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1. IVÓVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ÉS VÍZBIZTONSÁG
Munkacsoport vezető: Dr. Licskó István, BME Vízi Közmű
Környezetmérnöki Tanszék

és

1.1. Jelenlegi hazai állapot (szakterület) – A közüzemi ivóvízellátás helyzete
Magyarországon
Jelenleg Magyarországon gyakorlatilag minden önálló település rendelkezik közüzemi ivóvízellátó
hálózattal. Az ország lakosságának 95%-a közvetlen kapcsolatot létesíthet a közüzemi
szolgáltatóval. Jelenleg az ország lakosságának 84-86%-a él olyan lakásokban, melyben vezetékes
ivóvíz szolgáltatás van. További 4-5% él olyan házakban, ahol a lakótelken van vezetékes ivóvíz
szolgáltatás, de a lakásban nincs. Újabb 4-5% él olyan környezetben, ahol a háztól 100-150
méteres távolságon belül közüzemi rendszerről ivóvizet vételezhet. Az ország lakosságának 5%-a
olyan környezetben él (tanyák, elszórt házak, házcsoportok) ahol belátható időn belül nem lesz
közüzemi ivóvíz szolgáltatás.
Magyarországon a rendszerváltás előtt kb. 35 vízi közmű szolgáltató vállalat látta el ivóvízzel a
lakosságot, ez a szám jelenleg megközelíti a 400-at. A vízi közmű szolgáltatók többnyire a
települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás következtében Magyarországon az ivóvíz minőségére
vonatkozó határértékek jelentősen szigorodtak (201/2001-es Kormányrendelet). A szigorodás az
arzén és ammónium ion határérték tekintetében a legjelentősebb. Számos vízműtelepen jelenleg
nem áll rendelkezésre víztisztítási technológia, illetve a meglévő technológia nem alkalmas az új
határértékek betartására. Az új arzénhatárértéket figyelembe véve kb. 1,4 millió ember ivóvize
nem teljesíti az előírásokat, míg az ammónium tekintetében ez a szám kb. 2,5 millió.
Az ivóvíz minőségére vonatkozó előírások változása mellett mennyiségi oldalon is jelentős
változás történt az utóbbi két évtizedben. A vízdíjak növekedésével párhuzamosan a
vízfogyasztás jelentősen csökkent, melynek következtében a vízellátó rendszerek jelentős része
(hidraulikai szempontból) túlméretezetté (alulterheltté) vált. A vízfogyasztás csökkenésének okai
továbbá a népesség számának csökkenése, a kis és közepes településeken a házaknál tartott
állatállomány jelentős csökkenése, a víztakarékos fogyasztó berendezések, valamint víztakarékos
ipari technológiák elterjedése. A vízfogyasztás csökkenése mellett azonban az egyre gyakrabban
fellépő szélsőséges időjárási viszonyok miatt időszakosan vízhiány (vízkorlátozás) lép fel. A
településszerkezet átalakulása (kiköltözés agglomerációba, falvak elnéptelenedése) szintén
jelentősen befolyásolja egy adott településen a szolgáltatandó víz mennyiségét.
A vízkivétel jelentős része felszín alatti vízbázisból történik (94,1 %), aminek 42,3 %-a mélységi
víz és 42 %-a parti szűrés. A karsztvíz 11,9 %-al részesedik, míg a talajvíz aránya mindössze 2,9
%. A felszín alatti vízkivételek 0,9%-a termálvíz-kivétel.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás nemcsak egyes komponensek határértékének
szigorodását hozta magával, hanem az új határértékek biztosításához szükséges beruházások
megvalósításához 65-70%-os támogatás igénybevételét is lehetővé tette. Figyelembe véve a
központi (állami) támogatást, a tulajdonos önkormányzatok saját részesedése nem haladja meg az
5-10%-ot. Ennek ellenére az önrész hiányára hivatkozva az önkormányzatok csak vonakodva
vesznek részt az ivóvízminőség-javító program pályázatain. Bonyolítja a helyzetet, hogy a
pályázatra jogosult települések listája időről-időre változik, ami a vízbázisok minőségére
vonatkozó korrekt felmérés és nyilvántartás hiányára utal.
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Tekintettel arra, hogy a települések többségében az ivóvízellátó hálózat kiépítésére több
részletben került sor, a vezeték-szakaszok minősége részben eltérő. Egyes szakaszok életkora már
elfogadhatatlanul nagy. A vízellátó hálózatok jelentős része felújításra szorul, erre azonban az
ivóvízminőség-javító programban csak korlátozott lehetőség van (a beruházási összeg maximum
20%-a fordítható rekonstrukcióra).

1.2. Kutatás-fejlesztés Magyarországon
Az utóbbi 10-15 évben a vízellátással kapcsolatosan kutatásra-fejlesztésre-innovációra (K+F+I) a
szakma nem fordított elegendő összeget, továbbá az igénybe vehető K+F+I támogatások
mértéke is korlátozott volt, ezért jelenleg a hazai „ivóvizes” kutatás-fejlesztési tevékenység
viszonylag koordinálatlanul történik az oktatási intézményekben és a cégeknél. Ennek is tudható
be, hogy hazánk jelenleg csupán technológia importőrként szerepel, noha reális célkitűzés lehetne,
hogy technológiát exportálni is tudjunk. A Nemzeti Víztechnológiai Platform egyik fő célja éppen
ezért az, hogy a kutatási igényeket felmérje és a kutatások koordinálását elősegítse.
A helyzet értékelése ezért gyakorlatilag a konferenciákon megjelenő cikkek/témakörök
kategorizálása alapján történhet, noha ez nyilvánvalóan téves információkat is eredményezhet (ld.
a konferencia témakörébe szorosan nem illeszkedő kutatások „láthatatlansága”). A legnagyobb
hazai ágazati konferenciák tematikáit figyelembe véve a kutatás/fejlesztés/szakmai érdeklődés az
alábbi témakörökben a legjelentősebb (nem fontossági sorrendben):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivóvízminőség-javító program
Vízbiztonság (WSP (Water Safety Plan))
Energiahasznosítás
Vízbázisvédelem
Haváriák kezelése
Rekonstrukció
Teljesítményértékelés (benchmarking)
Térinformatika
Szervezeti kérdések
Fertőtlenítés, melléktermékek
Arzén-eltávolítás
Ammónium-eltávolítás

1.3. Nemzetközi helyzetkép és trendek
A nemzetközi helyzetkép megítéléséhez két mértékadó folyóirat (Water Research és Water
Supply) utóbbi számait néztük át, hogy mely témakörökben jelent meg a legtöbb közlemény.
A vizsgálat eredményeit összegezzük az alábbi grafikonokon.
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Hálózati problémák
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Adszorpció, ioncsere
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Íz‐ és szag

Biológiai folyamatok az
ivóvíztisztításban

Közegészségügy/Mikrobiológia

Mikroszennyezők

Oxidációs folyamatok az
ivóvízkezelésben

Hálózati problémák

Intézményi / Vízpolitika

Adszorpció, ioncsere

Szervesanyag

Membrántechnológiák

Technológiai
részfolyamatok, hagyományos …

Fertőtlenítés és fertőtlenítési
melléktermékek

Cikkek száma (db)
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Membrántechnológiák

Fertőtlenítés és fertőtlenítési
melléktermékek
Technológiai
részfolyamatok, hagyományos …

Cikkek százalékos aránya (%)

Folyóiratok cikkeinek kategorizálása
Water supply

Water research

Összesen

Témakörök

1. ábra - Folyóirat cikkek kategorizálása, a tárgykörbe illő cikkek darabszáma

Folyóiratok cikkeinek kategorizálása

26,00

Water supply

Wat research

Összesen

11,00

6,00

Témakörök

2. ábra - Folyóirat cikkek kategorizálása, a tárgykörbe illő cikkek aránya az adott folyóiraton,
illetve az ivóvizes cikkeken belül
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1.4. Problémák és igények, célok
1.4.1. Szabályozás
A víz- és csatornaszolgáltatók működését jelenleg nem szabályozza törvény. Az 1995-ös
Vízgazdálkodási Törvény csak érintőleg foglalkozik a szolgáltatási ágazattal, ezért szükséges lenne
a vízi közmű szolgáltatás mielőbbi szabályozása törvényi keretek között.
A 201/2001. sz. Kormányrendelet határértékei megfelelnek az érvényes EU Direktívának,
valamint a WHO ajánlásainak (Guidelines for Drinking Water Quality) is, sőt egyes paraméterek
tekintetében még szigorúbbak is (THM, klorit). Felmerül az a kérdés, hogy ez a túlságos szigor
egészségügyi szempontból valóban indokolt-e, valamint ennek milyen gazdasági következményei
vannak mind a szolgáltató, mind a fogyasztó szempontjából. Ugyancsak felmerül a kérdés, hogy
egyes indikátor-paraméterek (pl. nátrium) esetében is szükséges-e technológia alkalmazását
előírni, amelyre adott esetben csak drága technológia (pl. adszorpciós, vagy membrántechnológia)
áll rendelkezésre.
Az utóbbi években problémaként merült fel, hogy az ellenőrző hatóság szerepét betöltő ÁNTSZ
egyes vízművállalatok számára szabványban nem szereplő komponensekre (pl. AOX) is
határértékeket ír elő, melynek betartása súlyos technológiai problémákat vet fel. Ezzel
kapcsolatban különösen aggályos, hogy az előírás nem országos érvényű, ezáltal az érintett vízmű
vállalatokat hátrányos helyzetbe hozzák.
Célszerű lenne egy független hatósági jogkörrel rendelkező ellenőrző szervezet (Vízi Közmű
Felügyelet) létrehozása, mely az alábbi feladatokért lenne felelős:
•
•
•
•
•

•
•
•

Vízminőség ellenőrzés ellátása saját – vagy megbízott - laboratóriumi háttérrel a jelenlegi
önellenőrzési rendszer mellett
Egységes országos vízminőségi adatbázis létrehozása és felügyelete a nyersvíz minőségétől
kezdve egészen a fogyasztói pontoknál végzett mérésekig.
A vízmennyiségi adatokat (termelés, hálózatba bocsátás, számlázott víz mennyisége, stb.)
nyilvántartó adatbázis kialakítása és felügyelete
Szankcionálási jog az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásáért, valamint a határérték
túllépésekért
Díjmegállapítás joga (Ez jelenleg az önkormányzatok joga, ami egy sajátos kettős helyzetet
eredményez: tulajdonosként érdekeltek lennének a viszonylag magas (reális) vízdíjak
megállapításában, hogy az eddig elhanyagolt amortizációs/rekonstrukciós költségek is
megjelenjenek a vízdíjban, ugyanakkor e helyett politikai okokból gyakran mesterségesen
alacsonyan tartják a vízdíjat.)
Ellenőrzési (és szankcionálási) jog az üzemeltetés szakmai feltételeinek meglétére
vonatkozóan (pl. működési jog kiadása a víziközmű szolgáltatáshoz, megfelelő
szakképzettségű személyzet meglétének vizsgálata)
Az üzemeltetés gazdasági ellenőrzési rendszere (pl. az amortizációs költség megfelelő célú
felhasználásának ellenőrzése)
Adatbázis létrehozása az egyes technológiai megoldások üzemeltetési költségeire
vonatkozóan (energiaigény, vegyszerigény, munkaerő-igény, stb.), így lehetővé válna
különböző megoldások korrekt gazdaságossági értékelése, ami a gazdaságos technológiák
tervezését segítené elő, valamint a pályázatok értékelésében is segítséget nyújtana.
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1.4.2. Ivóvízminőség-javító program
A jelenleg megvalósítás alatt álló ivóvízminőség-javító program vízminőségi megalapozottsága
nem tekinthető probléma-mentesnek. Ennek ékes bizonyítéka az, hogy a pályázatra jogosult
települések listáját 8 éven belül már másodszor módosítják. Ez a vízbázisokra, illetve a
szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó monitoring rendszerek felülvizsgálatát és esetleges
módosítását igényli. Ezt a feladatot az előző fejezetben említett Vízi Közmű Felügyelet
hatáskörébe kellene utalni.
Törvény szerint az önkormányzatok kötelező feladata az egészséges ivóvíz biztosítása. A jelenleg
futó ivóvízminőség-javító program lehetőséget nyújt az önkormányzatok számára, hogy a
szükséges technológiai fejlesztések anyagi terheinek jelentős részét vissza nem térítendő
támogatás formájában elnyerjék. Szankcionálni kellene azon települési önkormányzatokat,
melynek vize nem felel meg a 201/2001 sz. Kormányrendelet előírásainak, valamint ugyanezen
rendelet felsorolása alapján jogosult lenne a programban való részvételre, azonban mégsem nyújt
be pályázatot. Ugyanakkor ki kellene dolgozni a szükséges önrész biztosításának feltételeit is.
Az ivóvízminőség-javító programban alkalmazott pályázati rendszert célszerű lenne felülvizsgálni
abból a szempontból, hogy a pályázatokra benyújtott elvi vízjogi engedélyes anyagok előzetes
szakmai szűrésen menjenek keresztül, még az elvi vízjogi engedély kiadása előtt, mivel a
tapasztalatok szerint a beadott pályázatok jelentős része szakmailag kifogásolható. Célszerű
elvárás lenne annak vizsgálata, hogy önálló települési vízellátás fejlesztése helyett nem lenne-e
gazdaságosabb regionális vagy kistérségi ellátó rendszerhez csatlakozni.
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósítási rendszerének felülvizsgálata szükséges. A
tenderkiírás a jelenleginél részletesebb legyen, és az attól való eltérés a szabályait tisztázni kell
mind a megrendelő, mind a kivitelező érdekeinek védelme érdekében, mivel nem megfelelő
működés esetén a tenderkiírásban foglalt elvárások érvényesíthetők akár jogi úton is. Már a tender
során rögzíteni kellene a próbaüzem feltételeit: minimális időtartama, a főbb szakmai elvárások
(különleges üzemállapotok kipróbálása, tesztüzem különböző terheléseknél, és a célszerű
üzemeltetési paraméterek meghatározása). A megrendelő a próbaüzem lezárásáig jogosult legyen
a beruházási összeg jelentős részének visszatartására. A hibásan teljesítő kivitelező cégek további
tenderekben való részvételi joga automatikusan felfüggesztésre kerüljön. A Vízi Közmű
Felügyelet feladata lenne a felfüggesztett cégek szakmai tevékenységének felülvizsgálata, illetve a
felelősség tisztázása (adott esetben akár bírósági szakértőként), ezt követően javaslatot tehet a cég
tenderen való indulási jogának visszaállítására.

1.4.3. Ivóvíz minőséggel, illetve technológiákkal kapcsolatos problémák és célok
A nyersvíz minősége alapján rendszerint a következő komponensek eltávolítását kell megoldani:
metán, vas, mangán, arzén, ammónium, bór.
A metán eltávolítása technológiai szempontból megoldottnak tekinthető.
Vas és mangán eltávolítására megfelelő technológiák állnak rendelkezésre, melyek az új
határértékek teljesítésére is alkalmasak. Számos településen azonban víztisztító telep nem áll
rendelkezésre, ezért a szolgáltatott ivóvízben a vas és mangán koncentrációja meghaladja a
maximálisan megengedett értéket. Ezen településeken tehát beruházásra, technológia kiépítésére
van szükség. Más településeken a technológia ugyan rendelkezésre áll, azonban az üzemeltetési
problémák miatt időszakos határérték túllépések fordulhatnak elő. Ezen területeken az
üzemeltetési gyakorlat felülvizsgálata és megváltoztatása szükséges.
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Arzénmentesítési technológia jelenleg kevés helyen működik, így a közeljövőben számos új
technológia üzembe helyezése válik szükségessé. Alapvetően két technológia áll rendelkezésre:
koagulációs, illetve adszorpciós technológia. Az adszorpciós technológia alkalmazásának korlátait
a tervezés során gyakran nem veszik figyelembe, így az adszorbens kimerülése jóval a tervezett
időpont előtt megtörténik. Ennek oka, hogy a tervezés során nem veszik figyelembe a hazai
vizekre jellemző magas foszfáttartalmat. Az üzemi szintű helyszíni regenerálás jelenleg még nem
megoldott, ezért alkalmazása csak megfelelő előkísérleteket követően javasolható. A koagulációs
technológia alapvetően alkalmas az arzénhatárérték biztosítására, azonban a nyersvíz minősége
jelentősen befolyásolja az adagolandó vegyszerek mennyiségét. A koagulációs eljárásnál kritikus
lépés a fázisszétválasztás, egyes esetekben a homokszűrésnél hatékonyabb fázisszétválasztásra (pl.
membrán technológiára) lehet szükség. Mindkét arzénmentesítési eljárás esetén a megfelelően
víztelenített iszap veszélyes hulladéknak minősül, így elhelyezése különös figyelmet igényel.
További probléma, hogy a kisebb vízműtelepek nem rendelkeznek megfelelő iszapvíztelenítő
berendezéssel, és gazdaságossági szempontból ez nem is várható el.
Az ammónium mentesítésre jellemzően kétféle technológia áll rendelkezésre: a törésponti
klórozás és a nitrifikáción alapuló biológiai eljárás. A törésponti klórozással kapcsolatosan
problémát jelent a nagy valószínűséggel keletkező klórozási melléktermékek (THM, és az utóbbi
időben előtérbe kerülő AOX vegyületek). Ezen káros melléktermékek eltávolítása céljából
elengedhetetlenül szükséges aktív szén adszorber beiktatása, ami viszont jelentősen megdrágítja
az eljárást. A megfelelő minőségű aktív szén kiválasztására különös figyelmet kell fordítani. A
nitrifikációs ammónium eltávolítás számos vízműtelepen spontán módon végbemegy. Az eljárás
hátránya, hogy a nitrifikáció feltételei nem ismertek teljes mértékben, így a folyamat nehezen
szabályozható. Biológiai ammónium mentesítés során fennáll a nitrit felhalmozódásának veszélye,
mely közvetlen egészségügyi kockázatot jelent. Továbbá fennáll annak a veszélye, hogy a
nitrifikálók mellett egyéb – esetleg patogén – mikroorganizmusok is elszaporodnak, ezért ezen
technológia alkalmazása mellett különös gondot kell fordítani a fertőtlenítésre.
Adszorpciós/ioncserés eljárással (pl. zeolitok alkalmazásával) is végezhető ammónium mentesítés.
A problémát itt az jelenti, hogy az adszorbensek nem szelektívek az ammónium ionra, továbbá a
regenerálás során keletkező nagy mennyiségű hulladékvíz elhelyezéséről gondoskodni kell. Ezen
okokból az adszorpciós ammónium mentesítési eljárás üzemi szinten nem terjedt el hazánkban.
Viszonylag kevés helyen, de problémát jelentenek még az alábbi komponensek: bór, fluor,
melyekre jelen pillanatban nem áll rendelkezésre megfelelő technológia, csak a legköltségesebb
membrán-technológia, a fordított ozmózis.
Összetettebb (több komponens eltávolítását célzó), illetve egyedi technológiák esetén minden
esetben javasolt előkísérletek végzése a tervezés alapadatainak meghatározása érdekében.
Magyarországon jelenleg a klórozás a leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítési eljárás. A klórozási
melléktermékek (THM, AOX vegyületek) keletkezése mellett problémát jelenthet a víz
organoleptikus tulajdonságainak kedvezőtlen irányú megváltozása, amely gyakran lakossági
panaszokhoz vezet, ezzel nyomást gyakorolva a vízművekre az alkalmazott fertőtlenítőszer
mennyiségének csökkentésére. Bizonyos esetekben ez már a megfelelő fertőtlenítési hatásfok
rovására történik.
A klóros fertőtlenítés alternatívája a klór-dioxid alkalmazása. Ezen eljárás előnye, hogy
ammónium ion tartalmú vízben is alkalmazható, mivel az ammóniummal nem reagál. Hátránya
azonban, hogy költsége lényegesen meghaladja a klóros fertőtlenítését, továbbá, az alkalmazható
mennyiségnek korlátot szab a vízben maximálisan megengedett klorit ion koncentráció (amely
alacsonyabb, mint az uniós előírásban meghatározott érték).
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További fertőtlenítési eljárás az ózonnal történő fertőtlenítés. Hazánkban ózonos oxidációt csak
néhány vízműben alkalmaznak, minden esetben a technológia elején. Ózon alkalmazása esetén
aktív szén beiktatása általában szükséges a keletkező kisebb méretű szerves molekulák eltávolítása
céljából. Továbbá a hálózatba bocsátás előtt fenntartó fertőtlenítés (pl. klóros, klór-dioxidos)
alkalmazása szükséges.
Napjainkban hazánkban is kezd elterjedni a „vegyszermentes” UV fertőtlenítési eljárás. Mivel az
UV-s eljárás csupán rövid ideig tartó fertőtlenítő hatással rendelkezik, ezért ebben az esetben is
szükség van kiegészítő „vegyszeres” hálózati fertőtlenítésre. Vizsgálandó feladat lenne a klór-UV
beépítési sorrend jelentősége. A "klasszikus" sorrendben az UV-fertőtlenítést követően történik a
klór adagolása, azonban szakmai viták folynak arról, hogy ennek fordított alkalmazása (klór-UV)
nem vezethet-e további toxikus anyagok alakulásához, vagy éppen ellenkezőleg, a klórozás során
keletkező melléktermékek (AOX) bomlását segítheti elő.
Aktív szén alkalmazása esetén problémát okozhatnak az aktív szénen beinduló
mikrobiológiai/biológiai folyamatok, ugyanis az aktív szén hatékony fertőtlenítésére nem
ismerünk helyszínen is alkalmazható megbízható eljárást. Egyes forgalmazók biocid termékeket
ajánlanak az aktív szén fertőtlenítésére, azonban ezen eljárások alkalmazásának szabályai és
veszélyei sok esetben nem ismertek.

1.4.4. A technológia üzemeltetésével kapcsolatos problémák és célok
Főleg kistelepülési vízművek esetén problémát jelent a szakképzett üzemeltető személyzet hiánya.
Ennek következtében az üzemeltetés gyakran kizárólag gépészeti szemléletű, és az esetlegesen
felmerülő vízminőségi problémák hosszú ideig rejtve maradhatnak, illetve felismerésük esetén a
megoldás is nehézkessé válik. A megfelelő személyzet hiányában rendszeres helyszíni technológiai
ellenőrző mérések gyakorlatilag nincsenek, noha a szakszerű üzemeltetés szempontjából ez
kétségtelenül szükséges lenne. Ez a szemléletmód olyan problémákhoz vezet mint pl. a megfelelő
fertőtlenítőszer adagolás hiánya, nitrit felhalmozódása a hálózatban, szűrő üzemeltetési
problémák (pl. nem megfelelő fertőtlenítés).
A jelenlegi gyakorlat szerint a vízmű laboratóriumok elsősorban a hatósági jellegű ellenőrző
feladatokat látják el, noha indokolt és elvárható lenne, hogy ezt független szervezet végezze (pl.
Vízi Közmű Felügyelet). Ugyanakkor a vízmű laboroknak így nincs elegendő kapacitása a
technológiák folyamatos ellenőrzésére, amely – a helyszíni mérésekkel együtt – a szakszerű
üzemeltetéshez szükséges és hasznos lenne. Kisebb vízműveknél a helyszíni méréseket lehetne
kevésbé pontos, olcsó gyorstesztekkel is végezni, akár szabványon kívüli paramétereket mérve,
mivel ezen mérések legfőbb célja az üzemirányítás optimalizálása. Ezek alkalmazásához fel kell
deríteni az egyes technológiai elemek üzemeltetése szempontjából releváns, könnyen olcsón
(esetleg on-line) mérhető paramétereket (pl. szűrőüzemeltetéshez zavarosság mérése), illetve meg
kell határozni ezek összefüggéseit a szabványos paraméterekkel (pl zavarosság – vastartalom,
KOIps – UV254).
Kisebb vízmű telepeknél gyakori eljárás a technológia szakaszos üzemeltetése, amely a víz
minősége szempontjából kedvezőtlen (pl. a technológia leállása során az egyes technológiai
egységek fertőtlenítése nem megoldott, „szűrőrángatás”). A folyamatos üzemre való törekvésnek
elsősorban személyi/szemléletbeli akadálya van, valamint energetikai megfontolások is szerepet
játszanak (olcsóbb éjszakai áram).
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1.4.5. Analitikai problémák
Célszerű lenne, ha a szabványos laboratóriumi vizsgálatok mellett minél több paraméter on-line
mérése lenne megoldott és válna napi rutinná. Amely paramétereknél ez megoldható meg, de az
üzemeltetés szempontjából fontos, ott a gyorstesztek alkalmazásának lenne létjogosultsága, amely
a telep kezelőszemélyzetének szakképzését is igényli.
Analitikai szempontból a mikrobiológiai vizsgálatok jelentik a legnagyobb problémát az
időigényességük és egyben potenciális veszélyességük miatt. Célszerű lenne a biológiai vizsgálatok
idejének lerövidítésére irányuló kutatási programokat indítani, illetve felgyorsítani. Ezen
kutatásoknak nem csak az ivóvíz szabványban rögzített csoportokra kellene vonatkozniuk, hanem
az egyéb, egészségre ártalmas mikroorganizmusokra is.
A mikroszennyezők mérése szintén problémás (ld. 1.4.7 fejezetet).

1.4.6. Hálózati vízminőségi problémák
Gyakori probléma, hogy a telepet elhagyó víz jelentős minőségi változásokon megy keresztül,
amíg a fogyasztóhoz jut. Ennek több oka van.
A vízmű telepen gyakran nem alkalmaznak hálózati (utó) fertőtlenítést, vagy csak rendszertelenül
teszik ezt. Másik gyakori probléma, hogy ugyan alkalmaznak utófertőtlenítést, de az adagolt
fertőtlenítőszer a hálózatban rövid idő alatt elfogy, ezért a hálózat egyes részei fertőtlenítés nélkül
maradnak. A fertőtlenítés elhagyásának általunk ismert leggyakoribb oka, hogy a víz ízére és
szagára vonatkozó lakossági panaszokat közvetlen összefüggésbe hozzák az adagolt
fertőtlenítőszerrel, holott ez a kapcsolat nem egyértelmű. Másik ok a „vegyszermentességre” való
törekvés a vízművállalat részéről, mely igényt a lakosság is támogatja.
Miután a fertőtlenítőszer mennyisége nem elegendő, és a tartózkodási idő akár 24 óránál is
hosszabb lehet (ld. a vízfogyasztás csökkenése, vagy a hálózat túlméretezése a tüzivíz igény
biztosítása érdekében). Ez a két körülmény együtt jelentős mértékű biofilm kialakulásához vezet a
csővezetékek falán. Kisebb települések esetén felmerül az a kérdés is, hogy a jelenleg
túlméretezett vízellátó hálózatot hogyan lehet rekonstruálni oly módon, hogy a tüzivíz
biztosítható legyen, ugyanakkor a tartózkodási idő csökkenjen (ld. Vízi Közmű Hálózatok
munkacsoport anyagait).
A biofilm összetétele alapvetően ismeretlen, és a vízminőségre gyakorolt hatása sem pontosan
feltárt. Az időszakosan leszakadó biofilm az esztétikai probléma mellett egészségügyi kockázatot
is jelent (mikroorganizmusok, esetleg patogének is). A biofilm jelenléte tovább csökkenti a
hálózatban jelen levő fertőtlenítőszer mennyiségét.
A biofilmben található mikroorganizmusok jobban ellenállnak a fertőtlenítőszerek hatásának mint
a szuszpendált formában található szervezetek.
A kialakult biofilm egyik kezelési lehetősége a mechanikai tisztítás, azonban ezt a módszert sok
helyen csak eseti jelleggel alkalmazzák, rendszeres hálózat-tisztításra nem kerül sor. A vegyszeres
biofilm eltávolításra bevált, alkalmazott módszer hazánkban jelenleg nem létezik, a biofilm
inaktiválására a klór-dioxidot tartják megfelelőnek, azonban ez a hatása kellően nem bizonyított.
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A fogyasztói panaszok jelentős része a víz kellemetlen ízére és szagára vonatkozik, ami a
hálózatban jelenlévő biofilmmel hozható összefüggésbe, de nem elképzelhetetlen, hogy az egyes
technológiai elemek (pl. klórozás, nem megfelelő típusú aktív szén) okoznak kellemetlen
íz/szaghatást. Ugyanakkor előfordulnak panaszok abban az esetben is, amikor a vízminőség
javulása következtében változik a víz íze/szaga.

1.4.7. Mikroszennyezők
Az emberi eredetű mikroszennyezők a parti szűrésű, felszíni-, karszt- és talajvíz-bázisainkban
jelenhetnek meg. Napjainkban a vízműlaborok jelentős része nem rendelkezik megfelelő
eszközökkel és személyi háttérrel ezen szennyezők kimutatásához. További problémát jelent a
kvalitatív és kvantitatív analitikai módszerek hiánya, illetve jelentős költségigénye.
Az utóbbi években különösen előtérbe került az ún. EDS (hormonháztartást befolyásoló
anyagok) anyagok problémaköre, ezek kimutatására alkalmazható módszerek, valamint az
eltávolítás technológiai megoldásai.
A mikroszennyezők eltávolítására szolgáló technológiai megoldások (pl. aktív szén, fordított
ozmózis, ózonos oxidáció) költségesek, és felmerül a kérdés, hogy ezen szennyezők veszélyessége
valóban indokolja-e az eltávolításukra fordítandó erőforrásokat.

1.4.8. Éghajlatváltozás és az ivóvízkészletek
Az éghajlatváltozás következtében várható a felszíni vízkészletek csökkenése, valamint a felszín
alatti vizek közül a karszt és parti szűrésű vízkészletek csökkenése is. Ezzel kapcsolatosan
megoldandó egyik probléma annak megvizsgálása, hogy az adott vízmű rendelkezésére áll-e egy
olyan tartalék/távlati vízbázis, mellyel a vízkészlet csökkenéséből fakadó hiányt pótolni tudja.
Felszíni víztisztítók (folyók) esetében a vízmennyiség pótlása érdekében meg kell vizsgálni az
előtározás kialakításának lehetőségét. Felszíni vizeknél probléma lehet még, hogy a hosszan tartó
kisvizes időszakok befolyásolják a víz minőségét (pl. hőmérséklet emelkedése, magasabb
algaszám), amely a technológia módosítását teheti szükségessé.
Parti szűrésű vízbázisok esetén szükség lehet hátoldali vízpótlásra, melyet pl. a felszíni víz
előtisztítását követő talajvízdúsítással lehet biztosítani. Az ilyen vízbázissal rendelkező
vízműveknek szintén célszerű felkészülni egy ilyen technológia megvalósítására (szükséges terület
biztosítása, előtisztító telep létesítése).

1.4.9. Vízbázisvédelem
A vízbázisvédelem szabályai kidolgozottak, a probléma ezek betartásával (betarthatóságával)
kapcsolatban merül fel.
Ivóvízkészletek minőségével kapcsolatban kockázatot jelenthet a szénhidrogén kutatás és
kitermelés során készített, ill. készítendő nagyszámú mélyfúrású kút hatása a rétegvizek
minőségére.

1.4.10. Vízbiztonság
A teljes vízellátásra vonatkozóan a biztonsággal kapcsolatban két témakört emelünk ki: a
mikrobiológiai kockázatokat, illetve a potenciális terrorcselekményekkel kapcsolatban felmerülő
veszélyeket. A vírusok, egysejtűek és egyéb mikrobiológiai ágensek által okozott potenciális
járványveszéllyel kapcsolatban kérdés ezek felismerése, az, hogy azonosításuk mennyire
megoldott, illetve fellépésük esetén milyen intézkedési tervek állnak rendelkezésre (Vízbiztonsági
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Tervek megléte). További kérdés, hogy a szabványban nem rögzített, de vízben potenciálisan
előforduló kórokozók (pl. Legionella) monitorozása megoldható-e, illetve a kimutatásuk
időigénye mekkora. Célszerű lenne a biológiai vizsgálatok idejének lerövidítésére irányuló kutatási
programokat indítani, illetve felgyorsítani.
A másik kérdés a szándékos cselekmények (terrorcselekmények) elleni védekezésre való
felkészültség országos szinten. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy milyen korai
riasztórendszerek alakíthatóak ki (milyen szennyezések mutathatók ki, egyáltalán van-e esély a
szándékosan alkalmazott/alkalmazható fertőző/mérgező/szennyező anyagok észlelésére), milyen
on-line módszerek állnak rendelkezésre? Esetleg találhatóak olyan indikátor paraméterek, melyek
a szennyezés azonosítására ugyan nem alkalmasak, de a tényét jelzik? Minden településen szükség
van ilyenre, vagy meghatározható-e a kiemelten fontos települések köre? Lehetséges-e egy teljes
hálózatot felügyelni, vagy ebben az esetben is meg kell jelölni a kiemelten érzékeny pontokat? A
szándékos szennyezések elleni védelem az egyes vízművek feladata legyen, vagy inkább egy
országos hatáskörű szerv legyen erre felkészülve (katasztrófavédelem, honvédség)?

1.4.11. A kérdőíves felmérés eredményei
Annak érdekében, hogy lehatároljuk a gyakorlat számára hasznosítható legfontosabb kutatásfejlesztési irányokat, kérdőíves felmérést hajtottunk végre (a MONITOR Társadalomkutató
Intézet és Módszertani Központ közreműködésével) vízművállalatok körében. A kérdőíves
felmérés során alapvetően két kérdésre kerestük a választ:
•
•

A víztisztítási technológiákhoz, vízellátáshoz kötődően melyek azok a területek, amelyek a
legkisebb mértékben megoldottak (beruházás, fejlesztés vagy kutatási eredmények
hiányában)
Hol lépnek fel leginkább kutatás-fejlesztési igények (új technológiák létrehozásának az
igénye, illetve a meglévő technológiák részletes megismerése)

A kérdések a 1.4.3 - 1.4.10 fejezetekben felsorolt problémaköröket fedték le:
1. Probléma a csúcsidőszakban megjelenő vízigény biztonságos kielégítésével (pl. felmerül az
időszakos vízkorlátozás lehetősége)
2. Vízfogyasztás napi és éves ingadozásának technológiai kihatásai (szélsőségesen kis- illetve
nagy vízigény okozta problémák, egyes technológiai elemek hidraulikai alul/túlterhelése;
új telepnél méretezés)
3. Vízfogyasztás csökkenésének hatásai a technológiára
4. Vízfogyasztás csökkenésének hatásai a szolgáltatott ivóvíz minőségére
5. Probléma a meglévő gáztalanító technológiával
6. Probléma a meglévő arzénmentesítési technológiával (pl. GEH töltetek kapacitása
töredéke a névlegesnek, rendszeres határérték túllépések, stb.)
7. Probléma a meglévő vas- mangántalanító technológiával
8. Probléma a meglévő ammónium ion mentesítő technológiával
9. Spontán nitrifikáció a vízmű telepen (pl. a nitrifikáció nitritnél megreked)
10. Szűrési problémák a homokszűrőkön (pl. a tervezettnél gyorsabb eltömődés, nem
kielégítő szűrési hatásfok - homokszűrők esetén, felszíni vizeknél algaproblémák)
11. Ülepíthetőségi/derítési problémák (pl. túl laza pelyhek miatti felúszás, rossz
pehelyszerkezet stb., felszíni vizeknél algaproblémák)
12. Fertőtlenítési (klórozási) melléktermékek problémái (pl. melléktermékek keletkezése
határérték feletti mennyiségben, a melléktermékek eltávolítására használt adszorber
kapacitási problémái, stb.)
13. Aktív szén adszorberek üzemeltetési problémái
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14. Fertőtlenítés problémái (pl. fertőtlenítőszer elfogyás, lakossági hozzáállás a „klóros
vízhez”, mikrobiológiai kifogások előfordulása)
15. Nitrit felhalmozódás a hálózatban - hálózati nitrifikáció
16. Íz- és szagproblémák, lakosság minőségi igénye, „vegyszermentesség” (pl. gyakori
lakossági panasz a víz ízére/szagára vonatkozóan)
17. A hőmérséklet változásának hatásai a technológiára (pl. nitrifikációra gyakorolt hatások,
téli/nyári időszak problémái, felszíni víz minőségváltozása, stb.)
18. Technológiai iszapok/hulladékok kezelése, elhelyezése
19. Szakértő személyzettel való ellátottság, szakképzés színvonala
20. Automatizáltság problémái (nem megfelelő színvonal, kiépítettség, hiányosságok,
megbízhatóság, automatizálás miatt fellépő újszerű problémák)
21. A technológia szabályozásában, ellenőrzésében alkalmazott online monitoring minőségi
és mennyiségi problémái
22. Problémák a haváriák elleni védekezéssel
23. Vagyonvédelmi problémák (lopás/rongálás)
24. Vízbiztonság – terrorizmus elleni védekezés problémái
25. Analitikai módszerek rendelkezésre állása, korlátai, költségek, saját labor/külső labor
26. Mikrobiológiai vizsgálatok időigénye
27. Fontos, de nem szabványosított paraméterek problémaköre (pl. Legionella)
Összesen 98 víz- és csatornamű vállalat kapott felkérést a kutatásban való részvételre. A
kérdőíveket összesen 22 cég küldte vissza, melyek 5,2 millió lakos ivóvízzel történő ellátását
biztosítják. 6 olyan cég, amely több településen is szolgáltat vizet, több kitöltött kérdőívet küldött
vissza. Összesen 57 adatsor állt rendelkezésre az elemzések végrehajtásához.
A kiértékelés során azt találtuk, hogy a K+F igény és a megoldottság mértéke között lényegében
nincsen összefüggés. Ez tehát arra utal, hogy vannak olyan problémakörök, amelyek nem teljes
mértékben megoldottak, azonban kutatási igény mégsem lép fel (ezek azok az esetek, amikor
inkább beruházásra van szükség a probléma megoldásához, a technológia, a megoldás módja már
ismert), ugyanakkor bizonyos problémakörök tekintetében a megoldottság mértéke magas,
azonban mégis fellép K+F igény. Ebbe az utóbbi csoportba tartoznak azok a technológiák,
melyeket már alkalmaznak a szolgáltatók, azonban a működési mechanizmusuk nem teljes
mértékben feltárt. Ugyanakkor az adatok kiértékelése során azt találtuk, hogy mind a
„Megoldottság mértéke”, mind a „K+F igény” esetén az adatok szórása jelentős, ami arra utal,
hogy míg egy adott problémakör az egyik településen lényegében megoldott, addig a másik
településen továbbra is problémaként lép fel. Ezért az ábrákon az átlagértékek mellett a
szórásokat, és a válaszok számát is feltüntettük. Ezek az eredmények alátámasztják egy olyan
adatbázis igényét, amely a jelenleg alkalmazott technológiákkal kapcsolatos tapasztalatokat, a
működési hatásfokokat, gazdasági adatokat gyűjtené össze, és egyfajta platformként működne az
üzemeltetők és a kutatók számára. Ezt a feladatot a 1.4.1. fejezetben ismertetett Vízi Közmű
Felügyelet koordinálná, hiszen javaslatunk szerint feladatkörébe tartozna az „egységes országos
vízminőségi adatbázis létrehozása és felügyelete a nyersvíz minőségétől kezdve egészen a fogyasztói pontoknál
végzett mérésekig”, valamint „adatbázis létrehozása az egyes technológiai megoldások üzemeltetési költségeire
vonatkozóan”.
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A kérdőívben szereplő témakörök esetén a megoldottság mértékének átlagértéke a válaszadók
körében 21 és 97 % között változott (3. ábra). Legkisebb mértékben megoldott az arzénmentesítés,
míg legnagyobb mértékben megoldott a gázmentesítés technológiája. A „megoldottság mértéke”
tekintetében azonban voltak témakörök, melyek nem a várakozásaink szerinti értéket kapták.
Ilyen például vízfogyasztás csökkenésének hatásai a technológiára / a szolgáltatott víz minőségére, illetve a
fertőtlenítési melléktermékek témaköre. Ezen területek a vártnál magasabb megoldottsági szintet
kaptak, ugyanakkor a vas- és mangántalanítás (melynek technológiája évtizedek óta széles körben
alkalmazott hazánkban) esetében a megoldottság mértéke csupán 71 %-nak adódott. Az ábrán az
átlagértékek és a szórások mellett a válaszok számát is feltüntettük.
Az egyes témakörök kutatási-fejlesztési fontosságával kapcsolatosan érdekes eredmény, hogy
egyik szempont sem kapott kiemelkedően alacsony pontszámot: a legkisebb érték a gáztalanítás
témakörében adódótt, ahol a fontosság átlagértéke: 4,0 (4. ábra). Ez az eredmény összhangban
van azzal, hogy ugyanakkor a gáztalanítás tekintetében volt a megoldottság mértéke a legmagasabb.
A témakörök felénél az átlagérték 7,0 feletti. Ezen területen a növekvő fontosság szerint a
következők: vízbiztonság - terrorizmus elleni védekezés; ammónium eltávolítás; technológiai
iszapok, hulldékok; nitrit felhalmozódás a hálózatban; íz- és szagproblémák; fertőtlenítési
melléktermékek; arzénmentesítés; automatizáltság; szakértő személyzet, szakképzés színvonala;
fertőtlenítés; online monitoring; aktív szén adszorpció; haváriák elleni védekezés; mikrobiológiai
vizsgálatok.
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Témakörök megoldottságának mértéke százalékban
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3. ábra – Víztisztítási technológiák: megoldottság mértéke a válaszadó vállalatok körében
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Témakörök K+F fontosságának mértéke 0‐tól 10‐ig terjedő skálán
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4. ábra – Víztisztítási technológiák: témakörök kutatás-fejlesztési fontossága a válaszadó vállalatok körében
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A kérdőívekben a szolgáltatók által megfogalmazott K+F feladatok a következők voltak:
•

Vízfogyasztás napi és éves ingadozásának technológiai kihatásaival kapcsolatban:
o Aktívszén adszorberek szakaszos üzemeltetése bakteriológiai vízminőségromlás
nélkül
o Nagy vízigény esetén a biológiai ammónium eltávolítás hatásfoka nem megfelelő

•

Vízfogyasztás csökkenésének technológiai hatásaival kapcsolatban:
o Bakteriológiai problémák megoldása, új fertőtlenítési módok
o Névleges kapacitásnál kisebb terheléssel üzemeltetett telepek

•

Vízfogyasztás csökkenésének a szolgáltatott ivóvíz minőségére gyakorolt hatásaival
kapcsolatban:
o Fertőtlenítés decentralizálása, klórmentes fertőtlenítés víztornyoknál
o A kis vízigények miatt a hálózatban hosszú a tartózkodási idő, emiatt a
másodlagos vízminőség romlás jelentős. Ammónia tartalmú nyersvíznél a
hálózatban történik a nitrifikáció
o Műtárgyak alulterheltsége (pl: derítő, szűrők), a hatásfok javításának lehetőségei
o Tüzivíz kiadási kötelezettség miatt hosszú tartózkodási idő alakul ki, vízminőségi
probléma. Modellező programokkal kötelező legyen a tartózkodási idő
meghatározása
o Minőségre szabályozott vegyszeradagolás

•

Az arzénmentesítési technológiákkal kapcsolatban:
o Komplex tisztítási technológia kifejlesztése
o Regenerálható adszorbensek kutatása

•

Vas- illetve mangántalanítással kapcsolatban:
o Vas, mangán és ammónium tartalmú nyersvizeknél tisztítási technológia
fejlesztése, megbízható technológia kialakítása
o Különböző vastalanítási technológiák közül kiválasztani a leggazdaságosabban
üzemeltethető és leghatékonyabb eljárást
o Megfelelő töltet kiválasztása, vagy hatékony regenerálási mód

•

Ammónium ion eltávolító technológiákkal kapcsolatban:
o Komplex tisztítási technológia kifejlesztése. Klórmentes technológiák kutatása
o Prekurzorok kimutatása, melléktermékek humán egészségügyi hatásai, AOX
problémakör vizsgálata
o Nincs laboratóriumi mérési módszer az ammónium kimutatására klór-aminok
jelenlétében. Kémiai technológia esetén THM/AOX túllépés a hálózaton.
Biológiai módszer esetén mikroszkópos biológiai túllépések, nem megoldott a
biológia működésének nyomon követése
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o Egy új vegyszer, a TWINOXID (klórdioxid), megoldotta a nitrit problémát, de az
ammónia továbbra is benne marad a vízben. Szükséges-e az ammóniamentesítés?
o Aktívszenek adszorpciós
komponensek tükrében

folyamatai

az

eltávolítandó

szennyezőanyag

o Nagy vízigény esetén a biológiai ammónium eltávolítás hatásfoka nem megfelelő.
Technológia fejlesztése szükséges.
•

A víztisztító telepeken lejátszódó spontán nitrifikációval kapcsolatban:
o Biológiai ammónium eltávolítási technológia fejlesztése, biztonságos alkalmazása
o A rendelkezésre álló technológia átalakításával megoldható-e a nitrifikáció?
o Nagy vízigény esetén a biológiai ammónium eltávolítás hatásfoka nem megfelelő.
Technológia fejlesztése szükséges.

•

Fertőtlenítési (klórozási) melléktermékekkel kapcsolatban:
o Prekurzorok kimutatása, melléktermékek humán egészségügyi hatásai, AOX
problémakör vizsgálata.
o Ahol nem áll rendelkezésre adszorber, hogyan kell a technológiát vezérelni, hogy a
melléktermékek képződése visszaszoruljon.
o Határérték közeli THM értékek esetén alternatív fertőtlenítési mód kiválasztása

•

Aktív szén adszorberek üzemeltetésével kapcsolatban:
o Tápanyagok arányainak vizsgálata, azzal kapcsolatos biológiai stabilitása a
szűrőkön és tiszta vízben
o Klórozási melléktermékek eltávolítására alkalmas széntöltetek
optimalizálás a kimerülési idő meghosszabbítása érdekében

vizsgálata,

o Bakteriológiai, mikroszkópos biológiai problémák az üzemeltetés során
o Nem megállapítható a töltet aktív ill. kimerült részének aránya
•

Fertőtlenítéssel kapcsolatban:
o Fenntartó fertőtlenítés alternatív módja, vagy levegőmentes technológiával a
mikrobiológiai feltételek megszüntetése a hálózaton
o Kémiai anyag (pl. klór) ivóvízbe juttatása nélkül, biztonságos (bakteriológiailag,
biológiailag határérték alatti) hálózati víz szolgáltatása
o Hálózatban időnként előforduló telepszám kifogások vizsgálata, hálózati biofilm
vizsgálatok, víz biológiai vizsgálata
o Szaghatást okozó mikrobiológiai tényezők kialakulása, vizsgálata, megelőzés és
kezelés
o UV fertőtlenítés hatásai
o Mikroszkópos biológiai kifogásoltság gyakori, egyes helyeken nehezen szüntethető
meg
o Ammóniás vizek fertőtlenítése
o Rendeletek, szabványok felülvizsgálata (féregszám)
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•

A hálózati nitrit-felhalmozódással kapcsolatban:
o Másodlagos vízminőség romlás megakadályozása a hálózatban
o Régi vastalanítók átalakítása

•

Íz- és szagproblémákkal, a lakosság vízminőségi igényével kapcsolatban:
o Fertőtlenítés decentralizálása
o Klórmentes fertőtlenítés víztornyoknál
o Vegyszermentes fertőtlenítési eljárások fejlesztése, biztonságossá tétele
o Szaghatást okozó mikrobiológiai tényezők kialakulása, vizsgálata, megelőzés és
kezelés
o UV fertőtlenítés hatásai
o Mikroszennyezők és szaghatásuk, ellenük való védekezés, nehezen kimutatható
vegyületcsoportok analitikája.
o Egyes alternatív fertőtlenítőszerek milyen körülmények között alkalmazhatók jól?

•

A hőmérséklet változásának technológiára gyakorolt hatásával kapcsolatban:
o Biológiai ammónium mentesítés szabályozása

•

A technológiai iszapok, hulladékok kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban:
o Olyan technológia kifejlesztése, ahol a veszélyes anyaggal telített szűrőtöltetek újra
hasznosíthatóak
o Vasiszap felhasználása a szennyvíztisztításban
o Nem egyértelmű és nem egységes a hatósági hozzáállás az elhelyezésről,
iszapkezelésről

•

A szakértelemmel, szakképzéssel kapcsolatban:
o Az ágazatban a vezetők, szellemi foglalkoztatottak szakmai továbbképzése nem
megoldott. Az ágazati szakmai konferenciák színvonala alacsony
o Igények felmérése, oktatási intézmények hiánya

•

Automatizáltsággal kapcsolatban:
o Vízellátó rendszer folyamatirányításának fejlesztése
o On-line vízminőség ellenőrzésben rejlő lehetőségek, mennyiségméréssel,
nyomásméréssel üzemoptimalizálás, szimuláció, folyamatirányítás
o Új szoftverek fejlesztése

•

A technológia szabályozásában, ellenőrzésében alkalmazott online monitoringgal
kapcsolatban:
o Kis koncentrációjú nitrogénformák, Fe, Mn on-line mérése kedvező beruházási,
és üzemeltetési költségű berendezéssel
o On-line technológia vizsgálat fejlesztése. On-line mikrobiológiai, biológiai
megoldások fejlesztése
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o Hálózati vízminőség, - hidraulika, mérőállomások elhelyezésének összefüggései.
Vizsgálható paraméterek bővítési lehetőségei, biológia monitoring kifejlesztése
o Elsősorban a minőségi monitoring területén vannak hiányosságok, számos
paraméter a vezérléshez nem kellő pontossággal mérhető ill. a jelenlévő egyéb
komponensek zavarják a mérést.
o Minőségre szabályozott vegyszeradagolás
•

Haváriák elleni védekezéssel kapcsolatban:
o Árvíz, aszály kezelése megoldott. Egyéb haváriák feltérképezése és védekezés.
o Szélsőséges időjárás által okozott jelenségekre való felkészülés, okozott károk
kezelése
o Gyors bakteriológiai vizsgálatok megbízhatóságának növelése

•

Vagyonvédelemmel kapcsolatban:
o Vagyonvédelmi és folyamatirányítási rendszer valamennyi telephelyre való
kiterjesztése, egymástól független működés kialakítása
o Az új vagyonvédelmi rendszerek kialakítása

•

Vízbiztonsággal, terrorizmus elleni védekezéssel kapcsolatban:
o A terrorizmus elleni védekezés lehetséges módszerei
o Hálózati monitoring
o Nyersvíz minőség on-line vizsgálata.
o A védelemi riasztó rendszer fejlesztése

•

Analitikai módszerekkel kapcsolatban:
o Labilis és bizonytalanul meghatározható vegyületcsoportok analitikája. (pl. AOX)
o Gyorstesztek megbízhatósága, alkalmazhatósága
o Monitoring-rendszer kifejlesztése
o Mikrobiológiai gyorsmódszerek szabványosítása, akkreditálása
o Íz, szag problémára valamilyen objektív értékelés kialakítása

•

A mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatban:
o Gyors vizsgálati módszerek rendszeresítése, szabványosítása.
o Megbízható gyorstesztek, on-line mérések
o Mikrobiológiai vizsgálatok időigényének csökkentése.
o PCR technika alkalmazásának kidolgozása híg, vizes közegre.
o Molekuláris mikrobiológiai módszerek bevonásának lehetőségei (RNS/DNS)
o Gyorstesztek megbízhatósága, alkalmazhatósága
o Monitoring-rendszer kifejlesztése.
o Íz, szag problémára valamilyen objektív értékelés, mérési módszer kialakítása.
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o A vizsgálati módszerek fejlesztése.
o Egyéb bakteriológiai komponensek gyorstesztje
•

Fontos, de nem szabványosított paraméterekkel kapcsolatban:
o Határértékkel nem rendelkező, de a hatóságok által vizsgált paraméterek
analitikája, hatásai, kezelése (pl. AOX)
o A vizsgálati módszerek fejlesztése
o Szabványosítás
o Megbízható bakteriológiai gyorsteszt rendszer kidolgozása
o Vírusok kimutathatóságának fejlesztése

1.4.12. Rövid távú célok (2015)
A 1.4.1-1.4.11. fejezetekben ismertettek alapján a rövid távú célok összefoglalva a következőek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az uniós szabályozásnál szigorúbb hazai határértékek felülvizsgálata
Vízi Közmű Felügyelet létrehozása
Ivóvízminőség-javító program felülvizsgálata
Engedély nélküli vízkivételek megszüntetése
A felhasználható vízkészletek pontosítása
Arzénmentesítés megoldása az érintett településeken
Ammóniumion mentesítés megoldása az érintett településeken
Fertőtlenítés és fertőtlenítési melléktermékek problémakörének megoldása
Üzemeltetés ellenőrzése (helyszínen és laborokban)
On-line méréstechnika terjesztése, fejlesztése
A tűzoltási igények kielégítésének felülvizsgálata
Szakképzés

1.4.13. Hosszú távú célok (2025)
A fentiek alapján a hosszú távú célok összefoglalva a következőek:
•
•
•

Vízellátó hálózatokban bekövetkező másodlagos vízminőség-romlás kiküszöbölése,
biofilmmel kapcsolatos kutatások indítása
Éghajlatváltozás okozta problémákra történő felkészülés
Mikroszennyezők problémakörének megoldása

1.5. Hogyan tovább?
Az előrejelzések szerint a vízkészletek csökkenésével párhuzamosan a víz értéke és ára az
elkövetkező években, évtizedekben jelentősen nőni fog. Az áremelkedés következtében a
fogyasztás további csökkenésére számíthatunk, ami egyébként a fenntarthatóság szempontjából
amúgy is fontos lenne. Kérdés az, hogy a jelenlegi struktúra mellett ez milyen hatásokkal járna,
illetve milyen alapvető változtatásokat kell véghezvinni a megváltozott szokásokhoz, igényekhez
való alkalmazkodás érdekében. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdések merülnek fel:
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•

•

•
•
•

A vízművek érdekeltek-e a vízfogyasztás csökkentésében, mivel így az eladott „árujuk”
mennyisége csökken, ami profit csökkenést eredményez. Hogyan lehetne érdekeltté tenni
(kell-e érdekeltté tenni) a vízmű vállalatokat a víztakarékosság propagálásában? A vízdíj
okozta fogyasztáscsökkenés egyéb mellékhatásainak kérdése, kezelése: pl. magánkutak
(akár engedély nélküliek) használatba vétele ipari, mezőgazdasági célra, de akár ivóvíz célú
felhasználásra, ivóvíznek egyébként nem alkalmas vízminőség esetén is.
Minden felhasználási célhoz ivóvíz-minőségre van szükség vagy megengedhető egy
bakteriológiai szempontból elfogadható, de gyengébb minőségű víz felhasználása is (pl.
WC öblítés, mosás). Műszakilag és gazdaságosságilag elképzelhető-e egy párhuzamos
hálózat kiépítése? Milyen egyéb megoldás képzelhető el (pl. családi házak esetén
csapadékvíz tárolása)? Épületen belül milyen újrafelhasználási lehetőségek vannak? Ennek
milyen korlátai vannak?
A vízfelhasználási szokások országon belül, és egy adott településen belül is jelentősen
változhatnak. Ennek figyelembe vételére (a várható trendek alapján) milyen műszaki
megoldásokat javasol?
Mekkora vízdíj növekedés mellett válik a jelenlegi vízellátó rendszer üzemeltetése
műszakilag lehetetlenné?
A vízdíj csökkentése érdekében milyen műszaki-technológiai elemek elhagyása képzelhető
el? Ezzel hogyan változna a szolgáltatott víz minősége, és milyen megtakarítás érhető el?

1.6. SWOT elemzés, prioritások
Összefoglalva a vízellátás hazai helyzetét a következő erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
veszélyek ismerhetők fel (az ivóvíztisztítási technológiák vonatkozásában):

1.6.1. Erősségek
•
•
•

Megfelelő mennyiségű nyersvíz-készlet
A lakosság 95%-a rendelkezik közüzemi ivóvízzel
A szolgáltatott ivóvíz minősége közegészségügyi szempontból alapvetően megfelelő; nem
ismert, hogy az ivóvíz fogyasztása tömeges mértékben egészségkárosodást okozott volna

1.6.2. Gyengeségek
•
•
•
•

•
•
•

Sok helyen a határértéket meghaladó koncentrációban fordulnak elő bizonyos
komponensek (pl. arzén, ammónium, stb.)
Szakképzett üzemeltető személyzet hiánya több helyen
Klór a leginkább elterjedt fertőtlenítőszer, a klórozási melléktermékek jelenléte
Az ivóvízminőség-javító program végrehajtásával kapcsolatban: a tenderkiírások nem
mindig egyértelműek, ami a megrendelő és kivitelező között vitára ad okot több esetben; a
pályázati anyagok jelentős része szakmailag kifogásolható; lassú a megvalósítási folyamat;
nem meghatározott a fővállalkozó haszna, ami a kivitelezés (technológia) „lebutítását”
eredményezi; tapasztalatok szerint „a mérnök” az esetek többségében nem rendelkezik
megfelelő szakmai ismeretekkel, így jelentősen sérülhetnek a megrendelő érdekei
Vízminőségromlás az elosztóhálózatban
Új mikroszennyezők (pl. hormonháztartást befolyásoló anyagok) potenciális megjelenése
Az önkormányzatok ellentmondásosan érdekeltek a zavartalan működtetéshez szükséges
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•
•

vízdíjak korrekt megállapításában, ami a technológia, illetve vízellátó hálózat
karbantartására fordítható összeget korlátozza, továbbá a vízdíjakból befolyt összeg
jelentős része nem a vízellátás területén hasznosul
A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a szolgáltató szervezetek további aprózódását

1.6.3. Lehetőségek
•
•
•
•

Vízi Közmű Felügyelet létrehozása
Az uniós szabályozásnál szigorúbb hazai határértékek felülvizsgálata
Szakképzés erősítése
Kutatás az ismertetett részterületeken:
o Nem klór-alapú fertőtlenítőszerek vizsgálata
o Klórozási melléktermékek keletkezésével kapcsolatos kutatások
o Spontán nitrifikációval kapcsolatos kutatások
o Arzénmentesítéssel kapcsolatos kutatások
o A másodlagos vízminőségromlás okainak feltárása, beavatkozási lehetőségek
vizsgálata
o Mikriobiológiai „gyorstesztek” fejlesztése

•
•
•
•

Nyersvíz – tisztított víz – hálózatra bocsátott víz – hálózati vízminőség monitoringja
(helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok)
Az ivóvízminőség-javító programra beadott pályázati anyagok előzetes szakmai szűrése
Az ivóvízminőség-javító program megvalósítási rendszerének felülvizsgálata
Új – a jelenlegitől eltérő – rendszerek vizsgálata (pl. csapadékvíz hasznosítása, házi
víztisztítók, épületen belül az elhasznált ivóvíz újrafelhasználása, stb.)

