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1. ELŐSZÓ
A jelentés, amit az Olvasó a kezében tart, a Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) első évi
eredményeit foglalja össze, ami az integrált települési vízgazdálkodás (TVG) szerteágazó
kérdéseivel foglalkozik. Az NVP egyike a húsz technológiai platformnak, amelyek létrehozatalát a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezdeményezte és finanszírozza azzal a céllal, hogy - a
bevett szokással ellentétben - a kutatók, a végfelhasználók és az egyéb érdekeltek együttesen
rajzolják meg egy-egy ágazat jövőképét és jelöljék ki a kutatás, a fejlesztés és az innováció
(K+F+I) főbb irányvonalait és prioritásait. Ennek az egyszerű feladatnak a nehézségét jelzi, hogy
a szokatlan intézményt, a Platformot a szakmai szervezetek kezdetben idegenkedve fogadták,
amíg fel nem ismerték az ebben rejlő érdekérvényesítési lehetőségeiket.
A témaválasztást számos tényező indokolja. Így - a teljesség igénye nélkül - említhető a
biztonságos ivóvízellátás, a szennyezőanyagok ártalmatlanítása, a különböző hálózatok problémái,
a záporvíz elvezetés, a kistelepülések sajátos vízgazdálkodási nehézségei, a különböző jellegű
technológiák nyitott kérdései, a vízi közmű rendszerek vagyongazdálkodása, valamint a jogi,
közgazdasági és intézményi kérdések meghatározó volta. Indokolja az a tény, hogy mindezeket a
kérdéseket az integrálás jegyében együttesen tanácsos kezelnünk, mégpedig oly módon, hogy
hosszú távon ne zárjuk ki a jelenlegitől eltérő koncepciójú, korszerű és fenntartható vízi
infrastruktúra kialakítását. Indokolja az EU csatlakozásunk által biztosított, és a Víz Keretirányelv
előírásaiból is eredő, soha korábban nem látott beruházások nagysága és az ebből származó
feladatok, a már megtett - nem mindig hibátlan - lépésekből származó tanulságok levonása és
hasznosítása, és a TVG területén paradox módon - a nemzetközihez viszonyítva - nagy
lemaradást mutató hazai K+F+I jelenlegi színvonala.
Munkamódszerünk, amiről itt részletesen beszámolunk, igen sokféle volt. Kérdőíves felmérések
az érdekeltek körében, mélyinterjúk, a munkacsoportok tevékenysége, „brainstorming” jellegű
megbeszélések, SWOT elemzések, a főbb problémák és jövőbeni feladatok azonosítása, a külső,
globális és helyi hajtóerők vizsgálata, forgatókönyvek fejlesztése és használata, a lehetséges
fejlődési pályák felvázolása mind-mind az elvégzett munka részét képezte és vezetett a most
közreadott Stratégiai Kutatási Terv (SKT) kidolgozásához. Tudjuk, hogy az SKT megvalósítása
alapvetően függ az intézményi rendszertől és annak változásaitól. Ezt a kérdéskört ezért már a
mostani munkaszakaszban is kiemelten kezeltük, egyúttal megteremtve a jövő évi munka
tervezéséhez szükséges koncepció alapjait.
A jelen SKT-t első változatnak, vitaanyagnak szánjuk. Köszönettel veszünk minden kritikát és
észrevételt, szóban, írásban, e-mail-en vagy honlapunkon keresztül. Ilyen értelemben
folyamatosan fejlődő, „mozgó” dokumentumról beszélhetünk, amelyet a Platform testületei és
tagjai alakíthatnak, tovább formálhatnak a jövőben.
A Platform keretei között nyolc tematikus munkacsoport tevékenykedett. Rajtuk és a
vitafórumokon keresztül sikerült a hazai szakma és az érdekeltek jelentős hányadát bevonni és
megszólítani. A munka közben jelentkező konfliktusok és ezek feloldása – a konszenzusteremtés
- talán a legfontosabb eredményünk, ami optimizmusra okot, és egyben alapot jelent a munka
folytatására és a Platform hosszabb távú fenntartására.
Budapest, 2010. január 11.

