösét vezeti el, ezért a végponti, a
Dunára és közvetlenül a tisztítótelepekre dolgozó szivattyúk összkapaciforrás és/vagy támogatás hiányában nem épülnek ki.
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer akkor építhető, ha a közelben tása 170 m3/sec. Az utak víztelenítését 86 ezer víznyelő szolgálja.
A nagycsapadék hazánk klimatikus viszonyai között természetes jevan lehetőség az összegyűjtött csapadékvizek elhelyezésére, van befogadó vízfolyás. A felszíni csapadékvíz-elvezető árkok döntő többségükben lenség. Az utóbbi évek eseményei azonban arra utalnak, hogy gyakorisáaz útvíztelenítést szolgálják, abba ingatlanokról útkezelői engedéllyel bo- guk, intenzitásuk egyre növekszik. Egyre több helyen fordul elő késleltetett vízelvezetés és ebből következően elöntés.
csátható csapadékvíz.
A zápor elmúltával a szolgáltató
Csapadékvíz-befogadó hiányában
normalizálja a helyzetet, majd felszikkasztós rendszerű árkok, víznyelők
1. ábra
teszi a kérdést, mennyi eső esett, az
létesülnek. Ezek pótmegoldások, kisebb
Budapest csatornahálózata: egyesített rendszer, elválasztó rendszer
meghaladta-e a csatornák elvezetőintenzitású záporok befogadására alkalképességét, vagy kizárólag műszaki
masak, nagyobb esőzésekkor elvesztik
problémára, üzemzavarra vezethető
működőképességüket, csapadékvíz-elvissza az elöntés.
helyezésre alkalmatlanok.
Az egyesített rendszerű csatornaAz FCSM csapadékmérő
hálózatok üzemeltetési körülményei is
rendszere
egyre kedvezőtlenebbé válnak.
A mérőhálózatot 55 kihelyezett mérő
A főváros csatornahálózata
képezi a főváros és a kisvízfolyások
A második világháború idejére az akkori
vízgyűjtőjén az agglomerációban, a 2.
Budapest gyakorlatilag teljes körűen csaábra szerinti elhelyezésben.
tornázott volt, egyesített rendszerben.
A mérőhálózat létrehozásának
1950. január 1-jével létrejött
célja a csapadékok nagyfelbontású
Nagy-Budapest, ekkor 23 települést
mérése, az adatok gyors továbbítása
kapcsoltak a fővároshoz. A csatornáés feldolgozása, a csapadékok térbeEgyesített rendszer
Elválasztó rendszer
zatlan városrészek aránya hirtelen megli és időbeli alakulásának vizsgálata,
nőtt. 1950 és 1960 között a hálózat alig
adatbázis kialakítása, a csapadékok
fejlődött.
természetének mélyebb megismerése, az esetleges változások feltárása. E
Az 1980-as évek közepéig a hangsúlyt a lakótelepi beruházások célból létesült az egymástól mintegy 3-5 km távolságban elhelyezett autoszenny- és csapadékvíz-elvezetésének biztosításához szükséges fejlesz- nóm mérők hálózata, mely szinkron, valósidejű észlelést biztosít egységes
tésekre helyezték elválasztó rendszerben. Ezt követően kezdődött meg a adatfeldolgozással. A rendszer egyperces mérési időlépcsővel, 0,2 mm méperemkerületek családi házas területeinek csatornázása ugyancsak elvá- rési felbontással automata kommunikációs rendszerben működik.
lasztó rendszerben. A csatornahálózat hossza immár meghaladja az 5600
A rendszer minden reggel e-mailben é rtesíti a vezető beosztású
km-t. Az egyesített rendszerű hálózat aránya 55%-ra csökkent.
műszaki kollégákat az előző napi csapadékeseményekről. Ez térképi
A belső, egyesített rendszerű csatornahálózathoz elválasztó rendsze- megjelenítést jelent, mérőhelyszínenként táblázatba foglalva az óránrű, zömében szennyvízcsatornák csatlakoznak, ld. 1. ábra.
kénti, illetve grafikus megjelenítésben a napi csapadékmennyiségeket,
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További jelenség, hogy olyan kis területen is kialakul felhőszakadás,
hogy az 55 mérő egyike sem észleli, ugyanakkor nagy intenzitása miatt
jelentős elöntést, a tömegközlekedés fennakadását okozza.

2. ábra
Az FCSM Zrt. csapadékmérő hálózata

Mi az elöntések oka?
A klímaváltozás?
Klímaváltozás számtalan esetben fordult elő a Földön a legutóbbi néhány évezred során. 6000 évvel ezelőtt a Líbiai-sivatag helyén szavanna
volt, ezt sziklarajzok bizonyítják.
Mózes a Nébó-hegyről látta Kánaánt, és nem valószínű, hogy a jelenlegi, 400 mm évi csapadék által biztosított (a Hortobágyihoz hasonló)
életfeltételek csábítottak volna akkoriban honfoglalásra. Jordániában,
a sivatagban az arabok a 8. században vadászkastélyt építettek (2. kép),
itt is lényegesen kedvezőbbnek kellett lennie a helyi időjárásnak. Krisztus születése után, az első évezredben megindultak a népek, pl. északról az angolok települtek közelebb a Golf-áramlathoz, a fázós vandálok

2. kép
Jordániai vadászkastély

1. kép: Csapadékeloszlás

megjelenítve a legnagyobb csapadékot mérő berendezés által gyűjtött
adatokat (ld. 1. kép). A csapadékmérő hálózat adatai alátámasztották
azon megfigyeléseket, hogy a záporok intenzitása nő. Egy-egy hónapban
több helyen és többször is mérhető a csatornák méretezési alapjául vett
1-2-4 éves visszatérési záporokat magasan meghaladó intenzitás. Egyre
gyakoribbak az extrém, 10-20-33-50 éves visszatérési idejű záporok.
3. ábra
Csapadékmaximum-függvények a legnagyobb napi csapadékösszeggel
rendelkező állomás 10 perces mozgóátlagolt adatai alapján
Visszatérési idők rendre (év)
100
50
33
20
10
4
2
1

Intenzitás (l/s ha)

1000

100

10

Észak-Afrikába indultak, a vikingek mentek, ahova csak vízi úton lehetett,
keletről a hunok, gótok, avarok, majd a magyarok kerestek új hazát, ami
az őslakosokban nem váltott ki osztatlan lelkesedést. Az emberiség válasza a klímaváltozásra a fegyverkezés volt.
Jelenleg is megfigyelhetők klímaváltozásra utaló jelek: szélsőségek
az időjárásban, extrém csapadékos és aszályos időszakok váltják egymást,
gyakoribbak az árvizek, dőlnek a rekordok, kis területen hullik extrém men�nyiségű csapadék. Klímaváltozás mindig is lesz, a Föld klímája az azt befolyásoló tényezők (üvegházhatású gázok kibocsátása, óceánok szén-dioxid-elnyelő képességének változása, véges volta, hőmérséklet függése, flórairtás,
napfolttevékenység stb.) kölcsönhatásának megfelelően alakul.
A klímaváltozás tehető-e egyedül felelőssé az egyre gyakoribb és nagyobb méretű elöntésekért?
A válasz egyértelmű nem. Az emberek gyakran felelőtlenül cselekszenek, vagy átgondolatlanságból, vagy rövidlátásból, vagy kényszerből.
Sokan és egyre többen vagyunk, mindenki „jó” helyen akar lakni, de azok
már foglaltak! Most minden arra alkalmatlan területet beépítünk, völgyeket, hullámtereket, belvízveszélyes területeket. A hegyoldalakon az erdőket kiirtjuk, a felszínt leburkoljuk! Mindent burkolunk, kertet, utat stb.
Tetemes kiadásokkal közelítjük az 1.00-es lefolyási tényezőt!

Az elválasztó rendszerű csatornázás problémái
10

Időtartam (perc)

