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Nézzük, mi valósult meg a szándékokból. 

Most is úgy gondolom, hogy sokak számára, egy egész ága-

zat számára fontos a Vízmű Panoráma, itt mondhatjuk el, mit 

hogyan látunk, mi okoz gondot, és mi az, amin változtatni 

kell. Mert ezt helyettünk senki, de senki sem tudja elmon-

dani! Ha nem jelezzük, hogy baj van, bárki teljes joggal azt 

hiheti, minden rendben, jó munkát végeztünk, hátradőlhe-

tünk, sőt alhatunk még egy kicsit. Ezért nekünk a valóságot 

kell rögzítenünk, csak így várhatjuk, hogy a döntéshozók 

szándékai igazodni fognak a helyzethez. Azt is állítom, hogy 

baj van az önképünkkel, mert folyamatosan annak a bázisán 

gondolkodunk, döntünk és cselekszünk, hogy mi kiszolgálta-

tott helyzetben vagyunk. De ez nincs így! Mi magunk képzel-

jük ezt bele az életünkbe.

A kezdetekkor azt mondtam, a Vízmű Panoráma legyen 

egy olyan rögzített fórum, értéktár, megnyilvánulási lehető-

ség, ami az egész ágazatot, az egész szövetség önképét erő-

síti. Én hiszem, hogy ebben tettünk valamit, de folytatni kell. 

Azt is leírtam, hogy legyen helye a kincstári, a fősodorhoz 

tartozó vélemények mellett az ezeket bíráló, akár a fordított-

ját jelentő megnyilvánulásoknak is. Erre is volt jó pár példa, 

felmutatva, lehet, lehetne másként is. 

Igyekeztem közelebb hozni a lapot a MaVíz szakbizott-

ságaiban folyó munkához, ami, valljuk meg, csak részben 

sikerült. Azt a véleményemet, hogy a bizottságok a legko-

molyabb szakmai fórumai a szövetségnek, most is igaznak 

tartom, de az ott végzett munkát cikkekké transzformálni 

meglehetősen nehéz. Azért szép példák is voltak erre, köszö-

net értük! 

A lap szerkesztése során számomra mindig az volt a legfontosabb 

kérdés, mi szükség van valamire, mit szolgál, mit hoz és mit visz. Azt is 

mondtam a legelején, hogy az én szememben a „mi volt?”-nál mindig fon-

tosabb a „mi van?” és a „mi lesz?” kérdése. Persze volt elég sok „mi volt?” tu-

dósítás, de ezek valójában egy közelmúltbeli lényeges esemény ürügyén 

a „mi van”-ról és a „mi lesz”-ről szóltak. Nagyjából követni tudtam azt az 

alapvetésemet, hogy az embert leginkább az jellemzi, miről mit gondol. 

Interjúim során ezt próbáltam több-kevesebb sikerrel „kiszedni” beszélge-

tőtársaimból. 

A korábban kizárólag műszaki irányultságú szaklapból a Vízmű Pa-

noráma egész tevékenységünket átfogó szakmai fórummá vált, így a 

műszaki vonatkozások mellett szép számmal jelentek meg működtetési, 

gazdasági, HR-, labor-, informatikai, értékesítési és jogi területhez tartozó 

kérdések is. Azt is gondoltam, hogy a Panoráma lehet egyfajta műhely, 

hogy kiderüljön, mi a legjobb gyakorlat egy-egy fontos kérdésben. Be kell 

ismerni, ez nem sikerült. Fontosnak tartom, tartottam azt is, hogy lássunk 

túl a saját orrunkon, és azt is vegyük észre, ami 

nem mi vagyunk. Ez részben sikerült, folytatan-

dónak tartom.

Eszközoldalról legfontosabb célom az volt, 

hogy legyen érdekesebb a lap. Azt mondtam, 

hogy akkor érdekesebb egy újság, ha velünk és 

a mi problémáinkkal foglalkozik. Akkor érdeke-

sebb, ha megismerem a másik véleményét is. Ak-

kor érdekesebb, ha az írások rövidebbek és olvas-

mányosabbak! Több interjút, mert azt könnyebb 

és jobb olvasni! Ez bejött, azt hiszem. Szándékom 

volt a lapot elérhetőbbé tenni, ami az elektroni-

kus hozzáféréssel valószínűleg sikerült.

A negatív tapasztalatok közül az első, amivel 

szembesültem, hogy nem egy-két esetben találkoztam azzal a büszke kije-

lentéssel, hogy én nem olvasom a Vízmű Panorámát! A második nagy tanul-

ság, hogy nem könnyű befordítani a szakmabelieket abba a helyzetbe, hogy 

cikk szülessék valami fontos dologról. Valószínűleg ez az alkalmatlanságom 

következménye is, mert én úgy szocializálódtam a munka világában, hogy 

korábban projekteket irányítottam, amikor megmondtam kedves munka-

társaimnak, hogy ezt így és ekkorra csináld meg. Itt azonban a főszerkesztő 

csak kérhet, és a reménybeli cikkíró vagy hajlandó írni, vagy nem. Ennél már 

csak az rosszabb, ha megígéri, és nem teljesíti. Van ezzel ellentétben sok 

jó élményem is. Ilyenek a fiatalok, akikkel sokkal hamarabb szót értettem, 

mint általában, és azok, akik koruktól, beosztásuktól függetlenül szívügyük-

nek tartották az ágazat sorsát. Elismerés és köszönet munkájukért!

Végül annyit, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen lesz a Vízmű Pa-

noráma, mert meggyőződésem, hogy amellett, hogy továbbra is formálni 

fogja jövőnket, tíz év múlva majd csak annyi marad napjainkból, amennyi 

a Vízmű Panorámában megjelent.

MILYEN LETT A VÍZMŰ PANORÁMA?

Eljött az ideje, hogy összegezzünk. Én itt az 
újságban, ki-ki a fejében vagy egymás között. 
Az összegzésre az ad okot, hogy átadom a 
főszerkesztői teendőket, aminek nem az a 
magyarázata, hogy én már eleget csináltam, 
csinálja már más is, nem is az, hogy megfáradtam, 
vagy esetleg elment a kedvem tőle, hanem egészen 
egyszerűen mással szeretnék foglakozni. 
Páran tudják, szobrokat készítek már jó tizenöt 
éve, és még sok jó szobrot kell elkészítenem, amit 
helyettem senki sem tud megtenni. Nem így a 
főszerkesztést, hiszen ezt a munkát más is el tudja 
végezni, meglehet, jobban, mint én. 

Zsebők Lajos 
főszerkesztő

A főSZERkESZTő VISSZATEkINTéSE
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Mekkora a baj? 
Az elmúlt évek során készült tanulmányokban, 
elemzésekben, vitaanyagokban és ágazati 
stratégiai javaslatokban nem született össze-
vezethető konszenzusos helyzetértékelés, sok 
esetben még fogalmi szinten sem.

A fogalmi kör tisztázása és a megoldási ja-
vaslatok fókusza miatt szükséges szétválaszta-
ni az üzemeltető társaságok és a víziközmű-va-
gyon eltérő adottságait és sajátosságait.

Az üzemeltető társaságok tekintetében 
még 2017 végén kb. 5,2 Mrd forintos működési 

A víziközmű-szektort ért szabályozási szintű 
módosítások jelentős forráskivonással és te-
hernövekedéssel jártak, miközben az ágazati 
reform részben megrekedt, annak komple-
xitása nem érvényesülhetett. A helyzet befa-
gyását érzékelve a szolgáltatók és részben az 
ellátásért felelősök is reagáltak. A Vksztv. teljes 
körű végrehajtását, valamint a törvényi előírá-
sok hatásainak érvényesüléséig egyéb olyan 
döntések meghozatalát javasolták, melyek a 
pénzügyi egyensúly helyreállítása részeként 
az elvonások csökkentésével vagy további 
juttatásokkal kívánják kezelni a problémákat. 
Ilyen javaslatok voltak az áfa csökkentése (5%, 
18%), az energiaellátók adója alóli mentesí-
tés, a közművezetékek adója alóli mentesség 
vagy annak mérséklése, a MEKH felügyeleti 
díjának csökkentése. Ezekkel szemben szabá-
lyozási oldalról a felmerülő problémák csak 
részbeni kezelésére születtek javaslatok vagy 
intézkedések, a közművezetékekre vonatkozó 
elszámolható értékcsökkenési kulcsok módo-
sításával, a Víziközmű Fejlesztési Alap (VFA) 
létrehozásával vagy az üzemeltetési forma 
egységes, vagyonkezelési módra való szűkíté-
sének felvetésével. 

A mielőbbi beavatkozás sürgetésére a szol-
gáltatók évekig az üzemeltető társaságok és 
az infrastruktúra összeomlását vizionálták. Ez 
az összeomlás azonban nem következett be, 
ami látszólag az ágazatot érintő megoldatlan 
finanszírozási helyzet rendezését halogatókat 
igazolja. 

Ezek alapján a víziközmű-szolgáltatás fenn-
tarthatóságának más megközelítését is szüksé-
ges fontolóra venni, figyelemmel arra, hogy az 
ügyhöz szükséges szakmapolitikai támogatás 
csak a pozitív üzenetek felvetésével erősödhet 
meg.

„gyorssegély” folyósítása merült fel szakmapoliti-
kai javaslatok alapján, az ágazat minimum a 14 
Mrd forintos nagyságrendű közművezeték-adó 
kivezetését látta volna szükségesnek, miközben 
a teljes működésiforrás- elvonás jelenleg már 
évi 70-80 Mrd forintra tehető. 

A víziközmű-vagyon vonatko-
zásában bár létrejött a  központi 
költségvetés részeként a VFA 1,5 
Mrd forint hozzárendelt évi forrás-
sal, de a díjakból a jelenleg megté-
rülő, vagyonpótlásra fordítható kb. 
35 Mrd forint/év forrás is csak töre-
déke a 2018. évre a gördülő fejlesz-
tési tervben (GFT) éves kb. 100 Mrd 
forint ágazati igénynek. 

Ami a két fogalmi kört összekö-
ti, az az, hogy a fenntarthatósági szint tekinteté-
ben nincs valós konszenzus.  

Ami viszont elválasztja, az az, hogy a fenn-
tarthatósághoz szükséges eltérő, hatékony 
megoldásokat a víziközmű-vagyon és az azt 
üzemeltető társaságok kapcsán felmerült prob-

FENNTARTHATÓ 
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS 
ÉS VAGYONMEGŐRZÉS

Ágazatunk egyre gyorsuló változásban van. A változásnak csak 
fontos mérföldkövei azok az intézkedések, amelyeket sokszor annak 
kiváltójaként azonosítunk, pedig a változás szükségessége ezek 
nélkül is megkérdőjelezhetetlen lett volna. 

Sándor ZSolt 
vezérigazgató
Tettye Forrásház Zrt.
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lémák jelentős eltérései, különbségei határoz-
zák meg. Az üzemeltető társaságok helyzete 
hosszú távú stratégia mellett gyorsan végre-
hajtható, egyszerű, rövid-középtávon ható in-
tézkedésekkel kézben tartható. A fenntartható 
társasági működés érdekében a legfontosabb 
feladat az üzemeltetők arányos kompenzációja. 
A Vksztv. pontosításával és végrehajtásával, a 
MEKH megerősítésével és megfelelő felhatal-
mazásával a cégek kontrollált fenntarthatósága 
megteremthető.

A víziközmű-vagyon tekintetében, bár az 
elmúlt években több mint 1000 Mrd forint fej-
lesztési forrás, projekt támogatás érkezett az 
ágazatba, az EU-s operatív programokból (OP) 
megvalósult beruházások nem a meglévő va-
gyon pótlását, megújítását szolgálták, hanem 
olyan új rendszereket hoztak létre, melyek üze-
meltetési többletköltségeit jellemzően nem 
kísérte többletárbevétel-fedezet megteremté-
se. Eközben a meglévő vagyonra eső évtizedes 
felújítás-, pótláselmaradás elérte a 4-5000 Mrd 
forintot, ami már Paks 2 nagyságrendű üggyé 
dagasztotta az ország víziközmű-rendszerei-
nek rekonstrukciós programját. 

Bár ugyanabból a díjból finanszírozódnak, 
fontos a víziközmű-vagyon és a víziközmű-üze-
meltető fogalmának szétválasztása. Megállapít-
ható, hogy számos, közelmúltban bekövetkezett 
intézkedés (rezsicsökkentés, közművezeték-adó, 
hatósági díjak) negatív hatást gyakorolt a vízi-
közmű-szolgáltatók működőképességére, rövid 
idő alatt rontotta a cégek üzleti eredményeit, de 
nem ez okozza a víziközmű-rendszerek kritikus 
állapotát, ez attól független. 

Egy pécsi példa 
Pécs város több mint 850 kilométernyi ivó-
vízhálózata 125 év alatt épült ki. A rendszer 
összetétele vegyes, anyagában, korában és a 
kivitelezés minőségében is heterogén. A kez-
deti mérsékelt tempójú öntöttvas-, majd az-
besztcement-közműfejlesztést növekvő ütemű 
PVC-időszak követte. Az utolsó jelentős hul-
lámban többnyire KPE- és GÖV-csövek kerültek 
fektetésre.

Figyelembe véve a beépített csövek típus- 
és beépítési körülményekből adódó várható 
élettartamát és a kivitelezés idejét, a lejáró 
élettartamú, rekonstrukcióra szoruló víziköz-
mű-elemek pótlási szükséglete két 15-20 éves 

időintervallumú hullámra torlódik.
Pillanatnyilag az első hullám meredeken 

emelkedő szakaszában a rendelkezésre álló 
forrásokból megvalósuló víziközmű-rekonst-
rukciók volumene meg sem közelíti az élet-
tartamuk végét elérő közműelemek töme-
gét. A közhiedelemmel ellentétben ez nem 
a közműszolgáltatás teljes leállásával jár, bár 
szélsőséges esetekben, lokálisan akár ez is 
bekövetkezhet, hanem a nyújtott szolgáltatá-

sok mennyiségi és minőségi nem megfelelő-
ségét és a hatékony üzemeltetés feltételeinek 
ellehetetlenülését jelenti. A felállított pécsi 
 modellben megfigyelhető a vagyonpótlási 
szükséglet görbéjének átmeneti ellaposodása, 
melyet újabb hullám, ismétlődően meredek 
pótlási szakasz követ. Ez a kb. 20 éves időszak 
lehetőséget biztosíthat arra, hogy a meglévő 
víziközmű-rendszerek működési és finanszíro-
zási rendszerének átalakításával, beindításá-
val az elmúlt évtizedek elmaradásait legalább 
olyan mértékben zárkóztathassuk, ami a máso-
dik nagy pótláshullám idejére a vagyon avult-
sági szintjeit fenntarthatóra korrigálja. 

A pécsi példából országosan kitekintve ki-
mondható, a pillanatnyi helyzetben rendelke-
zésre álló közműfejlesztési forrásokra alapozott 
struktúra elégtelen. Az ágazat belső forrásaiból 
kb. 30 Mrd forint költhető a meglévő vagyon 
rekonstrukciójára. Ez a kb. 200 Mrd forintra 
tehető éves értékcsökkenés mellett nemhogy 
csökkentené az elmúlt évtizedek felhalmozott 
vagyonpótlás-lemaradását, de még évről évre 
súlyosbítja is a helyzetet. Ennek az állapotnak 
a megváltoztatására átfogó stratégiaalkotás 
szükséges: a gördülő fejlesztési terv új alapo-
kon nyugvó készítése, valamint az ügy össztár-
sadalmi megértése és támogatása érdekében 
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megfelelő kommunikáció, mely segítségével 
érdemi politikai tőke kovácsolható (stratégiai 
fontosságú szervezetek nemzeti, nemzetbiz-
tonsági, közegészségügyi és nemzetgazdasági 
vonatkozásokkal, ami nagy tömegű infrastruk-
turális vagyonnövekménnyel jár). 

A vagyonmegőrzéshez, -felújításhoz kap-
csolódóan kialakítandó program egyik kulcs-
kérdése a szükséges pénzügyi eszközök meg-
léte. Ennek egy lehetséges forrása a víz- és 
csatornaszolgáltatásból származó árbevétel 
erre a célra fordítható része. Ez összességé-
ben sosem érte el a megfelelő fenntartható 
vagyongazdálkodáshoz szükséges szintet, a 
Vksztv. hatálybalépése óta ráadásul befagyott, 
majd a rezsicsökkentett díjak alkalmazása óta 
a rendelkezésre álló keret tovább csökkent. Az 
üzemeltetés és vagyonfenntartás összemosása 
okán sokszor merül fel az üzemeltető társasá-
gok szerepvállalása a rekonstrukciófinanszí-
rozás területén. A vonatkozó jogszabályi és 
szerződéses környezet ismerőinek nem lehet 
kérdés, hogy az üzemeltető ezen a területen 
eszköztelen, nemcsak vagyon-, de üzemelte-
tésfinanszírozás területén is kiszolgáltatott, 
így az üzemeltetők finanszírozási szerepe e 
kérdésben nem értelmezhető. Annál inkább 
fennáll azonban az önkormányzatok és az ál-
lam felelősségi köre mind vagyontulajdonos-
ként, mind ellátásért felelősként, mind korábbi 
és jelenlegi díjmegállapítóként. Ezen 
felelősségi körben tett intézkedés 
volt a Vksztv.-ben a költségmegtérü-
lés elvének rögzítése és a vagyonnal 
kapcsolatos feladatok előírása, illetve 
a Víziközmű Fejlesztési Alap költség-
vetési bevezetése is (még ha annak 
megfelelő mértékű feltöltése várat is 
magára). Viszont az önkormányzatok 
egyéb, önerőből történő forrásbiztosí-
tására az esetek jelentős többségében 
nem lehet számítani (adóerő-képesség 
tekintetében történt ezzel kapcsolat-
ban vizsgálat), a hitelképességük pe-
dig ugyancsak állami befolyás alatt van 
a szükséges kormányengedélyek és a 
díjfedezet/egyéb kompenzáció megál-
lapítása okán.

Megállapítható tehát, hogy az alapkép-
zés (VFA) mellett a felelős vagyonmegőrzés 
nem képzelhető el a Vksztv. szerinti elveken 
alapuló díjképzés megvalósítása nélkül. A 
pénzügyi eszközök mellett a rekonstrukciós 
program hatékony végrehajtásának pillérei: új 
alapokon nyugvó GFT-k, működő üzemeltető, 
stabil, erős hatósági szabályozó és felügyeleti 
szervezeti háttér, valamint tervezői, kivitelezői 
bázis, építőipari kapacitás. Természetesen a 

GFT nem képzelhető el megfelelő részletes-
ségű felmérésen és dokumentumokon alapu-
ló vagyonfelmérés és vagyonértékelés nélkül. 
Ennek objektumszintű adatbázisa és az egy-
séges üzemeltetői adatgyűjtés alapján készült 
tervek összemérhetőségét biztosító egységes 
kockázatértékelés, valamint az üzemeltetői és 
kivitelezési költségelemzések, a külső ténye-
zők további vizsgálata teremti meg a felújítási 
beruházások hatástanulmányát. Az itt vizsgált 
változatok optimuma kell, hogy adja az új elve-
ken alapuló, nemcsak formailag, de tartalmilag 
is összevethető új GFT-t, aminek eredménye 
a rekonstrukció végrehajtásával egy olyan ra-
cionalizált víziközmű-vagyon, amely a lecsök-
kent igényekhez igazítja a kapacitásokat, ezzel 
mérsékli az értékcsökkenést és várhatóan az 
üzemeltetési költségeket is. A vagyonkezelés 
és üzemeltetés magasabb szakmai színvonala 
a felügyeleti szervek részéről is magasabb hoz-
záadott értéket követel majd meg, különöskép-
pen, ha a komplett vagyonértékelési csomag 
és a szakmaibb GFT-k feladatai mellett a VFA 
kezeléséhez is kapcsolódnak majd operatív te-
endők. Egy ilyen típusú program végrehajtása 
akár több 100 Mrd forint éves beruházással ko-
moly építőipari kapacitás rendelkezésre állását 
teszi szükségessé, és köti azt le akár tartósan, 
10-15 évre. Ezek a kapacitások egy 2-5 éves si-
keres előkészítő szakasz után, a párhuzamosan 

záródó EU-s OP-k kifutásával állhatnak elő, le-
hetővé téve azok megfelelő munka hiányában 
szükségessé váló felszámolásának vagy leépí-
tésének megelőzését. 

Végül, de nem utolsósorban, amikor van 
már pénz, terv, a felhasználásért felelős koor-
dináló szervezet és szabad építőipari kapacitás 
is, a rekonstrukciók sikeres végrehajtásához 
kell a program kezdéséig fennmaradó és utá-
na végig funkcionáló üzemeltető szervezet, 

melynek személyi és technikai erőforrásai al-
kalmasak a szükséges és hatékony közreműkö-
désre. Bár az elmúlt éveket végigkísérő KEOP-, 
KEHOP-projektek többsége új rendszerek vagy 
rendszerelemek kiépítését jelentette, mégis 
számtalanszor hangoztatták az üzemeltetők a 
megvalósulás során mellőzésük kockázatát. A 
régi, már üzemelő rendszereken elképzelhe-
tetlen az üzemeltetői közreműködés nélküli 
rekonstrukciók végrehajtása. Ez egyben jelen-
tős kihívás a szolgáltatók számára, másrészt 
komoly lehetőség akár 10 Mrd forintos nagy-
ságrendű pluszárbevétel realizálására is. (A 
megújuló hálózatok hatékony üzemeltetési 
előnyeivel még nem is számolva). 

A változó ágazati környezetben tehát egy 
lehetséges bevezetendő szemlélet szerint a 
tevékenység finanszírozásának rendezése kap-
csán a hosszú távú víziközmű-fenntartható-
ságnak nem célja, hanem csupán csak eszköze 
lehet a víziközmű-szolgáltatók jó állapotban 
tartása, mely eszköz nélkül az infrastruktúra 
napi üzemben tartása és a kapcsolódó szolgál-
tatási tevékenység elvégzése mellett a közmű-
rendszerek rekonstrukciójának tervezése és le-
bonyolítása sem lehetséges. Ebben az esetben 
az ellátásért felelősök és a közműtulajdonosok 
felelőssége tekintetében kulcsfontosságú kér-
déssé válhat ezen fontos eszköz, a hatékony 
üzemeltetői kör fenntartása.

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l
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Bevezető
Az idén fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Fővárosi Vízművek Zrt. 
elsődleges célja fogyasztóinak jó minőségű ivóvízzel történő ellátása. 
Ehhez elengedhetetlen az ivóvízhálózat rendszeres időközönkénti mosá-
sa, tisztítása. Kihívást jelent a hálózat folyamatos elöregedése és a teljes 
vezetékrekonstrukció csekély mértéke mellett a kiváló vízminőség meg-
tartása, illetve egyes területeken a vízhálózat kapacitásának visszaállítá-
sa. Ennek okán, mint minden más víziközmű-szolgáltatónál, a Fővárosi 
Vízműveknél is évtizedek óta megoldásként alkalmazunk számos mecha-
nikus csőtisztítási eljárást. Ezenfelül az egyes tisztítási technológiák haté-
konyságának vizsgálata és mindezek mellett új technológiák kutatása és 
fejlesztése kiemelt fontosságú feladat számunkra.   

Jellemzően alkalmazott mechanikus 
tisztítási technológiák a Fővárosi 
Vízműveknél
Fémanyagú ivóvízvezetékeken (NA 80 mm–NA 150 mm tar-
tományban) a mechanikus tisztítások forgatott eszközzel (ún. 
RAK-berendezéssel), illetve vontatott eszközzel (láncos-hú-
zós technológia) történtek a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemel-
tetési területén. A RAK-berendezés egy forgó lánc folyamatos 
előrehaladásával, ellenáramú vízöblítés egyidejű alkalmazá-
sával kaparja le a fémanyagú csövek (acél, öv) belső lerakó-
dásait. A tagolt láncos áthúzókészülék alaptestre felszerelt, 
rugalmasan elmozduló késeket tartalmazó elemekből áll. A 
kések kialakítása megfelel a cső belső átmérőjének. A négy tagból álló 
készülék elemei egymáshoz képest elforgatva biztosítják a teljes felület 
tisztítását. 

Nem fémanyagú ivóvízveze-
tékeken (pl. azbesztcement, KPE) 
formára vágott puhaszivacsos („szi-
vacsgörényes”) tisztítás, illetve lég-
dugós tisztítás alkalmazására került 
sor, jellemzően NA 80 mm–NA 300 
mm átmérőtartományban. 

A vízáramlással végzett rend-
szeres hálózatöblítéseket leszámít-
va az első átfogó hálózattisztítás a 
budapesti ivóvízhálózaton 1995 és 
2002 között történt, nagyságren-
dileg 2040 km érintett hosszban, 
ebből mintegy 260 km fémanyagú 

ivóvízvezetéken. A mechanikus tisztítást kiváltó okok közül alapvetően 
két fő okot érdemes megemlíteni:
•	 A	 vízhálózat	 szállítókapacitásának	 visszaállítása.	 (Rekonstrukció	 he-

lyett, amennyiben a cső állapota lehetővé teszi.)
•	 Ismétlődő	vagy	hosszabb	 ideje	 fennálló	vízminőségi	kifogások	meg-

szüntetése.

Jellemzően fémanyagú csövek esetében (pl. öntöttvas, acél), NA 80 
mm–NA 150 mm átmérőtartományban találkozhattunk olyan mértékű 
lerakódásokkal, melyek eltávolítása hagyományos vízáramlással végzett 
öblítéssel már nem volt lehetséges. A lerakódások jelentős szállítókapa-
citás-romlást eredményeznek az ivóvízhálózat érintett részein (ld. 1. kép: 
Nagymértékű lerakódás okozta átmérőszűkülés öntöttvas vezetéken). 
Az eredetihez közeli szállítókapacitás visszaállításának megoldására a 
teljes rekonstrukcióval szemben egy jól előkészített és megfelelően kivá-
lasztott mechanikus tisztítási technológia alkalmazása jóval kedvezőbb 
költségekkel járhat. A hálózat szállítókapacitásának visszaállítása mellett 
számos esetben vízminőségi problémák kezelésére is megoldást jelent-
het egy átfogó mechanikus tisztítás végrehajtása. 

Fontos alapelv volt, hogy a fémanyagú csövek tisztításánál csak olyan 
technológiát alkalmazzunk, amelyik a belső csőfalat nem tisztítja meg 
fémtisztára. Az alkalmazni kívánt technológiák megfelelő  kiválasztása 

MEcHANIKuS cSŐTISZTÍTÁSI 
MÓdSZEREK ALKALMAZÁSA A 
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT.-NÉL

deZSő tamáS
mérnöki koordinációs csoportvezető
Varga renáta
hálózati mérnök
Fővárosi Vízművek Zrt.

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

Technológia megnevezése
Elvárt minimum hatásfok 
a csőkapacitásra vonat-

koztatva (%-ban kifejezve)

csősúrlódási tényező (λ)
elvárt minimum javulása 

(%-ban kifejezve)

Láncos-húzós/csörlős techn. min. 90% min. 20%

RAK-technológia min 85% min. 25%

Puhaszivacsos technológia nem kimutatható min. 35%

1. ábra: A technológiák elvárt hatásfoka

1. kép: Nagymértékű lerakódás okozta átmérőszűkülés 
öntöttvas vezetéken 2. kép: Tisztítás során eltávolított lerakódás – Bp. XIV. kerület
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mellett fontossá vált azok hatékonyságának mérése is. A méréseket a Fő-
városi Vízművek a saját kidolgozott módszere alapján hajtotta végre (ld. 