1.6.4. Veszélyek
•

Felszíni és parti szűrésű vízbázisok esetén a nyersvíz készlet csökkenése

•
•

Nyersvízkészlet minőségének romlása (felszíni vízkivétel, karsztvíz)
Az új, kiépülő technológiák következtében a vízdíj növekedése, és ennek hatására a
fogyasztás további csökkenése
Száraz időszakok hosszának és gyakorisága növekedése, ennek következtében a
csúcsvízigények növekedése
Új, még az eddiginél is szigorúbb WHO ajánlások, EU határértékek
Parti szűrésű vízbázisoknál havária-jellegű szennyezés megjelenése
Házi víztisztító berendezések nem megfelelő karbantartása esetén egészségügyi
problémák jelentkezése a fogyasztóknál
Vízfelhasználási szokások jelentős változása (országon belül / településen belül), mely
nem jelezhető előre
Olyan mértékű elszegényedés, vagy a tényleges vízdíj bevezetése, hogy megfizethetetlenné
válik a közüzemi ivóvíz bizonyos településeken
Szénhidrogén kutatások, illetve feltárások kockázatai (mélyfúrású kutak létesítése nagy
számban)

•
•
•
•
•
•
•
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1.6.5. Prioritások
Véleményünk szerint az alábbiak a legfontosabb megoldandó feladatok:
•
•
•
•
•

A hazai szabályozás egyszerűsítése, korszerűsítése (felügyelet, monitoring, árképzés)
Határértékek betartását biztosító megoldások (ammónium, arzén, bór, vas, mangán,
AOX) kidolgozása és alkalmazása
Fertőtlenítés
Hálózati vízminőség
Globális felmelegedés következményeinek kezelése
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2. KORSZERŰ
KOMMUNÁLIS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI
ÉS
ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK
Munkacsoport vezető: Dr. Jobbágy Andrea, BME Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
2.1. 1. Helyzetkép
A hazai szennyvíztisztítás jelenlegi helyzetére általában jellemző az, hogy az üzemelő telepek
jelentős hányada nem képes az előírt határértékek biztonságos teljesítésére. Ennek okai
között elsősorban az említhető, hogy a tervezéshez nem megfelelő körültekintéssel kerülnek

megadásra a tisztítandó szennyvízminőségre vonatkozó, kiindulási adatok, az a legtöbb
esetben még mindig az un. lakosegyenérték (LE) alapján működik, ami azt sugallja, hogy

legalábbis átlagban egy-egy lakos egyforma mennyiségben használja fel ill. azonos mértékben
szennyezi be a vizet. Ugyanakkor azonban a projekt keretében 55 magyarországi szennyvíztisztító
telepen végzett felmérésünk egyértelműen azt igazolta, hogy a lakossági vízfogyasztás drámaian
különböző értékeket mutat: kistelepüléseken gyakran előfordul a 60 l/fő,d alatti vízfogyasztás
érték, ugyanakkor nagyobb városokra általánosan jellemző a120-140 l/fő,d és afölötti
vízfogyasztás. Részben ebből, részben a csatornarendszerekbeli különbségekből fakadóan az

egyes helyszíneken előforduló, tisztítandó szennyvizek minőségében igen jelentős
különbségek vannak.

A felmérés során jelentősen különböző méretű szennyvíztisztító telepeket vizsgáltunk, 500 m3/d
alatti kapacitástól az 50000 m3/d fölötti befolyó mennyiségre tervezett nagyvárosi telepekig (ld. 1.
ábra.). A felmérésben a nagy kapacitású telepek az összes magyarországi telepeknél kialakuló
arányukhoz képest túlreprezentáltak voltak, mivel munkacsoportunk célja elsősorban a
nagyobb városi szennyvíztisztító telepek vizsgálata volt. A felmérésbe bevont
szennyvíztisztító telepek átlagos befolyó KOI koncentráció szerinti megoszlását a 2. ábrán
tüntettük fel. Megállapítható, hogy a vizsgált telepekre jellemző KOI tartomány önmagában
igen széles (<500->1500 mg/l). Annak fényében, hogy a szennyvizek ipari kibocsátókra
vonatkozó csatornába engedhetőségi KOI határértéke 1000 mg/l, ez az értéktartomány
rendkívül magas. A vizsgált szennyvíztisztító telepek befolyó átlagos NH4-N koncentráció
szerinti megoszlását a 3. ábrán szemléltettük. Megállapítható, hogy a telepek több mint

egyharmada 60 mg/l feletti átlagos befolyó ammónia koncentrációval rendelkező
szennyvizet fogad, ami nemzetközi viszonylatban egyértelműen magas értéket jelent. 5

telep esetében a befolyó ammónia átlagos koncentrációja még a 100 mg/l-t is meghaladta.
Ezekben az esetekben a biológiai nitrogéneltávolítás – elsősorban az alacsony C/N arány
következtében – hagyományos technológiákkal általában nem végezhető el megfelelő
hatékonysággal. A szennyvízminőségben tapasztalt rendkívül nagy eltérések részben a vízárak
jelentős növekedése miatti fogyasztás visszaesésnek, részben anyagi és kulturális különbségeknek
tulajdoníthatók.
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3. ábra. - A felmérés során vizsgált telepek befolyó NH4-N koncentráció szerinti megoszlása

A hazai szennyvizek minősége azonban nemcsak egymástól térhet el jelentősen, hanem sok
tekintetben, így elsősorban a nitrogéneltávolítás befejező lépéséhez, a nitrátot nitrogén gázzá
alakító denitrifikációhoz szükséges szénforrás elérhető mennyiségében a szennyvíztisztítás
fejlett nemzetközi gyakorlatában előforduló szennyvizek minőségétől is jellemzően
különbözik. Mindezek következtében a tisztítási feladat adekvát megtervezéséhez alapvetően

fontos lenne a szennyvizek megfelelő minősítése és a technológia ennek megfelelő kialakítása, ami
általában nem történik meg. Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák, melyek részben
külföldről részben más hazai példából átvettek, nincsenek megfelelően illesztve az adott befolyó
szennyvíz és a tisztítási határérték által meghatározott követelményekhez, ami szükségszerűen
vezethet el az esetenként igen nagy ráfordítás mellett elért sikertelenséghez. A

szennyvízminőség megfelelő felmérésének hiánya mellett a tervezők és kivitelezők sok
esetben azért is tanácstalanok, mert nem rendelkeznek azon korszerű ismeretekkel, melyek
szükségesek lennének ahhoz, hogy a más helyszínekről átvett technológiák
alkalmazhatóságának ill. adaptálhatóságának feltételeit biztonsággal meghatározzák. A

tervezési módszerek nem egységesek, nem egyértelműen megadottak, a szimulációs modellekkel
való tervezés során az adatfelvétel eljárásai nem megfelelően kiforrottak, esetenként hibásak.
Az elmúlt két évtized során a nemzetközi gyakorlatban korábban nem tapasztalt fejlődés
volt megfigyelhető a szennyvizek tisztításának területén. Ennek oka egyrészről a
környezetvédelem igényeinek növekedésében, másrészről, pedig a tudomány,
mindenekelőtt a biotechnológia fejlődésében keresendő. A lejátszódható mikrobiális
folyamatok feltárása és célzott előidézése a korábbi gyakorlattól messze elrugaszkodó távlatokat
nyitott az alkalmazott technológiák költségkímélő hatékonyságnövelésében. Az élővizek
tisztaságának védelmén túl így jó néhány különböző igény kielégítésére nyílik lehetőség: a magas
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beruházási és üzemelési költségek (ezen belül pedig az energia- és vegyszer felhasználás)
csökkentésére, nagyvárosokban a helyigény mérséklésére, az üzemvitel megbízhatóbbá tételére és
optimálására, a bűzképződés és a korrózió elkerülésére. Hazánkban az átütő változások a
tisztítási technológiák megfelelő alkalmazásában általában elmaradtak, ami alapvetően a
szükséges ismeretek hiányával, a modern technológiák nem vagy nem megfelelő körültekintéssel
való beépítésével, a kiválasztás nehézségeivel és a sikertelenség gyakorlatilag büntetlenül
maradásával, okainak nem megfelelő feltárásával indokolható.

2.2. Nemzetközi K+F irányok és hazai jellegzetességek
A szerteágazó nemzetközi kutatások matematikai szimulációs modellek kifejlesztésével,

szakaszos és folytonos üzemű laboratóriumi kísérletek, félüzemi és üzemi kísérletek
elvégzésével elsősorban az alábbi területekre összpontosítanak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perzisztens anyagok, gyógyszermaradványok, vegyipari mikroszennyezők
monitorozása és eltávolítása
Veszélyes és toxikus szennyezők biodegradálhatósága, biológiai tisztítási
technológiája
Eleveniszapos rendszerek továbbfejlesztése és populáció dinamikai kutatások
Membrán technológiák továbbfejlesztése
Anaerob rendszerek továbbfejlesztése
Biológiai technológiák továbbfejlesztése: granuláció, szimultán N és DN
Biofilm rendszerek
Biológiai nitrogén eltávolítási technológiák továbbfejlesztése, nitrogén visszanyerés
Biológiai foszfor eltávolítási technológiák továbbfejlesztése, foszfor visszanyerés
Kémiai/katalitikus oxidációs folyamatok a szennyvíztisztításban (elsősorban ipari)
Fiziko-kémiai szennyvíztisztítási módszerek továbbfejlesztése
Iszapelhelyezés és hasznosítás
Szennyvíztisztítási rendszerek modellezése, modellrendszerek továbbfejlesztése
Bűzhatások kémiai és biológiai kezelése

Fontos hangsúlyozni, hogy hazai körülmények között nem feltétlenül indokolt a
nemzetközi kutatási irányok követése, sőt már korábban is olyan témákban alakítottunk ki
nemzetközileg elismert kutatási trendeket, így pl. a szűkös szénforrással való denitrifikálás
területén, ami nem tartozik az általánosan homloktérben lévő kérdések közé. A kémiai és
biotechnológiai folyamatok törvényszerűségeinek kiaknázásával a hagyományos tisztítási
technológiák olyan nagyarányú és költségkímélő fejlesztésére nyílik lehetőség, ami önmagában is
új távlatokat nyithat. Azonban ezeknél a megoldásoknál is figyelembe kell venni a sajátos hazai
viszonyokat, amit elsősorban a nagy szociális különbségek, és részben ebből fakadó, nagy
szennyvízminőségbeli különbségek; a hosszú, regionális csatornarendszerek ill. azok esetenként
nem megfelelő műszaki megoldása; a kontinentális éghajlat, így a technológia nagy
hőfokingadozása; esetenként eltérhető tisztítási követelmények jellemeznek. Mindezek
következtében, szinte helyszínenként egyedi, de legalábbis nagy flexibilitású, az adott
körülményekhez illeszthető technológiák alkalmazására lenne szükség.
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2.3. A munkacsoport feladatai
A munkacsoport úgy áll össze, hogy abban a szennyvíztisztítás kutatásának, tervezésének és
üzemeltetésének képviselői egyaránt rész vesznek. Egymást kiegészítő tapasztalatainkat

felhasználva kell meghatároznunk azokat a kutatási irányokat, melyek a hazai feltételek
mellett leghatékonyabb szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiák kialakításához
és optimális üzemeltetéséhez vezetnek el. Ennek érdekében kérdőív segítségével készítettünk

felmérést a jelenlegi helyzetről, amit összevetünk a rendelkezésünkre álló korábbi adatokkal.
Áttekintjük és elemezzük a nemzetközi kutatási irányokat abból a szempontból, hogy azok
hogyan felelnek meg a hazai követelményeknek. Ugyancsak áttekintjük a hazai kutatási
eredményeket és az adott, interdiszciplináris terület szakembereinek vonatkozó képzését. A
mindezek alapján körvonalazódó kutatási irányok a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szennyvízminőség felmérése (frakcionált szervesanyag meghatározással)
szennyvízminőség előrejelzése
regionális szennyvízelvezető rendszerek hatásainak vizsgálata
erősen denitrifikáló, szűkös szénforrású ill. szénhiányos tisztítási technológiák
biológiai többletfoszfor eltávolítás és erőteljes denitrifikáció megférése
fizikai-kémiai (-biológiai) módszerek alkalmazhatósági feltételei, pl. CEPT
mikroszennyezők ill. biológiailag nehezen bontható anyagok eltávolítása költséghatékony
technológiákkal
áramlástechnikai hatékonyságnövelés, elsősorban ülepítőkre ill. medencékre
korszerű iszapkezelési lehetőségek
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3. INNOVATÍV SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÉS
STRATÉGIÁK
Munkacsoport vezető: Dr. Fleit Ernő, BME
Környezetmérnöki Tanszék

ISZAPKEZELÉSI
Vízi

Közmű

és

3.1. Bevezetés
Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a szennyvíztisztítás területén történő innovációs
technológiai fejlesztések helyzetéről. A magyar helyzet értékelése szükségessé teszi, hogy a világon
működő innovációs központok tevékenységét megvizsgáljuk és ebbe a környezetbe helyezzük el
Magyarországot. A tanulmány összefoglalja azokat a meghatározó társadalmi, gazdasági és
technológiai szempontokat, melyek indokolttá teszik az újfajta, innovatív szennyvíztisztítási
technológiák fejlesztését és alkalmazását. A magyar fejlesztési igények és technológiai helyzetkép
megismerésének érdekében a platform keretében készített kérdőíves felmérés eredményét is
tartalmazza a jelen tanulmány.

3.2. A szennyvíztisztítás témakörében végzett kérdőíves felmérés értékelése
3.2.1. Bevezetés, előzmények
A Nemzeti Víztechnológiai Platform kérdőíves vizsgálatában a vízi közmű üzemeltető
vállalatokat az általuk működtetett szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban kérdeztük.
Vizsgálatunk célja egyrészt a jelenlegi állapot felmérése, a problémák feltárása, az arra adott
üzemeltetők által elvégzett megoldások, továbbá – a vízi közmű üzemeltetők tapasztalatai és
megítélése alapján – a nagy jelentőséggel bíró kutatási területek azonosítása, kijelölése volt.
A vállalatoknak az alábbi témakörökben tettünk fel kérdéseket:
•
•
•
•
•
•

A szennyvíztisztító telepek kialakítása, (technológiai felépítés)
A szennyvíztisztító telepre érkező szennyezőanyag terhelések mértéke, a szennyvíz
összetétel jellege
Üzemelési problémák és azok lehetséges okai, mértéke, megoldásuk módjai
A csatornahálózat hatásai a szennyvíztisztító telepek működésére
Tervezett beruházások, az azokat indokoló problémák
Általános helyzetértékelés, az üzemeltetők véleménye a fejlesztési igényekről

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki
Tanszékének megbízásából a MONITOR Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ a
kérdőíves vizsgálat eredményeinek statisztikai értékelését végezte el. Az elkészített tanulmány célja
a primer statisztikai adatbázis létrehozása volt, azonban nem tért ki a kitöltött kérdőívekben
szereplő műszaki problémák értelmezésére, azok hátterének vizsgálatára és a felmerülő K+F
igények szakmai értékelésére.
Jelen tanulmányban a kérdőívekben megadott válaszok (hol, milyen problémák vannak?) és
javaslatok (mit kellene tennünk azok elkerülésére, és hogyan tovább?) alapján elsősorban azt
körvonalazzuk, hogy milyen problémákkal kell most, illetve a jövőben az üzemeltető
szervezeteknek szembenézniük a szennyvíztisztítók működtetése során. Az üzemeltetők által
megjelölt kutatás-fejlesztési igények értékelésével, javaslatokat dolgozunk ki a kulcs K+F
területekre vonatkozóan.

33

3.2.2. A kérdőívek sajátosságai
Összesen 98 víz- és csatornamű vállalat kapott felkérést a kutatásban való részvételre. A kiküldött
kérdőívekből 65 szennyvíztisztító egységre vonatkozó adatokat tudtunk feldolgozni. A 24 darab,
szennyvíztisztító telepeket üzemeltető vállalat között 3 regionális (nagy) szolgáltató volt, de a
válaszadók között kisebb méretű céget is találunk. A kitöltött és részünkre visszajuttatott
kérdőívekből feltételezhető, hogy a válaszadást az egyes cégeknél valószínűleg egy-két fő, vagy
egy kisebb csoport végezte. Nagyon gyakoriak voltak például a különböző telepekre megadott,
azonos szövegezésű válaszok, illetve a cégen belül a problémák súlyozása is megegyezett.
Az adatok kiértékelése kapcsán meg kell jegyezzük, hogy egyes esetekben a válaszadók által
felvázolt problémák és az annak megoldására javasolt K+F tevékenység nem volt összhangban. A
K+F javaslatok között például a denitrifikáció hatásfoknövelésének igénye jelent meg az
üzemeltető részéről, mindazonáltal nem számolt be nitrát eltávolítással kapcsolatos üzemelési
nehézségről. Hasonlóképpen nehezen értelmezhető az is, hogy az egyes kutatási témák
fontosságát 10-es számmal látták el a 10-es skálán, annak ellenére, hogy az adott téma a telepi
technológiához egyáltalán nem kapcsolódott.

3.2.3. A kérdőíves eredmények értékelése
3.2.3.1. A szennyvíztisztító telepek kialakítása, problémái és azok megoldásai
A szennyvízmennyiség- és összetétel változékonyságainak technológiai következményeit az
válaszadók 68%-a tapasztalja az üzemeltetés során. A csatornahálózat szennyvíztisztító telepekre
gyakorolt hatásait felmérő kérdésekkel kapcsolatban a válaszadók szinte mindegyike a
csapadékvíz bejutását tartotta a legfontosabbnak. Az elválasztott rendszerek esetében is
szennyvízmennyiség növekedést tapasztaltak csapadékos időszakban. Ennek hatására a
tisztítótelep működése többnyire romlott, amelyet az iszap kimosódása (utóülepítőkön
felülúszójával együtt) okozott. Csupán a hidraulikai és szennyezőanyag terhelés tekintetében is
túlméretezett telepeknek nem jelentett üzemelési problémát a nagyobb vízmennyiség.
A jól megépített, elválasztott rendszerű csatornákban nem jelenhet meg csapadék. A bejutó
csapadék nagyobbik része az ereszcsatornákon keresztül jut a csatornába, a csatornaaknák
nyílásain bekerülő vizek mennyisége ennél általában jóval kisebb. A legegyszerűbbnek tűnő,
egyébként „jogszabályokkal alátámasztható” megoldást, az illegális bekötések megszűntetését a
válaszadók 65%-a csupán megemlíti, a probléma kiküszöbölésére azonban kivétel nélkül
valamilyen beruházást igénylő műszaki megoldást javasolnak. Ezek között szerepel a záporkiömlő
létesítése és megkerülő vezeték kiépítése is.
A telepeken a mechanikai előkezelés a telepek többségén megtalálható. Az adott válaszok alapján
az üzemeltetők a mechanikai fokozat problémáival csupán kevés esetben (13%) találkoznak. Ezt
alátámasztja az is, hogy a 10-es nagyságú skálán 4,1-re értékelték átlagosan a K+F tevékenység
fontosságát a mechanikai kezelést biztosító létesítmények, berendezések tekintetében. Ennek
alapján feltételezzük, hogy az üzemeltetők számára jelenleg rendelkezésre álló, illetve a piacon
elérhető mechanikai (gépészeti) berendezések teljesítménye megfelelő, azaz a újabb eszközök és
módszerek fejlesztésére nincsen igény.
A biológiai és kémiai okokra visszavezethető habzás és fonalasodás problémája, és ezáltal az
annak kezelésére irányuló eseti beavatkozások azonban több esetben megtalálhatók a válaszok
között. A válaszadók 70%-a időszakosan, vagy folyamatosan találkozik a jelenséggel. A probléma
megoldására tett műveletek között elsősorban a tüneti kezelésre alkalmas vegyszeradagolás
szerepel, nem találunk példát azonban a nemzetközi gyakorlatban az egyik legjobbnak tartott
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megoldás alkalmazására, a biológiai rendszernek átalakítására (pl. reaktorelrendezés
megváltoztatása) illetve működtetésének módosítására. A K+F igény tekintetében a probléma
átlagosan 6,7-re értékelt fontosságú. A kutatási feladatok konkrét meghatározásánál egyértelműen
látható, hogy a szakma részéről nagy az igény a probléma mielőbbi megoldására (lásd pl. a
válaszok között többször is megjelenő „olcsó, és hatékony módszer a fonalasok visszaszorítására”
tartalmú mondatok). Egyetlen esetben találunk csupán világosan megfogalmazott kutatási
feladatot, amely a biológiai reaktorrendszer megváltoztatásával szándékozná csökkenteni a
fonalasodás mértékét.
A habzásnál jóval kisebb gondot jelent a szervesanyagok megfelelő mértékű eltávolítása a
szennyvíztisztító telepeken. Az üzemeltetők a probléma okaként a csatornahálózaton érkező
szennyvíz nagyobb szervesanyag tartalmát jelölik meg. A válaszadók szerint a nagyobb KOI, és
BOI5 koncentrációk miatt a telepek több esetben a szervesanyag terhelés tekintetében túlterheltté
váltak. Ennek ellensúlyozására a rendelkezésre álló üzemviteli lehetőségeket (levegőztetés
növelése, vegyszeradagolás) többnyire kihasználják.
A jellemző biológiai szennyvíztisztítási eljárás az eleveniszapos technológia, melyek között jórészt
folyamatos átfolyású rendszerek működnek. Csepegtetőtest egyetlen telepen működik, egy
eleveniszapos tisztítással kombinált tisztítórendszerben. SBR rendszerű szennyvíztisztítóra csupán
három, nem azonos típusú (gyártmányú) példát találunk. Az SBR rendszerek elsősorban a
nagymértékben változó szennyvízmennyiség kezelésére alkalmazhatók sikeresen: a felmérés során
kapott adatok szerint – a várakozásokkal ellentétben csak nagyméretű, 500 m3/nap-ot meghaladó
kapacitású telepről származó adatokat kaptunk. A vizsgált telepek (65 darab) között összesen 12
darab volt, amelyeket 500 m3/nap-nál kisebb szennyvízmennyiségre méreteztek. A nyugateurópai gyakorlattal ellentétben tehát hazánkban a kis kapacitású SBR rendszerek nem terjedtek
el.
A biológiai folyamatok közül a legnagyobb nehézséget a nitrifikáció folyamatos fenntartása
jelenti. A válaszadók 25%-a a nitrifikáció teljes leállásáról számol be a hidegebb (téli)
időszakokban. A jelenség okaként szinte minden esetben az oxigén hiányát, azaz levegőztetés
kapacitásának elégtelen mértékét nevezik meg. A nitrifikáció elmaradása esetenként együtt jár a
habzás növekedésével. A probléma súlya ellenére az kérdőívet kitöltők véleménye szerint
leginkább a jogszabályi környezet megváltoztatására van szükség (téli üzemben kisebb nitrifikáció
is elégséges lenne), a kapcsolódó kutatási munka szükségességét közepesnek (5-ös érték a 10-es
skálán) ítélték.
A denitrifikáció rossz hatásfoka a telepek 35%-án jelent nehézséget az üzemeltetők számára. A
rossz denitrifikáció okaként az anoxikus zóna hiányát (30%), a szennyvíz kedvezőtlen összetételét
(30%), a nitrifikáció elmaradását (25%), a technológiai folyamatok szabályozhatóságának hiányát
(rugalmatlan üzemelési feltételek, 15%) nevezték meg az okok között. A nitrogéneltávolítás
megvalósítására egy esetben a hazánkban szinte egyedülálló utódenitrifikációs reaktorelrendezést
szándékoznak megvalósítani, illetve további két esetben külső szénforrás adagolás szükségességét
látják indokoltnak a válaszadók. A probléma súlya (és a megoldásához szükséges
kutatás/fejlesztési tevékenység) 6,1-es volt átlagban. A nitrogén eltávolítása több esetben (a
telepek 9%-án) szimultán denitrifikációval valósul meg. Annak ellenére, hogy a szimultán
denitrifikációval történő nitrát eltávolítás meglehetősen bizonytalan és nehezen szabályozható, a
telepi elfolyó szennyvízre a hatóság több esetben is összes nitrogén határértékeket is
megállapított. Érdekes módon ezekben az esetekben az üzemeltető nem a jogszabályi
körülmények módosítására tett javaslatot, hanem inkább a denitrifikációs lépcső kiépítésének
megvalósítását kezdeményezte.
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Óvatos távolságtartás figyelhető meg az üzemeltetőknél a foszfor biológiai eltávolításával
kapcsolatban. Csupán két telep esetében (ugyanaz az üzemeltető vállalat) tervezik a többletfoszfor
eltávolítás megvalósítását, illetve a hatásfok növelését. Az asszimilatív úton felvett foszfor mellett
a maradék foszfor eltávolítására a kémiai (kicsapásos) eljárások bevezetését három telep esetében
szándékoznak kiépíteni. A válaszadók megítélése szerint a K+F tevékenységre irányuló
tevékenység átlagosan 5,1-es értékkel jellemezhető: a válaszok azonban nagymértékben
szóródnak, az adatok szórása 3,4 volt (14 darab 0-s, és 6 darab 10-es értéket is találunk az adatok
között). Mindezek alapján látható, hogy a szakmában meglehetősen szélsőséges a biológiai
többletfoszfor eltávolítás lehetőségének megítélése. Meglepő módon némely üzemeltető
fontosnak tartja a téma kutatását, anélkül, hogy az általa üzemeltetett telepeken a technológia erre
egyébként alkalmas lenne.
A foszfor kicsapással kapcsolatban az válaszadók kevés üzemeléssel kapcsolatos nehézséget tártak
fel: alig több, mint 13%-ukat érinti egyáltalán a probléma. A vegyszermennyiség növelésével
(esetleg túladagolásával) ugyanis a foszforformák eltávolításának hatékonysága növekszik. Néhány
üzemeltető a vegyszermennyiség csökkentését (racionális felhasználását) fontos feladatnak tartja,
amelynek a megvalósítását vagy az adagolás szabályozásával illetve a keverés hatékonyságának
növelésével érnék el.
Bűzhatások elsősorban a szennyvízgyűjtő hálózatban (csővezetékekben, illetve átemelőknél)
jelentenek feladatokat az üzemeltetők számára (23 darab), a telepi technológiánál képződő
szaghatások kisebb számban (8 db.) jelentkeznek. A bűzhatások mérséklésére alkalmazott
eszközök között a bűzös levegő tisztítása (telepen illetve átemelőknél), illetve vegyszeradagolás
(pl. nitrát- vagy oxigénadagolás a hálózat pontjain) illetve a csatornahálózat javítása
(rekonstrukció) szerepelnek. A megoldási lehetőségek közül (11 db.), a leginkább kedvelt módszer
a vegyszeradagolás. Egyértelműen látszik, hogy a „tüneti kezelés” nagyobb hangsúlyt kap, mint a
bűzképződés megelőzésének kidolgozása, az ok-okozati összefüggések ismerete alapján preventív
módszerek megvalósítása. Mindezt részben alátámasztják az általuk megfogalmazott
kutatás/fejlesztési igények is. Emellett azonban megjelenik a bűzképződés diagnosztikai
rendszerének és preventív eszközök alkalmazásának igénye (rendszerszemlélet, modellezés) is,
amely kétségtelenül túlmutat a bűzprobléma kezelésének hagyományos módszerein.
A csatornahálózatot és szennyvíztisztító telepek üzemeltetőinek több, mint 70%-nál megjelennek
korróziós károk. A leginkább korróziónak kitett anyagok között a fémeket (acélszerkezet) illetve a
betonműtárgyakat találjuk. A védekezés leggyakrabban (90%-ban) felületkezeléssel történik. A
rekonstrukciós feladatok végrehajtása során azonban már korrózióálló anyagok beépítését
tervezik. A védekezés hatékonyabbá tételéhez nagymértékben szükségét látják a K+F tevékenység
fokozását ezen a területen is: a jelenség kutatásának fontossága közel azonos súlyú mint bűz (6,2
átlagban), a denitrifikáció (6,1), de kisebb, mint a fonalasodás és a habzás okainak és kezelési
lehetőségeinek feltárása (6,7 átlagban).
Az eleveniszap ülepítésével kapcsolatos gondok jellege és gyakorisága szinte teljesen megegyezik a
nemzetközi szakirodalomban közölt jellemző problémákkal. A csekély ülepedési hatásfok okaként
az üzemeltetők elsősorban az ülepítő, és annak különböző berendezéseinek helytelen kialakítását
(26%), az iszapszerkezet nem megfelelő tulajdonságait (32%), az ülepítőbeli spontán
denitrifikáció kialakulását (16%) a kedvezőtlen szennyvíz összetételt (6%) és a biológiai reaktor
rossz hidraulikai viszonyait (19%) nevezik meg. Az iszapelválasztással a telepek alig több, mint
felén számolnak be nehézségekről, a feladat megoldása azonban ennél nagyobb érdeklődésre
tarthat számot, hiszen az üzemeltetők részéről nagy érdeklődés figyelhető meg a K+F
tevékenység iránt: 6,2-es átlagú értéket számolhatunk a 10-es skálán. Az ülepedés hatékony
megvalósítását kiemelt K+F tevékenységnek ítélik meg még olyan telepeken is, ahol egyébként
iszapelválasztási gondok nem nehezítik a szennyvíz tisztítását.
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Az iszapkezelés folyamatai közötti problémák a következő arányban jelentek meg sűrítéssel
kapcsolatos (40%-ban), víztelenítési nehézségek (kb. 30%), továbbá iszapvonal túlterheltség
(15%), bűz (5%) és a csepegtetőtestes rendszerben elszaporodó csigák okozta gépészeti károk
(5%) jelentek meg a válaszokban. A megoldáshoz minden esetben a gépészeti berendezések
cseréjét, felújítását tervezik. Feltételezhető, hogy a feladat megoldását egyszerűnek ítélik,
tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó kutatási igény fontosságára kicsi, csupán 5,4-es átlagos
értéket számoltunk. Hasonlóképpen a korrózió megítélésével kapcsolatos észrevételünkre, itt is
megfigyelhető, hogy nagyon fontosnak ítélik meg egyes üzemeltetők a fejlesztést ezen a területen,
miközben egyáltalán nem nevesítenek a telepeiken iszapkezelési gondokat. A kutatási javaslat
témák között megjelent egy átfogó, iszapkezelési megoldások költséghatékonysági elemzését
tartalmazó szakmai anyag elkészítésének igénye.
A szennyvíziszap stabilizálása a telepek 28%-án jelent nehézséget: az esetek többségében (42%)
az iszapkezelés hiányosságaira, annak elégtelen hatásfokára vezethetők vissza az üzemeltetők
szerint. A vizsgálatba bevont, rothasztókat üzemeltető vállalatok szakemberei szerint a rothasztók
rossz működése (pl. szervesanyag bontás alacsony hatásfokú) nem kielégítő, aminek
következtében az iszap nem lesz stabil. Ezeken a telepeken szükségesnek látják a rothasztók
működésének intenzifikálását, amelyhez azonban a kutatási/fejlesztési munka súlyát közepesen
csupán fontosnak tartják.
A telepek 42%-át érintő, iszap elhelyezéséhez kötődő legnagyobb problémaként az üzemeltetők a
víztelenítés rossz hatékonyságát jelölik meg. A meglepő eredmény arra utal, hogy a telepek
számára a legnagyobb költséget a nagy mennyiségű iszap szállítása és lerakása jelenti. Ennek
következtében a megoldást az iszapvíztelenítő berendezések hatékonyságának fokozásában
keresik. Hasonlóan fontosnak tartják az elhelyezéssel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát: a
jelenlegi szabályozás alapján „erőltetett” komposztálás helyett olcsóbb alternatív felhasználási
lehetőségek támogatását javasolják. Megjelenik az energetikai hasznosítás (égetés, energiafű
termelés során tápanyagként történő felhasználás, erdőgazdálkodás). Az okok között megemlített
„marketing hiánya” alatt feltehetően az iszappal kapcsolatos ellenérzések is (lakosság megítélése),
a mezőgazdaság illetve az erdőgazdaságok töretlen ellenállására, a felvevő piac kicsiny méretére és
túlzott elvárásaira utalhat. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az iszap elhelyezése az egyik
legnagyobb problémagóc a szennyvíztisztítás területén, amelyben az érintett egyébként
nagyszámú közreműködők (az üzemeltetők, jogalkotók, lakosság, környezetvédelem, agrárium,
energiatermelési ágazat) eltérő véleményeit nem sikerült összeegyeztetni. Megjegyzendő, hogy az
iszapelhelyezés problémája a nagyobb tapasztalattal rendelkező nyugat európai országokban is
hasonlóan sok konfliktust okoz.
Az iszap elhelyezésével kapcsolatban a K+F megítélése szélsőséges: minden harmadik telepen (21
db.) a legfontosabb kutatási területek egyikének jelölték meg az iszap elhelyezést, azonban
minden ötödik telepen (14 db.) egyáltalán nem tartották fontosnak a területen részletes
kutatás/fejlesztési munka elindítását.
A szennyvíztisztító telepeken általában csak kis mennyiségben képződő rácsszemét és homok
kezelésével és elhelyezésével kapcsolatban csupán néhány telepnek kell jelentős erőfeszítéseket
tennie. A települési hulladéklerakók megszűnése megnehezíti, és általában drágábbá teszi az
elhelyezést. Feltehetően a probléma a közeljövőben jelentkezik majd.
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A szennyvíztisztítást és iszapkezelést üzemelését segítő on-line rendszerek kiépítettsége rendkívül
rossz a vizsgált telepeken. Sok esetben (a kérdésre választ adók 62%-nál) egyáltalán nincsenek
folyamatosan mért paraméterek (szennyvízösszetétel, vízminőség, a technológiai sor több pontján
mért áramfogyasztás stb.), a többi esetben pedig a meglévő rendszer hiányosságait jelölik meg az
üzemeltetők a legfontosabb elvégzendő feladatként. A telepek bővítésénél a monitoring rendszer
kiépítését elvégzik.
A folyamatirányítás szükségességét szinte egyöntetűen fontosnak vélik a telepeket működtető
szakemberek. Ennek természetesen szükséges feltétele a jól felépített és működtetett monitoring
rendszer. Feltehetően a részben már kiépített monitoring rendszerek miatt a válaszadók nagyobb
súllyal ítélték meg a jelenleg többnyire hiányzó üzemirányítási rendszerhez kapcsolódó K+F
nagyságát: az on-line mérőrendszerek kialakítására 5,8-as, míg a folyamatirányításra 6,4-es átlagos
értéket számoltunk.
A modellezést a telepek működtetése szempontjából fontosnak tartják az üzemeltetők. Annak
ellenére, hogy csupán néhány üzemeltető szervezet számára állnak rendelkezésre
szennyvíztisztítás-szimulációk elvégzésére alkalmas szoftverek, a válaszadók átlagosan 6,7-re
értékelték a modellezés fontosságát. Technológiai szimulációkat, üzembeállításokat csupán
néhány esetben végeztek a telepi szakemberek, illetve a szennyvíztisztító rendszer üzemelését
végző vállalkozók.
A telepek technológiai rész-egységei közötti energiafelhasználások nagyságáról pontos
ismereteink nincsenek, jórészt becslésekre hagyatkozhatunk. A kérdőívek kiértékelése során is
egyértelműen látható volt, hogy a nagyobb méretű telepek kivételével az energiafelhasználás
nagyságát nem egységekre bontva mérik, csupán a telepi összes energiafogyasztás értékek állnak
rendelkezésre.
A vizsgált szennyvíztisztító telepek 65 telep közül 54-an válaszoltak igennel arra a kérdésre, hogy
készült-e korábban audit a telepre. A kis és közepes méretű telepek között találunk főként
olyanokat, amelyek auditját még nem végezték el.
A szennyvíztisztítással kapcsolatos kérdőíves felmérésekbe bevont üzemeltetők az innovációs
eredmények hazai bevezetésének elmaradását elsősorban a pénzeszközök hiányával magyarázzák
(a válaszadók 58%-a), de a lassú és körülményes intézményrendszer az akadályok közé sorolható
(50%). A legkevésbé az ötletek hiányát tartják a lemaradás okának.
A szakma nemzetközi fejlődését a hazai szakemberek leginkább a hazai konferenciákon ismerik
meg (92%), de fontos még a barátok, ismerősök által közvetített információáramlás is (65%). A
nemzetközi konferenciák szerepe csekély, a válaszadók 12%-a szerint lehetnek ezek a fórumok a
szakmai fejlődés segítői.
A vízi közmű vállalatok számára a hazai K+F legfontosabb intézményei az egyetemek és
akadémiai kutatóintézetek (71%). A multinacionális vállalatok nemzetközi kutatóműhelyei és az
országos kutatóhelyek szerepét kisebbre értékelték (49%, illetve 46%). A nagy cégek hazai
kutatóműhelyeinek súlya kicsiny, a szennyvíztechnológia kutatás/fejlesztési tevékenységük
mértéke 8% közeli volt a válaszadók szerint.
A túlnyomó többség (77%) a KVvM-et tekinti a hazai K+F tevékenység finanszírozásával
kapcsolatban a legfontosabb szereplőnek. Másodsorban (55%) az NKTH-nak kellene a kutatási
feladatok pénzügyi hátterét biztosítani.
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A válaszadók 58%-a szerint a hazai K+F tevékenység létjogosultsága mindenképpen indokolt,
amelynek eredményeként Magyarország képes lehetne a technológiai know-how exportjára, és a
külföldi import visszaszorítására. Véleményük szerint (a válaszadók 40%-a) a hazai kutatás
támogatási igénye kisebb, és rendelkezésre áll hozzá a megfelelően képzett munkaerő. Az
üzemeltetők mintegy egyharmada szerint a kutatást indokolja a sajátos körülmények megléte a
magyarországi telepeken, amelyek között a sajátos szennyvízösszetételt, a fogyasztói
(vízhasználati) szokásokat, az eltérő településszerkezetet jelölik meg.
Emellett azonban az üzemeltetők a nemzetközi finanszírozású K+F tevékenységben
szükségesnek tartják a magyar kutatóhelyek részvételét is: ezt azzal indokolják, hogy szükség van a
nemzetközi kapcsolatok fenntartására, amely elősegítheti a hazai problémák könnyebb
megoldását. Egyértelműen elutasítják azonban azt az álláspontot, hogy a hazai kutatásnak
érdekeltség hiánya miatt nem érdemes a világ élvonalában maradnia.
A szennyvíztisztító telepeket üzemeltetők a felkérésünknek eleget téve olyan területeket neveztek
meg, amelyben szükségesnek látják a hazai K+F tevékenység megjelenését, és erősödését. Ezek az
alábbiak köré csoportosíthatók:
•
•
•
•
•

nem eleveniszapos szennyvíztisztítás (pl. MBR-ok),
energiahasznosítás szennyvízből (pl. microbial fuel cells),
speciális összetételű, nem települési jellegű szennyvizek (pl. élelmiszeripari) tisztítása,
mikrobiológiai (szennyvíztisztítás és iszapkezelés).
anaerob rothasztás (biogáz kihozatal) növelése idegen szerves anyagok felhasználásával.

3.2.3.2. Határérték túllépések statisztikai értékelése
A kérdőívben szereplő kérdések az összes mérendő szennyezőanyag komponensre vonatkozó
határérték túllépések gyakoriságának, és okainak feltárását célozta meg.
A szervesanyagok (KOI) tekintetében a telepek több, mint felén (53%) volt határérték túllépés,
miközben a biológiailag bontható szervesanyagokat illetően a csupán a szennyvíztisztítók 41%ában fordult elő a megengedettnél rosszabb elfolyóvíz minőség. A lebegőanyag eltávolítás
hatásfoka a telepek 41%-án, a hatékony ammónium átalakítás pedig 63%-án nem valósult meg
megfelelően. A nitrogén eltávolítása (TN) szintén nem volt elegendően hatékony a tisztítók 58%ban. A TKN határértékek betartása összesen hat telepen volt kötelező, ezek közül csupán egy
esetben jelezték a nem elégséges tisztítási hatásfokot. A jórészt vegyszeres kicsapással
megvalósított foszforeltávolítás a 63 érintett szennyvíztisztítóból 38-on sikeres volt. A határérték
túllépések mértékét az 1. táblázatban tüntettük fel.
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1 táblázat - A határérték túllépések mértéke a vizsgált telepeken

A táblázat adatai szerint két olyan telep is található a vizsgáltak között, amely egyáltalán nem
képes a vonatkozó határértékek teljesítésére.
3.2.3.3. Megvalósult és tervezett beruházások
A vizsgált 65 közül 38 telepen történt nagyobb mértékű fejlesztés az elmúlt 5 évben, aminek
során a szennyvíztisztítási beruházásokra 20,5 milliárd Ft-ot költöttek összesen. Az egy m3-nyi
szennyvíztisztítási kapacitásra átlagosan így 188.000 Ft beruházási költség számítható.
Megjegyzendő, hogy az értékeket nagymértékben befolyásolták új szennyvíztisztító telepi
nagyberuházások.
Az elkövetkezendő 10 évre tervezett beruházások összegét jelenleg összesen 40,7 milliárd forintra
becsülik, amelynek nagyobbik részét (33 esetben) a meglévő tisztítótelepek korszerűsítésére,
illetve 4 esetben új szennyvíztisztító építésére fordítják. Meglehetősen nagyszámú (20 telep)
esetében az elkövetkezendő 10 év tervezett beruházásaival megoldottnak látják a telep
működését, ugyanis arra a kérdésre, hogy terveznek-e további (anyagi lehetőségektől független)
beruházásokat, nemmel feleltek. Ez utóbbi kérdésünkre 32 „érdemi” választ kaptunk. 11 olyan
válaszadó volt, aki szükségesnek látna beruházásokat, de feltehetőleg pénzforrások hiánya miatt
nem kezdi el a munkálatok előkészítését.

3.2.4. A kérdőíves felmérés eredményeinek összegzése
A szennyvíztisztítás hazai helyzetét és K+F igényeit felmérő kérdőíves vizsgálatok eredményeit
összefoglalva megállapítható, hogy az üzemeltetők több olyan problémával szembesülnek,
melynek megoldása K+F feladatot igényel. Ugyanakkor a legtöbb esetben a probléma megoldását
jól ismert módszereken alapuló fejlesztések, beruházások jelentik.

3.3. Nemzetközi helyzetkép:
szennyvíztisztításban

innovatív

kutatás-fejlesztési

irányok

a

A nemzetközi helyzetképet nagyon röviden a diverzifikáltság jellemzi. Áttekintve a 2008-as évben
az IWA (International Water Association) két vezető, kutatási eredményeit publikáló nemzetközi
folyóiratokban megjelent cikkek tartalmi irányait azt tapasztalhatjuk, hogy:
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•

•

A Water Research [1] és a Water Science and Technology [2] folyóiratokban megjelent
K+F cikkek orientációja és tematikus gyakorisága gyakorlatilag azonos, azaz a
„mintavétel” reprezentatív, és jól jellemzi az egyes kutatási irányok egymáshoz
viszonyított arányát. (A felmérésbe vont cikkek száma meghaladja a 800 darabot).
A „high-tech” kutatások (MBR+NF+UF 18%, MFC 2%, mikroszennyező/EDS
(endocrine disruptor substances) anyagok 16% és talán a szintén idetartozó ANAMMOX
1%) együttesen közel a 40 %-át reprezentálják a közölt cikkeknek (ld. még 1. és 2. ábrát).
Ebből, továbbá a tápanyag eltávolítás (8%), az SBR (1%) és az eleveniszapos rendszerek
(4%) arányából úgy tűnik, hogy a hagyományos szennyezőanyagok kutatása erőteljesen
csökkenő tendenciát mutat a „high-tech” kutatások évtizedek óta tartó előre törése
mellett.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a két folyóiratban publikált cikkek a megjelenést megelőző 2 év
K+F irányait mutatják be a hosszadalmas megjelenés procedúra következtében.
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1. ábra - A 2008. évben az IWA vezető, kutatási eredményeket közlő folyóiratában (Water Research) [1] megjelent
összes szennyvíztisztítással kapcsolatos cikk aránya.
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2. ábra - A 2008. évben az IWA technológiai eredményeket közlő folyóiratában (Water Science and Technology) [2]
megjelent összes szennyvíztisztítással kapcsolatos cikk aránya.

A cikkek spektrumát elemezve nem hagyhatjuk figyelem nélkül, hogy az arányok nem egyszerűen
csak a „gyakorlat igényeit”, az elfolyó szennyvízminőség tekintetében várható jogszabályi
változásokkal kapcsolatos felkészülést (pl. EU VKI X. sz. mellékletében felsorolt veszélyes
anyagok tekintetében) tükrözik, hanem gyakran egészen egyszerűen bizonyos társadalmi
félelmeket, trendeket és divatokat is. Nem utolsó sorban pedig azt is, hogy milyen témákra lehet
jó eséllyel pályázni a nemzetközi piacon. Ebben az értelemben a „mintavételünk” mindenképpen
torzított lehet. A cikkek értékelésekor kísérletet tettünk arra, hogy az egyes kutatási feladatok
(irányok) mögött álló finanszírozási hátteret is feltárjuk (a köszönetnyilvánításokban esetlegesen
megjelenő kutatás finanszírozó szervezet megjelenítése, stb.). Ez a próbálkozás kudarcot vallott,
lévén a köszönetnyilvánítás íratlan etikai szabályai országonként változnak; szinte minden francia
cikkben megjelölték az anyagi forrást biztosító szervezetet, míg ez szinte minden dél-koreai, és
más egyéb délkelet-ázsiai cikk végéről hiányzik. Megállapíthatjuk, hogy valamely terület fejlődését,
erősödését, valamilyen társadalmi, gazdasági, környezeti, stb. tényező motiválja. Tehát
elmondhatjuk, hogy valamilyen újfajta technológia fejlesztését különböző igények ösztönzik. A
következőkben összefoglaltuk azokat a tényezőket, melyek elengedhetetlenné teszik a folyamatos
fejlesztéseket:
•

Energiatermelés – A nyers szennyvizek az összetételüktől függően magas energia
tartalommal rendelkeznek, melyet különböző eljárásokkal felhasználható energiaforrássá
lehet alakítani. A szennyvíz energiatartalmának kinyerése sok szempontból hasznos lehet,
egyrészt csökkenti a szennyvizek kezelésének költségét, másrészt a megfelelő technológia
kifejlesztésével a szennyvizet, mint nyersanyagot lehet felhasználni. Több irányban is
történnek fejlesztések ezen célok megvalósítására céljából (biogáz, MFC, anaerob
kezelés).
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•

•

•

A környezet terhelésének csökkentése – Az emberi tevékenység által a természetbe
jutatott szennyezőanyagok hatásainak megismerése, elemzése évről évre fejlődik, ezáltal
egyre inkább ismerjük az általunk kiváltott, környezetet terhelő mechanizmusokat.
Környezetgazdasági elméleteknek köszönhetően az a felismerés is megtörtént, hogy a
kezdetben kimeríthetetlen erőforrások az emberi tevékenységek következtében
kimerülőben vannak és nem lehet szabad javakként kezelni. A jelenlegi kutatási területek
között számos olyan irányú fejlesztést lehet felfedezni, ami a jelenleg alkalmazott
technológiákkal szemben jelentős mértékben képes csökkenteni a természetes befogadók
terhelését. Ezen technológiák költségei, ha szigorúan a kezelési költségeket vesszük
figyelembe nem feltétlen alacsonyabbak a jelenleg alkalmazott technológiákénál, viszont
ha számításba vesszük a környezet terhelésének csökkenésének következtében jelentkező
gazdasági károk mérséklődését, az új technológiák bevezetése rövidtávon megtérülhet
(MBR, tápanyagok csökkentését célzó technológiák, szennyvíziszapok hasznosítása).
A népesség növekedése – A népesség növekedés következtében a környezetünk terhelése
folyamatosan növekszik, ezért elengedhetetlen olyan technológiák kifejlesztése, amelyek
alkalmazásával a fenntartható fejlődés elmélet által megfogalmazott célokat (az emberi
tevékenység következtében okozott környezeti terhelés ne merítse ki a környezetünk
megújuló kapacitását) meg lehet valósítani. A magas népsűrűséggel rendelkező országok
esetében rendkívül fontos a területhasználatok optimalizálása, illetve a társadalom fajlagos
környezetterhelésének csökkentése. Ezért fontos a kis helyigényű, magas hatásfokkal
rendelkező technológiák fejlesztése.
Gazdasági és piaci hatások – A költséghatékony technológiák kutatás-fejlesztése és
nemzetközi szabadalmai az előzőekben felsorolt okok miatt az adott cégeknek vagy
országoknak nem csak az adott ország specifikus problémák megoldását szolgálják,
hanem világpiaci előnyt jelent. Ezért a kutatások jelentős részét a világpiaci előny
megszerzése, illetve megtartása motiválja.

3.3.1. Innovatív technológiai fejlesztési irányok bemutatása
3.3.1.1. Membrane Bioreactor (MBR)
A membrántechnológia az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, melyet ma már, a
hagyományos eljárásokkal ötvözve, a szennyvíztisztítás területén is eredményesen alkalmaznak.
Hatékonyságát számos külföldi példa igazolja, mind az iparban, mind a kommunális
szennyvíztisztítás területén. Települési szennyvíztisztító telepek esetében új építésű és meglévő
eleveniszapos telepek átalakítására és intenzifikálására egyaránt használják. Az Egyesült Államok
és Japán vezető szerepet tölt be a membrán bioreaktorok alkalmazásában és a membrángyártás
területén is. Európában Anglia és Németország áll az első helyen az MBR rendszerek
alkalmazásában [6].
Magyarországon az első MBR technológiával üzemelő szennyvíztisztító telep Oroszlányban
található. Működésének vizsgálatával közelebbi képet kaphatunk a membrán bioreaktorok és az
eleveniszapos technológiák közötti különbségekről, az üzemelési tapasztalatokról és a felmerülő
problémákról [3].
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A membrán bioreaktorok lebegőanyag mentes, nagy tisztaságú szennyvíz előállítására képesek,
mely megfelel a szigorú tisztítási követelményeknek. A rendszer előnyei elsősorban a biomassza
lényegesen nagyobb koncentrációjából adódnak, melyet a membránszűrés tesz lehetővé [4]. A
technológia előnyei között említhető a kis helyigénye, a befolyó szennyvíz minőségétől független,
rendkívül tiszta vízminőség biztosítása, a kevesebb fölösiszap keletkezése illetve, hogy nincsenek
ülepítési problémák és nincs szükség fertőtlenítésre [4].
A technológia legnagyobb hátránya a membránok eltömődéséből származó rendszeres tisztítási és
levegőztetési igény. Az eltömődés mértéke az üzemelési paraméterektől, valamint a membrán és a
biomassza tulajdonságaitól függ [5].
Az eltömődés csökkentését szolgáló folyamatos levegőztetés és visszamosás nagymértékben
megnöveli az üzemeltetési költségeket. Az üzemszerű tisztítás mellett a membránokat évente 2-3
alkalommal vegyszeres kezeléssel is meg kell tisztítani. A vegyszeres tisztítás hátránya az
élőmunka igény [3].
A membránok nem csak az eltömődésre érzékenyek, hanem igen sérülékenyek is. A sérülések
elkerülése érdekében a membrán bioreaktorokat megelőző mechanikai tisztítási fokozatot 1-2
mm-es szűrőkkel kell kiegészíteni, ami meglévő telepek esetében tovább növeli a beruházási
költségeket [5].
Az előnyök és hátrányok mérlegeléséhez tehát figyelembe kell vennünk a technológia műszaki
paraméterei mellett a pénzügyi hátterét is. A nagy beruházási és energiaköltségek olyan
problémák, melyek korlátozzák az alkalmazhatóságukat. Az eltömődés megelőzését és
csökkentését szolgáló tevékenységek többlet energiaigénye miatt a technológia jelenleg még nem
tudja felvenni a versenyt a hagyományos szennyvíztisztítási eljárásokkal [3].
3.3.1.2. Mikroorganizmusokkal működtetett üzemanyagcellák (Microbial Fuel Cell –
MFC)
A mikroorganizmusokkal működtetett üzemanyagcellák a mikroorganizmusok katalitikus
reakcióin keresztül alakítják át a kémiai energiát elektromos energiává. Ebben a folyamatban a
mikroorganizmusok katalizátorként működnek: a szubsztrátot (tápanyagot) alakítják át
elektronokká, protonokká, energiává és CO2-á. Az így keletkezett kémiai energiát alakítja át az
MFC elektromos energiává közvetítő anyagok vagy elektrokémiailag aktív mikrobák segítségével.
Alkalmazásukat tekintve forradalmian új megoldást jelenthetnek az energiatermelésben és a
szennyvíztisztításban [7].
A mikroorganizmusokkal működtetett üzemanyag cellák felépítésüket tekintve tartalmaznak egy
anód ill. katódteret és az ezt elválasztó kationszelektív membránt, valamint egy elektromos
áramkört. Az anódtérben, ahol a mikroorganizmusok helyezkednek el, a jelenlevő szubsztrátot a
mikrobák oxidálják, mely folyamat eredményeképpen elektronok és protonok keletkeznek [7]. Az
így keletkezett elektronok az elektromos áramkörön keresztül jutnak a katódtérbe, a protonok
pedig a kationszelektív membránon keresztül. Az így a katódtérbe került ionok és az oxigén
reakciójával végeredményképpen víz keletkezik. Az anód- és a katódtérben rendre a következő
reakciók játszódnak le [8]:
(CH2O)n + nH2O → nCO2 + 4ne− + 4nH+
O2 + 4e- + 4H+ → 2H2O.
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A mikrobák aerob körülmények között oxigént vagy nitrátot használnak végső
eletronakceptorként. Anaerob körülmények esetén, ezen elektronakceptorok hiányában, az anód
működik végső elektronakceptorként. Az elektrontranszfer vonatkozásában az alapvetően két
típusát különböztetjük meg az MFC-knek: közvetítővel (mediator) ellátott MFC, és közvetítő
nélküli MFC. Ugyanis a legtöbb MFC elektrokémiailag inaktív, így az elektrontranszfer a
mikrobiális cellától az elektródig bizonyos közvetítők segítségével valósul meg (pl. thionin),
amelyek legnagyobb többsége toxikus és drága [9]. A közvetítő nélküli MFC-k elektrokémiailag
aktív baktériumokat alkalmaznak (pl. Shewanella putrefaciens).

3. ábra - MFC általános felépítését és a lejátszódó folyamatok

A 3. ábra az MFC általános felépítését és a lejátszódó folyamatokat mutatja. (1) üzemanyag
oxidációja, (2) elektrontranszfer az elektród felé, (3) ellenállás, (4) proton diffúzió, (5) katódtéri
reakció, (6) oxigén diffúzió, (7) nem- ideális üzemanyag áramlás [10].
A baktérium energiát nyer az alacsony redoxpotenciálú redukált szubsztrátról a magas potenciálú
elektronakceptor felé történő elektronok transzferéből. Az így nyert energia a következő
egyenlettel írható le:
∆G = - n × F × Eemf
Ahol n az elektronok száma, F a Faraday-állandó, Eemf a termodinamikai egyensúlyi
cellapotenciál. A mikroorganizmusok ezt az elektrontranszfert számos módon tudják
lebonyolítani, de alapvetően két fő csoportba soroljuk a mikrobiális energia metabolizmust: légzés
és fermentáció [10].
A mikrobákkal működtetett üzemanyag celláknak számos alkalmazási lehetőségük van.
Mindenekelőtt a legfontosabb az elektromos áram termelése. Ugyanis bármely szervesanyag
használható üzemanyagként az MFC rendszerben. Az MFC-k telepíthetők szennyvíztisztító
telepekben is, ebben az esetben a baktérium a szennyvízben lévő szerves anyagot használja föl,
továbbá többletenergiával látja el a telepet. További felhasználásuk lehet a BOI-szenzorokként
való alkalmazás valós idejű BOI értékek mérésére, és környezetbarát elemekként való
alkalmazásuk [11].
Az MFC-k kialakításukat tekintve alapvetően két csoportba sorolhatók: az egyszerű kialakítású
kísérleti MFC-k, amelyeknek a mikrobiológiai folyamatok és új anyagok tanulmányozására
használnak, valamint az egyszerű anyagokkal működő, folyamatos működésű MFC-k, amelyeket
hosszútávú mikrobiológiai és elektrokémiai folyamtok vizsgálatára alkalmaznak. Az alábbiakban
MFC-k különböző kialakításait mutatjuk be [8].
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3.3.1.3. Modellezés, irányítórendszerek
A nemzetközi kutatás-fejlesztésben a modellezés a szennyvíztisztítás minden területén megjelent
és különböző kutatói központok folyamatosan fejlesztik. A modellezés segít a szennyvíz tisztítok
megtervezésében, üzemeltetésében, optimalizálásában, haváriák elleni védekezésben és
felkészülésben, valamint az üzemeltetési és működtetési költségek csökkentésében. A jelenleg
alkalmazott modellek és szoftverek gyors fejlesztése várható a jövőben. Hasonló tendencia
figyelhető meg a szennyvíztisztító telepek irányítási rendszerében, az emberi munkaerőt egyre
inkább kiváltja a fejlett telepvezérlő szoftver.
3.3.1.4. Mikroszennyezők (EDC)
A környezetvédelmi analitika fejődésének egyik fő iránya az ″emerging pollutants″ (egyre
nagyobb figyelmet igénylő mikroszennyezők) anyagok kutatása [12]. Ezek a szennyezők
potenciálisan nagy veszélyt jelentenek, de hatásuk még sok szempontból nem tisztázott, és
forgalmazásuk, környezetbe kibocsátásuk nem kellően szabályozott. A szabványok hiánya a
következőkre vezethetők vissza:
•

•

Egyre nagyobb mennyiségű mesterséges anyagot állítanak elő, illetve ezek egyre nagyobb
mennyiségben kerülnek a természetbe, így az eddig elhanyagolhatónak számító
szennyezések jelentőssé válnak. Ilyenek például a lángfogó polibrómozott-bifeniléterek
(PBDPE-k), bisfenol-A és benzinadalékok.
Bizonyos vegyületek káros hatásai sokáig ismeretlenek maradtak (pl. tributil-ón, alkilfenoletoxilátok).
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•
•
•

A kívánt anyagok méréséhez eddig nem állt rendelkezésre megfelelően érzékeny analitikai
eljárás. Az antibiotikumok meghatározására a természetben például csak az LC/MS
készülék alkalmas.
Egyes komponensek káros hatása részben már ismert, de a teljes kép megismeréséhez
szükség van további vizsgálatokra (pl. atrazine hatása a tiroid hormonrendszerre).
Régebben az anyagok bevezetésekkor még nem voltak ilyen szigorúak a környezetvédelmi
irányvonalak (pl. gyógyszerek, ftalátok).

Az „emerging pollutants” anyagok a következőképen csoportosíthatók [12-17]:
•
•
•

Hormonrendszert megzavaró anyagok (endocrine disruptor compounds, EDC-k).
Gyógyszerek, növényvédő szerek.
Háztartásban használt tisztítószerek, kozmetikumok és fertőtlenítő anyagok (household
products).

A csoportok természetesen átfedésben vannak egymással. Például a hormonrendszert megzavaró
anyagok közt található számos szteroid gyógyszerkészítmény, és az atrazine gyomirtónál is
egyértelműen kimutatták a pajzsmirigy hormonrendszer (tiroid) zavaró hatását. A háztartásban
használt fertőtlenítőszereket, gyakran gyógyszerként is használják, valamint a pézsmaillatú
kozmetikumok is EDC jellegűek. A szakirodalom gyakran a gyógyszereket és a háztartásban
használt anyagokat egy csoportként (Pharmaceutical and Personal Care Products, PPCP) említik a
hasonló szennyezési forrás mód miatt [12].
Hormonrendszert megzavaró szennyező anyagok (endocrine disrupting chemicals, EDC-k). A
szervezetbe jutó testidegen szerek (xenobiotikumok) hormonokhoz hasonló hatást fejthetnek ki,
ami megzavarhatja az emberek és az állatok homeoesztázisát (belső egyensúly) a hormonális
szabályozás felborítása által. Egyes szintetikus anyagok ösztrogén hatását már az 1930-as években
laboratóriumi vizsgálatokkal kimutatták [17]. A természetre ható káros hormonális hatásokat
elsők között a hatvanas években a DDT [18], valamint a hetvenes években a mesterséges
szteroidhormonok révén ismerték fel [19]. Sokkoló hatást váltott ki, amikor bebizonyosodott,
hogy a vadvilágban tapasztalt káros jelenségek az embereknél is felléphetneknek [20].
Ma már a környezetvédelmi kutatások kiemelt fontossággal kezelik a hormonok háztartást
megzavaró anyagokat (endocrine disrupting chemicals, EDC), amelyekre az US EPA (US
Environmental Protection Agency) meghatározását érdemes elfogadni:
A hormonháztartás megzavaró anyagoknak azokat az exogén anyagokat nevezzük, amelyek
megzavarják a szabályzásban és a növekedésben szerepet játszó természetes hormonok
termelését, kibocsátását, transzportját, kötödését, reakcióját, vagy kiürülését [21, 22].
Az emberek védelmére meg kell találni azokat a fajokat, amelyek sokkal érzékenyebbek a zavaró
hatásokra, így időben jelzik a fellépő EDC aktivitásokat [23]. Egy EDC hatását a normál
toxikológiai tesztek gyakran nem mutatják, ezért újakat kell létrehozni [24-28]. Figyelembe kell
venni, hogy nemcsak egyedre magára, hanem az utódokra és azok szaporodására, tehát több
nemzedékre és közösségekre is hatnak az EDC-k. Az eljövendő munka nagyságát jellemzi, hogy
az EPA becslései szerint 876000 anyagot szükséges megvizsgálni EDC hatásra.
A téma fontosságát jelzi, hogy számos, több éven keresztül tartó nemzeti és nemzetközi projekt
[21, 24-26, 29-33] és konferencia [27, 28, 34, 35] foglalkozik az EDC témakörével.
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A hormonok már rendkívül kis mennyiségben hatásosak, mivel katalizátor jellegűek. Különböző
sejtekben ugyanaz a hormon másképp hathat. Ennek következtében már kis mennyiségű, a
véráramba került anyag az egész szervezetre befolyással bírhat. A tesztoszteron pl. elsősorban
férfi nemi hormon, de egyúttal befolyásolja a csontok növekedését és az immunrendszert is. Az
ösztrogének – melyek a normális női nemi funkciók szabályzásában játszanak szerepet fokozhatják az autoimmun betegségeket. A törzsfejlődés során sok hormonális funkció azonos
maradt (pl. szteroid hormonok), de találhatunk jelentős eltéréseket is. A retinoic acid például a
rovarok és a kétéltűek átalakulásában már 1 µg/L koncentrációban szerepet játszik, de az
emlősökre 1000 mg/testsúly kilogramm mennyiségben sincs jelentősebb hatással [36]. A fenti
tényezők miatt fontos a hormonrendszert megzavaró hatást különböző élő szervezeteken
tesztelni [24, 33, 36-38].
A jelenlegi kutatások EDC-ek területén a következő témakörök közé csoportosulnak:
•
•
•
•

A különböző anyagok hormonrendszer zavaró hatásának vizsgálata,
A hormonháztartást megzavaró anyagok méréstechnikája,
A környezetre kifejtett hatásokat,
A különböző EDC-ek human hatásai és expozíciós útjai.