100

Ha csatornázunk, általában csak szennyvízcsatornát építünk. A csatornázás egyik legnagyobb előnye, hogy utána portalanítani lehet az utakat,
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amikor a még át sem adott, új szennyvízcsatornára
szilárd burkolatot lehet építeni. A csapadékönkormányzati utasításra víznyelőket kötöttek.
víz-elvezetés elmarad, mert drága, ráadásul
sokkal nagyobb szelvényt szükséges építeni,
Az egyesített rendszerű
mint a szennyvízelvezetéshez. Pótmegoldácsatornázás problémái
sokat keresünk, szikkasztóárkokat, szikkasztós
A fővárosban az egyesített rendszerben csatornávíznyelőket létesítünk, melyek csendes esőkor
zott területeken 86 ezer víznyelő biztosítja az utak
megoldják az elvezetést, de intenzív zápor esevíztelenítését. A hegyvidék beépítésével, az utak,
tén semmit sem érnek.
kertek burkolásával jelentősebb csapadék esetén
Az egyre hevesebb záporokhoz egyre navalóságos folyó alakul ki a lejtős utakon. A lejtők
gyobb csapadékcsatornát kellene építeni, az
alatti csatornában olyan nyomás alakul ki, hogy az
anyagi és műszaki lehetőségek azonban végesek.
az aszfaltból a fedlapot keretestül kiszakítja.
Általános jelenség az országban, így a főAz utcai szemét, az utakon hagyott nyesedék, a
városban és az azt övező agglomerációban is,
vihar által a fákról leszakított gallyak, levelek meghogy a szennyvízcsatornába jelentős mennyiakadályozzák a csapadék víznyelőbe jutását. Amiségű csapadékvíz, talajvíz kerül.
kor egy utcai szeméttel eldugult víznyelő fényképét
Az infiltráció szinte elkerülhetetlen, a ta3. kép
megküldtük a kerületi önkormányzatnak, szemléllajba kerülő csapadékot, talajvizet, hálózati
Illegális csapadékvíz-bevezetés
tetve, hogy emiatt késleltetett a csapadékvíz-elveivóvíz-veszteséget az ágyazat elvezeti a csazetés az utcában, visszaírtak, hogy azokat mi takatornahálózat tömítetlenségi hibáihoz, ennek
rítsuk, ha látjuk, hogy nem folyik le a víz. A lefolyási
következtében csapadékmentes időszakban is
tényező növekedése következtében a tervezéskor
nagyobb az elvezetett szennyvíz mennyisége,
figyelembe vettnél lényegesen nagyobb terhelés éri
mint a kiszámlázotté.
a csatornát. Ehhez párosul, hogy az agglomerációból
A lakosság gondatlanságból vagy más, hais jelentősen nagyobb mennyiségi terhelés érkezik
sonlóan „olcsó” elhelyezési lehetőség hiányában
csapadék esetén. A következmények látványosak.
szabálytalanul a szennyvízcsatornába vagy a
közterületre vezeti ingatlanjairól a csapadékVan megoldás?
vizet. Ennek felszámolása, megakadályozása
A lefolyási tényezőt csökkenteni nem tudjuk, továbnehézkes. A jogszabályok önmagukban is elbi növekedésének elkerülése erősen javasolt.
lentmondást, végrehajthatatlan előírásokat tarEgyesített rendszer esetén a túlterhelt szakaszotalmaznak, inkább akadályozzák, mint segítik a
4. kép
Extrém csapadékesemény
kat elkerülő alternatív levonulási útvonalakat keremegoldást. Illegális csapadékvíz-bevezetés után
sünk, tehermentesítő csatornákat létesítünk, amíg
kötbér- és/vagy pótdíjfizetést ír elő a jogszabály
még lehet, módosítjuk az átemelőtelepek, szivat�annak ellenére, hogy díj, pótdíj szolgáltatás eltyútelepek üzemét. Nagyobb figyelmet kellene forlenértékeként fizetendő, a tiltott csapadékvíz
dítani az útkezelőknek az utak takarítására. A felső
bevezetése pedig nem minősíthető szolgáltabeömlésű víznyelőket oldalbeömlősökkel váltjuk
tásnak. Látszatmegoldás, hogy a jogszabályok
vagy egészítjük ki. A hegyvidékeken a nyomás alá
felhatalmazzák a szolgáltatót a szabálytalan
kerülő fedlapok tányérjait rácsosra cseréljük ki.
víziközmű-használat fizikai megszüntetésére,
Az elválasztó rendszerű csatornahálózatok eseaminek végrehajtása egyéb, alapvető jogszatén ki kell építeni a felszíni csapadékvíz elvezetését.
bályokba ütközne (magánlaksértés, károkozás
A vízgazdálkodási törvény tervezett módosítását
idegen tulajdonban stb.). A hatósági jogkör a
követően ez egyértelműen önkormányzati feladat.
helyi önkormányzattól a járáshoz helyeződött
Addig is gátat kell vetni annak, hogy a lakosság vagy
át, vagyis egyre távolabb a problémától.
az önkormányzat szabálytalanul túlterhelje csapaA szennyvízcsatornába való illegális csadékvízzel a szennyvízcsatornát, jelentős károkat
padékvíz-bevezetés elöntéseket, ezzel igen
okozva a kedvezőtlen fekvésű ingatlanok tulajdonagy károkat okoz. A lakossági elégedetlenség
nosainak. Ehhez szigorítani kell a szabálytalan víziegyre nő. Nem egy helyszínen felháborodott
5. kép
közmű-használókkal szembeni fellépés lehetőségeit,
lakosok akarták kísérni a füstöléses vizsgálatot,
Eldugult víznyelő
határozott hatósági intézkedések szükségesek.
kezükbe venni a megoldást, címlistát kértek a
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
szabálytalan bevezetőkről.
A felszíni csapadékvíz-elvezetésről való gondoskodás jelenleg is ön- (XII.28.) Kormányrendelet hatályát vesztette a a szabálysértésekről, a szakormányzati feladatként vezethető le a törvényből, mivel a vízkárelhárítás bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
kötelező önkormányzati feladat. Egyes önkormányzatok azonban tisztá- 2012. évi II. törvény hatályba lépésével. 2012-től törvény foglalja össze
ban sincsenek azzal, hogy gondoskodniuk kellene a felszíni csapadékvíz teljes körűen a szabálysértésként szankcionálni rendelt jogszabályellenes cselekményeket. A törvény nem nevesíti a vízjogi engedéllyel elelvezetéséről. A megoldást mástól, a közműszolgáltatótól várják el.
Számos esetben az önkormányzat felelőtlen magatartása súlyosbítja, lentétes magatartást, nem szankcionálja az illegális csapadékvíz szennyilletve idézi elő az elöntéseket. Előszeretettel veszik igénybe a szenny vízcsatornába történő bevezetését, továbbá a víziközmű-szolgáltatásra
vízcsatornát a közterületek víztelenítésére. Találkoztunk olyan esettel, káros számos más cselekedeteket sem. Elgondolkodtató.
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Az ARAD HUNGÁRIA KFT.
– Kezdetektől napjainkig

Anselmo Balázs
értékesítési vezető
ARAD Hungária Kft.

A kezdetek (1989–1993)
Cégünk a rendszerváltás környékén, 1989-ben
tette meg első lépéseit.
A nyitás a friss levegő szellemében történt
meg egy vállalkozó kedvű magyar vízmű, a mai
Borsodvíz Zrt. jogelődje és egy nemzetközi vízmérőgyártó, az Arad Ltd. közreműködésével. A
Borsodvíz Zrt. oldaláról a magyar kínálat szélesítése, kiegészítése, az Arad oldaláról az éppen
csak megnyílt magyar, illetve az európai piacra
való bejutás lehetősége vezérelte a megalakulást. A kezdeti időszakban közös együttműködésben a Borsodvíz égisze alatt működtünk,
majd a piac fejlődését és változását követve
1993-ban megalakult az Arad Hungária Kft.

Cégtörténeti középkor
(1993–2004)
Annak ellenére, hogy ekkortól egyedüli tulajdonosunk az Arad Ltd. vízmérőgyár volt, kapcsolatunk korábbi partnerünkkel, a Borsodvízzel
szerencsére nem szakadt meg.
Ezt bizonyítja, hogy akkoriban hoztuk létre
a vízmérőjavító, -hitelesítő laborunkat, mely ma
is Miskolcon, a Borsodvíz területén működik.
Akkori tevékenységi körünk: mechanikus vízmérők (ARAD), indukciós áramlásmérők (EUROMAG), illetve szabályozószelepek
(DOROT) forgalmazása, valamint ezen eszközök
javítása és hitelesítése volt.
Cégünk fejlődésben követte a magyar piac
növekvő ütemű bővülését, amikor 2004-ben
akkori tulajdonosunk értékesítette az Arad Hungária Kft.-t magánszemélyek részére.

Jelen (2004–): „a Vevő került
a középpontba”
A tulajdonosváltás, mely akkor még kétségeket
ébresztett, mára bebizonyította, hogy jó döntés volt, és hozzájárult cégünk és partnereink
töretlen fejlődéséhez. A változást a piac is vis�szaigazolta, forgalmunk ugyanis mára az akkori
forgalom háromszorosára növekedett, és így
képesek voltunk a 2009-ben kezdődő gazdasági válságot sokkal könnyebben, forgalomcsökkenés nélkül átvészelni.
Az új tulajdonosok új lehetőségeket és
új szemléletet is hoztak számunkra, amit

Örömmel vettük a lehetőséget, hogy az Arad Hungária
Kft.-t bemutassuk a Vízmű Panoráma hasábjain. Mivel
több mint 25 éve vagyunk jelen a magyar vízipar
területén, cégünkről remélhetőleg már mindenki hallott,
de ilyen részletességgel eddig talán keveseknek állt
módjában megismerni minket.
• Bermad – szabályozószelepek, nyomásmenedzsment;
• Dorot – szabályozószelepek, nyomásmenedzsment;
• ARI – légbeszívó, légtelenítőszelepek, nyomáslengés-védelmi megoldások;
• AMIAD – mechanikus és automata öblítésű
szűrők, szűrőrendszerek;
• Engelmann – hőmennyiségmérők, multi-utility távleolvasás (OMS), költségosztók.
Jelenlegi alkalmazotti létszámunk 15 fő.
Miskolci telephelyünkön a raktár és a vízmérőjavítás kap helyet.
Budapesten a beszerzés, az értékesítés, a
műszaki irányítás és a pénzügy tartozik a fő felAz ARAD Hungária Kft. csapata
adatkörök közé.
Külön előny és érdekesség, hogy meglévő
partnereink is örömmel fogadtak. Az eddigi vízmérőjavító laborunk nemcsak a vízmérők,

mérőgyártó-tulajdonos helyett a VEVŐ került indukciós áramlásmérők kalibrálásánál, hitelesía középpontba. Ettől kezdve, mivel már nem tésénél tesz nálunk jó szolgálatot, hanem a hidegy vízmérőgyár leányvállalata voltunk, megte- raulikus szabályozószelepek és légtelenítőszelehettük, hogy gyártóktól függetlenül, kizárólag pek kalibrálásánál, javításánál is.
Ez az adottságunk egyedülálló a magyar
a partnereink igényeinek figyelembevételével
akár korábban konkurens termékeket is ajánl- piacon: segítséget nyújt számunkra a nyomáshattunk attól függően, hogy mi az, ami a vevők menedzsment-programok, a vízveszteség-csökkentés és az energiamegtakarítás területén,
elvárásainak jobban megfelel.
Tevékenységi körünk kibővült, és mára a ugyanakkor lehetőséget ad ilyen eszközök
MÉRÉS–SZŰRÉS–SZABÁLYOZÁS tevékenység (nyomáscsökkentő szelepek, indukciós mérők,
hármas területén igyekszünk műszaki megoldá- légtelenítők) ellenőrző bevizsgálására, kompsokat és hozzáadott értéket biztosítani ügyfele- lett felújítására és karbantartására is – márkától
függetlenül.
ink számára.
Büszkék vagyunk arra, hogy lehetőségünk
Ennek érdekében jelentős termékpaletta-
fejlesztést hajtottunk végre az adott területeken szerint részt veszünk minden magyar és nemélenjáró gyártók megkeresésével, ezáltal beszál- zetközi kiállításon, konferencián. A magyar
kiállítások a partnerkapcsolatok ápolásában
lító partnereink száma megtöbbszöröződött:
• Arad Ltd. – mechanikus, ultrahangos vízmé- segítenek, míg a nemzetközi kiállítások a beszállítói kapcsolatokban és a műszakilag értékes
rők, 4. generációs távleolvasási rendszerek;
újdonságok felfedezésében és magyar piacra
• Gioanola – mechanikus vízmérők;
• Baylan – mechanikus vízmérők, kompozit történő bevezetésében (IFAT München, WATEC
Izrael, Wasser Berlin, Aquatech Amsterdam, IWA
vízmérők, előrefizetős vízmérők;
Waterloss management stb.).
• Euromag – indukciós áramlásmérők;
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Emellett partnereinket is igyekszünk tájékoztatni saját képzések, konferenciák, szakmai
napok keretében, ahová nemzetközi szakértőket hívunk meg (legutóbb nyomáslengésekkel,
csőtörésvédelemmel kapcsolatos szakmai napot szerveztünk víz- és csatornaművek, valamint vezető tervezőcégek mérnökei számára).
Külön öröm számunkra, ha vízműves partnereinknél szervezhetünk ilyen szakmai napokat,
ahol nemcsak egy-egy kollégához, hanem a vízműnél dolgozó összes munkatárshoz el tudunk
jutni, tájékoztathatjuk őket aktuális tudásunkról
és a műszaki újdonságokról.
Néhány terület az elmúlt évekből, amellyel
mi foglalkoztunk először:
• Nagy átmérőjű ultrahangos vízmérő – Arad
Octave DN40–300 átmérőig;
• Előrefizetős vízmérő – Baylan;
• Vízből áramot (távoli pontok gazdaságos
tápellátására);
• UFR – méretlen áramláscsökkentő;
• Szexi aknamérők kompozit házzal (kedvező
ár, könnyű súly, lopásbiztonság);
• Kompakt
tűzcsapmérő
adatrögzítővel,
GPS-koordinátákkal, nyomásméréssel;
• Nyomásmenedzsment;

Kompozit házas aknamérő – több 10 ezer
magyarországi referencia

• Energiamegtakarítás légtelenítők segítsé
gével;
• Előrefizetős közkút.
2009-ben megalapítottuk szlovák testvérvállalatunkat, az Arad Szlovákiát is, melynek révén
szolgáltatásainkat a szomszédos országban is
kínáljuk. Néhány apró siker Szlovákiából: komplett szűrőházak tervezése, kivitelezése, illetve a
Kassai Vízmű részére 2500 darab nagy átmérőjű
Arad Octave ultrahangos vízmérő értékesítése