„Forrás” címszó alatt). 
2011–2015 között vízminőségi projektek, akciók keretében a hálózat-

tisztítási módszerek vizsgálatára, illetve új alternatív technológiák kuta-
tására fókuszáltunk. Ebben az időszakban a technológiák elvárt hatásfo-
kának meghatározásán túl tesztelésre került a nagy átmérőben (NA 500 
mm) is végezhető légdugós tisztítási eljárás, a Hydro-Géllel történő tisz-
títás, illetve a szárazjéggel történő hálózattisztítás. 2014-ben Budapest 
XIV. kerületének egyik kertes övezetében vált szükségessé újabb mecha-
nikus csőtisztítás (ld. 2. kép: Tisztítás során eltávolított lerakódás –Bp. XIV. 
kerület). A kiváltó ok itt is a régi – jellemzően öntöttvas anyagú – ivó-
vízvezetékek kapacitásának csökkenése volt. Mivel rekonstrukció ezen a 
területen az elkövetkezendő 5–10 évre nem volt tervezve, így a területről 
vett csőminták vizsgálata után vontatott, illetve forgatott berendezéssel 
történő tisztítás mellett döntöttünk. 

A tisztítás időtartama 1 
hónap volt, mintegy 4,5 km 
hosszban érintett NA 80 mm, 
NA 100 mm, NA 125 mm át-
mérőjű öntöttvas vezetéke-
ket. A tisztítás előtt az érin-
tett terület számos pontjáról 
csőmintákat vettünk. A min-
tadarabok belső felületéről a 
lerakódásokat kézi eszközök-
kel lekapartuk, és saját akkre-

ditált laboratóriumunk segítségével térfogatelemzésnek vetettük alá. En-
nek célja – a csőszakaszok állapotvizsgálatán felül – az volt, hogy később, 
a tisztítás után az új csőszakaszok állapotaival összevethetőek legyenek a 
tisztítás előtt kapott eredmények, így az alkalmazott mechanikus tisztítá-
si technológiák hatékonyságmérése megvalósuljon. Az eredmény meg-
felelő volt (ld. 3. kép: Csőminta tisztítás előtt és után), amit a tisztítás után 
vett csőminták elemzése és a környék tűzcsapjainak vízhozamvizsgálatai 
együttesen igazoltak. A vízhozamok két-háromszorosai voltak a tisztítás 
előtti állapothoz képest mért vízhozamoknak. 

2015-ben teszteltük a Hydro-Géllel történő tisztítási technológiát 
egy 7-8 m hosszú, NA 80 mm átmérőjű azbesztcement vezetékből álló 
tesztpályán. Csőminta vételére az azbesztcement vezetéken volt lehető-
ség, így egy tisztítás előtti és egy tisztítás utáni csőminta került kivételre. 
A Hydro-Gél előállítása a helyszínen történt a tehergépjárműre épített 
berendezés segítségével, majd a megfelelő állag elérése után elkezdő-
dött a tesztre kijelölt szakasz tisztítása.  

A kijelölt vezetéksza-
kasz mindkét oldalára töm-
lő került felhelyezésre, a 
betáp lálási oldalon lévő 
töm lő a tehergépjárműre 
szerelt be        r en dezéshez került 
csatlakoz ta tásra. A technoló-
giához szük   séges víz betáplá-
lása tűzcsap ról történt, a vizet 
szintén tömlő segítségével 
juttatták a teherautón keresz-
tül a tisztítandó szakaszba.

A kb. 1 órás időtartamban 
végzett tisztítás során a veze-
ték falán lévő, barnás színű 

lerakódás a gélhez tapadva megjelent a fogadóaknában is (ld. 4. kép: 
Lerakódások a Hydro-Gélen), azonban nem volt olyan mértékű a lerakó-
dás a tesztpálya vezetékén, hogy ezt jól érzékeltetni lehessen. A 4. képen 
látható barnás foltok a gélhez tapadt lerakódások. Az azbesztcement cső 
mintáján (ld. 5. és 6. képeken: Tisztítás előtti és utáni állapot) jobban ér-
zékelhető a tisztítás előtti és a tisztítás utáni állapot közötti különbség.

A teszt során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a Hydro-Gél 
tisztítási technológia hatékonysága biztató, alternatívaként szolgálhat a 
puhaszivacsos módszer mellett az elosztóhálózat mechanikus tisztítására.

2014 és 2016 között a Fővárosi Vízművek Zrt. leányvállalatával, a 
Dunakút Kft.-vel együtt egy szabadalommal védett szárazjeges tisztítást 
próbáltunk tesztpályán és üzemelő hálózaton található öntöttvas vezeté-
keken is. A tisztítás elve a következő: A szárazjégpelletet (a szénsavhóból 
előállított szárazjégdarabokat) sűrített levegővel felgyorsítva juttatják 
a csőfal felületére. A nagy sebességű és -79 °C hőmérsékletű szárazjég-
pellet ütközik a felülettel. Az alacsony hőmérséklet hatására a csőfal 
felületén lévő lerakódott réteg ridegedik, zsugorodik, törékennyé válik, 
ezáltal a rugalmassága, tapadóképessége csökken, a lerakódások fella-
zulnak. Ugyanakkor a nagyon hideg jégdarabok a melegebb felülettel 
érintkezve azonnal gáz-halmazállapotúvá válnak. Ezt a folyamatot a gáz 
térfogatának növekedése kíséri, ami a szén-dioxid tulajdonképpeni mik-
rorobbanása. A robbanás a már fellazított szennyeződéseket leválasztja, 
azokat pedig a sűrített levegő segítségével a felületről el lehet távolítani. 
Az eljárás során keletkező szénsav a letisztított csőfalra pedig fertőtlenítő 
hatású. A Duna-Kút Kft. által továbbfejlesztett szárazjeges technológia 
lényege az, hogy a szárazjéggel történő tisztítási hatásfokot felerősítik, 
a szárazjégpelletet a sűrített levegő mellett extra sebességű vízsugárral 
(WOMA) felgyorsítva juttatják a csőfal felületre. 

A tesztpályán végzett kísérleti tisztítás az ivóvízhálózat különböző 
részeiről származó, NA 150 mm átmérőjű öntöttvasvezeték-darabokból 
álló, összességében kb. 25 méter hosszban összerakott vezetékszakaszon 
történt. A 2-3 mm nagyságú szárazjégpelletet „készen”, megfelelő hűtő-
berendezésben szállították a helyszínre. Az előkészítési munkák alatt a 
csatlakozások kiépítését, a berendezések beüzemelését, a szórófej felsze-
relését végezték el. A tisztítás során szárazjégszóró gép és nagynyomású 
berendezés segítségével (WOMA) két ütemben, különböző nyomáson és 
kétféle szórófejjel történt a szárazjégpellet vezetékbe juttatása. A tech-
nológia üzemelő hálózaton – a fentebb ismertetett módszer szerint – NA 
100 mm, illetve NA 200 mm átmérőjű, 60 méter, illetve 170 méter hosszú 
öntöttvas vezetékszakaszokon szintén tesztelésre került. Kamerás felvé-
telek készültek a cső belső állapotáról, illetve a tisztítás utáni vízmintavé-
telek is megtörténtek. A kísérleti tisztítások ígéretesek (ld. 7. és 8. képek: 
Szárazjeges tisztítás előtti állapot és Szárazjeges tisztítás utáni állapot), 

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

3. kép: Csőminta tisztítás előtt és után

4. kép: Lerakódások a Hydro-Gélen

5. kép: Tisztítás előtti állapot 6. kép: Tisztítás utáni állapot
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azonban jelenleg még folyamatban van a technológia fejlesztése és az 
ivóvízvezetékekre történő alkalmazási feltételeinek vizsgálata.   

Nyitott kérdések, felvetések
Ha a rekonstrukcióval szembeállítjuk a mechanikus csőtisztítást, számos 
olyan kérdés merül fel üzemeltetőként, amely kapcsán nem minden eset-
ben egyértelmű, hogy mikor melyik mellett döntsünk egy adott terüle-
ten szükséges beavatkozáskor. A magyarországi piacon ivóvízvezetékek 
mechanikus csőtisztítását kínáló, jelenleg kevésnek mondható cégeket 
tekintve milyen fajlagos árakkal számolhatunk? A tisztítás során kide-
rülő, előre nem felmérhető műszaki okok (pl. nagymértékű csőszűkület 
okozta elakadás) vagy a technológiák alkalmazásából eredő esetleges 

károkozások (pl. bekötések sérülése) milyen mértékben növelik a fajla-
gos árat? A tisztítások során a csővezetékekkel foglalkozunk, de mi van a 
bekötésekkel? Mennyi időre oldja meg egy megfelelően kiválasztott me-
chanikus tisztítás az érintett területen a kapacitásbeli vagy vízminőségi 
problémákat, szemben egy teljes rekonstrukcióval? Új technológiák ese-
tében azok mennyire csőkímélőek, illetve üzemelő hálózatba alkalmaz-
hatóak-e? (Megfelelnek-e a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 8 § és 5. 
sz. mellékletében foglaltaknak?) A tisztítást követően szükséges-e csőbé-
lelés? Ha csőbélelés is szükséges, még akkor is megéri a rekonstrukcióval 
szemben? Üzemeltetői oldalról ilyen és ehhez hasonló kérdések, felveté-
sek merülnek fel, melyekkel a Fővárosi Vízműveknél külön csőtisztítással 
foglalkozó Kompetenciacentrum foglalkozik a tavalyi évtől.  

Felhasznált irodalom
Csővezeték-hálózatok tisztítása és a magyarországi tapasztalatok

(ÖKO-AQUA, X. Országos Víziközmű Konferencia, Debrecen 2006. június 14–16.)

(Lőrincz András, Umwelt-Technik Kft., Zimmer Péter, FV Rt.)

Összegző tanulmány, Ivóvízhálózaton alkalmazott tisztítási technológiák, módszerek 

összehasonlítása (Fővárosi Vízművek Zrt. – 2012. 03. 06., Dezső Tamás, Mihó László, 

Zimmer Péter, Zudor Tímea) 

Összefoglaló – Hydro-Gél csőtisztító technológia kísérleti tesztje (Dezső Tamás – FV 

Zrt., Ormay Tamás – OKFT Kft., 2015) 

Szárazjeges tisztítás tesztelésének összefoglalója (Varga Renáta – FV Zrt.)

Szárazjeges csőtisztítás előadásanyaga (Agriapipe Kft., Szabadics Zrt., Robotechnik 

Kft. által szervezett szakmai nap – 2018. január 24.; Csóka Gyula – Dunakút Kft.)

7. kép: Szárazjeges tisztítás 
előtti állapot

8. kép: Szárazjeges tisztítás 
utáni állapot

IVÓVÍZ-, SZENNYVÍZ- ÉS LEVEGŐTISZTÍTÁS KÖRNYEZETBARÁT UV TECHNOLÓGIÁVAL!

LIT DUNA Kft.
H-1148 Budapest

Nagy Lajos király útja 94/c.
o�  ce@litduna.hu

www.lit-uv.com

h i r d e t é s
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Az ólmot a Földközi-tenger különböző kultúrái már az antik időkben 
használták csővezetékként. Így például Ur városában (a mai Irak terü-
letén) találtak ólomvezeték-nyomokat. Különösen azonban a Római 
Birodalomban építettek be ólomvezetékeket a vízellátó rendszerekben 
nyomóvezetékként. Az újkorban ugyanakkor – szinte csak bekötések 
és belső hálózat létesítésére, de nagyon elterjedten – az 1800-as évek 
végétől az 1900-as évek közepéig. Németországban ugyan 1975-ben 
rendeletileg betiltották az ólomvezeték létesítését, de nem ez volt az ál-
talános helyzet. A furcsa gondolat: Nem ismerték a szakemberek az ólom 
mérgező mivoltát? Várni kellett a Flint városi (USA) katasztrófára, illetve a 
szigorított EU-direktívára? 

Úgy tűnik, igen.

Mi a fő probléma az ólommal?
Az ólomnak gyerekekre gyakorolt negatív hatásai főként a mentális fejlődés 
vizsgálatánál kerültek észrevételre. Leginkább az IQ-érték – vagyis az in-
telligenciateljesítések mértékének – negatív befolyásolása a legismertebb 
probléma. A legújabb kutatások azt jelzik, hogy a gyerekekre való ilyen 
jellegű hatásnak nincs küszöbértéke. Felnőtteknél egy legújabb tanulmány 
szerint összefüggés van a vér ólomtartalma és a megnövekvő általános ha-
landóság, valamint a megnövekvő halandóság kardiológiai okai között.

A szervetlen ólomvegyületeket az IARC egy új értékelése szerint be-
sorolták az „emberekre valószínűleg rákkeltő hatású” kategóriába (2A 
csoport). Nő a vér nemkívánatos ólomtartama.

Hogy és hol kerül ólom az ivóvízbe?
Fő forrása: ivóvízbekötések, belső hálózatok, szerelvények – ólomcsövek, 
rézcsövek, rozsdamentes acélok, ón-ólom forrasztások, műanyagok. Eu-
rópában (Magyarországon egyértelműen) a közműves hálózatok általá-
ban „ólom mentesek”. Ólomcsőgyárról nincs ismeretünk.

Az ólom mint az Egyesült Államok egyik fő 
egészségügyi problémája az ivóvízellátással 
kapcsolatban
A házi ólombekötések az USA-ban nagyon elterjedtek. Különösen az 
északkeleti államok régi városaiban és a közép-nyugaton gyakoriak. Itt 
az 1950-es évekig részben majdhogynem előírták őket.

A legutóbbi rendelkezésre álló becslések szerint gyanítható, hogy az 
USA-ban kb. 3,3 millió ólombekötés létezik, és van még mintegy 6,4 mil-
lió íves ólom összekötő elem.  

Az USA-ban számos esetben ólomtartalom-növekedést észlel-
tek, majdnem mindig valamilyen fertőtlenítő- vagy kezelésitechnoló-
gia-változtatás következményeként. Idézünk a híres flinti eset leírásából: 

 „2015-ben feltűnt az egykori iparváros Flintben (Detroit körzete), hogy az 
ivóvíz ólmot oldott fel, és számos polgár valószínűleg említésre méltó ólom-

mennyiséget vett magához.  Egy évvel előtte az 
ivóvízellátás forrását egy nagy tóról átállították 
egy helyi folyóra. A korrozív hatású víz ennek kö-
vetkeztében masszív kioldódást eredményezett 
az USA-ban általánosan jelen levő, ólomanyagú 
házi bekötésekből. Az eset mind nagyobb hullá-
mokat vert, egész nemzeti szintig. Mintegy 10 év-
vel ezelőtt egy hasonló eset már volt a fővárosban, 

Washington D.C.-ben. Az ólom házi bekötések abban az esetben is a mérge-
ző fém jelentős oldódásához vezettek az ivóvízben. Mindkét eset összecseng 
hasonló esetekkel a 19. század második felének és a 20. század elejének 
Amerikájában.” Egy amerikai cikk megoldásként mutat be egy eljárást az 
alábbiak szerint:

Az USA több mint 5000 közműves vízellátó rendszere megszegi 
jelenleg a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) ólomszennyezéssel kap-
csolatos rendeletét. A Great Water Tech cég a Mösslein Wassertechnik 
vállalattal kötött exkluzív szerződés alapján használja a Folmar Pipe Pro-
tection nevű eljárást az USA-ban, remélve, hogy megállítja a közüzemi 
vízellátókat és az iskolákat érintő problémát országszerte. A technológia 
megállítja a szennyezést okozó korróziót.

A Folmar Pipe Protection egy szabadalmaztatott, szilikátalapú kép-
ződmény, ami egy nagyon vékony, üvegszerű réteget képez a cső belső 
falán, elválasztva egymástól a fémet és a vizet. A Folmar Pipe Protection 
alkalmazás megakadályozza a korróziót és a pikkelyképződést, meggátol-
va az ólmot, a rezet és más fémeket attól, hogy korrózió segítségével a 
vízbe kerülhessenek. 

A cikk gondolataira Magyarország is meglehetősen gyorsan reagált. 
Az Agriapipe Kft. megkereste a Folmar-eljárás német kitalálóját, meg-
keresett referencia-vízműveket Németországban. A technológia kitűnő 
megoldás korrózióra hajlamos hálózatokra és más olyan esetekre, ahol 
valamilyen okból el kell választani a haszoncső belső falát a szállított 
médiumtól. Ólomcsöveknél is alkalmazható eredményesen. Gazdasági 
okokból azonban megfontolandó: az egész érintett hálózatszakaszba 
folyamatosan kell adagolni az anyagot a siker érdekében.

Magyarország
A továbbiakban megpróbálunk tájékoztatást adni néhány olyan tevé-
kenységről, mely megpróbált hazánkban is tenni valamit az „ólomügy” 
megoldása érdekében.

1. A MaVíz levele a közművek vezetőihez 
Tisztelt Tagszervezeti Vezető!

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített kötelezettség, hogy Ma-
gyarországon az emberi fogyasztásra szánt vízben az ólom megengedett 
koncentrációjára vonatkozó határérték 2013. december 26-ától megvál-
tozik. Ezek alapján 2013. december 26-ától az emberi fogyasztásra szánt 
víznek a fogyasztói csapnál meg kell felelnie a 10 μ/l határértéknek.

Az ólomhatárérték változásával kapcsolatos feladatok összetettsé-
gére és a probléma vízi közművekre gyakorolt, várhatóan jelentős hatá-
sára tekintettel Ólomhatárérték Stratégiai Munkacsoport került felállítás-
ra több MaVíz-munkaszervezet bevonásával, az érintett minisztériumok 
és az egészségügyi hatóságok együttműködésével.  Ismereteink szerint 

AZ ÓLOMüGY
Az elmúlt két évben hazánkban számos előadás, szakcikk, 
felmérés foglalkozott az ivóvíz ólomtartalmával, az ólom 
kedvezőtlen hatásával az emberi szervezetre. Egy furcsa 
gondolat: az ólomanyagú cső az egyik legrégebben 
alkalmazott, de már 40-50 éve „divatjamúlt” vízszállító eszköz. 
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hazánkban a termelt ivóvíz sehol sem tartalmaz fenti határérték feletti 
ólommennyiséget. Ennek tudatában feladataink az elosztóhálózattal, 
illetve a fogyasztói belső hálózattal kapcsolatban megteendő intézke-
désekre korlátozódnak.

A Stratégiai Munkacsoport elkészítette a 2013. év végi határidőig 
megvalósítandó feladatok listáját, melyben a további munka megala-
pozásául nélkülözhetetlennek tartja egy hiteles üzemeltetői adatbázis 
létrehozását az ivóvízhálózatban lévő ólomanyagú csövek és szerelvé-
nyek tekintetében. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi felkérésére 
megvalósult MaVíz-adatgyűjtés is kimutatta, hogy a hazai üzemeltetők 
legtöbbje nem rendelkezik az ivóvízhálózatban lévő ólomra vonatkozó 
adatbázissal.

Az Ólomhatárérték Stratégiai Munkacsoport a következő felhívással 
fordul a MaVíz üzemeltető tagszervezetei felé a 201-es kormányrende-
letben rögzített kötelezettség határidőre történő teljesítése érdekében:
•	 A	víziközmű-szolgáltató	a	lehető	leghamarabb	kezdje	meg	az	ivóvíz-

hálózatban lévő ólomanyagú csövek és szerelvények (pl. ólomanyagú 
bekötések) felmérését. 

•	 Tervezze	az	ólomanyagú	hálózati	elemek	cseréjének	ütemezését	(te-
kintettel a 2013. december 26-i határidőre), és végezzen kalkulációt 
ennek várható költségére.

•	 Végezzen	célzott	vízminőség-vizsgálatokat	az	év	végéig	legalább	két-
szer a fogyasztói csapnál mérhető ólomkoncentrációra vonatkozóan 
(kiemelten fontos a helyes mintavétel). 

•	 Lehetőség	 szerint	 mérje	 fel	 a	 fogyasztói	 ivóvízhálózat	 anyagát	 (pl.	
főmérőnél vízóra-leolvasáskor), illetve kezdje meg a belső hálózatok 
ellenőrzésének fontosságát kommunikálni a fogyasztó felé.

A Magyar Víziközmű Szövetség Ólomhatárérték Stratégiai Munkacso-
portja kéri az üzemeltető tagszervezeteket, hogy a jogszabályi köte-
lezettségnek való megfelelésből adódó feladatok mielőbbi megkez-
désével segítsék a víziközmű-ágazat érdekképviseleti munkáját és a 
kormányzati együttműködést. A kérés végrehajtásának történetéről 
nincs ismeretünk.

2. A Fővárosi Vízművek lépései
Hornyák Rudolf osztályvezető előadása a Pollack EXPO-n 
2018. 03. 01-én „Ivóvízbiztonsági kockázatok – ólom az 
ivóvízben” címmel. Az 5400 km hosszú hálózaton nincs 
ólomanyagú cső. A kereken 230 000 db bekötésből 4400 
ólomanyagú, emellett műanyag bekötéseknél is gyakran a 
mérőkötés és a közcsőre csatlakozás ólomból készült. 1997 
és 2016 között 26 000 ólombekötést cserélt ki a Fővárosi 
Vízművek.

A jövő cserepolitikája:
•	 Meghibásodás	esetén	teljes	vezetékcsere	>	szolgáltató	sa-

ját forrásából
•	 GFT-kben	szerepeltetve	>	ellátásért	felelős	forrásából
•	 Pályázati	forrásból	>	folyamatban,	KEHOP	2.1.5
•	 A	maradék	ólomanyagú	vezetékek	cseréjének	forrás	igénye	~1,0	Mrd	Ft

3. Az OKI EFOP-1.8.0 – VEKOP-17000001-2017 C.1 
projektrészének néhány figyelemre méltó megállapítása
Fenti pályázat egyik része a lakosság ivóvíz-eredetű ólombevitelének 
felmérése és értékelése. A témakör fő célja, hogy a lakosság körében 
csökkenjen az ivóvízből származó ólomfogyasztás, személyre szabott 
kockázatértékelés és tanácsadás révén. A projekt elsődleges feladata 
annak felmérése, hogy mely területeket és a lakosság körülbelül mekko-
ra  hányadát érinti a határérték feletti ólomtartalom a csapvízben.

Az ólommal kapcsolatban vett vízminták eredménye:

Ez statisztikai szempontból nem rossz arány, de csak statisztikai 
 szempontból. A 100 µg/l feletti értékek rendkívül veszélyesek egészség-
ügyi szempontból. A projekt rendkívül nagy súlyt helyez a lakossági tájé-
koztatás fejlesztésére. 

Tevékenységek:
•	 Interaktív	honlap
 - Tájékoztató anyagok
 - Térképes keresési lehetőség – ólomkockázat
 - Döntési fa
•	 Nyomtatott	lakossági	tájékoztatók
•	 Felkészítési	napok	szervezése
•	 Egyéni	tanácsadás
 - védőnők, EFI-k, közegészségügyi hatóságok
•	 Nyitott	laboratórium	
 - évente 1000 jelentkező részére ingyenes ólomvizsgálat ivóvízből
•	 Kommunikációs	kampányok

A tájékoztatással kapcsolatos többszöri „külsős” vélemény: ezt a tevé-
kenységet óvatosan kell kezelni, nehogy pánikkeltés legyen a nem kívánt 
eredmény. Kiemelkedő és nagyon hasznos pont a nyitott laboratórium 

gyakorlata. A fogyasztók 
élnek is vele az alábbi 
ábra szerint.

Egyértelműen meg-
állapítható a viszonylag 
sok kifogás (20%), vala-
mint az előzetes kifolya-
tás szükségessége.

4. Összefoglalás
A lakosság egészsége 
ér dekében hazánk-
ban ko molyabban kell 
foglal kozni az „ólom az 
ivó vízben” kérdéssel.  

Egy részt a közművek mindent kövessenek el az ólom anyagú bekötések 
meg  szüntetésére, másrészt a fogyasztókat nagy körültekintéssel meg kell 
nyer ni a saját egészségük védelmében teendő együttműködésre.

2015 2016 2017

Mintaszám 3531 3123 3028

Legnagyobb érték (|ug/l) 163 150 325,1

Határérték feletti 
eredmények száma(db)

97 71 45

Határérték feletti 
eredmények aránya (%)

2,75 2,27 1,49

Megfelelőségi arány 97,3 97,7 98,5
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felértékelődött. Akik csak építeni tudnak, azok 
alvállalkozók lesznek. 

Zs. L.: Igen, és az alvállalkozók alvállalkozói. Ez 
az alvállalkozói lánc elfedheti a felelősség megál-
lapítását hibás teljesítés esetén.  Gyakran hallani, 
hogy aki elvállalta, nem is vesz részt a  munkában, 
olyanoknak adja tovább, akik sokszor szakérte-
lem híján vannak. Mire jó ez a láncolat?

K. T.: Az alvállalkozók bevonása elkerülhetet-
len, aminek két alapvető oka van. Egyrészt az 
alvállalkozók bevonása olyan kapacitásbőví-
tést jelent, ami éppen akkor és az adott felada-
tot tekintve szükséges, másrészt vannak olyan 
szakfeladatok, amiket a fővállalkozó nem tud 
elvégezni. 

Tehát nem érdemes létszámot növelnem 
átmeneti időre, és nem éri meg speciális mun-
ka miatt technológiát fejleszteni. Az minden 
kivitelezőnek, de más szervezetnek is érdeke, 
hogy arra koncentráljon, amiben erős. Nálunk, 
a Szabadics Zrt.-nél nem engedjük, hogy az 
alvállalkozóink továbbadják a munkát. A velük 
kötött szerződéseink meglehetősen szigorúak 
e tekintetben és a minőségi munkavégzést 
illetően is, hiszen a teljesítésért mi vagyunk a 
felelősek. Részletekbe menő, belső minőségi 
átvételeket tartunk, a csővezetékeket meg-
kamerázzuk, a visszatöltött föld tömörségét 
helyszíni vizsgálatokkal ellenőrizzük stb., és 
ezeken túlmenően a számla kifizetéséből visz-
szatartunk bizonyos részt, vagy bankgaranciát 
kötünk ki az utólagosan jelentkező hibajavítá-
sok fedezetéül.

Zs. L.: És a kicsik?
K. T.: Sokan vannak, és sokfélék. Tudásban és 
megbízhatóságban is. Ha a három csoportot 
nézem, a nagyok súlyuknál fogva meghatáro-
zók és stabilak, a kicsik a piaci réseket töltik ki, 
és jól tudnak illeszkedni a változó helyzetek-
hez, többnyire alvállalkozóként vesznek részt a 
folyamatokban.

Zs. L.: És a közepes méretű cégek?
K. T.: Helyüket, illetve helyzetüket elsősorban 
abbéli képességük dönti el, hogy mennyire 
jártasak projektek lebonyolításában. Ugyanis 
a kivitelezéshez sokan értenek így vagy úgy, 
de projektek lebonyolításában csak egy részük 
járatos. Azok a cégek tudnak meghatározóak 
lenni, melyek kinevelték saját „írástudóikat”, 
akik a tervezéstől kezdve az utólagos elle-
nőrzésekkel bezárólag mindenre képesek. Az 
elmúlt években mi is rengeteg pénzt és időt 
fordítottunk arra, hogy a projektvezetőink ne 
csak műszaki értelemben legyenek a projektek 
gazdái, hanem partnerei tudjanak lenni akár 
korábban a PIU-szervezeteknek, ma pedig az 
NFP-s kollégáknak. Ez az utóbbi 5-10 évben 

ZSebők lajoS
főszerkesztő

Zsebők Lajos: Kezdjük a szereplőkkel, úgy ér-
tem, miként lehet csoportokba sorolni és érté-
kelni a vízközmű-beruházások kivitelezőit?
Kovács Tamás: Vannak a nagyok, mint például 
a Veolia–SADE, a Strabag, a Swietelsky vagy a 
Colas Csoport. Ezek multinacionális cégek, nagy 
tőkeerővel, tudással, és az építőipari kivitelezés 
szinte teljes spektrumának szereplői. Minden-
hol ott vannak, nagyon komoly versenytársak. 
A következő csoport a közepes nagyságú cégek, 
ahol már vegyesebb a kép. Jórészt hazaiak, ide 
tartozunk mi is. Ezek a középvállalkozások már 
sokkal érzékenyebbek a piac változásaira.