Somlyódy László
akadémikus
a Nemzeti Víztechnológiai Platform szakmai vezetője
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2. A NEMZETI VÍZTECHNOLÓGIAI PLATFORM
2.1. A Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) céljai
2007-2008 folyamán a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) kezdeményezésére,
európai mintára összesen 20 Nemzeti Technológiai Platform alakult hazánkban. A Platformok
felállításának célja, hogy a kormányzat, vagy a tudósok egy szűk csoportja helyett a kutatók és a
végfelhasználók (illetve egyéb érdekeltek) együttesen, a tényleges kereslet és a tudomány nyújtotta
lehetőségek összhangba hozásával jelöljék ki egy adott ágazat jövőképét, kutatási, fejlesztési és
innovációs (K+F+I) irányvonalait és prioritásait.
A hazai települési vízgazdálkodásban (TVG) jól funkcionáló érdekérvényesítő szakmai
szervezetek működnek [pl. Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ), Magyar Szennyvíztechnikai
Szövetség (MASZESZ), Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ),
Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége (VTOSZ), Magyar Hidrológiai Társaság,
(MHT), Magyar Mérnök Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata (MMK VVT)]. Ezeknek
a szervezeteknek a jellegükből adódóan azonban értelemszerűen nem fő feladatuk az ágazat
kutatással, műszaki fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai feladatainak meghatározása, továbbá
együttműködésük is meglehetősen lazának, többnyire esetinek tekinthető.
A víz nemzetgazdasági jelentősége a lakossági, mezőgazdasági, ipari, rekreációs és ökológiai
oldalról is egyre növekszik, amely hosszú távon befolyásolja a hazai életminőséget, a lakosság
közegészségügyi állapotát és a termelőszektorok gazdasági versenyképességet egyaránt. A
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke
(BME VKKT) vezetésével 2008. decemberében megalakult Nemzeti Víztechnológia Platform
(NVP) célja a konszenzuson alapuló, fenntartható és integrált települési vízgazdálkodással
kapcsolatos K+F+I stratégia kialakítása, amely a jelenlegi helyzet értékeléséből kiindulva
meghatározza a TVG kutatási, fejlesztési és innovációs prioritásait, illetve kijelöli az
elkövetkezendő mintegy 25 évben megvalósítandó K+F+I célokat és feladatokat. Ez a
kezdeményezés az ágazati politikában újszerű szemléletet jelent; hasonló, az „önszerveződési
elveken alapuló” szervezet soha nem működött a települési vízgazdálkodás területén.
Az integrált települési vízgazdálkodást a Platform keretében mindazon tevékenységek,
szolgáltatások összességeként értelmezzük, melyek a lakossági, intézményi és ipari
vízhasználatokat, a biztonságos ivóvíz-szolgáltatást, a keletkező szennyvizek (és
szennyvíziszapok) környezeti-közegészségügyi szempontból elfogadható kezelését és a település
területét érintő csapadékvizek elvezetését (és tározását) szolgálják, kibővítve a csapadékvíz és a
szennyvízben, szennyvíziszapban levő nyersanyagok (tápanyagok, energiatartalom stb.)
hasznosításával/ visszaforgatásával.
A Nemzeti Víztechnológiai Platform feladata, hogy innovatív és fenntartható megoldások
kidolgozásával elősegítse az integrált települési vízgazdálkodás területén az érintettek
együttműködését, a vízi erőforrások megőrzését és a jövő kihívásaira való technológiai
felkészülést, méghozzá oly módon, hogy a hazai vízipart egyes piaci területeken kompetitív
helyzetbe hozza.
A hazai Víztechnológiai Platform létrehozását az is indokolja, hogy Magyarországnak történelme
során soha nem állt rendelkezésére koncentráltan akkora beruházási összeg a települési
vízgazdálkodás területén, mint az elmúlt és az elkövetkező mintegy 5 évben. A közeljövőben
számos új szennyvíztisztító telep, csatornahálózat, víztisztító mű épül, melyek gazdaságos
üzemeltetése kutatást, műszaki fejlesztést is igénylő, jelentős feladat. Tekintettel arra, hogy a
beruházások jelentős részének megtervezése és megvalósítása már megtörtént, vagy 2015-ig be
kell fejezni, a stratégia-formálás ezen a téren megkésett, hiszen a Platformnak a beruházásokra
már csak korlátozott hatása lehet. Fentiekből adódóan a K+F+I prioritások kijelölésénél kiemelt
hangsúlyt kell helyezni az üzemeltetéshez kapcsolódó, hosszú távú feladatokra (pl. rekonstrukció,
5

költség-hatékonyság, energiatakarékosság, energia-termelés, intenzifikálás, üzembiztonság,
folyamatirányítás), valamint a közép, illetve hosszú távon szükséges fejlesztések (pl. csapadékvízgazdálkodás, kistelepülések szennyvízelhelyezése, adaptáció az éghajlatváltozás hatásaihoz stb.)
előkészítésére.
A vízügyi szektornak világszerte jelentős változásokkal kell szembenéznie (pl. szemléletváltozás,
klímaváltozás, az olaj-, energia- és vízárak jelentős növekedése, infrastruktúrák állapotromlása, új
szennyezőanyagok felismerése stb.). A változó globális gazdasági környezet lépéskényszert jelent a
hazai vízi közmű vállalatok számára is. A 2008 óta érzékelhető hitelválság jó példája annak, hogy
milyen hirtelen válhat szükségessé egy új helyzethez, gyors alkalmazkodást biztosító „készenléti
stratégia” megléte. A hazai szakma, szakmapolitika K+F+I irányvonalai és a kényszerűen
gyakorta változó vállalati koncepciók (üzleti tervek és vállalati stratégiák) azonban önmaguktól
nem állnak össze országos stratégiává. Márpedig ilyen stratégia hiányában az elkövetkező
évtizedekben a K+F+I területén rendelkezésre álló potenciális források költséghatékony
felhasználása megkérdőjelezhető. A Platform fő kérdése éppen ez: milyen lenne az az előre
mutató stratégia, amely hosszú távon országos léptékben kezeli a települési vízgazdálkodás
jelenlegi és lehetséges jövőbeni problémáit. A Platform által javasolt stratégia - a lehetőségek
keretei között - olyan innovációs irányokat is tárgyal, amelyek kitörési lehetőséget jelenthetnek a
nemzetközi piacokra is.
A Nemzeti Víztechnológiai Platform egyfajta küzdőteret, vitafórumot is biztosítani kíván a
vízügyben érdekelt piaci szereplők (vízi közmű vállalatok, döntéshozók, állami hivatalok,
hatóságok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, önkormányzatok, fogyasztók és civil
szervezetek stb.) számára. A hosszú távú országos K+F+I stratégia megalkotásába bevont
résztvevők érdekei, prioritásai, ismeretei különbözőek. Részben ennek következtében a Platform
kommunikációs módszerei kiforratlanok, hiszen ilyen típusú kezdeményezések korábban
legfeljebb kis számban működtek (pl. Vásárhelyi terv meghallgatások, vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek egyeztetései). A konszenzuson alapuló K+F+I stratégia kialakításához szükségképpen
konfrontációkon át vezet az út, melyhez a Platform nyilvánosságát használhatják az érdekeltek.
A települési vízgazdálkodási szakma közös érdeke, hogy egységesen lépjen fel az ágazat kutatásfejlesztési stratégiájának kialakításában, illetve a megfogalmazott prioritások központi pályázati
rendszerben, jogszabályokban történő érvényesítésében, de úgy, hogy az egyes résztvevők
individualista módon artikulálják sajátos érdekeiket, amelyből azután a Platform tevékenységébe
ágyazva konszenzust lehet teremteni. Az elmúlt két évtizedben a hazai innovációs rendszer
működése azt bizonyította, hogy szükség van ilyen stratégiára. Az átgondolt Stratégiai Kutatási
Terv szükséges feltétele annak is, hogy a hazai kutatóhelyek részt vehessenek az Európai Uniós
kutatási-fejlesztési programokban, melynek eredményeképpen Magyarországon is hasznosítható
innovációs eredmények születhetnek.