3.4. Szennyvíziszap hasznosítás, elhelyezés jövője Magyarországon
A szennyvíztisztítás során keletkező melléktermékek, végtermékek - így a szennyvíziszap is elhelyezése, hasznosítása az üzemeltetőnek mindig sok gondot okozott. A növekvő városiasodás
és az egyre nagyobb mértékű - tisztítási hatásfokra vonatkozó - Európai Uniós - elvárások
következménye, hogy a keletkezett iszapmennyiség folyamatosan nő [39].
A szennyvíziszap minősége jellemző az adott településről összegyűjtött szennyvíz minőségére,
függ a szennyvíztisztítási, iszapkezelési technológiától és így településenként, illetve
szennyvíztisztító telepenként változik. Ezek a tényezők befolyásolják a későbbi felhasználási,
elhelyezési módot [39].
Magyarország hatalmas alföldjei, többnyire jó minőségű termőföldjei miatt mezőgazdasági
termelésre kiválóan alkalmas ország. Hazánkban sajnos sok és egyre több a „parlagon” heverő
terület, amivel érdemes lenne „kezdeni” valamit. A még tevékenykedő gazdák a növekvő
gazdasági terhek, a műtrágyaárak rendkívüli növekedése és a piac beszűkölése mellett egyre
jobban „kizsákmányolják” a földek tápanyagtartalmát [39].
Érdemes lenne átgondolni és összefogni minden illetékesnek (hatóságoknak, szennyvíztisztító
telep üzemeltetőinek, önkormányzatoknak, mezőgazdaságban dolgozóknak), hogy az iszapban
rendelkezésre álló hasznos anyagokat inkább használjuk fel, mint - jelentős többletköltséggel kidobjuk azokat [39].
2007-ben a MAVÍZ műszaki bizottsága, majd 2008-tól a Szennyvíz Szakmai Testület
megbízásából megtörtént a magyarországi szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapok
hasznosításához és elhelyezéséhez kapcsolódó információk begyűjtése, azok értékelése és egy
összefoglaló útmutató készítése, a szennyvíztisztítók üzemeltetői számára [39].
A könnyebb értelmezés szempontjából a tisztítótelep kapacitása alapján létrehoztak 4 csoportot,
300 m3/d alatti, 300 – 2.500 m3/d, 2.500-15.000 m3/d közötti és 15 ezer m3/d feletti kategóriákat.
A tanulmány összefoglalja a különböző méretű telepek esetén a szennyvíztisztítás során keletkező
iszapok hasznosítási lehetőségeit a jelenlegi helyzetet és iszapkezelési módokat alapul véve.
Szennyvíztisztító telep nagyságonként – az elemzések, értékelések – alapján a következő konkrét
javaslatokkal éltek [39].
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3.4.1. Javaslatok és fejlesztési irányok
3.4.1.1. A 300 m3/d -nál kisebb kapacitású telepek esetében
Kis kapacitású szennyvíztisztító telep esetében nem gazdaságos az iszaptechnológia kiépítése,
ezért a folyamatábra az egyéb lehetőségeket tartalmazza. Az iszapot általában gravitációs módon
sűrítik, néhány esetben préselik. Több kis telepet üzemeltető szervezet esetén, érdemes
elgondolkodni a mobil iszapsűrítő, esetleg mobil prés használatán [39].

300m3/d >
szennyvíztelep

sűrített iszap

max. 30 km

max. 30 km

mg.hasznosítás
injektálva

szikkasztás
után szállítás
max 50 km

víztelenítésre
alkalmas
szv.telep

mg.hasznosítás
szikkasztva

telepi
vagy települési
komposztálóba

anaerob
stabilizálóba

3.4.1.2. A 300 - 2500 m3/d közötti szennyvíztisztító telepek esetében
A 300 – 2500 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep esetében már gazdaságos az iszap
víztelenítése, majd azt követően hasznosítása vagy szállítása további hasznosításra. Víztelenítés
utáni mezőgazdasági elhelyezése esetén, ha az iszap nem stabil, különös figyelemmel kell lenni a
hatóság által előírtakra [39].
300-2500 m3/d
szennyvíztelep

víztelenített
iszap

max. 50 km

mezőgazdasági
hasznosítás

max. 50 km
max. 50 km

szárítóval
rendelkező
telep

anaerob
stabilizálással
rendelkező telep

pelletgyártás

mezőgazdasági
hasznosítás

brikett
vagy pellett
gyártás

égetés
házikazánban

szv.telepi vagy
települési
komposztáló telep

égetés
cementerőműben,
szénerőműben
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3.4.1.3. A 2500 – 15 000 m3/d közötti szennyvíztisztító telepek esetében
E kategóriában már gazdaságos az anaerob biogázt előállító iszapvonal kiépítése, majd a stabil
iszap hasznosítása vagy továbbszállítása. Az anaerob vonal kiépítése előtt célszerű a közelben lévő
szennyvíztisztító telepek adottságait figyelembe venni, tárgyalásokat folyatatni és gazdaságosság
esetén ezeket igénybe venni [39].
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mezőgazdasági
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olva
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égetés
házikazánban

szeméttelep
meddőhányó
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rekultiváció
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3.4.1.4. A 15 000 m3/d feletti szennyvíztisztító telepek esetében
A 15 000 m3/d feletti kapacitású szennyvíztisztító telep esetében már gazdaságos az anaerob
biogázt előállító iszapvonal mellett a szárítási és/vagy komposztálási technológia kiépítése is,
majd az azokat követő hasznosítás. Szárítás vagy komposztálás után már 80 km a gazdaságos
szállítás határa.
A szárítás gondolatával érdemes foglalkozni, mert még mezőgazdasági elhelyezés esetén is lehet
szállítási költségcsökkentő tényező, bár így egységnyi területre kevesebb mennyiség szállítható (a
nitrogén a limitáló tényező) tehát a szállítási hosszak vélhetőn maradnak, csak a fordulók száma
fog csökkeni [39].

3.5. Hazai helyzetkép és innovatív beruházási irányok
A hazai szennyvíztechnológiai helyzetkép bemutatását rövid történelmi kitekintéssel kezdjük. A
technológiatörténeti kitekintéseket többnyire korszakok bemutatásával tehetjük meg, melyeket
meghatározó személyiségekhez, korszakos törvényi változásokhoz vagy a műszaki-tudományos
teljesítményekhez kapcsolódó politikai és/vagy társadalmi elismerésekhez (pl. Nobel díj,
Stockholm Water Prize díj, stb.) kötünk. A felsorolt mérföldkövek hazánkban nem, vagy csak
halvány nyomokban kimutathatók, ha az elmúlt fél évszázadra (1960-ig) visszatekintünk.
Kíséreljük meg mégis a technikatörténeti bemutatást, az eltelt fél évszázadot lazán egymáshoz
kapcsolódó „korszakokra” felosztva:
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•
•
•
•

1960-1970: (Benedek-Öllös-Valló korszak);
1970-1990: (a lassú, konszolidált fejlődés korszaka – elzártság a világ mainstream
tendenciáitól és az évtizedes lemaradások létrejötte);
1990-2000: A rendszerváltás első évtizede: a szakma és a vízügy szétesésének korszaka, a
még létező, bár alacsony hatékonyságú tudományos K+F műhelyek megszűnése a „piaci
mechanizmusok” elsöprő erejű megjelenésével egyidejűleg;
2000-napjainkig: az országos stratégiát nem tükröző K+F tevékenységek korszaka.

1960-1970
Ebben az időszakban született meg az a hazai felismerés, hogy létezik és szükséges a (biológiai)
szennyvíztisztítás és először (Heves megyében) megépült az első eleveniszapos szennyvíztisztító
telep (Benedek, 2007, szóbeli közlés). Ebben az időben szakmai szövetségek, érdekképviseletek és
bármely egyéb, az érdekartikulációhoz szükséges szervezetek nem léteztek. Ezzel szemben
létrejött az a jellegzetesen központosított „szocialista” mintájú K+F finanszírozási/intézetszervezet, és állami intézményrendszer (VITUKI, VIZIG-ek hálózata, stb.), amely lehetővé tette a
stratégiai tervezést. Ebben a tekintetben a rendszer korszerű volt a maga korában; ekkor alakultak
a holland, német, angol, stb. központi K+F intézetek is. Hozzátehetjük: a külföldi intézmények a
későbbiekben aztán már másként tudtak helyezkedni, „paradigmát váltani”, mint a hazaiak.
Technológiai szempontból ez a korszak hazánkban a tétova diverzifikáltság koraként
jellemezhető: csepegtetőtestek, forgótárcsás biofilmek, eleveniszapos rendszerek egyaránt
előfordultak a szennyvíztechnológiai rendszerekben. A környezetvédelmi és vízminőségi
problémák felismerése és megértése hazánkban azonban még váratott magára, és nemzetközileg
is inkább tudományos (skolasztikus) ujjgyakorlatnak számított. Mindehhez hozzátehetjük, hogy
(nemzetközi szinten) ebben a korszakban már ismerték és publikálták a technológiai célú
aerob/anaerob rendszereket, nitrifikációs/denitrifikációs mechanizmusokat, ezek mikrobiológiai
és biokémiai hátterét, stb. A K+F tevékenységhez szükséges szakmai alapok itthon is ismertek és
publikusak voltak. A korszak hazai jellemzői:
•
•
•

Szennyvíztechnológiai kutatói létszám ~ 10-20 fő (országosan)
Műszaki-tudományos műhelyek száma ~ 1 (országosan)
Évente rendelkezésre álló K+F pénzeszközök értéke ~ 1 személygépkocsi ára

1970-1980
Kialakul és megerősödik a hazai szennyvíztechnológia K+F bázisa (VITUKI és BME). Előbbi
Benedek, utóbbi Öllös nevével fémjelezve. A szervesanyag és N vegyületek eltávolításának
technológiái kiforrnak, és a tervezési elvek (a kivitelezési gyakorlattal egyidejűleg) egységesednek.
Ennek egyik szó szerinti megjelenési formája az „egyesített műtárgyak” elterjedése, majd a
korszak vége felé lassú feledésbe merülése. A tápanyag eltávolítás szüksége elsősorban az
állóvizek (Balaton, Velencei tó) eutrofizációs problémái miatt elodázhatatlanná válik.
Kormányprogram szintű döntések születnek. A korszak hazai jellemzői:
•
•
•

Szennyvíztechnológiai kutatói létszám ~ 30-50 fő (országosan)
Műszaki-tudományos műhelyek száma ~ 2-3 (országosan)
Évente rendelkezésre álló K+F pénzeszközök értéke ~ 10 személygépkocsi ára
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1990-2000
Megalakulnak a korszerű, európai mintán alapuló szakmai szövetségek: a MAVIZ és a
MASZESZ. Több hullámban megindultak azok a privatizációs hullámok, amelyek a mai és
valószínűsíthetően az elkövetkező 20-25 évben fennmaradó vízi közmű tulajdonosi és
üzemeltetői szerkezetét kialakították. Néhány évre – jellemzően ebben a korszakban – megszűnik
a központi költségvetési K+F támogatás, illetve marginális mértékűvé válik. Az ország
„nemzetközi integrációs” törekvései és a piaci nyitás következtében hatalmas mennyiségű,
nemzetközileg létrehozott K+F eredmény jelenik meg a hazai piacon, termék formájában
(technológiai rendszerek, „turn-key” technológiák és rendszerek, stb.). Mindezek megjelenése,
majd ezt követő gyors értékesítése/bevezetése a gyakorlatba a hazai szakmai (műszakitudományos) szűrők hiányában nem kaphatott érdemi szakmai kritikát, ellenőrzést – lévén még
nem alakulhattak ki azok a szakmai fórumok (pl. platform), amelyek ezt a kritikai munkát (pl. az
adaptációt) felelősen elvégezték volna. A finanszírozási és intézményi rendszerek (a vízi közmű
beruházások esetén feltétlenül) jellegzetes „vadkapitalista” vonásokat mutattak, nem egyszer az
egyes projektek ügyészségi szakaszba történő fejlődésével. A korszak hazai jellemzői:
•
•
•

Szennyvíztechnológiai kutatói létszám ~ 30-50 fő (országosan)
Műszaki-tudományos műhelyek száma ~ 2 (országosan)
Évente rendelkezésre álló K+F pénzeszközök értéke ~ 10 személygépkocsi ára

2000-től napjainkig
Alapvető változást jelentett a finanszírozás oldaláról az NKTH (majd később az NFÜ) által
meghirdetett programok hatása a hazai szennyvíztechnológiai K+F tevékenységre. Kisszámú, de
a megelőző időszakhoz viszonyítva hatalmas pénzügyi háttérrel rendelkező projektek
„gründolására” nyílt lehetőség. Emellett a nagy, állami K+F megrendeléseket kiegészítve, a még
megmaradt tudományos műhelyek számára az Innovációs Alap újabb lehetőségeket biztosított a
versenyszféra problémáinak megoldásába történő bekapcsolódásra, és az aktív részvételre,
továbbá, a műhelyek egyre növekvő költségű finanszírozásának többé-kevésbé folyamatos
biztosítására. Ez utóbbi K+F terület szükségszerűen szerteágazó, és természetéből adódóan ad
hoc jellegű volt és maradt. Ez egyben egyfajta koncepciótlanság kialakulásához is vezetett (hosszú
távú kutatási témák folyamatos művelésének hiánya).
A K+F tevékenység ugrásszerűen megnövekedett lehetőségei azonban sem áttörést (új, hazai
innovatív megoldások megjelenését) sem pedig újabb K+F műhelyek/iskolák megjelenését nem
hozták magukkal. Ennek egyik legfontosabb oka az, hogy a hazai tudománypolitikai prioritások (a
vízi közmű K+F területén legalábbis) megfogalmazása kimerült abban a néhány bekezdésben,
amelyet az NKTH (majd NFÜ) pályázati kiírásai tartalmaztak (fenntartható vízgazdálkodás,
biztonságos vízellátás, költséghatékony szennyvíztisztítás). Külön pénz allokációja (néhány 10
millió Ft) lett volna szükséges ahhoz, hogy a K+F-re szánt néhány 100 millió - néhány milliárd Ft
elosztása stratégiai irányok kialakulásához vezessen - legalább középtávon. Röviden ebben az
időszakban vált szükségessé egy platform (stratégiai irányító testület) létrehozása, ami nem történt
meg, ezt a munkát eseti megbízások alapján tanácsadók végezték, ami tehát nem vezethetett
széleskörű szakmai konszenzuson alapuló K+F prioritások megjelöléséhez. A korszak hazai
jellemzői:
•
•
•

Szennyvíztechnológiai kutatói létszám ~ 50-100 fő (országosan)
Műszaki-tudományos műhelyek száma ~ 3-4 (országosan)
Évente rendelkezésre álló K+F pénzeszközök értéke ~ 300 személygépkocsi ára
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Mindezzel párhuzamosan egyre inkább érzékelhetővé válik, hogy a vízi közművekkel kapcsolatos
K+F tevékenység stratégiáját a műszaki-tudományos fórumok nem artikulálják. A késztetések
„drivers”, a jövő igényei, az alkalmazkodás a nemzetközi trendekhez, a globális változásokhoz, stb.
nem vagy csak esetlegesen kerültek figyelembe vételre a K+F stratégia kialakításakor. E tényezők
tehát hazánkban a legkevésbé sem alakítják, formálják vagy artikulálják a K+F+I államilag
finanszírozott szegmensének alakulását. Ez mindenképpen indokolja a Nemzeti Víztechnológiai
Platform – mint látjuk megkésett – létrehozását. Ezzel szemben a hiányzó hazai K+F stratégia
formálása az alábbi elsődleges ható tényezők irányítása alatt áll:
•

•

•

•
•

A finanszírozási háttér folytonos változásainak negatív hatásai (EU tagság → Kohéziós
Alap → ROP/GVOP/KEOP/NKTH/NFÜ/NTP, stb. és egyéb országos pályázati
klaszterek). A pályázati rendszer feltételei (pl. önerő arányok, elszámolás rendje)
folyamatosan változik. A pályázati rendszer mindeddig nem célozta meg a vízi közművek
K+F területén az országos tudásközpont létrehozását. Nagyon sok pénz (1000 milliárd
Ft) ment el (fog elmenni) közműfejlesztésekre – gyakorlatilag érdemi szakmai ellenőrzés,
felügyelet nélkül. Ennek legkirívóbb példája a 150 milliárd Ft beruházási költségű
Központi Szennyvíztisztító Telep (Budapest) praktikusan K+F nélkül megvalósuló
beruházása. Ez a telep abban az értelemben biztosan példa nélküli a nemzetközi
összehasonlításban, hogy azon a bárgyú feltételezésén alapszik, hogy a választott
technológia, - „úgy ahogy megtervezték” -megfelel minden előzetes mérés, kutatás,
adaptáció nélkül a költséghatékonysági kritériumoknak, a fenntartható fejlődés
kritériumainak, stb. (vö.: bécsi nagy szennyvíztisztító telep technológiai előkészítő
munkálatai és „scale-up”-ja)
A finanszírozást bonyolító intézményi szerkezetek (gyakorlatilag folytonos) változása - a
politika jelenléte és ereje a szakmai érdekérvényesítés erőtlensége mellett –
átláthatatlansághoz vezet, és már középtávon is a drága és/vagy nem fenntartható
megoldások választását indukálja.
A megtérülés és költséghatékonyság számítások szakmailag gyenge és erőtlen alapjai (ad
hoc, és szakmailag szinte minden esetben támadható mivolta). Nincsenek olyan
egységesen elfogadott teljesítménymutatók (benchmarking eszközök és módszertan)
amelyekkel országosan vizsgálni lehetne a már meglévő közművek működésének
hatékonyságát és a jövőbeni beruházások alternatíváinak indokoltságát.
Az átláthatósági kritériumok teljesülésének elkerülése. A szakma kommunikáció
képtelensége (lakossági fórumok közmeghallgatások tapasztalatai). Itt, ez utóbbi
kérdésben is az oktatás és a gyakorlat kialakulása hozhat pozitív változásokat.
A közismert tény, hogy GDP arányosan az országosan K+F-re jutó költségszázalék az
EU tagállamok utolsó harmadába tartozik hazánkban. Ez az arány középtávon (5-10 év)
várhatóan tovább fog romlani.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az IWA által szervezett ún. „Leading Edge Technologies”
konferenciákra (a jövőt meghatározó, úttörő technológiák bemutatására szolgáló
világkonferenciák), a LET konferenciák – igaz rövid, mindössze 7 éves – története alatt egyetlen
magyar előadás, vagy bemutató sem volt. Ez alól az egyetlen kivétel a 2007-es Singapore-i LET
konferencia volt, ahol a BME VKKT szakemberei a IASON projekt (Intelligent Activated Sludge
Operated by Nanotechnology) eredményeit mutatták be, poszteren. Mindez arra mutat, a
szennyvíztechnológia területén, hogy:
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•
•
•
•

Hazai K+F nem létezik (csak látszat tevékenység), és/vagy
Nem eléggé hatékony és/vagy
Nem jól (vagy egyszerűen nem) finanszírozott és/vagy
Mai formájában nincsen rá szükség

3.6. Oktatás szerepe az innovatív technológiák kutatás-fejlesztésében
A települési vízgazdálkodás területén súlyos problémát jelent a már most is érzékelhető
szakember-hiány és a szakmai képzés (szakképzés és felsőoktatás) jelenlegi állapota. A képzési
rendszerekben természetükből adódóan „demográfiai bomba” kódolt, azaz kellő előrelátás
szükséges ahhoz, hogy olyan szakembereket és olyan számban képezzünk, akik az 5-10 év múlva
jelentkező feladatokat majd megoldják. Az előrelátó oktatási rendszer kialakításához
nyilvánvalóan távlatos oktatási stratégia kialakítása lenne szükséges, amit az elmúlt két évtizedben
eréllyel söpörtek el az oktatási rendszeren hatékonyan végigzúgó többszörös reformok (többek
között a bolognai rendszer kritikátlan átvétele). Jelenleg erősen érezhető, hogy az egyszeri,
felzárkóztatásra irányuló EU-s támogatás hullám (ÚMFT és alrendszerei) által generált, települési
vízgazdálkodást érintő projektek megvalósításához nem (vagy csak korlátozottan) áll
rendelkezésre hazai szakember gárda. Ez a helyzet a jövőben várhatóan tovább romlik majd.
Annak ellenére, hogy jelenleg is van és a közeljövőben is óriási igény lesz a területen a jól képzett
és jó képességű szakemberekre, a szakirányú képzést választó egyetemi főiskolai hallgatók
többsége közepes tanulmányi eredménnyel érkezett a középiskolákból (Mérnök Újság, 2009.
augusztus). A felsőoktatás a korábbiakban jól elkülöníthető gyakorlati jellegű (főiskolai szintű) és
elméleti (egyetemi) képzése az egységes oktatási rendszer (lásd Bolognai folyamat)
eredményeképpen mára tulajdonképpen azonossá vált. A képzés megváltozásával a hallgatók
csupán az alapok megszerzéséig jutnak el a tanulmányaik (BSc) végére. A további képzésük
megvalósulhat az egyetemeken (MSc képzés), illetve az elhelyezkedésüket követően a
gyakorlatban. A friss diplomások szakmai továbbképzésének feladatát a gyakorlati problémáknak
és az azokra adott lehetséges megoldásoknak az ismertetését a szakma kell, hogy elvégezze.
Ehhez indokolt lenne már a főiskolai évek alatt a fiatal szakemberek számára jól érthető,
megalapozó cikkek, tanulmányok folyamatos publikációja. Ezek forrása lehet valamely magyar
nyelvre fordított nyugat európai szakmai újság, illetve hazai szakemberek által készített szakmai
anyagok is. Ennek eredményeként a hallgatók ismeretanyagának bővülése mellett szorosabbá
válhatna a kapcsolat a szakmai szövetségek, az egyetemek és a fiatal értelmiség között.
A megjelenő hazai szakmai folyóiratok olvasottsága nem elegendően magas és a szakmai
szövetségek által kiadott médiumokban a cikkek általában csak kisebb szűrésen mennek keresztül,
aminek egyenes következménye, hogy sok gyenge alkotás lát napvilágot ezekben a periodikákban.
Kétségtelen, hogy a szakmai elit kis mérete miatt nehéz olyan zsűri létrehozása, amely pártatlanul
lenne képes szakmai kérdések megválaszolására (pl. lektorálás).
Nem kerül sor a hazai konferenciák hasznosságának mérésére sem. Ennek hiányában a
rendezvények nem szolgálják a résztvevők továbbképzését. A szakmai közönség rendszeres
eszmecseréje mellett azonban szükség lenne az elhangzott anyagok terjesztésére is. A hazai
szervezésű konferenciák (pl. a MAVÍZ és MASZESZ rendezvények) előadásai, vagy írott anyagai
sokszor egyáltalán nem kerülnek nyilvánosságra, esetenként kiadvány sem készül róluk.
Hiányolhatók az írásbeli szakmai viták is. A Hírcsatorna (MASZESZ kiadvány) korábban
kísérletet tett a szakma szélesebb bevonására sokakat érintő kérdések közös megvitatására,
amelyhez több témában is vitaindító cikkeket jelentetett meg. A próbálkozás a kezdeti sikerek
után – lassan elapadt.
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A hazai települési vízgazdálkodási kutatás-fejlesztést reprezentáló szakemberek nemzetközi
ismertsége közepesnek mondható: a nemzetközi szakmai szervezetekben alig találunk magyar
szakembereket, akik többnyire már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Azt mondhatjuk, hogy
víztechnológia (szennyvíztisztítás, ivóvíztisztítás) emblematikus figurái (kutatók, diplomások) ma
már hiányoznak hazánkban (néhány tapasztalt kutató/mérnök kivételével).
A hazai „vizes” kutatás lemaradásával a fiatal generációk egyértelműen hátrányba kerültek.
Feltételezhető, hogy a közeljövőben csupán kevés hazai műhelyben dolgozó fiatal tud
bekapcsolódni a nemzetközi tudományos életbe. Valószínűsíthető, hogy ők is inkább valamely
külföldi műhely reprezentánsaként kerülnek fontosabb pozíciókba.
Megoldást jelenthet az így hátrányba került fiatalok számára a nemzetközi szakmai
(tudományos/kutatási) kapcsolatok élénkítésével, és a fiatal kutatók mobilitásának elősegítésével
annak a lehetőségnek a megteremtése, amellyel nívós kutatóhelyeken végezhetnének munkát.
Fontos azonban, hogy a túlbürokratizált, körülményes mobilitási pályázati rendszer helyett
rugalmas és sikerorientált támogatási struktúra működjön, amely hosszabb időn keresztül (tehát
nem csupán a külföldi tartózkodás idejére) finanszírozza a kutatómunkát. Ennek feltétele, hogy a
kiutazó kutatók célzottan végezzék munkájukat, és az elsajátított ismereteknek legyen „hazai
táptalaja”, azaz miután visszatértek, az adott témában a hazai kutatóhelyen folytathassák
munkájukat.
A települési vízgazdálkodási ágazat versenyképes működését meghatározza a többszintű képzési
rendszer, amellyel kapcsolatban számos kritika érkezett kérdőíves és mélyinterjús felméréseink
során. Elsődleges probléma, hogy az alap- és középszintű szakemberek szervezett formájú
képzésének intézményei nagyrészt megszűntek. Középfokú képzés jelenleg nagyon kevés
középiskolában (pl. barcsi, pécsi vízügyi középiskola) folyik. Egyre jobban érezhető a szakmunkás
és technikus hiány, amely jövőben már a vízi közművek szakszerű üzemeltetését is
veszélyeztetheti.
A hazai települési vízgazdálkodásban érdekelt szakember-képzés másik problémája, hogy a
különböző szintű képzések nem összehangoltak. A vízi közművekkel kapcsolatos műszaki középés felsőoktatásban túl kevés a gazdasági és jogi képzés részaránya, nem mindig érvényesül
kellőképpen az interdiszciplináris és a gyakorlati megközelítésmód. A MSc képzésben olyan
tárgyakat kellene az egyetemeknek oktatnia, amely elegendő a tervezői/üzemeltető szakma
számára. Ez ma nem valósul meg. Mindemellett a legújabb irányvonalak, nemzetközi kutatási
eredmények sem épülnek be elég hangsúlyosan a felsőoktatásba és a posztgraduális képzésbe.
További kódolt probléma a jövőben az egyetemi teljesítménykényszer. A bolognai rendszer
felkészületlen átvételével a K+F-ben potenciálisan szerepet vállaló egyetemi oktatók terhei
megsokszorozódnak. A gyakran emlegetett 3 pillér (oktatni, kutatni és tanácsadói tevékenységet
folytatni) nem tartható megfelelő harmonikus egyensúlyban, és többnyire a K+F tevékenység az,
ami egyre inkább tehernek, mintsem önként vállalt és kívánatos munkának minősül. A nyugateurópai és északi-amerikai egyetemeken alkalmazott egyik eszköz ennek a tehernek az oldására a
„sabbatical” rendszer, ami sok szempontból elősegítheti az érdemi K+F tevékenységet. Közhely,
hogy a magyar és nyugat-európai egyetemi tanárok fizetése közötti különbség még mindig
nagyságrendnyi - a nyugati kollegák előnyére. Az agyelszívás jelensége nem is annyira a
középkorosztályra jellemző a települési vízgazdálkodási szektorban, sokkal inkább aggodalmas az,
hogy a fiatal tehetségek a többszörös fizetésért elhagyják az országot; de ez nem települési
vízgazdálkodási sajátság.
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A vállalkozói szféra és a kutatóintézetek összefonódásának akadályai és korlátai szintén
hátráltatják a települési vízgazdálkodási K+F-et. A cégek, felsőoktatási intézmények (egyetemek
és a hozzájuk kötődő kutatóhelyek) és az államháztartási K+F intézetek közötti együttműködés
korlátozott, az elvárások jelentősen különböznek, nincs átjárás (szakember-csere), illetve
megfelelő tudásáramlás. Hazánkban hiányoznak, vagy ma már/még esetlegesek azok a
hagyományok és gazdasági ösztönző mechanizmusok, amelyek számos országban szinte
„automatikusan” biztosítják azt, hogy a versenyszféra és a kutatóhelyek közötti napi kapcsolat
„pénzt termeljen”. Hazánkban jelenleg a települési vízgazdálkodás területén nincs olyan, a
vállalatok vagy országos szakmai szervezetek által meghirdetett ösztöndíj program, amely
biztosítaná, hogy az oktatási rendszerben feltűnő kiválóságok („a legjobb diákok”) az őket
megillető, számukra adekvát vállalati helyekre kerüljenek, oly módon, hogy már a képzésük során
pl. vállalati ösztöndíjakban részesüljenek. Ehhez hasonlóan a szakma derékhadát jelentő
középkorosztály sem ösztönözhető jelenleg arra, hogy a napi rutintól eltérő, esetlegesen K+Fként értékelhető feladatokat oldjon meg, úgy hogy annak országos szinten jelentkező innovációs
haszna is legyen.

3.7. Hazai K+F tevékenység jövője a szennyvíz-technológia területén
A hazai szennyvíz-technológiai K+F tevékenység helyzetét az jellemzi, hogy a meglévő
„tudásközpontok” három feladat együttes elvégzésére törekednek – többnyire kevés sikerrel:
•
•
•

Oktatás (amennyiben egyetem);
Szaktanácsadás (konzulting tevékenység vállalatoknak, önkormányzatoknak, stb.);
Kutatás.

Mindezt beágyazva a történetileg kialakult személyi és tárgyi adottságokba:
•
•
•
•
•
•

A tanszék/kutatóhely hagyományai és „helye” az egyetemen és országosan;
A tanszék/kutatóhely műszaki adottságai (hardware parkja);
Az emberi erőforrások;
Pályázati lehetőségek;
Szerződéses munkák (fluktuációi);
K+F együttműködési lehetőségek hazai és nemzetközi partnerekkel.

Mi következik ebből?
A hagyományos értelemben vett szennyvíztechnológiát legfeljebb oktatni tudják, illetve
konzulensi munkát végezhetnek ezen a területen (többnyire „upgrade”, intenzifikáció, auditok,
stb.)
•
•
•

Tervezés – nem végezhető: ez a vállalati szféra privilégiuma;
Üzemeltetési problémákban segítségnyújtás (első pontban);
Kutatás

3.8. Lehetséges fejlesztési irányok, összefoglalás
A szennyvíz-technológia területén végzett felmérések és a nemzetközi kutatási trendek elemzése
alapján az ajánlásokat a következő csoportokba lehet sorolni.
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3.8.1. Új technológiák kutatás-fejlesztése
A hazai szennyvíztisztítással kapcsolatos problémáknak nem feltétlen megoldása az adott
területen indított kutatási munka, mivel hazánk kis piacának következtében az adott technológia
kifejlesztésen költségei nem feltétlen térülnek meg az alkalmazás és a piacra vitel során. A hazai
helyzet értékelése céljából kiküldött kérdőívek értékelése alapján megállapíthatjuk, hogy az
üzemeltetőknél jelentkező problémák jelentős hányada megoldható a jelenleg ismert technológiák
költséghatékony és ésszerű alkalmazásával. A szennyvíztisztítás területén hazánknak elsősorban a
nemzetközi piacra való betörés érdekében olyan technológiákat kell fejlesztenie, amelyek nagy
piaccal rendelkező országok problémáinak megoldását kínálja. Fontos megjegyezni ezen felül,
hogy nem elég csupán az adott technológia kifejlesztésének költségeit és forrásigényét
előteremteni, hanem az adott technológia piacra vitelének költségeivel is számolni kell. Az új
irányok és technológiák fejlesztésére a „high tech” infrastruktúrával felszerelt kutatóhelyek
képesek, ezért fontos lehet a magyar kutatóhelyek fejlesztése, annak érdekében, hogy fel tudjuk
venni a versenyt az adott területen vezető kutatóhelyekkel és országokkal.

3.8.2. Kutatóhelyek létesítése
A nemzetközi kutatás-fejlesztés elemzése alapján megállapítható, hogy az új fejlesztések
valamilyen oktatási központ vezetésével vagy közreműködésével valósul meg. A nemzetközi
példák alapján a Magyarországon lévő oktatási és tudásközpontok infrastruktúrájának fejlesztése
nagyban segítheti a nemzetközi szinten értékesíthető technológiák fejlesztését. Ezen kívül fontos
kiemelni a multinacionális cégek és a kutató központok együttműködését. Magyarországon fontos
lenne ennek a kapcsolatnak az elősegítése és támogatása.

3.8.3. Oktatás színvonalának fejlesztése
A kutatás-fejlesztésnek másik pillére a megfelelő infrastruktúrával rendelkező kutatóközpontok
mellett a kutatók színvonalas képzése. Az oktatás színvonalának fejlesztése több szempontból is
kritikus pontja lehet a magyar szennyvíztisztítással kutatás-fejlesztésének:
•
•
•

•

A külföldi gyakorlatban használt magas szintű technológiák elterjedésének, adaptálásának
akadálya lehet a képzett munkaerő hiánya.
Több elemzés is úgy értékeli, hogy a magyar K+F+I fejlődésének már rövidtávon is a
megfelelően képzett munkaerő hiánya fog határt szabni.
A külföldi tulajdonban lévő nagyvállalatok innovációs beruházásait olyan országba helyezi
ki, ahol az egyéb körülmények (adókedvezmények, támogatási rendszer, gazdasági
stabilitás, stb.) mellett, a rendelkezésre álló munkaerő megfelelően képzett a kutatási
feladatok elvégzésére.
A nemzetközileg elismert ranglistákon nem szerepel magyar felsőoktatási intézmény (pl.
az ismert egyetemi rangsort tartalmazó internetes honlapok alapján Európában a BME a
82. helyezést éri el, de világszinten az első 200-300 egyetem közé magyar intézmény nem
„szokott
bekerülni”
http://www.webometrics.info/index.html).
A
jelenlegi
világranglistán a BME a 235. helyen áll. A K+F tevékenység és a felsőoktatás
színvonalának egyértelmű kapcsolatát figyelembe véve a jövőben Magyarországon kiemelt
helyen kell, hogy szerepeljen az oktatás fejlesztése.
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4. KISTELEPÜLÉSEK VÍZGAZDÁLKODÁSA
Munkacsoport vezető: Buzás Kálmán, BME
Környezetmérnöki Tanszék

Vízi

Közmű

és

4.1. Bevezetés
A települési vízgazdálkodást általánosságban mindazon tevékenységek, szolgáltatások
összességeként értelmezzük, melyek a lakossági, intézményi és ipari ivóvízhasználatokat, a
keletkező szennyvizek környezeti-közegészségügyi szempontból elfogadható kezelését és a
település területét érintő csapadékvizek károkozásmentes elvezetését szolgálják. Ez a
hagyományos értelmezés a jövőben célszerűen kibővítendő a csapadékvíz és a szennyvíz
tápanyagtartalmának hasznosításával. Ez azonban - a települések méretétől függetlenül - ma még
egyáltalán nem jellemzők.

4.2. 1. Terület lehatárolása: Mi tekinthető a vízgazdálkodás szempontjából
kistelepülésnek?
A jelenlegi támogatási rendszer mellett kistelepülés valamennyi 2000 lakosegyenértéknél kisebb
méretű település. Ide tartozik közel 2500 településünk, amelyek azonban mind gazdaságossági,
mind pedig környezeti feltételeik miatt nem alkotnak homogén csoportot, bizonyos hányaduk
pedig, különböző okok miatt már csatornázott. Utóbbiak kivehetők a további elemzésből,
amelynek célja megoldást találni a vízgazdálkodás, azon belül is elsősorban az elmaradott
szennyvíztisztításra, -elhelyezésre.
Ezért az előzmények alapján a Platform keretében kistelepülésnek minősíthetők azok a
települések, amelyek lakószámtól függetlenül olyan lakósűrűséggel rendelkeznek, amelynél
egyszerre teljesül két feltétel: (i) a hagyományos, csatornázásos-szennyvíztisztításos megoldás
olyan drága, hogy megépítése esetén a rendszer nem fenntartható, illetve (ii) az adott
lakósűrűségnél ingatlanonként jelentkező szennyvízkibocsátás nem haladja meg a befogadó
környezet öntisztuló képességét. Azonban még ez a halmaz sem kezelhető egyformán. A
kistelepülések további, a keletkező szennyvízzel való bánásmód lehetőségeiben elkülöníthető
klaszterekbe sorolhatók.
Kistelepülési, 2000 lakosegyenérték alatti méretű településklaszterek
A) Már csatornázott települések
B) Aprófalvak olyan csekély lakósűrűséggel, amelynél a vezetékes ivóvízellátás esetén a
keletkező szennyvizek tisztítás nélkül elhelyezhetők a környezetben anélkül, hogy érdemi
környezetszennyezés lépne fel.
C) Települések, melyeken a talajba műszaki, vagy környezetvédelmi okok miatt nem lehet
szennyvizet, akár tisztítás után sem elhelyezni.
D) Települések, amelyeken a talaj-talajvíz befogadó is szóba jöhet.
A (B) – (D) klaszterkbe sorolható településeken több műszaki megoldás is szóba jöhet,
amelyeknek azonban közös jellemzője kell, hogy legyen a – a környezeti és közegészségügyi
megfelelőség mellett-, a gazdasági fenntarthatóság. Ha a települési politika valóban elkötelezett a
vidék fejlesztésében, az előzőek mellett a műszaki megoldás(ok)nak a nagy településekéhez
hasonló komfort-minőséget is biztosítaniuk kell(ene).
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4.3. Helyzetértékelés
4.3.1.1. Jelenlegi jogszabályi környezet
A jogszabályi hátteret az Önkormányzati Törvény (1990. évi LXV. Törvény a helyi
önkormányzatokról) adja, ami a későbbi módosítással az ivóvízellátás mellett az önkormányzatok
kötelezően ellátandó tevékenységei körébe sorolja a szennyvízcsatornázást is, a település
méretétől függetlenül. (Az elvezetés a Magyarországon is hatályos Városi szennyvízről szóló
irányelv szerint magába foglalja a szennyvíz megtisztítását is.) E két feladatot ellátó rendszert a
vízgazdálkodásról szóló törvény közműként határozza meg. Ez a státusz érinti, szabályozza a
rendszerek tulajdonjogát, az üzemeltetés formáit és feltételeit, és jogi alapot ad víz- és csatornadíj
kivetésére. Uniós szabályozás szerint a víziközmű szolgáltatások díjainak fedezniük kell a
ténylegesen felmerülő költségeket (cost recovery).
A csapadékvíz elvezetés nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatokhoz. Ezt a települési
önkormányzat - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően maga határozza meg,
hogy milyen mértékben és módon látja el. Maga az elvezető rendszer pedig nem minősül
közműnek. Az általános helyzet, településmérettől függetlenül ennek megfelelően igen változatos,
többnyire rendezetlen. A csapadékvíz elvezetéséért, jogi alap hiányában az önkormányzat díjat
sem szedhet.
4.3.1.2. Gazdasági környezet
A vezetékes ivóvízellátás, beleértve az utcai közkifolyós ellátási módot is, gyakorlatilag 100%-os
kiépítettségűnek tekinthető, melytől a csatornázás még (továbbra is) jelentősen el van maradva. A
csatorna közmű fajlagosan (egy ingatlanra, vagy egy lakóra vetítve) a legdrágábban létesíthető
közmű. Mivel az önkormányzatok ezen kötelező feladatához nincs automatikus költségvetési
pénz elkülönítve, a megvalósításhoz többségében (70-75%) uniós pénzek pályázhatók a Nemzeti
csatornázás, szennyvíztisztítás és iszapelhelyezési fejlesztési program keretében.
A program, lakóegyenértéktől függően a kiépítésekre eltérő határidőket ad meg. A sikeres
pályázatok 15-20%-os költségvetési támogatáshoz jutnak az uniós forráson felül, így a
szolgáltatásban részesülők által fizetendő összeg, az „önerő” mértéke átlagosan a teljes beruházási
költség 5%-a. Tekintettel arra, hogy az Unió nem ír elő kötelezettséget a 2000 lakosegyenértéknél
kisebb agglomerációkra, településekre, azok meghatározó többsége forráshiány miatt ki van zárva
a csatornázásból.
A 2000 lakosegyenértéknél kisebb települések önkormányzatai kétféle módon teljesíthetik
csatornázási kötelezettségüket: (i) összefogva más településekkel szennyvízelvezetési
agglomerációt alkotnak, elérve így a támogathatósági határt, és a közös szennyvíztisztító telephez
csatlakozó rendszer beruházására jogosulttá válnak pályázni, vagy ha (ii) környezetvédelmi
szempontból érzékeny területen (például vízbázis védőterületén) helyezkednek el, ami mérettől
függően (nem uniós forrásból) támogatási alapot szolgáltat. A szennyvízelvezetési agglomerációt
alkotó település-csoportok jogszabályilag rögzítettek.
Minden esetben kimutatható, hogy a csökkenő településmérettel csökkenő lakósűrűség párosul.
Egyszerűen belátható, hogy minél kisebb egy településen a lakósűrűség, annál hosszabb csatornát
kell megépíteni egy-egy ingatlan kiszolgálására, így egyre drágábbá válik a csatornahalózatszennyvíztisztító telep rendszerének fajlagos beruházási költsége, például az egy ingatlanra, egy
lakosra, vagy 1 m3 szennyvízre vonatkoztatva. A kapcsolat nem lineáris, hanem a csökkenő
lakósűrűséggel rohamosan növekvő költségnövekedés jelentkezik mind a teljes beruházás
átlagosan 70-75%-át kitevő csatornahálózatnál, mind pedig a szennyvíztisztító telepnél.
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Kimutatható továbbá, hogy a települések méretével, néhány sajátos helyzetben lévő kistelepülés
kivételével, csökken a lakossági bevétel, az életszínvonal, és ezzel szoros kapcsolatban a
víziközmű szolgáltatásra fordítható pénz mennyisége is. Más megközelítésben egy megvalósuló
szolgáltatás esetében a háztartási nettó bevételek igen nagy százalékát kell(ene) erre a
szolgáltatásra fordítani. Százalékban kifejezve a háztartási netto bevétel 3-4%-át meghaladó
ráfordítási igényt irreálisan magasnak tekinthetjük.
A költségek és a ráfordítási képesség fent vázolt alakulása kétféleképpen is sújtja a kistelepülések
lakóit. Egyrészt még támogatás mellett is kérdéses a beruházási önrész biztosíthatósága, másrészt
a drágább közmű magasabb csatornadíjjal jár, mivel a díjban benne van a beruházási költségre
vetített amortizációs hányad. Tehát mind a létesítés, mind pedig az üzemeltetés fenntarthatósága
ellehetetlenül. Mindezek alapján egyetlen következtetés vonható le: a jelenleg alkalmazott
csatornázási-szennyvíztisztítási rendszer műszaki-gazdasági szempontból, mint nem
fenntartható rendszer, nem alkalmazható a kistelepüléseken.
4.3.1.3. Környezeti-közegészségügyi hatások és feltételek
A kistelepülések szennyvíztisztításának és –elhelyezésének problémája környezetiközegészségügyi szempontból is vizsgálható, vizsgálandó. Ebben a tekintetben két kérdésre kell
választ adni: (i) a kibocsátás okoz-e a környezetben elfogadhatatlan állapotváltozást, és (ii) a
környezetállapot változása közegészségügy veszélyeztetéssel jár-e.
A háztartási eredetű szennyvíz meghatározó szennyezőcsoportjai a biológiailag bontható
szervesanyagok, a patogén mikroorganizmusok és a szerves és szervetlen mikroszennyezők
lehatárolható csoportja. Utóbbiak közül különös figyelmet érdemelnek az egyre hatékonyabb és
ezzel a biológiai tisztítást is egyre nagyobb mértékben zavaró háztartási vegyszerek és a gyógyszer
maradványok.
A szennyvízzel kapcsolatos műszaki megoldások két szélsőséges lehetősége: a (a) háztartásokban
keletkező szennyvíz helyben, a saját ingatlanon történő, környezetbe való elhelyezése, vagy (b)
gyűjtése szennyvízcsatornákkal és egy ponton való kibocsátása a környezetbe. Mindkét
megoldáshoz –természetesen- a szennyvíz valamilyen mértékű tisztítása tartozik.
Az (a) megoldás területileg megoszló, diffúz környezeti terhelést eredményez a talaj-talajvíz
rendszernél, mint befogadónál, míg a (b) pontszerű terheléssel jár és csekély kivétellel a felszíni
víz befogadót terheli (egyes esetekben megengedve a tisztított szennyvíz elöntözését is, amelynél
a befogadó ismét a talaj-talajvíz lesz).
Általánosan elfogadott, hogy emissziós terheléseinket elegendő olyan mértékig csökkenteni, amely
terhelés nem haladja meg a környezet (alapvetően a talaj és/vagy felszíni víz élővilágához
köthető) öntisztuló képességét. Az ilyen mértékű terhelés a befogadó környezetben nem okoz
irreverzibilis állapotváltozást.
Belátható, hogy a települési lakósűrűség csökkenésével kialakulhat olyan helyzet, amelynél a
háztartási szennyvíz emissziókból származó helyi terhelés már nem haladja meg a befogadó
öntisztuló képességét, azaz környezeti hatás szempontjából elfogadhatóvá válik az egyedi,
csatornázás nélküli szennyvízelhelyezés. Az egyedi megoldás alkalmazhatósága szempontjából
kritikus lakósűrűség, tehát a kritikus terhelés az adott talaj-talajvíz befogadó öntisztuló
képességétől függ, ami a környezeti paraméterek alapján meghatározható. A terhelhetőség
településenként, sőt egyes esetekben egy településen belül is változhat.
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Néhány esetben a talaj befogadóként való igénybevétele a lakósűrűség értékétől függetlenül
kizárható. Ilyen helyzetek a szikkasztásra alkalmatlan talajok, belvizes települések,
tisztítóképességgel nem rendelkező, repedezett, porózus fedőréteg nélküli területek, és bármely
esetben azok a területek, amelyeken felszín alatti ivóvízbázis veszélyeztetése jelentkezik.
4.4. A visszaérkezett kérdőívek értékelése
Összesen 149 kistelepülési önkormányzat kapott kérdőívet postai vagy elektronikus úton, melyből
60 érkezett vissza.
A válaszolók száma a kistelepülésnek minősíthető 2335 településnek 2.56%-a. A kérdőívek
kiküldésénél arra törekedtünk, hogy méret és térség szerint a megkérdezettek eloszlása az
országoa helyzetre reprezentatív legyen. A válaszolók 40%-os aránya az általános tapasztalat
szerint jónak ítélhető, azzal a megjegyzéssel, hogy az eredeti reprezentativitás itt már nem
érvényesül. A kérdőívek megoszlás a település mérete szerint:
Lakosszám [fő]

Települések száma [db]

Megoszlása [%]

< 500

1

1,7

500-1000

18

30,0

1000-2000

29

48,3

2000-5000

7

11,7

5000-10000

4

6,7

>10000

1

1,7

1. táblázat – Kérdőívek megoszlása a település mérete szerint

A kérdőívek megoszlása megyék szerint:
Megye
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vas
Összesen

Települések száma [db]
9
11
14
11
7
8
60

Megoszlása [%]
15
18,3
23,3
18,3
11,7
13,3
100

1. táblázat – Kérdőívek megoszlása megyék szerint

Magyarország sajátos településszerkezettel rendelkezik, a lakosság 36%-a él községekben. Az 500
lakosnál kevesebbet számláló települések száma 1040, míg az 1000 fő alattiaké 1700. tehát ezek
alapján elmondható, hogy Magyarországon minden harmadik településen 500 főnél kevesebben
élnek. A kistelepüléseken élők száma különösen magas Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Somogy, Vas és Veszprém megyékben leginkább a területi adottságok miatt.
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Értékeltük, hogy az egyes megyékből visszaérkezett kérdőívek megoszlása milyen a lakosszám
tekintetében, majd ezt összehasonlítottuk az országos átlaggal. Az 500 fő alatti településekről
mindössze 1 kérdőív állt a rendelkezésemre, ami figyelembe véve azt, hogy az országban
körülbelül a települések 33%-át, a vizsgált megyék közül Baranya és Vas Megyében a 69 illetve
61%-át, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében pedig 39,5%-át ezen kis lélekszámú települések teszik
ki, nem mondható reprezentatív adatnak. Az 500 és 1000 fő , valamint 1000 és 2000 fő közötti
lakost számláló települések esetében reprezentatívnak mondhatóak az adatok. Az ennél nagyobb
lélekszámú településekről visszaérkezett kérdőívek aránya elmarad az országban előforduló
települések arányától, de ezek már nem is tartoznak a kistelepülés kategóriába. Ezen adatokat a 3.
táblázat szemlélteti.
500 fő alatt
kérdőív országos
0
67,9
1
0
39,4
2
0
5,5
3
0
5,7
4
14,3
16,1
5
0
61,1
6
32,6
Összesen 2,4
Megye

500 – 1000 fő
kérdőív országos
33,3
17,6
45,5
22,7
21,4
20,0
10,0
10,8
42,9
28,4
37,5
24,6
31,8
20,7

1000 – 2000 fő
kérdőív országos
44,4
9,5
45,5
23,3
42,9
20,2
60,0
26,8
42,9
25,7
62,5
9,5
49,7
19,2

2000 fő felett
kérdőív országos
22,3
5,0
9,0
14,6
35,7
54,3
30,0
56,7
0
29,8
0
4,8
16,2
27,5

2. táblázat – Kérdőívek és az országos adatok települések mérte szerinti felosztása

A kiválasztott 6 megye jól reprezentálja a települések méret szerinti megoszlását az országban,
tehát az adatok eltérését az átlagtól a visszaérkezett kérdőívek előre nem látható megoszlása
okozza.
4.4.1. Kérdőíves vizsgálat eredményei
4.4.1.1. Vezetékes ivóvízellátás
A kérdőívben a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottságát, a fajlagos vízfogyasztását, az
ivóvíz köbméterenkénti árát illetve az esetleges díjfizetési elmaradásokat az összes szolgáltatásban
részesülők számának százalékában kívántuk felmérni. A visszaérkezett kérdőívek mindegyike
arról számolt be, hogy a településen van vezetékes ivóvízellátás.
Az összes vizsgált települést figyelembe véve átlagosan a lakosság 6,1 %-a részesül csak utcai
közkifolyós ellátásban. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében az átlagnál
magasabb, 16,4 és 8,8% ez az arány. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében vannak olyan települések,
ahol a lakosság 30-50%-a csak közkifolyós ellátásban részesül (1. ábra). A települések méretét
figyelembe véve, az összes vizsgált, 500 és 1000 fő közötti lélekszámú településen a lakosság 9,3
%-a csak közkifolyós ivóvízellátásban részesül.
A fajlagos ivóvízfogyasztás (1. ábra) az összes olyan települést figyelembe véve, amelyek
rendelkeztek ezen adattal, 73 l/fő,d. Ez a KSH adatbázisában lévő 102 l/fő,d-os értéknél
alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy a nagy településekre nem terjedt ki a felmérés, ahol
viszont a fajlagos ivóvíz-fogyasztási értékek magasabbak, mint a kistelepüléseken.
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1.ábra – Az egyes megyék fajlagos ivóvízfogyasztása, valamint a csak közkifolyós vízellátásban
részesülő lakosok aránya

Fajlagos ivóvízfogyasztás
[l/fő,d]

A vizsgált megyékben a fajlagos ivóvízfogyasztás különböző mértékű, ami a víz árával, a
háztartások havi jövedelmével (2. ábra) illetve azok higiénés gyakorlatától függ. Az eredmények
értékelése során az ivóvíz ára és a fajlagos fogyasztás között szignifikáns kapcsolat mutatható ki.
A trendvizsgálatból arra következtettünk, hogy valahol a 50-55 l/fő, nap fajlagos fogyasztás
környékén szűnik meg az árérzékenység, és 40-45 l/fő, nap-ra tehető a fajlagos fogyasztás
minimuma.
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2. ábra – A háztartások átlagos havi jövedelmének hatása a fajlagos ivóvízfogyasztásra

Egyéb, nem a felméréssel szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy a jól felszerelt háztartások
megfelelő személyi és háztartási higiéniájához szükséges 70 l/fő, nap fajlagos fogyasztásnál
lényegesen kisebb, 30-40 l/fő, nap fogyasztások csak a számlázott vízhasználatot jelzik, amihez
sok esetben a saját kút vizének használata társul, azaz a tényleges fogyasztás a számlázottól
nagyobb.
A települések mérete szerint vizsgálva, a fajlagos ivóvízfogyasztás az 5000 főnél kisebb
települések önkormányzatai átlagosan 70 l/fő,d alatti értékekről számoltak be. A szennyvízhálózat
megléte is befolyásoló hatással van az ivóvízfogyasztásra, amit a kérdőívek is alátámasztanak.
Azokon a településeken, ahol van szennyvízcsatornázás, az átlagos ivóvízfogyasztás 96,6 l/fő,d,
míg a csatornázatlanokon mindössze 54,2 l/fő,d.
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Az ivóvíz köbméterenkénti ára az egyes megyékben jelentős mértékű eltérést mutat. Míg
Csongrád megyében átlagosan 177,2 Ft-ba kerül 1 m3 ivóvíz, addig Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében 429,8 Ft-ba. Az árak közötti különbséget az alkalmazott víztisztítási technológia, a
kitermelési hely és a település közötti szállítási távolság befolyásolja. Csongrád Megyében az
ivóvizet rétegvízből nyerik, mely egy fertőtlenítési fázis után a hálózatba táplálható, BorsodAbaúj-Zemplén megyében viszont egyéb tisztítási folyamatok is szükségesek, illetve ott a sok kis,
1000 fő alatti település miatt a lakókra eső fajlagos költségek magasabbak.
A vizsgált települések több mint felénél jelezték, hogy rendszeres elmaradás van a díjfizetésben.
Az elmaradás átlagban a szolgáltatásban részesülők 9,5%-át érinti. Az elmaradás mértéke
megyénként változik. A legnagyobb arányú tartozásról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
számoltak be, ahol a szolgáltatásban részesülők 25%-ának van díjfizetési elmaradása. Az átlagnál
magasabb elmaradása van még a Baranya Megyében vizsgált településeknek, ahol ez az érték
10,1%.

Díjfizetésben elmaradás
[%]

A díjfizetésben való elmaradást nagymértékben befolyásolja az ivóvíz ára, valamint, hogy a
háztartások havi bevételének mekkora részét fordítják az ivóvízdíjra. Minél magasabb az ivóvíz
ára, valamint a háztartási bevétel ivóvízre fordított hányada, annál több lakost érint a szolgáltatási
díj fizetésének elmaradása (3. ábra).
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3. ábra – A háztartások havi jövedelmének az ivóvízre fordított hányadának hatása a
szolgáltatásban részesülők díjfizetésben való elmaradására

4.4.2. Szennyvízcsatornázás
A vizsgált települések 51,7%-án van szennyvízcsatornázás, viszont három település kivételével a
hálózat nem teljeskörűen kiépített. A szennyvízcsatornával ellátott településeken a lakosság
81,6%-a részesül ebben a szolgáltatásban, míg az összes vizsgált települést tekintve ez az érték
csupán 40,8%.
A KSH adatai alapján 2007-ben Magyarországon a települések 51 %-án működött közcsatornahálózat, mely az ország lakásállományának 70%-át látta el. A felmérés eredményei alapján
elmondható, hogy a szennyvízhálózattal rendelkező települések aránya a kistelepülések között az
országos átlaggal megegyező mértékű. A vizsgált települések lakásállományának csatornázottsága
viszont elmarad az átlagtól, amit a települések nem teljes körű csatornázottsága magyaráz.
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4. ábra – Csatornázott települések aránya és az szolgáltatásban részesülő lakosság mértéke

A 4. ábrán látható, hogy Pest (4) és Vas (6) megyében a vizsgált 6 megye átlagánál több olyan
település található ahol kiépített szennyvízhálózattal van. A csatornázott településeken a
szolgáltatásban részesülők száma Baranya, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében az átlagnál
kisebb mértékben nagyobb.
A különböző lélekszámú települések tekintetében vizsgálva azt, hogy hány százalékuknak van
szennyvízcsatornájuk, egy növekvő tendencia figyelhető meg a település méretének
növekedésével. Míg az 500 és 1000 fő közötti lakost számláló települések mindössze harmada
rendelkezik szennyvízhálózattal, az 1000 és 2000 közöttiek 51,7%-a, a 2000 és 5000 közöttiek már
71,4%-a.
A szennyvízcsatornával rendelkező települések 61,3%-ának van saját szennyvíztisztító telepe. A
többi település, feltételezhetően egy regionális rendszer része, ezért nincs saját szennyvíztisztító
telepük.
Ahogy az ivóvíz árában, a csatornadíjban is jelentős különbségek fedezhetők fel a megyék között
(4. táblázat). A legolcsóbb csatornadíjról itt is Csongrád Megyében számoltak be, ahol 189 Ft-ot
kell fizetni 1 m3 szennyvízért, a legtöbbet pedig Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében kérnek el
ezért a szolgáltatásért, 510,8 Ft-ot.
Megye
1
2
3
4
5
6
Átlag

Ivóvíz ára
[Ft/m3]
311,6
429,8
177,2
370,6
208,2
233,9
288,5

Csatornadíj
[Ft/m3]
240,8
510,8
189,0
382,6
238,0
413,3
320,3

Ivóvíz + csatornadíj
[Ft/m3]
559,6
940,6
366,2
753,2
446,2
647,2
618,8

4. táblázat – Ivóvíz és csatornadíj mértéke megyénként
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Szennyízelehyezési módok

Azokon a településeken, ahol nincs szennyvízcsatorna vagy nem teljes körű annak kiépítettsége,
vizsgáltuk a keletkező szennyvíz elhelyezésének különböző módjainak előfordulási gyakoriságát,
illetve azt, hogy ez a lakosság hány százalékát érinti. Az 5. ábra azt szemlélteti, hogy a vizsgált,
csatornával nem rendelkező települések hány százaléka említette az egyes szennyvíz-elhelyezési
módokat, illetve az a lakosság mekkora hányadára jellemző.
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5. ábra – Különböző szennyvíz-elhelyezési módok előfordulása a településeken és az érintett
lakosok százaléka

A 5. ábrán jól látszik, hogy majdnem az összes vizsgált, csatornázatlan településen (97,2%) említik
a keletkező szennyvíz szippantós kocsival zárt szennyvíztárolóba történő szállítását. Ezeken a
településeken ez a lakosság felét, 58,5%-át érinti. A második leggyakrabban említett elhelyezési
mód a saját telken, szabálytalanul, ellenőrizetlen módon történő elszikkasztás. Ez a nem
csatornázott települések 55,7%-ban fordul elő, mely az ottani lakosság 35,9%-át érinti. A vizsgált,
csatornahálózattal nem rendelkező települések harmada (32,1%) számol be arról, hogy a lakosság
a saját telkén megfelelően előtisztítva szikkasztja el a háztartásban keletkező szennyvizet. Ez az
elhelyezési mód a lakosság 25,7%-át érinti. A többi szennyvíz-elhelyezési módot, a csapadékvíz
elvezető árokba történő kivezetést, a használaton kívüli ásott kútban történő elhelyezést, a
rendszeres háztáji öntözésre történő felhasználást illetve az egyéb módokat hasonló arányban, 1014%-ban említették a települések.