(az összes kombinált és Woltman vízmérő kiváltása a vízmű területén).
Az elmúlt évek vízipari átalakításai, költségcsökkentései – vetélytársainkhoz hasonlóan – bennünket is érintettek. A piaci átalakulás
hatásait mi is átéljük (neves gyártók tűntek/tűnnek el a magyar piacról), a vízműveknél megjelenő új terhek (közműadó, árbevétel-csökkenés)
minden beszállító munkáját negatívan befolyásolják. Ezek hatásait sikeresen vagyunk képesek
kompenzálni a jelenleg is folyamatban lévő ivóvízminőség-javító programokkal, ipari vevőink
számának növelésével, sorozatos újdonságok
bevezetésével és kedvező ár/érték arányú ajánlatainkkal (pl. kompozit vízmennyiségmérők).
A képviselt gyártók kiváló minőségű termékein túl cégünk legnagyobb értéke a humánerőforrás, kollégáink szaktudása és segítő szándéka.
Büszkék vagyunk munkatársaink felkészültségére és vevőközpontú hozzáállására. Nagy
hangsúlyt fektetünk a kollégák folyamatos képzésére annak érdekében, hogy ismereteik mindig naprakészek legyenek.
Célunk, hogy a következő 25 évben is hasonló lelkesedéssel vehessünk részt a magyar
vízipar, egyúttal cégünk fejlődésében.

hirdetés

Víztechnológiai megoldások
ARAD Hungária Kft.
Mérés
Ü Arad Octave ultrahangos mennyiségmérő Dn 50 – Dn 200 MID
Ü Indukciós mennyiségmérők – Saját akkus táplálás, beépített Data Logger
Ü Mechanikus mérőórák – lakossági modellek kompozit kivitelben is
Ü Mobil mennyiségmérő eszközök

Szűrés
Ü Mikroszálas szűrési technológia 2 μm szűrési fokig
Ü Félautomata és manuális tisztítású szűrők
Ü Automata visszaöblítéses szűrők
Ü Komplett szűrési rendszerek

Szabályozás
Ü Folyadékszabályozó eszközök (BerMAD szabályozó szelepek)
Ü Nyomásszabályozás, nyomás menedzsment
Ü Nyomáslengés védelem, hálózat analízis
Ü Légbeszívó- légtelenítő szelepek
A.R.I. légbeszívó – légtelenítő szelepek – 40 év tapasztalat

• szállítási energia megtakarítás
• hálózat védelem – vákuum törés
• speciális funkciójú csillapított és tehermentesítő
légtelenítők: nyomáslengések hatékony csökkentése

www. a r a d . h u
arad_hirdetes_A5.indd 2
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Eleveniszap-vizsgálatok
ötéves tendenciájának
üzenete a technológiai
irányítók számára
Bognár Ferenc
mesteroktató
Eötvös József Főiskola

1. Bevezetés
Biológiai szennyvíztisztító telepeinken a szennyező anyagok lebontása
mesterséges környezetben a természet erejével, az eleveniszap segítségével történik meg. Az eleveniszap egy mesterségesen létrehozott és
fenntartott, szoros egymásrautaltsági hálózaton alapuló speciális ökoszisztéma. Ebben a rendszerben az élőlények életközösséget alkotnak,
amiben baktériumok, csillós egysejtűek, ostoros egysejtűek, amőbák és
többsejtű élőlények fordulnak elő. Ezek az élőlények természetes körülmények között folyókban, tavakban, pocsolyákban, fák odvában kialakult
vizes élőhelyeken fordulnak elő. A települési szennyvíztisztító telepek
ökoszisztémájában az élőlények táplálkoznak, szaporodnak, gyakorlatilag minden élettevékenységet lefolytatnak, amit a természetes környezetükben is. A szennyvíztisztítás során a lakosság élettevékenysége és
az ipari tevékenységek által beszennyezett vizet a technológiai sorokat
alkotó, különböző környezeti állapotokat fenntartó műtárgyakban összekeverjük az eleveniszappal, majd a technológiai sorok végén szétválasztjuk a tisztított szennyvizet az eleveniszaptól. A tisztítási folyamat során a
baktériumok táplálkoznak, energiát nyernek, szaporodnak. Az iszap szaporulatát rendszeresen el kell távolítani a biológiai igényeknek megfelelő
mértékben. A tisztítás során kiemelkedő fontossággal bír ugyanis, hogy a
rendszerben tartott iszap mennyisége és aktivitása megfelelő arányban
legyen a technológiára vezetett szennyezőa nyagok mennyiségével (optimális biológiai iszapterhelés). Amennyiben az iszap aktivitása és men�nyisége magasabb vagy alacsonyabb, mint amennyire szükség lenne a
szennyező anyagok lebontásához, úgy biológiai szempontú alul- vagy
túlterhelés alakul ki az ökoszisztémában. Az iszap biológiai szempontú terhelésének pontos megállapításához nélkülözhetetlen segítséget
nyújt a baktériumok és az afeletti szerveződési szintű élőlények bioindikációinak helyes értelmezése. Az életközösség összetételét a szennyvíztisztító telepen befolyásolják az egyes műtárgyak által kialakított speciális környezeti feltételek. A szennyvíztisztító telep gépészeti elemei, a
csatornahálózat kialakítása, a szennyvíz tartózkodási ideje a csatornahálózaton, valamint a szennyvíztisztító telep üzemeltetésének gyakorlata
együttesen van hatással a kialakuló eleveniszap fajösszetételére.
Az életközösség összetételét alakító legfőbb technológiai tényezők:
• a nyers szennyvíz tartózkodási ideje a csatornahálózaton;
• az eleveniszap biológiai szempontú terhelése;
• a levegőztetőmedence oldottoxigén-koncentrációja;
• a dekant- és csurgalékvizek kezelése;
• a fölösiszap tárolási és víztelenítési gyakorlata.

A fázisszétválasztás előtti szakasz a levegőztetett medence, melynek a
végéről megvett eleveniszap-minta hordozza magában a legreprezentatívabb információhalmazt. Az innen származó elegyben mintegy lenyomatként jelenítődik meg a szennyvíz képződési helyétől kezdődően a
szennyező anyagokat és az iszapot ért fizikai, kémiai és biológiai hatások
összessége. Ahhoz, hogy alaposan megismerjük a technológiában rejlő
lehetőségeket, a mikrobiológiai okokra visszavezethető üzemeltetési
problémákat, az üzemeltetői információhalmazba szükséges integrálni az
eleveniszap rendszeresen elvégzett fénymikroszkópos vizsgálatát.

2. Eleveniszap-vizsgálatok egyedi módszere
Az Egységes Mikrobiológiai Vizsgálati Rendszer (továbbiakban: EMVIR)
a VízTEC Zrt. kutatólaboratóriumában kelt életre 2009-ben. Az EMVIR
alapvető célja, hogy a szennyvíztisztító telepek technológiai irányítóit új
információval támogassa. Az eljárás a szennyvíztisztítással kapcsolatos
legújabb magyar szabadalmi bejelentés; eszköz és módszer a települési
biológiai szennyvíztisztító telepek optimális iszapterhelésének és oldott
oxigén-középértékének megállapításához. A módszer a levegőztetőmedence vagy a ciklus végéről megvett eleveniszap-minta egyedi eljárás
szerinti feldolgozásával nyújt segítséget többszereplős munkafolyamatban az üzemeltető szakemberek számára. Az eljárás alapját egy fénymikroszkópos mikrobiológiai vizsgálat képezi, melynek során az eleveniszap
több száz fajból álló életközösségének egyedeit az EMVIR által egységesített 50 kategóriának megfelelő csoportba szükséges sorolni, majd men�nyiségi analízist követően az EMVIR szoftverének megadni az élőlények
faji és minőségi eloszlását. Egy szennyvíztisztító telepen jellemzően 1020 indikátorkategória egyedei jelennek meg együttesen, és ezen populációk méretei változnak a különböző környezeti hatások módosulásának
következtében. A biológiai vizsgálatot követően a technológiai irányítók
pontos információt kapnak a telep biológiai szempontú terheléséről, a
levegőztetőmedencében a baktériumok által effektíven hasznosítható
oldottoxigén-mennyiségről, a nitrifikáció, valamint a szervesanyag-lebontás stabilitásáról és a tisztítási hatékonyságot befolyásoló kockázati
faktorokról. A hatékony biológus-technológus párbeszédnek köszönhetően a mikrobiológiai eredetű üzemeltetési problémák megelőzhetőek
(pl. a fonalas baktériumok elszaporodása), erősíthető az eleveniszap pehelyszerkezete, a levegőztetőmedence oldottoxigén-középértéke mindig
az eleveniszap igényeihez mért minimális szintre állítható, aminek következtében a folyamat során képződő fölösiszap mennyisége a technológia által elérhető minimumszintre szorítható vissza. Az elmúlt 6 évben
több főiskolai és egyetemi diplomamunka, valamint kutatási eredmény
számszerűsítette a módszer alkalmazásából származtatható üzemeltetési
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Magyarország ezáltal egyedülálló mennyiségű adattal rendelkezik
előnyöket. A k utatási eredmények alapján a szennyvíztisztító telepek villamosenergia-igénye, valamint az ártalmatlanításra váró fölösiszap mennyi- a telepek ökológiai tendenciáiról, amelyekből jól látszik, mely indikátorsége 10–30%-kal csökkenthető a mikrobiológiai visszacsatolásokkal tör- kategóriák népesítik be leggyakrabban a telepek eleveniszapjait. Az 1.
ténő üzemeltetés alkalmazásával az azt nélkülöző üzemmenethez képest. ábra az élőlények abszolút előfordulási gyakoriságát mutatja be a teljes
A bajai Eötvös József Főiskola hallgatói 2011 óta a biológiai szemléletű adathalmazhoz viszonyított százalékos arányban. A legtöbb esetben, a
üzemeltetés kompetenciájával felvértezve kerülnek az őket alkalmazó vizsgálatok több mint 72%-ában figyelhettünk meg „házas amőbafajovíziközmű-szolgáltatók szakemberei közé, amióta a képzési tematika ré- kat” (pl. Arcella spp., Euglypha spp.), a második leggyakoribb indikátor a
sze a fénymikroszkópos eleveniszap-vizsgálatok elvégzésének oktatása, „csupasz amőbák” csoportja (pl. Mayorella spp.), mely a vizsgálatok több
valamint a vizsgálatokból származtatható információk EMVIR munka- mint 66,51%-ában volt jelen. Harmadikként a sorban a helytülő csillós
módszerrel történő feldolgozása. A kurzus ismeretanyagait is tartalma- egysejtűek egy indikátorkategóriája áll, az Epistylis spp. (62,49%), amit a
zó, ám azon jelentősen túlmutató kiadvány jelenik meg a közeljövőben, Vorticella convallaria (56,58%) követ. A szabadon úszó csillós egysejtűmelynek írói dr. Melicz Zoltán, a főiskola rektora; dr. Fleit Ernő, a főiskola ek kategóriájából az Aspidisca cicada a leggyakoribb (52,59%), a többáltalános rektorhelyettese; Bognár Ferenc, a főiskola mesteroktatója, va- sejtű élőlények közül pedig a Rotaria spp., amely a feltöltött adatlapok
lamint dr. Gulyás Pál, az egykori VITUKI biológusa. A „Biológiai szennyvíz- 54,97%-án szerepelt valamilyen gyakorisági indexszel.
A fonalas mikroorganizmusok tekintetében a 2. ábrán bemutatott mótisztító berendezések mikroszkópos módszertana” című főiskolai jegyzet
számos tekintetben hiánypótlónak tekinthető, ugyanis egy anyagban don a Microthrix parvicella, valamint a Typ0041 nevű mikroorganizmusok
kerül bemutatásra az eleveniszap biológiája, fizikája, kémiája, valamint a fordulnak elő leggyakrabban. Harmadik a sorban a „Kénbaktériumok” csofázisszétválasztás részletes technológiai megoldásai. Nagy hangsúlyt kap portja, negyedik a Nocardioform Actinomycetes.
a mikrobiológiai okokra visszavezethető üzemeltetési problémák esettanulmányok formájában történő ismertetése, va2. ábra
lamint a települési szennyvíztisztító telepek eleveniszapjára
Fonalas mikroorganizmusok gyakorisága FI-index szerint (forrás: emvir.eu)
jellemző mikroorganizmusok, fonalas baktériumok alapos
bemutatása.
40,000 %
35,000 %