Zs. L.: Mit jelent ez éves árbevétel szempont-
jából?
K. T.: Tartalékhangon 10-15 milliárd forintot, 
de az árbevételt, illetve annak hullámzását 
nagymértékben befolyásolja, hogy éppen 
milyen a piac, és milyen a cég üzletpolitikája, 
mi az, amire rá akar mozdulni, amit meg akar 
szerezni. Van olyan cég, amelyik elsősorban 
EU-forrásokból finanszírozott programok meg-
valósításában vesz részt – ilyenek vagyunk mi 
is –, és van olyan, amelyik a piacon megjelenő 
egyéb igényeket elégíti ki, például ipari léte-
sítmények közműveit építi, azonban mindkét 
irányultság ki van téve a rendelésállomány 
hullámzásának. Mi például jól teljesítettünk a 
KEOP-os beruházások megvalósításával úgy 
2015-ig, és a most induló KEHOP-os beruházá-
sok is ellátnak majd reményeink szerint munká-
val bennünket. De közte volt egy hullámvölgy, 
mert utóbbiak árbevételei csak ez év végén és 
a jövő évben jelennek meg. 

A KIVITELEZŐ SZEMÉVEL

Előző lapszámunkban a tervező szemszögéből tekintettük 
át a víziközmű-beruházásokat, most következzék, hogyan 
látja ugyanezt a kivitelező. Ez önmagában is érdekes lehet, 
hát ha még figyelembe vesszük azt a gyakran felbukkanó 
véleményt, hogy egy-egy elkészült létesítmény a 
kivitelezés hiányosságai miatt nem hozza a várt eredményt. 
Ki fog derülni, ez nem általánosítható. 

INTERJÚ KOVÁcS TAMÁSSAL, A SZABAdIcS ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL
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tervezőintézettől. Ha saját, ha kül-
ső a szaktervező, hasonlóképpen 
rendelkezik, rendelkezhet szak-
tudással, mint a korábbi tervezők. 
Ami még lényegesebb, hogy a ter-
vezésre ajánlatot tevő kivitelező 
felelősséggel tartozik a megoldás 
helyességéért, és ha valami gond 
van, neki kell helytállnia. Másrészt 
pedig a pályázat során, ha az ere-
detitől eltérő műszaki megoldást 
tartalmazó vállalkozói javaslat van, 
arról a mérnökszervezet mond 
szakmai értékelést, hogy egyen-
szilárdságú-e az elvárásokkal.

Zs. L.: Egy ilyen helytállás utó-
lagosan orvosolhatja – ha egyál-
talán orvosolja – a helyzetet. Az 

elején kellene.
K. T.: Ezt a „mérnök” biztosítja. Ő az, aki az 
egész beruházás folyamatában műszaki elle-
nőrként folyamatosan vizsgálja a megvalósítás 
minőségét, de ő az, aki egy korábbitól eltérő 
megoldást jóváhagyhat, elfogadhat már a ter-
vezés fázisában is. 

Zs. L.: Az miként lehetséges, hogy ugyan még 
nem lehet tudni, milyen lesz a tisztítástechno-
lógia, de a kiírásban megjelenik a megvalósí-
tásra szánt pénzösszeg.
K. T.: Ezen beruházások mindegyike rendel-
kezik már előtervekkel, melyek tartalmazzák a 
becsült költségeket. Ezek hol megfelelőek, hol 
pedig nem, és ez utóbbiak valóban okozhat-
nak gondokat. Hogy ezeket a gondokat miként 
lehet megoldani, attól függ, mennyire rugal-
mas az a pénzügyi keret, ami rendelkezésre áll 
az adott munkához. A szabály az, hogy a költ-

ségkeretet 15%-kal az IH növelhe-
ti, de efelett 30%-os mértékig kor-
mánydöntés szükséges hozzá. Ezt 
meghaladó költségigény esetén a 
beruházás nem valósítható meg.

Zs. L.: Nézzük most az adott beru-
házás szereplőit. Ott van az NFP, 
az önkormányzat, a kivitelező és 
a szolgáltató, mindegyik a saját 
érdekével. Az NFP azt mondja, az 
adott költségkeretből  valósuljon 
meg és működjön a létesítmény, 
az önkormányzat azt, hogy le-
gyen jó a vízminőség, és legyünk 
minél előbb túl rajta, a kivitelező, 
hogy amellett, hogy képes le-
gyen teljesíteni a mű az elvárta-
kat, a költségek legyenek a lehető 

verseny megnyitásakor, illetve újranyitásakor. 
A nyertessel az NFP és az érintett önkormány-
zat alkotta konzorcium köt szerződést. 

Zs. L.: Ki készíti a terveket? Miként lehet, hogy 
a kivitelező a meglévő tervektől eltérő megol-
dással is pályázhat?
K. T.: A pályázat kiírásakor a létesítmények en-
gedélyezési szintű tervekkel rendelkeznek. Ezek 
a beruházások többnyire „sárga könyvesek”, te-
hát a pályázatokat a kiviteli tervek elkészítésére 
és a kivitelezésre egyszerre, illetve együtt írják ki.

Zs. L.: És ha a kivitelezőnek nincs tervezőgár-
dája? És egyáltalán, egy másik megoldással, 
másik technológiával felülbírálhatják a szak-
tervezőt? Mi a garancia arra, hogy ez a megol-
dás megfelelő lesz?
K. T.: Ha nincs a pályázónak saját tervezőrész-
lege, akkor a tervezést megrendeli valamelyik 

Zs. L.: Hol tartunk ma Magyarországon a vízi-
közművek építéstechnológiáit illetően? 
K. T.: Ha a korábbiakhoz viszonyítok, akkor hatá-
rozottan fejlődtünk. Ha szétnézünk Európában, 
nagyon hasonló módon építjük a létesítménye-
inket. Ugyanazokat a gépeket, eszközöket, épí-
tési segédanyagokat használjuk, mint ők.

Zs. L.: És ugyanúgy értünk hozzá, ugyanakko-
ra a technológiai fegyelem is?
K. T.: Ez biztos, hogy változó, én magunkról 
tudok beszélni. A Szabadics Zrt.-nek van egy 
száz százalékban magántulajdonú cége, az 
Aqua Consult Hungary Kft., ami kifejezetten a 
speciális munkákat végzi. Így koncentrálni tud-
juk a szakértelmet, ami garantálja a minőséget. 
Nem kell minden alkalmazottnak érteni példá-
ul a vasbetonszereléshez, elég, ha az ért hozzá, 
aki a munkát elvégzi. De ő értsen igazán hoz-
zá. Azt is el kell mondani, hogy a technológiai 
fegyelem betartása elsősorban a megrendelő 
elvárásaitól függ. Ebben a tekintetben pedig 
mind a vízművek, mind a társulások vezetői, 
mind a mérnökszervezetek kemények, hisz itt 
mindenkinek komoly jogi felelőssége van. 

Zs. L.: Ha a szaktudásnál tartunk, miként tud-
ják ezt fenntartani? Van elegendő utánpótlás?
K. T.: Itt, a nyugati határ közelében mi is ki va-
gyunk annak téve, hogy a jó szakemberek kül-
földre menjenek dolgozni, azonban a jelenlegi 
szakemberállományunk több mint fele jó tíz 
éve itt dolgozik a cégnél. Ők kötődnek hozzánk, 
és sikerrel igyekszünk megtartani őket. Ebben 
szerepe van nyilvánvalóan a jövedelemnek, de 
meggyőződésem, hogy annak is, hogy a Sza-
badics Zrt. egy erős brand, és ez valamelyest 
az új belépőknél is működik. Természetesen 
a jövőben is szükségünk van szakemberekre, 
ezért erős a kapcsolatunk a szakmunkáskép-
zéssel, hozzánk járnak gyakorlatra a fiatalok, 
és külön jövedelmet biztosítunk nekik erre az 
időre. Nem mondom, hogy tolonganak, de be 
tudunk hozni pályakezdő szakmabelieket is. 
Pont ezért a jövőben erősíteni akarjuk az egye-
temekkel való együttműködésünket is.

Zs. L.: Ha már idáig elértünk, beszéljünk most 
a vízminőség-javító programról, ami a vízmű-
vesek számára jelenleg a leginkább meghatá-
rozó folyamat. Hogy néz ez ki?
K. T.: Ez úgy néz ki, hogy az éves fejleszté-
si lehetőségeket egy kormányhatározat írja 
le, amit az országot hat régióra bontva egy 
előminősítő eljárás követ. Ennek keretében a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda kiválasztotta 
azt a négy-négy kivitelező szervezetet, amely 
a közbeszerzési pályázaton ajánlatot adhat a 

Csatornaépítés

A keszthelyi iszaprothasztó torony
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szolgáltatóknak nem siránkozni 
kéne a veszteségeik miatt, hanem 
akár külföldön is munkát vállalni-
uk a mélyépítési kivitelezésben. 
K. T.: Vállalkozni még csak tudná-
nak, de a baj az, hogy a projekte-
ket meg is kell valósítani. De félre 
a tréfát, ilyen nem várható el egy 
szolgáltató cégtől. A kivitelezés, 
illetve a piaci szereplés sok egyéb 
nehézség mellett kockázatot je-
lent, melyet nem lehet bevinni a 
vízellátó szervezetekbe. A vízellá-
tást nem szabad a piac hatásainak 
kitenni.

Zs. L.: Milyennek látja a MaVíz-et? 
Elég kevés kivitelező lépett be a 
szövetségbe. Én ezt azzal magya-

ráztam, hogy nem a vízművek a megrendelői, 
vevői az építési munkáknak.
K, T.: A vízművek ugyan nem a legnagyobb ve-
vőink, de fontos szakmai és stratégiai partne-
reink. Fontosnak tartom, hogy legyen köztünk 
folyamatos párbeszéd, ez mindig előrevisz. A 
megegyezés nagyon sokszor a jó személyes 
kapcsolatokon múlik. 

Mint korábban mondtam, egy csomó do-
logban egyetértésre kell jutnunk a kivitelezés 
során. Ehhez meg kell ismernünk egymás igé-
nyeit, mert a megoldást így lehet megtalálni. 
Meggyőződésem, ha megismerjük a vízműves 
tudást, szemléletmódot, ez nemcsak nekünk, a 
szolgáltatóknak is hasznára válik. Ehhez jó ke-
retet biztosít a MaVíz. 

Zs. L.: Végül egy távoli kérdés. Mit jelent 
Önöknek, mélyépítési kivitelezőknek a globá-
lis éghajlatváltozás?
K. T.: Földi méretekben az egészséges ivóvíz 
és a szanitáció biztosítása hatalmas kérdés. 
Ez a külpiacokon nekünk munkalehetőséget 
jelenthet, de hazagondolva, az időjárás szél-
sőségesebbé válása hatékonysági és munka-
védelmi kérdéseket vet fel, mert tevékenysé-
günket többnyire a szabad ég alatt végezzük. 
Esőben nem lehet dolgozni, a felázott talajra 
nem lehet géppel rámenni, a hőségben lassul 
a munka, ami a költségekben is megjelenik. 
Másik oldalról közelítve a kérdést, mi igazán el-
kötelezettek vagyunk a környezetvédelmet, a 
fenntarthatóságot illetően, hiszen az általunk 
végzett víziközmű-beruházások, akár a vízellá-
tásra, akár a szennyvízelvezetésre gondolunk, 
jórészt éppen a globális éghajlatváltozás adta 
kihívásokra ad választ.

Zs. L.: Köszönöm az interjút.

Zs. L.: Következzen a közmű-rekonstrukció. Mi 
erről a véleménye?
K. T.: Azt látom, hogy alig folynak az országban 
közmű-rekonstrukciók. Hogy ennek pontosan 
milyen következményei vannak, illetve lesznek, 
azt a szolgáltatók tudják jobban megítélni. Én 
azt gondolom, ha nem lesznek rá források, a 
szolgáltatás színvonala lassan, de biztosan 
romlani fog. A mi oldalunkról nézve nekünk, ki-
vitelezőknek a rekonstrukciók beindulása piaci 
lehetőségeket jelent.

Zs. L.: A felújítási munkák egészen más felké-
szültséget, építéstechnológiát és felszerelést 
kívánnak, mint a fejlesztés. Fel vannak rá ké-
szülve?
K. T.: Ez igaz, de javarészt már most is képesek 
vagyunk felújításokat elvégezni, ugyanakkor a 
teljes átállás sem fog gondot okozni, csak már 
kezdődjék. A jelenlegi, ivóvízminőség-javítást 
szolgáló beruházások mind tartalmaznak re-
konstrukciót, tehát azért a tapasztalat megvan 
az ilyen jellegű munkákban.

Zs. L.: Addig külföldön is lehet építeni, a víz-
diplomácia hatalmas lehetőséget lát benne.
K. T.: Mi is igyekszünk, elsősorban Szerbiában 
és Romániában vagyunk jelen. Létrehoztunk 
egy közös céget, a HWTC-t a Hidrofilt Kft. és a 
Controlsoft Kft. részvételével, mert úgy gon-
doljuk, hogy azt a tudást, amit magunkba 
szívtunk, külföldön is el lehet és el is kell adni. 
Ezt a vízdiplomácia támogatja is. Nemrég nyer-
tünk egy pályázaton, melynek keretében a Fü-
löp-szigeteken egy Balaton nagyságú tavat kell 
megmentenünk szennyvíztisztító építésével.

Zs. L: Erről jut eszembe, mi a véleménye ar-
ról az álláspontról, miszerint a víziközmű- 

 legalacsonyabbak, és akkor jön a szolgáltató, 
aki azt szeretné, hogy a víztisztítás hatékony 
legyen, a beruházás tegyen rendbe mindent, 
olyat is, ami nem a fejlesztés része, jogosan 
hivatkozva arra, hogy a vízminőséget csak ez 
garantálja. Hogyan lesz ebből egyetértés?
K. T.: Úgy, hogy amikor megfogalmazódik a 
fejlesztési igény, valamennyi szereplőt bevonva, 
rögtön az elején minden lényeges kérdésben 
egyetértésre kell jutni. A vízminőség-javító prog-
ramnál különösen érzékeny szereplők az önkor-
mányzatok. Ennek oka, hogy a víztisztító léte-
sítményeknél nehezen érzékelhető az a többlet, 
amit az egészségügyi határértékeknek már 
megfelelő vízminőség ad, míg pl. egy szenny-
vízberuházásnál egyértelmű a beruházás több-
lethozadéka. Ennél már csak a szolgáltatókra, il-
letve a véleményükre kell jobban odafigyelnünk, 
mert végső esetben nem veszi át a létesítményt 
üzemeltetésre. Általánosságban elmondható, 
hogy azok a projektek a sikeresek, ahol már a 
projekttervezés időszakában az önkormányzat 
partnernek tekinti a szolgáltatót, és a projekt az 
ő véleményüket is kikérve fogalmazódik meg. 
Ha nincs jó viszony az önkormányzat és a szol-
gáltató között, és a szolgáltató gyakorlatilag csak 
a közbeszerzés megjelenésekor szerez tudomást 
a projektről, akkor ott lesznek anomáliák.

Zs. L.: Volt már ilyenre példa Önöknél?
K. T.: Nem, de nem is szeretném, ha ez felve-
tődne, ezért nekünk tiszteletben kell tartanunk 
a szolgáltatók elvárásait. Emellett a kivitelezési 
munkát üzemelő rendszereken kell végeznünk, 
ami folyamatos és jó együttműködést kíván a 
mindennapok szintjén is.

Zs. L.: Milyennek látja a szolgáltatók hozzáál-
lását, magatartását, szakértelmét ezekben az 
egyeztetési, építési folyamatokban?
K. T.: Azt mondhatom, hogy nagyon ritka ki-
vételtől eltekintve konstruktívak, és igencsak 
értenek a szakmájukhoz.

Zs. L.: Ha ennyi a garanciális elem a jó minő-
ségű tisztítóművek elkészítéséhez, hogyan le-
hetséges az, hogy ezek egy része nem biztosít-
ja azt a vízminőséget, amire létesítették?
K. T.: Ezeket szerintem nem lehet egy meg-
határozó okra visszavezetni. Van úgy, hogy a 
nyers víz tényleges minősége eltér attól, amit 
a technológia tervezésekor figyelembe vettek. 
A másik ok, hogy a technológia terv szinten 
sem adja a megfelelő megoldást, és van olyan 
is, hogy a kivitelezés során nem azt vagy nem 
úgy építi meg a kivitelező, ahogy kellene. Ezért 
viszont ő a felelős, mondhatnám, ő viszi el a 
balhét. Ki kell javítania a hibát.    

Biogáztermelés
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A XX. sz. végén a Magyarországon (is)
bekövetkezett politikai-gazdasági rendszer-
váltás logikus következménye volt az 
a törekvés, hogy az ország teljes jogú 
tagja legyen a minden tekintetben 
fejlettebb Európai Uniónak. A felvételnek/
csatlakozásnak egyik alapvető feltétele 
volt a jogharmonizáció, mely kiterjedt a 
közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra, valamint 
a kommunális szennyvízelvezetésre és 
-tisztításra. 

Az említett jogharmonizáció az ivóvízellátás területén a 201/2001. 
sz. Korm. rendelet, míg a szennyvizek tekintetében a 28/2004. sz. 
KvVM-rendelet formájában valósult meg. Alapvetően mindkét rendelet-
nek egy-egy európai uniós szabályozás jelenti az alapját: a 201/2001. sz. 
Korm. rendeletnek a 98/83 sz. EU-direktíva, míg a 28/2004. sz. KvVM-ren-
deletnek a 91/1991 sz. EK-direktíva. Azért használom az „alapvetően” 
kifejezést, mert mind az ivóvízre, mind a szennyvízre vonatkozó hazai 
szabályozás bizonyos komponensek tekintetében – véleményem szerint 
minden reális szakmai indokot nélkülözve – jelentős szigorítást tartal-
maz a megfelelő EU/EK-direktívákhoz viszonyítva.

A 201/2001. sz. Korm. rendelet az ország számára teljesítendő határ-
időket is tartalmazott: 2006 év végéig minden településen biztosítani 
kellett (volna) bórra, fluoridra, nitritre vonatkozóan – és a 30 µg/l-nél 
nagyobb arzénkoncentrációjú ivóvizek tekintetében – az új határértéke-
ket. Ezt követően 2009 év végéig minden településen biztosítani kellett 
(volna) az új határértéknél kisebb arzénkoncentrációt a szolgáltatott 
ivóvízben. A 201/2001. sz. Korm. rendeletben megjelölt határidők tel-
jesítésére nem került sor. A teljesség igénye nélkül érdemes áttekinteni 
az eltelt bő két évtized történéseit, többé-kevésbé időrendi sorrendben.

A XX. sz. utolsó negyedévében a magyarországi közüzemi ivóvízel-
látásban jelentős problémát okozott a ’80-as évek elején az OKI által 
feltárt, akkor még csak az Alföld déli részére korlátozódott 50 µg/l fe-
letti arzénkoncentráció egyes települések szolgáltatott ivóvizében. Az 
észlelést nem teljes körű felmérés követte, melynek véleményem sze-
rint az is hibája volt, hogy az 50 µg/l-nél kisebb koncentrációk pontos 

megadására nem került sor, az adatbázisokban csak jelezték, hogy az 
adott településen nincs szükség beavatkozásra. Ennek következtében a 
felmérés adatainak nagyobb része (<50 µg/l) a ’90-es években használ-
hatatlanná vált. A felmérést követően kormányprogram kidolgozására, 
majd a program megvalósítására került sor annak érdekében, hogy 
Magyarországon teljesüljön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ar-
zénre vonatkozó ajánlása (<50 µg/l), mely a WHO 1984-ben megjelent 
ajánlásában (Guidelines for Drinking Water Quality) szerepelt. Az 1989-
ben megjelent „Ivóvízszabvány”-ban az arzénre megállapított 50 µg/l 
határértéket a szolgáltatott ivóvízben csaknem minden településen 
sikerült biztosítani a ’90-es évek közepére. A WHO 1993-ban megjelent 
újabb ajánlásában jelentős változtatásokra került sor: több, elsősorban 
az emberi egészségre rendkívül veszélyesnek tekintett komponens 
határértékét drasztikusan csökkentették, így pl. az arzén esetében 50 
µg/l-ről 10 µg/l-re. 

A vízügyi államigazgatás felemás módon reagált a WHO új ajánlásá-
ban szereplő drasztikus arzénhatárérték-csökkentésre. Először azt han-
goztatták, hogy nekünk nem a WHO ajánlásait, hanem az Európai Unió 
szabályozását kell figyelembe vennünk, és az érvényben lévő 80/778/
EK-direktívában szereplő 50 µg/l arzénre vonatkozó határérték kell, 
hogy iránymutató legyen számunkra. Ez a vélemény – többek között – 
két fontos tényt hagyott figyelmen kívül. Ebben az időszakban (1993-
1994) már hosszabb ideje dolgoztak a 80/778/EK-direktíva átdolgozásán, 
korszerűsítésén, az új szabályozás elfogadása és megjelentetése egy-két 
éven belül várható volt. Másrészt a WHO 1993-ban kiadott ajánlásának 
kidolgozásában elsősorban az Európai Unió tagországainak szakértői 
vettek részt. Nehéz elképzelni, hogy ugyanazok a szakemberek más vé-
leményt hangoztatnak WHO-szakértőként, mint EU-szakértőként. A víz-
ügyi államigazgatás a fenti véleményének időszakos fenntartása mellett 
1994-ben megbízást adott a VITUKI-nak annak megállapítására, hogy a 
WHO 1993-ban kiadott ajánlása milyen feladatokat jelent Magyarország 
számára, és mekkora lehet az adott feladatok teljesítésének költségigé-
nye. A megbízás korlátozott költségvetése miatt felmérések végzésére 
nem volt lehetőség, így a VITUKI – és alvállalkozói – elsősorban becs-
léseket végeztek. 1995 májusában az EU hivatalos közlönyében megje-
lent a 80/778/EK-direktíva módosításának javaslata, mely a határértékek 
tekintetében csaknem teljesen azonos volt a WHO 1993-ban kiadott 
ajánlásában szereplő koncentrációértékekkel, így az arzénre vonatkozó 
határérték 10 µg/l volt. 

Az angliai Water Research Centre (WRc) és a VITUKI Consult Rt. 1995 
januárjában három „visegrádi ország” (Csehország, Szlovákia és Ma-
gyarország) szakemberei számára kétnapos szimpóziumot szervezett, 
melyen az EU és a WHO meghívott szakértői az ivóvízre vonatkozó új 
EU-direktíváról tartottak ismertetést. Sajnálatos módon a vízügyi állam-
igazgatás csak a szimpózium megnyitásán képviseltette magát – idő 
hiányában. Az EU szakértői ezen a szimpóziumon egyértelművé tet-
ték: a csatlakozási kérelmek pozitív elbírálásának – több más mellett – 
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 alapvető feltétele a kidolgozás alatt álló ivóvízdirektíva elfogadása, be-
építése az adott országok jogrendjébe. 

1995 májusától már csaknem biztossá vált, hogy a megjelenő EU-
direktívában az arzén 10 µg/l-es határértékkel jelenik meg. Ez jelentős 
elkeseredést, valamint ellenkezést váltott ki a víztisztítással foglalkozó 
hazai szakemberek és ennek következtében a (várhatóan) érintett víz-
művek és a vízművek tulajdonosai körében. A vízügyi államigazgatás-
tól kezdve az érintett vízművekig azt gondolhatták, hogy az elmúl tíz 
év erőfeszítései teljesen értelmetlenné válnak, hiszen a nagy anyagi 
áldozatok árán biztosított, 50 µg/l-nél kisebb arzénkoncentráció már 
nem jelenti az EU-direktívának való megfelelőséget, újabb (és ki tudja? 
még újabb?) határértékeknek kell megfelelnie a szolgáltatott ivóvíznek. 
Mindezek tudatában sem tekinthető indokoltnak, és nem érthető, hogy 
sem a vízügyi államigazgatás, sem a (várhatóan) érintett víziközmű-szol-
gáltatók nem tettek határozott lépéseket a 10 µg/l arzénhatárérték biz-
tosításához szükséges műszaki megoldások országos és specifikusan 
helyi alkalmazhatóságának megállapítására.

A 10 µg/l-nél kisebb arzénkoncentráció racionális műszaki meg-
oldásainak keresése helyett a hazai szakemberek egy jelentős része a 

„csodavárásra” váltott. Jelentős időt és energiát fordítottak arra a tevé-
kenységre, melynek célja Magyarország számára a 10 µg/l-nél nagyobb 

„egyedi határérték” biztosítása volt. A racionális műszaki megoldások 
szisztematikus feltárása közben könnyen el lehetett volna jutni ahhoz 
a felismeréshez, hogy a vas- és mangántalanítási eljárások – megfelelő 
módosításokkal – alkalmasak lehetnek megfelelő mértékű arzéneltávo-
lításra, és ennek megfelelően a 10 µg/l határérték biztosítására is. A vas- 
és mangántalanítási technológiák létesítését Magyarországon a víztisz-
títással foglalkozó szakemberek egyetlen alkalommal sem ellenezték. A 
vízbázisokon végzett vizsgálatok tapasztalatai szerint nagyon ritkán for-
dult elő határértéket meghaladó arzénjelenlét határértéket meghaladó 
vas és mangán nélkül. Logikusnak tűnt – és utólag igazolódott is –, hogy 
a módosított (koaguláns adagolással és a homokszűrési kapacitás nö-
velésével kiegészített) vas- és mangántalanítási technológia biztosítani 
tudja a 10 µg/l-nél kisebb arzénkoncentrációt a tisztított vízben.

Az 1998-ban a tagállamok által elfogadott, ivóvízre vonatkozó 98/83 
EU-direktíva tervezetének 1995 májusában történt megjelenése és a 
201/2001. sz. Korm. rendelet 2001 októbere közötti időszak elegendően 
hosszú lehetett volna arra, hogy alapos előkészületek  megvalósítására 
kerüljön sor. Az említett időszak egy része a már említett „csodavá-
rás”-sal, valamint a 201/2001. sz. Korm. rendelet kidolgozásával telt el. A 
201/2001. sz. Korm. rendelet – többek között – az egyes komponensek 
határértéke mellett tartalmazta azon települések listáját is, melyek ön-
kormányzata célzott támogatást vehetett igénybe az ivóvízre vonatkozó 
új határértékek biztosításához szükséges beruházásokra.

A támogatásra jogosult települések kijelölése annak alapján történt, 
hogy az adott településen szolgáltatott ivóvízben határértéket megha-
ladó koncentrációban volt jelen a bór-, a fluorid-, a nitrit-, az arzén- és az 
ammóniumion. A szükséges adatokat a ’90-es évek végén az egészség-
ügy által megvalósított Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram 
(NEKAP) keretében végzett vizsgálatok szolgáltatták. Sajnálatos, hogy 
a vízügyi államigazgatás nem rendelkezett megfelelő minőségű saját 
adatbázissal, melyet felhasználhatott volna a támogatásra jogosult te-
lepülések kijelöléséhez. A NEKAP-nak elévülhetetlen érdeme, hogy nél-
külözhetetlen alapadatokat biztosított a 201/2001. sz. Korm. rendelet te-
lepüléslistájának kialakításához, de ez az adatbázis „féloldalas” volt, ami 
nem róható fel a NEKAP hiányosságaként.

Az egészségügyi szervezetek feladata a szolgáltatott ivóvíz minő-
ségének megállapítása, értékelése, valamint kedvezőtlen vízminőség 

esetén beavatkozások, intézkedések kezdeményezése, melyek ad ab-
szurdum az ivóvíz-szolgáltatás leállítását is eredményezhetik. Az egész-
ségügyi hatóságoknak tehát nem feladatuk a vízbázisok minőségének 
vizsgálata, értékelése. Ennek alapján a NEPAP keretében végzett fel-
mérés az IMJP kedvezményeiben való részvételre jogosító települések 
kijelölése szempontjából „féloldalasnak” tekinthető, hiszen a vízbázisok 
vízminőségének ismerete, értékelése hiányzott. Ez utóbbit a vízügyi ál-
lamigazgatásnak kellett volna biztosítania, és a két adatbázis értékelése 
alapján megnevezni az IMJP kedvezményeiben részesíthető települése-
ket. A 201/2001. sz. Korm. rendelet 6. sz. mellékletében közzétett tele-
püléslista először 2005-ben, majd 2009-ben módosult, azaz a 2001-ben 
megjelent lista alapos kiegészítésre szorult, ami alapvetően az előkészí-
tés hiányosságaira vezethető vissza.