68

Csatornázott települések és
csatornázottságuk mértéke
[%]

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
50

70

90

110

130

150

170

190

Háztartások jövedelme [ezerFt/hó]
csatornázott települések aránya

csatornázottság

6. ábra – A csatornázott települések számának és csatornázottságának függése a háztartások havi
jövedelmétől

A 6. ábrán látható, hogy a csatornázott települések száma függ a háztartások átlagos, havi
jövedelmétől, ugyanakkor a szolgáltatásban részesülők aránya nem. Ez a vártaknak nem felel meg,
hisz ahol a háztartások kevesebb pénzből gazdálkodnak, ott nem biztos, hogy rá tudnak
csatlakozni a már kiépített szennyvízelvezető-hálózatra annak ellenére, hogy kötelező lenne.
A csatornázatlan településeken a keletkezett szennyvíz elhelyezésének módját vizsgáltam
megyénként is (7. ábra), de jelentős eltérést nem tapasztaltam köztük.
Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a vizsgálatban részt vett megyék településeinek mindegyike
említi a szippantós kocsival történő szennyvíz elszállítást. Vas megyében mind a megfelelő, mind
a szabálytalan szikkasztási módon történő szennyvíz elhelyezést az összes csatornázatlan település
említette. Baranya megyében a szippantós kocsival történő szennyvíz elszállítási mód mellett a
szabálytalanul történő elszikkasztást is minden település említette, de sok helyen előfordul a
csapadék árokba való kivezetés, a használaton kívüli ásott kútba való elhelyezés és a háztáji
öntözés is. Pest megyében a vizsgált települések majdnem mindegyike rendelkezik
csatornahálózattal, de amelyik nem, ott is csak a szippantós kocsival történő elszállítási módot
alkalmazzák a szennyvíz elhelyezésére.
A szennyvíz-elhelyezési módot a települések mérete szerint vizsgálva az derült ki, hogy az 500 és
1000 közötti lélekszámú településeken a szennyvíz szippantós kocsival történő elszállítása mellett
a szabálytalan elszikkasztás is jelentős, a települések 70%-a említi.
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7. ábra – Az egyes szennyvíz-elhelyezési módok említésének gyakorisága a vizsgált megyék csatornázatlan
településein

Azokon a településeken, melyeken a csatornázottság nem teljes körű megemlítik a szennyvíz
szippantós kocsival történő elszállítását (19,4%), a szabályos (9,6%) és szabálytalan (16,1%)
módon történő elszikkasztást.
A csatornával nem rendelkező települések 80,6%-a tervezi, hogy 5-10 éven belül kiépíti a
hálózatot. Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyében ennél kisebb arányú azon települések száma,
melyek tervezik a szennyvízcsatorna kiépítését.
4.4.3. Csapadékvíz elvezetés
A települések útjainak átlagosan 86%-a burkolt, ahol nem teljes a burkoltság ott a települések
háromnegyede (78,57%) tervezi, hogy növeli a burkolt utak hosszát.
Az utak burkoltságának mértéke befolyásolhatja a csapadékvíz elvezetést. Ugyanis egy rövid ideig
tartó nagy intenzitású csapadék esetében a csapadékelvezető csatornák túlterheltté válhatnak,
kiöntenek, a burkolt utak miatt viszont nem tud a talajba beszivárogni, a felületen lefolyást okoz,
ami a településeken problémát generál.
A kérdőívek feldolgozása után az előbb említett probléma nem volt egyértelműen alátámasztható,
ugyanis Pest Megyében a legalacsonyabb az utak burkoltsága (69%), míg a legmagasabb azon
települések aránya (77,8%), ahol rendszeres probléma adódik a csapadékvíz elvezetéssel. Ez az
átlagosnál (90%) valamivel alacsonyabb (81,8%) csapadékvíz csatornával rendelkező települések
miatt lehet.
Tehát megállapítható, hogy egyéb tényezők is nagymértékben befolyásolják a csapadékelvezetést,
nem csak a település burkoltságának aránya, hanem az éves csapadékmennyiség, annak eloszlása,
valamint a nagy intenzitású csapadékesemények előfordulása, de szerepet játszhat még az elvezető
rendszer elégtelen mérete, lejtése, állapota.
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A települések 90%-a rendelkezik csapadékelvezető hálózattal, és közel fele (46,4%) számol be
rendszeres vízelvezetési problémáról. Arra a kérdésre, hogy milyennek ítélik meg a csapadékvíz
elvezetés állapotát, a válaszadók harmada azt a választ adta, hogy megfelelőnek (8. ábra).

26,1

17,4
jó

23,9

32,6

megfelel
ő

8. ábra – Csapadékvíz elvezető hálózat állapota a települések szerint

A csapadékelöntések átlagosan évente háromszor fordulnak elő azokon a településeken melyek
erről a problémáról beszámoltak. Az elöntések átlagosan 4 napig tartanak melyek átlagosan 4
helyen fordulnak elő a településen. Csongrád Megyében, a területi adottságok miatt az átlagosnál
ritkábban fordul elő elöntés, viszont akkor jóval tovább tart, mint a többi vizsgált megyében. Pest
megyében ezzel ellentétben évente akár 7-8 alkalommal is előfordulnak kiöntések a településeken
átlagosan akár 10-11 helyen is viszont ezek rövid ideig, kevesebb mint 1 napig tartanak. A
legkevesebb csapadék által okozott elöntésről, valamint ennek időtartamáról, előfordulási
gyakoriságáról a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések számoltak be (9. ábra).
A települések lélekszáma szerint vizsgálva a települések csapadékvíz csatornával való
kiépítettségét, valamint elöntések említését, megfigyelhető, hogy ahogy nő a lakosszám, úgy nő
azon települések száma mely rendelkezik csapadékvíz-elvezető hálózattal, valamint nő az
elöntések előfordulása. Viszont az 5000-10000 fős települések között a vízelvezetési problémák
kevesebb települést érintenek, mint a 2000-5000 fős kategóriában.
A vizsgált településeken az elvezetési problémákat 62,1 %-uk az eltönődött átereszeknek
tulajdonította, míg 58,6%-uk az elhanyagolt csatornáknak. Az elégtelen méretű csatornákat a
települések közel fele (48,3%), az elégtelen lejtést 37,9%-a okolta az elvezetési problémákért. A
lejtésből adódó problémákat legnagyobb arányban Csongrád Megyében jelezték (66,7%), ami az
Alföld jellegzetességének tulajdonítható.
A települések kétharmadán (66,7%) vannak olyan utcák, ahol a csatornák átépítésre szorulnak. Ez
településenként átlagosan 5 utcát jelent. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagnál
több település számolt be átépítendő csatornáról.
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9. ábra – Csapadék okozta elöntések adatai megyénként

Pest Megyében az összes település, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a települések 71%-a.
A települések méretének függvényében, a lakosszám növekedésével nő azon települések száma,
ahol csatornaátépítés szükségességéről számoltak be. Míg az 500-1000 fős települések 61,1%-án,
az 5000-10000 fősök 75%-án van átépítésre szükség.
Az átépítések mellett a települések felén, 56,7%-án vannak olyan utcák, ahol hiányoznak a
csapadékelvezető csatornák. Ezen településeken átlagosan 5 utcát érint ez a probléma. Pest
Megyében a települések 72,7%-a számolt be arról, hogy átlagosan 7-8 utcában nincs
csapadékcsatorna. A Csongrád megyei települések 71,4%-án vannak olyan utcák, ahol nincs
csatorna, mely átlagosan 6 utcát jelent.
A vizsgált települések több, mint fele (57,4%) tervezi az elvezető rendszer ki- és átépítését.
Azokon a településeken, ahol nincs kiépített csapadékvíz-elvezetés, egyharmadukban
rendszeresen, évente többször is előfordulnak elöntések, amelyek a közterületi csapadékvíz
elvezetésének hiányához köthetők.
4.4.4. Kisvízfolyások
A vizsgált települések 41,8%-án nincs kisvízfolyás. Csongrád Megyében, mint ahogy várható volt,
a vizsgált települések közül csak egy számolt be kisvízfolyásról. A települések 23,6%-ának
területén egy, 34,5%-án pedig kettő, vagy annál több kisvízfolyás halad át.
A kisvízfolyások 75%-a rendezett földmederben folyik, 28%-a rendezetlen, elhanyagolt, omló
partokkal jellemezhető mederben, míg 18,8%-a burkolt mederben. Szembetűnő, hogy a 2000 fő
feletti településeken a kisvízfolyások minden esetben rendezett földmederben folynak. Az ennél
kisebb településeken is a földmeder dominál, de 20-30%-ban a másik két medertípust is
megemlítik külön-külön a települések.
A kisvízfolyások medrének típusát megyénként vizsgálva az látható, hogy Pest és Csongrád
megyében kizárólag földmedret említenek. Vas megyében a kisvízfolyások kis hányada
rendezetlen mederben folyik, míg a többi megyében burkolt meder is előfordul (10. ábra).
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10. ábra – Települések kisvízfolyásainak medre, illetve átlagos száma

A települések 38,9%-án jelentkezik kiöntéssel járó árvíz, melyek átlagosan évente fordulnak elő.
Az átlagosnál több település számol be erről a problémáról a Borsod-Abaúj-Zemplén (60%), Vas
(50%) és Baranya (50%) Megyében. Az érintett települések 33,3%-án évente többször, 14,3%-án
évente, míg 52,4%-án ennél ritkábban jelentkezik kiöntéssel járó árvíz.
4.4.5. Fejlesztési tervek
Arra a kérdésre, hogy milyen fejlesztéseket kívánnak végrehajtani a településen a vízi
infrastruktúra területén a válaszadók közül legtöbben a szennyvízhálózat kiépítését és az
ivóvízminőség javítását említették (5. táblázat).
Válaszkategória
Szennyvíz hálózat kiépítése
Ivóvíz minőségjavító programban való részvétel – vízminőség javítás
Ivóvízhálózat bővítése
Csapadékvíz elvezetés
Szennyvízhálózat felújítása, cseréje
Szennyvízkezelés helyi szintű megoldása
Szennyvíztisztító telep bővítése
Tisztított szennyvíz hasznosítása
Saját ivóvízbázis
Szabadtéri strand létesítése
Kishajó kikötő építése

Említési
gyakoriság
[db]
10
8
5
5
4
3
3
1
1
1
1

5. táblázat - A vízi infrastruktúra fejlesztés lehetséges irányai

A csatornázás-fejlesztési tervekben nem szerepel annak előzetes vizsgálata, hogy a támogatással
megvalósuló beruházások fenntartása, a szolgáltatási díj a laksok által megfizethető lesz-e.
A települések 18,9%-ának van reális elérhető pénzforrása a vízi infrastruktúra fejlesztésére. Ezek a
források alapvetően hazai és EU pályázati források, mindössze egy település említett lakossági
önerőt is. A hazai források között említették vízminőség javító programot, a ROP és a DDOP
pályázatokat.
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4.5. Kutatás-fejlesztési célok
A célok rövid és hosszútávon a költséghatékonyság növelését, a megújuló energiaforrások,
elsősorban a napenergia alkalmazási feltételeinek megteremtését, a szennyvíz által képviselt víz és
tápanyaforrás helyi kihasználását kell szolgálniuk. Mindez újszerű, a jelenlegi gyakorlattól
nagymértékben eltérő műszaki és szabályozási megoldásokat igényel.
Rövidtávon:
•
•

Elvezető rendszerek gazdaságossá tétele, új, olcsóbb rendszerek kidolgozása a
kistelepülések léptékében, a vonatkozó műszaki szabályozási rendszer egyidejű
átalakításával (műszaki megoldások, méretezési és tervezési elvek).
Szennyvíz szikkasztás feltételrendszerének, az alkalmazható műszaki megoldások
feltárása, különös tekintettel a település alatti talajvíz nitrátosodási veszélyének valós
feltárására, és a háztartási eredetű szerves-szervetlen mikroszennyezők talajbeli sorsának
alakulására, az ebből eredő egészségi kockázat valós mértékének meghatározására.

Hosszútávon: (Műszaki fejlesztés és kutatási igények)
•
•
•
•
•

Szennyvíz újrahasznosítás (helyi víz és tápanyag hasznosítás) megoldásai, környezetiközegészségügyi feltételei, tápanyag újrahasznosítás léptéke (háztartás, település bel- és
külterület)
Háztartásokból kikerülő gyógyszer és vegyszermaradványok sorsa a talaj-, talajvíz
rendszerekben, felhalmozódás kérdésének kutatása
Patogének terjedése a talaj, talajvíz környezetben
Megújuló energiaforrások hasznosítása a rendszerekben (műszaki megoldások,
hatékonyság)
Innovatív szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségeinek megteremtése (szimultán
elektromosenergia termelés és szennyvíztisztítás)
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5. VÍZI KÖZMŰ HÁLÓZATOK
Munkacsoport vezető: Dr. Darabos Péter, BME Vízi Közmű és
Környezetmérnöki Tanszék
5.1. Célkitűzés
Hazánkban az ivóvíz szolgáltatás fejlettsége miatt, és a szennyvíz elvezetési fejlesztések
következtében hatalmas és folyamatosan növekvő közmű vagyonnal rendelkezünk. A globális
felmelegedés miatt várhatóan növekvő szélsőséges időjárási viszonyok között mind a vízellátással,
mind a vízelvezetéssel szemben támasztott igényeket új szemlélettel, megújított elvek alapján kell
meghatározni. A víziközmű hálózatokkal kapcsolatban azonban sajátos hazai problémák is
jelentkeznek, melyek kiemelt jelentőségűek a K+F stratégia meghatározása szempontjából:
•
•
•
•

•

A meglévő víziközmű hálózatok meghatározó hányada rendkívül elhanyagolt és leromlott
állapotban van az évtizedes felújítási, rekonstrukciós mulasztások miatt.
A víziközmű olló zárása érdekében, EU források igénybevételével folyó
szennyvízelvezetési beruházások a tervezési és kivitelezési hiányosságok miatt jelentős
többlet fenntartási költségeket, és idő előtti felújítási igényeket gerjesztenek.
Az alulterhelt vízellátó hálózatokban a tartózkodási idő megnövekedésével együtt
fokozódik a másodlagos vízminőség romlás.
Az ugyancsak alulterhelt szennyvíz elvezető hálózatokban a kritikus értéket meghaladja a
tartózkodási idő. Az alulterheltség azon kívül, hogy közvetlen módon korróziós és szag
problémákat okoz, közvetetten kedvezőtlen hatással van a szennyvíztisztításra és a
befogadóra is.
A klímaváltozás hatásaként jelentkező szélsőséges csapadékesemények rávilágítottak a
csapadékvíz elvezetés elhanyagoltságára, és a szennyvízelvezetéssel együtt való, egységes
rendszerszemlélettel történő kezelésének teljes hiányára.

A munkacsoport fő célkitűzése a műszaki fejlesztések és a vagyongazdálkodás összhangját
megteremtő fejlesztési igények és stratégia meghatározása, mellyel a felsorolt problémák
megoldásán túl a víziközmű szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága is megalapozható.

5.2. Terület lehatárolás
A víztechnológiai platformon belül az összes téma közül talán a legszerteágazóbb a vízellátás és a
vízelvezetés területén alkalmazott hálózatok témaköre. Ennek alapvető oka, hogy a települési
hidrológiai körfolyamatban résztvevő hálózatok (tágabb értelemben véve szállító rendszerek)
szerves részét képezik a külön-külön is azonosított vízellátó, illetve vízelvezető rendszereknek.
Sem egyik, sem másik esetében nem szabad eltekintenünk attól, hogy a hálózatok maguk is
reaktorok, és a bennük lezajló hidraulikai, kémiai és biológiai folyamatok az egyéb
rendszerrészekre is hatást gyakorolnak. Attól sem tekinthetünk el, hogy az egyes víziközmű
szakágak (vízellátás, vízelvezetés) hálózatai fizikai viselkedésük, üzemeltetési, tervezési,
modellezési módszertanuk tekintetében is jelentősen eltérnek egymástól. A feladatot szét kell
választani a víziközmű szakágak, illetve amennyiben az szükséges, egyes esetekben szakágakon
belül az egyes részterületek szerint is. Ennek megfelelően a hálózatokkal a következő
rendszerstruktúrák kapcsán kell foglalkoznunk:
• Vízellátás
o Vízbeszerzés (víztermelés)
o Víztisztítás (vízkezelés)
o Vízelosztás
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•

Vízelvezetés
o Szennyvízelvezetés
o Csapadékvíz elvezetés
o Egyesített (szenny- és csapadékvíz) rendszerű vízelvezetés
o Javított rendszerek
o Telepi belső hálózatok, tehermentesítő műtárgyak és záporkiömlők.

A dokumentációban - ahol szükséges - mindenütt ezt a szétválasztást alkalmazzuk.
A vízellátási szakág esetében a hálózatoknak az egyes részterületeken belül eltérő jelentősége
lehet. A hálózat jelentősége a Vízelosztás esetében nyilvánvalóan meghatározó. A Vízbeszerzés
esetében elsősorban a felszín alatti vízkészletekre települt vízműveknél találunk nagyobb
kiterjedésű gyűjtőhálózatokat. A Víztisztás létesítményei esetében pedig jellemzően egy
telephelyen, illetve épületeken belüli csőhálózatokról beszélhetünk. A feladat keretében
elsősorban a földbe fektetett gyűjtő és elosztó jellegű vezetékhálózatokkal és a kapcsolódó K+F
stratégia meghatározásával foglalkozunk.

5.3. Helyzetértékelés, problémák
A meglévő hálózatokkal kapcsolatban a legnagyobb probléma a forráshiány, ami már nem csak a
felújítást és rekonstrukciót, hanem sokszor a szükséges fenntartási munkák elvégzését is nehezíti.
A hosszú műszaki élettartamú hálózatok esetében a felújítások végrehajtása akár több választási
ciklust is meghaladó ideig elodázható különösebb feltűnés nélkül. Ilyen esetekben a fenntartási és
hibaelhárítási költségek jelentősen megnőhetnek és számolni kell az elmaradás váratlanul
bekövetkező tönkremenetelből származó tervezhetetlen pótlási igényével, vagy szélső esetben a
szolgáltatás térben és időben szeparált ellehetetlenülésével. A probléma nagyságrendjének
érzékeltetésére a 2004-ben végzett 2036-os jelű (OSAP)1 statisztikai adatai alapján becsültük a
rekonstrukciós költségigényt 2009-es árszinten. A vízellátó hálózatok esetében a rekonstrukcióra
érett vezetékhálózat aránya ~75 %-os, ami mintegy 2000 milliárd Ft-nyi beruházási igényt jelent.
Ugyanezek az értékek szennyvíz elevezetés esetében kedvezőbben alakulnak, a hálózatok kora
miatt. A szennyvízelvezető hálózatok esetében a becsült rekonstrukciós költség ~200 milliárd
forint, ami a rendszer valorizált új értékének ~5%-a.
A finanszírozási nehézségek azonban nem csak a jelenlegi krízishelyzetből, hanem a múltban
elkövetett hibákból is adódnak. A rendszerváltás előtti évtizedekben - főleg az 1960-70-es
években - a dotált, alacsony vízár gerjesztette túlfogyasztások és az ezekre alapuló vízigény
prognózisok a rendszerek túlméretezését eredményezték. A kihasználatlan termelési, tisztítási és
szállítási kapacitások még ma is jellemzik főleg a regionális, térségi és nagyvárosi vízellátó
rendszereket.
Az ágazatra általánosan jellemző, amint azt a forráshiány is mutatja, hogy a kiépítettség és az
ellátási színvonal iránti igény jelentősen meghaladja az igénybe vevő fogyasztók teherviselő
képességét. Ennek kedvezőtlen hatását már nem csak a meglévő rendszerek működtetésének
finanszírozásában lehet tetten érni, hanem sajnálatos módon az uniós forrásokból finanszírozott
fejlesztések esetében is. A politika, és ezen belül a szakmapolitika sem meri elismerni azt a tényt,
hogy az ország gazdasági és társadalmi fejlettsége egyelőre nem, legfeljebb az Unió által megadott
határidőkön túl, széthúzott beruházási politikával teszi lehetővé az uniós csatlakozási

1

Az adatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztálya bocsájtotta
rendelkezésünkre.
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követelmények teljesítését. Ennek egyik nyilvánvaló bizonyítéka, hogy az uniós finanszírozású
fejlesztéseket sem tudjuk a vállalt határidőre megvalósítani.
A víziközmű szolgáltatás tekintetében a valós helyzet, az ágazat finanszírozási viszonyai
egyértelműen bizonyítják, hogy a követelmények teljesítésére sem a fogyasztókban, sem a
képviseletüket ellátó tulajdonosokban, önkormányzatokban nincs meg a hajlandóság. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az ágazatra jellemző, a többi közműágazathoz képesti, szakmai
szempontú törvényi alulszabályozottság.
A hajlandóság tekintetében a sokféle hatótényező közül mindenképpen érdemes kiemelni, hogy
az emberek általában nem tartják különösen fontosnak, vagy értékesnek a víziközmű szolgáltatást.
Ez számukra természetes módon létező adottság, aminek az értéke és fontossága csak akkor válik
nyilvánvalóvá, ha nem tudnak hozzájutni. Az emberekben nem tudatosul a közegészségügyi
veszélyeztetettség, hiszen az üzemeltetői és hatósági gondosság - elsősorban szakmai etikai
okokból - még mindig lendületben van és működik.
A probléma feloldása - annak értékrendi és politikai jellege miatt - csak rendkívül lassan
képzelhető el. Az értékrend helyreállítása a szakmapolitika számára hosszú távú, de folyamatosan
végzendő feladatot jelent.

5.3.1. Ágazati szabályozás
Általánosságban a vízi közmű üzemeltetés talán legsúlyosabb problémája a karakteres szakmai
követelmények, a szabályozás, az ellenőrzés, számonkérés és szankcionálás hiányosságai.
A víz- és csatornaszolgáltatók működését jelenleg nem szabályozza törvény. Az 1995-ös
Vízgazdálkodási Törvény csak érintőlegesen foglalkozik a szolgáltatási ágazattal, ezért szükséges
lenne a vízi közmű szolgáltatás mielőbbi szabályozása törvényi keretek között. Az elkötelezett
szakmai szervezetek évek óta szorgalmazzák a szabályozatlanság illetve alulszabályozottság
felszámolására a Vízi közmű Törvény megalkotását. Ebben a tekintetben a Vízgazdálkodási
Törvény 2009-es módosítása nem tekinthető megnyugtató megoldásnak, ugyanis az ellenőrzés és
szankcionálás eszközei továbbra sem állnak rendelkezésre.
A szakmai felügyeleti rendszer központosítása a természetes monopólium jelleg miatt is
létfontosságú. Ezért a más, egyébként szintén természetes monopóliumként működő, de ennek
ellenére mégis privatizált, közmű szakágaknál létező (Pl.: Energiahivatal) központi felügyeleti
szervezetekhez hasonlóan szükséges, a természetes monopóliumok társadalmi elvárások szerinti
működésének ellenőrzésére és szabályozására egy, a vízi közmű szolgáltatási tevékenység
felügyeletére hivatott szervezet létrehozása. A létrehozandó szervezet feladatait a hozzájuk
kapcsolt szankcionálási joggal a következő területekre szükséges kiterjeszteni:
• Szakmai alkalmassági ellenőrzés, akkreditáció:
o üzemeltető szervezetek,
o kivitelező szervezetek.
• Az üzemeltetés finanszírozásának ellenőrzése.
• A felújítási és fejlesztési források megfelelő célú felhasználásának ellenőrzése.
• Szolgáltatás és ezen belül kiemelten a vízminőség ellenőrzési feladatok ellátása.
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Különösen a hálózatokra vonatkozóan további hiányosság, hogy a közműnyilvántartás eddig
érvényes szabályozása az információtechnológiai fejlődés miatt mára teljesen elavult, a vonatkozó
szabályozások hatályukat vesztették. A szabályozás sürgős megújítása szükséges. Bár a
nyilvántartási probléma periférikusnak tűnhet, mégis olyan közműhálózatok esetében, amelyek a
talajfelszínen nem jelennek meg látható módon, kulcsfontosságú a nyomvonalak, műtárgyak és
különösen térbeli elhelyezkedésük pontos ismerete mind a vagyongazdálkodás, mind a
karbantartás, mind a hibaelhárítási tevékenység hatékony végzéséhez.

5.3.2. Vízellátás
Magyarországon a lakónépesség ivóvízzel való ellátottsága 95 %-ot meghaladó. Ennek
megfelelően a vízellátás létesítményeinek, és ezen belül különösen a víz szállítására használt
hálózatok elemeinek számossága és vagyonértéke, meghatározó. A hálózatokat alkotó
csővezetékek anyag és kor szerinti megoszlása alapján már jelenleg is jelentős felújítási
elmaradásban vagyunk, ami nem csak pénzügyi vagyonvesztést, hanem műszaki, üzemeletetési
problémákat is okoz. Vizsgálatok tapasztalataira támaszkodva valószínűsíthető, hogy a
felújítások, rekonstrukció elmaradása a fenntartási költségeket növeli, szélsőséges esetben pedig a
szolgáltatást veszélyeztetheti.
Az elmúlt években végzett K+F tevékenység eredményeként ugyan lehetőség kínálkozik a
rekonstrukció hatékonyságának növelésére, azonban az alulfinanszírozás ebben az esetben is
jelentős hátráltató tényező. Ennek egyik legjellemzőbb példája, hogy a felújítások és rekonstrukció
tervezésének alapfeltétele nem biztosított, a nyilvántartások karbantartására sincs hajlandóság.
Hasonló okokra vezethető vissza, hogy a hálózatok és vezetékek állapotértékeléshez alkalmazott
módszerek tekintetében is jelentős lemaradásban vagyunk. A fejlett világban elterjedt és
szisztematikusan alkalmazott módszerek adaptálására csak esetlegesen kerül sor (diagnosztika,
veszteségelemzés, teljesítményértékelés, benchmarking).
A vízellátás leginkább ismeretlen és ellátási kockázatot jelentő tényezője az ivóvízelosztó
hálózatokba táplált víz minőségének a szállítás során előforduló kedvezőtlen irányú megváltozása.
A víztisztítás és vízelosztás kölcsönhatásában megjelenő fertőtlenítési problémákra ma még nem
minden esetben tudunk megnyugtató, biztonságos megoldásokat ajánlani.
A vízellátás azon ritka közműszolgáltatások közé tartozik, amelynél a termelés és a terhelés
idősorai közötti különbségeket tárolással lehet kiegyenlíteni. Ennek következménye, hogy
megfelelő rendszerkialakítással és üzemeltetéssel jelentős energia és energiaköltség megtakarítási
lehetőségek jelentkezhetnek. Ezek kiaknázása részben megkezdődött, azonban ezen a területen is
vannak még jelentős tartalékok.
Hálózatmodellezés a vízellátás területén olyan általánosan alkalmazható technika, amely az
előbbiekben felsorolt problémák megoldásában hatékonyan alkalmazható. Ezt számtalan külföldi
példa is bizonyítja. A hazai fejlesztési eredmények ellenére megállapítható, hogy az alkalmazás
elterjedtsége és színvonala még mindig nem megfelelő. Az alapadatok biztosítása, a modellezési
eszközök fejlesztése és az alkalmazáshoz szükséges szakmai ismeretek bővítése szükséges.
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5.3.3. Vízelvezetés
Magyarországon a szennyvízelvezetésre vonatkoztatott ellátottsági mutató 70 % feletti érték és
folyamatosan növekszik. A csapadékvíz elvezetés tekintetében pedig ilyen adat egyáltalán nem
ismert. Ez arra is rávilágít, hogy a vízelvezetéssel kapcsolatos hazai problémák gyökerei
szemléletbeli hiányosságokra is visszavezethetők. A globális felmelegedéssel együtt járó
szélsőséges csapadékterhelések miatt azonban a csapadékvíz elvezetés, vagy gazdálkodás, mint
feladat egyre inkább előtérbe kerül. A megfelelő kezeléshez szükséges rendszerszemlélet újra
történő felfedezésének azonban jelenleg számos, elsősorban adminisztratív akadálya van:
• A csapadékvíz elvezetés nem kötelező feladata az önkormányzatnak.
• A csapadékvíz elvezető rendszer, jogszabályi meghatározás szerint nem minősül
közműnek.
• Mindezek következtében:
o Nincs jogalapja a díjkivetésnek, ezért egyéb bevételek terhére kell finanszírozni
o Az elvezetés költségeit nem terhelés arányosan fizetik meg a szolgáltatást
igénybevevők
o A szennyvízcsatorna hálózatokban megjelenő idegenvizek mennyiségét jelentősen
növeli a megfelelő és elvárható csapadékvíz elvezetés hiánya
Napjainkra talán már sikerül felismerni, hogy egységes rendszerben - települési vízgazdálkodási
szemlélettel - kellene megoldani a településekben keletkező szennyvizek és a települések
(vízgyűjtő) területére hulló csapadékvizek összegyűjtését, szükségszerinti elvezetését és a
környezetre ártalmat nem jelentő elhelyezését. A helyzetre jellemző, hogy még szakembereink
között sem eléggé ismert, és ezért nem kerül alkalmazásra sem a csatornázási rendszerek javított
változata: a javított egyesített-, vagy a javított elválasztott rendszer sem. Pedig ezekre - melyeket
világszerte egyre nagyobb mértékben alkalmaznak - mind a klímaváltozás, mind pedig a lehulló és
lefolyó csapadékok növekvő szennyezettsége és a csapadékeseményekben bekövetkezett
változások miatt egyre nagyobb szükség lenne. A különböző tehermentesítések, elválasztások és
ezek gazdaságos alkalmazásának érdekében a javított rendszerek alkalmazásának feltételei elméleti
megalapozást igényelnek.
5.3.3.1. Szennyvízelvezetés specifikus problémái
•

•

•
•

Újonnan létesült hálózatok tervezésének és kivitelezésének minősége
o magassági vonalvezetési hibák,
o ágyazási és tömörítési hibák,
o tömítetlenségek, infiltráció, exfiltráció.
Idegenvíz problémák, kiöntések
o szabálytalan rákötések,
o infiltráció,
o túlterhelés.
Regionális rendszerek, tartózkodási idő problémák.
Átemelők, nyomócsövek gravitációs rendszerekre csatlakozásai
o bűz és
o korróziós problémák.
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5.3.3.2. Csapadékvíz elvezetés specifikus problémái
•
•
•

Hasznosítás a településen belül általában nem megoldott.
A csapadékvíz minősége nem kellően feltárt.
A díj hiánya gátolja a lakosságot és az Önkormányzatokat a feladat szükségességének
felismerésében.

5.3.4. Szakmapolitikai célok
Az előzőekben felsorolt problémák megoldása sürgős, rövidtávú szakmapolitikai beavatkozást és
irányváltást igényel:
•
•
•
•
•

Víziközmű Törvény megalkotása;
Víziközmű Felügyelet létrehozása;
Díjképzés és felhasználás szabályozása és ellenőrzése;
Hálózat és vagyonnyilvántartások követelményrendszerének megalkotása;
Közműnyilvántartások vezetésére vonatkozó jogszabály megalkotása.

A szakmapolitikai célok megvalósításához azonban szükséges a már eddig elért K+F eredmények
széles körben való elterjesztése:
• Térinformatikai alapú műszaki informatikai rendszerek elterjesztése;
• Hálózatmodellezés;
• Rekonstrukciótervezés, vezeték állapotértékelés, kockázatelemzés elterjesztése.

5.4. A kutatás-fejlesztés helyzetértékelése
5.4.1. Nemzetközi helyzetkép és trendek
A hálózatokkal kapcsolatos K+F eredmények tekintetében a következő területeket érdemes
áttekinteni:
• Hálózatmodellezés és ezen belül a hálózati vízminőség változások modellezése víz és
csatornahálózatokban;
• Rekonstrukciótervezés (állapotértékelés, kockázat elemzés), vagyongazdálkodás;
• Szennyvízcsatorna-hálózatok szaghatásainak technológiai kezelése;
• Hálózat és vezetékvizsgálati és minősítési módszerek (diagnosztika, veszteségelemzés,
stb.);
• Teljesítményértékelés, benchmarking;
• Energia és energiaköltség megtakarítási lehetőségek feltárása.
A korábban nagy fajlagos vízfogyasztású hálózatot üzemeltető szakemberek találkoztak szokatlan

vízminőségi problémákkal, amelyeknek egyik okaként a „takarékos vízhasználat” elterjedését, a

fogyasztói szokások megváltozását azonosították. Hasonló okokból szennyvíz minőségi és
kiülepedési problémák jelentkeznek a vízelvezető rendszerekben. Egyre több szakirodalmi munka
(könyv, szakirodalmi publikáció) foglalkozik az ilyen problémák megszüntetésével. A publikációk
jelentős része a vízellátó rendszerben alkalmazott fenntartó fertőtlenítés hatékonyságával
foglalkozik. A vízminőségi problémákkal kapcsolatban előtérbe került a rendszer modellezése,
amely a monitoring állomások kiépítését is segítik. Az utóbbi időben kutatások folynak a csövek
és szerelvények anyagának, és a fenntartó fertőtlenítést szolgáló anyagok egymásra hatásával
kapcsolatban (N. B. Hallam et al: The decay of chlorine associated with the pipe wall in water
distribution systems; Water Research; 2002), amelyek nemcsak a fertőtlenítés hatásfokát, de a
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csőanyagok öregedését is befolyásolják. Hasonló kutatásokat végeznek a mikroorganizmusok
aktivitása és csőanyagok tekintetében (Patrick Niquette et al: Impacts of pipe materials on
densities of fixed bacterial biomass in a drinking water distribution system Water Research 2000).
A vízminőségi problémák csökkentésének igénye már a szabályozási rendszer minden szintjén
megfigyelhető, például az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (EPA) 2008-ban a
témában a kis vízhálózat üzemeltetőknek kiadott egy útmutatót, a megfelelő vízminőség
elérésének céljából.
A rekonstrukciótervezés témaköre jelentős számú szakembert foglalkoztat a fejlett világban, ezt
mutatják a témában megjelent publikáció és kutatások számai is. A felújításra fordítható anyagi
források szűkössége a kutatásokat leginkább a gazdasági szempontból fontos élettartam
meghatározása felé viszi el. A témában a nagy nemzetközi együttműködések sem ritkák, talán a
legnagyobb ilyen európai munka a CARE-W, és a CARE-S volt az elmúlt években.
A szennyvízelvezető hálózatok kiterjedésének növekedésével egyre több eddig ellátatlan terület
bekapcsolásával fokozódnak a rendszer üzemelésével kapcsolatos szaghatások. A szaghatások
megjelenése nem csak lakossági panaszokat szül, hanem üzemeltetési problémákat is okoz a
tisztítástechnológiában és a hálózati korrózió révén. Több nemzetközi publikáció foglalkozik a
szagproblémák mérési lehetőségeivel, és ehhez kapcsolódóan a megoldási lehetőségek
összehasonlításával (levegő, oxigén, hidrogén peroxid, nátrium hidroxid, magnézium hidroxid,
kálcium nitrát adagolás, biofilter, mechanikai módszerek), illetve a vegyszeradagolás
optimalizációjával.
Az ivóvíz szolgáltató cégeket egyre nagyobb mértékben foglalkoztatják a vízveszteség csökkentési
lehetőségek, stratégiák. Ezt a tendenciát a piac is érzékelte, ezért a szivárgások detektálására
számos műszert fejlesztettek ki. Az üzemeltetők statisztikai alapon is szeretnék összehasonlítani
az ilyen típusú adataikat. A statisztikai adatok nem mindig adnak megfelelő összehasonlítható
képet az üzemeltetőkről, amelynek oka, hogy nem ugyanazokat a dolgokat értik egyazon fogalom
alatt. A nemzetközi vízipari szakmai szervezet (IWA) munkacsoportjai ennek megfelelően egy
egységes mérési kritériumrendszert fejlesztettek ki (Key Performance Indicators).
Napjainkban a víziközművek üzemeltetői számára mindinkább fontossá válik az energiaköltségek
optimalizálása a vízellátó és/vagy a vízelvezető rendszerben. Ennek számos lehetőségét kutatják a
vízigények előrejelzésétől az üzemrendek optimalizálásáig. Érdekes új irányú kutatások jelentek
meg az alternatív megújuló energiák felhasználása irányában, mint például a szélenergia, (F. Vieira
and H.M. Ramos: Hybrid solution and pump-storage optimization in water supply system
efficiency: A case study 2008) hőszivattyú, gravitációs elvezető rendszerekben a vízenergia
hasznosítása, stb.

5.4.2. Hazai K+F helyzet
Hazánkban a hálózatokkal kapcsolatos K+F tevékenység a következő területekre terjed ki:
• Általában
o hálózatmodellezés,
o vízminőség a hálózatban,
o energiaköltség optimalizálás,
o rekonstrukció tervezés.
• Vízellátás esetében a vízfogyasztási szokások és trendek elemzése, a klímaváltozás
települési vízigényekre gyakorolt hatásainak elemzése.
• Szennyvíz elvezető hálózatok esetében
o szaghatások felszámolása,
o integrált megközelítés a keletkezés helyétől a befogadóba vezetésig.
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•

Csapadékvíz elvezetés esetében
o az ország területére érvényes csapadék függvények felülvizsgálata,
o a klímaváltozás hatásainak elemzése, stratégiák kidolgozása.

A hálózatokkal kapcsolatos K+F tevékenység, annak ellenére, hogy a kutatóhelyek száma nem
jelentős, viszonylag koordinálatlan. Elsősorban az felsőoktatási intézményekben és néhány nagy
üzemeltető szervezetnél találunk olyan csoportokat, személyeket, akik fémjelzik a hazai K+F-et.
A helyzet értékelése a hazai konferenciákon megjelenő cikkek témakörei alapján történhet. A
legnagyobb hazai ágazati konferenciák tematikáit figyelembe véve a kutatás/fejlesztés/szakmai
érdeklődés az alábbi témakörökben a legjelentősebb (nem fontossági sorrendben):
• Ivóvízminőség-javító program;
• Vízbiztonsági tervezés (Water Safety Plan);
• Energiaköltség optimalizálás;
• Haváriák kezelése;
• Rekonstrukció;
• Teljesítmény-értékelés (benchmarking);
• Térinformatika – Hálózat nyilvántartás;
• Szervezeti kérdések;
• Fertőtlenítés, melléktermékek;
• Hálózati vízminőség.

5.5. A kérdőíves felmérés és eredményei
A Nemzeti Víztechnológiai Platform keretében kérdőíves vizsgálatot végeztünk a víziközművállalatok körében azzal a céllal, hogy felmérjük a víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a
csapadékvíz elvezetés helyzetét. A víziközmű-hálózatok témakörében két kérdőívet állítottunk
össze a vízellátás, valamint a szennyvíz és csapadékvíz-elvezetés témakörében. A kérdőíves
felméréssel célunk a jelenlegi állapot felmérése, a problémák feltárása, továbbá – a víziközmű
üzemeltetők válaszait felhasználva – a gyakorlat számára kiemelt jelentőséggel bíró kutatási
területek kijelölése volt.

5.5.1. Vízellátási felmérés és eredmények
Összesen 98 víz- és csatornamű vállalatot kerestünk meg a felméréssel. A postai és elektronikus
úton kiküldött kérdőíveket 36 cég küldte vissza. A fogyasztók számának megoszlását a válaszadó
vállalatok körében az 5. ábra mutatja be. A választ adó 36 vállalat összesen mintegy 5 millió
fogyasztó vízellátását biztosítja, ami tehát országos szinten kb. 50 %-os lefedettséget jelent.
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Vállalatok száma
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5. ábra - Vízellátó hálózatok kérdőíves felmérésében résztvevő vállalatok megoszlása a fogyasztók száma
alapján

A vállalatoknak az alábbi témakörökben tettünk fel kérdéseket:
• Nyilvántartás
• Veszteségek
• Rekonstrukció, felújítás, elhasználódási folyamatok
• Hidraulika
• Vízminőség
• Teljesítményértékelés
Az eredményeket ebben a sorrendben ismertetjük. A kiértékelés grafikus úton történt. Mivel a
válaszadók körében az adatok szórása meglehetősen nagy, ezért az ábrákon az átlagértékek
mellett a szórásokat is feltüntetjük. A hat témakör értékelését követően a felmérésből következő
kutatási prioritásokat ismertetjük.
5.5.1.1. Nyilvántartás
Nyilvántartási rendszerek témakörében a hálózat elemeinek nyilvántartására, a meghibásodások
regisztrációjára, a rendszeres állapotfelmérések nyilvántartására, a vezetéket körülvevő környezet
jellegének nyilvántartására kérdeztünk rá.
Minden vállalat esetén rendelkezésre áll valamilyen típusú nyilvántartási rendszer. A hálózat
elemeinek nyilvántartása átlagosan a hálózat hosszának 68 %-ára papíron áll rendelkezésre. E
mellett kb. a hossz 60 %-ára áll rendelkezésre valamilyen típusú digitális adatformátumban is,
melyen belül átlagosan 24 % a térinformatikai alapú adatbázis (6. ábra). Mivel számos vállalat
esetében a hálózatra vonatkozó adatok egy része papír alapon, és digitális formában is
rendelkezésre áll, így az átlagértékeket összegezve 100 % feletti érték adódik.
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Hálózat nyilvántartás módja [%]
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6. ábra – A vízellátó hálózat elemeinek (vezetékek, szerelvények, stb.) nyilvántartási rendszere (a hálózat
hosszának százalékában kifejezve; 35 válasz értékelése alapján)
Meghibásodások regisztrálása [%]
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7. ábra – A meghibásodások nyilvántartása (a hibaszám százalékában kifejezve; 33 válasz értékelése
alapján)

Átlagosan a meghibásodások 56 %-ára rendelkezésre áll „papír-alapú” adatbázis, 34 %
regisztrálása digitális úton történik meg, azonban a hálózat nyilvántartási rendszerétől függetlenül,
és 21 % esetén áll rendelkezésre olyan digitális adatbázis, amely a hálózat nyilvántartási
rendszeréhez rendelt. A választ adó 36 vállalat közül három jelezte, hogy nem tartják nyilván a
meghibásodásokat.
A 36 vállalat közül 16 (44 %) jelezte, hogy a hálózaton nem történik rendszeres állapotfelmérés.
Azon vállalatok körében, ahol rendszeres állapotfelmérés történik, az esetek 53 %-ában azok
nyilvántartása papíron történik, 16 % esetén digitális úton, azonban a hálózat nyilvántartási
rendszerétől függetlenül és átlagosan az állapotfelmérések 23 %-a esetén áll rendelkezése digitális
adatbázis a hálózat nyilvántartási rendszeréhez hozzárendelve.
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Rendszeresen állapotfelmérést végrehajtó vállalatoknál a nyilvántartás módja [%]
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8. ábra – Állapotfelmérések nyilvántartása azon vállalatok körében, ahol történik rendszeres
állapotfelmérés (az összes állapotfelmérés %-ában kifejezve; 20 válasz értékelése alapján)

A választ adó vállalatok 86 %-a (összesen 31 vállalat) jelezte, hogy a vezetékeket körülvevő
környezet jellegét nem tartják nyilván. Egy vállalat esetén található a teljes szolgáltatási területre
vonatkozó adatbázis, a többi vállalat esetén csupán a terület egy részére állnak rendelkezésre a
vezetékeket körülvevő környezetre vonatkozó adatok. Papír-alapú nyilvántartás átlagosan a
szolgáltatási terület 44%-ára vonatkozóan, míg digitális adatbázis átlagosan a terület 14%-ára áll
rendelkezésre.
5.5.1.2. Veszteségek
A választ adó vállalatok közül 5 vállalat becslés alapján, míg 27 vállalat a főtelepi mérő és a
fogyasztói mérők által mért fogyasztás különbsége alapján számította a hálózati összes veszteség
mértékét. A becslés, illetve a számítások alapján a hálózati veszteség átlagértéke kb. 20 %. A
nemzetközi ajánlások szerint a 10 % alatti veszteség a „nagyon jó” kategóriába esik, és 25 % alatt
az érték még „elfogadható”. Ez alapján tehát megállapítható, hogy az értékelésbe bevont
vállalatok körében a veszteség mértéke általában elfogadható.
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9. ábra – A hálózati összes (valódi és látszólagos) veszteség aránya (32 válasz értékelése alapján)

A veszteségek egy része a valódi (rejtett vízelfolyás, csősérülés, csőtörés, üzemeltetési hibák
következtében fellépő veszteség), míg más részük a látszólagos veszteségek (engedély nélküli
fogyasztás, mérési pontatlanságok, saját vízfelhasználás) kategóriájába tartozik. Megkértük a
vállalatokat, hogy becsüljék meg, vagy számítsák ki a valódi és látszólagos veszteség arányát.
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A válaszadók 28 %-a (összesen 10 vállalat) még becsléssel sem tudta meghatározni ezt az arányt.
7 vállalat becslése alapján átlagosan a teljes veszteség 75 %-a valós veszteség (a szórás: 8,2 %).
További 7 vállalat számítás alapján adta meg ezt az arányt, mely szerint a teljes veszteség 65 %-a
valós veszteség (a szórás: 13,4 %). Az eredményeket a 10. ábra mutatja be.
Avalódi és látszólagos veszteség aránya [%]
100

Látszólagos veszteség

90

Valódi veszteség

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Becslés alapján

Számítás alapján

10. ábra – A valódi és látszólagos veszteség százalékos aránya (7 vállalat becslés alapján, míg 7 vállalat
számítás alapján szolgáltatott adatainak kiértékelése)

5.5.1.3. Rekonstrukciós kérdések
A vezetékek esetén 50 – 100 év várható műszaki élettartam figyelembe vételével a szükséges
rekonstrukciós arány (egy egyenletes kor-összetételű hálózat esetén) 1 – 2 %. A felmérés során
vizsgáltuk, hogy a magyarországi vízművállalatok rekonstrukciós rátája a javasolt célértékhez
képest hol helyezkedik el. Az eredményeket a 11. ábra mutatja be. Az adatok szórása jelentős, de
átlagos értéket tekintve elmondható, hogy az 1 – 2 %-os kívánt érték alatti: az elmúlt öt évben
átlagosan az elosztóhálózat vezetékeinek mintegy 0,8 %-át rekonstruálták, míg elosztóvezeték és
távvezeték együttes hosszát figyelembe véve ez az arány 0,6 %.
Rekonstrukció mértéke [%]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Elosztóvezeték

Elosztóvezeték és távvezeték együtt

11. ábra – Vízellátó hálózatok rekonstrukciójának mértéke a hálózat hosszának %-ában (32 válasz
értékelése alapján)

A rekonstrukciós ráta mellett vizsgáltuk azt is, hogy a vállalatoknál milyen módon történik a
rekonstrukció ütemezése rövid (1–2 évre), illetve hosszú (min. 10 évre) távon. A rekonstrukció
ütemezésének módja rövid távon egy vállalat esetében speciális, erre a célra kifejlesztett szoftver
segítségével történik, 12 vállalat esetén valamilyen pontozásos eljárással, 20 vállat esetén szakértői
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vélemény alapján, elsősorban műszaki szempontok alapján, míg 5 vállalat esetén a
rekonstrukcióra szoruló vezetékszakaszok kijelölése elsősorban nem műszaki szempontok alapján
történik (12. ábra). Az értékelésbe bevont vállalatok 61 %-a (22 vállalat) nem alkalmaz hosszútávú rekonstrukciótervezést. 1 vállalat alkalmaz speciális, rekonstrukciótervezésre alkalmas
szoftvert a hosszú-távú stratégia kialakításához, míg 13 vállalat foglalkozik ugyan
rekonstrukciótervezéssel, azonban erre a célra kifejlesztett szoftvert nem alkalmaz. A hosszú-távú
rekonstrukciótervezésre vonatkozó eredményeket a 13. ábra szemlélteti.
A rekonstrukció előkészítő munkálataihoz kapcsolódik az állapotfelmérések témaköre is. A
válaszadók fele nem alkalmaz állapotfelmérést. Az értékelésbe bevont vállalatok 39 %-a alkalmaz
állapotfelmérést, és ezen vizsgálatok eredményei bemenő adatként szolgálnak a rekonstrukció
tervezéshez. További 8 % végrehajt ugyan állapotfelmérést, azonban az így nyert információk
nem hasznosulnak a rekonstrukció tervezése során (14. ábra).
Rekonstrukció ütemezése rövidtávon(1-2 évre) [%]
100
80
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0
Speciális,
Pontozásos eljárással
rekonstrukció
történika
tervezésre kifejlesztett
rekonstrukció
szoftver segítségével
ütemezése
történika
rekonstrukció
ütemezése

A rekonstruálandó
vezetékszakaszok
kijelölése szakértői
vélemény alapján,
elsősorban műszaki
szempontokalapján
történik

A rekonstruálandó
vezetékszakaszok
kijelölése elsősorban
nemműszaki
szempontokalapján
történik

12. ábra – Rekonstrukció ütemezése rövid távon (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)

Rekonstrukció ütemezése hosszútávon(min. 10 évre) [%]
100
80
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40
20
0
Speciális, rekonstrukció
A vállalat foglalkozikhosszú
tervezésre kifejlesztett szoftver távú rekonstrukció tervezéssel,
segítségével történik a
de nemspeciális szoftver
rekonstrukció ütemezése
alkalmazásával

A vállalat hosszú távú
rekonstrukció tervezést nem
alkalmaz

13. ábra – Rekonstrukció ütemezése hosszú távon (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)
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Állapotfelmérés [%]
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Nincsen állapotfelmérés

Van állapotfelmérés, és
Van állapotfelmérés, de
eredménye bemenő adatként eredménye nemszolgál bemenő
szolgál a rekonstrukció
adatként a rekonstrukció
tervezéshez
tervezéshez

14. ábra – Állapotfelmérést végző vállalatok aránya (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)

5.5.1.4. Hidraulikai modellezés
A megkérdezett vállalatok 58 %-a (21 vállalat) nem rendelkezik ivóvízhálózat hidraulikai modellel.
Azon vállalatok, melyek rendelkeznek ilyen modellel, a hálózat 59 %-ára áll rendelkezésre (a
szórás: 30 %). Hidraulikai-megbízhatósági modell tekintetében a helyzet kedvezőtlenebb: a
megkérdezett vállalatok közül csupán 1 rendelkezik ilyen modellel, melyet zárási terv készítésére,
a kizárt terület nagyságának meghatározására használnak (15. ábra).
Hidraulikai-megbízhatósági modell [%]
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Hidraulikai-megbízhatósági
modell rendelkezésre áll

Hidraulikai-megbízhatósági
modell nemáll rendelkezésre

Nincs adat

15. ábra – Hidraulikai megbízhatósági modell alkalmazása a megkérdezett vállalatok körében (36 válasz
értékelése alapján)

5.5.1.5. Vízminőség
Az értékelésbe bevont vállalatok mintegy harmadánál nem lépnek fel vízminőségi problémák a
hálózaton a másodlagos szennyezés következtében. A vállalatok kétharmadánál azonban a
másodlagos vízszennyezés problémát jelent (16. ábra). Az említett vízminőségi problémákat, és
ezek említési gyakoriságát az 1. táblázat mutatja be.
A vállalatok évente a teljes hálózatok kb. 53%-át öblítik át, illetve tisztítják (a szórás mértéke
jelentős: 38 %)
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Másodlagos vízminőségi problémák a vízellátó hálózatban[%]
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probléma
probléma

Nincs adat

16. ábra – Másodlagos vízminőségi problémák megjelenése a vízellátó hálózatokban (35 válasz értékelése
alapján)

Említési
Megnevezett vízminőségi probléma

gyakoriság
[db]

Időnként a víz zavarossá válik

14

Vastartalom növekedése

13

Maradék klór koncentráció elfogyása

6

Nitrit felhalmozódás

6

Korróziós folyamatok

6

Bakteriológiai, vas és mangán tartalommal kapcsolatos problémák

3

Organoleptikus panaszok

1

Mikroszkópos biológiai túllépése

1

Végpontokon üledék felhalmozódás

1

A 201/2001. Korm. rend. 1. sz. melléklet E. szerintiek (biológiai vízminőségi jellemzők)
megjelenése

1

Íz és szagproblémák jelentkeznek a fogyasztói csapokon vett vízmintákban, amelyeknek sokszor
oka a házi vízellátó hálózatok elhanyagoltsága.

1

1. táblázat – Másodlagos vízszennyezéshez kötődő vízminőségi problémák

5.5.1.6. Teljesítményértékelés, benchmarking
Számos ország kezdett benchmarking alkalmazásába a vízellátás területén abból a célból, hogy a
szektor teljesítményét számszerűsített, definiált mutatókkal mérjék, majd összevessék a saját
megelőző időszakbeli és más cégek adataival, ez alapján értékeljék a saját teljesítményüket. A
benchmarkingon túlmutató további feladat, hogy a vállalatok az összehasonlítás alapján
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számszerűsített célértékeket tűzzenek ki maguk elé, ennek elérésére stratégiát építsenek, akciókat
tervezzenek és hajtsanak végre, aminek eredményeként a teljesítményük növekedhet.
A metrikus benchmarking tanulmányok különféle teljesítmény-mutatókat (úgymint egységnyi
termelt vízmennyiségre jutó összes költség, vízveszteségek, felújítási ráta, ellátás biztonsága,
fogyasztói szolgáltatások) alkalmaznak.
A megkérdezett vállalatok 17 %-a nem végez teljesítményértékelést, és nem is tervezi, hogy a
jövőben végezne. További 25 % jelenleg ugyan nem alkalmaz teljesítményértékelést, azonban a
jövőben tervezi végrehajtását. A vállalatoknak több mint fele (összesen 58 %-a) már jelenleg is
alkalmaz teljesítményértékelést: 39 % belső teljesítményértékelést végez, 19 % pedig olyan
benchmarking projektben vesz részt, melynek során teljesítményét más vállalatok teljesítményével
hasonlítják össze (17. ábra).
Teljesítményértékelést végző vállalatok aránya [%]
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végez
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17. ábra – Teljesítményértékelést végző vállalatok aránya (36 válasz értékelése alapján)

5.5.1.7. Kutatás-fejlesztési igények
A munkacsoport feladata a szakterület K+F stratégiájának meghatározása, és ehhez kértünk
kiindulási alapot, illetve visszacsatolást a vízmű vállalatoktól. A kérdőívekben azt kértük, hogy
adott témakörök esetén adják meg a kutatás-fejlesztés fontosságát 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol
0 jelenti azt, hogy nem látnak K+F igényt, míg a 10-es érték a kiemelt fontosságú K+F témakört
jelöli. Azt tapasztaltuk, hogy egyik szempont sem kapott kiemelkedően alacsony, vagy
kiemelkedően magas pontszámot, az átlagértékek többnyire 5,5 – 8,5 között változtak.
Vízellátó hálózatok tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a 7,0 feletti pontszámok egyértelműen az
alábbi témakörök köré csoportosulnak (a részletek a következő táblázatokban láthatóak):
• Rekonstrukció ütemezése (befolyásoló tényezők hatása, állapotfelmérések,
meghibásodások)
• Vízveszteséggel kapcsolatos K+F
• Hálózati vízminőségi problémák
• Hálózat-hidraulikai modellek különböző alkalmazási területei
A nyilvántartási rendszerek és a teljesítményértékelés területén a kutatási igény nem tűnik
kiemelkedően magasnak a válaszok alapján, azonban a nyilvántartásokkal kapcsolatban kaptuk a
legtöbb visszajelzést a szükséges fejlesztésekkel kapcsolatban. A válaszadók által javasolt K+F
témaköröket és problémákat a melléklet tartalmazza témakörönként csoportosítva.
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Átlagos
pontszám

K + F terület – vízellátó hálózatok

7,00

A hálózatba táplált víz minősége és a másodlagos szennyezés közötti kapcsolat

7,03

A vezetéket körülvevő környezet jellemzőinek nyilvántartása és egyéb (pl. rekonstrukciót ütemező)
eszköz kapcsolata

7,06

Látszólagos veszteség meghatározásának módszertana

7,06

Hálózat-tisztítás és a vízminőség közötti kapcsolat

7,08

A rövid-távú rekonstrukció ütemezése során figyelembe veendő műszaki szempontok

7,09

A hálózat elemeinek nyilvántartási rendszere és egyéb (pl. hidraulikai) szoftver kapcsolata

7,15

Veszteségadatok feldolgozása

7,16

Vezetékállapot (állapotfelmérés eredménye alapján) és a vezetékjellemzők, valamint környezeti
tényezők jellegének kapcsolata

7,17

Meghibásodások regisztrációjának kapcsolata egyéb (pl. meghibásodási adatokat kiértékelő, vagy
hidraulikai megbízhatósági) szoftverrel

7,19

Az állapotfelmérések eredményeinek és a rekonstrukció ütemezésének kapcsolata

7,23

Meghibásodás/csőtörés szám és a vezetékjellemzők, valamint környezeti tényezők (pl. korróziós
agresszivitási jellemzők, forgalmi terhelések, stb.) jellegének kapcsolata

7,31

A különböző rekonstrukciós forgatókönyvek gazdasági hatásai

7,34

A meglévő hálózat-tisztítási módszerek továbbfejlesztése (pl. energiatakarékosság szempontjából)

7,35

Meghibásodások/csőtörés adatok kapcsolata egyéb pl. rekonstrukciót ütemező eszközzel

7,35

Meghibásodások/csőtörések okainak feltárása

7,41

A hálózat-hidraulika és a másodlagos szennyezés kapcsolata

7,44

"Veszteséggyanús" szakaszok kijelölése

7,47

Fertőtlenítés szerepe a másodlagos mikrobiológiai szennyezés megakadályozásában

7,55

Hidraulikai modell kapcsolata a többi szoftverrel (pl. térinformatikai nyilvántartó rendszerrel)

7,58

A hosszú-távú rekonstrukció ütemezése során figyelembe veendő műszaki szempontok

7,83

Új hálózat-tisztítási módszerek kidolgozása

7,86

Veszteségadatok kapcsolata egyéb pl. rekonstrukciót ütemező eszközzel

7,86

A valódi veszteség és a vezeték állapota közötti kapcsolat

8,00

A látszólagos veszteség mértékének csökkentési lehetőségei
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Átlagos
pontszám

K + F terület – vízellátó hálózatok

8,03

Bevatatkozási módok (forgatókönyvek) kidolgozása adott vízminőségi probléma előfordulása
esetén

8,20

A valódi veszteség mértékének csökkentési lehetőségei

8,39

Vízminőségi szempontból veszélyeztetett szakaszok kijelölése

8,68

Veszteség mértékének csökkentési lehetőségei

8,69

Hidraulikai modell alkalmazása energiafelhasználás optimalizálása, költséghatékonyság növelése
céljából

2. Táblázat – Vízellátó hálózatok: K+ F igények

Probléma fontossága

Nyilvántartási rendszerek – K+F igények, problémák
Állapotfelmérések
rendszerekhez

on-line,

digitális

kapcsolata

a

hálózati

(0 – 10-ig terjedő skálán)

nyilvántartási

10

Állapotfelmérésekkel kapcsolatban térinformatikai rendszer illesztése a műszaki
információs rendszerhez

10

Műszaki információs rendszer és az SAP integrált gazdaságirányítási rendszer
azonos adatbázisra helyezése

10

A hálózat elemeinek nyilvántartási rendszerével kapcsolatban: kapcsolat idegen
közművek nyilvántartó rendszerével

9

A hálózat elemeinek nyilvántartási
hibanyilvántartó szoftverrel

9

rendszerével

kapcsolatban:

kapcsolat

Meghibásodások nyilvántartásával kapcsolatban: kapcsolat útfelbontás nyilvántartó
szoftverrel

8

Állapotfelmérésekkel kapcsolatban: felújítás tervezés

8

A hálózat elemeinek nyilvántartási rendszerével kapcsolatban: kapcsolat vízminőség
ellenőrző rendszerrel

7

Hálózati meghibásodások nyilvántartása és elemzése üzemzavar jellege, kárkép,
hiba ok szerint

7

Állapotfelmérésekkel kapcsolatban: LIBRA-val való kapcsolat

7

A vezetéket körülvevő környezet jellegének nyilvántartásával kapcsolatban:
nyomvonal felszíni fedettség nyilvántartása

7
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Nyilvántartási rendszerek – K+F igények, problémák

Probléma fontossága
(0 – 10-ig terjedő skálán)

Meghibásodások megjelenítése digitális térképeken, az adatok felhasználása a
rekonstrukció tervezéshez

n.a.