3. Az eleveniszapok ökológiai statisztikái

30,000 %

A magyarországi eleveniszapok statisztikai elemzése a főiskolai jegyzet külön fejezetében került feldolgozásra. 2009
decemberétől 2014 decemberéig az EMVIR adatbázisába
több mint 10.000 mikrobiológiai vizsgálatot töltöttek fel
közel 350 magyarországi szennyvíztisztító telepről. Ez a
jelentős méretű adatbázis egyedülálló módon tárja elénk
a hazai szennyvíztisztítók eleveniszapjainak fajösszetételében bekövetkező változásokat. Az ötéves kutatás eredményeként feltárt összefüggések jól szemléltetik a telepek
üzemállapotainak megváltozási pontjait, azok környezeti
feltételeinek alapos feltárása és szoftverbe integrálása hatékonyan segíti a jövőben a biológiai kockázatok időbeni
felismerését.
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A fonalas baktériumok nemzetközi felmérések szerinti előfordulási
gyakoriságát az USA-ban, Hollandiában, Németországban és a Délafrikai Köztársaságban végzett felmérések alapján az 1. táblázatban
mutatjuk be. Az Amerikai Egyesült Államokban a leggyakoribb fonalasodási problémát a Nocardioform Actinomycetes okozza, Hollandiában
a Microthrix parvicella, Németország leggyakoribb fonalasa a Typ021N,
míg a Dél-afrikai Köztársaságban a Typ0092 okozza a legtöbb telepen az
iszap ülepedési problémáit.
1. táblázat
Fonalas baktériumok abszolút dominancia szerinti sorrendben

Fonalas
mikroszervezet

A Microthrix parvicella FI=4 teljes dominanciája évről évre megegyező módon mindig novembertől körülbelül április-májusig tart, de a
2013-as év csúcsától eltekintve a vizsgálatok egyre kisebb hányadában
jelenik meg ezen baktérium egyeduralma (4. ábra).
Ha megvizsgáljuk a két szóban forgó baktérium FI=3 index szerinti
előfordulását, akkor megfigyelhető, hogy azon időszakokban, amikor
a Microthrix parvicella gyakorisága megemelkedik, a Typ0041 százalékos arányú előfordulása visszaesik, populációik tulajdonképpen szinte
2. táblázat
Fonalas baktériumok gyakorisága az USA-ban

Az előfordulási gyakoriságok sorrendje

USA

Hollandia

Németország

Dél-afrikai
Köztársaság

Nocardia sp.

1

-

-

4

1701 típus

2

5

8

10

021N típus

3

2

1

-

0041 típus

4

6

3

2

Thiothrix sp.

5

19

-

-

S. natans

6

7

4

-

M. parvicella

7

1

2

5

0092 típus

8

4

-

1

H. hydrossis

9

3

6

-

0675 típus

10

-

-

3

0803 típus

11

9

10

8

N. limicola

12

11

7

9

1851 típus

13

12

-

6

0961 típus

14

10

9

11

Ha azonban megtekintjük az USA iszapfelfúvódási problémával küzdő szennyvíztisztító telepein végzett felmérést a 2. táblázat szerint (525
minta 270 szennyvíztisztító telepről), látható, hogy a Typ0041 másodlagos dominanciája mutatja a legmagasabb arányt.
A helyzet e tekintetben Magyarországon is hasonló. FI=3-as indexszel még jelentősen gyakrabban találkozhattunk a Microthrix parvicellával, ami a 3. ábrán látható. A Typ0041 és a Microthrix parvicella
baktériumok gyakoriságát megvizsgálva FI=1 és FI=2 indexek esetében
azonban a Typ0041 sokkal meghatározóbb mennyiségben volt jelen,
mint a Microthrix parvicella.
Az FI=4 abszolút fonalgyakorisági index esetében az adott baktérium
teljes dominanciájáról beszélhetünk. Ilyen teljes dominanciát a Typ0041
csupán a vizsgálatok 0,12%-ában mutatott, ami nem tűnik jelentősnek,
de érdemes figyelembe venni, hogy míg az EMVIR algoritmusának kidolgozásakor ezen baktériumok csupán azért kerültek bele az algoritmusba,
mert bár néhány szennyvíztisztító telepen alkalmanként alacsony gyakorisággal előfordultak, de üzemeltetési problémát nem okoztak, addig populációjuk növekedése ma már komoly fenyegetést jelenthet.

Abszolút
előfordu
lási gyakoriság

Fonalas
szervezet megnevezése

Elsődleges
dominancia
gyakoriság
(%-ban)

Másodlagos
előfordulási
gyakoriság
(%-ban)

1

Nocardia sp.

31

17

2

1701 típus

29

24

3

021N típus

18

15

4

0041 típus

16

47

5

Thiothrix sp.

12

20

6

Sphaerotilus natans

12

19

7

Microthrix parvicella

10

3

8

0092 típus

9

4

9

Haliscomenobacter hydrossis

9

45

10

0675 típus

7

16

11

0803 típus

6

9

12

Nostocoida limicola

6

18

13

1851 típus

6

2

14

0961 típus

4

6

3. ábra
A Typ0041 és a Microthrix parvicella százalékos előfordulási aránya
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v áltják egymás. Érdemes azt is látni, hogy a Typ0041 fonalas esetében
nem figyelhető meg szezonalitás, az év szinte bármely időszakában képes erőteljes növekedésre.
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4. A fonalasodás problematikája
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Mint minden „egészségügyi probléma”, az eleveniszap mikrobiológiai
okokra visszavezethető üzemeltetési problémáinak kezelésében is kiemelt fontossággal bír a „kórokozó” időbeni felismerése és az
annak kedvező környezeti feltételek pontos ismerete. A fona4. ábra
las baktériumok populációinak növekedése a Mohlmann-inA Microthrix parvicella FI=4-es fonalasságának változásai (%)
dex rendszeres (akár napi gyakoriságú) meghatározásával
40,0
monitorozható a legegyszerűbben. A Mohlmann-index
35,0
emelkedése egzakt módon mutatja a pelyhek ülepedési képességének romlását, ezzel a fonalas baktériumok egyedszá30,0
mának növekedését. Nem elegendő azonban a problémát
25,0
időben felismerni, tudni kell azt is, hogy mely faj egyedszá20,0
mának
növekedése okozza a „tünetet”. Az időben észlelt fo15,0
nalasodás ellen számos esetben jó eséllyel léphetünk fel az
10,0
iszapterhelés módosításával, de nem mindegy, milyen irány5,0
ba mozdítjuk a rendszerünket. A 6. ábra a fonalas fajok iszap0,0
terhelési optimumait szemlélteti. Az ábrán látható módon
a Microthrix parvicella szaporodásának a 0,05–0,2 kgBOI5/
(kgTS*d) terhelési tartomány kedvez. Tapasztalataink szerint
2009
2010
2011
2012
2013
2014
az iszapot a 0,2 kgBOI5/(kgTS*d) fölé minimálisan terhelve a
Microthrix parvicella akár FI=3-as indexe is csökkenthető a
nitrifikáció zavartalansága mellett. Azonban a Typ0041 bak5. ábra
A Typ0041 és a Microthrix parvicella FI=3 indexszel való előfordulási aránya (%)
térium esetében a biológiai szempontú iszapterhelés emelése csak akkor hozhatna eredményt, ha azt a 0,3 kgBOI5/
50,0
(kgTS*d) érték fölé emelnénk, de ez esetben a nitrifikáló baktériumokat szinte teljes mértékben elpusztítanánk az iszap40,0
ban, így azt nem javasolt végrehajtani.
A biológiai szempontú iszapterhelés mellett számtalan
30,0
dolog képes befolyásolni a fonalas baktériumok egyedszá20,0
mának hirtelen emelkedését. A fonalasok bizonyos környezeti hatásra adott rapid válaszreakciója (elburjánzása) a pelyhek
10,0
szerkezetét nyitottá teszi, illetve azok között hidakat képezve
megnöveli egységnyi felületüket. Ezen pehelyszerkezeti vál0
tozások következtében a technológiai műtárgyak habzása
(pl.: medencefelszínek, rothasztótorony esetében), fázisszétválasztási nehézségek, a fölösiszap vízteleníthetőségének
2009
2010
2011
2012
2013
2014
romlása tapasztalható. Az így kialakult problémák tisztítási
Microthrix p. Fl=3
Typ 0041 Fl=3
és költséghatékonysági szempontból jelentősen negatív befolyással bírnak az üzemeltetésben. Az eleveniszapok rendszeres fénymikroszkópos vizsgálata ezért elengedhetetlen
6. ábra
Fonalas baktériumok terhelésoptimumai. Forrás: Prozessüberwachung von Belebungsanlagen
fontosságú a fenntartható szennyvíztisztítás szempontjából.
durch mikroskopische Schlammuntersuchung (D.H. Eikelboom, 2000.)
A vizsgálatok során meghatározott fonalasfaj, valamint az
iszapra effektív befolyással bíró tényezők ismerete, az iszap
NitrifiDenitrifikáció
káció
C csökkentés
biológiai szempontú terhelése és az iszap számára hasznoBTS:
iszapterhelés
BTS < 0,05
BTS <0,15
sítható
oldott oxigén mennyiségének tudatában könnyedén
Typ 0092
0,05
0,26
Typ 1863
körvonalazható az a technológiai beavatkozás, aminek segít0,5
ségével a folyamat visszafordítható (7. ábra).
Typ 1701
0,2
1
Typ 0961

0,08
0,03

0,1
Typ 0041/0675
0,1

0,35
Typ 021 N

0,5
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Ahogyan az eddigiekből kitűnik, a Typ0041 fonalas baktérium térnyerése komoly figyelmet érdemel, az elmúlt évek
változásaiból ugyanis prognosztizálható ezen baktérium
jövőbeni erőteljes jelenléte. A nevezett baktérium fonala
egyenes, enyhén hajlott, jellemzője a fonalra merőleges
ránövések sokasága. Markáns, erős fonala hidakat képez
a pelyhek között, aminek eredményeként azok egységnyi
felülete megnő, így a mélylégbefúvatásos technológia következtében felúsznak a levegőztetőmedence felszínére, és
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7. ábra
Fajspecifikus beavatkozási lehetőségek