2.2. Az NVP felépítése, munkacsoportjai, a hálózat működtetése
Az NKTH által támogatott Nemzeti Víztechnológiai Platform gesztora a BME Vízi Közmű és
Környezetmérnöki Tanszék (BME VKKT), szakmai vezetője Dr. Somlyódy László egyetemi
tanár, a projekt vezetője Dr. Fleit Ernő egyetemi docens, műszaki koordinátora Dr. Szabó Anita
egyetemi adjunktus. A Platform munkájában teljes körűen közreműködik a BME
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara [Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi
Tanszék (BME ABÉT) és Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (BME KKFT)] is. A
Platform szervezeti felépítését az 1. ábrán mutatjuk be.
A megfogalmazott célkitűzések alapján az NVP szakmai magját nyolc munkacsoport alkotja, mely
felöleli a TVG legfontosabb problémaköreit:
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1. Ivóvíztisztítási technológiák és vízbiztonság (vezető: Dr. Licskó István, BME VKKT);
2. Korszerű kommunális szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiák (vezető: Dr.
Jobbágy Andrea, BME ABÉT);
3. Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési stratégiák (vezető: Dr. Fleit Ernő, BME
VKKT);
4. Kistelepülések vízgazdálkodása (vezető: Dr. Buzás Kálmán, BME VKKT);
5. Vízi közmű hálózatok (vezető: Dr. Darabos Péter, BME VKKT);
6. Felkészülés az éghajlatváltozás okozta váratlan hatásokra és forgatókönyvekre [vezető:
Dr. Nováky Béla, Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
(SZIE TTT)];
7. Technológiai vizek kezelése (vezető: Dr. Mizsey Péter, BME KKFT);
8. A hazai víztechnológia K+F helyzetét befolyásoló jogi gazdasági és társadalmi környezet
(vezető: Dr. Papp Mária, MAVÍZ).
A munkacsoportok résztvevői elismert szakértők, tudományos és gyakorlati háttérrel rendelkező,
a szakmában évtizedek óta dolgozó műszaki, jogi, gazdasági szakemberek, illetve fiatal kutatók (a
közreműködők részletes listáját lásd az 1. mellékletben). A Platformhoz már csatlakozott
intézmények között megtalálhatók egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, és a „végfelhasználók”
(vízi közmű vállalatok, önkormányzatok), szakmai szövetségek, kormányzati szervek képviselői. A
Platform természetéből adódóan nyitott; lehetőség van mindazon személyek, szervezetek
csatlakozására, akik aktív szerepet kívánnak vállalni a szakmai vitákban, a munkaanyagok
elkészítésében, illetve véleményezésében (erre már a Platform működésének második félévében is
volt példa).
A munkacsoportok tevékenységét a Platform vezető testületei koordinálják:
•
•
•

Tudományos Tanácsadó Testület (vezető: Dr. Somlyódy László, BME VKKT);
Üzleti Tanácsadó Testület (vezető: Dr. Darabos Péter, BME VKKT);
Koordinációs Tanács (vezető: Dr. Fleit Ernő, BME VKKT).

A Tudományos Tanácsadó Testület (3T) feladata a stratégiai tervek tudományos
megalapozottságának elemzése és ellenőrzése, melyeket az Üzleti Tanácsadó Testület (ÜTT) és a
Koordinációs Tanács (KT) egyaránt véleményez. A Koordinációs Tanács egyúttal felelős a
kormányzati, hatósági kapcsolattartásért [Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH),
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság (VKKI), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), Országos Környezet- és Vízügyi
Főfelügyelőség (OKTVF) stb.], valamint az európai Víz- és Szennyvíz-technológiai Platform
(Water Supply and Sanitation Technology Platform) és a többi hazai nemzeti technológiai platformmal
történő kommunikációért is.
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BME VKKT - Gesztor Intézmény, Platform Titkárság
KT - Koordinációs Tanács
3T - Tudományos Tanácsadó Testület
ÜTT - Üzleti Tanácsadó Testület
WSSTP – Európai Víz- és Szennyvíz-technológiai Platform

1. ábra: A Nemzeti Víztechnológiai Platform szervezeti felépítése

A kutatási stratégia megvalósítási tervének kidolgozása folyamán a Platform szükségszerűen
kibővül azokkal a hazai innovációban érdekelt szervezetekkel (gazdasági szervezetek és állami
intézmények), amelyek a települési vízgazdálkodás területén megoldási lehetőségeket kínálnak a
jelen Stratégiai Kutatási Tervben megfogalmazott műszaki, környezeti vagy környezetegészségügyi és egyéb, vízhez kapcsolódó (pl. intézményrendszeri, finanszírozási) problémákra,
vagy döntően befolyásolják a K+F+I láncolat hatékony működését.
A 2009. év első felében kiépített hálózat (Platform szervezet) működtetésében, az információáramlásban jelentős szerepe van a BME VKKT-n található Platform Titkárságnak (titkárok:
Fetter Éva és Sándor Dániel) és az elkészített Platform honlapnak (http://www.nvp.hu), amely
egyaránt lehetőséget ad a szakmai anyagok munkacsoportokon és Platformon belüli
véleményezésre, illetve az érdeklődők és a széles nyilvánosság tájékoztatására.
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3. TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK
EURÓPAI UNIÓBAN