A 201/2001. sz. Korm. rendelettel lényegében a 98/83 EU-direktíva 
beépült a hazai jogrendbe, és a rendeletben foglaltaknak megfelelően 
2009 decemberét követően a szolgáltatott ivóvíz már nem tartalmaz-
hatott volna határértéknél nagyobb koncentrációban bórt, fluorid- és 
nitritionokat, valamint arzént. Az Európai Unió – megértve, hogy a 
98/83 EU-direktíva beépítése a magyarországi jogrendbe nagyon nagy 
gazdasági terhet jelent az országnak – jelentős beruházási összeggel 
támogatta az IMJP megvalósítását. Az IMJP megközelítően 160 mil-
liárd Ft-ra becsült beruházási összegének 60-65%-át az EU, 20-25%-át 
a magyar kormány, míg a fennmaradó 10-15%-át a kedvezményezett 
önkormányzatok biztosították – az előzetes tervek szerint. A magyar 
kormány (vízügyi államigazgatás) az EU-val folytatott tárgyalások során 
meggyőző érvekkel elérte, hogy a beruházási összeg maximum 20%-át 
az adott projektekben az ivóvízellátó hálózat felújítására fordíthatják a 
kedvezményezettek. Ez nagyon jelentős eredménynek tekinthető, hi-
szen a szolgáltatók sem az ezredfordulóhoz közeli években, sem koráb-
ban, sem jelenleg nem tudják biztosítani a vízdíjakból az ellátóhálózat 
szükséges mértékű felújítását.

A 201/2001. sz. Korm. rendelet természetesen tartalmazza az egyes 
komponensekre vonatkozó határértékeket. Az MSz 450/1-1989-ben 
még 50 µg/l határértékkel szereplő arzén maximálisan megengedhető 
koncentrációjának 10 µg/l-re történt csökkentése minden szinten kivál-
totta a szakemberek elégedetlenkedését. Az előkészítés hiányossága, 
hogy ugyanakkor figyelmen kívül hagyták az ammóniumion-koncent-
ráció 0,5 mg/l szintre történő csökkentését azokon a helyeken is, ahol 
korábban a 2,0 mg/l is elfogadható volt. Az ammóniumionra vonatkozó 
határérték teljesítése lényegesen bonyolultabb műszaki feladat, mint az 
arzénra vonatkozó koncentrációszint elérése, és természetesen költsé-
gesebb is. Meg kell jegyezni, hogy az ammóniumion a 98/83 EU-direktí-
vában nem a veszélyes (kémiai komponensek), hanem az enyhébb prob-
lémát okozó „esztétikai komponensek” csoportjában szerepel. A magyar 
kormány (vízügyi államigazgatás) kérésére az EU az ammóniumionok 
koncentrációjának határértékre történő csökkentéséhez is biztosította 
a korábban már említett támogatást, de ennek felhasználhatóságára lé-
nyegesen hosszabb időtartamot biztosított. Véleményem szerint az am-
móniumionok határértékre történő csökkentésének támogatása lénye-
gesen fontosabb, mint az arzén esetében, ugyanis a rendkívül veszélyes 
(és alattomos) nitrition-képződés forrása a vízbázisról kitermelt vízben 
jelen lévő ammóniumion.

A 201/2001. sz. Korm. rendelet tartalmaz néhány sajátos, csak a 
hazai szabályozásra jellemző határértéket is. Ezek közé tartozik a triha-
lo-metánokra (THM) vonatkozó 50 µg/l koncentrációérték, amely fele a 
98/83 EU-direktívában szereplő értéknek. Nem látom racionális indokát 
ennek az önként megvalósított határérték-csökkentésnek. Hasonló mó-
don nem tudom felfedezni racionális indokát annak, hogy a klór-dioxid 
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adagolása a 201/2001. sz. Korm. rendelet értelmében csak fele lehet an-
nak a mennyiségnek, amelyet a WHO és az EU érvényes szabályozása 
még megenged. Nehezen érthető, hogy a 2001 októberében megjelent, 
201/2001. sz. Korm. rendeletben miért állapítottak meg a szolgáltatott 
ivóvízre vonatkozóan a véglényekre és a férgekre 0 ind./l határértéket, 
miközben sem a WHO, sem az EU szabályozása ezekre a komponensekre 
nem állapít meg maximálisan megengedhető egyedszámot az ivóvíz-
ben. Az említett két komponensre vonatkozó extrém határérték betar-
tása csaknem megoldhatatlan feladat elé állítja a felszínivíz-tisztító üze-
meket és azokat az ammóniumion-eltávolítást megvalósító, felszín alatti 
vizeket tisztító üzemeket, melyekben mikrobiológiai oxidáción alapuló 
 ammóniumion-eltávolítást valósítanak meg.

Sajnálatos tényként kell tudomásul vennünk, hogy az EU-direktí-
vákban megfogalmazott határértékeknél szigorúbb előírásokat az adott 
ország érvényesíthet saját jogrendjében, de ha ezt egyszer megtette, 
csaknem lehetetlen a későbbiekben változtatást (a könnyítés irányában) 
elérnie. A magyar kormányzatnak (egészségügyi és vízügyi államigazga-
tás) többéves megfeszített tevékenységébe került, míg a férgek egy cso-
portjánál (Nematoda) az önként vállalt (de gyakorlatilag tarthatatlan) 0 
ind./l határértéket 5 ind./l-re sikerült módosítani. 

Az IMJP megvalósításának kezdeti szakaszában (Észak-Alföld I. 
Ütem) a fent említetteket is meghaladó módon igyekeztünk segíteni 
saját dolgunkat. A 201/2001. sz. Korm. rendeletben az esztétikai kom-
ponensek között 200 mg/l határértékkel jelen van a Na+ ion is. Az EU az 
esztétikai komponensek tekintetében teljes szabadságot biztosít a tag-
országoknak abban a tekintetben, hogy előírnak kötelező határértéket a 
megadott – vagy annál kisebb – koncentrációérték alkalmazásával, vagy 
nem. Szerencsére a hazai vízügyi államigazgatás és az egészségügyi ha-
tóságok a Na+ ionra vonatkozóan nem írták elő a 200 mg/l határértéket, 
de a pályázóknak „melegen ajánlották” ennek figyelembevételét. Hason-
ló módon az Észak-Alföld I. Ütem megvalósításakor – nem beépítve a 
201/2001. sz. Korm. rendeletbe – a hatóságok határozottan megkíván-
ták, hogy koagulációs arzéneltávolítás esetén a szűrőöblítés zagyvizét 

– mely arzénvegyületeket tartalmazott – az üzemeltetők vezessék vissza 
a víztisztítási technológia elejére.

Az említett két, nem kellően átgondolt kívánság kellemetlen követ-
kezményei jól ismertek. A Na+ ionok koncentrációjának csökkentése az 
ivóvízben – tekintettel arra, hogy a Na+ ionnak nincsenek vízben rosz-
szul oldódó egyszerű komponensei – csak fordított ozmózis alkalmazá-
sával biztosítható. A fordított ozmózis alkalmazása az ivóvíztisztításban 

– még részáramú felhasználás esetében is – nagymértékben növeli mind 
a beruházási, mind az üzemeltetési költségeket. Másrészt az arzénve-
gyületeket tartalmazó zagyvíz visszavezetése a víztisztítási technológia 
elejére  szükségtelen mértékben (gyakorlatilag recirkuláltatva) növeli az 
eltávolítandó arzén mennyiségét. A tisztítandó vízben feldúsuló arzén 
egy rövid idő eltelte után azt eredményezte, hogy a kezdetben jól mű-
ködő arzéneltávolítási technológia hatástalanná vált. Szerencsére mind 
a vízügyi államigazgatás, mind az egészségügyi hatóságok – felismerve 
a korábbi intézkedés káros következményeit – az IMJP további szakasza-
iban nem ragaszkodtak a Na+ ionok koncentrációjának csökkentéséhez 

– 200 mg/l-nél nagyobb nyersvíz-koncentrációk esetében sem, és kifeje-
zetten ellenezték a szűrőöblités zagyvizének visszavezetését a víztisztí-
tási technológia elejére. 

A 98/83 EU-direktíva 1995 májusában megjelent tervezete és a 
201/2001. sz. Korm. rendelet között több mint hat év telt el. Ez a hosszú 
időszak bőségesen elegendő lehetett volna az IMJP megfelelő műszaki 
előkészítéséhez. Az említett időszakban még létezett a vízügyi ágazat 
kutatóintézete (VITUKI), mely alkalmas volt arra, hogy az IMJP-ben meg-

valósítható műszaki megoldásokat megvizsgálja, esetleg továbbfejlesz-
sze, új eljárásokat dolgozzon ki. Egy részletes vizsgálattal meg lehetett 
volna állapítani pl., hogy a férgekre és véglényekre határértékként ja-
vaslandó 0 ind./l egyszerű eszközökkel betartható-e, és ha nem, milyen 
extra beavatkozásokra lenne szükség az adott vízműben. 

A magyarországi víziközmű-szolgáltatásban érdekelt tulajdonosok 
és vállalkozások (vízművállalatok) számára soha nem állt rendelkezésre 
az IMJP-ben biztosított támogatáshoz hasonló beruházási összeg. En-
nek ellenére az érintett tulajdonosok (önkormányzatok) jelentős része 
vonakodva vett részt a programban. A tulajdonosuk révén érintett vízi-
közmű-vállalatok sem „lelkesedtek” az elvárható módon a programban 
való részvételért. Ennek következtében a többször módosított 201/2001. 
sz. Korm. rendeletben felsorolt több mint 400 település közül több tucat 
nem nyújtott be pályázatot 2009 végéig, mely időpontig az említett ren-
delet első változata szerint az IMJP-t bór, fluorid, nitrit és arzén tekinte-
tében már be kellett volna fejezni.

Az IMJP megfelelő ütemben történő megvalósulását a politi-
kai-gazdasági rendszerváltás első húsz évében a Magyarországon 
érvényes sajátos jogrend is hátráltatta. Az EU 98/83 direktívájának 
hazai jogrendbe illesztését és az ezzel járó kötelezettségeket, az ab-
ban foglaltak teljesítését a magyar kormány vállalta a csatlakozási tár-
gyalások alkalmával. A vállalt feladat teljesítése azonban a települési 
önkormányzatokra várt, melyek a ’90-es évek elejétől érvényes „önkor-
mányzati törvény” értelmében jelentős függetlenséggel rendelkeztek. 
Ennek következtében a magyar kormány (vízügyi államigazgatás) az 
IMJP megvalósításakor nem tudta megfelelő mértékben érvényesíteni 
az országos érdekeket.

Milyen országos érdekekről van szó? Az IMJP megvalósításakor gon-
dos előkészítés és tervezés esetén el lehetett volna érni, hogy minden 
egyes beruházásnál a lehető legjobb megoldás alkalmazására kerüljön 
sor. Szakszerű elemzések ismeretében könnyen el lehetett volna dönte-
ni, hogy adott település esetében új vízbázis választása, kistérségi vagy 
regionális rendszerhez való csatlakozás, esetleg víztisztítási technológia 
vagy az utóbbi kettő kombinációja eredményezi mind beruházási, mind 
üzemeltetési szempontok alapján – a harmincéves fenntartási idősza-
kot figyelembe véve – a legkedvezőbb megoldást. Nagyon sok esetben 
már egyszerű elemzések is azt mutatták, hogy a kistérségi vagy regioná-
lis rendszerekhez történő csatlakozás a legkedvezőbb megoldás, de az 
egyes önkormányzatok ragaszkodtak az adott település ivóvízellátásának 
kizárólagos birtoklásához, a „saját vízmű” meglétéhez. Ennek következ-
tében több esetben mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból 
kedvezőtlen megoldások jöttek létre. A vízügyi államigazgatás nem tudta 
elérni, hogy a nyilvánvalóan kedvezőtlen projektjavaslatok ne jussanak el 
a megvalósításig.

Véleményem szerint egy jól működő gazdasági rendszerben elkép-
zelhetetlen, hogy egy adott beruházáshoz (beruházási rendszerhez) tá-
mogatást nyújtó (EU, magyar állam – esetünkben a magyar állam) a mű-
szaki megvalósítás tekintetében gyakorlatilag minden szinten csak távoli 
szemlélője legyen az eseményeknek. Nem fordulhat elő, hogy a támoga-
tást nyújtó – amennyiben bármilyen rendellenességre felfigyel, vagy arra 
felhívják a figyelmét – ne lépjen közbe a folyamat meghatározott pontjain. 
Az IMJP előkészítése során a támogatást nyújtó nem határozta meg saját 
maga számára ezeket az ellenőrzési, beavatkozási pontokat, így a prog-
ram bizonyos tekintetben a kedvezményezettek „kívánságműsorává” vált. 

Az IMJP elvileg több ellenőrzési pontot is tartalmazott. Így pl. a pro-
jekt-előkészítés korai fázisában a kedvezményezetteknek el kellett készít-
tetniük az adott vízminőségi probléma megoldására vonatkozó lehetsé-
ges megoldások értékelését. Ezek alapján előzetes megvalósíthatósági 
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tanulmányok (EMT) készültek, melyekben értékelték a reálisnak tartott 
megvalósítási lehetőségeket, és javaslatot tettek – elvileg műszaki és gaz-
daságossági szempontok alapján – az ivóvízminőségi probléma megoldá-
sára. Az EMT-ben részletezett értékelést és javaslatot a területileg illeté-
kes vízgazdálkodási tanácsoknak (TVT) be kellett mutatni. A TVT (elvileg) 
megvizsgálta és értékelte az EMT-t, lehetősége volt az abban foglaltak el-
fogadására vagy elvetésére. A TVT-k – nagyon kevés kivételtől eltekintve 

– nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy a műszaki és gazdaságossági szem-
pontok alapján kedvezőtlennek tekinthető javaslatokat elutasítsák. Egy 
következő fontos ellenőrzési pont lehetett volna az önkormányzat (ked-
vezményezett) által benyújtandó pályázathoz kötelezően mellékelendő 
elvi vízjogi engedély, melynek alapját a TVT által jóváhagyott EMT-ben 
megfogalmazott javaslatok képezték. A vízügyi államigazgatás területi 
egységei – melyek az elvi vízjogi engedély kiadására jogosultak – részlete-
sen vizsgálták és értékelték a kérelem hálózati rekonstrukcióra vonatkozó 
részét, de – kevés kivételtől eltekintve – különösebb megjegyzés nélkül 
elfogadták a kérelem legfontosabb részét, az ivóvízminőség javítását szol-
gáló műszaki megoldásra vonatkozó javaslatot.

Az IMJP pályázatainak elkészítése a kedvezményezett önkormányza-
tok feladata volt. A pályázat elkészítéséhez azonban az önkormányzatok 
nem rendelkeztek megfelelő szakmai és gazdasági ismerettel. Ennek el-
lenére a kialakult pályázati rendszerben a kedvezményezett önkormány-
zatok a szükségesnél lényegesen nagyobb szabadságot kaptak. Logikus 
volt annak feltételezése, hogy a kedvezményezettek – elsősorban mű-
szaki jellegű kérdésekben – számítanak a tulajdonukban lévő víziköz-
mű-vállalatok szakembereinek véleményére. Nagyon kevés kivételtől el-
tekintve azonban az önkormányzatok nem kérték a vízmű üzemeltetőit, 
hogy tevékenyen vegyenek részt az IMJP-pályázatok műszaki részének 
kidolgozásában. Nem igényelték azt sem, hogy a pályázatokhoz készí-
tett műszaki részeket a vízmű szakemberei véleményezzék. Csak 2011 
után tették kötelezővé, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmá-
nyokhoz a pályázatot készítők mellékeljék az adott vízmű üzemeltető-
jének véleményét. Ez azonban már megkésett intézkedés volt, hiszen a 
pályázatok nagyobb része ebben az időszakban már a kivitelezés előké-
szítésének szakaszában vagy ennél is túlhaladottabb fázisban volt.

(A tanulmány folytatását következő lapszámunkban közöljük.)

reműködésével a jelenlegi EU költségvetési időszakban megvalósí-
tásra tervezett projektekből kiszűrhetők legyenek azok a fővállalkozó, 
szakértő, tervező, kivitelező szervezetek, amelyek a 2015-ig befejező-
dött IMJP-akciókban súlyos hibákat, mulasztásokat követtek el.

8. Szükséges a 2015-ig megvalósításra került IMJP-beruházások tapasz-
talatainak összegyűjtése és szakértői értékelése (amíg nem késő!), 
hogy a jelenlegi EU költségvetési időszakban már ne kövessük el 
azokat a súlyos anyagi áldozattal járó hibákat, melyekre korábban sor 
került. A részletes felmérés és értékelés várhatóan néhány tucat millió 
Ft. Költsége a hibák javítására fordított (fordítandó) több milliárd Ft-
os többletköltség mellett eltörpül.

9. Megfontolandó, hogy az önkormányzati beruházásoknál a finanszí-
rozó szakmai kontrollja mellett az érintett üzemeltető vízművek is a 
beruházás egész folyamatában felelősséggel részt vegyenek. 

Az ülésen felmerült az IMJP-beruházásokban részt vevők komplex tudá-
sának igénye a vízellátás-csatornázás szakterületén. Erre vonatkozóan 
a Bizottság 2010-ben az építőmérnök-képzésre már adott ki Állásfog-
lalást, eljuttatva azt az érintett főhatóságokhoz. Ezen Állásfoglalás 
elveinek érvényesülését az érintett irányító hatóságoknak szükséges 
volna felülvizsgálni, és ez alapján annak megvalósulását elérni.

Összeállították: 
Prof. Dr. Licskó István CSc
Dr. Melicz Zoltán PhD
Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.
Dr. Papp Mária, a Bizottság felkért tagjai

Prof. Dr. Juhász Endre CSc 
a Bizottság elnöke

Az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának Vízellátási és Csatorná-
zási Bizottsága 2017. december 6-án „Az Ivóvízminőség-javító Program 
tapasztalatai” címmel tartott előadóülést, ahol „IMJP – Az előkészítés hi-
ányosságai” elnevezéssel hangzott el előadás, melyet négy felkért hozzá-
szóló rövidebb ismertetése követett. Az előadóülés résztvevői a követke-
ző ajánlásokat fogalmazták meg:
1. A 2015-ig megvalósításra került Ivóvízminőség-javító Program (IMJP) 

csak részben teljesítette a megfogalmazott célokat, ami nem kis mér-
tékben az előkészítő tevékenység hiányosságainak következménye, 
valamint nem működött a megfelelő szakmai kontroll a finanszírozó 
oldaláról.

2. A jelenlegi EU költségvetési időszakban (2014–2020) megvalósításra 
kerülő ivóvízminőség-javító programban a finanszírozást nyújtónak 
mind az előkészítés, mind a kivitelezés idején lényegesen nagyobb 
szerepet, beleszólási jogot kell kapnia. A finanszírozónak ki kell alakí-
tania a szükséges szakmai kontroll rendszerét.

3. A projektek előkészítési folyamataiban a különböző műszaki alterna-
tívák meghatározására a jövőben lényegesen nagyobb figyelmet kell 
fordítani. Ennek érdekében célszerű a Területi Vízgazdálkodási Taná-
csok és a helyi engedélyező hatóságok szakmai tevékenységét meg-
erősíteni, szükség esetén külső szakértők munkáját igénybe venni.

4. A következő időszak új pályázati kiírásában figyelembe kell venni a 
„hibafeltárási” szakértői véleményeket, továbbá a tenderértékelési 
 bizottságban kapjon helyet a megbízott szakértő(k) képviselője.

5. A „kiértékelő” jogosult és elismert szakértő(k) a kiíró általi felkérés 
vagy kijelölés alapján kapjanak megbízást. 

6. A pályázati kiírás tartalmazzon személyes büntetőjogi felelősségre 
vonásra vonatkozó utalást (mérnökszerep).

7. Megfontolandó, sőt javallt, hogy a Magyar Mérnöki Kamara aktív köz-

AZ MTA VÍZGAZdÁLKOdÁS-TudOMÁNYI BIZOTTSÁG 
VÍZELLÁTÁSI ÉS cSATORNÁZÁSI BIZOTTSÁGÁNAK AJÁNLÁSA AZ 
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM TAPASZTALATAI ALAPJÁN
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 sze nny vízelvezető rendszerek modellezése, vízmérés és vízmé-
rők vizsgálata. A víziközmű szolgáltatók mellett a „vízipar” több 
szereplőjével is több közös projektet valósított meg a tanszék. 
Ezen projektek központi szereplője volt Zoli. Meg tudta valósítani 
azt a Megrendelő számára fontos hozzáállást, mely ötvözte a tu-
domány adta többlet tudást (manapság hozzáadott értéknek hív-
juk) az üzleti élet által megkövetelt gyakorlatiassággal, egyszerű-
sítési igénnyel. Ennek is köszönhette, hogy 2008-ban elnyerte az 
E-ON Tudományos Díját.

Ebben a közegben hagyott itt minket hosszan viselt betegsé-
ge után 2014. márciusában.

Nem sokkal halála után született meg Márialigeti Bence és 
a Grundfos South East Europe Kft. képviseletében Erdős István 
Értékesítési Igazgató kezdeményezésére a javaslat, hogy Zoli 

szakmai emléke, az ipari szegmenssel való példamutató együttműködése 
egy díjban kerüljön megörökítésre. A kezdeményezés célja az volt, hogy 
az elméleti tudásnak a gyakorlati hasznosításban („ipari együttműködés”) 
való innovatív, ötletes és hatékony alkalmazását elősegítse.

Ennek megvalósulása az elsőként 2018. januárjában megjelent Pan-
dula Zoli Diplomaterv Díj, melyben az áramlástechnika, a hemodinamika 
és a méréstechnika szakterületével kapcsolatos diplomatervek vehetnek 
részt. Az első Pandula Zoli Diplomaterv Díjat K. Tóth Lilla Magdolna nyerte 
Kamrai fibrilláció detektor klinikai defibrillátorhoz című diplomatervével 
(konzulens dr. Jobbágy Ákos).

Reméljük, hogy a jövőben mind szélesebb körben híre megy a Pandula 
Zoli Diplomaterv Díjnak és reméljük azt is, hogy a tudományos műhelyek 
és az ipari szereplők közötti együttműködés tovább erősödik.

dr. HaláSZ gábor
márialigeti bence

„Ami számítható, azt számítsd ki, ami mérhető, 
azt mérd meg, és ami nem mérhető, azt tedd 
mérhetővé.” (Galileo Galilei)

Talán többeknek ismerősen cseng Dr. Pandula 
Zoltán neve. Ez nem véletlen, hiszen Zoli a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rend-
szerek Tanszékének adjunktusaként nemcsak sok konferenciánkon fordult 
meg, hanem sok vízművel közös projektje is volt. PhD dolgozatát szintén 
a víziközmű szolgáltatáshoz kötődő témából írta; címe: csappantyú tran-
ziens áramlásbeli viselkedését leíró modell

Dr. Pandula Zoltán 1997-ben diplomázott a BME Gépészmérnöki karán, 
majd doktorandusz és Tanársegéd lett. 2004-ben védte meg sikeresen 
PhD dolgozatát. Ezt követően adjunktus lett, a tanszék gazdasági felelőse 
és a tanszék laboratóriumának vezetője.

A Tanszéknek sok közös projektje volt a víziközmű szolgáltatókkal. Ez 
az együttműködés sok témát ölelt fel: vízellátó hálózatok modellezése, 
tranziens folyamatok modellezése, vízellátó rendszerek működtetésé-
nek optimalizálása, vízigény előrejelzés, szivattyú üzemek optimalizálása, 

PANduLA ZOLI
dIPLOMATERV dÍJ
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Az épület belső hálózatában an-
nak állapotától és a fogyasztói 
szokásoktól (tartózkodási idő) 
függően ún. másodlagos vízminő-
ség-romlás mehet végbe. Ilyen 
hálózati eredetű, másodlagos víz-
minőséget befolyásoló tényező az 
ólom is, melynek káros egészség-
hatásai régóta ismertek. A hazai vízhálózatok-
ban elsődlegesen az ólom a bekötőcsövekből 
és a régi épületekben esetlegesen előforduló 
ólomcsövekből származik. Mivel a fogyasztói 
belső hálózatra az ivóvíz-szolgáltatónak nincs 
sem ráhatása, sem rálátása, az ivóvíz minősé-
gének gyakori és szigorú ellenőrzése mellett 
sem egyértelmű, hogy a lakosság mekkora 
részét és mekkora területet érint az ivóvíz ál-
tali ólombevitel kockázata. Az Országos Köz-
egészségügyi Intézetben (továbbiakban: OKI) 
elindult egy komplex népegészségügyi projekt 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai mód-
szertani fejlesztése” címmel. Az EFOP-1.8.0-VE-
KOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt 
részeként sor kerül a lakosság ivóvíz-eredetű 
ólombevitelének felmérésére és értékelésére. 
A program keretében vizsgálják az ólomoldé-
konyságot befolyásoló tényezőket, az ivóvíz 
ólomtartalmának egészséghatását, a teljes hálózatcseréig használható 
átmeneti lehetőséget, mint pl. a vegyszeradagolás és az otthoni víztisz-
tító kisberendezések használata. Az eredmények alapján sor kerül lakos-
sági tájékoztató anyagok és módszertani útmutatók elkészítésére, végül 
pedig szakpolitikai döntéseket megalapozó anyagot állítanak össze. A 
projekt időtartama 2017. július 1. – 2020. augusztus 31.

A projekt előzménye
A Korm. rendeletben ólomra vonatkozó ivóvíz-határérték 10 μg/l. Az ivó-
víz rendszeres ellenőrzéséből származó eredmények alapján a határérték 
feletti ólomtartalmú minták aránya 1–3%, és ebben a szolgáltató és a 
hatóság által végzett vizsgálatok között sincs lényegi különbség. Az OKI 
2013-ban célzott vizsgálatot végzett régi városmagokban lévő magánla-
kásokban és gyermekintézményekben ún. csapnyitási (előzetes kifolya-
tás nélküli) és folyatott (1 perc folyatást követő) minták összehasonlításá-
val. E kísérleti jellegű vizsgálatok eredményei alapján a régi épületekben 
található lakásokban az ivóvíz ólomtartalma az esetek 50%-ában kifogá-

solt volt, és a régi városmagokban található egyéb épületek esetében is 
magasabb kifogásoltsági arány volt detektálható, mint azt a rendszeres 
ellenőrzés eredményei alapján feltételezni lehetett volna (1. ábra). Bár ez 
az előzetes vizsgálat nem reprezentatív, az eredmények alapján indokolt 
egy országos szintű felmérés annak érdekében, hogy kellő pontossággal 
megítélhető legyen az érintett területek és lakosok száma.