Fonalas
mikroszervezet

Lehetséges technológiai beavatkozások a populáció
csökkentésére
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alkotó, könnyen biodegradálható szerves anyaggal. Mindemellett pedig
azt tapasztaltuk, hogy a Typ0041 kezdeti alacsony fonalassága (FI=2) a
kísérleti időszak végére olyan mértékben mérséklődött, hogy a kísérlet
lezárulta után (a vegyszer további adagolása mellett) elvégzett fénymikroszkópos vizsgálatban már az FI=1 indexet sem érte el (8. ábra).

anoxikus medence
intenzifikálása, makromolekuláris szerves
szubsztrátok csökkentése

ott barna színű, erős habot képeznek. Az ilyen módon keletkezett hab kiskörös vagy más néven nitrátrecirkulációval átjut az anoxikus medencére,
amelynek felszínén kérges, tartós felúszás alakul ki. Szakmai publikációk
szerint a Typ0041-populációnövekedés beindulásának az iszapterhelés
extrém alacsony mivolta kedvez (0,03 kgBOI5/(kgTS*d), ami tapasztalataink
szerint előállhat abban az esetben, ha egy szennyvíztisztító telepen műszaki okokból kifolyólag nincs lehetőség néhány napig a fölösiszap-szaporulat
eltávolítására. Ebben a helyzetben az iszapkoncentráció megnő, az iszap
biológiai terhelése erősen visszaesik. A műszaki probléma elhárulását követően hiába történik meg az optimális iszapkoncentrációt visszaállítani
hivatott drasztikus iszapelvétel, a baktérium az ideiglenesen kialakult magas iszapterhelés mellett is képes tovább szaporodni.
A szakirodalom a terhelés alacsony mivolta mellett a Typ0041 fonalasságának erősödését összefüggésbe hozza a levegőztetőmedencére
érkező szennyvízben, az anoxikus medencében nem megfelelően hidrolizált, makromolekuláris szerves szubsztrátok jelenlétével is (H. Lemmer, M. Schade, 2002.). A megnevezett anyagban foglalt információkat
alátámasztani látszanak egy két hónapos kísérleti vegyszeradagolás
során szerzett tapasztalataink. A gyöngyösi szennyvíztisztító telepen
2015. április 1-május 31. közötti időszakban speciális vegyszeradagolást
hajtottunk végre, melynek hatásait rendszeres kémiai és mikrobiológiai
vizsgálatokkal követtük. A kísérleti anyag vassó és könnyen lebontható
szerves anyag speciális keveréke volt. A kísérlet célja többek között az
volt, hogy igazoljuk, az előülepítés intenzifikálásának pozitív hozadékai
mellett (növekvő biogáz-kihozatal, csökkenthető fúvóteljesítményből
származó villamosenergia-megtakarítás) a vegyszerben található
szerves anyag képes-e biztosítani a denitrifikáció számára szükséges
tápanyagot. Tulajdonképpen azt szerettük volna megvizsgálni, hogy
lehetséges-e a nyers szennyvízben található kiülepíthető fehérjéket
és összetett szerves vegyületeket a rothasztótoronyban hasznosítani a
denitrifikáció stabilitásának megőrzése mellett. A két hónapos kutatási
időszak alatt igazoltuk, hogy az adagolt anyaggal lehetséges az előülepítőben eltávolított, nehezen bontható tápanyag lecserélése a v egyszert

A települési biológiai szennyvíztisztító telepek magas szakmai színvonalú üzemeltetésének elengedhetetlen eszköze a fénymikroszkópos
eleveniszap-vizsgálatok által nyerhető információk döntési mechanizmusba integrálása. A bajai Eötvös József Főiskola tantervébe, a jövő
üzemeltető generációinak kompetenciatárába 2011 óta integrált módon bekerül a biológiai szemléletű szennyvíztisztítótelep-irányítás. Az
eleveniszapban élő bioindikátorok szám- és minőségbeli eloszlásának

8. ábra
A Typ0041 fonalasságának alakulása (forrás: emvir.eu)
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EMVIR-módszerrel történő feldolgozásával jelentősen növelhető az
üzemeltetés biztonsága, a technológia adta lehetőségek szélesebb
spektrumban használhatók ki. Az EMVIR ötéves adatbázisának információit felhasználva jól szemlélhető a Microthrix parvicella és a Typ0041
fonalas baktériumok kompetíciója, melyben az utóbbi baktérium számtalan esetben ért el jelentős dominanciát. A Typ0041 baktérium erős rezisztenciával bír a technológiai beavatkozásokkal szemben, ezért még
a populációnövekedés időbeli észlelése mellett is nehéz vele felvenni
a harcot. A nemzetközi szakirodalom szerint növekedésének kedvez az
anoxikus medencében nem megfelelően hidrolizált, makromolekuláris
szerves szubsztrátok jelenléte. A gyöngyösi szennyvíztisztító telepen
végzett kísérletben igazolódni látszódtak a szakirodalomban foglaltak,
ugyanis amennyiben olyan szervetlen koagulánssal intenzifikáljuk az
előülepítést, ami az előülepítőt oldott formában képes elhagyni, kön�nyen felvehető szerves anyagot is tartalmaz, azzal megőrizhetjük a denitrifikáció stabilitását, és a Typ0041 fonalasságát vissza lehet szorítani.

Felhasznált irodalom
Dr. Melicz Zoltán, Dr. Fleit Ernő, Dr. Gulyás Pál, Bognár Ferenc: Biológiai szennyvíztisztító berendezések mikroszkópos vizsgálati módszertana, Eötvös József Főiskolai
Kiadó, Baja, 2015.
Dr. Hilde Lemmer, Margit Schade: Charakterisierung von Fadenbakterien zur
Bekämpfung von Schaum in Belebungsbecken, München, 2002.
D. H. Eikelboom: Prozessüberwachung von Belebungsanlagen durch mikroskopische Schlammuntersuchung, 2000.
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Köszönjük, hogy a MaVíz Vízipari Tagozatának
tagjává válhattunk!
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A HW Stúdió Kft. komplex informatikai megoldásokkal áll
tagtársai rendelkezésére!

• Sok a nyomtatási és postaköltsége?
• Költséges és helyigényes a számlák és felszólító levelek archiválása?
• Szeretne eleget tenni a törvényi kötelezettségeknek?
• Gyorsan és egyszerűen szeretne hozzájutni pénzéhez?
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• Sok a kintlévősége?
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Önöknek fejlesztve!

6000 Kecskemét, Petőﬁ S. u. 1.B | Tel: +36-21/24-24-000 | E-mail: kozpont@hwstudio.hu
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Interjú
Lőrincz Andrással
„Csak a víz tudja igazán, hogy mi a vízszintes.”
(Hamvas Béla)
Lőrincz András, az egri Agriapipe Kft. volt ügyvezető
igazgatója az ágazatban és a Magyar Víziközmű
Szövetségben végzett több évtizedes odaadó és
eredményes tevékenységének elismeréséül a 2015. évi Víz
Világnapja alkalmából Víziközmű Ágazatért Érdemérmet
kapott, amelyet Sopronban, a Víziközmű Konferencián
vett át. Ebből az alkalomból kérdeztük sikereiről,
fordulatos pályájának tanulságairól.
Vízmű Panoráma: Mikor és hol kezdődött a
vízügyi szakmában eltöltött több évtizedes pályafutása?
Lőrincz András: 1974. szeptember 9.

nyelvével nedvesített meg a munkaügyi
osztályvezető – bekerült a személyi igazolványomba, hogy TMK-ügyintéző.

jelentős dátum volt az életemben, mert
ekkor kezdtem dolgozni a Heves Megyei
Vízműveknél Egerben.
Hogy miért Egerre esett a választás?
Miskolcon ebben az évben végeztem a Nehézipari Műszaki Egyetemen, és a diplomaosztómra, amely júniusban volt, kaptam a
szüleimtől egy öltönyt. Javítva az öltöny kihasználtságát július hónapban megnősültem Egerben, feleségem ekkor még utolsó
éves hallgatója volt az egri főiskolának. Így
egyértelmű volt, hogy Egerbe kerülök. Már
korábban megszerettem a várost, mindig
is itt szerettem volna letelepedni.
Miért pont a vízmű? Az egyetemen
harmadéves koromtól kezdve TDK-s kutatómunkát végeztem az Áramlástan Tanszéken, ahol szivattyúk szívóképességével foglalkoztam. Úgy gondoltam, „ha szivattyú,
akkor vízmű”. Első alkalommal nem vettek
föl, ezért végigjártam az egyéb egri cégeket, de sehol sem volt elhelyezkedési lehetőség. A Patyolatnál majdnem felvettek,
mert szimpatikus voltam nekik, de kiderült,
hogy nem mérnököt, hanem kazánfűtőt
keresnek. Később egy véletlen folytán a
tudomásomra jutott, hogy a Heves Megyei Vízműveknél megüresedett egy állás,
ezért másodszor is bejelentkeztem. Ez a
meghallgatás már sikeres volt, felvettek a
céghez. Tintaceruzával – amelyet előzőleg

VP: Milyen volt a kezdeti időszak, mit kellett a
vízműnél ügyintézőként csinálnia?
L. A.: Kiderült, hogy tevékenységi te-

rületem a vállalat egészét érinti, mert a
fenntartás és a karbantartás minden területet érintett. Kezdetben külső cégek által
végzett munkák ellenőrzése, lebonyolítása volt a feladatom. A sokrétű feladat
mellett két terület került az érdeklődésem
középpontjába, a víztermelő fúrt kutak
problematikája, illetve a csővezetékek mechanikus tisztítása. Ez a két terület szinte
hobbimmá vált.
VP: Miben nyilvánult meg mindez?
L. A.: Kiderült, hogy a vízműhöz tartozó

kutaknál nem volt nyilvántartás, egyfajta
káosz uralkodott. Első lépésben feltérké- VP: Hogyan kezdett el foglalkozni az ivóvízhápeztem a kutakat, és elkészítettem egy lózatok mechanikus tisztításával?
átfogó rendszert. Ebből a nyilvántartásból
L. A.: Az ivóvízhálózatok mechanikus
még ma is sok mindent hasznosítanak. Má- tisztításának problematikájára a Hatvan
sodik lépésben a kutak vizsgálatát indítot- városban kialakult másodlagos biológituk el, s az akkor szokásos geofizikai vizsgá- ai szennyeződés irányította rá a figyellatok mellett – az elsők között az országban memet. Az ivóvízhálózat lerakódásaiban
– kúttelevíziós vizsgálatokat végeztettünk. ugyanis már szabad szemmel is jól láthaA vizsgálatok alapján, megismerve a kutak tó tubifexszerű férgek voltak. A rengeteg
állapotát egy külföldi cég kivitelezésében fogyasztói panasz áldatlan állapotot eredszakaszos szűrőregenerálásokat alkalmaz- ményezett, gyors és hatékony megoldást
tunk. Ezt a technológiát vegyszeres kezelé- sürgetett. 1975-től kezdődően különböző
sekkel kiegészítve jelenleg is alkalmazzák a csőtisztítási technológiákat teszteltünk.
Heves Megyei Vízműveknél.
Elsőként a pécsi vízmű, majd a csehszlovák
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Vodni Zdroje cég technológiájával pró- tevékenység jelentőségét, illetve azt, hogy
bálkoztunk, de az összefüggő, bonyolult a jövedelmek valós tevékenységen alapulhálózatok tisztítására egyik technológia nak, belátták, hogy nem történt semmiféle