ÉS

ELŐREJELZÉSEK

AZ

3.1. Az Európai Technológiai Platformok rendszere
Az Európai Technológiai Platformok (ETP) rendszere viszonylag új, stratégiai kezdeményezés,
amely mögött az ipar és a kutatás együttműködése erősítésének szándéka áll. Az ETP-k azokra a
stratégiai fontosságú technológiai kérdésekre, illetve szakterületekre összpontosítanak, amelyeken
a kutatások és a technológiai fejlesztések jelentősen elősegítik Európa gazdaságfejlesztési,
versenyképességi és fenntarthatósági céljainak elérését. Az európai technológiai platformok az
egyes szakterületeken az érdekeltek széles körének együttműködésére (az ipari nagyvállalatok, kisés középvállalkozások, a pénzügyi szervezetek, a nemzeti és regionális szintű hatóságok,
felügyeleti szervek, a kutatóintézetek, egyetemek és a civil társadalom intézményei közötti tartós
partnerkapcsolatok kiépítésére) biztosítanak keretet. Az együttműködő partnerek az adott
szakterületen meghatározzák a közép és hosszú távú kutatási és technológia-fejlesztési célokat,
továbbá kijelölik a célok eléréséhez szükséges módszertant.
Az Európai Tanács 2000. márciusában, Lisszabonban tartott ülésén elfogadta az Európai Kutatási
Térség (European Research Area) koncepcióját, és célul tűzte ki, hogy 2010-re az Európai
Közösség a világ legdinamikusabban fejlődő, legversenyképesebb, tudásalapú gazdaságává váljon
(http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm). Konkrét célkitűzésként fogalmazódott meg,
hogy 2010-re GDP arányosan 3%-ra növekedjen a kutatásra fordított pénzeszközök aránya,
amelynek 2/3 része az ipartól származik (European Communities, 2004). Bár a 3%-os célkitűzés
túlzóan optimistának bizonyult (2007-ben a K+F ráfordítás EU átlaga 1,85% volt), az EU 27
országa közül 17-ben növekedett a teljes K+F ráfordítás, és majdnem mindegyik országban nőtt
az ipari K+F ráfordítás aránya (European Commission, 2009a).
A lisszaboni céloknak megfelelően az utóbbi évtizedben megerősödött a nemzeti és európai
kutatási politika koordinálása, a kutatási-fejlesztési tevékenységek összehangolása, valamint a
közszféra és a magánszféra együttműködésének ösztönzése, melynek egyik fő pillére a 36
különböző
szakterületet
felölelő,
Európai
Technológiai
Platformok
rendszere
(http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html).
Az ETP-k működésének alapja az érdekeltek bevonása a K+F+I stratégia-alkotás és végrehajtás
folyamatába, mely az európai platformok legutóbbi értékelése (IDEA Consult, 2008) szerint
sikeres volt (azonban a civil szervezetek - NGOs -, végfelhasználók, fogyasztók részvétele
továbbra is korlátozott).
Az Európai Bizottság szervezetei folyamatosan követik az Európai Technológiai Platformok
munkáját és felhasználják az eredményeket az európai szintű kutatási ágazatpolitika
kidolgozásában. Ezzel összhangban az ETP-k által kidolgozott Stratégiai Kutatási Tervek alapot
jelentettek a 7. Keretprogram (lásd 1. keretet) témáinak, prioritásainak kijelöléséhez. Az ETP-k
hatása a nemzeti K+F programokra nem ilyen egyértelmű, azonban néhány uniós platform
jelentősen növekvő mértékű (EU, nemzeti, vállalati) K+F támogatásról számolt be saját területén
(IDEA Consult, 2008).
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Kutatási, technológia-fejlesztési és demonstrációs keretprogramok

1. keret

A közösségi kutatási-fejlesztési politika alapjait az Egységes Európai Okmány fektette le 1987ben. A Szerződés értelmében a közös K+F politika négyéves keretprogramok formájában valósul
meg. A kutatási, technológia-fejlesztési és demonstrációs keretprogramok célja, hogy a
tagállamok közötti együttműködés erősítésével olyan kutatási célok megvalósítását segítse,
amelyek tagállami szinten nem lennének elérhetők, és amelyek javítják Európa nemzetközi
versenyképességét, illetve elősegítik a társadalmi-gazdasági fejlődést. A keretprogramokon belül
megvalósítandó célokról a Tanács dönt az Európai Bizottság javaslatára, a végrehajtásáért a
Bizottság a felelős. Az 1. Keretprogram 1983-ban indult. Magyarország a 3. Keretprogramban
még csak bizonyos területeken, a 4. Keretprogramban viszont már valamennyi specifikus
program (például telematikai, informatikai, környezetvédelmi) projektjeibe bekapcsolódhatott
partnerként, döntően hazai vagy saját forrásból. 1998. decemberében Magyarország teljes körben
társult az 5. Keretprogramhoz, így – a költségvetéshez való arányos hozzájárulásunk fejében – a
magyar kutatók az EU-tagállamok kutatóival javarészt megegyező jogokkal vehettek részt a
pályázatokban (Csuzdi és Nagy, 2003). A 2002-2006 közötti 6. Keretprogram akcióiba,
pályázataiba a hazai kutatók és intézmények már egyenjogú tagként kapcsolódhattak be. A
négyéves időszak költségvetése 17,5 milliárd euró (az EU egész költségvetésének 3,9 %-a) volt,
amely 17 %-os növekedést jelentett az 5. Keretprogramhoz képest. A 6. Keretprogram körülbelül
150 millió euróval támogatta a magyar kutatást (Európai Bizottság, 2009). Jelenleg a 7.
Keretprogram („Seventh Framework Programme for Research and Technological Development”
2007-2013) van életben, amely minden eddiginél nagyobb összegű támogatást (több mint 53
milliárd euró) nyújt a K+F programok megvalósítására (http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/mi-7-keretprogram/mi-7-keretprogram).