Hogy kerülhet ólom az ivóvízbe?
Hazánkban az ivóvízellátás alapját képező ivóvízbázisokban jellemzően 
nem mutatható ki ólom, azonban korábban – jellemzően 1945 előtt – 
bevett gyakorlat volt az ólomcsövek használata mind a települési elosz-
tóhálózatok, mind az épületek belső hálózatainak kiépítése során. Az el-
osztóhálózatokban található ólomcsövek cseréjét az ivóvíz-szolgáltatók 
túlnyomó többségben elvégezték, ill. cseréjük (főleg a bekötőcsövek ese-
tén) folyamatban van.  Ugyanakkor a tulajdonosi felelősségbe tartozó bel-
ső hálózatokban még előfordulnak ilyen típusú csövek,  különösen az öreg 
városmagokban és a régi, 1960 előtt épült épületekben. Az ivóvízben lévő 

AZ IVÓVÍZ ÓLOMTARTALMÁNAK ORSZÁGOS 
FELMÉRÉSE – AZ EFOP-1.8.0-VEKOP-17 PROJEKT 
c. I. MuNKAcSOPORTJÁNAK BEMuTATÁSA

Az ivóvíz minőségi követelményeit és az ellenőrzés rendjét a 
98/83/EK európai uniós irányelven alapuló 201/2001. (X. 25.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szigorúan 
szabályozza. Az ivóvíz minőségét alapvetően meghatározza a 
kitermelt nyers víz minősége és a vízkezelés, azonban a további 
vízellátási lépések (elosztás, tárolás, fogyasztói belső hálózat) is 
komoly hatással lehetnek rá. Magyarországon a szolgáltatott ivóvíz 
jellemzően jó minőségű, azonban a vízszolgáltató a minőségért csak 
az átadási pontig felelős, onnantól kezdve az épület tulajdonosa.

iZSák bálint, 
dr. VargHa márta 

Országos Közegészségügyi Intézet, 
Vízhigiénés Osztály

Az ivóvíz ólomtartalmának megfelelőségi arányai az OKI 2013-as vizsgálatainak eredményei alapján 
(Forrás: OKI)
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ólom elsődlegesen tehát (a b ekötő csövek mellett) a régi épületekben je-
len lévő ólomcsövekből származik, bár kismértékű ólomkioldódásra sor 
kerülhet egyéb forrásból is, például  scsaptelepek ből,  galvanizált csövek-
ből, ólomtartalmú forrasztóanyagokból stb. (2. ábra).

  
Az ivóvízben lévő ólom lehetséges egészséghatásai
Az ivóvízben található ólom káros egészséghatásai közül elsősorban a 
kisgyermekek mentális fejlődésére gyakorolt hatás emelhető ki, vala-
mint a várandós nőkre és magzatra gyakorolt kedvezőtlen hatás. Ezen 
túl az ólom (az expozíció függvényében) minden korosztályban gátolhat 
enzimes folyamatokat, és többek közt idegrendszer-károsodást, vérsze-
génységet, vesekárosodást okozhat. A közelmúltbeli ólomkitettség leg-
megbízhatóbban a vér ólomtartalmával jellemezhető. A projekt során 
egészséghatás-vizsgálatokat is terveznek; ivóvíz általi alacsony dózisú 
ólomexpozíciónak kitett és nem kitett 120-120 gyermek esetében az 
alábbi paraméterek összefüggéseit elemzik: otthon és gyermekintéz-
mény ivóvizének ólomtartalma; vérólomszint, hematológiai állapot; ólom 
hatását befolyásoló génpolimorfizmusok; intelligencia. Az eredményeket 
esetlegesen torzító tényezőket, az általános szociális helyzetet, életmódot, 
egészségi állapotot kérdőíves formában mérik fel.

Az országos felmérés – Feltáró monitoring
Az ivóvíz általi ólomexpozíciónak kitett népesség nagyságának becslésé-
hez egy feltáró monitoring elvégzése szükséges. Az épületek kora mellett 
egyéb tényezők is befolyással lehetnek az ivóvíz ólomtartalmára. Az erre 
vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivataltól, az Országos Ivóvízmi-
nőségi Adatbázisból és a Magyar Víziközmű Szövetségen keresztül az ivó-
víz-szolgáltatóktól származnak. A felmérés első lépéseként az 5000 fő alatti 
településeket egy, az efeletti településeket több mintaterületre osztják. A 
mintaterületeket ezután előzetesen a 3 ólomkockázati szint valamelyikébe 
sorolják, figyelembe véve a területen található épületek jellemző korát, a 
vízminőséget és az elosztóhálózat korát. Ezek után a vizsgálni kívánt min-
taterületek számát úgy választják meg, hogy az eredmények alapján orszá-
gos becslés legyen készíthető. A feltáró monitoring eredményeként a tele-

pülések összes településrészére vonatkozóan 
becsülhető az ivóvíz ólomtartalmából adódó 
jellemző kockázati szint, és ezt felhasználva a 
lakosság tájékoztatására egy elsődleges koc-
kázatbecslő alkalmazást is készítenek. 

„Nyitott Laboratórium”
A lakosságnak és gyerekintézményeknek 
lehetőségük van a saját csapvizük ólomtar-
talmának be vizs gáltatására a „Nyitott Labor a -
tórium” elnevezésű program keretein belül. A 
projekt időszaká ban az OKI évente 1000 min-
ta erejéig lehetőséget ad arra, hogy a lakosság 
saját csapvizéből mintát vegyen, és ingyene-
sen megvizsgáltassa annak ólomtartalmát. A 

„Nyitott Laboratórium” részeként a gyermek-
intézményeknek is lehetőséget biztosítanak a 
vizsgálatokra egy részletes kockázatfelmérés-
sel egybekötve. A feltáró monitoringban és a 

„Nyitott Laboratórium”-ban részt vevők tájé-
koztatást kapnak a vizsgálati eredményükről, 
és egyénre szabott javaslatokat, tanácsokat a 
kockázatcsökkentési lehetőségekről.

Összefoglalás
A fogyasztói bizalom kialakításának fontos része a megfelelő tájékoztatás. 
A projekt eredményei alapján jól becsülhető lesz, hogy mely területeket 
és milyen mértékben érinti az ivóvíz ólomtartalmának kockázata, így le-
hetőség lesz akár személyre szabott tanácsadásra, kockázatértékelésre. 
Ezáltal a kockázatos területen élők csökkenthetik, elkerülhetik a káros ha-
tásokat, a nem kockázatos területen élők – és a teljes lakosság – esetében 
pedig növekedhet a bizalom az ivóvíz minőségére vonatkozóan. 

Fontos tudatosítani a tulajdonosi felelősséget, mivel a vízellátás leg-
utolsó szakaszára – a fogyasztói belső hálózatra – a szolgáltatónak már 
nincs ráhatása. Az ólom a bekötőcsövek mellett elsősorban tulajdonosi 
hatáskörbe tartozó régi épületek belső hálózatából kerül az ivóvízbe, így 
tudatos kockázatcsökkentéssel sokat lehet tenni a kockázatok mérséklé-
se érdekében. Kiemelt feladat, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást 
kapjon az ivóvíz ólomtartalma jelentette kockázatról, ill. a kockázatcsök-
kentés lehetőségeiről, mint például a pangó víz kifolyatása és a hideg víz 
használata a főzéshez. A projektről további információ, tájékoztatás a saj-
to@oki.antsz.hu e-mail-címen kérhető, a projekt nyújtotta ingyenes vizs-
gálatokra az EFOP180olom@oki.antsz.hu e-mail-címen lehet jelentkezni.

Ólomforrások a belső hálózaton
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Brenner József, a Hidrokomplex Kft. ügyvezető igazgatója, Csarnai 
Gábor, az ALFÖLDVÍZ Zrt. technológiai osztályvezető-helyettese, Dr. 
Szabóné Dr. Török Anna, a Debreceni Vízmű ZRt. laboratóriumveze-
tője, Gajzer Endre, a Szegedi Vízmű Zrt. nyugalmazott üzemvezetője, 
Gampel Tamás, a Zenner & Becker Kft. ügyvezetője, Gulyás József, 
a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemmérnökség-vezetője, Harkai Miklós Zoltán, az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. műszaki-gazdasági cso-
portvezetője, Horváth László, a VASIVÍZ Zrt. Építési Üzemének veze-
tője, Iszkeitz András, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fejlesztési 
igazgatója, Juhász Tibor, a DAKÖV Kft. üzemmérnökség-vezetője, Ka-
tona Ferenc, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyet-
tese, Király Antal, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. művezetője, Ko-
vács Lászlóné, a Heves Megyei Vízmű Zrt. munkaügyi csoportvezetője, 
Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, 
Lánci György, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugdíjazott mérnök-tanács-
adója, Mészáros Imre Sándor, a Soproni Vízmű Zrt. szennyvíztisztí-
tó telepi csoportvezetője, Németh Csilla, az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. pénzügyi főmunkatársa, Pálvölgyi-Buczynska Ilona, a Fővárosi 
 Csatornázási Művek Zrt. csoportvezetője, Petres Dezső Sándor, a Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt. vízhálózat-szerelő karbantartója, Pintér 
János, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemvezetője, 
Samu Anna, a BÁCSVÍZ Zrt. beszerzési és készletgazdálkodási osztály-
vezetője, Stocker István, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. műve-
zetője, Szabó József, a Heves Megyei Vízmű Zrt. nyugalmazott vízel-
látási művezetője, Szoboszlai Zoltánné, az Északdunántúli Vízmű Zrt. 
főmunkatársa, Takácsné Horváth Éva, a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. laboratóriumvezetője, Tóth Géza, a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. csoportvezetője, Tóth Gyula, a Pannon-Víz Zrt. vízmérő-leolvasója, 
Tumpek Ádám, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzemegység-ve-
zetője, Üszögh Lajos, a Miskolci Vízmű Kft. külkapcsolati tanácsadója, 
Virányi István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke.

Víziközmű ágazatért érdemérem kitüntetésben 
részesültek 
A Víziközmű Ágazatért Érdeméremre a Magyar Víziközmű Szövetség El-
nöksége terjeszti fel azokat, akik a víziközmű-ágazatban, illetve a Ma-
Víz-ben kiemelkedő szakmai, gyakorlati, érdekképviseleti vagy szellemi 
tevékenységet végeztek. Az idén ismét 5 kiváló munkatárs vehette át a 
magas rangú kitüntetést. Az elhangzott méltatás mellé ugyanazt a há-
rom kérdést tettük fel a kitüntetetteknek. 

A „mavizes rája” örökbefogadásával a szövetség célja az, hogy jelképe-
sen – a víziközmű-ágazat nevében – a Föld állatait és növényeit a védő-
szárnyai alá vegye, és mindent megtegyen megóvásukért, azért, hogy 
egyre kevesebb fajt veszélyeztessen a kipusztulás, hogy nyilvánvalóvá 
tegyük, ezen a Földön minden élőlény fontos, és mindenki érezze, hogy 
szükségünk van reájuk. A rendezvényen interjút adtunk a sajtó meg-
jelent munkatársainak, és egész napos előadás-sorozatot tartottunk a 
Tropicarium látogatóinak, ezzel is felhíva a figyelmet vizeink minőségé-
nek fontosságára, az ivóvíz presztízsének védelmére és a víziközmű-szol-
gáltatás jelentőségére.

A Víz világnapi ünnepségen sosem voltunk még ennyien. Ez nem 
véletlen, mert a Víz világnapja ad alkalmat arra. hogy a víz fontosságá-
nak hangsúlyozása mellett a szakemberekre (magunkra!) is gondoljunk. 
Így volt ez idén is, Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti 
Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője és Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke 
köszöntőbeszédét követően kitüntetések átadására került sor.

Vízvilágnapi emlékérem kitüntetést kaptak a MaVíz 
tagszervezeteinek javaslata alapján
Bán Ferenc, a Kristály Kft. műszaki tanácsadója, Bárkányi Gábor, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. csoportvezetője, Beregszászi Csaba, 
a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szennyvízelvezetési üzemvezetője, 

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
Az idén végre nem csak magunkkal foglalkoztunk a víz 
világnapján, hiszen a szövetség az ez évi szlogenhez 
kapcsolódva – Védd természetesen! – jelképesen örökbe 
fogadta a Tropicarium cápafarkú gitárrájáját. Azért 
magunkról sem feledkeztünk meg e jeles nap kapcsán, 
mert hagyományainknak megfelelően kitüntetéseket 
kaptak az ágazat kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
szakemberei.

kreitner kriSZtina
a MaVíz szóvivője

ZSebők lajoS
főszerkesztő

A mavizes rája
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 e redményes volt. Az elismerés egyúttal összefoglalja mindazon kollé-
gáknak a munkáját is, akik segítették a hétköznapok kihívásainak meg-
oldását, a Benchmarking Klubban és a Gazdasági Bizottságban végzett 
munkámat, hiszen a befektetett munka eredménye mindannyiunk tel-
jesítménye.

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Erre nehéz egyértelmű választ adni, hiszen ilyen hosszú idő alatt mindig 
vannak sikerek, de vannak csalódások is. 

Szerencsésnek érzem magam, hiszen pályafutásom során lehető-
ségem volt kezdeményező, alkotó gondolatokat megvalósítani. Ezért 
talán a Benchmarking Klub munkáját emelném ki, ahol többekkel közö-
sen sikerült az ágazat egészére vonatkozó értékelőrendszert kialakítani. 
Ezen jól működő tevékenység eredményeként, a Benchmarking Klub 
utódjaként jöhetett létre a Víziközmű Szakmai Adatbank, mely be tudja 
mutatni az ágazat helyzetét, értékelni tudja az egyes ágazati szereplőket. 

Sikerként élem meg, hogy a Pannon-Víz Zrt. az ágazatot érintő jog-
szabályi környezet kedvezőtlen változásai ellenére is eredményesen tu-
dott gazdálkodni. De sikernek érzem azt is, hogy az ágazatban dolgozó 
gazdasági vezető kollégák számítanak a szakmai tapasztalatomra, és 
elfogadják a véleményemet. 

Mi az a fontos dolog, amit a víziközművesek figyelmébe ajánl?
Véleményem szerint nagyon fontos (ami néhány ágazati szereplő között 
már jól működik), hogy elért sikereinket, esetleges kudarcainkat merjük 
megosztani ágazaton belül egymás között.

Ficsor Miklós 
44 évig dolgozott a Borsodvíz Zrt.-
nél, valamint annak jogelődjeinél. 
2009-től látta el a társaság cégve-
zetői feladatait, valamint megvá-
lasztották az igazgatóság elnöké-
nek is. Ez utóbbi mandátum 2019. 
december végéig megerősítésre 
került, így nyugdíjba vonulása 
ellenére – az igazgatóság elnöke-
ként – továbbra is segíti a társaság 
víziközmű-szolgáltatói feladatellá-
tását. 

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Egyetlen munkahelyemen – a je-
lenlegi Borsodvíz Zrt.-nél – negy-
vennégy évet és négy hónapot 
dolgoztam, ebből tizenkét évet 

első számú vezetőként. Elmondhatom tehát, hogy az ágazatban töltöt-
tem el életem kétharmad részét. Végigjártam a „szamárlétrát”. 

A fiatalság lendületével építettük, fejlesztettük az akkori B. A. Z. me-
gyei Vízművek Vállalatot. Hajdanán a szolgáltatási területünk Miskolc 
kivételével az egész megyére kiterjedt, 1600 dolgozó tartozott hozzánk.

Vízműveket, vízhálózatokat, csatornahálózatokat, szennyvíztelepe-
ket építettünk, központi, akkreditált laboratóriumot hoztunk létre. 

Az évek során gyakran elismerték a munkámat, többször kaptam 
„kiváló dolgozó” kitüntetést, voltam műszaki főtanácsos, kaptam Ma-
Víz-emlékérmet, de úgy érzem, ez az országos szakmai elismerés a leg-
fontosabb számomra, mert a szakma is értékelni tudja a hosszú éveken 
át végzett áldozatos munkámat. 

Dr. Adányi Andrea 
A Szegedi Vízmű Zrt. kamarai 
jogtanácsosa, már több mint 20 
éve segíti a Magyar Víziközmű 
Szövetség jogi munkáját. Hosszú 
időn keresztül volt a MaVíz Jogi 
Bizottságának elnökhelyettese, 4 
évig annak elnöke, és jelenleg is a 
tagja. Emellett a 2015-ben történő 
megalakítása óta a MaVíz Jogsza-
bály-véleményező Munkacsoport-
jának is tagja. 

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
A kitüntetés nagy meglepetés-
ként ért, és mindenképpen ko-
moly szakmai elismerést jelent 
számomra. Ugyanakkor azt gon-
dolom, bár a kitüntetést én kap-
tam, az az egész Jogi Bizottság elismerését jelenti, hiszen ezen bizottság 
tagjaként, kollégáim aktív támogatása mellett tettem/tehettem azt az 
elmúlt két évtizedben, amit az Elnökség kitüntetésre érdemesnek ítélt. 
Igazán jó és rangos visszaigazolása ez az eddigi munkának.

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Ezen eddig még nem gondolkodtam el. Sohasem számoltam a sikereket, 
de szövetségi pályafutásom kapcsán egészen biztosan minden olyan 
munkát sikeresnek ítélek, amit később jogszabályi szövegként, nyom-
tatásban is láthattunk.  

Mi az a fontos dolog, amit a vízművesek figyelmébe ajánl?
A vízművesek eddig is tudták, mik a fontos dolgok, ezért működőképes 
még ez a rendszer. Én csak hitet és kitartást kérek a továbbiakhoz is min-
denkinek! 

Bodrogi Ernő
A Pannon-Víz Zrt. gazdasági igaz-
gatója, aki jelenleg a MaVíz Gaz-
dasági Bizottságának tagjaként 
segíti a szövetség munkáját. A 
korábbi években elnöke volt a 
bizottságnak és a Benchmarking 
Klubnak is, a Felügyelő Bizottság-
ban pedig aktív tagként működött 
közre éveken keresztül. Szaktudá-
sa, szakmai tapasztalata, jóindu-
latú kritikái és derűs hozzáállása 
a víziközmű-ágazat meghatározó 
szereplőjévé tette.

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Meglepetésként ért, ugyanakkor 
nagyon jólesett, hogy mások is 
értékelik, elismerik szakmai tevé-
kenységemet, mely alapján a Magyar Viziközmű Szövetség méltónak 
talált a kitüntetésre.  

Ez a kitüntetés megerősíti azt, hogy az ágazatban eltöltött 18 év, 
valamint a munkacsoportokban, bizottságokban elvégzett munkám 
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elkötelezettségére bármikor szá-
míthat a szövetség, számos eset-
ben képviselte már a MaVíz-et 
különböző fórumokon, ahogy ő 
mondaná: hiszen 30 éve van a 
show-bizniszben!

Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Nagyon boldoggá tett ez az el-
ismerés, mert attól a „szakmától 
kaptam”, amit igazán a hivatásom-
nak tekintek. 

Mi volt élete legnagyobb szakmai 
sikere?
Nehéz erre válaszolni, mert én 
minden jól elvégzett szakmai fel-
adatnak örülni tudok. Talán nincs 

is olyan nap, hogy ne örömmel jönnék be a „vízműhöz”, és ne pozitív 
értelemben vett kihívásként élném meg egy-egy hétköznapi probléma 
megoldását is. Ha mégis ki kell valamit emelnem, akkor a Veszprém és 
térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás című Kohéziós Alap-program-
ban való részvételt és a beruházási program sikeres végigvitelét tudnám 
említeni, ami tényleg egy szép, az előkészítéssel együtt több évre elhú-
zódó feladat volt.

Melyek azok a fontos dolgok, amiket a vízművesek figyelmébe ajánl?
Talán csak két dolgot emelnék ki:

 Nagyon lényeges, hogy szeressük, amit csinálunk, és a hétköznapi 
munkában is leljük meg az örömöt. Ha ez megvan, akkor már nem sajnál-
juk az időt és az energiát a feladatunk elvégzésére, aminek  következté-
ben bármi megvalósítható. Márpedig a mi hivatásunk igazán szerethető, 
mert az embereket szolgáljuk ki az élet fenntartásához szükséges egyik 
legfontosabb dologgal, az egészséges ivóvízzel, valamint mi vagyunk a 
környezet védelmének élharcosai is, azáltal, hogy a használt vizeket ár-
talommentesen elvezetjük, és megtisztítva adjuk vissza a természetnek. 
Büszkék lehetünk rá, hogy mi, víziközmű-szolgáltatók mindezt az év 365 
napján, a nap 24 órájában folyamatosan végezzük.

 Mai világunkban, így a víziközmű-szektorban is egyre jobban felér-
tékelődik az egyik legfontosabb természeti törvény, az evolúció. Rendkí-
vül fontos, hogy a kor kihívásaihoz – legyen az természeti, műszaki vagy 
egészségügyi – és a felhasználói igényekhez a lehető leggyorsabban 
alkalmazkodni tudjunk. Ez minden vízműves kollégától folyamatos ta-
nulást, önképzést és új dolgokra való nyitottságot követel meg. Ezt nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, mert akkor úgy járhatunk, mint a dinosza-
uruszok…

Reitter Ferenc-díj
A Magyar Víziközmű Szövetség Víz az Élet Alapítványának Kuratóriuma 
a 2018. évi Reitter Ferenc-díjat mérnöki, tudományos és oktatói mun-
kájáért, életműve elismeréseként Dulovics Dezsőné doktornak, a Szent 
István Egyetem professzor emeritájának ítélte oda. Dulovics Dezsőné 
Dr. 1963 és 1971 között a BME Vízgazdálkodási Tanszékén tanársegéd, 
adjunktus volt. 1971-ben kapott megbízást az Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola Mélyépítési Tanszékének vezetésére. Az időközben a 
Szent István Egyetemhez csatolt főiskolai karon intézeti igazgatóhelyet-
tes, majd oktatási főigazgató-helyettes volt. Több mint száz publikáció, 
tankönyv, egyetemi jegyzet és szakcikk szerzője. Az egyetemi oktatás 

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Villamos üzemmérnökként kezdtem a B. A. Z. megyei Vízművek Vállalatnál, 
az első megbízatásom az energiagazdálkodás irányítása, majd később az 
irányítástechnika és automatizálás fejlesztése, megvalósítása volt. 

Az egyik legnagyobb költségelem a vállalatnál – hasonlóan a jelen-
korhoz – a villamosenergia-költség volt, de jelentős tüzelőolaj-felhasz-
nálás is szerepelt az energiamérlegben. Utóbbi akkor kezdett izgalmas-
sá válni, amikor az akkoriban még általunk üzemeltetett termálfürdőkön 
megkezdődött az úszásoktatás, és a téli időszakban a sátorral lefedett 
medenceteret olajtüzelésű termogenerátorokkal fűtöttük. A beköszön-
tő olajválság miatt ez igencsak nagy veszteséget okozott vállalatunknak. 
A feladat adott volt: valami más megoldást kellett kitalálni a fűtésre, 
lehetőleg olcsóbbat. Azonnal felmerült a rendelkezésre álló termálvíz 
hasznosítása. Az a víz, amelynek a hőmérséklete elég magas lett volna 
fűtésre, olyan sok ásványi anyagot tartalmazott, hogy azok kiválása, lera-
kódása a zárt csőben (hőcserélőben) elzáródáshoz, duguláshoz vezetett 
volna. Amelyik víz pedig alkalmas lett volna a zárt csővezetéken való 
vezetésre, nagyon alacsony hőfokú (48 °C-os) és igen agresszív volt. Mű-
szaki egyetemi tanulmányaim második diplomamunkájaként

megterveztem egy alacsony hőfokú hőlégbefúvót – nagyon nagy 
hőátadó felülettel, korrózióálló szerkezettel, kis helyigénnyel –, amely 
a rendelkezésre álló termálvízzel is működött. Ezt a megoldást hosszú 
ideig alkalmaztuk Sárospatak – Végardó fürdőn és a mezőkövesdi Zsóry 
fürdőben is.  

Meg kell azonban jegyeznem, hogy vezetőként a legnagyobb si-
kernek a társaság bővítését és megtartását tartom, jelenleg 132 önkor-
mányzat területén látjuk el a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és 

-tisztítás feladatait.

Mi az a fontos dolog, amit a víziközművesek figyelmébe ajánl?
Magam részéről fontosnak tartom az együttműködést, a partnerséget. 
Hajdanán öt észak-magyarországi szolgáltató (MIVÍZ, ÉRV, Nógrád me-
gyei, Heves megyei, B.A.Z. megyei) minden évben közös sportnapot 
tartott, ahol a vetélkedőkön túlmenően sok hasznos dolgot megbe-
széltünk, és kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötöttünk. Legfon-
tosabb tanácsom a „vízművesek” számára, hogy a nehéz körülmények 
közepette is inkább barátok legyenek, ne ellenfelek.

Kondor Éva
Az Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vízminőség-elle-
nőrzési osztályvezetőjeként ki-
emelkedő és példaértékű szakmai 
munkájával 2012 óta segítette a 
MaVíz Laboratóriumi Bizottságá-
nak működését, melynek 2017 
őszéig elnöke is volt. Nyugdíjba 
vonulása alkalmából kívánunk a 
családja és barátai körében eltöl-
tött boldog, vidám éveket. (nem 
válaszolt a három kérdésre)

Radács Attila
A Bakonykarszt Zrt. műszaki igaz-
gatója. Magas szintű szakmai fel-
készültségével majd 10 éve segíti 
a MaVíz Műszaki Bizottságának munkáját, melynek 2016 óta már az el-
nöke. Kiemelkedő szakmai tudására és tapasztalatára, valamint  kivételes 
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Vásárhelyi Pál-díjban részesült: 
Bozóki László, a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársa; 
Szabó Pál, az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki tanácsadója.
 
Kvassay Jenő Emlékérem kitüntetésben részesült:
Ditrói János, a Debreceni Vízmű Zrt. szennyvízágazati főmérnöke;
Machner Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség-vezetője és
Dr. Pálinkás István, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 
nyugalmazott jogi munkatársa.
 
Őket következő lapszámunkban igyekszünk bemutatni.

mellett széles körű társadalmi tevékenységet lát el. Alapítója volt a Ma-
gyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnek. A Magyar Hidrológiai Tár-
saság Oktatási Bizottságának 10 éven keresztül volt az elnöke. A Magyar 
Mérnöki Kamara alapító tagja, a kamara képviseletében a Magyar Szab-
ványügyi Tanács 130 MB. tagja. Portrérovatunk interjúja ez alkalommal 
Dulovics Dezsőné doktorral készült.

A Belügyminiszter által adományozott kitüntetések
A Víz világnapja alkalmából Kontrát Károly parlamenti államtitkár, mi-
niszterhelyettes a víziközmű-szolgáltatás területéről a következő szak-
embereknek adott át kitüntetést:

Az irányelv módosítási javaslatának kidolgozása
A Bizottság több változat egészségi, gazdasági, környezetvédelmi, szoci-
ális-társadalmi hatásait értékelte, és a legnagyobb össznyereséggel járó 
változat került be a módosításjavaslatba. A tervezet legfontosabb elemei:
•	 a	 vizsgálandó	 paraméterek	 listájának	 kiegészítése	 potenciálisan	

egészségkárosító anyagokkal;
•	 kockázat	 alapú	megközelítés	 (továbbiakban:	 RBA)	 kiterjesztése	 mé-

rettől függetlenül minden vízellátó rendszerre; 
•	 a	vízzel	érintkező	anyagok	egységes,	európai	szintű	szabályozása;
•	 a	 lakosság	 modern,	 naprakész	 tájékoztatása,	 valamint	 az	 ellátatlan	

lakosság hozzáférésének növelése. 
A javaslat célja továbbá a fenntartható ivóvíz-gazdálkodás elősegí-

tése, a lakosság palackozottvíz-fogyasztásának csökkentése, valamint 
szorosabb összehangolás az EU vízzel kapcsolatos egyéb jogszabályaival, 
különösen a Víz Keretirányelvvel (továbbiakban: VKI).

Az irányelv módosítási javaslatát 2018. február 7-én hozták nyilvá-
nosságra (http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review  _ 
en.html), a tagállamok képviselői február óta a Környezetvédelmi Mun-
kacsoportban tárgyalják. Az egyeztetési folyamat várhatóan egy évig 
tart, így az új irányelv végleges szövege 2019 elején lehet elérhető.