Meghibásodások nyilvántartásával kapcsolatban: tipizálás, pl. mint egy "raktár"
program

n.a.

Egységes közmű alaptérkép és közterület adatbázis létrehozása. Hézagmentes
területalapú adatbázis, térkép létrehozása.

n.a.

Hálózati kapcsolatok (víz és szennyvíz is) megjeleníthetőségének összehangolt
rendszerét kellene megvalósítani, tipizálni. Természetesen egy alap "szótár" és
megjelenítési forma létrehozásával és egységesítésével.

n.a.

Folyamatos közműtérkép frissítési rendszer megtervezése, alaptérkép naprakész
vezetése

n.a.

A mélységi adatnyilvántartás nem pontos. A vezeték anyaga miatt a mélységi adatai
nem mérhetők, esetenként a vezeték határozatlan nyomvonalon nyilvántartott, így
a helyzete sem pontosítható. Pontosítani csak a vezeték megkutatásával lehet.

n.a.

A vezetéket körülvevő környezet jellegének nyilvántartásával kapcsolatban:
segédprogram készítése

n.a.

3. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a nyilvántartások témakörében
Veszteségek – K+F igények, problémák

Probléma fontossága
(0 – 10-ig terjedő skálán)

Betáp mérések pontossága

10

Vízmérleg adatok pontosítása, struktúra felülvizsgálata

10

A gazdaságos veszteségszint meghatározásának módszere

10

Méréstechnikai fejlesztések:

10

Hálózati diagnosztikai fejlesztések

10

Fogyasztói mérőállomány értékelése

10

Fogyasztói vízmérők pontosságának hatása a látszólagos veszteségre

10

Vízmérők, vízmérőhelyek kialakítása, manipuláció elleni védelem, távleolvasás,
vízmérők viselkedése a megváltozott fogyasztási szokások esetén

9

Nagyátmérőjű (betáplálási és fogyasztási) pontokon mérők pontosságának
meghatározása, mérési módja

8

Hálózati nyomásszint aktív kezelése

8

Fogyasztási vízmérők korszerűsítése. Távolvasás bevezetése

n.a.

4. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a veszteségek témakörében
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Probléma fontossága (0 –
10-ig terjedő skálán)

Rekonstrukció – K+F igények, problémák
A rekonstrukció tervezéséhez kapcsolódó költségoptimalizáló módszer/program
fejlesztése

10

Agyag és folyós homok talajok hatása a vezeték építés és üzemeltetés során

10

Hosszú-távú rekonstrukciós igény meghatározásával kapcsolatban: alternatív
megoldások

10

Az állapotfelmérés módszertanának fejlesztése

10

Rekonstrukció hosszú távú tervezése

9

Állapotfelmérésekkel kapcsolatban: SENTAB anyagú csövek állapotfelmérése

8

Állapotfelmérési adatok - térinformatikai kapcsolat fejlesztése

7

Hosszú-távú rekonstrukciós igény meghatározásával kapcsolatban: üzemeltetői
kötelezettség

2

Hosszú-távú rekonstrukciós igény meghatározásával kapcsolatban: tűzoltási
vízigény kutatása

1

Acél és azbesztcement ivóvízvezeték rekonstrukció
Hosszútávú rekonstrukciós tervező eszköz
közműszolgáltató vállalatok távlati stratégiáira.

n.a.
létrehozása,

tekintettel

a

n.a.

5. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a rekonstrukció témakörében

Hidraulika – K+F igények, problémák

Probléma fontossága (0 –
10-ig terjedő skálán)

Hidraulikai modell akalmazásával kapcsolatban: hálózati szivárgások detektálása

10

Hidraulikai modell akalmazásával kapcsolatban: biológiai és kiülepedési folyamatok
vizsgálata

9

6. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a hidraulika témakörében
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Vízminőség – K+F igények, problémák

Probléma fontossága (0 –
10-ig terjedő skálán)

A hálózat öblítésével, tisztításával kapcsolatban: nyilvántartás pontosítása

10

A hálózat öblítésével, tisztításával kapcsolatban: nagy átmérőjű vezetékek (150-400
mm) szivacslövedékkel történő tisztításához a behelyező, kivezető idomok helyének
kialakítása, beépítése

9

A hálózat öblítésével, tisztításával kapcsolatban: csomópontokban tolózárak
számának növelése pontosabb és kisebb körzetzáráshoz

5

AC csövek közegészségügyi kockázatának vizsgálata

n.a.

Első generációs PVC csövek közegészségügyi kockázatának vizsgálata

n.a.

7. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a vízminőség témakörében

Teljesítményértékelés – K+F igények, problémák
A vizsgált teljesítményértékekhez kapcsolódó folyamatok általános elemzése

Probléma fontossága (0 –
10-ig terjedő skálán)
n.a.

8. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák a teljesítményértékelés témakörében

5.5.2. Vízelvezetési felmérés és eredmények
Összesen 98 víz- és csatornamű vállalat kapott felkérést a kérdőívek kitöltésére. A postai és
elektronikus úton kiküldött kérdőíveket 35 cég küldte vissza. Az elvezetett szennyvíz, illetve
szennyvíz és csapadékvíz mennyiségének megoszlását a résztvevő vállalatok körében az 18. ábra
mutatja be. A válaszadó vállalatok összesen mintegy 474 100 ezer m3 szennyvíz elvezetését
biztosítják évente, ami országos szinten ~ 30 %-os lefedettséget jelent.
A vállalatoknak az alábbi témakörökben tettünk fel kérdéseket:
• nyilvántartás,
• rekonstrukció, öregedési folyamatok,
• hidraulika,
• üzemeltetési kérdések,
• teljesítményértékelés.
Az eredményeket ebben a sorrendben ismertetjük. A kiértékelés grafikus úton történt. Mivel a
válaszadók körében az adatok szórása meglehetősen nagy, ezért az ábrákon az átlagértékek
mellett a szórásokat is feltüntetjük. Az öt témakör értékelését követően a kutatási prioritásokat
ismertetjük.
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Elvezetett szennyvíz / szennyvíz + csapadékvíz mennyisége a választ adó vállalatok körében
szennyvíz

Vállalatok száma
8

szennyvíz és csapadékvízegyütt

7
6
5
4
3
2
1
20 000 - 30
000

10 000 - 20
000

7 500 - 10
000

5 000 - 7
500

4 000 - 5
000

3 000 - 4
000

2 000 - 3
000

1 000 - 2
000

750 - 1 000

500 - 750

100 - 500

0 - 100

0

3

Elvezetett szennyvíz/ szennyvíz+ csapadékvíz mennyisége [ezer m/év]

18. ábra – Csatornahálózatok kérdőíves felmérésében résztvevő vállalatok megoszlása az évente elvezetett
szennyvíz (+ csapadékvíz) mennyisége szerint (összesen 35 vállalat részvételével, 474 100 ezer m3/év
szennyvízmennyiség)

5.5.2.1. Nyilvántartás
Nyilvántartási rendszerek témakörében a hálózat elemeinek nyilvántartására, a meghibásodások
regisztrációjára, a rendszeres állapotfelmérések nyilvántartására és a vezetéket körülvevő
környezet jellegének nyilvántartására kérdeztünk rá.
Minden vállalat esetén rendelkezésre áll valamilyen típusú nyilvántartási rendszer. A hálózat
elemeinek nyilvántartása átlagosan a hálózat hosszának 75 %-ára papíron áll rendelkezésre.
Digitálisan kb. a hossz 60 %-ára áll rendelkezésre valamilyen állomány. melyen belül átlagosan 17
% esetén áll rendelkezésre térinformatikai alapú adatbázis (19. ábra). Mivel számos vállalat
esetében a hálózatra vonatkozó adatok egy része papír alapon, és digitális formában is
rendelkezésre áll, így az átlagértékeket összegezve 100 % feletti érték adódik.
Megjegyezzük, hogy ez a redundancia nem szerencsés, mivel jelentősen csökkenti az adatok
karbantartásának hatékonyságát.
Csatornahálózat nyilvántartásának módja [%]
120
100
80
60
40
20
0
Papír alapú nyilvántartás

Objektumokra bontott,
alfanumerikus
nyilvántartás

Digitális térkép,
objektumokra bontás
nélkül

Objektumokra bontott
digitális (térinformatikai
alapú) nyilvántartás

19. ábra – A csatornahálózat elemeinek (vezetékek, aknák, átemelők, stb.) nyilvántartási rendszere (a
hálózat hosszának százalékában kifejezve; 35 válasz értékelése alapján)
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Meghibásodások regisztrálása [%]
120
100
80
60
40
20
0
Papír alapú nyilvántartás

Digitális nyilvántartás, a hálózat Digitális nyilvántartás, a hálózat
nyilvántartási rendszerétől
nyilvántartási rendszeréhez
függetlenül
hozzárendelve

20. ábra – Csatornahálózat meghibásodásainak nyilvántartása (a hibaszám százalékában kifejezve; 35
válasz értékelése alapján)

Átlagosan a meghibásodások 65 %-ára rendelkezésre áll „papír-alapú” adatbázis, 44 %
regisztrálása digitális úton történik meg, azonban a hálózat nyilvántartási rendszerétől függetlenül,
és 14 % esetén áll rendelkezésre olyan digitális adatbázis, amely a hálózat nyilvántartási
rendszeréhez rendelt. A választ adó 35 vállalat közül egy jelezte, hogy nem tartják nyilván a
meghibásodásokat.
A 35 vállalat közül 12 (34 %) jelezte, hogy a hálózaton nem történik rendszeres állapotfelmérés.
Azon vállalatok körében, ahol rendszeres állapotfelmérés történik, az esetek 68 %-ában azok
nyilvántartása papíron történik, 32 % esetén digitális úton, azonban a hálózat nyilvántartási
rendszerétől függetlenül, és átlagosan az állapotfelmérések 8,5 %-a esetén áll rendelkezése digitális
adatbázis a hálózat nyilvántartási rendszeréhez hozzárendelve.
A rendszeresen állapotfelmérést végrehajtó vállalatoknál a nyilvántartás módja [%]
120
100
80
60
40
20
0
Papír alapú nyilvántartás

Digitális nyilvántartás, a hálózat
nyilvántartási rendszerétől
függetlenül

Digitális nyilvántartás, a hálózat
nyilvántartási rendszeréhez
hozzárendelve

21. ábra – Állapotfelmérések nyilvántartása azon vállalatok körében, ahol történik rendszeres
állapotfelmérés (az összes állapotfelmérés %-ában kifejezve; 23 válasz értékelése alapján)

A választ adó vállalatok 80 %-a (összesen 28 vállalat) jelezte, hogy a vezetékeket körülvevő
környezet jellegét nem tartják nyilván. Egy vállalat esetén található a teljes szolgáltatási területre
vonatkozó adatbázis, a többi vállalat esetén csupán a terület egy részére állnak rendelkezésre a
vezetékeket körülvevő környezetre vonatkozó adatok. Papír-alapú nyilvántartás átlagosan a
szolgáltatási terület 46%-ára vonatkozóan, míg digitális adatbázis egyik vállalatnál sem áll
rendelkezésre.
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5.5.2.2. Rekonstrukciós kérdések
A felmérés során vizsgáltuk a magyarországi vízművállalatok csatornahálózati rekonstrukciós
rátáját; az eredményeket a 22. ábra mutatja be. Az elmúlt öt évben a megkérdezett vállalatok
átlagosan a szennyvíz- és csapadékvízcsatorna hálózat hosszának kb. 0,3 %-át rekonstruálták (a
szórás: 0,4 %). Összesen 10 vállalat jelezte (a válaszadók 30 %-a), hogy az elmúlt öt évben nem
történt rekonstrukció a csatornahálózaton.
Rekonstrukció mértéke [%]
1

0.5

0

22. ábra – Csatornahálózatok rekonstrukciójának mértéke a hálózat hosszának %-ában
(33 válasz értékelése alapján)

A rekonstrukciós ráta mellett vizsgáltuk azt is, hogy a vállalatoknál milyen módon történik a
rekonstrukció ütemezése rövid (1–2 évre), illetve hosszú (min. 10 évre) távon. A rekonstrukció
ütemezésének módja rövid távon egy vállalat esetében speciális, erre a célra kifejlesztett szoftver
segítségével történik. 7 vállalat (a válaszadók 20 %-a) esetén valamilyen pontozásos eljárással. 28
vállat (a válaszadók 80 %-a esetén) esetén szakértői vélemény alapján, elsősorban műszaki
szempontok alapján, míg 2 vállalat (a válaszadók 6 %-a) esetén a rekonstrukcióra szoruló
vezetékszakaszok kijelölése elsősorban nem műszaki szempontok alapján történik (23. ábra). Az
értékelésbe bevont vállalatok 57 %-a (20 vállalat) nem alkalmaz hosszú-távú rekonstrukció
tervezést. Egy vállalat alkalmaz speciális, rekonstrukció tervezésre alkalmas szoftvert a hosszútávú stratégia kialakításához, míg 14 vállalat foglalkozik ugyan rekonstrukció tervezéssel, azonban
erre a célra kifejlesztett szoftvert nem alkalmaz. A hosszú-távú rekonstrukciótervezésre
vonatkozó eredményeket a 24. ábra szemlélteti.
A rekonstrukció előkészítő munkálataihoz kapcsolódik az állapotfelmérések témaköre is. A
válaszadók 28 %-a nem alkalmaz állapotfelmérést. Az értékelésebe bevont vállalatok 68 %-a
alkalmaz állapotfelmérést, és a vállalatok 57 %-ánál ezen vizsgálatok eredményei bemenő adatként
szolgálnak a rekonstrukció tervezéshez. A fennmaradó 11 % esetén nincsen arra vonatkozó
információnk, hogy az állapotfelmérések eredményei hasznosulnak-e a rekonstrukció tervezése
során (25. ábra). A vállalatok által megjelölt állapotfelmérési módszereket a 9. táblázat
tartalmazza.
17 vállalat válaszolt arra a kérdésre, hogy az elmúlt öt évben átlagosan milyen hosszban végeztek
állapotfelmérést. A hálózat össz-hosszára vetítve ez az érték 7,5 % (a szórás: 10,4 %; 26. ábra).
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Rekonstrukció ütemezése rövidtávon(1-2 évre) [%]
100
80
60
40
20
0
Speciális, rekonstrukció
tervezésre kifejlesztett
szoftver segítségével
történika rekonstrukció
ütemezése

Pontozásos eljárással
történika rekonstrukció
ütemezése

Arekonstruálandó
Arekonstruálandó
vezetékszakaszokkijelölése vezetékszakaszokkijelölése
szakértői vélemény alapján, elsősorban nemműszaki
elsősorban műszaki
szempontokalapján történik
szempontokalapján történik

23. ábra – Rekonstrukció ütemezése rövid távon (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)

Rekonstrukció ütemezése hosszútávon[%]
100
80
60
40
20
0
Speciális, rekonstrukció tervezésre
kifejlesztett szoftver segítségével
történika rekonstrukció ütemezése

Avállalat foglalkozikhosszú távú Avállalat hosszú távú rekonstrukció
rekonstrukció tervezéssel, de nem
tervezést nemalkalmaz
speciális szoftver alkalmazásával

24. ábra – Rekonstrukció ütemezése hosszú távon (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)

Állapotfelmérés [%]
100
Az állapotfelmérés
eredménye bemenő adatként
szolgál a rekonstrukció
tervezéshez

80
60
40
20
0
Nincsen állapotfelmérés

Van állapotfelmérés

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az
állapotfelmérés eredménye bemenő adatként
szolgál-e a rekonstrukció tervezéséhez

Nincs adat arra
vonatkozóan, hogy a
vállalat alkalmaz-e
állapotfelmérést

25. ábra – Állapotfelmérést végző vállalatok aránya (a válaszadó vállalatok százalékos aránya)

99

Említési
Állapotfelmérési módszer

gyakoriság
[db]

Csatornakamerás vizsgálatok

18

Nyomvonal bejárás, szemrevételezés

7

Füstvizsgálat

2

Helyszíni bejárások (hálózat ellenőrzés); éves tervszerű karbantartás

2

Hibaszám meghatározás

2

Szintezési ellenőrzések, víztartás próba

1

Feltárás

1

Infiltráció számítás

1

A problémás szakaszok vizsgálata, regisztrálása.

1

Statisztikai adatok vizsgálata, mintavétel

1

9. táblázat – Csatorna állapotának felmérésére alkalmazott módszerek
Állapotfelmérés mértéke [%]
20
16
12
8
4
0

26. ábra – Csatornahálózaton végzett állapotfelmérések és a hálózat teljes hosszának aránya (17 adat
kiértékelése alapján)

Az elhasználódás témaköréhez kötődik a meghibásodások gyakorisága, ezek főbb típusai. Arra is
kértük a cégeket, hogy nevezzék meg a leggyakrabban előforduló hiba okokat és előfordulásuk
gyakoriságát is. A leggyakoribb hiba a dugulás, ezen kívül speciálisan az átemelő szivattyú
dugulása miatti üzemzavar és ennek egyik okozójaként a nem megfelelő csatornahasználat. A 10.
táblázat mutatja be az említett hiba típusokat.

100

Hiba okok

Előfordulásuk aránya (%)

Dugulás

85-90

Nem megfelelő csatornahasználat

70

Átemelő szivattyú dugulása, üzemzavara

50-80

Cső sérülés

40

Idegen anyag a hálózatban

30

Hibás kivitelezés

20

Ágyazati kifolyások

10

Gyökér benövés

10

Korrózió

10

Beszakadás

5

Törés

3

Illesztések szétcsúszása

8-50

10. táblázat – Csatornahálózaton előforduló hibák és előfordulásuk aránya

5.5.2.3. Hidraulika
A megkérdezett vállalatok 88 %-a (31 vállalat) nem rendelkezik csatornahálózat hidraulikai modellel. Azon vállalatok,
melyek rendelkeznek ilyen modellel (összesen 3 vállalat), átlagosan a hálózat 47 %-ára áll rendelkezésre (a szórás: 46
%) a modell (27. ábra).

100

Csatornahálózat-hidraulikai modell [%]
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0
Csatornahálózat-hidraulikai modell
rendelkezésre áll

Csatornahálózat-hidraulikai modell nemáll
rendelkezésre

Nincs adat

27. ábra – Csatornahálózat-hidraulikai modell alkalmazása a megkérdezett vállalatok körében (35 válasz
értékelése alapján)
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5.5.2.4. Üzemeltetési kérdések
Arra kértük a vállalatokat, hogy – a korábbiakban már részletezett meghibásodás típusokon túl –
adják meg, hogy melyek a leggyakoribb problémák a hálózat üzemeltetése során. Een
problémákat a 11. Táblázat foglalja össze. Összesen 25 vállalat adott meg problémaköröket, és
ezen vállalatok 76 %-a esetén a kellemetlen szaghatások megjelenése gondot jelent az üzemeltetés
során.
Probléma megnevezése

Említési gyakoriság (db)

Bűzproblémák

19

Dugulások a gravitációs hálózatban

5

Korrózió

4

Ex- és infiltráció a hálózaton

4

Idegen anyagok hálózatba jutása

2

Csapadékvíz terhelés, illegális rákötések

5

Gravitációs akna fedlap süllyedés

2

átemelő szivattyú kiválasztási problémák

1

Nyomott rendszer bekötéseinek alulméretezése, cseréje

1

Szivattyú kopás

1

Távfelügyelet adatátviteli hiba

1

Gyökér benövés

1

Rágcsálók elszaporodása

1

Csőtörés

1

Házi csatornák kiszellőztetése

1

Levegőbevitel rothadás megelőzésére

1

Fedlap lopások

1

Irányítástechnikai probléma

1

Elöntés (egyesített rendszereknél)

1

Vízhozam ingadozás

1

Fektetési hibák, anyaghibák

1

Fedlap beszakadás, nem megfelelő lejtéssel kialakított szakaszok

1

11. Táblázat – Csatornahálózatok üzemeltetésével kapcsolatos problémák
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Öt vállalat a problémák között említette a csapadékesemények idején fellépő terheléseket. Arra
kértük a vállalatokat, hogy becsüljék meg az infiltráció, illegális csapadékbekötés következtében
megjelenő „idegen víz” arányát (éves szinten, az éves átlagos szennyvíz mennyiségének
százalékában). 29 vállalat becslése alapján az „idegen víz” arányának átlagos értéke kb. 16 % (a
szórás: 8 %; 28. ábra).
Az üzemeltetés témakörébe tartozik a hálózattisztítás is. Átlagosan a teljes hálózat hosszának 16
%-át tisztítják évente (szórás: 8 %; 29. ábra).
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Becsült "idegenvíz" aránya
[%]
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28. ábra – Csatornahálózatokban megjelenő „idegen víz” (pl. infiltráció, illegális csapadékvíz bevezetés)
aránya éves szinten, az éves, átlagos szennyvíz mennyiségének százalékában (29 adat kiértékelése alapján)
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29. ábra – Csatornahálózat tisztítás mértéke a teljes hálózathossz százalékában (35 adat kiértékelése
alapján)

5.5.2.5. Teljesítményértékelés, benchmarking
A megkérdezett vállalatok 26 %-a nem végez teljesítményértékelést, és nem is tervezi, hogy a
jövőben végezne. További 23 % jelenleg ugyan nem alkalmaz teljesítményértékelést, azonban a
jövőben tervezi végrehajtását. A vállalatoknak több mint fele (összesen 54 %-a) már jelenleg is
alkalmaz teljesítményértékelést: 31 % belső teljesítményértékelést végez, 23 % pedig olyan
benchmarking projektben vesz részt, melynek során teljesítményét más vállalatok teljesítményével
hasonlítják össze (30. ábra).
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Teljesítményértékelést végző vállalatok aránya [%]
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Nemvégez
teljesítményértékelést, és nemis teljesítményértékelést, azonban
a jövőben tervezi végrehajtását
tervezi végrehajtását

Belső teljesítményértékelést
végez

Részt veszbenchmarking
projektben, melyneksorán
teljesítményét más vállalatokéval
hasonlítjákössze

30. ábra – Teljesítményértékelést végző vállalatok aránya (32 válasz értékelése alapján)

5.5.2.6. Kutatás-fejlesztési igények
A munkacsoport feladata volt a vízmű vállalatoknak elküldött kérdőívek alapján konkrét kutatásifejlesztési igények meghatározása is. A kérdőívekben arra kértük a vállalatokat, hogy adott
témakörök esetén adják meg a kutatás-fejlesztés fontosságát 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol 0
jelenti azt, hogy nem látnak K+F igényt, míg a 10-es érték a kiemelt fontosságú K+F témakört
jelöli. Azt tapasztaltuk, hogy egyik szempont sem kapott kiemelkedően alacsony, vagy
kiemelkedően magas pontszámot, az átlagértékek többnyire 5,6 – 8,8 között változtak.
Csatornahálózatok esetében nem határolhatóak le annyira egyértelműen K+F témakörök, melyek
köré a magas átlagértékek tartoznak (ld.12. Táblázat), mint a vízellátó hálózatok esetén. A
válaszadók által javasolt témakörök száma lényegesen kisebb, mint a vízellátó hálózatok esetében
javasolt területek száma. Ezen témaköröket az 13. Táblázat foglalja össze. Az általunk megadott
K+F területek fontossági sorrendje, a javasolt területek, és a válaszadók által jelzett üzemeltetési
problémák alapján az alábbi területeket tartjuk kiemelt jelentőségűnek csatornahálózatok
témakörében:
• bűz problémák,
• korróziós folyamatok,
• nyilvántartások rendszere, ezek kapcsolata egymással, illetve egyéb szoftverekkel,
• rekonstrukció ütemezése,
• csatornahálózati hidraulika,
• csapadékvíz megjelenése az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornákban.
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Átlagos
pontszám

K + F terület – csatornahálózatok

7,00

A különböző rekonstrukciós forgatókönyvek gazdasági hatásai

7,00

Hálózat-tisztítás és a vízminőségből adódó üzemeltetési problémák (pl. bűz, korrózió) közötti
kapcsolat

7,06

A vezetéket körülvevő környezet jellegének nyilvántartó rendszere és annak kapcsolata
rekonstrukciót ütemező eszközzel

7,15

A hosszú-távú rekonstrukció ütemezés módszertanának kidolgozása

7,18

"Meghibásodás előrejelző" módszer kidolgozása

7,18

A hosszú-távú rekonstrukció ütemezése során figyelembe veendő műszaki szempontok

7,24

A meglévő hálózat öblítési, tisztítási módszerek továbbfejlesztése (pl. energiatakarékosság
szempontjából)

7,25

A megfelelő rekonstrukciós módszer kiválasztása, a rendelkezésre álló rekonstrukciós módszerek
gazdaságossági értékelése

7,35

Szennyvíz átemelők - bejelzés (távadás)

7,38

Állapotfelmérési adatok nyilvántartása

7,39

A hálózat elemeinek nyilvántartó rendszere és egyéb műszaki szoftver (pl. hidraulikai) kapcsolata

7,41

Az állapotfelmérések eredményeinek és a rekonstrukció ütemezésének kapcsolata

7,44

A meglévő állapotfelmérő módszerek továbbfejlesztése, beleértve a korróziós jelenségek vizsgálatát
is

7,56

Feliszapolódás megakadályozása

7,61

Csatornahálózat-hidraulikai modell kapcsolata többi szoftverrel (pl. térinformatikai nyilvántartó
rendszerrel)

7,67

A meghibásodások regisztrációjának kapcsolata egyéb (pl. meghibásodási adatokat kiértékelő)
szoftverrel

7,79

Új (kitakarás nélküli) rekonstrukciós módszerek kifejlesztése, illetve a meglévő módszerek
továbbfejlesztése

7,97

Új hálózat-tisztítási módszerek kidolgozása, külföldön már alkalmazott módszerek átvétele

8,00

Bűz problémák kiküszöbölése

8,12

Dugulások megakadályozása

8,18

Szennyvíz átemelők – energiatakarékosság kérdése

8,73

Hidraulikai szempontból kedvezőtlen vezetékszakaszok kijelölése (melyek közvetve pl.
korrózióhoz, bűzproblémákhoz vezetnek)

8,79

Csatornahálózat hidraulikai modellek
költséghatékonyság növelése céljából

8,88

Korróziós folyamatok keletkezése és megakadályozása

alkalmazása

energiafelhasználás

optimalizálása,

12. Táblázat – Csatornahálózatok: K+ F igények
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Probléma fontossága (0 –
10-ig terjedő skálán)

K+F igények, problémák
Szaghatás csökkentése

10

Beton korrózió

10

A hálózat elemeinek nyilvántartó rendszerével kapcsolatban: kapcsolat a műszaki
adatokat nyilvántartó szoftverrel

10

Meghibásodások regisztrációjának
nyilvántartási rendszerekkel

10

on-line,

digitális

kapcsolata

a

hálózati

Hagymafeldolgozás szennyvíz szaghatása (határérték alatt is)

10

Záporok és belvizek hatása az elválasztott rendszerű csatornákon

10

Szennyvízcsatornák szellőztetésének hatása (korrózió, bűz)

10

Házicsatornák kiszellőztetése

10

Levegőbevitel rothadás megelőzésére

10

A vezeték elemeinek nyilvántartó rendszerének kapcsolata hibanyilvántartó
szoftverrel

9

Vezeték rekonstrukciók

8

Meghibásodások
rendszerhez

regisztrációjának

hozzárendelése

a

műszaki

nyilvántartási

8

Különféle rekonstrukciós módszerek eredményeként kapott csatornák élettartam
összehasonlítása

8

Hálózati meghibásodások nyilvántartása és elemzése üzemzavar jellege, kárkép, hiba
ok szerint

7

A vezetéket körülvevő környezettel kapcsolatban: szükséges adatok összegyűjtése és
rendszerezése

5

Meghibásodások regisztrációjának kapcsolata LIBRA-val

n.a.

A vezetéket körülvevő környezettel kapcsolatban: az ágyazat állapotának mérése

n.a.

Élettartam meghatározás különféle csőanyagokra

n.a.

Üzemeltetési problémákkal kapcsolatban: csapadékvíz bevezetésének feltárása

n.a.

A hálózat elemeinek nyilvántartó rendszerével kapcsolatban:
közműtérkép frissítési rendszer, alaptérkép naprakész vezetése

n.a.

folyamatos

13. Táblázat – A válaszadók által megjelölt K+F területek, problémák
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5.5.3. Következtetések
A felmérés eredményeként a hazai helyzetről és a K+F igényekről kapott kép vízellátás esetében
határozottan, míg a vízelvezetés esetében kevésbé határozottan körvonalazott.
Vízellátó hálózatok tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a K+F igények egyértelműen az alábbi
témakörök köré csoportosulnak:
• rekonstrukció ütemezése,
o befolyásoló tényezők hatása,
o állapotfelmérések, vízveszteség vizsgálatok,
o hiba statisztika,
• hálózati vízminőségi problémák,
• hálózat-hidraulikai modellek különböző alkalmazásai.
Csatornahálózatok esetében a javasolt témakörök száma lényegesen kisebb, mint a vízellátó
hálózatok esetében. A nevesített üzemeltetési problémák alapján az alábbi területeket tartjuk
kiemelt jelentőségűnek csatornahálózatok témakörében:
• bűz problémák,
• korróziós folyamatok,
• rekonstrukció ütemezése,
• csatornahálózati hidraulika,
• csapadékvíz megjelenése az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornákban.
Megállapítható az is, hogy a nyilvántartási rendszerek területén a kutatási igény nem tűnik
kiemelkedően magasnak, azonban a nyilvántartásokkal kapcsolatban kaptuk a legtöbb
visszajelzést a szükséges alkalmazásfejlesztésekkel kapcsolatban.
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5.6. SWOT elemzés
5.6.1. A hálózatokra általában
Erősségek (S)
− A rendszerek működtetéséhez, létesítéséhez,
fejlesztéséhez szükséges technológiák, gyakorlati
tapasztalatok és tudás nemzetközi és részben hazai
forrásokból rendelkezésre állnak.

Gyengeségek (W)
− A víz- és csatornadíj megállapításában az
önkormányzatok érdekeltsége ellentmondásos: nincs
elegendő fedezet a karbantartásra, rekonstrukcióra,
esetenként a vízdíj (csatornadíj) bevétel nem a
vízellátás (csatornázás) területén hasznosul.
− Túl sok a víz- és csatornamű üzemeltető, többeknél a
szakképzett személyzet és a szakszerű üzemeltetés
hiányzik.
− Terjed a (nagyobb) városi közművek,
közszolgáltatások önkormányzati tulajdonú
holdingba szervezése, ami a bevételek
keresztfinanszírozásos felhasználásához vezet, és
ellenőrizetlenebbé válik a ráfordítás-arányos
díjkivetés.
− A hálózatnyilvántartások pontatlanok, hiányosak,
illetve a legtöbb esetben hiányzik a térinformatikára
épülő, a vagyongazdálkodást is megalapozó, korszerű
megoldás.
− Hiányzik a Víziközmű Törvény, és az annak
tervezetében található szabályozási mechanizmusok.
− A Víziközmű Törvényez kapcsolódóan a mai napig
sincs egységesen elfogadott közművagyon
meghatározás.
− Az alap és középszintű szakemberek szervezett
formájú képzésének intézményei nagyrészt
megszűntek. Egyre jobban érezhető a szakmunkás és
technikus hiány.
− Hiányzik a rendszerszemléletű megközelítés és pl. ez
okozza az elválasztott szennyvízcsatornákban a
szabálytalan bekötéseket és a csapadékos időszak
túlterhelését
− Hiányzik a csapadékvíz-gazdálkodás, a nem
összefüggő, kiépítetlen és „gazdátlan”
csapadékrendszerek miatt

Lehetőségek (O)
−
−
−
−
−

Víziközmű Felügyelet létrehozása.
Üzemeltető szervezetek alkalmasságának szigorúbb
feltételrendszere, és annak szigorúbb ellenőrzése.
Üzemeltető szervezetek integrációja.
Egységes
díj
megállapítási
szabályrendszer
kialakítása, bevezetése és központi ellenőrzése.
Hálózatrekonstrukció támogatására EU források
megszerzése.

Veszélyek (T)
−
−
−
−

A klímaváltozás következtében csökkenő készlet a
felszíni és partiszűréses vízbázisoknál.
A lakosság teherviselő képességének csökkenése.
A megkívánt, előírt színvonalú szolgáltatás nem
finanszírozható.
Az elmaradó fenntartási és rekonstrukciós munkák
miatt a szolgáltatási zavarok lépnek fel, környezeti
károk keletkeznek.
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5.6.2. Vízellátás, vízelosztás
Erősségek (S)
−
−
−

Megfelelő mennyiségű nyersvíz-készlet
A lakosság 95%-a csatlakozik a közműves
ivóvízhálózathoz
A szolgáltatott ivóvíz minősége közegészségügyi
szempontból alapvetően megfelelő; nem ismert,
hogy az ivóvíz fogyasztása tömeges mértékben
egészségkárosodást okozott volna

Gyengeségek (W)
−
−
−
−

Lehetőségek (O)
Lásd általános lehetőségek…

A klór a legelterjedtebb fertőtlenítőszer, klórozási
melléktermékek előfordulhatnak a szolgáltatott
vízben.
Az igényekhez (fogyasztáshoz) képest fölös
kapacitással rendelkező vízellátó hálózatok.
Vízminőségromlás az elosztó hálózatokban
Számos településen: elöregedett, rossz állapotban
lévő vízellátó hálózatok állnak rendelkezésre
Veszélyek (T)

−

−

Az évszakos ivóvíz fogyasztási eltérések és a
csúcsvízigény növekedése, a száraz időszakok
hosszának és megjelenési gyakoriságának
növekedése miatt: időszakos vízhiányok.
Tovább szigorodó előírások a szolgáltatott ivóvíz
minőségére vonatkozóan

5.6.3. Szennyvízelvezetés
Erősségek (S)
−
−
−
−
−

A nagyobb városok szennyvízcsatornázása kiépült.
A csatornaellátottság aránya jelentős mértékben
megközelítette a vezetékes ivóvízellátásét.
Megszűntek a szennyvíztisztító telep nélküli
csatornahálózatok.
Jelentős arányt ért el a szennyvíztisztító telepeken a
tápanyag eltávolítás, csökkent a felszíni vizek
terhelése.
Növekvő mértékű a szennyvíztelepi biogáz termelés
és hasznosítás.

Gyengeségek (W)
−

−

−
−

−

−
−

−

Az erőltetett ütemű szennyvízcsatornázás számos
esetben rossz minőségű kivitelezéssel készült,
üzemeltetési problémák, jelentős mennyiségű
csapadékvíz és infiltrációs víz megjelenése a
hálózatban.
Hiányzik a csatornahálózati vízhozammérés, ami
különösen az egyesített rendszerű hálózatoknál
akadályozza
a
dinamikus
számítógépes
modellezésre alapozott hálózati lefolyásszabályozás
kialakítását és annak üzemeltethetőségét:
Mérés, modellezés és lefolyásszabályozás hiányában
ismeretlen mértékű befogadó terhelések a
záporkiömlőknél.
Sok kistelepülés regionális rendszerbe kapcsolása,
többnyire túlméretezett hálózati elemekhez
(elsősorban átemelők) nitrogéneltávolítási és
szagproblémák jelentkezéséhez vezetett.
A
meglévő
szennyvíztelepek
üzemeltetési
problémák jelentkeznek, a telepeknek kb. Harmada
az elfolyó szennyvíz határértékeket nem tudja
teljesíteni.
Az
emisszió
és
immisszió
szabályozás
összehangolása hiányzik (befogadó határértékek –
VKI, terhelhetőség vizsgálatok)
Forráshiány:
mintegy
2000
kistelepülés
szennyvizének kezelése hiányzik és a mai támogatási
rendszerrel és technikai megoldásokkal nem, vagy
csak igen drágán oldható meg.
Az elvezető és tisztító rendszerek kihasználtsága
sok helyen alacsony a még mindig nem teljeskörű
rákötési hajlandóság miatt
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−

−

Lehetőségek (O)
−

Az csatornázási pályázati rendszer és a megvalósítás
felülvizsgálata, szigorúbb utóellenőrzés a pénzügyi
és a szakmai területen, a szükséges következtetések
levonásával.

Nagyszámú szennyvíztisztító telepnél megoldatlan a
szennyvíziszap hasznosítása (sok esteben az
elhelyezése is).
Szennyvízminőség ellenőrzést (önkontroll) sok
esetben az üzemeltetők saját maguk végzik: saját
mintavétel és laboratóriumi mérés saját laborban –
fennáll a visszaélés lehetősége.

Veszélyek (T)
−

−

−

A fejlesztésbe bevont települések méretének
csökkenésével rohamosan növekvő fajlagos
beruházási költségek, drágább és drágábban
üzemeltethető csatornázási rendszerek.
A rossz minőségben épült hálózatok élettartama
nem éri el a tervezettet, korai és költséges
rekonstrukciós munkák válnak szükségessé, melyek
fedezete a helytelen díjképzés és forráselvonás miatt
nem lesz meg.
Az új csatornahálózatok csaknem kivétel nélkül
műanyag csövekkel épültek, melyek valós
élettartama nem ismert, nagy a valószínűsége, hogy
az nem fogja elérni az árképzésnél figyelembe vett
50 évet: idő előtti rekonstrukciós igény, elégtelen
rekonstrukciós alap.

5.6.4. Csapadékvíz elvezetés
Erősségek (S)
−

Nincs

Gyengeségek (W)
−

−
−
−

−

−

Hiányzó csapadékvíz elvezetési koncepció, ad hoc
megoldások a jelentkező problémákra, amik a
későbbi hatékony rendszer kialakítást lehetetlenné,
vagy fölöslegesen drágává teszik.
A tervezési elvekben nem jelenik meg a városi
csapadékvíz szennyezettsége és annak csökkentési
megoldásai..
Néhány várostól eltekintve hiányzik a szakképzett
üzemeltető.
A csapadékvíz elvezető rendszer nem minősül
közműnek, üzemeltetés nincs, ha van legfeljebb
közmunka keretében, az ároktisztításban nyilvánul
meg.
Nincs díjkivetés (közműszolgáltatás hiányában
ennek jogi alapja sincs) a csapadékvíz elvezetésre,
nem képződik forrás a rendszer fenntartására,
hiányzik a lakosság anyagi érdekeltsége az illegális
szennyvízcsatornákba kötés megszüntetésére.
Nincs hatósági szabályozás a belterületi
csapadékvízzel jelentkező felszíni víz szennyezés
csökkentésére, a szennyezettség tényleges mértéke
monitoring hiányában nem is ismert.
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Lehetőségek (O)
Szakhatósági felügyelet
„Új” rendszerekkel (pl. szürke szennyvíz
újrafelhasználása, csapadékvíz felhasználása vízellátás
céljára, stb.) kapcsolatos kutatások előtérbe helyezése

Veszélyek (T)
A VKI intézkedési terveinek életbelépésével emisszió
csökkentési feladatok a települési csapadékvíz
bevezetésénél.
A klímaváltozás hatására extrém csapadékesemények

5.7. K+F célok és stratégiai megfontolások
A vízi közmű szolgáltatás azon közműszolgáltatások közé tartozik, amelyek természetes
monopóliumként működnek és fognak működni. Másrészt azonban ennek a közműnek
sajátossága, hogy a településeken élő lakosság egészségi állapota szempontjából alapvető
biztonsági kérdés a megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatás, és a vízelvezetés. A képet árnyalja,
hogy a díjaknak fedezniük kellene a szolgáltatás teljes költségét. Az elmúlt 20-30 évben a vízi
közmű szolgáltatásnak nem sikerült olyan működési környezetet kialakítani, amelyben ezek a
szempontok egyensúlyba kerültek volna. A kialakult helyzet oka, hogy a szükséges tudás és
ismeretek hiányában sem a tulajdonosok, sem a fogyasztók már régóta nem érdekeltek, vagy nem
ismerik fel érdekeltségüket a rendszerek hosszú távú működőképességének megőrzésében. A
tanulmányban bemutatott hazai helyzet rávilágít arra, hogy a települési vízgazdálkodáson belül a
legnagyobb vagyonértékkel rendelkező elosztó és gyűjtő hálózatok fenntartható színvonalú
működtetése jelentős állami beavatkozást, szerkezetátalakítást igényel, mivel napjainkra a
felhalmozódott felújítási és rekonstrukciós hiányok pótlása csupán a közműszolgáltatás díjából
közvetlen módon már nem tűnik megoldhatónak.
A vízi közmű szolgáltatás sajátossága, hogy a társadalom és a politika által közvetített
érdektelenség és igénytelenség egyre jobban hat a szakemberekre is. A szakemberek, mivel az
emberi társadalommal egyidős, tradicionális közszolgáltatásról van szó, hogy sokszor a már
meglévő tudás alkalmazásában is hiányosságok mutatkoznak. Az évszázadok alatt a szakterületen
felhalmozott tudásnak a hatékony alkalmazásával is gondok vannak. Eredmények ilyen esetben
várhatóan csupán a szigorú centralizált szakmai ellenőrzéstől és szükség esetén szankcionálástól
várhatóak.
Ennek érdekében rövidtávon a következő szakmai, szakmapolitikai feladatokat kell megoldani:
• Szakmai alkalmassági ellenőrzés, akkreditáció:
o üzemeltető szervezetek,
o kivitelező szervezetek.
• Az üzemeltetés finanszírozásának ellenőrzése.
• A felújítási és fejlesztési források megfelelő célú felhasználásának ellenőrzése.
• Szolgáltatás és ezen belül kiemelten a vízminőség ellenőrzési feladatok ellátása.
• A közműnyilvántartások vezetésére vonatkozó korszerű szabályozás létrehozása.
• Az EU és hazai központi források felhasználásának magas színvonalú, központi, szakmai
előkészítése.
A feltételek teljesülés esetén a K+F eredmények hasznosítására és ebből fakadóan a hatékonyság
növelésre is jóval nagyobb az esély.
A hazai és nemzetközi trendeket áttekintve, valamint a kérdőíves felmérés eredményei alapján
körvonalazódtak azok a K+F célok, illetve faladatok, melyeket rövidtávon kell megoldani:
• a víz és szennyvízszállítás és tárolás korróziós jelenségeinek feltárása, a korrózió káros
hatásai elleni védekezési módszerek víz szempontú tipizálása és elterjesztése;
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•
•
•

energetikai hatékonyság növelése;
hálózatmodellezési kultúra kialakítása és továbbfejlesztése;
digitális hálózat nyilvántartási rendszerek létrehozása,

Különösen a nemzetközi szakirodalomban felismerhető trendekkel összhangban célszerű
meghatározni a hosszú távú célokat és feladatokat:
• hálózatokban lejátszódó biológiai folyamatok feltárása, kutatása;
• hálózati vízminőség változások modellezési technikájának fejlesztése;
• vezeték és hálózat állapotértékelési módszerek fejlesztése és alkalmazása.
Mindezeken kívül kiemelt figyelmet kell fordítani a vízelvezetési területére és ezen belül is a
csapadékvizek okozta problémák megoldása tekintetében felhalmozott lemaradásokat kell
pótolni. Ez azért is sürgető feladat, mivel a klímaváltozással együtt járó szélsőséges
csapadékterhelések jelentős károkat okozhatnak a településeknek, a lakosságnak és rajtuk
keresztül a nemzetgazdaságnak. A feladatok hatékony megoldása ezen a területen különösen nem
képzelhető el megfelelő előkészítés és ennek első lépéseként K+F néllkül. A területen elvégzendő
K+F feladatok a következőkben foglalhatók össze:
•
•
•

a települési vízgazdálkodás rendszerszemléletű kezelésének elterjesztése;
a korszerű lefolyás szabályozási módszerek és technológiák kifejlesztése és alkalmazása;
a települési vízgazdálkodás és vízminőség-védelem integrált megközelítésű alkalmazása a
VKI szellemében, a klímaváltozás okozta szükségszerűség miatt.
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6. FELKÉSZÜLÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS OKOZTA VÁRTLAN
HATÁSOKRA ÉS FORGATÓKÖNYVEKRE
Munkacsoport vezető: Dr. Nováky Béla
6.1. Bevezetés
A globális klímaváltozás következtében változik hazánk éghajlata. Várható a hőmérséklet emelkedése, az
évi csapadék csökkenése és évszakos átrendeződése, a szélsőségek (pl. a nagycsapadékok) gyakoriságának
és intenzitásának növekedése. Hasonló változások várhatók nagyobb folyóink (Duna, Tisza, Dráva)
határokon túli vízgyűjtőiben. Az éghajlatváltozás hatással lehet a természetes vizeink állapotára, a
vízkészletekre és vízigényekre, a települési vízgazdálkodásra. A munkacsoport célja a Nemzeti
Víztechnológiai Platform (NVP) tárgyalt tevékenységi területei éghajlati érzékenységének feltárása és
értékelése; az éghajlatváltozás várható hatásainak stratégiai léptékű elemzése (az éghajlatváltozás és az
éghajlati érzékenység ismereteinek összekapcsolásával, figyelembe véve a bizonytalanságokat), összemérve
az éghajlatváltozás hatásának a súlyát más, nem éghajlati hatásokkal.

6.2. A jelenlegi helyzet bemutatása
A múltban több tanulmány készült az éghajlatváltozás hasznosítható vízkészleteket, és egyes vízigényeket
érő hatásairól. A hatásvizsgálatokat átfogó értékeléssel a Magyar Tudományos Akadémia stratégiai
kutatásai keretében készített „A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései” kötet (Somlyódy 2002) mutatja
be, egyes eredményeit az éghajlatváltozással érintett minden szakterületre kiterjedő VAHAVA-jelentés
(Láng et al. 2007). Az éghajlatváltozásnak a települési vízgazdálkodásra (vízellátás, csatornázás,
szennyvíztisztítás és elhelyezés) gyakorolt hatásaira átfogó szakirodalmat alig találni, kivétel a Magyar
Szennyvíztechnikai Szövetség lapjában, a Hírcsatornában megjelent tanulmány (Dulovicsné és Dulovics
2008), egyes kérdéseket (települések csapadékvíz elvezetése) tekintve a települési (integrált) vízgazdálkodás
jelenlegi helyzetét bemutató VITUKI tanulmánykötet (Gayer és Ligetvári 2006).
Kevés a hasonló céllal készült átfogó értékelés a nemzetközi szakirodalomban is. Általában jellemző, hogy
a vízgazdálkodási feladatok stratégiai tervezésében, az (integrált) vízgyűjtő-fejlesztési tervekben
mindinkább megjelenik az éghajlati és éghajlat-változási hatások figyelembevételének igénye. Ehhez
kapcsolódóan különösen a hidrológiai következmények terén végzett vizsgálatok száma növekszik,
Kevesebb éghajlati hatásvizsgálat ismeretes a Platform által tárgyalt szakterületeken: a vízellátás,
csatornázás, szennyvíztisztítás terén és különösen a technológiai ezek technológiai megoldásait illetően. Az
IPCC Negyedik Helyzetértékelő Jelentése (2007) is csak érinti ezeket a kérdéseket.
A fejezet áttekintést ad a hazánkban várható éghajlati változásokról, a Platform által tárgyalt szakterületek
éghajlati érzékenységének meglévő ismereteiről, és kísérletet tesz - a meglevő ismeretekre, részben
spekulatív megfontolásokra alapozva – egy éghajlati hatásmátrix összeállítására és bemutatására, ami jó
kiinduló pont a stratégiai kutatások tervezéséhez is. Meglévő ismereteink bemutatásánál követjük a víznek
az NVP által átfogott szakterületek közötti forgalmát (1. ábra), ami egyúttal megkönnyítheti a hatások
hierarchikus kapcsolódásában való eligazodásunkat.
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1.

ábra A települési vízforgalom

(Dulovics Dné, 2008 szennyvíz-forgalmi ábrájának felhasználásával)

6.2.1. Várható éghajlatváltozás
A globális melegedés elfogadott tény (IPCC 2007). Nagy valószínűséggel elfogadott tény az is, hogy a
melegedést az üvegházgázok (ÜHG) kibocsátásának az ipari forradalmat követő jelentős, gyorsuló ütemű
növekedése okozza. Valószínűsíthető, hogy a kibocsátás minden intézkedés ellenére folytatódik, a Föld
légkörének globális hőmérséklete a 21. század végére 2-5 °C-kal emelkedik. A globális melegedés hatással
van az ország éghajlatára. A várható hatásokat több hazai és nemzetközi projekt (e.g. PRUDENCE,
CLAVIER, CECILIA, PRECIS, REMO, ALADIN) vizsgálta és vizsgálja a globális éghajlati
forgatókönyvek leskálázásával (downscaling), regionális éghajlati forgatókönyvek készítésével. A hosszabb
távon várható változásokat a VAHAVA-projekt alapján készített Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2008)
mutatja be. A vizsgálatok szerint a hazánkban és a hazánkba belépő jelentős vízfolyások vízgyűjtőin
várható éghajlatváltozás főbb vonásai a következők:

•
•
•
•
•
•
•

az éghajlat melegebbé és szárazabbá (aridabbá) válik,
a hőmérséklet minden évszakban emelkedik,
várható az évi csapadék éven belüli átrendeződése: a téli csapadék növekszik, amikor a
csapadék mainál nagyobb hányada hull le hó formájában, míg a nyári csapadék csökken,
a Duna vízgyűjtőjében a vízjárás éven belüli kiegyenlítésében ma fontos szerepet játszó
gleccserek fokozatosan zsugorodnak,
növekszik az aszályos (vízhiányos) időszakok gyakorisága és hossza,
a hőmérsékleti szélsőségek (pl. a hőhullámok) gyakorisága és intenzitása növekszik,
a nagyintenzitású csapadékok gyakorisága és intenzitása várhatóan növekszik.
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A közelebbi időtávra (2020-2040. évek) készített hazai éghajlati forgatókönyvek (Bartholy et al., 2009)
szerint a hőmérséklet az évben és minden évszakban növekszik, a legnagyobb mértékben az Alföldön és
legkevésbé a Dunántúlon, az évi és évszakos csapadék inkább csökken (1. táblázat). A csapadék különböző
regionális klímamodellek alapján kapott előrejelzései nem csupán a változás mértékében, de előjelében is
eltérnek, a változások nem szignifikánsak, a természetes ingadozás következményei is lehetnek. A század végére
várható változásoktól eltérően a közelebbi jövőben a csapadék éven belüli jelentős átrendeződése nem
várható és a modellek alapján télen is inkább csapadék csökkenés valószínűsíthető.

Éves

Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

Hőmérséklet, °C

0,8 – 1,8

1,0 – 1,6

0,5 – 2,4

0,8 – 1,9

0,8 – 1,2

Csapadék, mm

(-40,8; +2,4)

(-15,9; +6,0)

(-15,0; +3,0)

(-4,8; +5,1)

(-22,8; +10,8)

1. táblázat. - Az éves és évszakos hőmérséklet és csapadék változás 2021-2040-re Magyarországra várható
mértéke a három regionális modell alapján az 1961-1990 időszakhoz viszonyítva
Növekszik az éghajlat szélsőséges jellege: a fagyos napok (Tmin < 0 °C) száma jelentősen csökken, a nyári
(Tmax > 25 °C) és I. fokú hőségriadós (Tközép > 25 °C) száma jelentősen nő, csökken a csapadékos napok
száma, és nő a száraz időszakok maximális hossza. A 20 mm-t meghaladó nagycsapadékok gyakoriságának
változása bizonytalan, egyes modell szerint nem zárható ki a növekedésük, különösen az északkeleti
országrészben. Statisztikai értelemben a szélsőségekkel kapcsolatos, s különösen a csapadékra vonatkozó
változások, többnyire nem szignifikánsak, ezek alapján csak óvatos következtetések levonására van
lehetőség.

6.2.2. Éghajlati érzékenység
6.2.2.1. Vízforrások
A vízellátás céljaira igénybe vehető vízforrásaink igen változatosak. A vízigények kielégítése döntően
felszín alatti vizekből történik, beleértve a parti szűrésű vizeket is, kisebb része felszíni vizekből, elenyésző
hányaduk forrásokból. A felszíni vízforrás lehet vízfolyás, tó vagy mesterségesen kialakított tározó. Az
igénybevett vízforrások jórészt a vízkörforgás során viszonylag gyorsan megújuló dinamikus víz, amelynek
időbeli alakulása (vízjárása) jól követi a csapadék és a hőmérséklet minden időskálájú változását, érzékeny
az éghajlatra. A vizek minősége főként az antropogén hatásokra (mezőgazdasági területek és
csatornázatlan települések bemosott szennyezései, tisztítatlan vagy nem kellően tisztított szennyvizek)
érzékeny, és ezekhez képest kevésbé az éghajlatra. Az éghajlati elemek vízminőségi hatása érvényesülhet
közvetlenül és a vízhozamon keresztül közvetve. Magasabb hőmérsékletnél a felszíni vizekben a kémiai és
biokémiai folyamatok gyorsulhatnak, romlanak a bakteriológiai hatások, a globális sugárzás erősödésével
együtt javítja a fotoszintézis feltételeit, és ez növeli a szervesanyag-képződést, fokozza az eutrofizálódást, a
folyókban csökkenti az oxigén-telítettségi koncentrációt, a kisvízi lefolyás és a hígulás csökkenésével együtt
rontja az oxigén-háztartást. A vízfolyások kisvizei tartósságának növekedése, a tavak és tározók
vízforgalmi dinamikájának csökkenése önmagában is kiválthatja, a vízhőmérséklet emelkedésével
párosulva erősítheti a vizek természetes öntisztuló képességének romlását, növekedhet az algásodás. A
vizek egyes minőségi tulajdonságának (szervetlenszén rendszer egyensúlya) változását a szén-dioxid légköri
koncentrációjának növekedése is kiválthatja.

6.2.2.2. Vízbeszerzés
A lakosság vízellátása a korai történelmi időkben szinte kizárólag felszíni vizekből közvetlen kivétellel
történt, a városiasodással a lakosság egyre inkább áttért a felszín közeli talajvizek, majd a természetüknél
fogva kiegyenlítettebb járású mélységi vizek használatára, amiért is ma általában kevésbé van kitéve az
időjárás változékonyságának. A felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz) kivételére szolgáló műtárgyak (kutak,
galériák) műszaki kialakítását a vizek hidrogeológiai tulajdonságai (vízadó réteg elhelyezkedése, áteresztő
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képesség, vízhozam) határozza meg. A víz beszerzése kutak esetében mindig, a felszíni vizek esetében
gyakorta a víznek energiát igénylő emelésével történik. A felszín alatti vízből történő vízbeszerzés érzékeny
lehet a vízszint éghajlati okokból bekövetkező süllyedésére: csökkenhet a kutakhoz áramló víz mennyisége,
növekedhet a vízemelés magassága, ami nagyobb energiafogyasztással és az üvegházhatást növelő gázok
növekvő kibocsátásával jár együtt. A parti szűrésű kutakra az éghajlat közvetett hatása érvényesülhet, a
kisvizek tartóssága ronthatja a víznyerés feltételeit. A téli időszak melegedése miatt csökkenhet a felszíni
vízkivételt megnehezítő jégjelenségek (úszó- és kásajég) gyakorisága és időtartama, azaz a téli időszakban a
felszíni víznyerés feltételei javulhatnak.

6.2.2.3. Víztisztítás
A víz tisztítása – ivóvíznél a vonatkozó előírások szerinti minőségi követelményt kielégítve fogyasztásra
alkalmassá tétele, ipari vizeknél a technológiai folyamat igényei (pl. hűtési célokra a vízlágyítás) szerinti
kezelése – különféle tisztítási eljárásokat foglal(hat) magába. Ilyen a mechanikai tisztítás, vegyszeres
kezelés, szűrés, vastalanítás és mangántalanítás, fertőtlenítés (csírátlanítás), a kellemetlen szagot és ízt adó
anyagok eltávolítása, a víz lágyítása, sótalanítás, arzénmentesítés, metánmentesítés, ammónium és
nitrátmentesítés, stb. Esetenként az előírásokban megengedett/megkívánt határérték maga is
hőmérsékletfüggő, pl. az ipari hűtővíznél nem engednek meg 15-20 °NK-nál magasabb változó
keménységű vizet. A víztisztításban elsősorban a kémiai és biológiai folyamatokon alapuló eljárások
lehetnek vízhőmérséklet függők. A mechanikai tisztítás kevéssé, főként a viszkozitás hőmérséklet
függősége miatt lehet érzékeny az éghajlatra. A kémiai víztisztításban a vízhőmérséklettől (is) függ pl. az
alap-derítőanyagok adagolandó mennyisége. A biológiai víztisztításban a vízhőmérséklet emelkedése
gyorsíthatja pl. a lassú szűrőkön a biológiai fedőhártya kialakulását. A víztisztításban gyakorta alkalmazott
oxidációs eljárások (pl. a vastalanítás és a mangántalanítás során), valamint a fertőtlenítés (csírátlanítás) is
vízhőmérséklet függő. A levegő hőmérsékletének növekedése önmagában hatással van az ózonos
kezelésnél szükséges ózonfejlesztésre. A hőmérséklet emelkedése a légkör szén-dioxid tartalmának
növekedésével együtt befolyásolja a természetes vizek mész-szénsav egyensúlyát, és ez növeli a savtalanítás
iránti igényeket. A víztisztító berendezésekben napfény hatására algásodás indulhat meg,
éghajlatváltozásnál fokozódó mértékben.

6.2.2.4. Vízelosztás.
A víznek a vízbeszerzésétől a fogyasztókig való eljuttatása általában zárt csőrendszerben történik,
esetenként vízemelők és víztárolók közbeiktatásával. A csővezetékek fektetési mélysége a fagyveszély, de
egyéb káros hatások (pl. a közlekedés okozta forgalom dinamikus hatásai) kivédésére legalább 1,20 m. A
téli hőmérséklet növekedése csökkenti a fagyveszélyt, emelkedhet a vezetékben szállított víz hőmérséklete,
ezért a minimális fektetési mélység csökkenhet a közlekedési forgalom meglététől függően. A vezetékben
szállított, és különösen a tárolóban ideiglenesen visszatartott víz hőmérsékletének növekedése fokozza a
biokorróziót, az algásodást, ami a vízfogyasztás csökkenése miatt egyébként hosszabbodó tartózkodási idő
miatt sok esetben ma is megfigyelhető, éghajlatváltozásnál fokozottabb mértékben. A melegedés
közvetlenebb hatásaként vélelmezhető, hogy a hőmérséklet emelkedése miatt a nyomócső-hálózatban
növekszik a biokémiai reakciók sebessége.

6.2.2.5. Vízfogyasztás
A vízellátó rendszer által kiszolgált teljes vízigény a fogyasztó nagyságát jellemző valamely naturális mutató
(települési vízellátásban pl. lakos szám, ipari vízfogyasztásban a termelés volumene), és a fajlagos
vízfogyasztás függvénye. A lakossági fajlagos vízfogyasztás jobbára nem éghajlati tényezőktől függ (lakások
komfortfokozata, vízellátás módja, technológia, vízdíj). Éghajlatra, a hőmérséklet emelkedésére elsősorban
a rövidebb időszakok (heti, napi, órás) vízfogyasztása, a „csúcsvízfogyasztás” érzékeny. Az ipari vízigények
közül főként a hűtővíz-igény éghajlatfüggő, ugyanakkor az igény erősen függ a hűtés alkalmazott
módszerétől is. Az öntözés fajlagos vízigénye erősen éghajlat érzékeny. A hőmérséklet emelkedése
áttételesen, a fokozódó tűzveszély miatt, hatással van a tűzoltó vízigényre.
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6.2.2.6. Használt víz, szennyvíz
A különböző vízhasználatban igénybevett víz egy része több-kevesebb minőségi változással visszajut a
természetes vízforrásba, esetleg a talajba. A szennyezés mértéke és a szennyvíz összetétele sokkal inkább a
technológiai folyamatoktól, azaz a nem éghajlati tényezőktől, mint az éghajlati tényezőktől függ. A
hőmérséklet emelkedése a szennyvizek hőmérsékletét emelheti, ami a csatornahálózatban a biokémiai
folyamatok gyorsulását, a könnyen bomló szerves anyagok részleges lebomlását (mineralizálódását), a
szennyvíz berothadását, és az ezzel járó szag és korróziós problémák gyakoribbá válásához vezethet. A
léghőmérséklet emelkedése miatt várhatóan nő a használt hűtővíz hőmérséklete, növekszik a befogadó
vizek hőszennyezése, amennyiben megmaradunk ezen a területen az egyenes vízhasználatoknál.