A Nemzeti Víztechnológiai Platform stratégiájának kialakításakor, illetve a megvalósítási fázis
előkészítésekor az ETP-k értékelése alapján megfogalmazott összefoglaló ajánlásokat (IDEA
Consult, 2008) is figyelembe vettük, melyek közül következő javaslatokat emeljük ki:
•
•
•
•
•
•
•
•

A Stratégiai Kutatási Terv és a Megvalósítási Terv elkészítésekor jelenjenek meg a
szabályozási/intézményrendszeri kérdések is.
Az összes érdekelt igényeit vegyék figyelembe a stratégiák előkészítésekor.
A platformok fektessenek nagyobb hangsúlyt a tényleges megvalósításra.
Vállaljanak vezető szerepet az oktatás, képzés területén.
Erősítsék a kapcsolatot más platformokkal.
Erősítsék meg a szervezeti struktúrát, titkárságot; vezessenek be tagdíjat.
Tájékoztassák az érdekelteket a pályázati lehetőségekről.
Reklámozzák a „siker-sztorikat”, a jó gyakorlatokat, a tényleges piac-fejlesztési eseteket.

Ezeket az ajánlásokat is szem előtt tartva a Nemzeti Víztechnológiai Platform működésének már
a kezdeti szakaszában felkészülünk arra, hogy - nemzeti és regionális sajátosságainkat
hangsúlyozva - a jól működő példákat átvegyük, és erősítsük kapcsolatainkat a hazai vízügyi
szakma érdekeltjeivel, illetve más hazai és európai platformokkal.

3.2. Európai Tudomány és Technológiai Előrejelzések
Az Európai Előrejelzéseket Értékelő Hálózat (European Foresight Monitoring Network -EFMN)
és az Európai Tudomány és Technológiai Előrejelzések Tudásmegosztó Platformja (European
Science and Technology Foresight Knowledge Sharing Platform) által vizsgált európai
technológiai előretekintések értékeléséből számos általánosítható következtetés vonható le,
amelyek relevánsak a Nemzeti Víztechnológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve szempontjából
(http://ec.europa.eu/research/foresight/10/home_en.htm):
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•

Időhorizont. A 2005-ig elkészült előrejelzések átlagos időhorizontja 2020 volt, azonban
akadt 3, illetve 80 évre előretekintő elemzés is. A Nemzeti Víztechnológiai Platform
esetében a 2035 (25 év) időhorizontként választását indokolja a vízi közművek
üzemeltetésében alkalmazott technológiák várható átlagos élettartama, a közművagyon
lassú amortizációja, valamint az, hogy az EU csatlakozás során létesülő beruházások
döntő hányada ebben a távlati időpontban már megvalósul és működni fog azok minden
áldásával és (köz)terhével együtt.

•

Támogatás és területi kiterjedés. Az európai technológiai előrejelzések csaknem
kizárólagosan állami megrendelésre készülnek (csakúgy, mint az NKTH által
finanszírozott technológiai platformok hazánkban). Megfigyelhető tendencia, hogy
felerősödőben vannak a határon túlnyúló, multinacionális (de európai) és regionális
együttműködések az előretekintések készítésében. A Nemzeti Víztechnológiai Platform
kapcsolódási pontjainak megtalálása, majd megerősítése a térség (elsősorban Közép-Kelet
Európa és a Balkán) országainak hasonló platformjaival szintén célfeladat.

•

Fókuszpontok. Noha eredetileg a legtöbb hosszú távú európai előretekintés a
technológiai kihívásokat és lehetőségeket elemezte azzal a céllal, hogy K+F prioritásokat
határozzon meg nemzeti szinten, valójában az elemzések mindössze ötöde foglalkozott
kifejezett
technológia-fejlesztési
kérdésekkel
(http://ec.europa.eu/research/foresight/10/article_3962_en.htm). Az előrejelzéseket készítő
platformok (vagy más, hasonló állandó szervezetek, vagy projektek) célja a támogatandó
szakterületeken (egészségügy, kommunikáció, környezetvédelem stb.) javaslatok
kidolgozása a kormányzati prioritások meghatározásához. Rövid „tanulási szakasz” után
hasonló álláspontra jutott az NVP is, nevezetesen hogy K+F+I prioritásokat a problémák
és a jelenlegi helyzet jogi, gazdasági, társadalmi beágyazottságának vizsgálata nélkül nem
lehet meghatározni. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára ezért külön munkacsoportot
alakítottunk, melynek gerincét a MAVÍZ hálózatához csatlakozott szakemberek és
szakmai döntéshozók adták (lásd 1. mellékletet).

•

Alkalmazott módszertan. Az európai szervezetek sokféle módszert alkalmaztak az
előrejelzések elkészítésére. Noha a preferált módszerek a szakértői panelek alkalmazása (a
„brainstorming”), a szakirodalmi elemzés és a forgatókönyvek készítése voltak, ezen túl
további közel húsz különböző módszer alkalmazását nevesíti az EFMN. Érdekes tény,
hogy az előretekintések több mint felét olyan egyéb módszerekkel készítették, amelyek
nincsenek benne az előbb említett húsz módszerben. Mindez arra mutat, hogy az
előrejelzések és a stratégiai kutatási tervek készítése nagyfokú kreativitást igényel a
készítők részéről. A kreatív módszerek alkalmazása az NVP a stratégia-alkotási folyamata
során elsősorban a munkacsoport-ülésekre és az informális csoportfoglalkozásokra volt
jellemző.