Főbb módosítási javaslatok és azok 
közegészségügyi értékelése
Az irányelv hatálya, fogalmak
Az irányelv előírásai továbbra is az emberi fogyasztásra szánt vízre vonat-
koznak, a természetes ásványvizekre és gyógyvizekre nem. A napi 10 m3-
nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 személynél kevesebbet kiszolgáló 
egyedi ellátás akkor tartozik a hatálya alá, ha azt kereskedelmi vagy köz-
szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják. A jelen 
megfogalmazás alapján nem egyértelmű, hogy a használati meleg vízre 
az irányelv mely előírásait kell alkalmazni. A módosítás az ivóvíz-szolgál-
tatókat méret szerint csoportosítja (kis, nagy és nagyon nagy vízszolgál-
tatót határoz meg), továbbá definiálja azokat az elsőbbségi helyszíneket/
épületeket (pl. egészségügyi és oktatási intézmények) és veszélyeztetett 

Bevezetés, előzmények
Az emberi felhasználásra szánt víz felügyelete az Európai Unióban (továb-
biakban: EU) a 98/83/EK irányelv előírásain alapszik. A hazai jogrendbe 
az irányelvet a 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet ülteti át. Az Európai 
Bizottság kezdeményezte az immár 20 éves irányelv első felülvizsgálatát 
(korábban csak a II. és III. melléklet módosult). A felülvizsgálat alapját az 
Európai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Célravezető és hatásos sza-
bályozás” (REFIT) programja keretében végzett értékelés, több érdekcso-
porti egyeztetés és egy 2015. évi nyilvános lakossági konzultáció képezte. 
Az elemzések alapján az irányelv elérte célját, a kiváló minőségű ivóvíz 
biztosítását az EU-ban, de több terület fejlesztése szükséges a magasabb 
szintű egészségvédelem érdekében (1. ábra). 

A 98/83 EK IRÁNYELV TERVEZETT 
MÓdOSÍTÁSAI ÉS AZOK KÖZEGÉSZSÉG-
üGYI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE

bufa-dőrr ZSuZSanna,
dr. VargHa márta 
Országos Közegészségügyi Intézet, 
Vízhigiénés Osztály

1. ábra: Az irányelv módosításának főbb területei
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 kitérni. A vízzel érintkező anyagok szabványosításának részletszabályait a 
jelenlegi javaslat nem tartalmazza, még további pontosítás szükséges. A 
higiénés szempontból megfelelő építési és egyéb, vízzel érintkező anya-
gok (pl.: vízkezelő szerek, festékek, adszorbensek, membránok, ivóvíz-utó-
tisztító és vízadagoló berendezések stb.) kritikusak az ivóvízbiztonság 
fenntartásában. 

Paraméterek és határértékek
A vizsgálandó paraméterkör és határértékek módosításának alapját egy 
WHO által készített tanulmány adja, de a tudományos bizonyítékok mel-
lett a megelőzés elve és a fogyasztói visszajelzések, aggodalmak is szere-
pet játszottak a javaslat kialakításában, így az nem minden ponton egye-
zik meg a WHO ajánlásával. Az új vizsgálandó paramétereket, amelyekre 
a javaslat határértéket határoz meg, az 1. táblázat tartalmazza. A javaslat 
csak a minimális követelményeket rögzíti, de az RBA alapján a tagállamok 
meghatározhatnak további paramétereket.

Az új fertőtlenítési melléktermékek vizsgálata közegészségügyi szem-
pontból indokolt, de csak ott szükséges bevezetni, ahol fertőtlenítést al-
kalmaznak. A fluorozott alkilszármazékok előfordulására még nincs hazai 
adat, így a kockázat sem értékelhető. A javasolt EDC-anyagok (β-ösztro-
gén, nonil-fenol, bisz-fenol A, valamint a mikrocisztin-LR) monitoringját 
a megelőzés elve és a növekvő lakossági aggodalmak indokolják, de a ki-
mutatás technikai nehézségekbe ütközhet, és nem minden vízbázis ese-
tén szükséges. Toxikus hatása miatt az urán számos országban már most 
is vizsgálandó paraméter. Összességében az új paraméterekre vonatko-
zóan a vizsgálati kötelezettség bevezetése csak a szennyezés kockázatá-
nak kitett vízellátó rendszerekben indokolt, amelyek köre egy országos 

fogyasztói csoportokat, ame-
lyekre további speciális előírások 
vonatkoznak. A definíciók tagál-
lami szinten a helyi adottságokat 
figyelembe véve tovább ponto-
síthatóak. 

Kockázatalapú 
megközelítés és a 
vízzel érintkező anyagok 
szabályozása
Az RBA koncepciójának a vízellá-
tás három területén kell érvénye-
sülnie: az ivóvízbázisok veszély-
értékelése; a vízellátási rendszer 
veszélyelemzése és kockázatér-
tékelése; az épületen belüli elosztórendszerek kockázatértékelése. A RBA 
részleteit, definícióit a javaslat nem tartalmazza, ami ugyan lehetőséget 
ad a tagállamoknak a helyi sajátságokat figyelembe vevő módszertan 
használatára, viszont bizonytalanságot okoz a teljesítés megfelelősége 
vonatkozásában.

Az emberi fogyasztásra szánt vizet biztosító vízbázisok veszélyelem-
zésének elemei a vízkivételi pontok azonosítása, a VKI alapján azonosított 
védőterület feltérképezése, a víztesteket érintő veszélyek és lehetséges 
szennyezőforrások azonosítása, valamint rendszeres vizsgálat az EU 
egyéb, vízzel kapcsolatos további jogszabályaiban szereplő szennyező 
anyagokra, amely alapján a tagállamok kiválaszthatják a számukra rele-
váns ellenőrizendő paramétereket. Az illetékes hatóság további vizsgá-
latokat írhat elő, de a paraméterek vizsgálati gyakoriságának csökkenté-
sét is engedélyezheti. A tervezet nem rögzíti, hogy kinek a felelőssége 
a veszélyelemzés elvégzése. A felszíni és felszín alatti vizek minőségéért 
felelős tárcáknak, a víziközmű-szolgáltatóknak és az ivóvíz minőségéért 
felelős tárcáknak szoros együttműködést szükséges kialakítani, hogy az 
egységes szabályozás biztosítható legyen. Ennek várhatóan jelentős jog-
alkotási és informatikai fejlesztési és ezáltal pénzügyi igénye is lesz, azon-
ban az egységes szabályozás jobban segíti a vízbiztonsági célokat. Bizto-
sítani szükséges a VKI-val való teljes körű összhangot mind a feladatokban, 
mind a monitoringkövetelményekben és -ütemezésben.

Minden vízellátó rendszerre (méretre és a közműves jellegre való 
tekintet nélkül) vonatkozik az EN 15975-2 szabvány előírásai szerinti 
RBA-rendszer kiépítése. A vízellátó rendszer kockázatértékelése 2009 óta 
része a hazai szabályozásnak a vízbiztonsági tervezés követelménye ré-
vén, így ez az előírás többletfeladatot, többletköltséget várhatóan nem 
jelent, viszont biztosítani kell az összhangot a nyers vízre vonatkozó ve-
szélyelemzés eredményeivel. 

Az épületen belüli vízelosztó hálózatokra – kiemelten az elsőbbségi 
épületekre vonatkozóan – kockázatértékelést kell végezni, mely kiterjed 
legalább a hálózati eredetű és a vízzel érintkező anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok értékelésére. A hálózati eredetű paraméterek közül a javaslat 
csak az ólom és a Legionella rendszeres ellenőrzését tartalmazza. A belső 
hálózatok kockázatértékelése új követelmény, de vízbiztonsági és köz-
egészségügyi szempontból szükséges. Szakmai szempontból a teljesítés 
két részre bontható: a vízzel érintkező anyagokra és a belső elosztóhálóza-
tok kockázataira vonatkozó általános szabályozás kialakítására, valamint 
az elsőbbségi helyszíneken (pl. egészségügyi és oktatási intézmények 
stb.) végzett egyedi kockázatértékelésre, hasonlóan a Legionella 49/2015 
(XI. 6.) EMMI-rendelet alapján végzett környezeti kockázatértékeléséhez. 
A kockázatok között az egyéb, hálózati eredetű fémekre is szükséges 

Dr. Vargha Márta az OKI-ban tartott 
elődáson

Paraméter Határérték Mértékegység

Szomatikus colifágok 0 szám/100 ml

Zavarosság <1 NTU 

β-ösztrogén (50-28-2) 0,001 |ug/l 

Bisz-fenol-A 0,01 |ug/l

Klorát 0,25 mg/l 

Klorit 0,25 mg/l 

Haloecetsavak (HAA) 
Az alábbi kilenc reprezentatív anyag összege: 
monoklór-, diklór- és triklór-ecetsav, mono- 
és dibróm-ecetsav, brómklór-ecetsav, 
bróm-diklór-ecetsav, dibrómklór-ecetsav és 
tribrómklór-ecetsav.

80 |ug/l

Mikrocisztin-LR 1,0 |ug/l

Nonil-fenol 0,3 |ug/l

Fluorozott alkilvegyületek (PFA) – egyenként 
– PFA-k alatt az egyes per- és polifluorozott 
alkilezett anyagok értendők (kémiai képlet: 
CnF2n+1−R).

0,10 |ug/l

PFA – összes 0,50 |ug/l

Urán 30 |ug/l

Legionella <1000 szám/l

1. táblázat: Az irányelv módosításában szereplő új vizsgálati paraméterek



24 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 3k i t e k i n t é s

A hozzáférés javítása
A tagállamoknak elő kell segíteniük az emberi fogyasztásra szánt vízhez 
való egyetemes hozzáférést, ehhez értékelniük szükséges a hozzáférés hi-
ányának okát, a javítási lehetőségeket, alternatív ellátásokat; biztosítaniuk 
szükséges szabad hozzáférést nyújtó kültéri és beltéri létesítményeket, és 
ösztönözniük kell a csapvízfogyasztást (pl. kampányokkal). A  147/2010. 
(IV. 29.) Korm. rendelet saját célú vízművekre vonatkozó előírásai (vizsgá-
lati kötelezettség, nem megfelelőség esetén tájékoztatás) már egy lépést 
jelentenek ebbe az irányba. A hozzáférés esélyegyenlőségének hazai fel-
mérése 2015/16-ban a Víz és Egészség Jegyzőkönyv végrehajtásához kap-
csolódóan megtörtént, ez alapját képezheti a további intézkedéseknek.

Lakossági tájékoztatás
A tervezet szerint növelendő a lakossági tájékoztatás adattartalma és gya-
korisága, ami az ivóvízminőség mellett a vízellátással, az ivóvízbiztonsági 
tervvel és a díjképzéssel kapcsolatos technikai adatokra is kiterjed. Ennek 
célja a fogyasztói tudatosság növelése és a csapvízbe vetett bizalom erő-
sítése. A hazai megvalósítás jelentős informatikai fejlesztést igényelne. A 
vízminőségi adatok kommunikációjának szabályozását úgy kell kialakíta-
ni, hogy az összességében valóban az ivóvízben való lakossági bizalom 
erősödését eredményezze.

Összefoglalás
Az irányelv módosításának területei öt kiemelt cél mentén csoportosítha-
tók. Mivel az ivóvízminőségi paraméterek listája közel 20 éves, az új tudo-
mányos eredmények és bizonyos paraméterek esetében a nagy megfele-
lőségi arány indokolja annak felülvizsgálatát. Mivel a WHO és a szakmai, 
tudományos szervezetek véleménye alapján is a kockázatalapú szemlélet 
biztosítja a legmagasabb szintű vízbiztonságot, így a kiterjesztése a teljes 
vízellátó rendszerre – a vízbázistól az ellátórendszeren át a belső hálózatig 

– a fogyasztók egészségvédelmének növelése érdekében elengedhetetlen. 
Az ivóvízzel érintkező anyagok jelenlegi szabályozása jelentős teher a for-
galmazóknak és a tagállamoknak is. Az egységes szabályozás a belső piac 
és az egységes színvonalú közegészségügyi biztonság szempontjából is 
fontos. A bizalom a csapvíz minőségében jelenleg EU-szinten alacsony, je-
lentős az ásványvízfogyasztás, az átlátható tájékoztatás növelheti a bizal-
mat a közműves vízellátásban. A biztonságos ivóvízzel ellátatlan lakosság 
aránya az EU-ban 4% körüli, ami közegészségügyi szempontból nem elfo-
gadható, így a hozzáférés javítását európai szinten fel kell vállalni. A terve-
zet összességében támogatandó célok mentén jött létre, a következő év 
feladata, hogy ez minden tagállam számára elfogadható és végrehajtható 
formában valósuljon meg.

 alapállapot-felmérés és kockázatértékelés alapján határozható meg. Az új 
mikrobiológiai paraméterek közül a Legionella ellenőrzése – a jelenlegi 
hazai gyakorlattal összhangban – csak a kockázatot jelentő rendszerek-
ben javasolt.

A módosítás értelmében az indikátorparamétereket tartalmazó, je-
lenlegi 1. melléklet C táblázat törlésre kerülne. Szakmai szempontból ez 
nem támogatható, mivel a paraméterek mérése szükséges a technológi-
ák és a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére, szennyezés jelzésére, 
valamint a fogyasztói elfogadhatóság értékelésére (a lakosságot ezen pa-
raméterek értékéről továbbra is tájékoztatni kell).

Az arzén határértékének további szigorítására vonatkozó javaslatot a 
tervezet nem tartalmaz, de felére csökkentené az összes króm és az ólom 
határértékét (10 éves halasztott hatállyal).  Az összes króm határértékének 
csökkentése helyett az esszenciális elem Cr(III)-ra és a karcinogén Cr(VI)-ra 
külön határérték megállapítása javasolt. Az ólomhatárérték csökkentése 
az egészséghatás alapján alapvetően támogatható, azonban várhatóan a 
megfelelés csak az ólomtartalmú szerelvények teljes körű cseréjével biz-
tosítható, ami jelenleg műszakilag nem megvalósítható.

A vízminőség ellenőrzése
A vízminőség-ellenőrző vizsgálatok célja, hogy igazolják a kockázatkeze-
lés hatékonyságát és a szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségét. A ter-
vezet kibővíti a mikrobiológiai alapparaméterek körét (az E. coli mellett 
a Clostridium perfringens és a szomatikus colifág, valamint a zavarosság 
is minden esetben vizsgálandó). A módosítás célja az ivóvízzel terjedő 
fertőzések megelőzése, a szomatikus colifág a vírusok, a Clostridium a 
zavarosság, az egysejtű kórokozók indikátoraként szerepel. Ezek a para-
méterek elsősorban felszínivíz- vagy talajvíz-eredetű szennyezés jelzé-
sére, illetve a technológiák eltávolítási hatékonyságának ellenőrzésére 
alkalmasak, ezért nagy gyakoriságú fogyasztói végponti vizsgálatuk a 
hazai vízellátó rendszerek többségében nem indokolt. A paraméterek 
minimális vizsgálati gyakorisága a javaslat szerint jelentősen nő a hatá-
lyos irányelvben előírthoz képest, különösen a kis vízellátó rendszerek 
esetében (2. táblázat). Ugyanakkor a kémiai paraméterek vizsgálatszá-
ma a korábbi eredmények és az RBA alapján a jelenleginél nagyobb 
mértékben csökkenthető, vagy egyes esetekben a monitoring teljesen 
elhagyható, ami ellensúlyozza az alapmintaszám növekedését. Szakmai 
szempontból a vizsgálandó paraméterek körét célszerű nyersvíz-típu-
sonként meghatározni, és a vizsgálati felmentés feltételei is egyszerűsí-
tésre és pontosításra szorulnak. 

A határértékektől való átmeneti eltérésre (derogációra) a jelen javaslat 
szerint a továbbiakban nem lesz lehetőség, azonosított nem megfelelő-
ség esetén a hatóságoknak, illetve a szolgáltatóknak a beavatkozási lépé-
seket azonnali hatállyal meg kell tenniük. 

Minimális mintavételi és elemzési gyakoriság a megfelelőség ellenőrzésére

A vízellátási körzeten belül naponta szállított 
vagy előállított vízmennyiség (m3)

A minták minimális 
száma évente

≤ 100
> 100                      ≤ 1 000
> 1 000                     ≤ 10 000
> 10 000                     ≤ 100 000
> 100 000

10
10
50

365
365

2. táblázat: Az irányelv módosításában szereplő mintavételi és vizsgálati 
gyakoriságok
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Az ENSZ főtitkára és a Világbank elnöke 2 évvel ezelőtt kért fel 12 politi
kust, hogy tegyenek javaslatokat: miként lehet a vízre vonatkozó fenntart
ható fejlődési célt elérni. A Vízügyi Elnöki Testület jelentésében a követ
kező javaslatokat tette a Víz Világfórumon:

1. Az eddiginél jobban meg kell értenünk, hogy mi a víz szerepe egy 
fenntartható világ létrehozásában. Helyes választ kell adnunk arra a 
kérdésre: mi a víz valódi értéke?

2. A víz használatára vonatkozó döntéseknél integrált rendszerek kiala
kítására kell törekedni. Mielőbb át kell térni a tudományos tényekre 
alapozott vízgazdálkodásra.

3. A határon átnyúló vízkészletekkel való gazdálkodás közös felelősséggel 
jár. Az emberiség 40 százaléka osztott vízgyűjtő területen él. Elenged
hetetlen, hogy a közös folyókat, tavakat használó országok mielőbb 
megállapodjanak a közös vízhasználatról, a szennyezés megelőzéséről, 
és létrehozzák a végrehajtáshoz szükséges intézményi feltételeket. 
Mindez a regionális konfliktusok elkerülésének is előfeltétele.

4. A legfontosabb és egyben legolcsóbb a megelőzés. Minden vízforrást – 
folyók, tavak, vízgyűjtők – meg kell védeni a szennyezéstől.

5. A víz a gazdaság hajtóereje. Ha jól gazdálkodunk vele, hosszú távon is 
a jólétet gyarapítja. Ha rossz döntéseket hozunk, növekedés helyett 
2050re a világ különböző régióiban akár 14%os GDPveszteséggel is 
számolhatunk.

6. Egy vízbiztos világ kialakításához jelentősen fejlesztenünk kell az infra
struktúrát. Az utóbbi 200 évben gyakran úgy építkeztünk, hogy ezzel 
legyőzzük a természetet. Ma már látjuk, hogy jobban járunk a „mérnöki” 
és a „zöld” infrastruktúra ötvözésével.

7. A vizet használó vállalatoknak és a tevékenységüket finanszírozó ban
koknak fel kell tárniuk, hogy beruházásaik milyen hatással vannak a 
vízkészletekre.

8. Az eredményes megelőzés és a hatékony védekezés új pénzügyi konstruk
ciókat is kíván. Nem elég elszigetelt befektetésekben gondolkodnunk, 
hanem az egyes beruházások egymásra gyakorolt hatásának kihasználá
sával új fejlesztési pályákat kell kialakítanunk.

9. 5 éven belül meg kell dupláznunk a vízügyi befektetéseinket, majd ezt kb. 
évi 600 milliárd dolláros szintre kellene tovább emelni. Ilyen mértékű 
tőkebevonás csak akkor lehetséges, ha jelentősen javítjuk a víz és 
szennyvízgazdálkodást végző cégeink működését, a szektor szabályozá
sát és az innovációk befogadásának feltételeit.

10. Kulcskérdés a víz hatékony felhasználása. A legkülönbözőbb iparágak 
a bányászattól a textiliparig rengeteg vizet igényelnek. Olyan innová
ciókra van szükség, amelyek a vízfelhasználás hatékonyságát növelik, a 
szennyezést pedig minimálisra csökkentik. A legnagyobb vízfelhasználó 
a mezőgazdaság. Nincs technológiai akadálya annak, hogy az agrárium 
vízhasználatának hatékonyságát akár 23szorosára emeljük. Hatéko
nyabb öntözési technológiák nélkül számos országban belátható időn 
belül kimerülnek a kutak, s a növénytermesztés ellehetetlenül.

11. 2050re a Föld lakóinak háromnegyede városlakó lesz. A fenntarthatósági 
fordulat sikere jórészt a városokban fog eldőlni. A soha nem látott mér
tékű urbanizáció a vízellátás és a szennyvízkezelés szempontjából telje
sen új technológiákat, decentralizált megoldásokat kíván. A körforgásos 
gazdaság elképzelhetetlen a víz városokon belüli újrahasznosítása nélkül.

12. A VET szerint mindezen célok eléréséhez nélkülözhetetlen nemzetközi 
intézményeink működésének javítása is.

A víz drámáját eddig félvállról vette a világ. A közös cselekvés azonban nem 
halogatható tovább. A víz valóban élet és halál kérdése.

(Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja)

A rendezvények helyszíne a világ nagyvárosai voltak, ez évben elsőként 
a déli féltekén, Brazília fővárosa volt a helyszín.  A március 18. és 23. kö-
zött megtartott esemény nyitó ünnepségén Áder János tartotta az egyik 
legjelentősebb előadást. A múltról azt mondta, hogy 1990 óta az 1000 
területi katasztrófa 90 százaléka a vízzel volt kapcsolatos. A jövőről pedig: 
a vízválság nem a jövő, hanem már a jelen. A „vizes” drámákat három cso-
portba osztotta: 

– kevés víz: 2,1 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez
– sok víz: a klíma változás miatt egyre nő az árvíz katasztrófák száma
– megoldatlan globális szinten a szennyvíz kérdés: 80 % megtisztítás 
 nélkül kerül 
 a felszíni vizekbe.

Az Áder János által vezette küldöttség mellett volt még egy magyar vo-
natkozású különlegeség, ugyanis a konferenciát egy nagy kiállítás kísérte. 
A termékeket bemutató cégek mellett különösen nagy hangsúlyt kaptak 
az egyes országok vízgazdálkodását bemutató standok. Egy ilyen stan-
don szerepelt az Érd és Térsége Víziközmű Kft. A Külgazdasági és Külügy-
minisztérium által meghirdetett pályázat elnyerése tette lehetővé, hogy 
a Kft. bemutathassa a látogatóknak a Használati Mintaoltalommal és az 
EU Szellemi Tulajdoni Hivatala Lajstromozási Tanúsítványával rendelkező 
vízbiztonsági dobozát.

A 8. VÍZ VILÁGFÓRuM 
BRAZILIAVÁROSBAN
VárSZegi cSaba 
a MaVíz Titkárságának munkatársa

A  első fórumot Marokkóban tartották 
1997-ben. A három évenként rendezendő 
esemény fő célja olyan állami vezetők 
és szakemberek találkozása, akik tenni 
tudnak valamit azért, hogy mindenki 
általános emberi jog alapján jusson hozzá 
az egészséges ivóvízhez.

Áder János hatásos beszédet mondott
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 mintavételi gyakorisággal országosan évi 
több milliárd forint többletköltség jelentke-
zésével kell számolnunk. Ráadásul az egyes 
laboratóriumok csak meghatározott számú 
kiszervezett tevékenységet engedhetnek 
meg maguknak a MEKH szabályozása szerint. 
Így nem kizárt, hogy nem kerülhetik el a ké-
szülékek vásárlását sem. 

A szigorodó határértékek egyes helyeken 
technológiaváltást igényelnek majd. Ennek 
költségvonzata nem került felmérésre. 
•	 Klorit,	 klorát:	 A	 klór-dioxidos	 fertőtlenítés	

esetén lehet klorition képződésére számí-
tani. Azoknál a vízműveknél, ahol ennek 
felhasználására kerül sor, nehézségeket je-
lentene az új, szigorú határérték betartása. 

•	 Zavarosság:	 A	 <1	 NTU	 határérték	 túl	 szigo-
rú, felszín alatti vízművek esetén nem is re-
leváns paraméter. A zavarosságparaméter 
hálózati vízből végzendő vizsgálati gyako-
riságát túlzónak találjuk, jelenleg a kisebb 
vízműveknél a napi vizsgálat nem megold-
ható, hiszen nincsen mindennapi személyes 
jelenlét a kis vízművekben. Az online mérő-
berendezés telepítése és üzemirányító rend-
szerbe való integrálása jelentős többletkölt-
séget jelentene a tulajdonosok számára.

•	 A	 legionella	 bekerülése	 az	 ivóvizes	 jogsza-
bályba nem indokolt. Ráadásul a Legionella 
pneumophila vizsgálatra kötelezne. Legion-
ellára nemzeti szabályozás van kockázatfel-
méréssel együtt, remélhetőleg ezt nem kell 
majd megváltoztatni. 

•	 Az	 ólom	 és	 króm	 határértékének	 csökken-
tése: Ennek biztosításához az összes ólom-
tartalmú cső cseréjére szükség lenne. Az 
ivóvízzel érintkező anyagok gyártásakor kell 
fellépni az ólom ellen.

Sok helyen indoklás nélkül, a WHO értékelését 
figyelmen kívül hagyva kerülnek paraméterek 

A direktívába sok új ellenőrizendő 
paramé ter került be, melyek mérése nagy 
 költ ség vonzatot jelent. Ezen paraméterek 
 vizsgálatára a  laboratóriumok többsége nincs 
felkészülve. Vagy készüléket kell vásárolniuk, 
vagy kiszervezett tevékenységként más labo-
ratóriummal kell leméretniük azokat.
•	 A	polifluorozott	 alkilvegyületek	 (PFA)	méré-

se LCMS-készüléket igényel, ami 41 M Ft, és 
GCMS-készüléket igényel, ami 25 M Ft.

•	 Az	 endokrin	 vegyületek	 (EDC)	 vizsgálatba	
vételét nem javasolta a WHO, hiszen egész-
ségkárosító hatásuk nem igazolt.

– Béta-ösztradiol (50-28-2): az 1 ng/l-es érté-
kek kiméréséhez speciális LCMS szükséges, 
melynek értéke jelenleg 150 M Ft;

– Biszfenol-A (HP): LCMS-készüléket igényel; 
– Nonil-fenol: GCMS-készüléket igényel.
•	 Haloecetsavak	 (HAA):	 fertőtlenítési	 mellék-

termékek. Mérésük a THM-ek mellett csak 
pH 6-os érték alatt lenne releváns. Mérése 
IC-vel történik, melynek ára 15 M Ft.

•	 A	microcystin-LR	 felszín	 alatti	 vizek	 esetén	
szintén nem releváns. Szabványos vizsgála-
tot (ISO 20179:2005) HPLC-módszerrel lehet 
végezni UV-detektorral kombinálva, mely 
felszíni vízre, kezelt vízre és csapvízre alkal-
mazható. A készülékek ára 30 M Ft.

•	 Az	 urán	mérését	 több	 laboratórium	 is	 indo-
koltnak tartaná, amennyiben ez a többi radio-
nuklid mérését kiválthatná. Az alkalmazandó 
analitikai műszer urán esetén nem egyértel-
mű. ICP-OES vagy csak MS lenne elfogadható.

A fent említett árak csupán az eszközök be-
szerzésére vonatkoznak, nem tartalmazzák a 
minta-előkészítést, a laboratóriumi kapacitás 
és személyzet szükséges bővítését. 

Kiszervezett tevékenységként mérve 
eze ket, előzetes becslések szerint az előírt 

A szolgáltatók véleménye
alapján összeállította
kaSperkieVicZ kinga  
MaVíz Titkárság

A direktíva előírásait 
végrehajtó szervezet 
kijelölését az Európai 
Bizottság a tagállamra 
bízza. A szolgáltatók 
szerepe a nemzeti 
hatóságoktól függ majd. 

Az irányelv a kockázatalapú megközelítés ér-
telmében vízbázisok és hálózati pontok esetén 
is előírja új paraméterek rendszeres vizsgálatát. 
Lehetővé teszi az irányelv, hogy a vízszolgálta-
tók bizonyos paraméterek vizsgálatát elhagy-
ják majd, amennyiben azok a vízellátásra nem 
jellemzőnek mutatkoznak. A rendelet ugyanis 
alapvetően nem választja szét a felszíni vízkivé-
telre és a felszín alatti vízbázisokra vonatkozó 
tényleges minőségi különbségeket. Ugyanak-
kor egy ideig mindenképp mérni kell. Az új pa-
raméterek méréséhez szükséges infrastruktúra 
kialakítása sokkal magasabb költség, mint a fo-
lyamatos monitoring. Szükségesnek tartjuk elő-
zetes központi felmérés végrehajtását, a szolgál-
tatók külön-külön nem tudnak ekkora költséget 
magukra vállalni.

Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi gyakor-
latunkban használt kockázatértékelési mód-
szerek (Vízbiztonsági tervek ISO 220000) ele-
gendőek-e a nemzeti hatóság számára, avagy 
újabb elemzési kötelezettséget, illetve új krité-
riumok szerinti kockázatelemzést vezetnek be. 
A szolgáltatók kérdései között szerepel, hogy 
a kockázatelemzés kivitelezésének tervét, a 
feltételeket mi alapján fogják meghatározni, a 
végrehajtás kinek a feladata lesz.

A 98/83/EK IVÓVÍZ-
dIREKTÍVA TERVEZETT 
MÓdOSÍTÁSA A MAVÍZ 
SZEMÉVEL
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A vízellátás kialakulásáig, 1868-ig Zürichben az összes vizet kutakból 
nyerték, onnan kellett a felhasználókhoz eljuttatni. A vízellátásnak a 
házakba való bevezetése akkoriban egy nagy lépés volt, és ma egy jó 
ok a jubileumot megünnepelni. Így például egész évben különböző 
rendezvények lesznek a lakosság számára. A telepeken való látogatások 
alkalmával izgalmas betekintést nyerhetnek abba, miként lesz a tóvíz-
ből ivóvíz. Ezenkívül 2018 június három hétvégéjén egyszeri lehetőség 
nyílik a Camerata Schweiz koncertjeit egy üres víztározó medencében 
élvezni. Az új kút-app-pal 90 kutat lehet játszva megnézni. 2018 májusá-
ban megjelenik „A város és a víz” című jubileumi kiadvány. Továbbá a víz-
mű levelezőlapokat adott ki, melyekkel különleges jubileumi üdvözletet 
lehet küldeni. A lapokat ingyen be lehet szerezni a vízműnél.

Henkel Magyarország Kft., Budapest
A kft. tulajdonosa a német Henkel AG &Co. KGaA családi tulajdonú 
óriáscég. Az anyavállalkozásnak 169 gyártó üzeme van, ebből kettő 
Magyarországon. Az ipari ragasztástechnológia részlegén belül a kft. a 
karbantartási szekciót képviseli. Fő profil: ragasztó- és tömítőanyagok 
gyártása és forgalmazása, karbantartási anyagok forgalmazása, karban-
tartási megoldások kidolgozása, javaslása. Három vezető termékmárka: 
Loctite, Teroson, Bonderite.

AURO-Budapest Kft., Budaörs
Az 1990-ben alapított cég az osztrák AGRU Kunstofftechnik GmbH és a 
német WIDOS Wilhelm Dommer Söchne GmbH gyártók magyarországi 
kereskedelmi képviseleteként hőre lágyuló műanyagokból (PE, PP, PVDF, 
ECTFE stb.) készült termékek (csövek, idomok, szerelvények, félkész ter-
mékek), valamint a csőrendszerek beépítéséhez szervesen hozzátartozó 
hegesztőgépek, szerszámok forgalmazásával foglalkozik.

150 ÉVES A ZüRIcHI 
VÍZMŰ – EGY OK 
AZ üNNEPLÉSRE

ÚJ BELÉPŐK

és felszín alatti vízművek különválasztását. 
Ezek különböző technológiákat igényelnek, 
ezért különböző paraméterek vizsgálata re-
leváns!

Nemzetközi lépések
Az EurEau a nemzeti szakértők meghallgatása 
után összeállított egy dokumentumot, mely 
leírja a direktívatervezet hátrányait, hiányos-
ságait és túlzó mivoltát. Javaslatokat tesz a 
kockázatértékelések felelősének pontos meg-
határozására, a szolgáltatók besorolásának lo-
gikájára, a vizsgálandó paraméterek listájának 
és mintavételi gyakoriságának csökkentésére. 
Mindezeket a direktíva céljait szem előtt tartva 
a szolgáltatók legkisebb felelősség- és költség-
vállalása mellett kívánja elérni. A MaVíz részt 
vett az összeállításban, és támogatja a doku-
mentumot, mely többek között az Európai Par-
lament elé is beterjesztésre kerül majd.

weboldalain a fogyasztókat.
•	 Ráadásul	 itt	 szerepelnek	 olyan	 paraméte-

rek, melyek eddig a nemzeti jogszabályban 
nem szerepeltek, ezek mérése most a víz-
szolgáltató nagysága alapján akár havi mé-
rés is lehet. 

Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása 
mindenki részére
A direktíva előírná, hogy mindenki hozzájut-
hasson tiszta ivóvízhez. A kivitelezés és a fele-
lősök nem tisztázottak. Elszigetelt csoportok 
számára ennek biztosítása akadályokba ütkö-
zik.

Javaslatok:
1 Javasoljuk az új paraméterek bevezetése 

előtt előzetes, központi felmérés végrehaj-
tását, a szolgáltatók külön-külön nem tud-
nak ekkora költséget magukra vállalni.

2 Szükségesnek tartjuk felülvizsgálni annak 
a lehetőségét, hogy ha korábban a hazai 
jogrendbe a direktíva előírásainál szigo-
rúbb határértékkel került beültetésre egy 
paraméter, akkor van-e lehetőség utólag 
a határérték lazítására, mert erre feltétlen 
szükség lenne. A THM-határértéket javasol-
juk az EU-direktívában jelzett 100 μg/l-es 
határértékre módosítani.

3 Az ólom- és krómhatárértékek szigorításá-
hoz kapcsolódóan javasoljuk a vízzel érint-
kező anyagok engedélyeztetésének szabá-
lyozását is felülvizsgálni, azt szigorítani.

4 Mindenképp fontosnak tartjuk a felszíni 

bevezetésre. Táblázatok kerültek kicserélésre, 
ami mutatja, hogy jelentős és túlzó változtatá-
sokról van szó.
•	 Szomatikus	 colifág	 baktériumok:	Vizsgálata	

nem indokolt, ráadásul „alapvető paramé-
ternek” minősítik. Az ezzel is kiegészített 
mikrobiológiai paramétertáblázat nem rele-
váns az emberi egészségre gyakorolt hatás 
szempontjából.

•	 A	 PAH-okat,	 cianidot,	 benzolt,	 1,2	 diklór-
etánt nagyon érdemes lett volna törölni, 
mint ahogy a WHO javasolja is. Ezeket eddig 
is évek óta vizsgáltuk mérhető eredmény 
nélkül. Remélhetőleg ez alapján a bevezetés 
után kérhető lesz a mentesség.

•	 A	Bizottság	a	WHO-nak	az	antimon	(5-ről	20	
µg/l-re), a bór (1-ről 2,4 mg/l-re) és a szelén 
(10-ről 40 µg/l-re) határértékének növelésé-
re tett javaslatát elvetette, pedig ezek méré-
si költségei csökkenhetnének vagy szélsősé-
ges esetben meg is szűnhetnének. 

A mintavételi gyakoriság megnövelése továb-
bá problémát okoz a laboratóriumok kapacitá-
sát illetően. Az egyes helyeken előírt 365 db/
év mintaszám érthetetlen, teljesíthetetlen. Vé-
dettségtől, illetve vízbázistól függővé kellene 
tenni az előírt gyakoriságot.

A lakosság tájékoztatásának előírásai a ren-
deletben olyan részletes információhalmazt 
adnak meg, melynek rendszeres karbantartása 
külön infrastruktúrát igényel (pl. adatközlések 
gyakorisága), annak ellenére, hogy minden 
szolgáltató részletes információkkal látja már el 
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Távleolvasási- adatgyűjtési  
rendszerek járulékos költségek  
nélkül LoRa kommunikációval!

 ⊲ vízfogyasztás távleolvasása
 ⊲ víznyomás mérése
 ⊲ vízbetörés távjelzése 
 ⊲ több 10 km-es területen

A rendszerelemekről és a kommunikációs hálózat kiépítésének 
lehetőségeiről érdeklődjön elérhetőségeinken! 
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is megfeleljünk. Ahogy a sokparaméteres feladatoknál általában, itt is 
komplexen kell kezelni a problémát: a módosítások hatását meg kell 
vizsgálni, és szükség esetén beavatkozni. Esetünkben például az ivó-
víz-higiénia szempontjából megfelelő áramlási intenzitás, vízsebesség 
a korábban ajánlott 1-2 m/sec érték helyett magasabb lesz. Az MSZ EN 
806-3:2006 szabvány szerint lehetőleg minél több szakaszon kell nagy 
áramlási sebességet biztosítani: a felszálló vezetékek, szintellátó vezeté-
kek esetében ez elérheti a 2,0 m/s, a csapolóhelyeket ellátó egyedi ág-
vezetékeknél a 4,0 m/s értéket. Ebben az esetben természetesen felté-
telezzük a beépített szerelvények alkalmasságát a nagyobb sebességre, 
valamint az elegendő nagyságú közműnyomást a vízbekötő vezetékben. 
További következmény, hogy kezelni kell a korábbi alacsonyabb sebes-
séghatár indokát: a keletkező zajok csillapítását meg kell oldani. 

A célszerű áramlási intenzitás és a megfelelő gyakoriságú vízcsere 
a vezeték-keresztmetszet és a teljes rendszerűrtartalom csökkentésével 
érhető el. Ez szintén új szempont, korábban ez nem volt cél. A rendsze-
rűrtartalom minimalizálásának lehetőségei: 
•	 az	adott	hálózat	paraméterei	mellett	a	legkisebb,	a	kívánt	vízmennyi-

séget és víznyomást még biztosító csőátmérőt kell alkalmazni;
•	 kerülni	kell	a	nagy	vízterű,	emiatt	gyakran	holtteres	szerelvényeket,	be-

rendezési tárgyakat (használati meleg vizes rendszer esetén különösen).
A rendszerűrtartalom minimalizálásának követelménye még nagyobb 
hangsúlyt helyez arra, hogy a vízellátó hálózatokat reális, aktuális 
vízigényekre méretezzük. A vízhálózat-méretezés alapvető kiindulási 
adata a mértékadó terhelés, az összes csapolón egyidejűleg vételezett 
 vízmennyiség. Ennek értéke nagymértékben változik a létesítmény 
funkciójától függően. Meghatározására tapasztalati összefüggések 
szolgálnak, amelyek sok esetben az ún. fejadagon, az egy egység – 
személy, betegágy, kiló kenyér stb. – ellátására, előállítására elegendő 
 vízmennyiség ismeretén alapulnak. A módszer két, nagy körültekintést 
igénylő jellemzője/lépése:

– a fejadag aktuális, lehető legpontosabb értékének meghatározása;
– a fejadagból kalkulált napi átlagfogyasztás melletti ingadozás 

 mértékének meghatározása.

eördögHné dr. miklóS mária pHd
PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

A vízellátó hálózatok létesítésének minden fázisában – tervezés, kivitele-
zés, üzemeltetés – minden eszközzel arra kell törekedni, hogy ezt a minő-
ségromlást elkerüljük, az ivóvíz mint legfontosabb, alapvető élelmiszerünk 
megfeleljen az ivóvízminőségi előírásoknak egészen a csapolókig. Ezt a 
törekvést a közelmúltban hatályossá vált több rendelet is motiválja. Az új 
víziközmű-törvény (2015. évi CXIX. törvény, a 2011. évi CCIX. tv. módosítá-
sa) és az ún. Legionella-rendelet (49/2015. EMMI-rendelet) új szemponto-
kat hozott előtérbe a vízellátó hálózatok létesítése során. Utóbbi rendelet-
tel elsősorban az ivóvíz-higiénia biztosítása értékelődött fel, ez a korábban 
általánosan vízszolgáltatói feladatként értelmezett munka mostanra a víz-
hálózatok tervezőire, kivitelezőire, üzemeltetőire is nagyobb felelősséget 
terhel. Az egyik újdonságot az új súlypontú tervezésben talán az jelenti, 
hogy nem tekintjük a vízellátó rendszer működését állandósultnak, figye-
lembe kell vennünk a vízben zajló mikrobiológiai változásokat, és a nem 
kívánt folyamatokat a lehetséges legnagyobb mértékben vissza kell szo-
rítanunk tervezési, kivitelezési és üzemeltetési eszközökkel egyaránt. Az 
igazodás az új rendeleti háttérhez napjainkban zajlik, az egyes szempon-
tok összehangolása sok esetben az eddigi gyakorlat átértékelését teszi 
szükségessé. Hasznos hozadéka a törvénynek, hogy a vízszolgáltatók az 
épületen belüli vízhálózatok átalakítása esetén tervet kérnek a meglevő 
rendszerről is . Ez elősegíti azt, hogy a vízellátó hálózatok átgondolt, előre-
mutató szemléletet tükröző tervek alapján kerüljenek kivitelezésre.

Az ivóvízminőségnek az ellátórendszerben lezajló változását dön-
tően meghatározó paramétereket, azok kedvező, illetve kedvezőtlen 
hatását foglalja össze az 1. ábra. Mindegyik paramétert számos techni-
kai momentum befolyásolja, ezek mind teljesebb figyelembevétele és 
összehangolása jelenti az ivóvíz-higiénia szempontjait tekintetbe vevő 
tervezést, és rámutat arra is, hogy önmagában a tervezés nem elég-
séges – de szükséges – feltétel, a kivitelezés és üzemeltetés fázisában 
végig van teendő a jó vízminőség fenntartása, a baktériummentes ví-
zellátás érdekében.

A vízcsere gyakoriságát és a vezetékbeli áramlás intenzitását a 
hálózattervezés behatárolja. Ez azt jelenti, hogy az eddigi tervezési 
 gyakorlatot is esetenként át kell értékelni ahhoz, hogy az új  elvárásoknak 

Az ivóvíz mint csak részben megújuló 
természeti erőforrás védelmet igényel, mind 
mennyiségét, mind minőségét tekintve. 
Ha az ellátóhálózatba betáplált jó minőségű 
víz ún. másodlagos minőségromlást 
szenved el a csapolóig tartó útja során, 
akkor ez vízveszteséget (is) okoz amellett, 
hogy egészségkárosító hatása szintén lehet. 

IVÓVÍZ-HIGIÉNIA
ÉPüLETEN BELüL

1. ábra: A vezetékbeli víz minőségének változását meghatározó paraméterek
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 – kellő vastagságú – v szigetelés =~ Φ cső, külső;
 – jó hőszigetelő képességű – λ = 0,035–0,04 W/m, K közepes 
     hővezetési tényezőjű;
 – a teljes rendszert szigetelő (szerelvényeket is).

A kivitelezés eszközei a jó vízminőség fenntartására
A kivitelezés főleg a ténylegesen betervezett, célszerűen megválasztott 
szerelvények, csőanyagok beépítésével, a technológiai fegyelem betar-
tásával járulhat hozzá a vízminőség fennmaradásához. Néhány szem-
pont kiemelve:
•	 betervezett	szűrő,	vízlágyító	beépítése	–	a	biofilmképző	lerakódások	

csökkentése érdekében;
•	 nagy	holtterű	szerelvények	kerülése;
•	 ivóvizes	tágulási	tartály	céljára	átöblítő	működésű	kivitel	alkalmazása;
•	 az	oltóvízhálózat	és	az	ivóvízhálózat	elválasztása	egymástól;
•	 a	nyomáspróba	során	használt	víz	a	használatba	vételig	a	vezetékek-

ben maradva elfertőződhet; célszerű a nyomáspróbát ártalmatlan 
légnemű anyaggal végezni.

Az üzemeltetés hatása a vízminőségre
A vízhasználatot figyelembe vevő üzemeltetéssel akár korrigálhatók a 
létesítés korábbi hibái, de ugyanígy kárt is okozhat a nem megfelelő 
üzemvitel. Fontos üzemeltetési teendő a szűrők, patronok rendszeres 
karbantartása, cseréje; illetve a tervezetthez viszonyítva megváltozott 
vízfogyasztás miatt az üzemeltetés módosításai. Így a lecsökkent vízfo-
gyasztás miatt kialakuló, kisebb intenzitású áramlás kezelése, a ritkán 
használt vezetékágak rendszeres átöblítése, leválasztása. Le kell válasz-
tani a rendszerről a ritkán használt csapolókat és a holtteres, áramlás-
mentes ágakat.

Összefoglalás
Az épületen belüli vízellátó hálózat kisebb vízforgalma részben egy-
szerűsíti, részben nehezíti a jó vízminőség fenntartását: a kisebb rend-
szertérfogat előnyös, míg a kevesebb felhasználó következtében a 
vízfogyasztás ingadozása nagyobb, megnő a víz tartózkodási ideje a 
rendszerben. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az ivóvíz-higiénia 
szempontjai megelőzik mind a víztakarékossággal, mind az energiata-
karékossággal kapcsolatos elvárásokat, amit az ivóvíz élelmiszer volta 
indokol. Összefoglalásként azt lehet kiemelni, hogy az ivóvíz-higiénia 
csak az ellátórendszert komplexen kezelve tartható fenn. Másik fontos 
elv, hogy a szakszerű tervezés, kivitelezés, üzemeltetés mindegyike 
szükséges, de önmagában egyik sem elégséges feltétele a baktérium-
mentes vízellátásnak.

A termelési célú vagy ismert fogyasztási profilú létesítmények esetében a 
vízigény könnyebben számolható, bár itt is lehetnek az aktuális peremfel-
tételek alapján egyedileg kalkulálandó értékek. Nagyobb bizonytalanság-
gal határozható meg a lakóépületek vízigényének időbeli változása ami-
att, hogy itt sztochasztikusan jelentkezik a vízvételezés, valamint amiatt is, 
hogy az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent a fajlagos vízfogyasztás 
(ld. 2. ábra). Fontos tehát, hogy a mai fogyasztási értékeknek megfelelő, re-
álisan várható vízfogyasztási adatokra alapozzuk a méretezést.
 
A túlméretezés káros, mivel
•	 nehezíti	az	ivóvíz-higiénia	biztosítását;
•	 gazdaságtalan	 –	 nagyobb	 vezetékátmérőt	 igényel;	 emellett	 a	 rend-

szer kellő átöblítettségéhez szükséges áramlási sebesség és a túlzó 
térfogatáram együtt jelentősen növeli a szivattyúzási munkát.

A fentiek miatt pontos hidraulikai méretezés szükséges, nem előnyös a 
megszokott „ökölszabályok” alapján vezetékátmérőt választani.

Adott nyomásviszonyok mellett a vízcserét, az átöblítés gyakoriságát 
a vezetékhálózat nyomásvesztesége jelentősen befolyásolja, ezért is cél-
szerű alacsony értéken tartanunk az alaki és súrlódási áramlási vesztesé-
geket. Ennek eszközei:
•	 optimális	vezetékátmérő	–	a	nyomásveszteség-csökkentés	nagyobb,	

a kellő átöblítés kisebb átmérőt indokol; 
•	 optimális	 vezetékhosszúság	 –	 két	 fő	 meghatározója:	 az	 építészeti	

alaprajz és a vezetékelrendezési mód;
•	 hidraulikailag	kis	ellenállású	vezetékhálózat	–	a	csőanyag-,	a	vezeté-

kelrendezés-választás, a csőidomok alaki ellenállása fontos szempont. 

A kívánt vízhőmérséklet tartása fontos a meleg és a hideg víznél is: bakté-
riumszaporodást nem segítő legyen a vízhőmérséklet, kerüljük a 25–50 °C 
közötti hőmérséklet-tartományt. Ennek elérésében fontos szerepe van a 
rendszer hőszigetelésének, illetve a vezetékek környezetében uralkodó hő-
mérsékletnek. Bár Magyarországon kötelező rendelet nem szabályozza a 
hőszigetelés szükséges vastagságát, egyéb paramétereit (ld. 1. táblázat), de 
mivel a hőszigetelés a leggyorsabban megtérülő energiaracionalizálási be-
ruházás, érdemes jó minőségben kivitelezni. Szigetelni szükséges a hideg 
vizes vezetékeket felmelegedés, a meleg vizes vezetékeket lehűlés ellen. 

A vezeték hőszigetelése nem elsősorban épületenergetikai meg-
fontolások miatt fontos, hiszen az elégtelenül szigetelt vezetékek hő-
leadása az épületburkon belül marad, bár szabályozatlanságot okoz a 
 léghőmérséklet-tartásban. Az ivóvíz jó minőségének fennmaradása kí-
vánja meg, hogy korlátok között tartsuk a vízhőmérsékletet. A legfonto-
sabb szempontokat összefoglalva: a hőszigetelés legyen

2. ábra: Az ivóvíz-szolgáltatás mennyiségi változása 1955–2011 között

1. táblázat: Ajánlott hőszigetelési paraméterek

Használati hideg-, melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése

A vezeték/szerelvény 
belső átmérője [mm]

Vezeték/szerelvény 
elhelyezkedése

A szigetelőréteg minimális 
vastagsága, 0,035 W/(m·K) 

hővezetési tényezőre 
vonatkoztatva [mm]

 < 22 
22 – 35

35 – 100
> 100

épületben, 
szabadon 
szerelve

20
30

 = vezeték belső átmérője
100

Épületszerkezetben, falban, födémáttörésben, vezetékek kereszteződésénél és 
összekötésénél a hőszigetelés-vastagság a fenti követelményérték 1/2-e
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Az idei Reitter Ferenc-díjat – ágazatunk 
legmagasabb szakmai kitüntetését 
– Dulovics Dezsőné dr., szakmánk 
meghatározó személyisége kapta. 
Interjúnkban megtudhatjuk, milyen egy 
hosszú és sikerekben gazdag szakmai 
életút és azt is, hogy a ma is aktív 
professzor asszony mit gondol néhány 
érdekes szakmai kérdésről.

Zsebők Lajos: Kezdjük az életúttal!
Dulovics Dezsőné dr.: Láttam, a szülőkkel szokás kezdeni. Az én édes-
apám főiskolai tanár volt, matematikát tanított, de rögtön hozzáteszem, 
indíttatásomat a műszaki pályára nem tőle kaptam, hanem édesanyám-
tól, aki az MTESZ (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége) egyik megalapítója volt. Ehhez az ernyőszervezethez tartozott a 
Magyar Hidrológiai Társaság is, vagy negyven más szervezettel együtt.

Zs. L.: Emiatt lett vizes mérnök?
D. D.-né: A történet hosszabb. Tizenhárom éves koromban, mint rende-
sen, nálunk is felvetődött, mihez kezdjek magammal, illetve mihez kezd-
jen magával ez a leány. Apám azt mondta, legyek bármi, csak tanár ne. 
A műszaki irány egyértelmű volt, és mivel építész szerettem volna len-
ni, jelentkeztem is a magasépítési technikumba. Nagyon jól ment a ta-
nulás, színtiszta kitűnő voltam, viszont a rajztanárom azzal dicsekedett, 
hogy még ezt az őrülten tehetségtelen leányt is – engem – megtaní-
tott rajzolni. Sorra nyertem a matematikaversenyeket, de a statika volt 
az, ami valósággal lenyűgözött. Tehát ekkorra kiderült, hogy az építészet 
nem nekem való, viszont a műszaki irány, az jó. Így a Műszaki Egyetem 
Mérnöki Karára jelentkeztem – akkor még így nevezték az Építőmérnöki 
Kart. Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a tanulásba, de azután 
rádöbbentem, én nem akarok életem végéig szegecseket rajzolni és mé-
retezni. Szakosodáskor a leginkább lenézett város- és községgazdálko-
dási szakra mentem, amit én fantasztikusan érdekes területnek találtam.

Zs. L.: Milyenek voltak ezek az egyetemi évek?
D. D.-né: A képzés az egész egyetemen színvonalas volt, és kiváló pro-
fesszorok tanítottak. A szak vezetője Dr. Borsos József volt, aki városüze-
meltetést adott elő. Széles látóköre mellett kisujjában volt az egész szak-
ma, mert előtte a főváros építési osztályát vezette, és ezen belül nagyra 
becsülte a vizes és a közlekedési infrastruktúrákat.

Zs. L.: Akkor innen a víziközművek szeretete. Mi volt a folytatás?
D. D.-né: Én szeretném, ha a női mivoltommal is foglalkoznánk, mert a 
folytatásban ennek meghatározó szerepe volt, ugyanis az utolsó egye-
temi évemben férjhez mentem, és az államvizsga idején már hét hóna-
pos terhes voltam. 1960-ban az akkori rendnek megfelelően az egyetem 
közvetítette ki a végzősöket a munkahelyekre a vállalatok igényei alap-
ján. Engem a főváros VIII. építési és közlekedési osztályára küldtek, és 
ekkor ért a nagy pofon, mert a vezetője, amint meglátott, közölte, „mi 
nem kértünk mérnököt”. Nyilvánvaló, hogy nem a tudásommal volt a 
baj, hanem velem. Ki kellett volna adniuk az akkor még 12 hetes szülési 
szabadságot. Sírva mentem vissza az egyetem személyzetiséhez, aki azt 
mondta: „Csak nem képzeled, hogy pont téged, a szak legjobbját nem 
fogjuk elhelyezni? Oda küldünk, ahova akarod.” 

Zs. L.: És hova küldték?
D. D.-né: A hírre édesanyám (aki ugye „meteszes” volt) felrohant Pécsről 
Pestre, és az MTESZ székházában összeültek, mit lehet tenni. Köztük volt 
a Gépipari Tudományos Egyesület szervezője, aki a Kohó- és Gépipari 
Minisztérium Tervező Irodáinál az Ipartelepítési Főosztályon tudott egy 
szabad státuszról, ahova fel is vettek. Itt mélyépítéssel kellett volna fog-
lakoznom, de következett a szülési szabadság. Visszatértemkor rövid 
ideig egy idősebb osztályvezetőnk volt, akit Falvay Károly követett. Ő 
nagyon jó közlekedésmérnök és a mélyépítés kiváló ismerője volt. Azon-
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ban nemcsak ez, hanem az akkor híres Vadrózsák művészeti együttes fő 
koreográfusa is. Ma tánctudományi munkássága miatt ismert, de ő volt 
emellett a világ legjobb főnöke. Tőle tanultam későbbi tanári mivoltom 
alapvetését, hagyni kell az embert kibontakozni, szabadságot és támo-
gatást kell adni az elvárás mellé.

Zs. L.: Miben állt ez?
D. D.-né: A dologhoz hozzátartozott, hogy abból következően, hogy ő 
két lábbal állt a földön – úgy értem, hogy nem volt kiszolgáltatott hely-
zetben a munkahelyét illetően – nem félt kimondani a véleményét, és 
nem félt szabadon gondolkodni. Pedig nagyon szigorú világ volt akko-
riban a tervezőintézetnél is. Ott álltak reggel a kapuban a rendészek, és 
aki fél percet késett, azt felírták vagy hazaküldték. A főnököm mégis azt 
mondta, amikor a tervezőtáblánál sokat álltam már, menjen ki a Vérme-
zőre, és sétáljon egyet, a szellemi munka fárasztó. De nem csak ilyen 
volt, mert amikor egy hónapra elment a táncosokkal, meghagyta, hogy 
itt van a Borsodi Ércelőkészítő Mű komplett telepítése, mire hazajövök, 
tervezze meg négy változatban, és dokumentálja 35 példányban. Nesze 
neked jó főnök, de rájöttem, ugyan magasan van a léc, de átugorható.

Zs. L.: Szóval sikerült átugrani. 
D. D.-né: Sőt a tervezőintézet belső zsűrizésén mindenkitől a legmaga-
sabb pontszámot kaptam, és prémiumként az alapfizetésem dupláját 
ítélték meg. De az igazi hozadék az volt, hogy megnőtt az ázsióm, és 
ami ennél is fontosabb volt számomra, megnőtt az önbizalmam is, és 
élveztem a munkát. Valósággal szárnyakat kaptam.