6.2.2.7. Csatornázás
A csatornázás feladata a települések területén keletkező szennyvizek és a települések területére hulló
csapadékvizek összegyűjtése és a környezet állapotát nem veszélyeztető elhelyezése. Ezeket a feladatokat,
különböző csatornázási rendszerek szolgálhatják ki, melyek klasszikus formái az egyesített és elválasztott
rendszerek, amelyekben a két feladatot egyetlen, vagy legalább két elvezető hálózati rendszer biztosítja.
Megjelentek a többszörösen elválasztott, fekete-, szürke-, sárga és barna, vagy az ipari technológiától függő
technológiai-, robbanásveszélyes- szennyvíz elvezető hálózatok is. A csapadék szennyezettségének
növekedése miatt kialakultak a javított (egyesített és elválasztott) csatornázási rendszerek, amelyek célja a
befogadók védelme a csapadék okozta káros szennyeződésektől és a tiszta csapadékvíz visszatartása,
továbbá esetleg újrafelhasználása.
A csatornahálózattal elvezetendő szennyvíz mennyisége függ a vízigénytől, még inkább a vízhasználat
formájától (vízforgatás, ismételt vízhasználat). Amikor a vízfogyasztás nő, akkor a szennyvíz ki bocsátott
mennyisége is növekedhet, kivétel ez alól az olyan eset, amikor a szürke szennyvíz újrafelhasználása folytán
csökken a kibocsátás a természeti környezetbe, vagy a szennyvizet más okból újrahasznosítjuk. A
szennyvíz összetétele alapvetően a használat formájától függ. A csatornában szállított szennyvíz, az
összetételétől függően károsíthatja a csatorna állagát (pl. a szigetelését). Különösen káros lehet az ipari
szennyvíz, de káros hatásúak a túlságosan meleg (>40 °C) szennyvizek is, amelyek a csatorna anyagától
függően károsíthatnák a csatornát, és a befogadót az egyesített rendszerek záporkiömlőinél, vagy pl. a
szennyvíztisztító telepek műtárgyait (ami a bitumenszigetelést károsíthatja). A károk megelőzése érdekében
a csatornahálózatba 40°C –nál kisebb hőmérsékletű víz vezethető. A csatornába bevezetett szennyvíz
állapota a tisztítótelepnél vagy a befogadónál függ a szennyvíz utazási idejétől, a levegővel érintkezés
idejétől és módjától, és a vízhőmérséklettől. Hosszú, kis lejtésű csatornáknál még a normális szennyvízhőmérsékletnél is (10-14 °C) megindulhat a rothadási folyamat, ha a friss szennyvíznek a csatornában való
tartózkodási ideje meghaladja a 6-8 órát. A rothadás során meginduló anaerob lebomlási folyamatok során
a szennyvíz fekete, undorító, rossz szagú (H2S, merkaptánok, stb.) lesz, a rothadásnak induló szennyvíz a
biológiai tisztítást (vagy öntisztulást) megnehezíti. Éghajlatváltozás esetén a hőmérséklet emelkedésével a
csatorna- és nyomócsőbeli szállítás során növekedhet a biokémiai reakciók sebessége és a szag-emisszió.
A települési csatornahálózat sokszor a csapadékvizeket is összegyűjti, és vezeti a befogadóba. Az önálló
csapadékelvezető és az egyesített rendszerű csatornahálózatot a lefolyó csapadékvíz mennyisége alapján
méretezik. A méretezés alapja a mértékadó fajlagos csapadékintenzitás, ritkábban a hóolvadási intenzitás.
A hóolvadásból eredő lefolyás a nagyobb kiterjedésű vízgyűjtőn lehet mértékadó, főleg talajfagyok estén. A
nagycsapadékok figyelembevételénél a csatornahálózat méreteit az intenzív csapadékok statisztikai
elemzésén alapuló mértékadó terhelés (IDF-görbe) határozza meg más nem-éghajlati tényezőkkel (pl.
burkolt felületek aránya) együtt. A méretezés tehát csapadék-függő, a mértékadó nagycsapadék
változásával változik a csatornák szállítóképessége, a záportározók mérete. A csatornahálózatba jutó
csapadékvíz maga is sok esetben szennyezett, a lefolyás során tovább szennyeződik, és ez növeli a
csatornák szennyezőanyag terhelését. A csapadék intenzitás növekedése nagyobb lökésszerű hidraulikai
terheléseket okozhat, aminek következménye az iszap fokozottabb kimosódása és a tisztítási hatásfok
csökkenése. A téli csapadék növekedése miatt nő az idegen vizek nagyobb terhelése, és ez várhatóan hűti a
szennyvizeket, ami szennyvíztisztító telepeken a tisztítás-technológiában tartózkodási idő növekedést,
energia felhasználási többletigényt okoz, ugyanakkor az oxigénbevitelre aerob folyamatok esetén
kedvezően hat.
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A fenti összetett folyamatok miatt törekedni kell a vízgyűjtőterület fedettségének csökkentésére, a
beszivárogtatásra, a párologtató képesség növelésére zöldtetők, zöldfalak, és zölddel kombinált közlekedési
területek (pl. zöld villamosvasúti pályák, járdaszigetek és járdafásítás) kialakítására, vagyis az eredetit
megközelítő lefolyási viszonyokat biztosító vízgyűjtőterületre.

6.2.2.8. Szennyvíztisztítás
A szennyvíztisztításnak, az előkezelést követően, három fokozata lehetséges. Az első fokozatban a
fizikailag elválasztható, ülepíthető anyagokat távolítják el mechanikai úton. A másodikban, a biológiai
tisztítás során a szennyvízben lévő mikroorganizmusok elszaporítása és tevékenységük fokozásával
lebontják és ásványosítják a szerves szennyezőanyagokat aerob vagy anaerob körülmények között. A
harmadik fokozatban a biológiai tisztítást követően a szennyvízben maradt oldott ásványi anyagokat,
különösen növényi tápanyagokat, valamint a mikroszennyezőket távolítják el. A szennyvíztisztítás számos
technológiai megoldása, főként biológiai eljárásai érzékenyek az időjárásra, elsősorban a hőmérsékletre, és
az éghajlatváltozás magukra a technológiákra is hatással lehet. Ezen hatások tekintetében ismereteink
erősen korlátozottak, éghajlati hatásvizsgálatok nem vagy alig készültek. Az éghajlatváltozás lényegében
alig van hatással a mechanikai tisztításra, de érintheti a biológiai és a vegyszeres tisztítást. A biológiai
tisztításban végbemenő biológiai reakciók, folyamatok sebessége függ a szennyvíz hőmérsékletétől. Oxigén
jelenlétében a lebomlást aerob baktériumok végzik, a lebomlás sebessége hőmérséklet-függő: minél
magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb a lebomlás (2. ábra). Az anaerob lebontásban fontos szerepet
játszó metánbaktériumok különösen érzékenyek a hőmérséklet változására, tevékenységük két
hőmérsékleti tartományban igen aktív, a mezofil (30-35 °C) és termofil (50-60 °C) tartományban. Ez
utóbbi tartományban növekszik a toxikus hatásokkal szembeni érzékenység. A léghőmérséklet emelkedése,
és a szennyvízhőmérséklet növekedése általában kedvezően befolyásolja a tisztítási hatásfokot. A biológiai
tisztítás különböző technológiai eljárásai is hőmérséklet-függők. A biológiai csepegtetőtestekben a
lebomlás sebessége függ annak (zárt vagy nyitott) kialakításától is. Nyitott rendszerben, aerob körülmények
között a lebomlás sebessége 10 °C-on csak fele, harmada a 20 °C-on mért értéknek. A szennyvíz
hőmérséklete azért fontos, mert a különböző szervezetek eltérő hőmérséklet fejtik ki tevékenységüket
optimálisan, valamint szüntetik be azt: a lárvák, férgek 10 °C alatt, a baktériumok 4 °C alatt, esetleg 0 °C
közelében. A szennyvíztisztító (stabilizációs) tavak között az egész évben működök éghajlati adottságunk
miatt csak fakultatív jellegűek lehetnek. Az ilyen tavak méretezése a szennyvizek általános tulajdonságai
(napi hozam, a BOI5) mellett a szennyvíz hőmérsékletét is figyelembe veszi. A méretezés igen érzékenyen
reagál a hőmérséklet változására. A téli időszakban, 4 °C esetére való méretezés 3-4-szerte nagyobb
térfogatot eredményez, mint a nyári 20 °C értékre történő méretezés. Az éghajlat mediterránosodása
kedvezőbb feltételt jelenthet az aerob tavaknak. (nem rendelkezünk.)
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Napjainkban a szennyvíztisztítási követelmények a szervesanyag eltávolításon túl előírják a nitrogén és
foszfor vegyületek nagymértékű eltávolítását is az eutrofizáció megelőzése érdekében. A nitrogén
eltávolítás két lépcsőben – nitrifikáció és denitrifikáció – történik. Mindkét részfolyamat függősége a
hőmérséklettől nagyobb mértékű, mint a szervesanyag eltávolításé. Ezért a felmelegedés nagyobb hatást
gyakorol, az eltávolításra. Pozitív mind két részfolyamatnál, mert a mikroorganizmusok élettevékenysége a
nagyobb hőmérsékleten felgyorsul, míg a nitrifikáció során az oxigén bevitelnél negatív, a nagyobb
hőmérsékleten romlik a bevitel hatékonysága. A foszfor eltávolításnál a helyzet a hőmérsékletnövekedéssel
javul.

6.2.2.9. Szennyvízelhelyezés
A tisztított szennyvizek felszíni vizekbe vezetése esetén számolni lehet azzal, hogy a tisztítás a befogadó
vízben fejeződik be, a víz természetes öntisztuló képessége révén. Az öntisztuló képesség függ a
vízhőmérséklettől, ami befolyásolja a telítettségi oxigénkoncentrációt, és a vízhozamtól, mindkettő
közvetlenül vagy közvetve érzékeny az éghajlati tényezőkre, a hőmérsékletre és a csapadékra. A víz
természetes öntisztuló képessége meghatározó a bevezetett tisztított szennyvíz megengedhető határértéke,
végső soron a tisztítás hatásfoka tekintetében. Valószínűsíthető, hogy a természetes befogadó vizeinkben
várható minőségi változások, mindenekelőtt az öntisztuló képesség romlása – más nem éghajlati
tényezőkkel együttesen - kikényszeríti a befogadókba tisztítást követően beeresztett szennyvizek egyes
komponensei határértékének módosítását, a beeresztett szennyvizek fokozottabb mértékű tisztítását,
mindezekkel együtt közvetetten hatással lehet a szennyvíztisztítás technológiáira. A szennyvizek talajba
elhelyezésénél, és az ideiglenes vízfolyásokba vezetésénél a határértékek lényegesen eltérnek a felszíni
állandó vizekre érvényes határértékektől. Az éghajlatváltozás esetén növekszik az ideiglenes vízfolyások
száma, több ma, az állandó vízfolyás kategóriába tartozó vízfolyás sorolódhat át az ideiglenes vízfolyás
kategóriába. Az időszakos vízfolyások számának (hosszának) növekedése fokozza a tisztítási igényt. Az
állandó vízfolyások vízhozama csökken, a hőmérséklet nő különösen a nyári időszakban, ami negatív
hatással lesz az öntisztuló képességre. A befogadók tartósabb kisvizei, az öntisztuló képesség csökkenése
kikényszerítheti a fokozottabb szennyvíztisztítást, további tisztítási folyamatok (szűrés, ozonizálás)
bevezetését igényelheti, növekedhet a hibrid biofilmes és membrános biológiai technológiák alkalmazása
iránti igény. A fokozott tisztítási igény azonban növeli a telepi energia felhasználását, ez pedig az
üvegházhatású gázok (CO2, NOx, CH4) kibocsátását. A szennyvizek ma is esetenként hasznosításra
kerülnek növényi kultúrák esetén. Szerepük növekedhet, mivel a vízkészlet fogyását részben
ellensúlyozhatja, kiválthatja a vízfelhasználást. Ennek fokozott jelentősége van a Duna-Tisza közén, ahol
kedvező talajviszonyok lehetőséget nyújtanak a szennyvizek talajba-szivárogtatásra, amivel az ariditás
növekedése miatt már ma is tapasztalható talajvízszint csökkenés ellensúlyozható, illetve megállítható, a
biológiai tisztítást biztosító aránylag nagy talajréteg a lecsökkent talajvízszint miatt ugyanis jelentős
szennyezőanyag eltávolítást eredményezhet.

6.2.2.10. Iszapkezelés és elhelyezés
Az iszapkezelés első folyamata a víztartalom csökkentése, amelynek több módja lehet. Az iszap
természetes víztelenítése csak a legkisebb kapacitású telepeken – stabilizáció után –képzelhető el. Az
éghajlatváltozáskor a párolgás nő, ami a szárítás idejének csökkenését eredményezheti és a méretezést is.
Nagyobb (LE > 25 000) szennyvíztisztító telepeken az iszapkezelés gazdaságos változatát az anaerob
rothasztás jelenti, mely során a szervesanyagból biogáz termelődik. Ez az egyik lehetőség (a másik a
szennyvízhőtartalmának kihasználása hőszivattyúval) a szennyvízből megújuló energiát termelni. Mindkét
lehetőség a fosszilis energia hordozók kiváltásával kedvező hatású a környezetre. A iszapelhelyezés
vonatkozásában a mezőgazdasági elhelyezést kell megcélozni, mégpedig az energia növények
talajjavítására, trágyázására.
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6.2.3.

Éghajlati hatások

Mai ismereteink alapján az éghajlatváltozás települési vízgazdálkodásra gyakorolt várható hatásai a
következőkben foglalhatók össze:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A hasznosítható felszíni és felszín alatti vízkészlet csökken, növekszik a vízkészletek
kihasználtsága, a vízfogyasztók közötti versengés a vízért, romlik a vízellátás biztonsága
Nő az időszakos vízfolyások hossza, az itt elhelyezett szennyvizek tisztítása iránti igény
A felszíni vizekben a kémiai és biokémiai folyamatok gyorsulnak, nő az eutrofizálódás,
romlanak a bakteriológiai hatások, erősödik a víz/vízi élővilág által közvetített (waterborn) fertőző betegségek kockázata
A természetes vizek minősége romlik, csökken a felszíni vizek öntisztuló képessége, főleg
a nyári kisvizek idején, ami kikényszerítheti a beeresztett szennyvizek fokozott tisztítását,
a tisztítást követően beeresztett szennyvizek egyes komponensei határértékének
módosítását
A légköri szén-dioxid növekedése várhatóan hatással lesz a tavak egyes vízminőségi
mutatójára (sótartalom, ion-összetétel), de nem ismeretes, milyen hatással lesz a biológiai
anyagforgalmi folyamatokra, az eutrofizációra
A mezőgazdasági (öntözés, halastó), az ipari vízigények közül a hűtővízigény növekedhet,
a településeken növekszik a rövidebb idejű (heti, napos, órás) csúcsvízfogyasztás
A vízkivételek feltételei inkább romlanak a felszín alatti (süllyedő vízszint, vízutánpótlás
csökkenése), a parti szűrésű (vízszint csökkenés a mederben, romló vízminőség) vizekre,
javulhatnak a felszíni vizekre (téli vízkivétel) telepített műveknél
A vízkezelés kémiai és biológiai eljárásai hőmérsékletfüggők. Kevés ismeretünk van arról,
hogy az éghajlatváltozás miként befolyásolja a vizek, elsősorban az ivóvíz kezelésével
szembeni igényeket, a vízkezelés technológiáit
A hőmérséklet emelkedése a légkör szén-dioxid tartalmának növekedésével együtt
befolyásolja a természetes vizek mész-szénsav egyensúlyát és ez növeli a savtalanítás iránti
igényeket
A vízelosztó (nyomócső) hálózatban növekszik a biokémiai reakciók sebessége, fokozódik
a biokorrozió (biofilm), az algásodás, általában a másodlagos szennyeződés veszélye
A melegedés miatt csökkenhet a csővezetékek minimális fektetési mélysége
A szennyvízhőmérséklet várható emelkedése a csatornahálózatban gyorsítja a biokémiai
folyamatokat, elősegíti a könnyen bomló szerves anyagok részleges lebomlását, a
szennyvíz berothadását, növeli a szag és korróziós problémák kockázatát
A települési vízgyűjtőkön a heves árhullámok gyakorisága és intenzitása nő, ami növeli a
vízkárok kockázatát, a térszín alatti létesítmények (pincék, mélygarázsok) elöntésének
veszélyét
A hirtelen lefutású, heves árhullámok gyakoribbá válnak, a településeken nő a lökésszerű
csapadék- és szennyezőanyag terhelés kockázata, az iszap fokozottabb kimosódása, a
tisztítási hatásfok csökkenése
A biológiai szennyvíztisztítás tisztítás egyes technológiai eljárásai hőmérsékletfüggők. Az
éghajlatváltozás hatásairól kevés ismeretünk van, a hőmérséklet növekedése általában
kedvezően befolyásolja a tisztítási hatásfokot
A hőmérséklet növekedése a nitrogén eltávolítására egyaránt lehet kedvező (növekszik a
mikroorganizmusok élettevékenysége), és kedvezőtlen (az oxigénbevitel hatékonysága
romlik), a foszfor eltávolítására egyértelműen kedvező
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•
•
•
•

A természetes vizek öntisztuló képességének romlása miatt a befogadókba vezetett
szennyvíz fokozottabb tisztítását (szűrés, ozonizálás) igényelheti, nőhet a hibrid biofilmes
és membrános biológiai technológiák alkalmazása iránti igény
A növekvő párolgás miatt az iszap szikkasztóágyon történő való elhelyezésének feltételei
javulhatnak (szikkasztás ideje csökken, kisebb szikkasztóágy)
Növekszik a vízellátás, szennyvíztisztítás költsége és a várhatóan növekszik a vízdíj
A települési vízgazdálkodás energiaigénye, elsősorban a vízkiemelés és szennyvíztisztás
fokozódó energiaigényessége miatt, növekszik, ami növeli az üvegházhatású gázok
(ÜHG) kibocsátását

Szakterület

Hatás

Vízkészletek

Hasznosítható vízkészlet csökken (- )

és befogadók

Kisvizek tartóssága nő (-)

Szakterület
Vízigények

Hatás
Öntözési vízigény
Hűtővízigény nő (-)
Települési
nő (-)

Vízkészletek kihasználtsága nő (-)
Időszakos vízfolyások hossza nő (-)

nő

csúcsvíz-fogyasztás

Addicionális
hatások
növekvő vízdíj (-)

Vízminőség romlik, öntisztuló képesség csökken
(-)

(-)

(pl.

Felszíni alatti és parti szűrésű vizek kivételeinek
feltételei romlanak (-)
A víz által közvetített (water-born) fertőző
betegségek kockázata nő (-)
Vízkezelés

Hőmérsékletfüggő folyamatok

Vízelosztás

Víztisztítási technológia változhat

Fektetési mélység csökken (+)
Reakciósebesség nő (-)
Biokorrózió (-)
Biofilm. algásodás, másodlagos
szennyezés (-)

Csatornahálózat,

Szennyvíz összetétele, mennyisége

záporvíz

Hőmérséklet, rothadás, szag-emisszió (-)
Korrózió, biokorrózió (-)

Szennyvíztisztítás,
elhelyezés és
iszapkezelés

Befogadó hatások (-)
Határértékek szigorodása (-)
Szag (bűz) hatás nő (-)

Mértékadó csapadékterhelés (-)

Energiaigény nő (-)

Lökésszerű szennyvízterhelés nő (-)

Növekvő ÜHG kibocsátás (-)

Záportározás (-)

Hasznosítás (+)

Térszín alatti építmények elöntési kockázata (-)

Szikkasztás (+)

Szerves anyagok lebomlása (+)
Tisztítási hatásfok javulhat (+)

Az éghajlatváltozás hatásai a települési vízgazdálkodásra
[(–) negatív várható hatás, (+) pozitív várható hatás]
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6.3. Kutatás-fejlesztési javaslatok
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

a nemzeti Víztechnológiai Platform által tárgyalt szakterületek éghajlati érzékenységének
alaposabb, minősített (számszerűsített, kategorizált), példákkal megvilágított feltárása,
az éghajlatváltozásnak a Platform által tárgyalt szakterületeit érintő hatásvizsgálatai terén a
nemzetközi trendek részletesebb feltárása és értékelése,
a hazánkban várható éghajlatváltozás és az éghajlati érzékenység ismereteinek
összekapcsolásával az éghajlati szakterületenkénti hatásainak (a hatásmátrixnak)
részletesebb, pontosabb kifejtése,
az éghajlatváltozás hatása a vízjárásra, a kisvizek tartósságára, a befogadó vízfolyások
öntisztuló képességére, terhelhetőségére, a határértékekre, a fokozott szennyvíztisztítás
iránti igényekre,
az éghajlatváltozás hatása a felszín alatti vizekre a kitermelés korlátaira (ökológiai vízigény,
meder víztáplálása) való tekintettel. A regionális hidrogeológiai modellek fejlesztése,
az éghajlatváltozás következtében várható a felszíni vízkészletek csökkenése, valamint a
felszín alatti vizek közül a karszt és parti szűrésű vízkészletek csökkenése is. Ezzel
kapcsolatosan egyik feladat annak megvizsgálása, hogy az adott vízmű rendelkezésére áll-e
egy olyan tartalék/távlati vízbázis, vagy újrahasznosítási lehetőség mellyel a vízkészlet
csökkenéséből fakadó hiányt pótolni tudja, ugyanakkor fokozott vizsgálatok szükségesek
az újrahasznosított vízforrások környezetre gyakorolt hatásainak megismerésére,
nem-cselekvés esetén (alkalmazkodás hiányában) jelentkező vízkészlet-vízigény
konfliktusok természetének, helyeinek, okainak és súlyosságának feltárása, a cselekvés
szükségességének meghatározása,
a konfliktus feloldás lehetőségei a hasznosítható vízkészletek növelésével, a vízfogyasztói
szokások változtatásával (takarékosság, vízhasználat hatékonysága, a vízfogyasztás
szerkezete, technológiai fejlesztések) a társadalmi szerveződés különböző szintjein
(egyének, települések, régiók, ágazat), a megoldások (műszaki, gazdaságossági, környezeti)
korlátai,
az évszakos ivóvíz fogyasztási eltérések és a csúcsvízigény növekedése, a száraz időszakok
hosszának és megjelenési gyakoriságának növekedése miatt: időszakos vízhiányok.
az ország területére érvényes csapadék függvények felülvizsgálata, az éghajlatváltozás
hatása a mértékadó tervezési csapadék-függvényekre (IDF), a csapadékfüggvények területi
differenciálása,
az éghajlatváltozás várható hatásai a platform által tárgyalt szakterületek (vízkezelés,
vízelosztó hálózat, csatornázás, szennyvíztisztítás) technológiáira. A technológiai
fejlesztések hatása a melegedést okozó üvegházgázokra (feedback hatás),
az éghajlatváltozás egyes közegészségügyi vonatkozásai (vizek által terjesztett
mikroszennyezők pl. THM, gyógyszer, hormon maradványok és fertőző betegségek,
korábban nem tapasztalt betegségek megjelenésének lehetősége),
felszíni víztisztítók (folyók) esetében a vízmennyiség pótlása érdekében meg kell vizsgálni
az előtározás és újrahasználat (pl. talajvízdúsítás stb.) kialakításának lehetőségét. Felszíni
vizeknél probléma lehet még, hogy a hosszan tartó kisvizes időszakok befolyásolják a víz
minőségét (pl. hőmérséklet emelkedése, magasabb algaszám), amely a technológia
módosítását teheti szükségessé,
parti szűrésű vízbázisok esetén szükség lehet hátoldali vízpótlásra, melyet pl. a felszíni víz
előtisztítását követő talajvízdúsítással lehet biztosítani. Az ilyen vízbázissal rendelkező
vízműveknek szintén célszerű felkészülni egy ilyen technológia megvalósítására (szükséges
terület biztosítása, előtisztító telep létesítése).
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7. TECHNOLÓGIAI VIZEK KEZELÉSE
Munkacsoport vezető: Dr. Mizsey Péter, Budapesti Műszaki Egyetem,
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Technológiai vizek,
szabályozás
7.1. Bevezetés
A különböző ipari technológiákban jelentős mennyiségű vizet használnak fel. Ezek egy jelentős
részét recirkuláltatják, viszont jelentős az ú. n. átfolyó víz mennyisége, mely ennek következtében,
víztechnológiai szempontból, egyrészt mint vízigényt másrészt mint szennyezett víz kibocsátást
jelent. Ezek az ú. n. technológiai vizek különlegesek, ugyanis ezekre a sokféleség mind
alkalmazásban, mind mennyiségben, mind az esetleges szennyezőkben jellemző tényező.
A technológiai vizek alapvetően két fő csoportra oszthatók:
•
•

bemeneti technológiai vizek vagy ipari vizek
kimeneti technológia vizek, vagy hulladékvizek.

A bemeneti technológiai vizek az ipari technológiákban alkalmazandó vizeket jelentik A
technológiai bemeneti vizek felhasználói az erőműipar, a gépipar, vegyipar, élelmiszeripar és más
iparágak mellett a mezőgazdasági és más technológiai rendszereket üzemeltető egységek. A fejlett
ipari országokban a közvetlen ipari vízfelhasználás közel azonos nagyságrendű az ivóvíz
termeléssel, a mezőgazdasági felhasználással, míg a hőerőművek vízfelhasználása fentieknek
mintegy háromszorosa és döntően hűtővíz felhasználásban jelenik meg.
A kimeneti technológiai vizeket sokszor tévesen szennyvizeknek nevezik, azonban ezek
jellegükben erősen eltérnek a köztudatban „szennyvíz” néven szereplő fogalomtól. Ezek a vizek
általában olyan iparágakban mint pl. finomkémia, elektronika, autógyártás, keletkeznek, ahol
nagymennyiségű, elsősorban szerves szennyezők kerülnek a vízbe. Ezek mennyisége sokszor
olyan jelentős, hogy a víz Kémiai Oxigénigénye (KOI) több százezer mg O2/lit is lehet.
Ugyanakkor a szerves halogénvegyületek (AOX) mennyisége is jelentős. A csatornázási értékek
KOI: 1000 mg O2/lit, AOX: 8 ppm.

7.2. Jelenlegi gyakorlat, problémák és célok
A bementi technológiai vizeknél alapvető probléma a megfelelő minőségű és mennyiségű
bemeneti víz folyamatos gazdaságos és környezetbarát biztosítása. A felszínről kiinduló
környezeti szennyezések hatására egyre szűkül a felszíni és felszín közeli ipari vízforrásokból
kinyerhető olcsón és környezetbarát módon kezelhető és felhasználható vizek mennyisége. Erre a
problémára a felszíni szennyeződési folyamatok korlátozása mellett két alapvető lehetőség adódik
megoldásként: a hatékonyabb, egyúttal költségesebb előkezelési technológiák bevezetése,
valamint a mélyebb rétegekben hozzáférhető, még nem szennyezett vízforrások, ugyancsak
költséges felhasználása. A technológiai bemeneti vizek a felhasználástól függően előkezelést, ún.
kondícionálást igényelnek.
Az erőművi hűtővizekkel szemben fontos követelmény a lebegőanyag tartalom megfelelő szintű
eltávolítása, a kiválások és a mikrobiológiai károk elkerülése. Technológiáktól függően szükséges a
bemenő nyersvíz lebegőanyag tartalmának részleges, vagy teljes eltávolítása ülepítéssel, szűréssel,
derítéssel, koagulációs-flokkulációs, vagy membrántechnikai eljárással. Fontos a sótartalom
részleges vagy teljes eltávolítása, az alumínium feldolgozó iparban az alacsony sótartalmú hűtővíz
alkalmazása kiküszöböli a sókiválás révén keletkező foltosodást. A kazánok tápvizei és számos
más technológia bemenő vizeiben a sótartalom minimalizálása mellett fontos tényező a víz pH-ja,
a korróziós károk megakadályozása pH-szabályozással, adalékok alkalmazásával. Számos
124

technológiai bemenő víz gáztartalma korlátozott, mikrobiológiai sterilitása alapvető követelmény.
A technológiai bemenő vizek termelése és szolgáltatása során alapvető feladatok:
•
•
•
•
•
•

az elosztóhálózat üzemeltetése és karbantartása,
a saját fogyasztói hálózat üzemeltetése és karbantartása,
megfelelő mennyiségű és minőségű ipari víz folyamatos biztosítása, az iparivíz-mű
üzemeltetése,
a társfogyasztói hálózat műszaki – szakmai ellenőrzése,
fejlesztések és átalakítások szolgáltatói engedélyezése,
rendkívüli események, meghibásodások esetén a szükséges intézkedések megtétele.

A kimeneti technológiai vizeknél hatékony csővégi hulladékkezelés szükséges a közvetlen
kibocsátás helyett. A csővégi hulladékkezelési módszerek esetében fontos ügyelni az esetlegesen
visszanyerhető anyagokra ill. azok recirkulációjára. Szennyvizek esetében szerves szennyezők
eltávolításakor, általában a biológiai szennyvíztisztításra gondolunk, melyet mechanikai
műveletekkel kombinálhatnak. A biológiai szennyvíztisztítás egyrészről tipikus csővégi
hulladékkezelés, melynél a recirkuláció szinte teljesen lehetetlen, másrészről pedig nem mindig
alkalmazható mivel műveleti korlátai vannak. Lakott területeken az önkormányzatok sem engedik
alkalmazását az esetlegesen hiányzó védőtávolság miatt. Ezért vegyipari üzemekben, különösen
lakott településeken lévő üzemek esetében, más vízkezelési alternatívákat is figyelembe kell venni,
pl. fiziko-kémiai módszereket. Mivel a hulladékégetés kizárja a recirkuláció lehetőségét, u. akkor
jellegzetesen szennyező eljárás és vizes hulladékok esetében drága is, ezért ez a legkevésbé
előnyben részesítendő megoldás.
A szóba jövő fiziko-kémiai módszerek közé tartoznak azok az elválasztó egységek, melyek
működése a relatív illékonyságok különbözőségén alapul. Ha a szerves szennyező anyag(ok)
illékonyabb(ak) mint a víz (volatile organic compounds, VOC), vagy heteroazeotropot
formál(nak) a vízzel, akkor a desztilláció valamelyik alternatíváját, pl. sztrippelés, rektifikálás,
egyszerű lehajtás, sikerrel alkalmazhatjuk. Ezek a fiziko-kémiai módszerek rendelkeznek azzal az
előnnyel, hogy a kérdéses szerves szennyező komponensek visszanyerhetők és
újrahasznosíthatók. Amennyiben nem-illékony szennyezések is vannak a hulladékvízben, akkor
más fiziko-kémiai módszert alkalmazunk, pl. bepárlás, membrán művelet, nedves oxidáció.

7.2.1. Illékony szennyezéseket tartalmazó kimeneti technológiai vizek kezelése
rektifikálással
A szóba jövő fiziko-kémiai módszerek közé tartoznak azok az elválasztó egységek, melyek
működése a relatív illékonyságok különbözőségén alapul. Ha a szerves szennyező anyag(ok)
illékonyabb(ak) mint a víz (volatile organic compounds, VOC), vagy heteroazeotropot
formál(nak) a vízzel, akkor a desztilláció valamelyik alternatíváját, pl. sztrippelés, rektifikálás,
egyszerű lehajtás, sikerrel alkalmazhatjuk. Ezek a fiziko-kémiai módszerek rendelkeznek azzal az
előnnyel, hogy a kérdéses szerves szennyező komponensek visszanyerhetők és
újrahasznosíthatók. Amennyiben nem-illékony szennyezések is vannak a hulladékvízben, akkor
más fiziko-kémiai módszert alkalmazunk, pl. bepárlás, membrán művelet, nedves oxidáció.
Az illékony szennyezések pl. metanol, etanol, izopropanol, diklórmetán, etilacetát, benzilalkohol,
benzol. Az 1. ábra néhány példát mutat be illékony szerves vegyületeket tartalmazó technológiai
hulladékvíz rektifikációs tisztításának eredményességére. A Kémiai Oxigénigény változását
mutatja be az ábra.
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1. ábra, Néhány vizsgált ipari elegy kiindulási és fenéktermékének KOI értékei rektifikációs
tisztítás előtt és után
Látható, hogy a bemutatott esetekben több elegynél elegendő tisztítást jelent a rektifikálás. A
KOI értéke a csatornázhatósági 1000 mg O2/lit alá csökkenthető. Vannak viszont olyan elegyek,
ahol nem-illékony szennyezés is van jelen az elegyben pl. 6. elegy. Ilyenkor más fiziko-kémiai
tisztítás is szükséges.

7.2.2. Nem-illékony szennyezéseket tartalmazó kimeneti technológiai vizek
kezelése
Amennyiben nem-illékony szennyezések is vannak a hulladékvízben, akkor más fiziko-kémiai
módszert alkalmazunk, pl. bepárlás, membrán művelet, nedves oxidáció. Ha jelentős mennyiségű
illékony és nem-illékony szennyezők együtt fordulnak elő a technológiai vízben, úgy rektifikálás
után alkalmazhatjuk a nedves oxidációt. Az oxidáció mértékét az alkalmazott hőmérséklet, oxigén
parciális nyomás és adott esetben a katalizátor határozzák meg. Az illékony komponensektől
megszabadított, viszont oldott nagyobb molekulatömegű szerves anyagokat még tartalmazó
technológiai vizeket célszerű oxidálni, mégpedig nedves oxidációval, azaz a vizes oldatban
magában. Oxidálószerként levegőt, vagy újabban oxigént használunk, ez utóbbi ugyan drágább,
de a művelet során alkalmazott össznyomás sokkal kisebb lehet.
Nem szabad azonban kizárni a biológiai víztisztítást a kimeneti technológiai hulladékvizek
kezeléséből. Ugyanis a fiziko-kémiai vízkezelést kombinálni lehet és kell a biológiai kezeléssel. A
fiziko-kémiai kezeléssel elérhető kibocsátási értékeket még ugyanis szinte minden esetben
csökkenteni kell a kibocsáthatóság érdekében. Ugyanakkor a kimeneti technológiai vizek sokszor
fontos pótszénforrásnak bizonyulnak pl. denitrifikációnál.

7.3. Kutatási fejlesztési javaslatok
A bementi technológiai vizek kutatási irányai között fontos a vizek kivételénél a környezeti károk
minimalizálása, megfelelő egyensúly a vízforrások igénybevételénél, valamint új olcsó és
környezetbarát vízelőkészítő, kezelő technológiák kifejlesztése, a meglévő technológiák
módosítása, átalakítása. Fontos a készletekkel történő körültekintő és fenntartható gazdálkodás, a
bemeneti vízforrások folyamatos monitorozása, a változások nyomon követése, gyors és
hatékony beavatkozó rendszer kialakítása. Szükség van a technológiai bemeneti vizek
felhasználási fajlagosainak csökkentésére, optimalizálására, az ésszerű takarékosságra. Komoly
lehetőségek vannak a korlátozott vegyszer felhasználású technológiák, így a membrántechnikai
vízkezelések területén, a lebegő és oldott anyag, valamint az oldott gáztartalom és a fertőtlenítési
eljárások fejlesztése és módosítása területein. Meg kell állítani a felszínről kiinduló szennyező
folyamatokat, a szennyező források felderítésével, meghatározásával és megfelelő, a szennyező
hatást csökkentő intézkedésekkel.
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A kimeneti technológiai hulladékvizek esetében gondolni kell a vízbázisok védelme mellett a
gazdaságosságra. Általában a fenntartható fejlődés érdekében a technológiai és hulladékvizek
kezelésénél kiemelten fontosnak tartjuk a fokozottabb és hatékonyabb újrafelhasználást, a
recirkulációt elősegítő modern fiziko-kémiai, így pl. az illékonyságok különbözőségén alapuló
eljárásokat, rektifikálást, bepárlást, membrántechnikai kutatásokat. Fontosak a korszerű,
folyamatos üzemelésű nedves oxidációs és biotechnológiai eljárások bár ezek alkalmazása nem ad
módot az esetleges szennyezők újrahasznosítására, szolgálhat viszont a más formájú hasznosítás
előkészítésére ill. megoldására. Az egyes eljárásokat kombináljuk ill. ezek megfelelő
kombinációjának kifejlesztése és alkalmazása is kutatási feladat. A fiziko-kémiai hulladékvízkezelés bizonyos elválasztási műveletei lehetőséget biztosítanak arra, hogy a környezetvédelem
egyik preferált elvét, az újrahasznosítást, vagyis a szennyező, de értékes szerves anyagok
kinyerését és azok recirkulációját együtt valósítsuk meg. Stratégiai célkitűzés, hogy az így
visszanyert anyagok újrahasznosítása (EU irányelv) megvalósuljon, pl. saját technológiában vagy
más ipari területeken, de esetleg éppen magában a víztechnológiákban is, mint pl. denitrifikációs
pótszénforrás vagy energiatermelésre szolgáló alapanyag. Ki kell dolgozni azokat a
biotechnológiai és fiziko-kémiai minősítő eljárásokat és technológiákat, melyekkel a különböző
típusú, ipari eredetű hulladékvizek ill. szennyvizek költséghatékony ártalmatlanítása
megtervezhető és lehetőség szerint hasznot hozva megoldható.

7.3.1. Fiziko-kémiai és biológiai tisztítási módszerek összehangolása
A kémiai és biotechnológiai folyamatok törvényszerűségeinek kiaknázásával a hagyományos
tisztítási technológiák olyan nagyarányú és költségkímélő fejlesztésére nyílik lehetőség, ami
önmagában is új távlatokat nyithat. Ezeknél a megoldásoknál figyelembe kell venni a sajátos hazai
viszonyokat, azaz a denitrifikációs szénforrás jellemző szűkösségét. Ehhez kapcsolódóan fontos a
különböző szennyvízkomponensek frakcionált meghatározási módszereinek kidolgozása.
Emellett szükséges a részben még nemzetközi viszonylatban is kutatási szinten álló, új, intenzív
módszerek hazai körülmények között való alkalmazhatóságának ill. adaptálhatóságának vizsgálata
és ugyancsak a nagy kihívások között tarthatjuk számon a nehezen biodegradálható anyagok, ezen
belül az un. egyedi szennyezők eltávolítási hatékonyságának növelését, ami az EU-ban tervezett
kibocsátási határérték-szigorítások fényében válik különösen fontossá. Az iszapkezelési
technológiák fejlesztésekor cél a keletkező, technológiai eredetű iszapok/hulladékok - megújuló
energiaforrásként ill. másodnyersanyagként történő lehető leghatékonyabb alkalmazása.

7.3.2. Technológiai vizek főbb kutatási irányzatai
Bemeneti technológiai vizek esetében
•
•
•
•

Bemeneti vizek: környezeti károk minimalizálása.
Új olcsó és környezetbarát vízelőkészítő kezelő technológiák kifejlesztése.
Vízforrások folyamatos monitorozása.
Felszínről kiinduló szennyező folyamatok megállítása.

Kimeneti technológiai vizek esetében fontos kutatási irányzatok:
•
•
•
•

a hulladékok újrahasznosítási elvének megfelelően a fiziko-kémiai hulladékvíz kezelési
alternatívák térhódítása, desztilláció, sztrippelés, bepárlás, membrántechnikák, (égetés
nem),
nedves oxidációs eljárások fejlesztése,
biotechnológiai minősítő eljárások kidolgozása,
fiziko-kémiai és biológiai tisztítások összehangolása és összehangolt alkalmazása,
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•
•
•

membrántechnológia bevezetése a vízkezelésbe,
EU normák teljesítése,
költséghatékony kombinált, fiziko-kémiai és biológiai, tisztítási technológiák kidolgozása.

Általánosan elmondható, hogy a vízbázisok védelme és a gazdaságosság, általában a fenntartható
fejlődés érdekében, a technológiai vizek esetében kiemelten fontosnak tartjuk a fokozottabb és
hatékonyabb újrafelhasználást, recirkulációt elősegítő modern fiziko-kémiai és biotechnológiai
eljárások ill. ezek megfelelő kombinációjának kifejlesztését és alkalmazását. Ki kell dolgozni
azokat a biotechnológiai és fiziko-kémiai minősítő eljárásokat és technológiákat, melyekkel a
különböző típusú, ipari eredetű hulladékvizek ill. szennyvizek költséghatékony ártalmatlanítása
megtervezhető és lehetőség szerint hasznot hozva megoldható.
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8. A HAZAI VÍZTECHNOLÓGIA K+F HELYZETÉT BEFOLYÁSOLÓ
JOGI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET KÉRDÉSEI
Munkacsoport vezető: Dr. Papp Mária
8.1. Bevezetés
Világszerte erősödő tendencia, hogy a vállalkozások egyre nagyobb részt vállalnak kutatásfejlesztés (K+F) támogatásból. Az innováció területén legsikeresebb országokban a vállalatok
ilyen célú kiadásai többszörösen meghaladják az államét. Az állam feladata a kutatás-fejlesztéssel
kapcsolatban elsősorban az alapkutatás és az egyetemi szakemberképzés támogatása, illetve az
infrastrukturális feltételek megteremtése.
Magyarországon jelenleg a GDP közel 1 százalékát, azaz mintegy 175 milliárd Ft-ot fordítanak
K+F-re, aminek 60 %-a állami, 40 %-a vállalati forrás. A jövőben cél ennek az aránynak a
megfordítása, vagyis a vállalati és az állami K+F ráfordítások aránya 2:1 legyen. A fejlett
országokban 10000 lakosra 80-100 fő kutató jut, Magyarországon ez a szám 10 fő.
A jelenlegi közel 1 %-os GDP arányos K+F ráfordításból az állam 101 milliárd Ft-tal veszi ki a
részét, ezen belül 55 milliárd Ft-ot MTA, 46 milliárd Ft-ot egyetemi kutatóközpontok kapnak.
Ezzel az értékkel az EU országok sorában a mezőny végén vagyunk, és a forint is romlott. A
vállalatok jelenlegi 74 milliárdos Ft-os K+F hozzájárulásból a multik 40 milliárdot, a magyar nagy
vállalatok 20,6 milliárd Ft-ot fordítanak kutatás fejlesztésre évente.
Ahhoz, hogy Magyarország a kutatás-fejlesztés területén megfelelő szintet el tudja érni, a K+F
ráfordítás el kell, hogy érje a GDP – 2,5 %-át, amelyhez a vállalatok 1,7 %-kal, az állam 0,7 %-kal,
míg az uniós források 0,4 %-kal járulhatnak hozzá.
Az előző számokból is látszik, hogy a jövőben a vállalatoknak a kutatás-fejlesztésből jelentős részt
kell vállalniuk, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon a vállalatoknak is érezniük kell, hogy a K+F
tevékenység valamilyen formában haszonként jelenjen meg működésében.

8.2. Közgazdasági, gazdasági helyzet bemutatása
8.2.1. A jelenlegi magyarországi tulajdonosi és üzemeltetői struktúra és azok
hatása a rekonstrukciós feladatokra
Magyarországon a rendszerváltozás előtt a lakosság vezetékes víz és csatornával való ellátásért az
állam volt a felelős. A víz- és csatornamű vállalatok állami tulajdonban voltak. A víz kitermelést és
a szolgáltatást, a víziközmű rendszerek fenntartását és üzemeltetését kezelői minőségben részben
állami, részben tanácsi alapítású vállalatok végezték. A korábbi időszakban központi irányítással
33 állami és tanácsi vállalat látta el az ország egészét.
A magyarországi vízi közműszolgáltatás a szervezeti és gazdasági feltételeit tekintve jelentősen
átalakult az 1989-90 években bekövetkezett politikai rendszerváltozás után. Az ágazat szakmai
irányítása jelenleg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz tartozik. A KvVM elsősorban
a víziközmű szolgáltatás szakmai kontrolljában játszik szerepet.
A jövőben az állami tulajdonú regionális vízmű szolgáltatók tulajdonosi struktúrájának változása
várható. A víziközmű szolgáltatás területén az önkormányzati feladat hangsúlyozása mellett
továbbra is létezik az állami felelősségi rendszer.
A politikai rendszerváltás nyomán a nagy vízmű-vállalatok több kisebb szolgáltatókká alakultak át.
Az 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény a helyi
önkormányzatokról) a lakossági víziközmű ellátást a helyi önkormányzatok felelősségi körébe
utalta. A vízellátást kötelező, majd később a szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást is kötelező
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feladatként megállapítva az önkormányzatok számára. Az önkormányzati törvény elfogadása után
intézkedés történt a feladatellátáshoz szükséges vagyon átadásáról is (1991. évi XXXIII. törvény
az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról). Ennek
megfelelően átadásra került az önkormányzatok részére a tanácsi vállalatok vagyona, továbbá az
állami vállalatok vagyonából a műszakilag leválasztható települési vízművek és csatornaművek,
illetőleg utóbbiak közül azok, amelyekre az érintett önkormányzatok igényt tartottak. Az
önkormányzati vagyonátadást követően, ahhoz kapcsolódóan azonnal megindult az üzemeltető
szervezetek szétaprózódása.
Az üzemeltető szervezetek körében végbement változások eredményeképpen számuk néhány év
alatt megtízszereződött, ma jelenleg közel 350 szervezettel számolhatunk. Emellett sajnálatosan a
műszaki, szakmai bázisok is megszűntek egyes szakmai szervezetek széthullása következtében. Az
új víziközmű üzemeltető szervezetek cégbírósági bejegyzéssel jöttek létre. A cégbejegyzésnek nem
volt feltétele a feladatellátásra való alkalmasság igazolása, valamilyen működési engedély
felmutatása. Ez súlyos minőségi problémát vett fel, melynek hatása napjainkban már
hatványozottan érződik.
Jelenleg a szolgáltatás 20 %-át az 5 állami tulajdonú regionális vízmű-vállalat adja. A szolgáltatás
80 %-a több mint 300 kisebb-nagyobb önkormányzati illetve magán/társasági tulajdonú szervezet
feladata, melyek közül néhánynak külföldi kisebbségi tulajdonosa is van.
A közel 350 víz- és csatornaszolgáltató szervezet közül 25 vállalat tekinthető nagynak, ezen belül
mintegy 10 szervezet országos súlya együttesen mintegy 60 %. A három legnagyobb szolgáltató
együttes részaránya mintegy 40 % a szolgáltatás egészét tekintve. Jövőben várható elsősorban
szakmai szempontból is a szervezetek integrációjának igénye természetesen az önkormányzatok
jogainak és tulajdonának tiszteletben tartásával.
2008-ban a Magyar Víziközmű Szövetség tagvállalatainak száma 105 db volt, ami a víziközmű
szolgáltatás 97%-át fedi le.
Működési/szervezeti forma

db

részvénytársaság

29

korlátolt felelősségű társaság

64

betéti társaság

1

önkormányzati intézmény

4

közhasznú társaság

4

egyesülés, egyesület

3

Összesen

105

MaVíz tagvállalatai, 2007-os felmérés alapján
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A MaVíz tagvállalatai között a legelterjedtebb forma a korlátolt felelősségű társaság, de
jelentősebb szolgáltatási területtel és ellátott lakosság figyelembevételével nagyságrendileg a 29
részvénytársaság a szolgáltatás volumenében a legmeghatározóbb szervezeti forma.
A fentiekben bemutatott szervezeti struktúra optimalizációját, a szervezeti integráció gazdasági
alapját az ellátási felelősség teremti meg, mégpedig a működés területén a meglévő, rendelkezésre
álló kapacitás gazdaságos működtetése, a fejlesztés területén a pénzügyi erőforrások
megszerzésének és hatékony felhasználásának lehetősége, a rekonstrukció egyre sürgető
szükségének jelentkezése.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán a szolgáltatás területén az Európai Uniós
irányelvek értelmében további hazai, állami programokat kell megvalósítani.
Magyarország valamennyi településén kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, a víz mindenütt iható. A
szennyvíz közművek terén – az utóbbi évek jelentős fejlődése ellenére – még számottevő a
lemaradás. A városok szennyvíz programja befejezéséhez közeledik, de elsősorban a fővárosban
és a kistelepüléseken több százmilliárd forintnyi beruházás megvalósítása szükséges még.
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv, valamint a
201/2001. (X.25.) Kormány rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről határozza meg azokat a szabályokat, amelyek Magyarországot kötik az egészséges
ivóvízellátás vonatkozásában. Az Ivóvíz-minőségjavító Program projektjei folyamatos előkészítés
és megvalósítás alatt állnak.
Az Európai Unió által az 91/271/EGK irányelvben kötelezően előírt feladatokat a Nemzeti
Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Kormány rendelet tartalmazza a Csatlakozási Szerződésben vállalt határidőkkel.
A két nagy állami program egyike sem tartalmaz rekonstrukciós feladatokra vonatkozó
előírásokat, ugyanakkor a víziközmű szolgáltatást ellátó vagyonelemek, akár az ivóvíz-, akár a
szennyvíz-szolgáltatás területén jelentős rekonstrukciós beruházásokat igényelnének. A
magyarországi szennyvíztisztító telepekre jellemző a technológiai sokféleség - egy szolgáltató
működési területén belül is – ami pénzügyi és gazdaságossági szempontból is meggondolandó. A
szennyvíztisztító telepek átlagos életkora lassan eléri a 30-40 évet. Ezen a területen is előtérbe
kerülnek a kapacitás-bővítő rekonstrukciós feladatok. A rekonstrukcióval a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program nem foglalkozik. A művek felújítása,
rekonstrukciója a tulajdonos állam illetve települési önkormányzat feladata. Ennek költségigénye
– ha figyelembe vesszük a 600 milliárd Ft könyv szerinti állóeszköz érték mintegy 70 %-át kitevő
szennyvíz közműveket – 420 milliárd Ft. Ha csak 50 %-os elhasználtságot feltételezünk, a
rekonstrukciós igény 210 milliárd Ft-ot tesz ki. Ez az ütem a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett
15-20 éves rekonstrukciós programot igényel nagyon óvatos becsléssel számolva.
1990 óta alapjaiban átalakult a vízi közműszolgáltatás gazdálkodási és díjrendszere is. A piaci
viszonyok létrejöttével a vízi közművek tulajdonosai – állam, illetve települési önkormányzat –
egyrészt nyereségérdekeltek a vállalati gazdálkodásban, másrészt évenkénti ármegállapító
hatóságként alapvetően politikai jellegű döntéseket hoznak. Az állam csak az évenként
meghatározott küszöbérték feletti díjakat kompenzálja előre megállapított mértékű költségvetési
forrásból. 2010-től a Víz-keretirányelv előírásai szerint a díjtámogatást szociális alapra kell
helyezni, közvetlen a lakosság számára kell a támogatást nyújtani.
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Jelenleg a rekonstrukciók és fejlesztések tekintetében a víziközmű szolgáltatásban a szolgáltatási
díjak fejlesztési és rekonstrukciós hányadot alig tartalmaznak. Néhány szolgáltató a működési és
pénzügyi költségei megtéríttetésén felül tevékenységének racionalizálásával a szolgáltatás
hatékonyságának növelésével nyereségágon teremti meg a fedezetét a fejlesztéseknek a mérleg
szerinti eredmény terhére.
A közel két évtizede általában inflációt követő vagy azt meghaladó díjak azonban így is számos
helyen a szükséges amortizációt (rekonstrukcióra fordítható legjelentősebb belső forrás) sem
fedezik, beruházási-fejlesztési hányadot pedig alig tartalmaznak. Mindez a vízi közmű vagyon
állagának romlását okozza, és a rekonstrukciós fejlesztéseket teszi bizonytalanná.
A hatályos jogszabályi környezetben a vízi közmű szolgáltatás díjának kialakítására kizárólag az
ártörvény adja meg a kereteket. Nincs olyan más konkrét előírás, amely meghatározná, hogy az
árhatóságként működő állam (környezetvédelmi és vízügyi miniszter), illetve az önkormányzatok
mit köteles a díj megállapításakor figyelembe venni. Ennek eredménye a díjképzési rendszer
rendkívül heterogén, a díj összegének meghatározásakor sokszor politikai szempontok játszanak
közre.
Az EU kötelezettségek teljesítése érdekében sürgető bővítő és fejlesztési jellegű feladatok jelentős
beruházási tőkét kötnek le, mindemellett a nagy értékű beruházások után elszámolt amortizáció
újabb és állandó díjemeléseket is igényelnek.
A MaVíz tagvállalatainak tulajdonosi struktúrája 2007-es felmérést követően (lásd a következő
ábra).

5 db

28 db

az állam a többségi tulajdonos
egy települési önkormányzat a
tulajdonos
több települési önkormányzata a
tulajdonos

72 db

MaVíz 105 tagvállalatának tulajdonosi struktúrája (forrás: 2007, MaVíz Évkönyv)
Az ágazatban a szervezeti tulajdonformák nem tisztán jelennek meg, egyre inkább jellemzővé
válik, hogy többféle tulajdont működtetnek. Bár az üzemeltetők túlnyomó részének alapításkor,
vagy átalakuláskor a tulajdonába került, vagy maradt a közművagyon:

132

•

az állami alapítású társaságok a tartós állami tulajdonú víziközműveket kezelik, az
önkormányzati tulajdonú víziközműveket szerződés alapján üzemeltetik,
az önkormányzati alapítású társaságok, ill. költségvetési intézmények vagy kizárólag
önkormányzati tulajdonú víziközműveket működtetnek szerződés alapján, vagy ezen kívül
saját tulajdonukban lévő eszközöket is, melyek alapításkor és későbbi tőkeemeléssel, vagy
saját létesítés útján kerültek hozzájuk.

•

Nem hatékony és visszás működéshez is vezethet egy-egy üzemeltetőnél a többféle tulajdon
eltérő feltételek melletti üzemeltetése. Ugyanakkor az önkormányzatok oldaláról is
ellentmondásokat szül, hogy a közművagyon vonatkozásában közvetlen tulajdonosi és részesedési
pozícióban is szerepet kell vállalniuk.
A magyarországi víziközmű szolgáltatás vagyona kb. 1000 milliárd forintot tesz ki. A víziközmű
vagyon a teljes vagyontömeg 60%-át teszi ki, melynek kb. 80%-a van önkormányzati, 20% pedig
állami tulajdonban. A magyarországi víziközmű szolgáltatás vagyonát a következő táblázat
mutatja be (2005. évi becsült adatok alapján).
Vagyontípus

Összeg

A víziközmű szolgáltatás összes vagyona

957 milliárd Ft

az összes vagyonból a víziközmű vagyon

600 milliárd Ft

-

víziközmű vagyon állami tulajdonban lévő része

120 milliárd Ft

-

víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonban lévő része

480 milliárd Ft

az összes vagyonból a működtető vagyon
-

működtető vagyon állami tulajdonban lévő része

-

működtető vagyon önkormányzati tulajdonban lévő része

357 milliárd Ft
71,4milliárd Ft
285,6 milliárd Ft

A magyarországi víziközmű-szolgáltatás vagyona
A működtető vagyon a szolgáltató gazdálkodó szervezet tulajdonát képezi. A működtető vagyon
részét képezi az alaptevékenységhez kapcsolódó mindazon vagyontárgy, amely annak ellátásához
elengedhetetlenül szükséges, de nem közvetlenül a víziközmű szolgáltatási tevékenység ellátását
szolgálja (pl.: irodaház, laboratórium, szállító eszközök, raktári készletek: csövek, szivattyúk,
egyéb berendezések).
Annak ellenére, hogy a hatályos törvényi környezetből következően a víziközmű vagyon állami
vagy önkormányzati tulajdonban lehet, egyes önkormányzati törzsvagyonba tartozó
víziközművek – több esetben jogellenesen - gazdasági társaságok, az üzemeltetők tulajdonába
kerültek, így rendkívül heterogén és sokszor tisztázatlan tulajdonosi struktúra jött létre.
Tekintettel a víziközmű vagyon jogellenes apportjára (a Legfőbb Ügyészségi állásfoglalás szerint a
korlátozottan forgalomképes vagyon, tehát a közművagyon nem apportálható gazdasági
társaságokba), törvényi szinten szükséges rendezni a gazdasági társasági tulajdonba került
víziközművek további sorsát.
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A víziközmű-szolgáltatók tevékenysége gazdasági társasági formában zajlik. Kivételt képeznek a
még önkormányzati intézményekként működő szervezetek, amelyek a szolgáltatás volumenét
tekintve elenyésző részesedéssel bírnak.
A gazdasági társaságok tevékenysége a Gazdasági törvény által szabályozott. A víziközmű ellátási
felelősség érvényesítésére a jogszabályi háttér e szervezetek számára adott, az alapító okirat,
mögöttes szindikátusi szerződés, a tervek, beszámolók jóváhagyása, az irányításban és az
ellenőrzésben való közvetlen részvétel révén. Az alapítás és tőkeemelés szigorú szabályok szerint,
könyvvizsgálói vagyonérték megállapításával, a cégbíróság felügyeletével történhet. Az alapítók
(önkormányzatok, állam) döntenek minden fontos kérdésben, a felügyelő bizottságon keresztül
ellenőrzik a társaság működését. Elméletileg a tulajdonukban lévő eszközök utáni amortizációt
célja szerint használják fel, maguk is érdekeltek a hosszú távú, biztonságos üzemeltetésben,
biztosítva ezzel a közmű vagyon megőrzését.
Az elmúlt évtizedben azonban folyamatos feszültségeket keltett az üzemeltetők és a tulajdonosok
között a sokszor rendezetlen tulajdonviszonyok kialakulása, illetve az elterjedt szerződéses
üzemeltetés. A jelenlegi, döntően elterjedt szerződési feltételek (a bérleti szerződés) már nem
biztosítanak megfelelő garanciát mindenkori felújítási, pótlási fedezetre.
Az Önkormányzati tulajdonban lévő közműveket az alábbi szerződéses jogviszonyban lehet
üzemeltetni:
•
•
•

bérleti szerződéssel;
vagyonkezelési szerződéssel;
koncessziós szerződéssel.

A közművagyon az önkormányzat tulajdonában van, és az üzemeltetés feltételeit elsősorban a
vízgazdálkodási törvényben szabályozottak szerinti szerződésben rögzítik.
Amennyiben nem változik a víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzete (marad önkormányzati,
illetve állami tulajdonban), kizárólag a koncessziós és vagyonkezelési jogokkal kialakított
szerződéses formában képzelhető el a hosszú távú fenntartható üzemeltetés lehetősége. Másik
jelentős szervezeti fejlesztési feladat az árellenőrzés rendszerének felépítése. Az árellenőrzés
rendszerének a gazdasági szabályozás szerepét kellene betöltenie. Eredményeképpen biztosítható,
hogy a társaságok végrehajtják a felelősségi körükbe tartozó rekonstrukciós feladataikat, képesek
azok finanszírozására anélkül, hogy túlzott költségeket hárítanának a fogyasztókra, miközben a
szolgáltatás színvonala is megőrzésre kerül.