3.3. Az Európai Víz- és Szennyvíz-technológiai Platform
Az ETP-okra és az európai technológiai előrejelzésekre vonatkozó általános értékeléséből
levonható következtetések mellett érdemes áttekinteni az európai Víz- és Szennyvíz-technológiai
Platform (WssTP: Water Supply and Sanitation Technology Platform) működését, amely példaként
szolgálhat a Nemzeti Víztechnológiai Platform számára.
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A WssTP 2004-es megalakulása óta évenként készítette el a stratégia-alkotás különböző fázisaihoz
tartozó dokumentációkat: a Jövőkép Dokumentumot (WssTP, 2005), a Stratégiai Kutatási Tervet
(WssTP, 2006) és a Megvalósítási Tervet (WssTP, 2007). A stratégia-alkotás folyamatára jellemző,
hogy a Megvalósítási Terv kidolgozása után, a megszerzett tapasztalatok és az érdekeltek
véleményeinek felhasználásával a 2006-os Stratégiai Kutatási Tervet felülvizsgálták, és 2009-ben
megjelentették az eredetihez képest jelentősen módosított, javított változatot (WssTP, 2009). A
platform 2008-as évértékelő jelentése (WssTP, 2008) magyar nyelven is hozzáférhető.
Az európai Víz- és Szennyvíz-technológiai Platform jövőképe szerint az európai vízügyi szektor
előtt álló változások három fő tényezőre (hajtóerőre) vezethetők vissza: (a) a klímaváltozás, (b) az
öregedő vízi közmű infrastruktúra, illetve (c) a globalizáció és a népesség növekedése (a hazai
települési vízgazdálkodásban érvényesülő hajtóerőkkel részletesen a 8.3. fejezetben foglalkozunk).
A WssTP a vízellátás és szennyvízelvezetés területén 4 fő kihívást emel ki, melyek hazánkban is
érvényesülnek.
•
•
•

•

Európa-szerte kihívást jelenthet az elkövetkezendő 30 évben a vízhiány és a költségek
(vízdíjak) emelkedése.
Hazánkban is várható az extrém időjárási események gyakoriságának növekedése,
melynek számos, a TVG-t érintő műszaki és nem műszaki következménye lehet (pl.
vízkészlet csökkenése, fogyasztói szokások változása stb. – lásd 6. fejezetet).
A növekvő urbanizáció, a népesség-növekedés és vándorlás hazánkban kevésbé
érvényesül, sokkal inkább jellemző a népesség-csökkenés, a falvak elöregedése és
elnéptelenedése (ugyanakkor várható a városok peremkerületeinek fejlődése).
Magyarországon a vízfogyasztás és szennyvíz mennyiség változásában is az európai
jövőképpel ellentétes tendenciát tapasztalhatunk: hazánkban még mindig inkább az enyhe
csökkenés vagy stagnálás a jellemző (és nem várható a vízfogyasztás drasztikus
növekedése az elkövetkezendő évtizedekben sem).
A ritkán lakott, fejlődésben elmaradt területek kérdése hazánk sajtátos településszerkezete
miatt kiemelt problémaként jelentkezik a települési vízgazdálkodásban. A WssTP által
megfogalmazott célok Magyarországon is relevánsak: „A kistelepülések vízellátása,
szennyvizeinek tisztítása és újrahasznosítása, az ipari és mezőgazdasági vízigény kielégítése
rugalmas, a bevett módszerektől eltérő kell, hogy legyen; valamint fontos a
decentralizáció, és a könnyen elérhető, mindig megbízható szolgáltatás.”

A WssTP által is hangsúlyozott rendszer-központú megközelítés és integrált megoldások a hazai
stratégia-alkotásban is megjelennek, azonban a Nemzeti Víztechnológiai Platform stratégiája a
települési vízgazdálkodás szűkebben értelmezett területeire fókuszál. Az európai platformmal
ellentétben az NVP nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a mezőgazdasági vízgazdálkodás, a
degradált vizes élőhelyek helyreállítása, illetve földrajzi helyzetünk miatt nem relevánsak a
tengerparti települések vízgazdálkodási problémái sem.
A WssTP javasolt öt kutatási területe a hazai stratégiában is megjelenik:
1.
2.
3.
4.