Zs. L.: Én is tervezőként kezdtem – messze nem ilyen sikertörténettel –, 
de gyakran nekem szegezték a kérdést: nem hiányzik a tapasztalat hoz-
zá? Persze hárítottam, de azért volt a kérdésben valami igazság. Ön mi-
ként látja ezt?
D. D.-né: Lehet ezen merengeni, de a helyzet az volt, hogy a „borsosi” 
iskola után én képes voltam komplex módon kezelni a kérdéseket, és 
ezért nagyon színvonalas munkákat kaptam.
Zs. L.: Aztán mégis eljött onnan, mert én úgy tudtam, mindig is tanított.
D. D.-né: Igen, csak három évig voltam a tervezőintézetben, mert szinte 
véletlenül bekerültem a Műszaki Egyetemre. Ez úgy történt, hogy meg-
szűnt a város- és községgazdálkodási szak, és a vezetőjét, Dr. Borsos 
Józsefet átirányították előbb az Útépítési Tanszékre a tanársegédjével 

együtt, majd a Vízgazdálkodási Tanszékre. Ide azonban a tanársegédje, 
Krizsán Gyula már nem akarta követni, és megkérdezett engem – mi-
vel jó ismerősök voltunk –, nincs-e kedved helyettem belépni. Na jó, jó, 
mondtam, ez nem olyan egyszerű, de azért megkerestem Borsos profot, 
elfogad-e.

Zs. L.: És nyilván elfogadták.
D. D.-né: Nem csupán ő, hanem a tanszék vezetője, Dr. Salamin Pál is 
behívott, és fel is vettek. Innentől két főnököm volt. Félig Borsos tanár-
segédje voltam, félig pedig a vizes tanszéken oktattam hidrológiát, ví-
zellátás-csatornázást, belvízrendezést, öntözést és még hidraulikát is. 
Emellett bevontak a vizes kutatásokba és a tervezési munkákba is. Aztán 
Salamint buzgó katolikussága miatt leváltották a tanszék éléről, és egy 
fiatalember, Dr. V. Nagy Imre került a helyére. Most már három főnököm 
volt, de én nem bántam, mert az előbb ugyan azt mondtam, hogy Falvay 
Károly volt a világ legjobb főnöke, de mellé kell emelnem V. Nagy Imrét 
is. Ő volt az, aki tudta, hogy őt csakis a munkatársai, beosztottai tudják 
feljebb emelni. Ehhez megteremtette a lehetőségeket is, és rengeteg 
kísérleti munkába bevont.

Zs. L.: Mit kísérleteztek?
D. D.-né: Például a turbulens szállítást, a bel-
ső spirálbordázott csövek alkalmasságát vizs-
gáltuk zagyszállítás szempontjából, vagyis 
azt, hogy a mozgásban lévő vízben a bordák 
miatt keletkező turbulencia miként és meny-
nyire tartja lebegő állapotban az iszapré-
szecskéket. Ehhez kapcsolódott az első angol 
nyelvű, V. Naggyal megírt és megjelent pub-
likációm, amire máig büszke vagyok. Bedol-
goztam a Városépítési Tanszékre, ahol volt egy 
másik emlékezetes esetem, amikor egy terv-
pályázati munkánál azt javasoltam, vegyenek 
le két szintet a tervezett épületről, mert nem 
lesz elegendő a víznyomás, de nem fogadták 
meg a tanácsomat. Aztán kiderült, csak azért 
nem tudták elhozni vele a pályázat első díját, 
mert a bírálóbizottság éppen két szinttel ma-
gasabbnak ítélte az ominózus épületet – igaz, 

esztétikai szempontból. Attól kezdve az első gondolataikat is egyeztet-
ték velem, és megszületett egy vicces mondás: ami közműépítés szem-
pontjából megfelel, jó lesz esztétikailag is. Közben V. Nagy Imre létre-
hozta a Vízellátás és Csatornázás Osztályt, és itt negyedik főnököm lett 
Dr. Öllős Géza, akitől a víziközművek komplex tudását vettem át. Társz-
szerzője lettem a Vízellátás-Csatornázás Tervezési Segédletnek, amit 
több mint 20 évig használtak az ország víziközmű-oktatásában és az 
ország tervezőintézeteiben is.

Zs. L.: Mi hozta az újabb változást?
D. D.-né: Akkoriban kezdődtek a nagy lakótelep-építések, és az ÉVM-
ben rájöttek, nincs közműépítő mérnök. Így 1965 környékén visszahoz-
ták a város- és községgazdálkodási szak utódját az Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskolán, a lakás- és kommunális gazdálkodási szakot, és elin-
dították ugyanott a mélyépítési képzést. Ekkor professzoraimmal részt 
vettem mindkét szak tanterveinek készítésében, és megalapoztam a 
komplex közműoktatási anyagot. Ezt vették át az induló pécsi és debre-
ceni mélyépítőképzésben. Óraadóként, később félállásban itt is elkezd-
tem tanítani, aztán az életemben jött a nagy esemény, a nagy változás.
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Zs. L.: Kíváncsivá tesz.
D. D.-né: Egy pozsonyi tanulmányúton megismerkedtem későbbi fér-
jemmel, Dulovics Dezsővel, aki a Pozsonyi Műszaki Egyetemen tanított 
akkor. A dolog úgy folytatódott, hogy Dezső követett, házasságot kö-
töttünk, és áttelepült Magyarországra. Cseréltünk, „helyettem” ő került 
a Műszaki Egyetemre, és én teljesen átmentem az Ybl Miklós Főiskolára. 
Sőt nagy meglepetésemre azt javasolták, én legyek a Mélyépítési, ké-
sőbb a Közműépítési Tanszék vezetője. Mindezt 33 évesen. Ettől kezdve 
a férjemmel szinte minden szakmai dolgot együtt csináltunk. Én voltam 
a csatornázás gazdája, ő pedig a szennyvíztisztításé. 

Zs. L.: Azután elég jól ott ragadt a főiskolán.
D. D.-né: Igen, együtt írtuk a jegyzeteket, tervezési segédleteket is. A 
tanítás mellett beindultak a kk-munkák is, így készítettük közösen Po-
zsony vízellátásának kerettervét vagy Budapest és Miskolc vízhasznála-
tának elemzését és még sok minden mást. Közben 1970-ben gazdasági 
mérnöki oklevelet is szereztem, a diplomatervemet átdolgozva elfogad-
ták doktori disszertációnak, és 1972-ben summa cum laude egyetemi 
doktor lettem. Hogy rövidebbre fogjam az életutamra való emlékezést, 
azt azért megemlítem még, hogy részt vettünk 
az ÉVM szakmai célprogramjaiban, vizsgáltuk a 
települési szennyvízelvezetés, illetve a decent-
ralizált szennyvízelhelyezés lehetőségeit, és 
komoly javaslatokat tettünk.

Zs. L.: Ha már itt tartunk, szakmázzunk egy 
kicsit. Hadd kérdezzem, melyik szennyvízel-
vezetési mód az üdvösebb? A gravitációs, a 
nyomott vagy a vákuumos? Ismerek olyan te-
lepüléseket, ahol vákuumos rendszer épült, pe-
dig ennek nem volt semmiféle műszaki oka. 
D. D.-né: A szennyvízelvezetés módja mindig a 
helyi adottságoktól függ. Ahol csak lehet, gra-
vitációs szennyvízelvezetést kell építeni, akár 
közbenső átemelőkkel, ezt követi a nyomott 
elvezetés, de nem elsősorban gyűjtőhálózat-
ként, hanem ott, ahol a szennyvizet messzebb-
re kell elvezetni. Végül a vákuumos rendszere-
ket célszerű elkerülni.

Zs. L.: És mi a helyzet a vízvisszatartás elvével, ha a szennyvízelvezetés-
re gondolunk? Lehet ezzel kezdeni valamit?
D. D.-né: A települési csapadékvíz-gazdálkodásról a HÍRCSATORNÁ-nak 
és a Vízmű Panorámának én írtam először egy-egy cikket még 2003-ban. 
A vízvisszatartás során merül fel a szürke szennyvíz kérdése is, ami pl. 
a fürdővízből származó szennyvizet jelenti, és elvileg fel lehet használ-
ni a házi rendszeren belül pl. WC-öblítésre. A másik a szürkevíz, ami a 
kellő mértékben megtisztított szennyvizet jelenti, ez a szennyvíztisztí-
tó telepen keletkezik, és öntözésre használható. A háztartási szennyvíz, 
amit közcsatorna híján nem lehet elvezetni, helyi oldómedence, illetve 
tisztítóberendezés után elszikkasztható a talajban. E három dolog va-
lamiféleképpen a szennyvíz visszatartását jelenti. Én nem látok másra 
lehetőséget.

Zs. L.: Bocsánat a közbevetésért, térjünk vissza az életúthoz.
D. D.-né: Az életút úgy folytatódott, hogy végül csatornázást és szenny-
víztisztítást tanítottam az Ybl Miklós Főiskolán, eleinte egyedül, aztán a 
férjem és dr. Juhász Endre is besegített. Így ment ez egészen 2007-ig, de 

főállásban nem folytathattam, mert a jogszabály szerint az ember het-
venévesen megszűnik aktív főiskolai tanárnak lenni. Ekkor megkaptam 
a professzor emerita címet, azonban a tanítást a mai napig folytatom.

Zs. L.: Az Ybl főiskolán?
D. D.-né: Nem egészen. 2013-ban elkerültem onnan. Jelenleg az Óbudai 
Egyetem keretein belül a szakmérnökképzésben veszek részt, csatorná-
zást adok elő.

Zs. L.: Majd kérdezek az egyéb tevékenységeiről is, de maradjunk még 
a tanításnál. Milyen elvek, módszerek azok, melyeket fontosnak tart a 
tanításban?
D. D.-né: Tapasztalataim szerint vannak olyan emberek, akik eltakarják 
a tudásukat, ami egy tanárnál végzetes hiba, hiszen éppen az a dolgom, 
hogy átadjam ezt a tudást. Nem szabad azt sem elfogadni, hogy a  tudás 
formális legyen, vagyis ne úgy tudja a hallgató, hogy bemagolja. Rá 
kell vezetni a kérdésekre a „gyerekeket”, érdeklődést kell kelteni, ami-
nek legjobb eszköze, ha azt látják, engem is érdekel a dolog. Szükséges 
az elvárás, de ez nem görcsös szigort jelent, és végképp nem szabad a 

hallgatókat emberségükben megsérteni, pláne megalázni. Egyszerűen 
rá kell venni a diákot arra, hogy tudni akarjon. Megmosolyogtató, de 
talán jó párhuzam, hogy úgy kell bánni a tanulókkal, mint ahogy egy 
nagyszülő bánik szeretett unokájával. Itt már a szülői szigor nincs meg, 
helyébe a szeretet „kényszere” lép. Lehet, e felfogásom miatt hívtak már 
harminchárom éves koromban Dulo-mamának. Nagyon lényeges az is, 
hogy folyamatosan figyeljek arra, hogy értik-e azt, amit mondok. A ta-
nítás nem válhat el a tanulástól, szinkronban kell, hogy legyenek egy-
mással. Ez valódi együttműködést feltételez tanár és diák között. Tar-
talmi szempontból érdekes az is, hogy a tanár mögött mennyi szakmai 
tapasztalat áll, ismeri-e az elmélet gyakorlati oldalát is. A későbbiekben, 
de lehet, hogy az elejétől fogva figyelni kell a tehetséggondozásra, be 
kell vonni a fiatalokat tudományos diákköri tevékenységbe, vagy más 
 hasonló módon kell a legjobbaknak többletet nyújtani, versenyekre 
 vinni, illetve felkészíteni őket ezekre.

Zs. L.: A tanszékvezetés mellett egyéb tisztsége is volt a főiskolán?
D. D.-né: Igen, 2001-től én voltam az intézmény oktatási főigazgató-he-
lyettese, ezalatt történt az integráció a Szent István Egyetemmel, ekkor 
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vezettük be a bolognai képzést, így nekem volt „szerencsém” kidolgozni 
a főiskola kreditrendszerét. Utóbbi egy érdekes történet. Már minden 
intézménynél működött az EU-elvárásoknak megfelelően, de nálunk 
valahogy nem sikerült bevezetni. Igaz, én előtte már foglalkoztam vele, 
de februárban derült ki, hogy az oktatásért felelős akkori miniszter igen 
erős elvárást fogalmazott meg a főiskolákkal szemben, szeptembertől 
működnie kellett a kreditrendszernek. Mindenki azt mondta, ez lehetet-
len, így persze hogy reám bízták, kire másra. Ez hatalmas feladat volt, át 
kellett alakítani az intézmény képzési struktúráját, informatikai rendsze-
rét, az oktató- és adminisztratív munkát. Végül is sikerült. 

Zs. L.: A kreditrendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket? Én azt 
látom, hogy ezzel a lovak közé dobták a gyeplőt, és a legtöbb „ló” nem 
tudja, merre menjen, a tanulmányi idő sok hallgatónál évekkel meg-
hosszabbodott.
D. D.-né: Való igaz, hogy a szülők szempontjából az elhúzódó képzés 
többletterhet jelent, de ha jól él vele a diák, kifejezett előnyei vannak. 
Ez egy rugalmas rendszer, ami lehetővé teszi, hogy aki akar, és képes rá, 
éppen hogy gyorsabban végezhet, lehetővé teszi a párhuzamos tanul-
mányok folytatását, biztosítja az átjárást más intézményekbe, és a diák 
munkát is vállalhat. 

Zs. L.: És a bolognai rendszer egésze?
D. D.-né: Bevezetésével feltétlenül gazdaságosabbá vált a képzés. Az első 
szint a BSc, ez a tömegtermelést szolgálja. A második szint az MSc, ami 
magasabb szintű igényeket elégíti ki, míg a PhD már kiemelt igényszin-
tet jelent. Sajnos itthon a munkaadók nem nagyon tesznek  különbséget 
az első két szint között, ezért a hallgatók közül kevesen mennek tovább 
MSc-képzésre. Máshol, akár a környező országokban ez nem így van. Ott 
többre becsülik a magasabb szintű tudást.

Zs. L.: Ha már itt tartunk, az előbb mondottakat is figyelembe véve mi-
lyennek tartja a magyar „vizes tudást”, amire oly büszkék vagyunk?

D. D.-né: Ha a képzés oldaláról közelítünk, azt látjuk, hogy a valóban szín-
vonalas utánpótlás a mai rendszerben nem biztosított, pont az előbb el-
mondottak miatt. Alakult egy ad hoc bizottság az akadémiai Vízellátási 
és Csatornázási Bizottságban Dr. Juhász Endre, Dr. Ijjas István, Dr. Szlá-
vik Lajos, Dr. Papp Mária, Boda János, a férjem és az én részvételemmel. 
Együtt elemeztük a helyzetet, és alapproblémaként a praxis hiányát lát-
tuk a képzésben. Arra jutottunk, hogy be kell vezetni a mérnökgyakor-
noki rendszert, valamint lehetővé kell tenni a levelező MSc-képzést a vi-
zes mérnökök számára is. 

Zs. L.: És milyennek tartja a műszaki technológiai színvonalunkat a vízi-
közmű-szolgáltatásban? Itt nem csupán a tisztítástechnológiák korsze-
rűségére gondolok, hanem a túlméretezett és elöregedett rendszerekre, 
az elmaradó rekonstrukciókra is.
D. D.-né: Nem lehet, illetve nincs értelme értékelni műszaki szempontból 
a helyzetet, amíg nincs az ágazatnak valódi gazdája. Mert felülről kell elin-
dulni már a helyzetértékelésben is. Vízügyi miniszter kéne, aki összefogná 
a helyzetfeltárást és -értékelést, a vizes oktatást, a kutatást, a szabványosí-
tást, a vízipart, a szolgáltatás, a vízgazdálkodás, vízépítés mikéntjét, meg-
teremtve mindezek fedezetét. Enélkül nem fogunk érdemben előrejutni.

Zs. L.: Milyennek látja az előbbiek közül a víziközmű-szolgáltatást?
D. D.-né: A műszakiak logikusan gondolkodó, jó szándékú emberek, akik 
készek és képesek az együttműködésre. Ezen túl én nem tudom értékel-
ni a munkájukat, mert nem látok bele. A szolgáltatói struktúrát illetően 
azt tanultam Dr. Borsos Józseftől már 1958-ban, hogy a víziközmű-ellá-
tás a szabályozáson és a kontrollon kívül nem országos, hanem helyi ügy, 
ahol a főszereplő nem az állam, hanem az önkormányzat.

Zs. L.: Tegyünk megint egy kis kitérőt, sajnálnám, ha Öntől nem kér-
dezném meg, mi a véleménye a globális éghajlatváltozás vizes vonat-
kozásairól.
D. D.-né: A globális éghajlatváltozás a mi szempontunkból elsősorban 
szűkösséget jelent. Én azt feltételezem, hogy nálunk még nincs komoly 
probléma, de meg kellene nézni, mikor lesz. Ez hosszú távú kutatómun-
kát igényel. Annyi most is látszik, hogy a Duna–Tisza-közi homokhátsá-
gon a szabad felszínű talajvíz szintje erősen lesüllyedt, amit a Budapesti 
szürkevíz odavezetésével lehetne orvosolni. Komoly kérdésként vetődik 
fel a csapadékvíz visszatartása, a szennyvíztisztító telepek mentesítése a 
szélsőséges csapadékviszonyoktól és a kistelepülések szennyvízelhelye-
zése. A globális éghajlatváltozás tükrében sokkal nagyobb jelentőséget 
kell, hogy kapjon a komplex, illetve integrált vízgazdálkodás.
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Megkérdeztem munkatársamat, Szabó Dávidot, aki üzemmérnökségvezető
helyettes a Fejérvíznél, és az Ybl Miklós Főiskolára járt, sőt szakmérnökire is 
visszament, milyen tanár volt „Dulomama”?
Szabó Dávid: Nekem az tetszett a legjobban, hogy azonos szinten tudtunk együtt 
gondolkodni. Nem úgy, hogy leszállt a hallgatók szintjére, hanem felemelt bennün-
ket magához. Felkészültsége, tapasztalata hatalmas, és ezt képes is volt átadni. 
Ösztönző és támogató tanárként emlékszem rá, úgy tanított, hogy kibontotta a 
bennünk lévő igényt, jóakaratot és szorgalmat. A végtelenségig tiszteltük, lehet, 
azért is, mert bármikor bármivel fordultunk hozzá, mindig segített.
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zs. L.: másik kitérő: mivel foglakozik, ha éppen nem a szakmával? 
van-e hobbija?
D. D.-né: Az én legnagyobb hobbim jelenleg a HÍRCSATORNA szerkeszté-

se, minden szabadidőmet lefoglalja. Félretéve a viccet, nagyon közel áll-

nak hozzám a művészetek, a zene, a képzőművészet és az irodalom, így, 

ebben a sorrendben. Nemrég rábukkantam a Hvorosztovszkij nevű ope-

raénekesre az interneten, aki Borogyin Igor hercegét énekelte. Hatalmas 

élmény, minden zenekedvelőnek ajánlom, hallgassa meg. Valahogy – iga-

zán nem tudom, miért – de az orosz zene az, ami megfog. Életem megha-

tározó élménye – ha visszagondolok, most is lúdbőrözik a hátam – az volt, 

amikor a leningrádi piszkarjovói emléktemetőben az 1941-42-ben meg-

haltak tömegsírjánál lévő három szoborcsoportot csodáltam, miközben 

nagyon hangosan megszólalt Sosztakovics 7. Leningrádi szimfóniája.

zs. L.: Tudjuk, Ön tagja az akadémia, a Hidrológiai Társaság, az mSzT 
szakmai testületeinek, és igen aktívan vesz részt a maSzeSz munkájá-
ban, sőt a HírCSATorNA főszerkesztője. milyennek látja a mavíz-et?
D. D.-né: Én tagja lennék a MaVíz-nek is, de Önöknél nincs személyes 

tagság. Annak idején én vittem be az Ybl Miklós Főiskolát, a MaVíz-es 

tagszervezetek szakembereivel jó barátságban vagyok ma is, és ezt 

igyekszem fenntartani. Én hidakat szeretek építeni, mert ez visz előre.

zs. L.: Idén megkapta a mavíz, illetve a víz az Életért Alapítvány reitter 
Ferenc-díját, ami az ágazat legmagasabb szintű kitüntetése. mit jelent 
ez önnek?

D. D.-né: Ez egy szakmai elismerés, aminek különleges értéke, hogy a 

szakma adja. Vagyis olyan emberek döntenek a díj odaítéléséről, akik 

tudják, mit tett, mit ért el a kitüntetett. 

Emlékszem, amikor 2007-ben a férjem megkapta, Szekeres István, 

az alapítvány elnöke és Ányos József, a MaVíz akkori elnöke azt mond-

ták nekem egy nagy csokor kíséretében, hogy minden férfi mögött ott 

áll egy nő, aki hozzájárul a sikeréhez. Én meg most azt mondom, hogy 

most ehhez a díjhoz hozzájárult a néhai férjem, Dr. Dulovics Dezső is. 

Még most is meg vagyok hatódva, hatalmas öröm számomra, köszö-

nöm szépen.

zs. L.: mit tart élete legnagyobb szakmai sikerének?
D. D.-né: Azt, hogy ha végignézek a mai vizes szakembergárdán, akkor 

generációkat átfogóan ott látom a kezem nyomát. A hallgatók jó része 

az én könyveimből tanult, és a tanításon túl is hozzájárultam ahhoz, 

hogy az ország közművesítése ide fejlődött.

zs. L.: Befejezésül mi az, amit a vizes szakembergárdának üzen, mi az, 
amit a figyelmünkbe ajánl?
D. D.-né: Türelmesnek és konzekvensnek kell lenni. Amiért küzdünk, a leg-

ritkábban teljesül azonnal, sokszor évek kellenek hozzá. De én azt mon-

dom most is, nem szabad letennünk arról, amiről igazán meg vagyunk 

győződve. Mindenkinek a maga módján segítenie kell a szakma fejlődését.

zs. L.: így legyen, köszönöm az interjút.

rekonstrukcióját tervezték meg. Kutató-fejlesztő munkájukat országos célprogram-
bizottságok, víziközmű-vállalatok felkérésére főként a szennyvízelhelyezés területén 
végezték. Munkájuk eredményeit számos publikációban és a Műszaki Könyvkiadó 
„Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyvében” tették közzé. Oktató-ne-
velő munkájuk során a tehetséggondozásra és a vízi közműves szakma megszerette-
tésére törekedtek. 

Az Ybl Miklós Főiskolán a közműfenntartási, fürdőüzemeltetési és környe-
zetgazdálkodási szakmérnökképzések megindítása, azok több mint két évtizeden 
keresztüli vezetése és az oktatásukban való részvétel a magyar vizes mérnökök 
továbbképzését szolgálták.

A Magyar Hidrológiai Társaság Pro Aqua (1994), Bogdánfy Ödön-emlékérmé-
vel (2001) és tiszteleti tagságának elnyerésével (2008) több mint évtizedes oktatási 
bizottsági elnöki munkáját és szakterületi közszereplését ismerte el. 

A Magyar Mérnöki Kamarának alapító tagja, a Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Tagozat megalakulása óta annak Minősítő Bizottságában dolgozik, és képviseli a 
kamarát a Magyar Szabványügyi Testület 130. Vízelvezetés és Csatornázás Műszaki 
Bizottságában, ahol számos európai szabvány magyarításának szaklektoraként mű-
ködött közre. E munkájával összefüggött a hazai települési csapadékvíz-gazdálkodás 
területén végzett fejlesztő munkája. A kamara Környezetvédelmi Műszaki Felsőokta-
tásért díjjal (2005) és 2016-ban Zielinszki Szilárd-díjjal tüntette ki. 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) 1997. évi alapí-
tásában részt vett, és megalakulásától aktív tagja. Férje halála óta főszerkesztője 
a MaSzeSz HÍRCSATORNA szakmai periodikának. A szövetség „Arany Fedlap 
Díjának” kitüntetettje (2014). A DWA és a V4-ek szennyvíztechnikai szövetségeinek 
kapcsolatépítésében hosszú időn keresztül kiküldötti feladatokat látott el.   

2001–2003 között a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán 
az oktatási főigazgató-helyettesi feladatainak ellátásával készítette elő a karnak a 
bolognai rendszer folyamataiba kapcsolását. 

A Magyar Víziközmű Szövetség továbbképzéseiben és konferenciáin rendsze-
res előadóként szerepelt, és bekapcsolta az Ybl karát a szövetségi tagságba.  

Számos kitüntetés birtokosa, Vásárhelyi Pál-díjas (2017), a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkereszt (2003) és Magyar Felsőoktatásért emlékplakett (1997) 
tulajdonosa.

A Szent István Egyetem Szenátusa 2007-ben professzor emerita címet adomá-
nyozott neki. 2013-ig az Ybl Miklós Karon előadóként működött közre. Jelenleg az 
Óbudai Egyetemen a Környezetmérnöki Intézet által vezetett települési szennyvíz-
gazdálkodási szakmérnökképzés előadója. 

Névjegy

Dr. Dulovics Dezsőné dr. Dombi Mária 1937-ben Szegeden született. Egyetemi 
hallgatóként kötött házasságot Kovács Kálmánnal. Okleveles mérnök, diplomáját 
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte a város- és községgazdál-
kodási szakon, majd 1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen kitüntetéses építési 
gazdasági mérnöki oklevelet kapott. Pályája kezdetén a Kohó- és Gépipari Miniszté-
rium Tervező Irodáinak Telepítési Főosztályán lett tervezőmérnök, és ekkor született 
Kálmán nevű gyermeke. 

1963-ban az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási 
Tanszékén lett tanársegéd, majd adjunktus. Oktatásfejlesztő, tervező- és kutatói 
munkáját itt a kommunális vízellátás-csatornázás szakterületén fejtette ki. Nevéhez 
fűződik a hazai elválasztott rendszerű csatornázás tervezési alapjainak tekinthető, 
Öllős Géza által szerkesztett és Bozóky Szeszich Károllyal, valamint Illés Istvánnal 
írott Vízellátás és Csatornázás Tervezési Segédlete csatornázással foglalkozó 
fejezetének megírása. A mű egyetemi jegyzetként való megjelenése hiánypótló volt, 
az egyetemi képzésen túlmenően a későbbiekben kiépült műszaki főiskolai oktatás-
ban és a szakmában is hosszú ideig alapként használtak. Oktatómunkája széles 
körű volt. Oktatott az Építészmérnöki Karon, az urbanista képzésben közművesítést, 
a Kertészeti Egyetemen a tájépítészeti szakon csapadékvíz-elvezetést, és az Ybl 
Miklós Műszaki Főiskola üzemmérnökképzését megalapozó lakás- és kommuná-
lis, valamint a mélyépítési szakok alapítását előkészítő oktatási dokumentumok 
kidolgozója volt. Kutatóként elsősorban a települési közművesítéssel, valamint a 
többfázisú közegek csőrendszerekbeli turbulens áramlásával foglalkozott.

1970-ben elvált, és férjhez ment Dulovics Dezsőhöz, aki akkor a Pozsonyi 
Műszaki Egyetemen volt adjunktus. Megszületett Dezső nevű gyermekük. Magyar-
országra költözve férje a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékén 
adjunktusként átvette a munkakörét, ő pedig az Ybl Miklós Építőipari Műszaki 
Főiskolán – először főiskolai docensként, majd főiskolai tanárként – megalapította 
a mélyépítési, majd annak kettéválása után az ország egyetlen közműépítési 
tanszékét, ahol annak vezetőjeként hozta létre a hazai komplex közműves képzést, 
aminek példáján a pécsi és debreceni főiskolákon a mélyépítési szakok elindultak, 
és amelyeknek a Tankönyvkiadó által kiadott felsőoktatási jegyzeteit írta meg.

1972-ben summa cum laude egyetemi doktor lett, disszertációjában a települé-
sek távlati vízigényének előrebecslésével foglalkozott. 

Férjével együtt dolgoztak a csatornázás, szennyvíztisztítás szakterületén. 
Tervezőmunkájuk során számos magyar és szlovák város víziközművesítésének 