8.2.2. A pénzügyi lehetőségek felmérése
A jelenlegi üzemeltetési feltételek fő hiányossága, hogy a közműveknek nincs felelős tulajdonosa,
nem folyik felelős vagyongazdálkodás. Léteznek jól működő megoldások, de sok esetben,
különösen a beruházási források és azok célszerű felhasználása tekintetében, szabályozatlan és
ellenőrizetlen a közműtulajdonosok részéről a végrehajtás.
Az öt állami tulajdonú regionális víziközmű társaság beruházásait az állami költségvetés
meghatározott keret erejéig 100%-ban finanszírozza. A beruházások másik részét képező
fejlesztések gazdái a települési önkormányzatok. Ezek forrásai lehetnek az állami, önkormányzati,
lakossági, EU támogatási és saját források, valamint hazai és külföldi, hosszú lejáratú bankhitelek.
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A hazáánkban túúlnyomórészt alkalmazzott bérletii szerződéses jogviszzony esetéében az
önkorm
mányzati reko
onstrukciós//felújítás beeruházási kö
öltségek megghatározásán
nál a vállalaatok által
fizetett bérleti díjj összege szolgál feddezetül. Cssupán feltéételezzük, h
hogy az elszámolt
e
értékcsö
ökkenést és a bérleti dííjat a cégek,, illetve az önkormányz
ö
zatok teljes egészében a pótlási
kiadásaikk finanszíro
ozására fordíítják.

A vízikö
özmű tevék
kenység kü
ülönböző beeruházásain
nak megoszzlásai
A fenti ábrából lááthatjuk, ho
ogy amíg az
a ivóvíz-szzolgáltatás területén
t
dö
öntően korszerűsítő
beruházzások valósuulnak meg, a szennyvízz-elvezetésn
nél jóval han
ngsúlyosabb
bak a bővítő
ő jellegű
munkákk, addig a szennyvíz-k
s
kezelés esetéében a beruuházások jeellege kiegyyenlített viszzonyokat
mutat. A pótló jellegű beeruházások jelentősebb
b arányban
n a szenn
nyvízkezeléss-tisztítás
eszközálllományában
n (27,39%) figyelhető
f
m
meg.
A pótlássi/rekonstruukciós beruh
házások meggalapozzák a szolgáltató
ói tevékenysség teljesítm
ményének
javításátt, általuk bő
ővíthető a szzolgáltatás köre,
k
illetve elősegítik az
a erőforrássok felhaszn
nálásának
hatékon
nyságnöveléssét, az em
mberi életmiinőség javításának egyyik alapfelttételét a környezet
k
megóvását, állapotáának javításátt.

8.2.3. A rekonstrrukció pén
nzügyi alap
pjai
A vízikö
özmű szolggáltatás távlaati biztonsága a megfeelelő üzemelltetési költségek, ezen belül az
ellátó reendszerek eszközeinek
e
k felújítása, pótlása (reekonstrukció
ója) az erree fordítható fedezet
függvén
nye.
E fedezeet lehet az árban
á
érvényyesített
•
•
•
•

aamortizáció,
h
használati,
b
bérleti
díj,
m
mérleg
szeriinti (adózottt) nyereség,
t
továbbá
küllső forrás, a fejlesztési céélra véglegesen átvett péénzeszköz.
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8.2.3.1. Amortizáció
A pótlási, felújítási fedezetben jelentős részt képvisel az üzemeltetők által elszámolt, a díjakban
érvényesített amortizáció.
Az elszámolható értékcsökkenés az eszközök értékétől és a leírás mértékétől függ. A 90-es évek
elején, a közművek önkormányzati tulajdonba adásakor a vagyonátadás az átadáskori nettó
értéken történt. Ez alól kivétel az úgynevezett „cégtáblacserés” átalakuláshoz kapcsolódó
vagyonátadás lehetett, amikor az üzemeltető és az általa üzemeltetett közművek úgy kerültek
államiból önkormányzati tulajdonba, hogy folytathatták az eszközök leírását a korábbi módon.
A nettósítás és a 90-es évek elején felgyorsult infláció hatásának kiküszöbölésére alkalmazható a
vagyonértékelés. Erre csak ott volt adó- és illetékmentes lehetőség, ahol az eszközöket a
tulajdonos gazdasági társaságba apportálta, illetve a korábbi üzemeltető szervezet vállalatból
társasággá alakult.
Egyszeri, kivételes lehetőség adódott továbbá a tartós állami tulajdonban maradt vízi közművek
eszközeinek értékelésére a kincstárral kötött vagyonkezelési szerződést megelőzően. Az állami
alapítású társaságok a kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi közműveket az 1998. évtől
vagyonkezelési szerződéssel üzemeltetik, azaz e közműveket az eszközök között tartják nyilván,
és elszámolják azok értékcsökkenését.
Sajnos, a közmű tulajdonosok és üzemeltetők nem mind ismerték fel a vagyonértékelés
jelentőségét:
•
•
•

alapításkor/átalakuláskor nem történt vagyonértékelés az üzemeltetők 40%-ánál,
részleges vagyonértékelés történt (pl. csak az ingatlanokra terjedt ki) az üzemeltetők 20%ánál,
teljes vagyonértékelés történt 40%-nál, és az eredeti értéktől az átértékelés után általában
10-300% eltérés merült fel.

A problémát az jelenti, hogy a beszerzési érték után elszámolt amortizáció nem elég az egyszerű
újratermelésre sem; bővítésre, korszerűsítésre pedig különösen nem. Ennek egyik oka korábban
már említett, a rendszerváltást követő években tapasztalt nagymértékű infláció volt, ami
elértéktelenítette – többek között – a vízi közművek pótlási fedezetét is. Ez a korábban létesült,
bérbeadással hasznosított eszközökre is érvényes, mivel a megállapodás szerinti bérleti díj
jellemzően az értékcsökkenéssel egyenlő.
Az infláció mellett a vízi közművek vagyon-átadáskori értékét az addig elszámolt amortizáció is
csökkentette, így a vagyonátadás után alakult üzemeltető társaságok csak nettó értéken
szerepeltethették könyveikben az eszközöket, amelyek adómentes leírási ciklusa ebből
következően indokolatlanul megnyúlt. Az inflációs hatást részben ki lehetett védeni a közmű
apporttal alakult vállalkozásoknál vagyonértékeléssel, ám ezzel nem, illetve nem kellő mértékben
éltek az átalakuló vállalatok.
Bár a víziközművek életkora az egyes üzemeltetőknél eltér, elég nagy a szóródás az
értékkülönbözetekben, amelyet nem valószínű, hogy az életkor, állapot eltérések indokolnak.
Joggal feltételezhető, hogy a vagyonértékelés a megrendelő „igénye” alapján került végrehajtásra:
egységes elvek, számítási metódus alkalmazása fel sem merült. Kivétel ez alól a kincstári
vagyonkezelésbe került közmű (lásd állami tulajdonú vállalatok), ezeknél ugyanaz a vállalkozás,
egységes elvek alapján végezte el a vagyonértékelést, melynek eredményeképpen mind az öt
érintett társaságnál hasonló – mintegy háromszoros – értéknövekedés következett be.
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Ahol az üzemeltetők tulajdonában/vagyonkezelésében vannak a tárgyi eszközök, ott különösen
fontos az értékcsökkenés elszámolásának kérdése. Nem mindegy az üzemeltetési költségek
alakulását tekintve, hogy milyen módszerrel állapítják meg az üzemeltetők az értékcsökkenést,
figyelembe veszik-e az eszközök várható élettartamát, az üzemeltetés körülményeit, vagy
mechanikusan az adómentesen költségként elszámolható mértéket alkalmazzák, vagy esetleg
annál alacsonyabb összeget.
Az értékcsökkenés elszámolt mértéke az üzemeltetők túlnyomó részénél megegyezik a társasági
adóról szóló törvényben meghatározott, adómentesen elszámolható mértékkel, és fix összegű – a
társasági adótörvény mellékletében előírtnál alacsonyabb mértékű – a tartós állami tulajdonban
lévő víziközművek üzemeltetőinél. Ebből következik, hogy az üzemeltetők nem veszik
figyelembe az eszközök várható használatát, élettartamát, fizikai elhasználódását, erkölcsi kopását,
üzemeltetésének jellemző körülményeit a leírás mértékének megállapításakor. [Sztv 37.§ (2) bek.]
Hosszabb időtávon gondot okoz az eszközök élettartamának megnyújtása is. Ez abból származik,
hogy a vagyonátadást követően az újonnan alapított, vagy átalakult gazdasági társaságok –
függetlenül a vagyonértékeléstől – használt eszközöket vettek át, de túlnyomórészt továbbra is az
eredeti – jellemzően a társasági adótörvény mellékletében szereplő – leírási kulcsokat alkalmazták,
holott az akkori könyv szerinti értéket a várható használat, a hátralévő élettartam éveire kellett
volna felosztani. Ez azonban a TA tv-ben előírnál magasabb leírást eredményezett volna,
amelynek az adómentesen elszámolható mértékéhez képest megjelenő különbözete után társasági
adó fizetési kötelezettség keletkezik, másrészt a hatósági árak sem fogadták (volna) be a magasabb
árat.
Ezért az eszközök felújításához, pótlásához szükségesnél kevesebb amortizáció kerül
elszámolásra, térül meg a díjakban, és áll rendelkezésre a beruházásokhoz.
8.2.3.2. Használati, bérleti díj
Az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek pótlásának, felújításának másik lehetséges
fedezete a bérleti, használati díj. E közművek egy része a vagyonátadáskor került önkormányzati
tulajdonba, nettó értéken vették nyilvántartásba, vagyonértékelés nem volt.
Az üzemeltetők közel egyharmada az adómentesen elszámolható amortizációval azonos összegű
bérleti díjat számol el, míg az üzemeltetők többsége ennél alacsonyabbat. Nyilvánvaló, hogy ezen
eszközök felújítása, pótlása nem, illetve nem teljes mértékben biztosított.
A vagyonátadás óta eltelt időszakban sokmilliárd forint értékben létesültek új, elsősorban
szennyvízelvezetési- és tisztítási közművek. E közművek túlnyomó többsége önkormányzati
tulajdonban maradt, pótlásukra, felújításukra a bérleti, használati díjnak kell fedezetet nyújtani. Itt
már nem beszélhetünk alulértékeltségről, sőt, a kötelező közbeszerzés ellenére e beruházások sok
esetben a szükségesnél magasabb ráfordítással valósultak meg.
A használati, bérleti díj megállapításnál a felek elvileg nincsenek kötve az amortizációhoz, hanem
módjukban áll a valós beruházási szükségleteknek megfelelő összegben megállapodni. Korlátot
„csak” a szolgáltatás díja jelent, melynek e költséget fedezni kell. Mivel a bérbeadó az árhatóság,
ez a kérdés elméletileg könnyen kezelhető.
Más kérdés, hogy a fizetett használati, bérleti díj célja szerint kerül-e felhasználásra, a használatba,
bérbe adott eszközök pótlására, felújítására lesz-e fordítva. Sok esetben a bérleti díjak egy részét néha több mint 60-70%-át - másra használják.
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8.2.3.3. Mérleg szerinti (adózott) nyereség
Az amortizáció mellett a másik forrásbiztosítási lehetőség, hogy az árhatóságként és alapítóként
működő helyi önkormányzat a közszolgáltatásokon elért, realizált nyereségéből teremt elő többlet
beruházási forrást, elsősorban új közművek – jellemzően csatornák – építésére. Magyarországon
ugyanakkor a jelenlegi vízdíjak nyereségtartalma 2-3 % között mozog, ennek fejlesztésre
fordítható részét a tulajdonosok szabadon határozzák meg. Egy azonban világos, hogy ha az árak
nyereségtartalma a jelenlegi szinten marad, abból még a rekonstrukciós költségeket sem lehet
fedezni.
Az adózott mérleg szerinti nyereség felhasználása történhet az üzemeltetőnél, valamint a
tulajdonos önkormányzatnál. Utóbbi esetben a tulajdonos osztalék formájában juthat hozzá a
nyereséghez, így biztosítva a szükséges saját erőt, illetve annak egy részét a támogatott
beruházásokhoz. Jelentős összegű osztalékot az átlagos, illetve átlag alatti költségszinten működő
üzemeltetők tudnak fizetni.
8.2.3.4. Külső forrás
A bővítő jellegű beruházás megvalósítása állami, önkormányzati feladat, a meglévő közművek
pótlása, felújítása, korszerűsítése pedig a közmű tulajdonosának kötelessége. A Európai Uniós
forrásokból finanszírozott beruházások mellett bizonyos mértékig lehetőség van rekonstrukciós
munkák elvégzésére is ezen források terhére. A tulajdonosnak (a vízi közművek 80 százalékában
az önkormányzatnak) kell rendelkeznie a megfelelő forrásokkal. A tulajdonos használja a közmű
eszközöket és a használat során elért bevétel fedezi a pótló – felújító – korszerűsítő
beruházásokat.
A vízi közszolgáltatásban jelenleg meglévő beruházási források mértéke rendkívül neuralgikus
pont. Ennek egyik problémája az, hogy jelenleg a magyarországi vízi közmű szolgáltatóknál
általában csak a pénzügyi költségmegtérülési mutató érvényesül. Az árak általában ezért csak
megközelítőleg fedezik az üzemeltetési, karbantartási és amortizációs/bérleti díj költségeket.
(vízellátás 98%, de a szennyvíz csak 88%). Mivel a vízi közművek élettartama általában 50 év,
ennek amortizációs költsége tetemes mennyiséget tenne ki, ha az megjelenne a vízdíjban, és
fedezné a szükséges rekonstrukciós költségeket. A kívánt fejlesztési hányad képzése a Víz
Keretirányelvben is megfogalmazott teljes költségmegtérülés elvének érvényre juttatása során
lenne lehetséges. A fogyasztó ugyanakkor a költségalapú árképzés szerint adódó vízdíjakat nem
tudja megfizetni, ezért a szolgáltatás jelentős állami támogatásra kényszerül.
A forrás-szerkezet tehát jelenleg olyan, hogy külső forrás nélkül a biztonságos ellátás fenntartása
és a fejlesztés nem képzelhető el.
Az EU csatlakozásunkat követően az igénybe vehető források köre bővült az EU kohéziós
politikáját megvalósító támogatási alapok révén, ugyanakkor ezen új támogatási források igénybe
vételének feltételei a hazai támogatási rendszer módosítását is maga után vonta. Az EU források
csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha ahhoz megfelelő arányú hazai forrás is társul. Az
EU támogatások co-finanszírozási igénye következtében megvalósuló hazai támogatási rendszer
reformja azt eredményezte, hogy az eddigi kormányzati beruházási transzferek zöme ezen Uniós
pályázatok önrészét fogja fedezni. Mindebből az következik, hogy az EU által nem támogatott, de
a különböző önkormányzatok preferencia skálája élén lévő fejlesztésekre nem lesz, így a pótlási
jellegű rekonstrukciós beruházásokra sem lesz elegendő forrás.
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Az uniós források további jellemzője, hogy csak fejlesztésre biztosítanak támogatást, a fenntartási
és működési kiadásokra nem. Ezzel a külföldi támogatásokhoz kötött költségvetési forrás a
jövőben korlátos lehetőséggé válik. Ugyanakkor a fenntartási és üzemeltetési források
megteremtésének hiányában a jelentős beruházási költséggel megvalósult fejlesztések hasznai nem
sokáig élvezhetők, amelyeknek időbeli tartósságának növelése csak újabb fejlesztési források
mobilizálásával lehetséges. Általánosságban megállapítható, hogy a rendszeres fenntartási és
üzemeltetési források biztosítása hosszú távon kisebb kiadást jelent a pótlólagos rehabilitáció
kiadásainál.
A finanszírozási politika kialakításakor ezért el kell különíteni a nemzeti forrásból támogatandó
célokat és azokat, amelyeket az Unió is hajlandó támogatni. Európai Uniós forrásokat szükséges
mobilizálni a fejlesztési feladatokra, nemzeti támogatási forrásból pedig a hosszú távon is magas
színvonalú közszolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen fenntartási jellegű tevékenységek
finanszírozásának feltételeit szükséges megteremteni.
Az elmúlt évtizedekben az önkormányzati szektorban olyan hatalmas kielégítetlen beruházási
igény halmozódott fel, amely finanszírozása folyó bevételekből nem lehetséges. Ezen
elhasználódott illetve elavult infrastrukturális eszközök összességében a hazai versenyképesség
fontos faktorai, hiányuk ezt veszélyezteti. Miután az EU megköveteli mind az ivóvíz szolgáltatás,
mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében 2015-ig a lakosság viszonylag teljes körű
ellátását, a megfelelő piaci működést szükséges és ésszerű most kialakítani. Szükséges azért, mert
a hazai támogatási rendszer önmagában nem elégséges a források előteremtésére, de a
hagyományos vissza nem térítendő támogatási forma nem is feltétlen indokolt. Az ésszerűség
pedig azt diktálja, hogy a megfelelő piaci működéssel megelőzhető hosszú távon a hasonló
helyzetek kialakulása, illetve megteremtődnek a fejlesztésekkel egy időben a hatékony működés
feltételei.
Magyarországon - a vízi közművek (kb. 20 % állami, 80 % önkormányzati) tulajdoni viszonyaiból
eredően - adottság, hogy a vízi közművek fejlesztésére vonatkozó pénzforrás előteremtésének
kötelezettsége elsősorban az önkormányzatoké. A fennálló szabályozás szerint az ellátás és az
ehhez szükséges fejlesztések felelőssége a vízi közmű tulajdonosáé. Az EU csatlakozásunk során
vállalt feladatok határidőre történő teljesítéséért ugyanakkor az állam felel. Az államnak ezt a
felelősségét a fejlesztési források megteremtésének biztosításával és az ezekhez való hozzájutás
intézményi feltételeinek kialakításával érvényre kell juttatnia. A fentiek értelmében tehát minél
előbb meg kell kezdeni a piaci igényeknek is megfelelő szervezeti, intézményi és pénzügyi
rendszer átalakítását.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzatok a beruházások megvalósításra
előszeretettel vonnak be külső forrásokat. A külső források mellett gyakran azt az érvet hozzák
fel, hogy a kollektív célokat szolgáló beruházások időben koncentráltan jelentkező finanszírozási
igénye igazságtalanul terheli a megvalósítást finanszírozó generációkat és/vagy olyan halasztások
következnek be e beruházásokban, amelyek társadalmi költségeit nem jó vállalni. A külső források
bevonásával lehetőség adódik a közteherviselés időbeli „széthúzására”, amely biztosítja a több
generációt szolgáló projektek finanszírozási terheinek generációk közötti szétosztását és/vagy a
projektek megvalósításával az indokolatlan társadalmi költségek elkerülését.
Az állam felelőssége továbbá - hogy a pénzügyi szabályozórendszer kidolgozása mellett - az
önkormányzatok képességének növelése ezen új típusú finanszírozási konstrukciók alkalmazására.
A vízi közművek esetében a vonzó szakmai és pénzügyi befektetői környezet megteremtésében
az államnak katalizátor szerepet kell betöltenie.
139

A racionális gazdálkodás megteremtése nem csak az adott vállalatok tulajdonosainak és
menedzsmentjének felelőssége, hanem további fokozott felelősséget jelent gazdaságilag az
indokolt működési szervezet és az ahhoz tartozó erőforrás nagyság összhangjának megteremtése.
A befektető számára - amennyiben ez optimálisnak tűnik - a működés térbeli kiterjesztése az
integráció megvalósításával jelent igazán vonzó lehetőséget a pénzügyi megtérülés biztosítására,
amennyiben a vállalatoknak e célra kialakult stratégiája létezne. Az európai ivóvízellátásban
tapasztalható tőkekoncentrációs folyamatot alapul véve hosszú távon extra profit megszerzésére
is lehetőség nyílik. A tulajdonosi és üzemeltetői integráció ösztönzése és az optimális üzemméret
kialakításának lehetősége jelentősen növelné a vízi közmű befektetések iránti igényt. Az államnak
ezért ezen folyamatok mielőbbi beindítása ezen okból is kiemelt felelőssége.
8.2.3.5. Külső forrás/hitel
Ma a szolgáltatók a tevékenységük finanszírozásához a lehetséges és kívánatos szintnél jóval
kisebb mértékben, vonnak be külső forrásokat, vesznek fel hiteleket, mellyel fel lehetne gyorsítani
az elhasználódott eszközök pótlását, rekonstrukcióját és a környezetvédelmi szempontból is
sürgető fejlesztéseket.
A hitel mellett, a kötvényben rejlő lehetőségeket sem használják ki a vízi közmű ágazatban.
A kötvény a hitelnél is hosszabb távra és alacsonyabb költséggel elérhető, és széles befektetői kör
vonható be a finanszírozásba. Várhatóan a különböző kereskedelmi bankok ezeket a
lehetőségeket felismerik, és a szolgáltatás számára kedvező hitel és kötvénykonstrukciókat
dolgoznak ki. Ilyen jellegű kezdeményezéseket már néhány nagyobb bank elkezdett (Erste Bank,
Raiffeissen Bank). A hitelfelvétel a beruházások megvalósításánál más európai országokban
elterjedt gyakorlat. Például Finnországban, ahol a vízi közmű beruházások európai támogatás
nélkül hitelből valósultak meg. Ezek a konstrukciók összességében kedvezőbbnek bizonyultak a
lakosság számára, mintha európai forrásokat vettek volna igénybe. A pénzügyi előnyei mellett a
gyorsabb és lényegesen rugalmasabb beruházás lebonyolítást jelentett.
Magyarországi eddig az önkormányzatok csak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésébe vontak be
sikerrel forrásokat hosszú lejáratú kötvények kibocsátásával.
A közművállalatok biztonságos befektetésnek számítanak, figyelembe véve a természetes
monopolhelyzetüket. Ugyanakkor tény, hogy az önkormányzatoknak Európai Uniós beruházásaik
során a saját források kiegészítéseként, a nagy volumenű fejlesztések megvalósításába külső
forrásokat is be kell vonni. Nem minden fejlesztési célú célkitűzést támogat az EU, illetve a
magyar költségvetés. Így elkerülhetetlen lesz a jövőben a hitel felvétel.
A hitelek megtérülnek a belépő fogyasztók díjbevételeiből, a rekonstrukcióval megoldható
karbantartási, vízveszteség, hibaelhárítási, amortizálással együtt járó költségmegtakarításokból és a
környezetvédelmi díjak, bírságok csökkenéséből, mérsékléséből.
A legtöbb esetben a beruházási koncesszió is hitelkonstrukcióval valósul meg.
A társaságoknak meg kell felelniük a befektetők magas elvárásainak (stabil gazdálkodás, megfelelő
jövedelmezőség, kiváló likviditás, átláthatóság).
A hitel kihelyezésének egyik feltétele a hatékony szervezet működtetése, valamint megfelelő
fedezet biztosítása, aminek a gyakorlata nem alakult ki még a víziközmű ágazatban.
A hitelfelvevő önkormányzat és az állam felelőssége, hogy megfelelő szerződési biztosítékokkal és
ellenőrzéssel érje el a szolgáltatás magas színvonalon tartását és az indokolatlan díjemelkedés
iránti kezdeményezést, az elkerülendő befektetett tőke gyors megtérülését.
140

8.3. Jogi helyzet bemutatása
A magyar vízi közmű szolgáltatás területén megvalósuló kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati
alkalmazását nagyban befolyásolja az ágazat pénzügyi-jogi helyzete. A magyarországi vízi
közműszolgáltatás a szervezeti és gazdasági feltételeit tekintve jelentősen átalakult az 1989-90
években bekövetkezett politikai rendszerváltozás után. A jogi szabályozás feltételrendszere
kialakult.

8.3.1. A vízi közmű ágazat bemutatása, a jelenlegi infrastruktúra
2009-ben Magyarországon mintegy 350 szervezet végez közüzemi ivóvízellátást,
szennyvízcsatornázást és tisztítást. A szolgáltatás 80%-át adó, önkormányzati alapítású gazdasági
társaságok közül néhánynak külföldi kisebbségi tulajdonosa is van. A részben privatizált vízi
közműveknél (pl. Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) rendelkezési jogot,
menedzsmentirányítási jogokat adtak külföldi kézbe. Így a külföldi tulajdonosok megkapták a cég
irányításának jogait, lehetőséget kapva arra is, hogy a menedzsment díjat illetve a nyereségből
osztalék ágon jelentős összeget saját hasznukra fordítsanak. Szociológiai felmérések alapján
különböző érveket és ellenérveket lehetett összegyűjteni.
Privatizáció melletti érvek:
•
•
•
•
•

valódi piaci gondolkodásmód bevezetése a közüzemi szektorba;
az önkormányzatoknak nem kell a vízművekkel foglalkoznia;
a modern technológia beáramlása az országba;
külföldi tőke bevonásával végrehajthatóak lehetnek a szükséges beruházások;
az önkormányzat többletbevételhez jut, csökkenti adóságát.

Privatizáció elleni érvek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az önkormányzatok kevésbé, vagy nem felkészültek, hogy szakmai döntéseket hozzanak,
és technikai ügyekben tárgyaljanak;
A tenderek kihirdetése és a tárgyalások sokszor homályosak és a közvélemény számára a
részletek nem ismertek, fennáll a korrupció veszélye;
Olyan szerződések köttethetnek, amelyek a fogyasztók érdekeit sértik;
A szerződések túlzott mértékben garantálják a befektetők management díját és ez nincs
összefüggésben a vállalt teljesítményével;
A management díjak túlságosan magasak;
A külföldi befektetőknek monopolista céljaik vannak az új technológiákat és
felszereléseket illetően. Sokszor kikötik a szerződésekben, csak a saját eszközeiket lehet
használni fejlesztéseknél;
Megkapják a vízkészlet feletti rendelkezési jogot;
A külföldi befektetők nem hoznak kiegészítő tőkét a fejlesztésekhez, a beruházások
finanszírozása továbbra is az önkormányzatokra hárul és csak a befolyó díjakból és az
állami tőkéből valósíthatják meg ezeket;
Az önkormányzatok a fogyasztók érdekeit nem mindig veszik figyelembe a privatizáció
során;
A lakosság nagy része ellenzi a vízművek privatizálását. Ennek fő oka a magas áraktól való
félelem;
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Jellemző adatok a magyarországi víz- és csatornaszolgáltatásról
Év

1985.

1995.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Vízhálózat hossza (km)

44 000

53 099

52 737

56 178

56 754

58 472

59 807

59 143

59 863

59 513

59 436

Bekapcsolt lakásszám (millió db)

2,90

3,20

3,50

3,60

3,70

3,80

3,91

3,91

3,91

3,92

3,92

Szolgáltatott ivóvíz (millió m3)

900

628

530

529

528

529

501

483

485

480

469

12 000

14 859

20 061

23 656

25 565

28 594

30 790

32 623

33 707

35 801

36 530

Bekötött lakásszám (millió db)

1,50

1,75

1,88

2,03

2,21

2,36

2,59

2,61

2,63

2,66

2,70

Elvezetett szennyvíz (millió m3)

750

447

415

397

407

409

509

493

499

474

478

8 000

30 746

63 703

68 120

74 333

79 626

81 363

85 987

87 094

88 191

90 979

3 300

16 447

40 989

44 545

53 143

53 014

63 502

70 478

73 619

77 008

81 858

45 000

26 706

22 590

22 897

22 653

22 276

22 272

21 100

20 381

19 481

18 771

Csatornahálózat hossza (km)

Vízszolgáltatás
nettó árbevétele (millió Ft)
Szennyvízelvezetés
nettó árbevétele (millió Ft)
Víz- és csatornaművek
dolgozóinak létszáma (fő)
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A szakmai érdekek - a műszaki, gazdasági és biztonsági érvek - egyértelműen a szervezetek
integrációját támasztják alá, az önkormányzatok jogainak és tulajdonának tiszteletben tartásával.
A települési önkormányzatok számára az egészséges ivóvíz biztosítása mellett ma már kötelező
feladat a szennyvízközmű ellátás fejlesztése is.
Magyarország valamennyi településén kiépült a vezetékes ivóvízhálózat. A víz mindenütt iható, de
minősége sok helyen kifogásolható és nincs átgondolt szakmai érveket figyelembe vevő
koncepciózus vízkészlet gazdálkodás.
A szennyvíz közművek terén - az utóbbi évek jelentős fejlődése ellenére - még számottevő a
lemaradás. A minőségi fejlesztésekkel, új területek ellátásával a fővárosban, városokban és a
kistelepüléseken több százmilliárd forintnyi beruházás megvalósítása szükséges még.
Az országban keletkező szennyvíz mennyiségének nagyobb részét a háztartások és intézmények
bocsátják ki, a kisebb része ipari eredetű szennyvíz, illetve az egyesített rendszerű
csatornahálózatba jutó csapadékvíz. A lakások számát tekintve az egyedi (házi)
szennyvízelhelyezés aránya magas. A szennyvíztisztító telepeken belül a biológiai tisztítás aránya
már 2000-ben elérte a 90%-ot, így a lakosság egészének ellátásában a legalább biológiai fokozatú
tisztítás aránya ma már 60% felett van.
Az új létesítmények elsősorban addig ellátatlan területeken épültek, ezért a meglévő létesítmények
40-50%-os kapacitás-kihasználtsága nem javult. Ennek oka az is, hogy a lakosság ellenérdekelt a
csatornára való rákötésben. Ugyanakkor az új szennyvíztisztító telepek is nagyrészt hidraulikailag
túlméretezettek. Hiányzik a fejlesztés időbeni ütemezése és a takarékos, gazdaságos beruházásra
ösztönző támogatási rendszer.

8.3.2. A piaci szereplők bemutatása
8.3.2.1. Vízi közműszolgáltatók
A vízi közművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet hatálya a közüzemi
ivóvíz-szolgáltató és szennyvízelvezető, -tisztító művek üzemeltetőjére és üzemeltetés
feltételrendszerére terjed ki. E jogszabály miniszteri rendeleti szinten határozza meg azokat a
követelményeket, amelyeknek a vízi közművek üzemeltetőinek meg kell felelniük. A jogszabály
feltételrendszere nem elég szigorú, a követelmények magasabb szintre emelése és új szakmai
feltételrendszer kidolgozása elkerülhetetlen.
Szakmai szempontból szükséges a szervezeti integráció kedvező feltételeinek a biztosítása is. Igaz
ugyan, hogy nem csak a nagy szervezetek lehetnek életképesek, ám a kis szervezetek megfelelő
együttműködésével biztosítani kell a magasabb szakmai színvonalat és a folyamatos szolgáltatás
biztonságát.
Mintegy 25-30 szervezet mai formájában is alkalmas lehet a magasabb színvonalú új
követelményrendszer teljesítésére. További több mint 300 kis szervezet jövője azonban csak
szervezeti integrációval vagy az új követelményeknek megfelelő szoros szakmai együttműködéssel
és fejlesztéssel képzelhető el.
8.3.2.2. Állami tulajdonú vízművek
Az öt állami tulajdonú vízmű Zrt. sajátos helyet foglal el a hazai vízi közműszolgáltatás
szervezetei struktúrájában. Ezek - rövidítéseik és székhelyeik megnevezésével - a következők:
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•
•
•
•
•

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Északdunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.

DRV
DMRV
ÉDV
ÉRV
TRV

Siófok
Vác
Tatabánya
Kazincbarcika
Szolnok

Esetükben a tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az 5 állami
tulajdonú vízmű együtt a hazai szolgáltatás mintegy 20 %-át képviseli, és térségi rendszereket
működtetnek.
Az állami tulajdonú regionális vízművek további jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szolgáltatási díjakat évente KvVM rendelet állapítja meg, és nagy mértékű állami
díjtámogatásban részesülnek.
Magas - a télinek többszöröse - az idényjellegű, nyári fogyasztás aránya
(Balaton, Duna-kanyar). Ebből adódóan jellemző a nagy beépített kapacitások alacsony
éves kihasználtsága és magas fenntartási költsége.
Kiterjedt
térségi
–
sok
települést
összekötő
ellátó
rendszerek
(pl. a Balaton térségében 7 szennyvíz régió üzemel)
Jelentős
mennyiségű
vízátadás
önkormányzati
tulajdonú
vízműveknek
(pl. DRV – Fejérvíz, ÉRV – MIVÍZ) valamint szennyvíz átvétel és tisztítás kis
települések csatorna üzemeitől
Tulajdonjog kis vízművekben (DMRV – Ny-Nógrád, ÉRV – É-Nógrád)
Fejlett ám költséges eszközpark, gyors hibaelhárítás, korszerű laboratóriumi háttér,
képzett szakembergárda
Folyamatos, de az igényeket nem mindenütt követő beruházások, fejlesztések, szervezett
és felkészült fogyasztói tájékoztatás, kiterjedt állami, önkormányzati, társadalmi
kapcsolatrendszer
Vállalkozási tevékenység (vízmérő javítás és hitelesítés, gépjavítás, gyártás, értékesítés,
márka szervízelés, hulladékgazdálkodás, építési tevékenység, ipari és mezőgazdasági
vízszolgáltatás)
Minőségirányítás, vízbiztonsági tervek kezdeményezése (HACCP – WSP)

A fentiekben ismertetett sajátos helyzet és a kiemelt térségi ellátási kötelezettségek miatt az öt
állami vízmű kimaradt a politikai rendszerváltást követő térítésmentes önkormányzati vagyon
átadásból, és állami tulajdonban maradt. A legutóbbi időkben ismertté vált kormányzati
privatizációs elképzeléseket követő heves ellenzéki és önkormányzati tiltakozások nyomán az öt
állami vízmű Zrt. ismét a tartós állami vagyon körébe került vissza (2009. évi LXX. Törvény az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény módosításáról).
8.3.2.3. Az állami tulajdonú vízművek jelenlegi ellentmondásos helyzetének sajátosságai
•
•
•

Az állam egyszerre hatóság és piaci résztvevő a vízi közműszolgáltatásban.
Az állam – mint meghatározó piaci résztvevő – erőteljes hatást gyakorol a maga
díjképzésével, díjtámogatásával, fejlesztéseivel a piac többi résztvevőjére.
Az állami vízművek által ellátott települések nem kaptak vízi közmű vagyont, vállalkozási
lehetőséget, és ezzel hátrányba kerültek a vagyonátadáskor.
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•

Az állami tulajdonú vízművek vízi közmű vagyonát az állam Kormányrendelettel
használatba adta a vízműveknek, míg ugyanez az önkormányzati tulajdonnál nem történt
meg. A tulajdoni viszonyok így országosan rendezetlenek.

Az állami tulajdonú vízművek tulajdoni viszonyának rendezésére több változat
javasolható:

Változat

I.

Cégek
száma
4 – 5 cég
Holding

II.

kapcsolat
Holding

III.

kapcsolat

IV.

4 – 5 cég

Működtető vagyon

Közművagyon

Állami

Állami/önkormányzati

Állami

Állami/önkormányzati

Állami/önkormányzati

Állami/önkormányzati

Állami/önkormányzati

Állami/önkormányzati

Működtetés
Vagyonkezelés vagy
koncesszió
Vagyonkezelés vagy
koncesszió
Vagyonkezelés vagy
koncesszió
Vagyonkezelés vagy
koncesszió

8.3.2.4. Tulajdonviszony – rendezési alternatívák SWOT elemzése
I. változat
Előnyök
•
•
•
•

Az önkormányzatok megkapják a közművagyonukat, tulajdonosok lehetnek.
Megkapják díjmegállapítási jogukat.
A működtetés biztonságosabbá válik hosszútávon a vagyonkezeléssel (min. 25 év). (Az
önkormányzat a vagyonátadással együtt megköti a szolgáltatóval a vagyonkezelési
szerződést pályáztatás útján.).
Az önkormányzat a koncessziós működtetési formát is választhatja.

Hátrányok
•
•

Az önkormányzatok nem jutnak részesedéshez a gazdasági társaságban, nincs közvetlen
ráhatásuk a működtetésre.
A társaság működtető vagyona bármikor privatizálható (belépnek a privatizációval járó
hátrányok).
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II. változat
Előnyök
•

Ugyanaz mint az I. változatban.

Hátrányok
•
•
•

Az önkormányzatok nem jutnak részesedéshez a gazdasági társaságban, nincs közvetlen
hatásuk a működtetésre.
A társaságok működtető vagyona bármikor privatizálható.
A holding kapcsolat előnyeit a természeti adottságok miatt (a cégek közötti viszonylag
nagy távolságok), különböző szervezeti felépítés, szolgáltatási struktúra miatt nem lehet
érvényesíteni. (Erre a történelemben volt már példa, valamikor ezek a vállalatok trösztben
működtek, annak idején a nem kedvező hatékonyságuk – földrajzi távolság, eltérő
természeti környezet miatt szűnt meg.).

III. változat
Előnyök
•
•

Az önkormányzatok nemcsak a közművagyont, de a működtető vagyont is megkapják–
kisebbségi védelemmel.
Közvetlenül részt vesznek a társaság irányításában.

Hátrányok
•
•

Holding kapcsolat itt is a földrajzi távolságok, különböző szervezeti felépítés, szolgáltatási
struktúra, eltérő természeti adottságok miatt, a holding előnyeit nem lehet kihasználni.
Több önkormányzat részvételével a holding szervezet működése számos akadályba
ütközhet.

IV. változat
Előnyök
•
•
•
•

Az önkormányzatok megkapják a közművagyonukat és részesedést kapnak a működtető
vagyonból-kisebbségi védelemmel.
Az önkormányzatok közvetlenül részt vesznek a társaság működtetésében.
Díjmegállapítók lesznek.
Közös közbeszerzések megvalósíthatóak - az így vásárolt szolgáltatások, termékek után
(villamos energia, üzemanyag, stb. termékek – szivattyúk stb.) az elért kedvezményeket –
költségmegtakarításokat a díjak csökkentésére vagy a működtető vagyon fejlesztésére lehet
fordítani.

Hátrányok
•

Felelősségük, feladatuk megnő a víziközmű szolgáltatás területén.

A javasolt négy alternatíva közül az önkormányzatiságnak a legjobban a IV. változat felel meg,
ahol az önkormányzatok térítésmentesen megkapják a közművagyont meghatározott feltételek
mellett (a megkapott vagyont vagyonkezelésbe adják a szolgáltatóknak.) Az önkormányzat így
felelősen beleszólhat a szolgáltatás feltételrendszerébe, és a vagyonkezelési/koncessziós szerződés
keretén belül az érdekeltségi rendszer is kialakítható a „vagyonkezelési/koncessziós díj”-on
keresztül. Így az önkormányzat nemcsak figyelemmel tudja kísérni, irányítani a rábízott
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közszolgáltatást, hanem a közművagyonának a használatáért vagyonkezelési/koncessziós díjat is
kaphat, melynek felhasználásáról maga dönthet.
Az érintett települési önkormányzatok továbbra is a területükön levő állami vízi közművagyon
részükre történő térítésmentes átadásában érdekeltek, ami számukra az egyenlő piaci feltételek
megadását jelentené. Ugyanakkor a vagyonátadás nem jelenthet újabb szervezeti szétaprózódást,
mert a műszaki szakmai, szervezeti integrációs és ellátás biztonsági szempontok egyaránt a már
kialakult - nagy cégeken alapuló - szolgáltató szervezeti struktúra mellett érvelnek. A települések a
nem apportálható közművagyonuk arányában szerezhetnének térítésmentesen részvényeket a
szervezetileg egyben maradó, de a meglevő működtető vagyonukkal átalakuló állami vagy
önkormányzati vagy vegyes – állami és önkormányzati - tulajdonosi szerkezetű gazdasági
társaságokban. Ezzel a vagyoni rendezéssel biztosítható lenne a stabil szolgáltatási struktúra
kialakítása.
Az állam meghatározó piaci szerepének csökkenése, a vízi közmű tulajdonos települési
önkormányzatok számának és felelősségüknek a növekedése indokolja egy nemzeti vízügyi
hatóság létrehozását. Ennek faladata lenne az EU direktívákból adódó és a hazai joggyakorlatba
teljes körűen átültetendő előírások – vizek „jó állapotba” hozása, teljes költség megtérülés, a
szennyező fizet, stb. – szellemében a felügyelet és az ellenőrzés.

8.3.3. Főbb törvények és rendeletek
Hazánk európai uniós csatlakozásának feltételeként a magyar jogi szabályozás átvette a víz- és
csatornaszolgáltatásra vonatkozó EU direktívák előírásait. Ennek keretében számos hazai
jogszabály lépett hatályba az elmúlt években, de még nincs önálló törvény a víziközmű
szolgáltatásról. A jogszabályok közül a vízi közművek üzemeltetésére és fejlesztésére
vonatkozóan a legfontosabbak a következők:
•
•

1995. évi LVII. Törvény
38/1995 (IV. 5.) Korm. r.

•

201/2001. (X.25.) Korm. r.

•

203/2001. (X.26.) Korm. r.

•
•

204/2001. (X.26.) Korm. r.
25/2002. (II.27.) Korm. r.

•
•
•
•

21/2002. (IV. 25.) KöVíM r.
2003. évi LXXXIX. törvény
2003. évi CXXIX. törvény:
220/2004. (VII. 21.) Korm. r.:

A vízgazdálkodásról
A közműves ivóvíz ellátásról és a
közműves szennyvíz elvezetésről
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről
A felszíni vizek minősége védelmének
egyes szabályairól
A csatornabírságról
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési
és –tisztítási Megvalósítási Programról
A vízi közművek üzemeltetéséről
A környezetterhelési díjról
A közbeszerzésről
A felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól

Az EU jogharmonizáció tehát megtörtént, sőt a hazai előírások több tekintetben szigorúbbak az
EU által előírtaknál, ezért azok végrehajtása nehézkes, és üzemeltetési gondokat okozhat. Erre jó
példa a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r és a kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek előírásai, melyek
a téli időszakban kibocsátott tisztított szennyvizek egyes paraméterei tekintetében ugyanolyan –
és gyakorlatilag teljesíthetetlen – határértékeket írnak elő, mint a nyári időszakra. Mindez gátolja a
kistelepüléseken alkalmazható, olcsó természet-közeli szennyvíztisztító telepek elterjedését.
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A gazdasági, társadalmi körülmények változásának eredményeként, illetve egyéb jogszabályi
előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében valamennyi norma felülvizsgálatra szorul.

8.3.4. A beruházást befolyásoló víz-és csatornadíj képzés mechanizmusa
Az Uniós csatlakozásból származó kötelezettségek végrehajtását nehezíti a költséges
eszközöknek, műszereknek, a szükséges személyi, képzési és szervezeti feltételeknek a
tapasztalható hiánya.
A hatályos jogszabályi környezetben kizárólag az ártörvény adja meg a kereteket a víziközmű
szolgáltatás díjának kialakítására. A víziközmű szolgáltatásban más vezetékes szolgáltatásokhoz
(pl. áram, gáz) hasonló részletes, rendeletben történő árképzési előírás és ellenőrzés (mint amilyen
pl. az Energia Hivatal) nem működik. Nincs olyan konkrét előírás, amely meghatározná, hogy az
árhatóságként működő állam (környezetvédelmi és vízügyi miniszter), illetve az önkormányzatok
mit kötelesek a díj megállapításakor figyelembe venni. Ennek eredményeként a díjképzési
rendszer rendkívül heterogén, a díj összegének meghatározásakor sokszor politikai szempontok
játszanak közre, így a szükséges és elengedhetetlen fenntartási munkák, rekonstrukciós költségek,
az amortizáció sem épül bele a szolgáltatás díjába az esetek többségében.
A szolgáltatási rendszer leromlott állapotából adódóan bármikor számítani lehet
ivóvízszennyezésre, a szennyvízelvezető hálózatok leépülése esetén bekövetkező üzemzavarokra,
amelynek megakadályozása érdekében olyan szabályozó rendszer kialakítása szükséges, amely
lehetővé teszi a korrekt díjmegállapítást és az ágazatban képződő források visszaforgatását
(vízkészlet járulék, vízterhelési díj).
8.3.4.1. Fizetőképes kereslet - ár
A víziközmű szolgáltatás magyarországi díjai nemzetközi összehasonlításban nem magasak, de a
magyar háztartások nettó bevételeihez képest mégis magasak. Más fogyasztási cikkekhez
viszonyítva azonban a közműves ivóvízellátás díjai alacsonynak tekinthetők (ásványvíz, sör stb.).
A rendelkezésre álló adatok alapján az átlagos víz- és csatornadíjak a háztartási jövedelmek 2,8 –
6,5 %-át teszik ki. Az állam díjtámogatási rendszert működtet a kiemelkedően magas költségek a
lakossági fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében Az évente megállapított
küszöbértékek emelkedése azonban nagyobb, mint az infláció mértéke. A támogatást az
önkormányzatok pályázat útján kapják, melyet tovább utalnak a vízi közműszolgáltató cégnek a
magas ráfordítások csökkentése céljából
A beruházások eredményes előkészítése komoly költséget, erőfeszítést, szakértelmet,
körültekintést és megfontoltságot igényel az önkormányzatoktól, melyek nem minden esetben
rendelkeznek – főleg a kistelepülések esetében - az ehhez szükséges adottságokkal. A helyzeten
nem segített a pályázati kézikönyvek és a pályázatkészítő cégek piaci megjelenése sem. A döntés
felelőssége, az utólag jelentkező gondok megoldásának feladata és nem tervezett költségének
biztosítása a pályázó önkormányzaté.
Az Európai Parlament és Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelvének 9. cikkében
megfogalmazott rendelkezéseknek megfelelően - a teljes költségmegtérülés elvéből adódóan 2010-től a víziközmű működtetésével kapcsolatban felmerülő költségeknek a szolgáltatás
igénybevételéért fizetendő díjban meg kell térülniük. Ez szükségképpen jelenti a víziközmű
szolgáltatás díjainak emelkedését. A költségmegtérülés elvének alkalmazásával párhuzamosan
ugyanakkor szükséges a díjtámogatási rendszer újragondolása. A jövőben a fogyasztót kell
támogatni, és nem a szolgáltatót kompenzálni, a díjtámogatási rendszert szociális alapokra kell
helyezni. Ennek megvalósítása kormányzati kérdés.
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A vízi közműszolgáltatók bevonását a beruházások előkészítésébe jogszabály nem írja elő, ezért
elsősorban a települések elhatározásán múlik, hogy ez kellően megtörténjen
. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az EU kellő mennyiségű forrást tud biztosítani, ha
megvan a körültekintő hazai előkészítés. Ennek feltétele, hogy a pályázó elnyerje a kormányzat
támogatását is egyrészt a magyar kormány és általában nagyobb részt az EU pénzügyi
támogatásához. Az EU pályázatok további gondozása, és különösen a támogatások elosztása a
kormányzati szerveknél vagy az azok által megbízott állami intézményeknél történik. Pályázók
csak önkormányzatok lehetnek. A vízi közműszolgáltatók a legtöbbször szakmai tanácsadóként,
de néha csak jó szándékú külső szemlélőként működhetnek közre a KEOP programoknál.

8.4. Rövid összefoglaló helyzetkép
A magyarországi vízi közműszolgáltatás helyzetét az alábbiak jellemzik az EU csatlakozás után:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Magas műszaki színvonalú szolgáltatás, a piaci körülmények szerinti felelős gazdálkodás,
jól képzett szakember gárda
Világszínvonalú háttéripar, kereskedelem és szolgáltatások
Teljes szakmai körű piaci túlkínálat, hiányos fizetőképes kereslet
Teljes körű vezetékes ivóvíz ellátottság, vízminőségi problémák
Fejlődő szennyvízközmű ellátottság, erősödő környezetvédelmi követelmények
A lakosság teherbíró képességét megközelítő önköltség típusú szolgáltatási díjak, melyek a
szükséges fejlesztéseket alig fedezik
Szétaprózódott szervezeti struktúra, mely szakmai és szervezeti integrációt igényel
Jelentős beruházási tőkehiány, az EU támogatások megtartása mellett a hazai források
megteremtése díjakon keresztül
Az EU csatlakozásból adódó nemzeti fejlesztési programok jellemzői:
o Ivóvízminőség Javító Program: jelentős beruházásigény, növekvő szolgáltatási díjak, a
vállalt határidők halasztása
o Nemzeti Szennyvíz Program: a vállalt határidő teljesíthető, jelentős beruházásigény,
növekvő szolgáltatási díjak
o Ivóvízbázis védelmi feladatok: megoldásuk a szolgáltatókra hárul, forráshiány
Nem megoldott a hálózatok tervszerű és folyamatos rekonstrukciójának finanszírozása
Az eredmények ellenére számos beruházás nem kellően megfontolt és előkészített, a
koncepció elhibázott, a kivitelezés olykor siralmasan rossz minőségű. A hibák és a többlet
költségek későn, az üzemeltetés során derülnek ki, a terheket a fogyasztóknak kell állniuk.
A leendő üzemeltetőt nem vonják be az előkészítésbe, szakmai tanácsát nem kérik.
A beruházás megvalósításánál szinte az egyetlen pályázati elbírálási szempont a vállalási ár.
A szennyvíz közművek üzemeltetése is jelentős új terheket ró a fogyasztókra. Ez
utóbbival sok esetben nem számolnak a beruházásoknál. A magas díjak miatt a már
csatornázott helyeken a lakosság kb. 10 %-a nem köt rá a rendszerre.
A „szennyező fizet” uniós elve nem érvényesíthető maradéktalanul és számos esetben a
csatornabírságok kiszabásakor (220/2004 Korm. r.).
Megoldatlan a telepeken kezelt – és egyre növekvő mennyiségű - szennyvíziszapok
elhelyezése, hasznosítása. Az égetésben az energia szektor az elhelyezésben a
mezőgazdaság nem érdekelt.
Az EU 60/2000 Víz Keretirányelve 2010-tól előírja a „teljes költségmegtérülés” elvének
alkalmazását. A megvalósítás feltételei több szempontból is hiányoznak.
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•

•
•

•
•
•

Az ármegállapító hatóságok (a szolgáltatás mennyiségének egészét tekintve 80 %-ban a
települési önkormányzatok) a szükségesnél alacsonyabb éves szolgáltatási díjakat
állapítanak meg. A díjak önköltség típusúak, ám sok helyen nem tartalmazzák az
amortizációt, fejlesztési hányadot pedig csak elvétve építenek a díjba.
Az állami díjtámogatás jelenlegi rendszere nem ösztönöz takarékos gazdálkodásra.
Az EU elv megvalósításával a díjak jelentősen kell, hogy emelkedjenek. Ez szociális
feszültséget okoz. A díjak a lakosság jövedelmi viszonyaihoz képest így is magasak, a
fejlett országokhoz képest a magyar lakosság számára legalább kétszer nagyobb terhet
jelentenek.
Hiányzik a tulajdonosoktól független állami díjellenőrző hatóság, melyek az EU több
tagországában már eredményesen működnek (Hollandia, Nagy-Britannia – OFWAT)
Az állami tulajdonú vízművek jelenlegi ellentmondásos formájával az állam egyszerre
hatóság és piaci résztvevő is.
Az országban ma mintegy 350 víz- és csatornaszolgáltató szervezet működik, ami túl sok.
Szlovákiában ez a szám 14, Nagy Britanniában 8, Hollandiában mintegy tucatnyi.
Németországban és Franciaországban néhány nagy szervezet szerepe meghatározó a sok
kicsivel szemben. Ellenkező példa is van, Olaszországban több mint 1000 szervezet
szolgáltat, bár az ottani struktúra jelentősen eltér a hazaitól. A szervezeti integráció
szakmailag és a szolgáltatás biztonsága érdekében elkerülhetetlen, ám ennek ösztönző
feltételei hiányoznak.

A szakma legnagyobb gondja a vízi közműszolgáltatás egységes törvényi szabályozásának hiánya.
Ez kiküszöbölhető lenne a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény többször tervbe vett és régóta esedékes - módosításával vagy önálló vízi közmű törvény megalkotásával.
A törvényi szabályozásnak – többek között - az alábbi alapvető kérdéseket kell megválaszolnia:
•
•
•
•

•

Vízi közműszolgáltatók egységes szakmai követelmény rendszere
Tulajdoni viszonyok rendezése – állami és önkormányzati tulajdonú vízművek számára
egyenlő piaci feltételek biztosítása
Fogyasztóbarát szolgáltatás feltételei – kollektív fogyasztói jogok
Az EU 60/2000 Víz Keretirányelvének alkalmazása
o Tejes költségmegtérülés
o A szennyező fizet
o Vizek jó állapotba helyezése
A tulajdonos és a szolgáltató között üzemeltetési szerződések szabályozása
o koncessziós és vagyonkezelési szerződések

8.5. Feladatok összefoglalása
•

Tulajdoni viszonyok rendezése

Kormányzati döntés kell, hogy az önkormányzatok térítésmentesen megkapják a területükön levő
vízi közművagyont. Ezzel befejeződne a vagyonátadás. Az állami tulajdonú működtető
társaságokban az önkormányzatok a közművagyon arányában kapjanak részvényeket.
•

Nemzeti Ellenőrző Hatóság felállítása-ennek feladatai
o Működési engedélyek kiadása
o Díjrendszer kialakítása
o Díj kontroll (elsősorban az amortizációs és fejlesztési hányad képzése terén)
o Bírságrendszer működtetése
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•

•

A vízi közműszolgáltatás egységes törvényi szabályozása
o Szakmai követelményrendszer-integráció elindítása
o Tulajdoni viszonyok
o Fogyasztói kapcsolatok
o EU Víz Keretirányelv alkalmazása
o Szolgáltatói szerződések
Jogszabályok felülvizsgálata, szükséges módosítása

8.6. Az innováció és intézményrendszere Magyarországon
A versenyképesség és a tartós gazdasági növekedés meghatározó tényezői az innováció és a tudás.
Magyarország 2003 óta nemzetközileg is elismert lépéseket tett a tudásalapú gazdaság kiépítése
terén az innováció irányítási, finanszírozási és szabályozási környezetének megújításával, az
innováció-politikai keretrendszer átalakításával.
A kutatás-fejlesztési és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény 2005.
január 1-jén lépett hatályba, lefektette a kutatás-fejlesztési, az innovációs tevékenység általános
kereteit, erősítve a kutatási eredmények, a szellemi termékek hasznosítását, a költségvetési
kutatóhelyek vállalkozás-alapítását. Az innovációs törvény a költségvetési kutatóhelyek számára
szellemitulajdon-kezelési szabályzat kidolgozását írta elő.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény stabil és megbízható
pénzügyi alapokra helyezte az innovációs tevékenységet. A Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból nyújtott állami támogatások szabályai az Európai Unió 2007. január 1-jén életbe lépett
K+F+I keretszabályának megfelelően módosultak.
A kutatás-fejlesztésre fordítható összeg
•
•
•

központi költségvetésből,
Innovációs Alapból,
a gazdasági, társadalmi infrastruktúra, illetve humánerőforrás-fejlesztési operatív
programból adódik össze.

Az egyetemek, kutatóintézetek a jövőben már önállóan nem részesedhetnek az Innovációs
Alapból, hanem konzorciumot kell létrehozni gazdasági társaságokkal. Ahhoz, hogy ezek a
kutatás-fejlesztési eredmények a gyakorlatban is megvalósuljanak, érvényesüljenek, szükséges
annak pénzügyi-jogi feltételeit is megteremteni.
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8.6.1. Az innovációs járulékról
8.6.1.1. Az innováció fogalma
A kutatás-fejlesztés eredményeként megszületett új termékek, szolgáltatások, eljárások,
módszerek, rendszerek gazdasági bevezetése illetve elterjesztése a piacon. Az innováció a
hatékonyság növelésének és a piaci terjeszkedésnek fontos eszköze.
A kutatás-fejlesztés magába foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti
fejlesztést. Innovációs eredmények hasznosításának minősül a vállalkozások keretében a
gazdasági eredmény növelésének reményében történő üzleti célú felhasználás.
Az innovációs járulék alapja a vállalkozás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. (Megegyezik az
iparűzési adó alapjával.) Az innovációs járulék mértéke 0,3 %.
A járulék megfizetésére kötelezett a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
hatálya alá tartozó társaság, kivéve a 2004. évi XXXIV. Törvény szerinti kis- vagy
mikrovállalkozás.
A 2003. évi XC. Törvény szabályozza, mely szerint a saját szervezetben végzett és a vásárolt
(külsős) kutatás-fejlesztési tevékenység számolható el.
A járulék számításának alapja, akárcsak az iparűzési adó esetében, a nettó korrigált árbevétel,
mértéke pedig – 2006-tól kezdődően – 0,3 %.
8.6.1.2. A járulék összegét csökkentő tételek
Kötelezettségcsökkentő tételek, amelyek a járulék várható éves bruttó összegéből – legfeljebb
annak mértékéig – levonhatók:
•
•

A gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatási-fejlesztési tevékenység
közvetlen költsége;
A költségvetési gazdálkodási rendszerben működő szervezetektől megrendelt kutatásifejlesztési tevékenység költsége;
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•

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében
meghatározott szervezetektől (CORDI Kht.) megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenység.
Ide tartozik az alapkutatás, az ipari vagy alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés is.

Amennyiben a fenti feltételek bármelyike teljesül, a gazdasági társaság csökkentheti az általa
fizetendő innovációs járulék összegét, tekintet nélkül arra, hogy az adott kutatás az
alaptevékenységéhez szükséges-e vagy sem.
8.6.1.3. Bevallás és befizetés
A járulék-kötelezettséget az előlegfizetés rendszerében kell teljesíteni. A járulékbevallás és a
következő évi előlegbevallás határideje május 31. A járulékelőleg fizetése negyedévenként
történik, az alábbi ütemezésben: (1) április 20., (2) július 20., (3) október 20. és (4) január 20.
Az így befizetett összeg a Központi Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba kerül, mely a
kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, és kizárólag ezt a célt
szolgáló, elkülönített állami pénzalap (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
szerint).

8.6.2. Intézményrendszer
2008. májusa óta a magyar kutatás-fejlesztés és innováció területének saját képviselője is van,
kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter személyében. A miniszter munkáját kutatásfejlesztési államtitkár segíti.
A miniszter feladata a kutatás-fejlesztési szakpolitikák kidolgozásának koordinálása, a terület
képviselete a kormányban és a Parlamentben. Ugyancsak a miniszter felügyelete alatt működnek a
kutatás-fejlesztés kormányzati háttérintézményei.
A tárca nélküli miniszter mellett számos más minisztérium is érintett a kutatás-fejlesztés
kérdésében. A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter természetesen ezeknek a
kezdeményezéseknek a koordinációjában is részt vesz. Több minisztériumnak (például a
honvédelmi minisztériumnak vagy az agrártárcának) is van saját kutatás-fejlesztési programja
amelyből a szaktárca hatáskörébe tartozó kutatásokat finanszíroznak.
A strukturális alapok felhasználását szabályozó Új Magyarország Nemzeti fejlesztési terv operatív
programjai is számos, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos prioritást tartalmaznak. A nemzeti
fejlesztési terv végrehajtását a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM)
felügyelete alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) koordinálja.
2009-ben összesen 166,55 milliárd forintot fordít Magyarország az ország versenyképességét
nagyban meghatározó kutatás-fejlesztés támogatása. Ezek az összegek nyílt versenyben, pályázati
úton érhetők el. Annak érdekében, hogy ez az összeg a lehető legnagyobb hatékonysággal
hasznosulhasson, a források összehangolására, a lehetséges szinergiák maximális kihasználására
van szükség. Ebben ugyancsak jelentős szerep juthat a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszternek.
8.6.2.1. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter
felügyelete alatt működő háttérintézmény. Elsődleges feladata a Nemzeti Kutatási, Technológiai
és Innovációs Alap kezelése. Az Alap a vállalatok által fizetett innovációs járulékból és az ezzel
megegyező összegű költségvetési hozzájárulásból tevődik össze. Ez évente mintegy 40-50 milliárd
forintnyi pályázati forrást jelent a kutatás-fejlesztés finanszírozására.
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A Hivatal működését annak elnöke irányítja. Az elnök munkáját két elnökhelyettes segíti.
Az Alap felhasználását a Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács (KuTIT) felügyeli. A
Tanács a tudományos és üzleti élet, valamint a Kormány képviselőiből áll – az utóbbiak
kisebbségben vannak a testületben. A tanács előzetes egyetértési jogot gyakorol az Alapra
vonatkozó felhasználási terv, valamint a pályázati stratégiák kialakításában.
Az Alap felhasználása az Innovatív Magyarország – ötlettől a piacig című program mentén történik. A
program négy alprogramot foglal magában. A Tudás Magyarország alprogram célja a hazai
tudásbázis erősítése, a kutatói mobilitás erősítése, az utánpótlás-képzés támogatása. A Technológiai
Magyarország alprogram célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy Magyarország képes legyen a globális piacon is versenyképes termékek előállítására.
A Vállalkozó Magyarország alprogram a hazai vállalkozások K+F tevékenységének, új innovatív
vállalkozások létrehozására irányul. Az Együttműködő Magyarország alprogram célja Magyarország
súlyának erősítése a nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban.
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8.6.3. Kutatás-fejlesztés az EUREAU-ban
Magyarország uniós csatlakozásának előkészítése során a MaVíz bekapcsolódott a Vízellátók és
Szennyvíz-szolgáltatók Nemzeti Szövetségeinek Európai Uniója (EUREAU) munkájába. Az unió
májusi kibővítése után a MaVíz már teljes tagként vehet részt az EUREAU bizottságok
munkájában, melyek az ivóvízzel (ivóvíz-szolgáltatással), a szennyvízzel (szennyvízelvezetéssel és
-tisztítással), valamint a jogalkotással és (köz)gazdasággal kapcsolatos témákkal foglalkoznak.
Az EUREAU a közel 500 millió ember vízellátását, illetve szennyvízelvezetését és –tisztítását
kiszolgáló vízügyi ágazat uniós szakmai szervezete, mely a vízügyi területen egyedülálló műszaki,
tudományos és vízgazdálkodási tudás, valamint gyakorlati tapasztalat birtokában van. Tagjai az
uniós tagországok, valamint Svájc és Norvégia nemzeti szakmai szövetségei.
Az EUREAU fő célkitűzései, hogy:
•
•
•
•
•

a vízi közművek üzemeltetésének és fejlesztésének teljes költsége úgy térüljön meg a
szolgáltatási díjakból, hogy az a fogyasztók által megfizethető mértékű maradjon,
olyan hatékony és egyértelmű uniós vízügyi keretszabályozást kell kialakítani, mely
figyelembe veszi az európai vízi közműrendszerek különbözőségét,
az ivóvizet és azok vízbázisait védeni és óvni kell, és ennek fontosságát minden szakmai
és közérdekű fórumon képviselni kell,
folyamatosan védje a fogyasztók egészségét, és a víziközmű-szolgáltatás nyerje el a
fogyasztók bizalmát, valamint
védje a vízi ökoszisztémákat.