A kereslet és a kínálat kiegyensúlyozása (fenntartható vízhasználat);
Vízi közművek megfelelő minősége és biztonsága;
A környezetkárosító hatások csökkentése;
Új megközelítésmód a vízi infrastruktúrában (vízi közművek teljes életciklusának
figyelembevétele: anyagválasztás, rekonstrukció-tervezés stb.);
5. Működőképes intézményi rendszer létrehozása (jogi, gazdasági, társadalmi vonatkozások,
nyelvi és kulturális sokszínűség).
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A Nemzeti Víztechnológiai Platform stratégiájának megvalósulási fázisában figyelemmel kísérjük
a WssTP hat kísérleti mintaprogramja közül a „Fenntartható vízgazdálkodás a nagyvárosokban és
azok környékén” (Sustainable water management inside and around large urban areas) és a „Szélsőséges
időjárási események kezelése” (Proactive and corrective management of extreme hydro-climatic changes)
elnevezésű programjait, melyekben részletes esettanulmányokban vizsgálják a konkrét kutatási
területeket, a szükséges technológiai fejlesztéseket és a megvalósítás lehetőségeit, illetve korlátait.
Példaértékű a WssTP közgyűlésen alapuló szervezete is, mely az európai platform indulása után
három évvel alakult ki. A 2007-ben, Belgiumban bejegyzett non-profit egyesület működésének
egyes elvei (az európai ajánlásokat is figyelembe véve) a Nemzeti Víztechnológiai Platformba is
átültethetők.
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4. A HAZAI TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE AZ
ELMÚLT ÉVTIZEDBEN
Hazánkban csaknem egy évtizede született olyan, stratégiai céllal íródott összefoglaló, amely a
vízgazdálkodás és benne a települési vízgazdálkodás helyzetét elemezte és értékelte (Somlyódy,
2000; Somlyódy, 2002). Önkéntelenül merül fel a kérdés: mi valósult meg az akkor megfogalmazott
célokból, illetve történtek-e olyan változások, amelyekre ma, a 2009-ben készült Stratégiai kutatási
Tervben reagálni szükséges?
Az első kérdésre (Mi valósult meg?) adott válaszok ambivalensek. Számos, nagy jelentőségű
vízminőségvédelmi és közegészségügyi beruházás valósult meg és nagyszámú, különböző szintű
új jogszabály született (köztük az SKT területét közvetlenül érintő innovációs törvény). Ez jó hír.
Példák sorolhatók fel olyan települési vízgazdálkodási területekről is, ahol csekély volt az
előrehaladás (tipikusan említhető a kistelepüléseken évtizedek óta stagnáló, illetve romló
vízgazdálkodási helyzet, a hibásan kiválasztott és/vagy nem költség-hatékonyan működő
technológiák). Ez a rossz hírek egyike. Minderről részletesen az SKT 6. fejezetében olvashatunk,
ahol résztéma területenként értékeljük a TVG jelenlegi helyzetét.
A második kérdés (Mi történt azóta?) vezérfonala természetesen az, hogy hazánk 2004-től tagja az
Európai Uniónak. Tagállamként számos olyan – igaz csak egyszeri forrás – nyílt meg az ország
előtt, amelyekre alapozva nagyhatású és kiterjedt beruházási programok indultak el [Új
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és alrendszerei: Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP), Regionális Operatív Programok (ROP) stb.]. Ezek a források együtt jártak a
rendelkezésre álló K+F+I-re fordítható pénzeszközök bővülésével is. Az SKT írásával
egyidejűleg születnek meg az EU Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (lásd 2.
keret), amelyek megjelölik a települési vízgazdálkodás területén is az alapvető problémákat, a
megoldandó feladatokat és az elérni kívánt célokat (melyek egy részét jelen SKT is részletesen
tárgyalja). Az országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VKKI, 2009) már figyelembe veszi a
Platform által megfogalmazott K+F+I feladatokat is, és 8-2. mellékletében kiemeli azokat,
melyek a VGT szempontjából relevánsak (v.ö. 8.4. fejezet).

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés

2. keret

Az Európai Közösség vízpolitikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) előírásai szerint a
tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá
kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a
tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére
eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A hazai jogrendbe
illesztést több jogszabály, elsősorban a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól biztosítja. Ez a kormányrendelet előírja a VKI 13. és 15. cikke
szerinti VGT elkészítését 2009. december 22-ig, és az országjelentés (nemzeti VGT) megküldését.
A
vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés
a
következő
elemeket
tartalmazza
(http://vizeink.hu/?module=pvgt):
• 1 db nemzeti VGT elkészítése;
• 4 db rész-vízgyűjtőre VGT elkészítése (Duna, Tisza, Dráva, Balaton);
• 42 db tervezési alegységre VGT elkészítése;
• Társadalmi vita lebonyolítása a VKI, illetve a magyar jogszabályoknak megfelelően,
valamint a nemzetközi adatszolgáltatási és egyeztetési kötelezettségek teljesítésének
megalapozása;
• 1 db környezeti vizsgálat (SKV) a nemzeti VGT-re.
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Az évtizeddel ezelőtti helyzethez viszonyítva a klímaváltozás társadalmi és politikai megítélése
hangsúlyosabbá vált. Az Európai Unió 2009. áprilisi kiadványában (COM/2009/0147) az
éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez szükséges stratégiai lépések meghatározását írta elő a
tagállamok számára. A vízi erőforrások minőségét és elérhetőségét a klímaváltozás alapvetően
befolyásolja, és ez számos „vízintenzív” ágazatra kihat, köztük az ivóvíz szolgáltatásra, az
élelmiszer-előállításra, a mezőgazdaságra, halászatra, energiaszektorra stb. A „vízszegénység”
Európa számos területén már most is problémát jelent, és a helyzet az éghajlatváltozás hatására
várhatóan tovább romlik. A vízhiányos területek aránya Európában a jelenlegi 19%-ról 2070-re
35%-ra nőhet (COM/2009/0147).
A Víz Keretirányelv (VKI) értelmében a 2009-re elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
figyelembe veszik az éghajlatváltozás hatásait, és a következő, 2015-re esedékes tervekben már
követelmény lesz a klímaváltozás hatásai elleni teljes körű védelem beépítése.
Az éghajlatváltozás kérdésében a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége álláspontot hozott
nyilvánosságra 2009. júliusában: „Magyarországon a klímaváltozás hatására felmelegedés,
kiszáradás, az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának és károkozásának növekedése
valószínűsíthető az előrejelzések alapján. A klíma- és időjárás-változás jelenségeivel kapcsolatban
(aszály, özönvízszerű helyi esők, áradások, hőséghullámok stb.) igen fontos a társadalom és a
helyi lakosság felkészítése a megelőzésre, a kárenyhítésre, az esetlegesen bekövetkező károk
helyreállítására, amiben a tudományos tevékenység is fontos szerepet játszik.” Az akadémiai
állásfoglalás szerint az éghajlatváltozással kapcsolatban új tudományos kutatási és innovációs
feladatok jelentkeznek, melyek közül kettőt emelünk ki:
•

Az éghajlattal összefüggő természeti folyamatok nyomon követése, a változási tendenciák
kimutatása, illetve előrevetítése;

•

Az alkalmazkodás (megelőzés, védekezés, helyreállítás) jelenlegi módszereinek és
eljárásainak javítása.