sem volt alkalmas. Elkezdtem tanulmá- csalás, a pluszjövedelem az elvégzett munnyozni a szakirodalmat, emlékszem, hogy ka jogos ellenértéke.
a frissen lefordított szakcikkek számlái miatt még raportra is kellett mennem. Végül VP: Hogyan minősítené a Heves Megyei Vízrátaláltam a műanyag poliuretán habból műveknél töltött időszakot?
készült amerikai tisztítóelemekre, amelyeL. A.: Azt hiszem, hogy életem egyik
ket egy szerencsés véletlen folytán sikerült legmeghatározóbb időszaka volt, jól érezbeszerezni a németországi RRS cégtől. A tem magamat a vízműnél. Sok tapasztalakísérleti tisztítások jó eredménnyel jártak, tot szereztem, sok új dolgot honosítottam
1980-tól – az országban elsőként – rend- meg a cégnél. Jó főnökeim voltak, mert
szeresen használtuk ezeket az amerikai hagytak dolgozni, segítették a munkámat.
tisztítóelemeket. Az eljárás hatékonyságára Munkám elismeréseként 1983-ban – minjellemző, hogy a kb. 80 km hosszú hatvani den tiltakozásom ellenére – kineveztek
ivóvízhálózatot 4 hónap alatt sikerült telje- műszaki osztályvezetőnek, aminek túlzottan nem örültem, mert én továbbra is a
sen kitisztítani.
fejlesztésekkel szerettem volna foglalkozni.
VP: Mi az oka, hogy végül saját tisztítóeleme- Ettől kezdve megnövekedtek az irányítási,
koordinálási feladataim, mert ez az osztály
ket fejlesztettek ki?
L. A.: A fordulatot a magyarországi „de- a legnagyobb létszámú volt a központban.
vizastop” okozta kényszerhelyzet eredmé- Idetartozott a kutas részleg, az automatikanyezte, mert ettől kezdve nem hozhattuk és erősáramú csoport, a csőtisztító részleg,
be az amerikai tisztítóelemeket. Olyan a szállítás és a karbantartás, valamint az
saját elemeket kellett kifejlesztenünk, anyagelszámoltatás.
amelyek szintén alkalmasak voltak az ivóMiután 1989-ben – a rendszerváltás
vízhálózatok mechanikus tisztítására. Ez évében – fölmerült a vízművek átszerveszerencsére sikerült is. Mivel több vízmű zése (önkormányzati tulajdonba kerülése),
is hasonló problémával küzdött, mint a a megyei szervezeteket a szétesés veszéhatvani, számos megkeresés érkezett hoz- lyeztette, mindenkiben elhatalmasodott a
zánk, hogy segítsünk a problémák megol- bizonytalanságérzet, így bennem is.
dásában, így létrehoztunk egy csőtisztító
részleget a vízművön belül. Ez a részleg VP: Milyen megoldás merült föl a továbblépés
Magyarországon is és külföldön is sikere- lehetőségeként?
sen végzett munkákat.
L. A.: 1990 végén létrehoztuk az
Umwelt-Technik Kft.-t, ami az akkori időszak gyakorlatának megfelelően egy
VP: Mely országokban dolgoztak?
L. A.: Az ivóvízhálózatok mechanikus valódi „tszcs” volt. 9 fővel, 1 millió Ft-os
tisztítását több országban is elvégeztük, törzstőkével jött létre a cég. Mivel hosszas
így dolgoztunk Finnországban, Svédor- rábeszélés után elvállaltam a kft. ügyveszágban, Norvégiában, Lengyelországban, zetői teendőit, a munkaviszonyom 1991
valamint Törökországban is. Ezekben az nyarán megszűnt a vízműnél. Új korszak
országokban sok kalandunk volt, gyakran kezdődött az életemben, ráadásul a nullápéldául kézitáskában vittük ki a tisztítás- ról kellett felépíteni egy új céget új körülhoz szükséges rézgálicot, amit a svéd ha- mények között, új helyzetben.
tóságok nem ismertek, és kábítószernek
néztek. Nagyon nehezen tudtuk csak el- VP: Hogyan alakult a továbbiakban az
magyarázni, hogy valójában mire való a Umwelt-Technik Kft. sorsa?
finomszemcsés kék por.
L. A.: Sajnos a folytatás tipikusan maA sikeres tevékenység és a szabadal- gyarosra sikerült, mert az eredményes első
makból származó jövedelem persze be- év (13 millió Ft-os árbevétel és 2,5 millió
indította az SI („Sárga Irigység”) faktort is, Ft-os adózott eredmény) után feszültségek
egyik ellenőrzés követte a másikat, legu- adódtak a tagok között. Mint kiderült, az
toljára az akkori pénzügyminisztériumból elégedetlenség egy torz elképzelésen alajött ki egy népes csoport pénzügyi ellenőr- pult. Egyszerűen szólva az volt a baj, hogy
zést végezni. Ezek a vizsgálatok szerencsé- nem tudott mindenki „már az első évben
sen végződtek, mert amikor megértették a Mercedest vásárolni” magának.
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A feszültség végül is a tulajdonosi szerkezet gyökeres átalakulásához vezetett, a
sok tulajdonos helyébe az osztrák Rabmer
cég lépett be mint fő tulajdonos. Ezután
nyugalmasabb és innovatívabb időszak következett, mert a csőtisztítás mellett a feltárás nélküli, úgynevezett NO DIG eljárások
kerültek előtérbe. Ezek az eljárások k evéssé
voltak ismertek Magyarországon, ezért
az egri Technika Házában egy közel 400
fős konferenciát és bemutatót tartottunk,
amelyet – az ónos eső ellenére – óriási érdeklődés kísért.
A cég évről évre tovább fejlődött, volt
olyan évünk, hogy megdupláztuk az előző
évi árbevételt. 2005-re 2,5 milliárdos árbevételt produkáltunk 450 milliós saját vagyon mellett. A fő tulajdonos Rabmer cégnél azonban generációváltás zajlott, amely
az Umwelt-Technik Kft.-nél k onfliktusokhoz
vezetett. Az ifjabb R
abmer testvéreknek
más volt az elképzelésük a piacról, az
üzleti magatartásról, a fejlesztésekről, a
kapcsolatépítésről, mint édesapjuknak, illetve nekem. Látva a lehetetlen helyzetet
fölajánlottam, hogy lemondok a cég ügyvezetéséről, ha kérik, maradok a cégnél, de
a feltételem az üzletrészem megvétele volt.
Ebben meg is egyeztünk, csak azt
nem tudtam, hogy mi vár rám ezután. A
nyugati cégek egy része ugyanis ilyenkor
egy bizonyos „forgatókönyv” szerint jár el,
amelynek lényege, hogy az ügyvezetőről
– aki egyben résztulajdonos is – be kell bizonyítani, hogy nem tett meg mindent a
cég eredményes működtetése érdekében.
Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ezzel
zsarolni lehet. Így nagyon olcsón meg lehet vásárolni az üzletrészt, és még azt a látszatot is lehet kelteni, hogy a fő tulajdonos
segíteni akar az ügyvezetőn.
Ez a próbálkozás esetemben azonban
megbukott, mert a vizsgálatok során nem
találtak rám nézve semmi terhelőt, így a
fő tulajdonosnak nem volt más választása,
mint hogy ügyvezetői megbízatásom alól
2007. október 5-én minden indok nélkül
fölmentett. Ez a felmentés egy négyéves
háborúskodás kezdetévé vált, ráadásul továbbra is tulajdonos maradtam.
VP: Ebben a helyzetben milyen megoldást választott?
L. A.: A felmentés után pár nappal,

2007. október 12-én – nagyobbik lányommal, Adriennel – létrehoztuk az Agriapipe
Kft.-t. Újra kellett kezdeni a cég felépítését, de már nem teljesen a nulláról, mert a
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 unkám jó hírneve és személyem megala- mert ezek szerint épp a kft. többségi tulaj- japán technológiák kerültek az Agriapipe
m
pozta és segítette az újrakezdést. Az új cég donosának kellett volna feljelentést tenni palettájára, amelyekkel számos elismerést
kialakítása mellett persze rengeteg ener- önmaga ellen, hiszen ő vette meg áron nyertünk a magyar piacon. A régi kollégák
giát kötött le a labancokkal vívott háború, alul a gépeket!)
újra velünk dolgoznak, és ez biztosítja a
amire álljon itt egy példa.
Három év jogi hercehurca után para- megbízható, jó munkát. Technológiáink,
Az Umwelt-Technik Kft. új ügyvezetése dox módon elértem, hogy a törvény előtt fejlesztéseink számos elismerést kaptak:
2008-ban – az általunk korábban állami végül én lehettem a sértett.
Vásári Nagydíj, MaVíz Nívódíj, Greennovációs Díj. Ezek az elismerések bizonyítják,
támogatásból felfejlesztett – 310 milliós
gépparkot eladta a többségi tulajdonos VP: Hogyan értékeli az Umwelt-Technik Kft.- hogy jó úton járunk.
Rabmer cégnek 110 millió Ft-ért, amely nél eltöltött időszakot?
összeget az osztrák cég raktári készlettel
L. A.: Érdekes, hogy hasonlóan a víz- VP: Egy éve már nem ügyvezetője az Agriapipe
egyenlített ki. Ezt megtudva feljelentést műnél töltött időszakhoz, az Umweltnél Kft.-nek. Hogyan tovább?
L. A.: Egy évvel ezelőtt valóban letettem a rendőrségen. Egy év kitartó nyo- is 17 évig dolgoztam. Ez idő alatt sikerült
mozás után a szerv megállapította, hogy piacvezető céggé tenni a kft.-t, sok új mondtam az ügyvezetésről, mert a cég
„az eladás nem volt szándékos, véletlenül technológiát honosítottunk meg Magyar- jelentős fejlődés előtt áll, és ehhez új
történt”. Tiltakozásunk eredményekép- országon, sok fejlesztést hajtottunk vég- szemlélet, fiatalabb, dinamikusabb vezepen – további féléves nyomozás után – az re az optimális megoldások érdekében. tés kell. Az eddig megszerzett szakmai
ügyészség határozatában az állt, hogy a Hozzájárultunk a feltárás nélküli NO DIG tapasztalataimat a jövőben a cég érdekényomozás jelenlegi szakaszában „nem eljárások népszerűsítéséhez, konferenci- ben kívánom hasznosítani tanácsadói miállapítható meg, hogy bűncselekmény ákat, szakmai előadásokat, bemutatókat nőségben, amíg igénylik ezt. Marci unokám is egyre több feladatot ad nekem,
történt”. Miután pótmagánvádas feljelen- szerveztünk.
tést tettünk a bíróságon, a bíróság reakcitöbbek között meg kell tanítanom neki,
ója az volt, hogy nem én vagyok a sértett, VP: Az Agriapipe Kft. létrehozásával milyen új hogy a 16-os sarkáról háttal a kapunak,
mert a kft.-t lopták meg, tehát a kft.-nek lehetőségek nyíltak meg a cég számára?
ollózva hogyan lehet beemelni a lasztit a
kellene feljelentést tenni. (A kör bezárult,
L. A.: Kinyílt számomra a világ, ausztrál, hosszúba…
hirdetés
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Stockholmi
Ifjúsági Víz Díj,
magyar verseny – 2015

dr . Gayer József
kuratóriumi elnök
GWP Magyarország

Ez évben már harmadik alkalommal indulhat
Magyarország képviselője a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj
(Stockholm Junior Water Prize) versenyében.
A középiskolások számára rendezett megmérettetés
növekvő érdeklődést vonz, és a hazai bírálóbizottság
megállapítása alapján a színvonala is emelkedik.