Az EUREAU egyrészt vizsgálja a tagországokban létező szabályozásokat és azok végrehajtását,
hogy a leendő uniós szabályozások és szabványok megvitatásakor előremutató, ésszerű véleményt
tehessen a politikailag kívánatos és a műszakilag teljesíthető szabályozás érdekében. Másrészt az
EUREAU felülvizsgálja és megvitatja a tervezett szabályozásokat és szabványokat, hogy a
tagországok közös nézetét és véleményét közölje az uniós jogalkotó szervezetekkel. A
véleményének kinyilvánítása műszaki és tudományos szakemberek által készített tanulmányokkal,
az uniós szervezetekhez benyújtott állásfoglalásokkal és helyzetjelentésekkel, valamint
konferenciák és munkaértekezletek szervezésével és azokon való részvétellel történik. Az uniós
jogalkotó szervezetek az EUREAU-t nagyon konstruktív partnernek és értékes külső szakértőnek
tartják.
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Az EUR
REAU szerrvezeti felép
pítését az alábbi
a
ábra szemléltetii.
Európaii szinten is igaz, hogy a vízügyi ágazat
á
számára létfonto
osságú céljaiinak, álláspo
ontjainak
széleskö
örű kinyilváánítása, hiszzen csak ezek
e
pontos és szélesskörű megiismertetése – ezzel
párhuzaamosan szakkmai szerveeződésének elismertetésse és uniós szintű jelen
nlétének erő
ősítése –
biztosítja, hogy hatéékony közreeműködésévvel kialakíthaató a vízügyyi ágazat kieegyensúlyozo
ott uniós
szabályo
ozása és az előrelátó
e
po
olitikája. Az EUREAU törekvése
t
azz, hogy erőss pozíciója legyen
l
az
EU vízüügyi politikájjának befolyyásolására.
Az EUR
REAU munkamódszeree, hogy tagjaai széleskörűű bevonásávval határozzaa meg azokaat a főbb
kihíváso
okat, melyekket a vízügyi ágazat célkiitűzéseinek megvalósítás
m
sához meg kkell oldani.
Az ivóvvíz-szolgáltatással foglallkozó EU1 Bizottság fő témakörei jelenleg a Víz Kereetirányelv
(60/20000/EK irányyelv az eurrópai közössségi intézkeedések kereeteinek megghatározásárról a víz
politika területén), az Ivóvíz Irrányelv (98//83/EK irányelve az em
mberi fogyaasztásra szán
nt ivóvíz
minőséggéről) és a Felszín Allatti Víz Iráányelv (68/
/80/EK iráányelve) nem
mzeti adapttálásához
(bevezettéséhez), gyaakorlati maggvalósításáho
oz és fejleszztéséhez kap
pcsolódnak. E három iráányelv az
ivóvíz-szzolgáltatást érintően víízminőségi, vízbázisvéd
delmi, komm
munikációs éés kutatás-ffejlesztési
területekken jelent megoldandó
m
f
feladatokat.
Az EUR
REAU az ivó
óvízminőségg kérdését in
ntegrált mód
don közelíti meg, a vízb
bázis vízminőségétől,
az ivóvííz-termelési és -szolgálttatási folyam
mat egyes szzakaszainak vízminőséggén át, a fo
ogyasztók
csapján szolgáltatott ivóvíz minőségéig
m
b
bezárólag.
Az
A integráltt megközellítés mellettt nagyon
fontos a folyamat-sszemlélet alkalmazása is.
i Ez azt jeelenti, hogy nem elégsééges csak határérték
h
előírásokkkal szabáályozni az egyes terrmelési és szolgáltatáási pontokkon a vízm
minőségi
követelm
ményeket, hanem fo
olyamatokat//eljárásokat kell kido
olgozni miinden üzem
meltetési
tevékenyységre. Ezen folyamato
ok működéssének megffelelőségét azután
a
folyaamatosan elllenőrizni
kell, és nem megffelelés esetéén, vagy fo
olyamat opttimalizálás szükségesség
s
g esetén feejleszteni,
javítani kell
k azokat.
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Az EUREAU tapasztalata szerint az ivóvíz-szolgáltatók folyamat-szemléletét a vízelosztás
üzemeltetésnél, és a vízbázisok védelemnél szükséges erősíteni. Az EUREAU ivóvíz minőségi
célként a fogyasztók bizalmát élvező, jó és biztonságos ivóvízellátást tűzte zászlajára. A
fogyasztók bizalmának elnyerése és megtartása többet jelent, és talán jobban mérhetőnek is tűnik,
mint a ’fogyasztók igényének mind teljesebb és fokozottabb kielégítése’, amit jellemzően
küldetésükben megfogalmaznak a hazai ivóvíz-szolgáltatók.
Az EUREAU közös cselekvési programot szorgalmaz a WHO és IWA szervezetekkel,
folyamatosan nyomon követi a WHO irányelvek tervezett módosításait, és az amerikai befolyás
ellensúlyozására nagyobb mértékű uniós pénzügyi támogatást, és ezzel párhuzamosan nagyobb
szakmai érvényesülést szorgalmaz a WHO munkájában.
Az EUREAU az ivóvízminőséggel kapcsolatos helyzetértékelésének folyamatos felülvizsgálata
során foglalkozik:
•
•
•
•
•

a víz egyes fizikai és kémiai paramétereinek mintavételével, határértékével és
meghatározásának módszerével (jelenleg pl. ólom-, nikkel-, réz-, króm-, radon-tartalom),
a víz mikrobiológiai paraméterei meghatározásának módszereivel (jelenleg pl. Clostridium,
E.coli, Cryptosporidium),
az emberi hormonokat károsító anyagokkal (Endocrine Disrupters),
az ivóvíz biztonságának kérdésével, valamint
a vízellátásban használatos anyagokkal és vegyszerekkel.

Az ivóvíz biztonságának kérdésében Víz Biztonsági Tervek (Water Safety Plans) készítése még
nem általános gyakorlat Európában, és az EUREAU nem is magát az eljárást kívánja
szorgalmazni, hanem a ’mögötte lévő’ alapelveket.
A vízellátásban használatos anyagok és vegyszerek szabályozása önmagában nem biztos, hogy
elégséges lehet, hiszen maguk a kivitelezők és felhasználók szakmai felkészültsége és minőségi
munkája is alapvető fontosságú.
Az EUREAU álláspontja szerint az ivóvizet a szolgáltatók és a fogyasztók szempontjából is
élelmiszerként kell értelmezni. Az ivóvíz-szolgáltatásban a Víz Biztonsági Tervek alapelveinek kell
betölteni az élelmiszeriparban használatos ’HACCP’ minőségbiztosítási eszköz szerepét.
Az EUREAU alapvető fontosságú kérdésként kezeli, a jövő ivóvízellátása szempontjából, a
vízbázisok védelmét, amit a Víz Keretirányelv is célként fogalmaz meg. A felszíni és felszín alatti
vizek jó kémiai állapotának visszaállítása és hosszú távú biztosítása mellett nagyon fontos az egyes
szennyezőanyagok küszöbértékeinek (határértékeinek) a meghatározása. Az EUREAU álláspontja
szerint a felszín alatti vizek szennyezőanyag küszöbértékeinek meghatározásakor az ivóvíz
minőségi követelményeket kell figyelembe venni.
Jelenleg a növényvédő szerek (peszticidek), az elsőbbségi anyagok (Priority Substances) és az
anyagcsere termékek (köztük az Endocrine Disrupters) szabályozásának szakmai álláspont
kialakítása van folyamatban. A növényvédő szerek esetében nem elégséges csak a
küszöbértékekkel foglalkozni, hanem a gyakorlatban is kivitelezhető szabályozást kell alkotni, pl. a
szükséges vízkezelés és mezőgazdasági ’jó gyakorlat’ kombinációjának optimalizálásával.
Az EUREAU nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás iránt meg kell
nyerni, és utána meg kell tartani a fogyasztók bizalmát. Ennek elérése a fogyasztók felé irányuló
megfelelő kommunikáció kialakításával, és a víziközmű-szolgáltatók felelősségének erősítésével
lehetséges. A fogyasztók fejével kell gondolkodni, és olyan csak szakkifejezéseket szabad
használni, melyek közérthetőek és biztosítják az egyértelmű, hatékony kommunikációt üzleti
partnereinkkel.
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A bizalom megteremtése megköveteli, hogy a fogyasztók érezzék az ivóvíz-szolgáltató
felelősségtudatát, melyet azzal lehet kiívni, erősíteni, hogy:
•
•
•

a tudomány által feltárt új potenciális veszélyekről lehetőség szerint a vízügyi ágazat
nyilatkozzon elsőként, megelőzve ezzel a média ’hírverését’,
az ivóvízzel kapcsolatos potenciális veszély kezelését tekintse saját ügyének a szolgáltató,
az ivóvíz-szolgáltató minden vízminőségi kérdést kommunikáljon a közvélemény felé
időben és nyíltan (ha most még nem is probléma, lehet, hogy később problémává válik).

Természetesen a fogyasztók (és közvélemény) tájékoztatásával párhuzamosan azonnal meg kell
kezdeni a szakmai munkát tájékoztatva a felelős/ illetékes érdekelteket.
A jövőben az EUREAU tagság a MaVíz nemzetközi kapcsolataiban az egyik legfontosabb
szerepet fogja betölteni, melynek lehetőségeit a magyar vízügyi ágazat fejlesztése érdekében
teljességgel ki kell használni. Ahhoz, hogy a MaVíz eredményesen vehessen részt az EUREAU
munkájában, ki kell alakítani a munkamódszert, mely az EUREAU bizottságok dokumentumait
folyamatosan megismerteti a magyar szövetségi tagokkal, és lehetőséget biztosít az egyedi
vélemények összegyűjtésére, mely alapján kialakítható a magyarországi álláspont, ami
visszacsatolásra kerülhet az EUREAU bizottságokhoz.
A MaVíz tagságával közvetlenül bekapcsolódhat az unió vízügyi politikájának alakításába, és az
uniós szintű jogszabályalkotás folyamatába, érvényesítve a magyar víziközmű-szolgáltatás szakmai
érdekeit, vagy azonosulva - az EUREAU tagoknál felhalmozódott szakmai tapasztalat és tudás
alapján – az EUREAU véleményével. Ezen uniós tevékenységet lehet hasznosítani a magyar
vízügyi ágazatot érintő jövőbeni szabályozási folyamatban is, biztosítva azt, hogy a fogyasztói
érdekek mindig a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vételre kerüljenek.
Az európai vízügyi ágazat napjaink legnagyobb kihívása a Víz Keretirányelv bevezetése, az abban
előírt feladatok végrehajtása. A 1189/2002. (XI. 7.) Kormányrendelet rendelkezik a Víz
Keretirányelv magyarországi végrehajtásának egyes feladatairól.

8.6.4. A K+F tevékenységekkel kapcsolatos alapfogalmak tisztázása
A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatosan legelőször azt célszerű tisztázni, hogy milyen célok
vezérlik ezen tevékenységeket. Ennek megválaszolására az OECD ajánlás is ad egy támpontot,
amikor megállapítja, hogy
A K+F „az a rendszeresen végzett munka, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve az
emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az
egész ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások kidolgozására. Az így értelmezett K+F
háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.”1
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény pontosan definiálja ezen fogalmakat, amely szerint:
•
•
•

Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek
szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét
alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet
elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.
Kísérleti fejlesztés olyan, a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező
tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és
szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már
létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása.
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Az alapkutatás összefüggések, tulajdonságok elemezését jelenti, amelyek alapján elméleteket,
feltevéseket, esetlegesen törvényszerűségeket dolgoz ki, majd ellenőriz, bizonyít. Ezekre az
eredményekre épít az alkalmazott kutatás, amely az alkalmazási lehetőségeket, módszereket
hivatott kialakítani egy előre meghatározott cél érdekében. A kísérleti fejlesztés új termékek,
prototípusok, valamint a megalkotott eljárások bevezetését foglalja magába.
A modern kor követelményének megfelelően manapság a K+F+I kifejezés a használatos, amely
az innováció beintegrálásával hangsúlyozza a kutatás egyre növekvő fontosságát elsősorban az
Európai Unió által meghirdetett pályázatokban.

8.6.5. A K+F tevékenységek számviteli elszámolása, nyilvántartása
A K+F tevékenységek érdekében felmerült munkálatok költségeit elszámolhatóságuk alapján két
nagy csoportba sorolhatjuk: lehetnek közvetlen és lehetnek közvetett költségek.
A közvetlen költségek esetében már a felmerüléskor megállapítható, hogy a tevékenység részét
képező termék előállítás, vagy szolgáltatás melyik egységéhez köthető, ebből a szempontból nézve
a költségviselőnkénti elszámolás valósulhat meg.
A költségek másik részéről a felmerüléskor nem állapítható meg, hogy milyen tevékenységhez
milyen mértékben kapcsolódik, ezeket közvetett költségeknek nevezzük. (Ezekről azonban a
felmerülésük helye számviteli információként rendelkezésre áll.)
A közvetett (más szóhasználattal általános) költségek nem homogén csoportot alkotnak, mivel
egy részük - megfelelően megalapozott gazdasági számítások, kiválasztott jellemzők segítségével a költségviselőkre utólag felosztható.
A kutatási fejlesztési tevékenységek számviteli elszámolását nagyban befolyásolja, hogy ki végzi el,
hajtja végre ezen tevékenységeket. Két eset lehetséges:
•
•

a vállalat saját keretein belül valósítja meg a kutatást, fejlesztést, vagy
a vállalat külső szervezeteket bíz meg a kutatási és fejlesztési tevékenységek
végrehajtásával.

Egy fontos dolgot azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni: csak a kísérleti fejlesztés közvetlen
költségei aktiválhatók, az alap- és alkalmazott kutatás költségeit és a kísérleti fejlesztés közvetett
költségeit minden esetben a felmerülés időszakában kell elszámolni.

8.7. Javasolt K+F irányvonalak
A Nemzeti Víztechnológiai Platform feladata települési vízgazdálkodás problémáinak megoldását
célzó kutatás-fejlesztési feladatok megfogalmazása. A különböző munkacsoportok saját kutatási
területükhöz kapcsolódóan jelölték ki a víziközmű-szolgáltatás kutatás-fejlesztési feladatait.
A NVP elvárása a munkacsoport felé, hogy fő feladataként koncentráljon a K+F-hez szükséges
jogi / szervezeti / gazdasági / társadalmi környezetre, illetve arra, hogy hogyan finanszírozhatók
a Platform által megjelölésre kerülő stratégiai K+F feladatok, de ezen túl önálló kutatási irányokat
is fogalmazzon meg.
Ennek alapján a munkacsoport feladata két területre oszlik:
•
•

Műszaki munkacsoportok által megfogalmazott témajavaslatok, ötletek;
Önálló kutatási irányok megjelölése.
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8.7.1. Műszaki munkacsoportok által megfogalmazott témajavaslatok, ötletek
8.7.1.1. Ivóvíztisztítási technológiák és vízbiztonság munkacsoport
•

Vízi Közmű Felügyelet/illetve hatósági felügyeleti rendszer létrehozása

A Platformon keresztül is érvényesíthető lenne az intézmény létrehozatala iránti szakmai
igény, melynek szabályoznia kellene a következőket (a teljesség igénye nélkül, a
legfontosabbak):
a szolgáltatások szakmai követelményrendszerét, ellenőrzését
vízi közmű vagyon tulajdoni helyzetét, a kezelés, fejlesztés szabályait
szolgáltatók és fogyasztók közti szerződések minimális szabályait
a szolgáltatók és az önkormányzatok kapcsolatrendszerét, szerződéseiket
a koncessziós fejlesztések sajátos szabályait, a tőkebevonás módjait, lehetőségeit
az ármeghatározás szakmai követelményrendszerét, a nem fizetés
következményeit
o a közműfejlesztési hozzájárulás rendjét
o állami díjtámogatások és fejlesztési támogatások céljait, szabályait
o a szolgáltató szervezetek szakmailag indokolt szervezeti követelményrendszerét
o továbbá folyamatosan gondoskodnia kell a szolgáltatók hatékonyságának
értékeléséről, az eredmények közzétételéről.
Az uniós szabályozásnál szigorúbb hazai határértékek felülvizsgálata (az Országos
Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv, OVGT keretében is szerepel a célok között, szükséges az
ebben való részvétel, szakmai egyeztetés)
A technológia tervezése / megvalósítása során ne fordulhasson elő az, hogy az egyes
hatóságok utólag kifogást emelnek a megvalósuló technológia ellen (a szabályozó hatóság
megfelelő működése és a szabályrendszerek megfelelő kialakítása erre garancia lehetne)
o
o
o
o
o
o

•
•

8.7.1.2. Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési stratégiák munkacsoport
•

Vízi közmű vagyon kérdése

Elöljáróban már itt kiemelendő egy alapprobléma, amely a vízi közmű vagyon tulajdoni
viszonyaira és a szabályozás egyik alapelemére, a díjmeghatározásra vonatkozik. A vagyon jelentős
részben önkormányzati tulajdonba került (részben állami, illetve néhány esetben részben
privatizált gazdasági társaságok tulajdonába) és ezzel párhuzamosan az önkormányzatok
megkapták a díjmegállapítás jogát is (kivéve az állami regionális szolgáltatók esetében, ahol maga
az állam az árhatóság). A rendszer legnagyobb hibája, hogy ezáltal az önkormányzatok rövid távú
érdekeltsége érvényesül elsősorban és a politikai, szociális és egyéb szempontok akadályozzák a
hosszú távú vagyongazdálkodás feltételeinek érvényesítését.
Az új vízi közmű törvénynek rendelkeznie kellene erre vonatkozóan is. Átfogó értékelés lenne
szükséges a különböző tulajdoni és szervezeti rendszerekben működő szolgáltatókra vonatkozóan
(a jelenlegi sokszereplős, elaprózott rendszer semmiképpen nem fenntartható) – részben a VGT
is foglalkozik vele – és ennek alapján a hatékonysági, biztonságos szogáltatási szempontok
előtérbe helyezésével javaslatot tenni a szakmai integrációra, tulajdonosi viszonyokra.
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o Szakmai szempontból milyen tulajdonosi szerkezet lenne javasolható?
Az a szakmán belül általánosan elfogadott tény, hogy a kicsi, minimális szakmai
háttérrel és kétes felelősséggel felruházott szolgáltatók fenntartása hosszú távon sok
kockázatot hordoz, ugyanakkor a jelentősebb önkormányzati, illetve regionális, több
önkormányzat tulajdonában álló nagyobb szolgáltatók többségükben elfogadható
szinten működnek. Másik kérdés az öt állami regionális nagyszolgáltató kérdése,
amelyek állami tulajdonú közmű vagyont üzemeltetnek, illetve esetenként
önkormányzati tulajdonú rendszereket is. Ezek szervezeti fejlesztése, hosszú távú
tulajdonosi korszerűsítése ágazati szinten is terítéken van, itt szintén ki lehetne
alakítani egy NVP-álláspontot az általános szakmai integráció szakmai javaslataival
összhangban.
•

K+F finanszírozás

A kutatás-fejlesztési és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény
2005. január 1-jén lépett hatályba, lefektette a kutatás-fejlesztési, az innovációs tevékenység
általános kereteit, erősítve a kutatási eredmények, a szellemi termékek hasznosítását, a
költségvetési kutatóhelyek vállalkozás-alapítását. Az innovációs törvény a költségvetési
kutatóhelyek számára szellemitulajdon-kezelési szabályzat kidolgozását írta elő.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény stabil és
megbízható pénzügyi alapokra helyezte az innovációs tevékenységet. A Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályai az Európai Unió 2007. január 1-jén
életbe lépett K+F+I keretszabályának megfelelően módosultak.
A kutatás-fejlesztésre fordítható összeg
•
•
•

központi költségvetésből,
Innovációs Alapból,
a gazdasági, társadalmi infrastruktúra, illetve humánerőforrás-fejlesztési operatív
programból adódik össze.

Az egyetemek, kutatóintézetek a jövőben már önállóan nem részesedhetnek az Innovációs
Alapból, hanem konzorciumot kell létrehozni gazdasági társaságokkal. Ahhoz, hogy ezek a
kutatás-fejlesztési eredmények a gyakorlatban is megvalósuljanak, érvényesüljenek, szükséges
annak pénzügyi-jogi feltételeit is megteremteni.
o Magyarországon jelenleg a GDP közel 1 százalékát, azaz mintegy 175 milliárd Ftot fordítanak K+F-re, aminek 60 %-a állami, 40 %-a vállalati forrás. A jövőben
cél ennek az aránynak a megfordítása, vagyis a vállalati és az állami K+F
ráfordítások aránya 2:1 legyen. A fejlett országokban 10000 lakosra 80-100 fő
kutató jut, Magyarországon ez a szám 10 fő. Honnan teremtsük elő a
vízgazdálkodási K+F-hez szükséges forrásokat?
Az OVGT kiegészítő intézkedései között foglalkozik a Képességfejlesztés, szemléletformálás
témakörével (K(11)/a.): vízügyi K+F, innováció fejlesztése). Itt leszögezi, hogy „robosztus K+F
tevékenységre van szükség a VKI területén, különösen a bevezetést megelőzően és az első
időszakban. A kutatás-fejlesztés és az innováció területén elő kell mozdítani a vízhatékony ipari
technológiák és víztakarékos öntözési eljárások kidolgozását és elterjesztését.” Ennek kapcsán a 4.
Mellékletben összegyűjti a K+F témajavaslatokat, melyek között a települési vízgazdálkodási
témakörön belül a Nemzeti Víztechnológiai Platform által megfogalmazott K+F feladatok közül
átveszi a VGT szempontjából a legfontosabbakat.
162

Elvárható, hogy következésképpen a legfontosabb K+F feladatok megvalósításához szükséges
források rendelkezésre fognak állni. Ehhez kapcsolódóan mindent meg kell tenni azért, hogy az
EU következő támogatási időszakában (2014-2020 között) a K+F terület kiemelt szerepet kapjon.
Jelenleg csak a GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) ad lehetőséget EU-támogatások
elérésére, ezen belül azonban mint technológiai korszerűsítésre alkalmas terület, számos
vízgazdálkodási téma jöhet szóba.
A gazdasági szabályozók változtatása, korszerűsítése során (szintén az OVGT-hez kapcsolódóan)
törekedni kell a takarékos, hatékony megoldások, technológiák keresésére, ezek ösztönzésére és
figyelembe kell venni, hogy az EU támogatások lehetőségeit illetően milyen tendenciák várhatóak
(a fejlesztési támogatások mindinkább megelőző típusú beruházásokra irányulnak – pl. megújuló
energia, takarékos, környezetbarát megoldások -, továbbá a tagállamok közötti integrációk,
fejlesztési lehetőségek kihasználására.
Magyarország uniós csatlakozásának előkészítése során a MaVíz bekapcsolódott a Vízellátók és
Szennyvíz-szolgáltatók Nemzeti Szövetségeinek Európai Uniója (EUREAU) munkájába. Az unió
májusi kibővítése után a MaVíz már teljes tagként vehet részt az EUREAU bizottságok
munkájában, melyek az ivóvízzel (ivóvíz-szolgáltatással), a szennyvízzel (szennyvízelvezetéssel és
-tisztítással), valamint a jogalkotással és (köz)gazdasággal kapcsolatos témákkal foglalkoznak.
Az EUREAU a közel 500 millió ember vízellátását, illetve szennyvízelvezetését és –tisztítását
kiszolgáló vízügyi ágazat uniós szakmai szervezete, mely a vízügyi területen egyedülálló műszaki,
tudományos és vízgazdálkodási tudás, valamint gyakorlati tapasztalat birtokában van. Tagjai az
uniós tagországok, valamint Svájc és Norvégia nemzeti szakmai szövetségei.
Az EUREAU fő célkitűzései:
•
•
•
•
•

a víziközművek üzemeltetésének és fejlesztésének teljes költsége úgy térüljön meg a
szolgáltatási díjakból, hogy az a fogyasztók által megfizethető mértékű maradjon,
olyan hatékony és egyértelmű uniós vízügyi keretszabályozást kell kialakítani, mely
figyelembe veszi az európai víziközmű rendszerek különbözőségét,
az ivóvizet és azok vízbázisait védeni és óvni kell, és ennek fontosságát minden szakmai
és közérdekű fórumon képviselni kell,
folyamatosan védje a fogyasztók egészségét, és a víziközmű-szolgáltatás nyerje el a
fogyasztók bizalmát, valamint
védje a vízi ökoszisztémákat.

Az ivóvíz-szolgáltatással foglalkozó EU1 Bizottság fő témakörei jelenleg a Víz Keretirányelv
(60/2000/EK irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz
politika területén), az Ivóvíz Irányelv (98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz
minőségéről) és a Felszín Alatti Víz Irányelv (68/80/EK irányelve) nemzeti adaptálásához
(bevezetéséhez), gyakorlati magvalósításához és fejlesztéséhez kapcsolódnak. E három irányelv az
ivóvíz-szolgáltatást érintően vízminőségi, vízbázisvédelmi, kommunikációs és kutatás-fejlesztési
területeken jelent megoldandó feladatokat.
o Mi lenne a K+F források egészséges szerkezete?
A jelenlegi közel 1 %-os GDP arányos K+F ráfordításból az állam 101 milliárd Ft-tal veszi ki a
részét, ezen belül 55 milliárd Ft-ot MTA, 46 milliárd Ft-ot egyetemi kutatóközpontok kapnak.
Ezzel az értékkel az EU országok sorában a mezőny végén vagyunk, és a forint is romlott. A
vállalatok jelenlegi 74 milliárdos Ft-os K+F hozzájárulásból a multik 40 milliárdot, a magyar nagy
vállalatok 20,6 milliárd Ft-ot fordítanak kutatás fejlesztésre évente.
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Ahhoz, hogy Magyarország a kutatás-fejlesztés területén megfelelő szintet el tudja érni, a K+F
ráfordítás el kell, hogy érje a GDP – 2,5 %-át, amelyhez a vállalatok 1,7 %-kal, az állam 0,7 %-kal,
míg az uniós források 0,4 %-kal járulhatnak hozzá.
Az előző számokból is látszik, hogy a jövőben a vállalatoknak a kutatás-fejlesztésből jelentős részt
kell vállalniuk, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon a vállalatoknak is érezniük kell, hogy a K+F
tevékenység valamilyen formában haszonként jelenjen meg működésében.
•

Költségek/hasznok

Csak olyan K+F tevékenység támogatható, amely bizonyítottan hatékonyságjavulást, minimálisan
közép, illetve hosszú távú megtérülést eredményez és egyéb szempontokból is megfelel a szakmai
elvárásoknak. Fontos tehát a költség-haszon vizsgálatok készítése, a műszaki és gazdasági
szakértők folyamatos párbeszéde.
•

Jogi szabályozás. Ösztönöz-e a jogi szabályozás az üzemeltetési és beruházási költségek
csökkentésére, hol vannak fékek, szabad mozgásterek?

A jelenlegi jogi szabályozás és szakmai kontroll rendszer (illetve annak hiánya) nem megnyugtató
ebből a szempontból, nem tartalmazza a hatékonysági követelményeket.
Az EU-támogatásokkal megvalósuló fejlesztésekből sok tapasztalatot nyertünk, fontos
következtetések vonhatók le. Erősíteni kell a kontrollt, a megalapozott döntéshozatalok és a
felelősség szerepét a rendszerben. Ennek érdekében javasolt lenne bemutatni olyan konkrét,
megvalósult fejlesztéseket, amelyek kellőképpen elő voltak készítve (egyfajta folyamatábrát
bemutatva, milyen konkrét lépések előzték meg a beruházást, milyen buktatók voltak, mi lett az
eredmény műszakilag, gazdaságilag) – TANULÁSI LEHETŐSÉG NYÚJTÁSA (Pilot-projektek,
workshopok, szakmai fórumok biztosítása)! Ezzel párhuzamosan fel kellene mérni, milyen
műszaki problémák jelentkeznek a következő 3-5 éves, illetve hosszabb
periódusokban és ezekre keresni a megfelelő műszaki megoldásokat, költségtakarékos, korszerű
lehetőségeket. Elébe menni a feladatoknak! Ezek költségvonzatai ma nem fogadtathatóak el sem
ágazati, sem szolgáltatói szinten, ami nagy hiba, mert rengeteg energiát és forrást lehetne így
megtakarítani.
8.7.1.3. Kistelepülések vízgazdálkodása munkacsoport
A kistelepülések esetében több probléma merülhet fel:
•

•

Azokon a helyeken, ahol pl. 2000 LE alatti a lakosok száma és még nincs csatornázás, ott
komolyan felmerülhet az egyedi szennyvízelhelyezés, -tisztítás lehetősége. Ennek
alternatívája lehet egy nagyobb rendszerhez való csatlakozás, illetve a zárt tárolókkal
történő megoldás (általában ez a legköltségesebb). Minden esetben komoly
döntéselőkészítés szükséges, költség-haszon elemzés és egyéb tényezők körültekintő
mérlegelése, amihez az új víziközmű törvény is kellő alapot, segytséget kellene, hogy
nyújtson.
Ott, ahol érintve vannak már az ivóvízminőség-javító programban, vagy a
szennyvízprogramban, ott óriási jelentősége van a megfelelő üzemeltetési háttérnek és a
kialakított, vagy jövőben kialakítandó díjrendszernek. Rengeteg kistelepülés szembesül a
magas víz- és szennyvízdíjakkal, amelyeket a fejlesztések eredményeznek, a szolgáltatók a
fizetésképtelenséggel, a tulajdonos önkormányzatok a szociális feszültségekkel, melyeket
részben kezel a mai díjtámogatási rendszer, hosszú távon azonban ez nem jelenthet
megoldást.
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•
•

Nem elfogadható, hogy attól, ha valaki kistelepülésen, illetőleg ivóvízbázis tekintetében
hátrányos helyen él, akkora hátrányt kelljen elszenvednie, amekkorák ma jellemzőek
(ráadásul ezek általában véve is a hátrányosabb területei az országnak).
Van-e annak jogi akadálya, hogy az egyedi szennyvíztisztítók az üzemeltető vállalat
(csatornázási vállalat) tulajdonában maradjanak? Mi az alkalmazható csatornadíj?

Mivel az egyedi szennyvíztisztítók építésére önkormányzatok igényelhetnek támogatást (és ennek
következtében 10 éves elidegenítési tilalmat vállalnak), ezért a tulajdonlás őket illeti, legalábbis 10
évig. Erre az időre üzemeltethetik a helyi vízi közmű szolgáltatóval, a 10 év lejárta után a többi
közüzemi vagyonhoz hasonlóan kezelendő.
8.7.1.4. Vízi közmű hálózatok munkacsoport
A vízi közmű hálózatok neuralgikus pontja – és ennek figyelembe vétele nélkül K+F-ről beszélni
felelőtlenség lenne - az elmaradt rekonstrukciók, pótlások problematikája (nem csak a
hálózatokat érinti, de itt a legjelentősebb). Az OVGT 7. fejezete tartalmazza, hogy a
megfizethetőségi vizsgálatok bebizonyították, 2015-ig csak a VGT alapintézkedéseiből fakadó
költségnövekedések érvényesíthetők a díjakban, az elmaradt pótlások finanszírozására nincs
lehetőség. A gazdasági ösztönzők szintjén (OVGT K(6)) viszont foglalkozik a közüzemi
vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítés árszabályozásának megreformálásával és az elmaradt
pótlások problémájának megoldásával. Eszerint valós rekonstrukciós és pótlási igényekre
alapotott ésszerű amortizációs elszámolási politikát és hosszú távú finanszírozási stratégiát kell
kialakítani.
Úgy értékeljük, hogy ennek elengedhetetlen feltétele a reális vagyonértékek és –állapotok
felmérése, amely segítségével könnyebben lehetséges ütemezett, a valós és szükséges
rekonstrukciós tervek készítése és ezekhez a finanszírozási források biztosítása (az OVGT szerint
ezek finanszírozása EU-támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és adókedvezmények, pénzügyi
ösztönző eszközök segítségével képzelhető el).
Fontosnak tartjuk, hogy a vagyonértékelés és az ennek alapján létrehozott amortizációs politika
szakmai konszenzuson alapuló ágazati stratégia szerint történjen meg, alakuljon ki, mert ezáltal
kapható egy olyan adatbázis, amely több célt is szolgálhat és hosszú távon működőképes. (Erre
vonatkozó javaslataink az önálló kutatási témajavaslatok között szerepelnek).
•

A Települési Vízgazdálkodáshoz szorosan kötődő K+F feladat meghatározás és
finanszírozás értékelése.

Az OVGT 8-2. melléklethez tartozó 4. melléklet a Nemzeti Víztechnológiai Platform
javaslatai alapján tartalmazza azokat a K+F témajavaslatokat, amelyek a települési
vízgazdálkodást érintik és a VGT szempontjából is relevánsok. Ezek közül néhány példa:
•

•
•
•
•
•

az éghajlatváltozás felszíni vizek vízjárására, a kisvizek tartósságára, a befogadó
vízfolyások öntisztuló képességére és terhelhetőségére gyakorolt hatásainak feltárása, ezek
alapján a szennyvíztisztítás iránti igények változásának, a tisztítási határértékeknek a
vizsgálata
vízigény előrejelzések a klímaváltozás potenciális hatásainak figyelembevételével
on-line méréstechnika fejlesztése, kis koncentrációjú vegyi anyagok és mikrobiológiai
szennyezettség mérése a folyóvizekben és vízellátó hálózatokban
új mikroszennyező anyagok eltávolítására alkalmas ivóvíztisztítási technológiák fejlesztése
korszerű iszapkezelési lehetőségek vizsgálata
szennyvíz újrahasznosítás megoldásainak kutatása
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•
•
•

díjképzés rendszere, fajlagos beruházási költségek és az élettartamon keresztüli
üzemeltetési költségek rendszerének kimunkálása, az eszközök értékcsökkenésének
szolgáltatási díjra való hatásának vizsgálat
A vízi közműszolgáltatás, a beszállító ipar és kereskedelem innovációs potenciáljának
felmérése. (Humán erőforrások, finanszírozás, kreativitás)
A gazdaság és társadalomtudományok területén milyen K+F feladatok képzelhetők el,
amelyek szorosan köthetők a Települési Vízgazdálkodáshoz?

A fent említett OVGT 4. mellékletében is megjelenő javaslatunk szerint kutatási téma lehetne a
társadalmi teherbíró-képesség felmérése (fizetőképes kereslet, díjnövekmény elviselhetősége,
fogyasztói szokások változása) és a vízi közmű szolgáltatás fenntarthatóságának elemzése (közmű
vagyon felértékelése, teljes költségmegtérülés elvének alkalmazása, társadalmi hatásai).
Ehhez kapcsolódóan több kérdés is felvethető a későbbiekben bemutatásra kerülő ágazati stressz
tesztben is (pl. nagyobb volumenű költözés, elvándorlás esetleges hatásainak felmérése, vagy egyegy nagyobb ipari létesítmény megszűnésének hatásai).
Ide sorolható továbbá a szakemberképzés, az oktatás szerepe, tervezése is, mely területen
szükséges lenne a hosszú távú igények reális felmérése.
•

Milyen lenne egy, a szakmai K+F irányítására és finanszírozására hivatott, ideális
intézményrendszer és annak jogi környezete ?

Indokolt lenne az ágazatban egy közvetítő intézmény (Border Institute) felállítása, amely
kezdeményezhetné, illetve folyamatosan nyomon követné, esetleg koordinálná a települési
vízgazdálkodási kutatást, műszaki fejlesztést és innovációt. Az intézmény feladata lenne továbbá a
pénzügyi lehetőségek feltárása, koordinálása és biztosítása is.

8.8. Önálló kutatási irányok megjelölése
8.8.1. Vízgyűjtő gazdálkodás és/vagy fenntartható települési vízgazdálkodási
stratégia
A Platform szempontjából leginkább érdekes az EU Víz Keretirányelvének végrehajtását szolgáló
vízgyűjtő-gazdálkodási terv/tervek elkészítése. E kettő közötti kapcsolat tisztázását a Platform
munkájának hatékonysága szempontjából elkerülhetetlennek tartjuk.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek alapján a vizek jó állapotát, illetve mesterséges vizek esetében a jó
potenciált 2015-re kell elérni, ugyanakkor az intézkedési programot „2012. december 22-ig
érvényre kell juttatni”. A Platform célkitűzése szerint a fenntartható települési vízgazdálkodás
feltételrendszerét 2025-re kellene létrehozni.
A Platform munkacsoportjai által összeállított rövid problémafeltárások, illetve célkitűzések
részben megegyeznek, részben eltérnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítőinek javaslataitól.
Fontos kiemelni, hogy mind a Platform, mind a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezőinek célja a
valóságban azonos: a fenntartható vízgazdálkodás, melynek egyik elengedhetetlen feltétele a vizek
jó állapotának elérése, illetve megőrzése. A Platform hatékony munkát csak akkor tud végezni, ha
a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési folyamatába bekapcsolódik, és folyamatosan részt vesz annak
véleményezésében.
Különösen fontosnak tartjuk a költségviselés rendjének egyértelműsítését és átláthatóságának
biztosítását hosszú távra is. A nem kellően átgondolt feltételek jogi formába öntése műszaki és
gazdasági kényszerpályákat határozhatnak meg.
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Amennyiben az ágazat igényli, a fentieken túlmenően a Platform szakembergárdája és potenciális
háttere komoly szakmai segítség is lehet az OVGT-ben lefektetett stratégiai feladatok
végrehajtásában, különösképpen az ágazati szabályozási rendszer fejlesztésének, intézményi
hátterének kialakításában, illetve a konkrétan megfogalmazott K+F témakörök tekintetében
egyaránt. A megfelelő együttműködés garanciája, hogy több olyan vezető szakértő tagja a
Platformnak, aki a VGT munkájában is részt vesz.

8.8.2. Költségérzékenység – költséghatékonyság
A K+F témaköre, illetve a nemzeti Víztechnológiai Platform által megjelölt prioritások mentén
zajló munka sem kerülheti meg azokat a problémákat, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt
megoldásra várnak. Mivel szinte valamennyi felmerülő probléma esetében beleütközünk a
fogyasztói fizetőképességi korlátokba, ezért a műszaki, technikai megoldások keresése mentén
érvényesíteni kellene – egyfajta „driver”-ként a költségérzékenység, költséghatékonyság követelményét.
Mondhatni, hogy egyfajta szemléletváltásra (ha úgy tetszik, a költségérzékenység szemléletének
hangsúlyosabb érvényre juttatására) lenne szükség a K+F területén, ugyanakkor hangsúlyozzuk,
hogy ez nem lehet gátja a műszaki haladásnak, nem jelenthet egy szemellenzős, műszaki haladást
akadályozó politikát!
A meglévő rendszereknél és a folyamatban lévő Uniós pályázati segítséggel történő, vagy
előkészítés alatt álló (KEOP) projekteknél is komoly tanulság, hogy a fenntarthatóság milyen
nehezen biztosítható ezeknél a jelentős értéket képviselő közműveknél. A pénzügyi tervezés
bizonytalanságainak csökkentése komplex feladat, a különböző területek együttműködését igényli.
Mindezek alakítására a platformnak is nagyobb hatása lehet, ha súlyt helyez a társadalmi hatásokra
is. A tudástranszfernek tehát működnie kell a különböző szakmák, szakterületek, munkacsoportok
között is.
Mindez összhangban van az OVGT-ben is megfogalmazott három szintű költségmegtérülési
rendszerrel. Eszerint a költségmegtérülés szintjei:
•
•
•

a vízszolgáltatásokat és vízhasználatokat biztosító infrastruktúra fenntartható
működtetése
a vízszolgáltatások által a vízi környezet minőségében bekövetkezett romlás költségének
megfizettetése (környezetterhelési díjak)
készletköltség megfizettetése (a vízkészlet korlátos rendelkezésre állása miatt) a
Vízkészletjárulék rendszerén keresztül.

8.8.3. Benchmarking
A benchmarking, mint a víz-tudás menedzselés (tudástranszfer) és a legjobb gyakorlat
elterjesztésének egyik hatékony módszere, kiemelt szerepet kaphatna a jövő korszerű víziközmű
szolgáltatói szervezeteinek működésében. Kulcsszavai a legjobb gyakorlat és a
hatékonyságnövelés. Alkalmazása történhet:
•
•
•

egyedi módon
nemzeti és nemzetközi porondon
benchmarking szervezetekben, klubokban

A teljesítménymérés iránti igény jelentkezik
•
•
•

a menedzsment részéről cég szinten,
a szabályozó hatóság részéről
ágazati politika meghatározásakor
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Kétféle módszertan működik:
•
•

Mérőszámokra épülő (metrikus)
folyamat benchmarking

Főbb kérdések a benchmarking módszer alkalmazása során:
•
•
•
•

Milyen terméket és szolgáltatást nyújtunk a fogyasztónak
Mitől függ a fogyasztói elégedettség
Melyek a kritikus költség-összetevők
Melyek a hozzáférhető adatok?

8.8.4. Kontrolling a kutatás-fejlesztésben
Napjainkban a gazdasági környezetet az egyre erősödő globalizációs folyamatok és a gyorsuló
technológiai váltások jellemzik. A tudásteremtés, a kutatás-fejlesztés, az innováció egyre
dominánsabb szerephez jut a vállalati versenyképességet befolyásoló tényezők között. A sikeres
vállalatokat hatékony kontrolling rendszer segíti céljaik menedzselésében. A vállalati célokat egyre
inkább meghatározza az, hogy a vállalat hogyan viszonyul a technológiai környezethez. Ebből
adódóan egyre inkább terjed az a szemlélet, hogy a kontrolling rendszernek a vállalat technológiai
elképzeléseivel foglalkozó részét a kontrolling önálló területeként értelmezzük.
A vízi közmű szolgáltatók közül a nagyobb, jelentősebb cégek már alkalmazzák a kontrollingot
valamilyen szinten, náluk már működnek komolyabb vállalatirányítási rendszerek, amelyek nélkül
nincs kontrolling. A kisebb szolgáltatók közül viszont sokan sem anyagi, sem személyi
feltételekkel nem rendelkeznek ehhez. A szervezetfejlesztési, ágazati integrációs törekvések, illetve
az esetlegesen létrehozásra kerülő szabályozó hatóság szempontjából alapvető fontosságú lesz a
megfelelő kontrolling tevékenység és adatbázis rendelkezésre állása minden szolgáltatónál.
A K+F tevékenység szempontjából ennek jelentősége a költség-haszon elemzések, a
visszacsatolások, a folyamatos monitoring és szimulációs vizsgálatok miatt jelentős, nagy
segítséget nyújthat a megfelelő döntések meghozatalában és a költségvetések megalapozott
elkészítésében.

8.8.5. Ágazati „stressz teszt” elvégzése
A vízi közmű szektor jövőképei különféle fejlődési pályákat vetítenek előre, jelentős részben az
európai uniós követelmények megvalósulásának figyelembevételével. Ezek a jövőképek általában
a szolgáltatás színvonalának növekedésével, a közműolló csökkenésével, az ivóvíz minőségének
javulásával stb. számolnak. Léteznek azonban olyan kockázatok, amelyek eltéríthetik a szektor egy
részét az áhított pályáról, sőt, bizonyos területeken az sem kizárt, hogy a jelenlegi szolgáltatási
színvonal fenntartását is ellehetetlenítenék.
A javasolt projekt szisztematikusan megvizsgálná az ágazatban jelenlévő vagy potenciálisan
megjelenő kockázati tényezőket és a hasonló adottságokkal rendelkező szolgáltatók csoportjait
egyfajta stressz tesztnek vetné alá: azt elemezné, hogy egy-egy kockázati esemény bekövetkezése
melyik csoport esetében jelentene komolyabb problémákat és miféle kihívások elé állítaná mindez
a vízi közműveket.
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Az ágazati stressz tesztnek két pillére lenne:
•
•

a munkacsoport által készített SWOT elemzés (azon belül a gyengeségek, veszélyek,
fenyegetések),
illetve a makrogazdasági folyamatok várható tendenciái (különböző kutató műhelyek
munkáinak felhasználásával).

Amennyiben a kockázatok (vagy azok egy része) számszerűsíthető, kvantitatív modellezés
alkalmazható és több kockázat együttes hatását is vizsgálni lehet, például Monte Carlo
szimulációval.
Néhány példa az ágazatot érintő kockázatokra és azok hatásaira:
•
•
•
•

•
•
•
•

Kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok – nehezebb finanszírozási helyzet, fogyasztók
fizetőképességének drasztikus romlása, növekvő kintlevőségek
Éghajlatváltozás (az erre a célra szakosodott munkacsoporttal együttműködésben) – az
állandó vízhozamokra épülő vízkivétel megbízhatósága csökken, szélsőségesebb
csapadékelvezetési kényszer, a fogyasztási szezonalitás változása
Szektorszintű forráskivonás illetve teljes költségfedezés hiánya – elöregedő infrastruktúra,
növekvő működtetési költségek, visszaeső minőség
Demográfiai változások – a migráció célterületein növekvő kereslet a vízi közmű
szolgáltatások iránt, ugyanakkor komolyabb vízbázis igénybevétel, az elvándorlással és
elöregedéssel fenyegetett területeken csökkenő fizetőképes kereslet az egyébként is
drágábban fenntartható, szórt térszerkezetű szolgáltatás iránt
Közületi-lakossági keresztfinanszírozás – nagyobb termelő vállalatok leválása a
szolgáltatásról, csökkenő bevétel
Vízbázisok elszennyeződése – magasabb tisztítási költségek
Tulajdonosi viszonyok változása, meglévő szerződéses keretek felbomlása – szolgáltatási
biztonság fenntartása hogyan biztosítható
Jelentősebb EU támogatással megvalósult fejlesztések fenntartása váratlan események
bekövetkezése után.

A feladat elvégzésének ütemezése, döntési pontok:
1. Rövid távon:
•

•
•

Döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy egy teljes körű, lehetőség szerint „minden”
kockázati tényezőre kiterjedő vizsgálatot kell indítani, vagy valamely speciális probléma
kezelése céljából készül a teszt (pl. költségarányos díjak meghatározása, azok
bevezethetősége), mi a fő cél.
Meg kell határozni, hogy a teljes ágazatban kívánjuk elvégezni a stressz tesztet, vagy
lehatárolunk egy szolgáltatási kört, egy vállalati méretet vagy egy egyéb szempont alapján
kiválaszott kört, ahol a tesztet el kívánjuk végezni.
Módszertan és ütemterv készítése.
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2. Közép távon:
•
•

A fenti döntések függvényében a teszt elvégzése.
Az eredmények kiértékelése, szakmai és egyéb (pl. civil) kontrollja után születhetnek meg
azok a végleges javaslatok, intézkedési lehetőségek, amelyek hosszabb távon
hasznosíthatók.

3. Hosszabb távon:
•

•

A teszt elvégzése után rendelkezésre állhat egy olyan fajta információs bázis, amelyhez
fordulni lehet az ágazatot, illetve az annak szereplőit, a szolgáltatókat, vagy egyéb
érintetteket, pl. a tulajdonos önkormányzatokat érő kedvezőtlen hatások, problémák
kezelésének felmerülésekor, az ágazatot érintő stratégiai, szabályozási kérdések
mérlegelésekor.
Ez a bázis időnként aktualizálható, karbantartható, lehetőséget ad egyfajta rugalmas
kezelésre.

8.8.6. Vagyongazdálkodás, vagyonértékelés
Mind az elmaradt rekonstrukciók, pótlások, mind az esetleges szervezetfejlesztések
szempontjából nagy jelentősége van a víziközmű vagyon reális értéken történő szerepeltetésének.
Ennek módszere nem egyértelmű, komoly előkészületeket és szakmai konszenzust igényel. Ennek
folyamata a következők szerint történhet:
A víziközművek vagyonértékelése egy összetett feladat, ami a műszaki nyilvántartás felállításától
kezdve a megfelelő módszer kiválasztásán keresztül az állapotfelmérésig, egészen a hitelesített
vagyonértékelési szakvélemény kiállításáig terjed. Az üzemeltetők és a közmű tulajdonosok
számára egyre nagyobb jelentőséggel bír a kommunális vezetékhálózatok, közműrendszerek
vagyonértéke. Ennek alapvetően két oka van:
•
•

•

A jelenlegi víz- és csatornadíjakban érvényesített költségek/források messze nem fedezik
a rekonstrukciós beruházások pénzügyi fedezetét.
A jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzatok gyakrabban gondolják végig annak
lehetőségét, hogy a víziközmű rendszereket a fenntartható vagyongazdálkodási célokat a
legmegfelelőbb szervezeti struktúrában ellátó üzemeltetőknek adják át (bérleti vagy
vagyonkezelési/koncessziós szerződés keretében), és ezzel a költségvetésük likviditását is
javítsák.
Amennyiben az állami tulajdonú szolgáltató vállalatok szervezetfejlesztése elindul, itt is
szükség lesz a kezelt vagyontömeg reális értékelésére.

A közművek vagyonértékelésének, magának a valós vagyonérték megállapításán túl, a megfelelő
(a nem túl magas, nem túl alacsony) differenciált amortizáció meghatározása mellett, az
üzemeltetőkkel kötendő vagyonkezelési/vagyongazdálkodási, vagy akár koncessziós szerződésben
is jelentős szerepe van. Hiszen a szerződésekben szerepeltetni kell egyrészt a rájuk bízott vagyon
pontos vagyonleltárát és műszaki nyilvántartását, másrészt ezzel összefüggésben javasolt a
szerződéshez (a vagyonértékelési szerződéshez kötelező jelleggel) csatolni a dokumentált műszaki
állapotfelvétellel alátámasztott rekonstrukciós ütemtervet és a pénzügyi költségvetést is. Ennek
alapos előkészítéséhez tehát elengedhetetlen a korrekt vagyonértékelés a közművagyon teljes
körében.
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Az ily módon kapott valorizált értéket tekintjük olyan vagyonértéknek, ami alkalmas a jelenlegi
nyilvántartásokban (vagyonkataszter, önkormányzati tárgyi analitikus nyilvántartás) szereplő
könyv szerinti érték értékhelyesbítésére.
A vagyonértékelés az alábbi, egymásra szorosan épülő munkafázisokban zajlik:
•
•
•

A digitális közműtérkép (a legtöbb szolgáltatónál elérhető) aktualizálása során
feltérképezett és így nyilvántartásba vett vagyonelemek egységes nyilvántartásba történő
felvétele, amelyek így összehasonlíthatóak, értékelhetőek
A víziközmű rendszer műszaki állapotának felülvizsgálata a várható élettartam, és az
avulások mértékének meghatározásához
A közműnyilvántartás, műszaki állapotfelmérés eredményeit felhasználva, a víziközművek
költségalapú értékelése

A hatályos hazai jogszabályoknak megfelelően az 1/2002.(BK.8.) BM-EüM-FvM,-GM-ISMKöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM közös minisztériumi irányelv alapján önkormányzati
tulajdonú korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (így a víziközművek) esetében költségalapú
vagyonértékelés történhet.
A kiadott minisztériumi irányelv, a TEGOVA (az angol The European Group of Valuers of
Fixed Assets - az Állóeszközértékelők Európai Csoportja) ajánlásában kiadott és használatos EVS
2003 értékelési szabványok általános elveinek felhasználásával alakult ki, és különbözteti meg a
forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes ingatlanfajták szerinti
értékelés módszertanát.
Az értékelési irányelvek figyelembe vételével meghatározott önkormányzati ingatlanok
forgalomképessége szerinti értékelési módszertan alapján:
•
•

forgalomképes ingatlan esetén piaci összehasonlító értékelési eljárást kell alkalmazni
forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes létesítmények esetében költségalapú
értékelési eljárást kell alkalmazni

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdése szerint a víziközművek az önkormányzati törzsvagyon
körébe tartoznak, és korlátozottan forgalomképesek. Így a fő szabály, hogy a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok értékelése költségalapú értékelési módszerrel történhet. Egyedi, nem
általánosítható ismérvekkel rendelkező vagyontárgyak esetén, az értékelés módszerének
meghatározása egyedi elbírálást, és döntést igényelhet.
A költségalapú értékmegközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell
vonni az idő múlása miatti avulást. A költségalapú értékelési eljárás során megkülönböztetünk a
magyar terminológia szerint pótlási vagy helyettesítési költségalapú módszert, és indexált
költségalapú módszert.
Az amortizáció mértékének megállapítása
Az avultság az idő múlása miatti értékcsökkenés. E kategóriának három fő eleme van: a fizikai
romlás, a funkcionális avulás és a környezeti avulás. A fizikai romlás esetén a víziközművek,
vezetékhálózatok gazdaságosan hátralévő élettartamát kell figyelembe venni. A funkcionális
avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti, mely során a vizsgált létesítmény
képtelen kielégíteni a szigorú környezetvédelmi előírásokat. A környezeti avulás esetében azokat a
negatív környezeti avulásokat kell számba venni, amikor elvégzett beruházással teljes mértékben
soha nem állítható helyre az eszköz megfelelő állapota.
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Az értékcsökkenés műszaki alapvizsgálatok, elemzések, a hasznos és várható élettartamának
figyelembe vételével állapítható meg. A hasznos élettartam az építéskor tervezett gazdaságos
élettartam, amely műszaki és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével az üzemeltető
várhatóan használni fog. A várható élettartam az a maradék időtartam, ameddig a vagyontárgy
várhatóan üzemeltetésben tartható.
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak műszaki szemléletű vagyonértékelése során a
fizikai és funkcionális avulás mértékét az újra-előállítási költség megállapításánál kell számba venni
értékkorrekciós tényezőként. „Ökölszabályként” az üzemelő csőhálózatoknál 10 %-os avultsági
értéknél kisebbet nem szabad figyelembe, kivéve, ha azonnali felújítási szükségletet állapított meg
a szabvány szerinti kamerás felülvizsgálat, és azonnali selejtezés szükséges.
A rekonstrukciós beruházások pénzügyi fedezetét, itt most elsősorban az elszámolt amortizációra
gondolva, a víz-csatornadíjakban lehet biztosítani. Ennek érdekében a hazai víziközmű
üzemeltetőknek illetve a közmű tulajdonosoknak a következő években fel kell értékeltetni az
üzemeltetett közmű vagyonukat, hiszen az amortizáció számításának számviteli módszere szerint
adómentesen a könyvszerinti érték után számolhatják el, és „írhatják le” a költségeikből az
értékcsökkenést.
A vízi közművek értékelésénél körültekintően kell eljárni, mivel a vagyon túlértékelése azt
eredményezheti, hogy a vagyonkezelő nem lesz képes a szolgáltatás árában maradéktalanul
érvényesíteni az eszközök utáni amortizációt, mert a szolgáltatás ára indokolatlanul magas lesz, a
fogyasztók számára megfizethetetlenné válik. Ugyanakkor az alulértékelés eredményeként az
árakban viszont nem fog amortizáció képződni, hogy abból a kezelt vagyon felújítása, pótlása,
korszerűsítése megtérüljön.

8.8.7. További témakörök
A Nemzeti Víztechnológiai Platform gazdasági és jogi kérdésekre szakosodott
munkacsoportjának a települési vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan számos javaslata, elképzelése
van, ami előrevinné az ágazati K+F tevékenységet, hozzájárulna annak korszerű működéséhez. A
fentiekben több ilyen témát érintettünk kisebb-nagyobb részletességgel és esetenként gyakorlati
javaslatokat is tettünk a megoldásra vonatkozóan. Az áttekinthetőség és a kellő nyomaték
érdekében azonban összefoglaljuk, milyen témák, területek azok, amelyek önálló kutatási
témaként, kidolgozandó területként javasolhatók a Platform, azon belül a munkacsoport részéről:
•
•

•
•

Nem műszaki rendszerekben jelentkező korlátok és lehetőségek elemzése (általános és
K+F) – ágazati koncepció hiánya, szétaprózott, esetleges szervezeti rendszer, hosszú távú,
stabil gazdálkodást akadályozó tényezők stb.
Jelenlegi jogi szabályozásra vonatkozó javaslatok (pl. a vízi közmű szolgáltatás törvényi
keretek között történő szabályozásának hiánya, anomáliák a csapadékvíz elvezetés,
csatornabírság, vízbázisvédelem területén stb.) – az OVGT-vel összehangoltan, a K+F és
innováció területére koncentráltan.
Az egyes szereplők (állam, önkormányzat, vízfelhasználók) tulajdonosi, hatósági,
szolgáltatói, fogyasztói felelősség- és költségviselési rendjének egyértelmű tisztázása, a
feltételrendszer kidolgozása.
A K+F feladat-meghatározás és finanszírozás jelenlegi hazai és EU-s
intézményrendszerének és jogi/gazdasági/társadalmi környezetének értékelése (K+F), a
finanszírozás lehetőségeinek feltérképezése, javaslatok kidolgozása.
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•

•
•
•
•

A kormányzati szervezetek (KvVM, NFÜ, MEH, NFGM, NKTH) által készített
koncepciók értékelése (K+F), konstruktív együttműködés és segítségnyújtás egy olyan
ágazati stratégia kialakításában, amely hosszú távon garanciát nyújt a települési
vízgazdálkodás korszerű, biztonságos, hatékony, társadalmi szinten is elfogadott
működésére.
Az ágazati K+F stratégia szakpolitikában történő érvényesítésének kidolgozása
(kommunikációs stratégia)
A települési vízgazdálkodásban felmerülő K+F feladatok jelenlegi finanszírozási
forrásainak feltérképezése, a rendelkezésre álló források jövőbeni prognosztizálása
A K+F források koordinálásához szükséges jogi-intézményi rendszer megalapozása (az
ágazatban képződő innovációs járulékok, illetve egyéb források koordinált, a stratégiai
elképzeléseknek megfelelő felhasználásának elősegítése)
A települési vízgazdálkodáshoz szorosan kötődő, a gazdaság és társadalomtudományok
területén szükséges, önálló K+F feladatok, prioritások kijelölése.

Szükség van valamilyen közvetítő intézmény (Border Institute) felállítására, amely
kezdeményezi, illetve folyamatosan nyomon követi, esetleg koordinálja a települési
vízgazdálkodási kutatást, műszaki fejlesztést és innovációt. Az intézmény feladata lenne
továbbá a pénzügyi lehetőségek feltárása, koordinálása és biztosítása is.
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