A magyar versenyben az eddigi
keresztül mutatva be a csapvíz kiváló minőségét. Felkészítőjük dr. Jánossyné dr.
gyakorlattól eltérően idén először egy egyoldalas kivonatot
Solt Anna kémia–biológia szakos tanárnő
kellett beküldeniük a jelentvolt. Ez a csapat képviseli Magyarországot
kezőknek, melyben munkájuk
a stockholmi nemzetközi döntőn augusztus 22–27. között.
lényeges elemeit mutatták be.
2. helyezett: Faragó Eszter, Rohonczi
Összesen tizenöt (egy-három
Mirtill és Weich Lili (Dombóvári Illyés Gyufős) csapat jelentkezett, 36 diákot képviselve, ami növekvő
la Gimnázium). Dolgozatuk címe: Local
érdeklődést mutat a korábbi
nitrate contamination as a worldwide environmental problem.
évekhez képest. A bírálóbizottság (elnöke Somlyódy László
3. helyezett: Abuczki Richárd, SzaliszAz Ifjúsági Víz Díj magyar döntőjének versenyzői
nyó Ferenc és Takács Gábor (Petrik Lajos
akadémikus, tagjai a vízügy
Vegyipari Szakközépiskola): Water budget
jeles személyiségei) tizenkét
kivonatot tartott elég színvonalasnak ahhoz, hogy szerzőik kidol- – the prospects of rehabilitation of Mocsárosdűlő.
gozzák a maximum 20 oldalas, angol nyelvű pályaművet. Végül tíz
A díjakat dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közcsapat élt a lehetőséggel (Budapestről három, Jászberényből ket- mű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese és Kovács Péter, a Beltő, Dombóvárról, Szekszárdról, Hajdúszoboszlóról, Kiskunhalasról ügyminisztérium főosztályvezetője adta át.
és Bonyhádról egy-egy). Munkáik változatos témákat érintettek
A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. különdíjat hozott léthelyi vízmérleg készítésétől gyógyvizek bemutatásán, nitrátszen�- re azoknak a versenyzőknek, akik az általuk felvetett problémát
nyeződés kezelésén stb. keresztül globális kérdések tárgyalásáig.
nemcsak alaposan bemutatták, de emellett annak megoldására
A zsűri egy második bírálati kört követően öt csapatot hívott konkrét javaslatokat is kidolgoztak, amivel mások számára is pélmeg a május 30-i döntőre, amelyre a Magyar Víziközmű Szö- dát mutatnak. A 2015-ös verseny különdíját a Petrik Lajos Vegyvetség központjában került sor. Ennek során a csapatok a saját ipari Szakközépiskola csapata (ld. feljebb) kapta, projektje keretémaguk által készített poszter előtt mutatták be munkájukat, és ben végzett tudatformáló tevékenysége elismeréseként. Átadta
válaszoltak a zsűri kérdéseire. Mindez angol nyelven zajlott, a Kappel Katalin, a Grundfos képviselője.
Az első három helyezett csapat tagjai féléves National Geogstockholmi nemzetközi verseny gyakorlatához igazodva. Végül
egy szoros verseny eredményeként a bírálóbizottság döntése raphic-előfizetést nyertek. A döntőbe jutott diákok és felkészítő
tanáraik jutalomban részesültek. A Stockholm Junior Water Prize
alapján a következő sorrend alakult ki:
Győztes: Czikkely Márton, Iványi Gergely Tamás és Márkus Ta- versenyén részt vevő országok száma mintegy harminc. Idén új
más (Városmajori Gimnázium). Dolgozatuk címe: The Secrets of résztvevők lesznek a nigériai és a bangladesi csapatok. A leendő
Drinking Water.
nyertes 15.000, iskolája 5000 dollárt kap. A Stockholm Junior WaMunkájuk abból a felismerésből indult ki, hogy az évente ki- ter Prize-t Viktória koronahercegnő adja majd át egy gálavacsora
dobott PET-palackok növekvő mennyisége és a csapvízzel kap- keretében augusztus 25-én. A hazai verseny megrendezését a
csolatos félreértések ökológiai katasztrófához vezethetnek. A MaVíz a kezdetek óta kiemelten támogatja, segítve ezáltal a szakszerzők rámutattak a palackok káros tulajdonságaira, ugyanakkor mai utánpótlás erősítését, valamint a fenntartható vízgazdálkosíkraszálltak a csapvízfogyasztás érdekében, Budapest példáján dás eszméjének és gyakorlatának terjesztését.

Lowara kútszivattyúk
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GS sorozat
Kiemelkedő

150 g/m

3

homoktűrő képességgel

Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
Cím: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Telefon: +36 23/445-700
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com
Honlap: www.xylemwatersolutions.com/hu
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Kvassay Jenő
(1850–1919)
Fejér László
elnök
MHT Vízügyi Történeti Bizottság

Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett tiszai árvizek különös
hangsúlyt adnak egy évfordulónak. 165 évvel ezelőtt, 1850. július
6-án született Kvassay Jenő, a dualizmus korának kiemelkedő
képességű vízügyi vezetője, akire jelentős szerep hárult az
1879-es szegedi árvízkatasztrófa után a Tisza-szabályozás
korrekciójának végrehajtásában.

Kvassay állami szolgálatba léépítésében érdekelt városok és települések ezt követőpése két esztendővel előzte
en többnyire a kultúrmérnöki hivatalokat kérték fel a
meg a szegedi árvizet. A natervezésre, mert az általuk készített tervek megfeleltek
gyobb hazai folyók szabályoa törvényi előírásnak. Az 1910-es években e testület a
zása (s ezzel együtt a hatalmas
Belügyminisztérium kötelékébe került át. Ezt követően
termőföldek
ármentesítése)
olyan munkamegosztás alakult ki a mérnöki hivatalok
– minden műszaki és szervezeti
között, hogy a nagyobb városok vízműveinek tervezésével a közegészségügyiek foglalkoztak, míg a községi
hiba ellenére – ekkor már jelentősen előrehaladott állapotban
vízellátó rendszerek tervezése a kultúrmérnökök tevéDr. Hoffmann Imre BM helyettes államtitkár
kenységi körébe tartozott.
volt, s egyre inkább előtérbe
és Láng István OVF főigazgató helyettes leplezte
Pályafutásának második felében Kvassay szorgalkerült a kérdés, mit kell tenni a
le az emléktáblát a Gresham-palota falán
(Fotó: Vizy Zs., Duna Múzeum)
mazta a Duna és a Tisza kisvíz-szabályozási munkáinak
már mentesített földekkel, miként lehet azok termőerejét a
megindítását. Ezt a hosszú távú programot a Dunánál
legjobban hasznosítani. A talajjavítások ügyének előmozdítására indította meg, és sikerült a politikusokkal elfogadtatnia az ún. „víziKvassay szorgalmazta, hogy a földmívelési tárcán belül szervezzék beruházási” törvényt (az 1895:XLVIII. tc.-t), amely a szükséges ös�meg a kultúrmérnöki szolgálatot, amely a birtokosoknak talajja- szeget 12 évre szabta meg, de a feladatok végrehajtásával megbívítási kérdésekben tanácsot ad, s a lecsapolások, talajcsövezések, zott szaktárca a felhasználás ütemében szabad kezet kapott.
esetleges öntözések és szikjavítások terveit is elkészíti számukra.
A fejlesztési program sikerét bizonyítja, hogy amikor a 12 eszAz ilyen előzmények után létrejövő kultúrmérnöki hivatalok tendő lejárt, egy újabb, immár 20 évre szóló beruházási munkaKvassay vezetésével hamarosan az egész országban kialakították terv költségeit hagyta jóvá az országgyűlés az 1908:XLIC. tc. elfoszervezeti hálózatukat, s az egyik legsikeresebb állami műszaki gadásával. Az ezzel kapcsolatos munkák egy része megindult, ám
szolgálatnak számítottak. Rövid tíz esztendő alatt feladatkörükbe a program végrehajtását, a 20 évre megszabott összesen 60 millió
vonták az előbb említetteken túl a halászat, a közegészségügyi korona tervszerű felhasználását a háború végleg megakadályozta.
Szomorú fintora a sorsnak, hogy Kvassaynak meg kellett érnie
mérnöki szolgálat (a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás)
ügyeit is. A szerencsés politikai helyzetet kihasználva Kvassay el- a háború elvesztését, a történelmi Magyarország végét, s ezzel
érte, hogy 1889-ben az addig elkülönült tárcafelügyelet alatt mű- együtt a vízügyi programjának alapját képező gazdaságpolitikai
ködő folyammérnöki hivatalok is a földmívelésügyhöz kerüljenek, feltételrendszer összeomlását. Hivatalos megbízatásairól 1918s ezzel sikerült megteremteni az állami vízügyi szolgálat egységét. ban lemondva 1919. június 6-án hunyt el Budapesten.
A szegedi katasztrófa utáni tanácstalanság közepette KvasKvassay emléke előtt tisztelegve döntött úgy a kormányzat,
saynak műszaki és jogi téren döntő szerepe volt a Tisza-szabá- hogy a vízügyi stratégiai terv az ő nevét fogja viselni. A Kvassay
lyozás korrekciójának kimunkálásában és végrehajtásában. Hogy Jenő Terv megvalósítását szolgáló intézkedések a 2014–2020 kömindez rendezett jogi keretek között mehessen végbe, az ő el- zötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinanvi-műszaki irányítása mellett munkálták ki mérnökök és jogászok szírozásban.
az ország első vízügyi törvénykönyvét (1885:XXIII. tc.), amely az
A Kvassay-megemlékezés keretében két rendezvényre is sor
addigi vízi munkálatokkal kapcsolatos kaotikus állapotokat meg- került: dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyetszüntette, és kijelölte a fejlődés törvényi feltételeit.
tes államtitkár (BM) június 4-én emléktáblát avatott a budapesti
A települések vízellátásáról szólva figyelmet kell szentelni Gresham-palota falán, június 5-én pedig az őrbottyáni temetőa közegészségügyi mérnöki szolgálatnak is. Az említett vízjogi ben felavatták a Kvassay sírkertet, és megkoszorúzták Kvassay
törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendelet az FM ke- Jenő és Sajó Elemér sírját. A nap folyamán a település Kvassayról
retében működő Kultúrmérnöki Hivatalt jelölte ki az ivóvízellátás elnevezett általános iskolájában dr. Ligetvári Ferenc professzor
ügyeivel foglalkozó engedélyezési hatóság szakértőjének. A vízmű megnyitotta a Duna Múzeum vándorkiállítását.
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XIX. Országos
Víziközmű
Konferencia
Június 3-4-én rendezték meg Sopronban a XIX. Országos
Víziközmű Konferenciát. A több mint 500 fős rendezvény
helyszínéül a soproni Hotel Fagus szolgált.

kihívásokra, valamint fórumot biztosítsunk a víziközmű-ágazat kiválóságainak, elkötelezett szakembereinek elismerésére.
A Magyar Víziközmű Szövetség hosszú idő óta
támogatja a magyar víziközmű-ágazatban kiemelkedő munkát végző szakmai, tudományos, oktatói,
irányító és fizikai munkát végző szakemberek tevékenységét. A MaVíz Elnöksége a konferencia első
napjának végén ezen ágazati elismerés érdekében ünnepélyes
keretek között 20 kiváló munkatársat tüntetett ki „Elismerő Oklevéllel”. A díjban a MaVíz tagszervezeteinek azon munkatársai részesülhettek, akik legalább 15 éven keresztül kiemelkedő szakmai
irányítói, gyakorlati végrehajtói feladatot láttak el a víziközmű-ágazatban. A díjakat Winkler Tamás MaVíz-elnök és Nagy Edit, a MaVíz
főtitkára adták át.

A plenáris ülésen Dr. Szalóki Szilvia (MEKH) a víziközmű-ágazat jelenlegi kérdéseiről, míg Fülöp Júlia (NFM) a víziközmű-szolgáltatás
fejlesztésével kapcsolatos aktualitásokról tartott előadást. A hazai
víziközmű-szolgáltatók ágazati szintű gazdasági mutatóit Kovács
Csaba (KPMG) ismertette, miután Nagypál Sándor (NEFPI) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda hatáskörének kiterjesztéséről és feladatainak bővüléséről számolt be.
A kétnapos eseményen ezt követően 4 szekcióra osztva párhuzamosan folyó összesen 86 előadás számos előadója oszthatta meg tapasztalatát a víziközmű-ágazat legújabb fejlesztéseiről,
eredményeiről és beruházásairól a jelen lévő több mint 500 szakember előtt. A konferencia résztvevői ivóvízellátás, szennyvizes
szolgáltatás, informatika, értékesítés, vállalatirányítás és oktatás
témakörökben hallhattak előadásokat. A Víziközművek Napja alkalmából megrendezett Országos Víziközmű Konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy felhívjuk a figyelmet az előttünk álló

Az idén „Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesültek:
Badinszki Nándor, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
művezetője;
Bajza Béláné, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
értékesítési és kintlévőség-kezelési osztályvezetője;
Balla Dániel, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
üzemegység-vezetője;
Bojkó Gábor, az EUROFLOW Zrt. vezérigazgatója;
Czipri András Zoltán, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
pályázati csoportvezetője;
Czirják Klára, az Arad Hungária Kft. kereskedelmi vezetője;
Illy Ádám, az Északdunántúli Vízmű Zrt. telepvezetője;
Jakab Lászlóné, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. műszaki ügyintézője;
Kantár József, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemigazgató-helyettese;
Király Uzor, a Fővárosi Vízművek Zrt. műszaki szakértője;
Kovács Gábor, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. vízellátó
ágazati TMK vezetője;
Kövér György, a Soproni Vízmű Zrt. mintavevő laboránsa;
Leitner László, az AQUA Szolgáltató Kft. leköszönő ügyvezetője;
Márton Tünde, a Zalavíz Zrt. controlling-osztályvezetője;
Nagyné Tancsik Margit, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. folyószámlacsoport-vezetője;
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Alapítvány Víz és Innováció Díját „Havas András Víz és Innováció
Díj” néven adja át ez évtől kezdve a víziközmű-szektorban tanuló
vagy pályakezdő legtehetségesebb fiataloknak.
kirendeltségvezetője;
A pályázat célja a fiatal szakemberek részvételének erősítése és
Szeverényi György, az Alföldvíz Zrt. műszaki igazgatója;
Szőnyi Zoltán, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. szennyvíz növelése a víziközmű-szolgáltatás jelenlegi gondjainak végiggondolásában és megoldásában, különös tekintettel a környezettudaágazati üzemvezetője;
Várszegi Lajosné, az Északdunántúli Vízmű Zrt. közgazdasági fő- tos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének terjesztésére.
munkatársa.
Idén a pályázat nyertesei: Boros Gabriella és Spisákné Ortó
Zsuzsanna „Környezettudatos vízbázisvédelem kialakítása a
A Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségének határozatával a Bőcs-Sajóládi Vízműben” című munkájukkal. A díjat a Soproni
Magyar Víziközmű Szövetség a Soproni Vízmű egykori vezérigaz- Vízmű néhány éve elhunyt vezérigazgatójának fia, Havas Gábor
gatójának, Havas Andrásnak emléke előtt tisztelegve a Víz az Élet adta át a díjazottaknak.
Simon Elek, a Fővárosi Vízművek Zrt. víztermelési mérnöke;
Stollmayer Ákos, a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózatüzemeltetési

Ezt követően az ágazat kifejezte köszönetét Ift Miklósnak, a
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. egykori ügyvezető igazgatójának a MaVíz és a víziközmű-ágazat fejlesztését célzó tevékenységéért, a MaVíz elnökségében végzett hatékony, magas színvonalú, eredményes és fáradhatatlan munkájáért.
Gratulálunk a díjazott kollégáknak! Köszönjük a rendezvény
támogatóinak, hogy segítségükkel méltó helyszínen és körülmények között ismerhettük el kollégáink tevékenységét!
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Laboratóriumi Értekezlet
2015. május 12-13-án került megrendezésre a MaVíz XXI. Laboratóriumi Értekezlete, amelyet idén a PANNON-VÍZ Zrt. közreműködésével Győrben tartottak meg. A rendezvényen az ország víziközmű-szolgáltatóitól összesen 94 szakember vett részt, valamint a
vízipari tagozat is képviseltette magát 13 résztvevővel.
Az eseményt Nagy Edit, a MaVíz főtitkárasszonya nyitotta meg,
majd Tőke László, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, és bemutatta a győri vízellátás történetét a kezdetektől napjainkig.
A kétnapos rendezvényen összesen 11 színvonalas előadást
hallgathattak meg a résztvevők. A jogszabályi környezet tervezett
változásáról Dr. Vargha Márta, az OKK osztályvezetője beszélt. A
201/2001. Kormányrendelet változásával kapcsolatban elmondta, hogy EU-s irányelvek átvételével a szolgáltatóknak bővíteniük
kell a vizsgálati gyakoriságot a radioaktivitásra vonatkozóan, ami

feltehetően jelentős többletterhet ró majd rájuk. Tájékoztatás

hangzott el a HUMVI országos vízminőségi adatszolgáltatási rendszer bevezetésének jelenlegi helyzetéről is.
A további előadások egy részében a szakemberek megosztották a mindennapi laboratóriumi rutinfeladatok elvégzése közben
szerzett speciális tapasztalataikat, megkönnyítve ezzel a többiek
munkáját. Nagy hangsúlyt kapott egy újfajta táptalajt alkalmazó
mikrobiológiai szabvánnyal kapcsolatosan a gyakorlatban várható nehézségek bemutatása is.
Másrészt szó volt a laboratóriumok életében talán kevéssé hangsúlyos területekről, a munkavédelemről, a mintavétel dokumentálását segítő informatikai fejlesztésről, valamint a laboratóriumi belső
ellenőrzés során használt statisztikai elemzésekről. Érdekességként
meghallgathattunk egy előadást a mintavételi csapokból kioldódó
fémszennyezések problémájáról is.

Országos InformatikaI Konferencia Szegeden
Május 19-20-án 17. alkalommal került megrendezésre a MaVíz Országos Informatikai
Konferenciája, ezúttal a napfény városában,
Szegeden. A konferencia első napjának
szakmai programja az adattárházakról, információbiztonsági kérdésekről és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal Központi Adatbefogadó Rendszerét (MEKH KAR rendszer) érintő aktualitá-

sokról, 
f
ejlesztésekről szólt. Szabadidős
program keretében városnéző kisvonatból
megtekinthettük a város rejtett szépségeit
is, majd a Szent István téri víztorony tetejéről gyönyörködhettünk az elénk táruló
panorámában. Kihasználva az újjászületett
víztorony egyedülálló akusztikáját, meglepetésként Pély Barna és Almási Enikő adott
fergeteges hangulatú koncertet.

A második nap előadásainak mottója a
számlázási rendszerek közelgő felülvizsgálati auditja volt. Előadások, konkrét megoldási javaslatok hangzottak el a legtöbbünknél előforduló maradványkockázatok
elhárításával kapcsolatosan.
Az idei informatikai konferencia szakmailag rendkívül hasznos, színes programokban gazdag, jó hangulatú volt.

MaVíz új belépők
SZABADICS Zrt., Zalakaros
A kivitelező cég fő tevékenységi köre: ivó- és
szennyvízvezetékek építése, csapadékvíz-elvezetés, barnamezős és városi területek rehabilitációja, épületbontás, lőszer- és kármentesítés, parképítés, útépítés, bármilyen vízi
létesítmény kivitelezése.

HW STÚDIÓ Kft., Kecskemét
A kivitelező cég fő tevékenységi köre: ivó- és
szennyvízvezetékek építése, csapadékvíz-elvezetés, barnamezős és városi területek rehabilitációja, épületbontás, lőszer- és kármentesítés, parképítés, útépítés, bármilyen vízi
létesítmény kivitelezése.

EASTRON Kereskedelmi és
Fejlesztő Ügynökség Kft., Budapest

TERRA Hungária Építőgép Kft.,
Budapest

Az 1994-ben alakult cég erőssége a programalkotás. Szakterület: intelligens elektronikus
ügyfélirányítás, elektronikus kormányzati és
önkormányzati megoldások, SCADA-rendszer,
projekttámogatás, személyre szabott rendszertámogatás, rendszerfelügyelet.

A Közép- és Kelet Európa 12 országában működő cégcsoport két fő tevékenysége: építőipari gépek, valamint oldalvillás és tereptargoncák fejlesztése, gyártása, értékesítése. Fő
profilja: JCB gépek forgalmazása, szervizelése.
Magyarországi telephelyek: Szigetszentmiklós, Szombathely, Nyíregyháza, Szeged, Pécs.
A cég 1999-ben alakult.

TECHNO-WATO
Kereskedőház Kft., Budapest
Az 1989-ben alakult magyar tulajdonú vállalkozás fő tevékenységi köre: speciális építőanyagok fejlesztése, gyártása és értékesítése, szakértés-szaktanácsadás, betonfelületek
hibáinak javítása, vízzárás-biztosítás, Duna
Level System csatornafedél-kialakítás, víziközműves műtárgyak építéséhez, javításához
anyagbiztosítás.

Bally Holding Trust Kft., Budapest
A 2011-ben alapított fiatal vállalkozás fő
profilja: mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés, építészmérnöki tevékenység,
ingatlankezelés, ivóvíztermelés és szennyvízkezelés fejlesztéseivel kapcsolatos tanácsadás. KEOP- és KEHOP-pályázatok kidolgozása,
követése.