A szűkebb értelemben vett technológia területén is nagy változások történtek, így például 2003ban átadták a világ egyik legkorszerűbb és legnagyobb membrángyárát Oroszlányban, ahonnan a
világ több nagyvárosába exportálnak ivóvíztisztításhoz (Amszterdam, Szingapúr), tengervíz
sótalanításhoz (Arab öböl térsége) vagy szennyvízkezeléshez (Európa és Közel-Kelet) szükséges
korszerű membránokat. Érdekes tény ugyanakkor, hogy a gyár ittléte nem, vagy nem súlyához
mérten érződik a hazai membránkapcsolt technológiai fejlesztésekben (jellemzően mindössze két
hazai kommunális szennyvíztisztító telep használ hazai gyártású membránt a technológiában, a
meglévő mintegy 700 telep közül).
További hangsúly-eltoldást okozott a települési vízgazdálkodás területén a New York-ot ért 2001.
szeptember 11-i terrortámadás. Az ivóvízellátás területén megszokott gondolkodásmód a
„biztonságos” ellátás mellett egyre inkább előtérbe kerül a „biztonsági” vízellátás (az angol „safety”
és „security” fogalmak magyarul nehezen visszaadható, de világos különbsége). A „biztonság”
fokozása számos területen sürgető technológia-fejlesztési igényt jelent (pl. a bakteriológiai és
virológiai kockázatok korai detektálhatósága, vagy a vízbázis-védelem mellett megjelenő sajátos
biztonsági, esetenként nemzetbiztonsági eszközök korszerű módszertárának megteremtése).
Jellemző módon a „biztonsági fejlesztések” területéről számos nemzeti kutatás-finanszírozó és
kutatást végző intézmény honlapján találunk utalásokat, de konkrét eredményeket vagy kutatási
területeket alig. Érthető, ennek biztonsági okai vannak.
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A váratlan és hosszan tartó következményekkel járó események mellett kiszámítható és előnytelen
változások továbbra is hatnak a hazai települési vízgazdálkodás területén. Így elmondható, hogy
állandósult a víz- és csatornadíjak növekedése, annak minden negatív következményével együtt
(csökkenő fajlagos vízfogyasztás, növekvő hálózati tartózkodási idő, és az abból következő
vízminőség-romlás, másodlagos szennyezések megjelenése az ivóvízelosztó hálózatokban, illetve
reaktorszerűen működő, és ezért bűzproblémákkal, korrózióval sújtott csatornahálózatok, romló
teljesítményű szennyvíztelepekkel). Számos helyen a díjak a folyamatos növekedés ellenére sem
fedezik teljes mértékben a szolgáltatás tényleges költségeit (különösen a pótlásokat,
fejlesztéseket). Ez a vízi közművek hosszú távú fenntarthatóságát is veszélyeztető rekonstrukciós
elmaradásokhoz vezet. Az egymásra ható problémák okait a 6. fejezetben, a kialakult helyzet
megoldására szánt technológia-fejlesztési javaslatainkat a 8.4. fejezetben összegezzük.
Az NVP Stratégiai Kutatási Tervével egy időben készül a Magyar Tudományos Akadémia
kezdeményezésére a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdéseit és feladatait vizsgáló elemzés
(Somlyódy, megjelenés alatt), mely érthetően számos ponton egybecseng a TVG K+F+I
stratégiájával, illetve kapcsolódik ahhoz.
A most közreadott SKT-t nem tekintjük teljes és végleges K+F stratégiának. A települési
vízgazdálkodás területén mindig adódnak újabb kihívások, válságok és nehézségek. Ezeknek egy
részét műszaki és/vagy tudományos szempontból kezelni lehet és szükséges, de a probléma
beágyazottsága nemegyszer gazdasági, pénzügyi vagy éppen politikai természetű, s mint olyan,
elemzése kívül esik a szűken értelmezett műszaki K+F stratégia keretein. A nem-műszaki
kérdések tárgyalása nélkül azonban féloldalas lenne a stratégia-alkotás folyamata, ezért ezeket
külön tömbben, a műszaki-tudományos területektől elválasztva tárgyaljuk (6.5. fejezet).
A Stratégiai Kutatási Terv jelen formájában vitaindító, összefoglaló anyag, melyet a 2010-ben
elkészítendő Megvalósítási Terv tapasztalatai, illetve az érdekeltek véleménye, javaslatai alapján
felülvizsgálunk és továbbfejlesztünk.
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5. A STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV (SKT) ELKÉSZÍTÉSÉNEK
MÓDSZERTANA
5.1. A stratégia-formálás alapja
A stratégia-formálás folyamatát tágabb értelemben olyan előrejelzésnek tekintjük, amely a TVG
területén a múltbeli tapasztalatokból és a jelenlegi helyzetből kiindulva, a hajtóerők figyelembe
vételével, forgatókönyvek segítségével kijelöli a hosszú távú célokat és az azokhoz tartozó
lehetséges fejlődési pályákat. A technológiai előrejelzés természetszerűen nem függetleníthető a
műszaki-tudományos helyzet várható változásaitól, csakúgy, mint ahogy tekintetbe kell venni a
települési vízgazdálkodás jogi, társadalmi és gazdasági környezetének alakulását is. A hosszú távú
előrejelzések egyik sarkalatos pontja azoknak a - túlnyomóan külső - hajtóerőknek az azonosítása,
jövőbeni szerepük felismerése és súlyozása (8.3.1.-8.3.2. fejezet), amelyek meghatározzák a
lehetséges forgatókönyveket (lásd 8.3.3. fejezetet).
A helyzetelemzésen alapuló előrejelzéseket semmiképpen nem tekinthetjük „kőbe vésett”
stratégiai kinyilatkoztatásnak, sokkal inkább a jövő alakítás eszközét láthatjuk benne. Az SKT-nek
négy alappillére van:
•

Cselekvés-irányultság. Kizárható, hogy a „kiváráson alapuló”, vagy a „halogató”
stratégia sikert hozzon, illetve elegendő legyen ahhoz, hogy a települési vízgazdálkodás
területén az ország ellátottsága, illetve technológiai versenyképessége ne romoljon az
elkövetkező 25 évben. A munkacsoportok szakértői anyagainak elkészítésekor arra
törekedtünk, hogy az SKT-t megalapozó vitaanyagok a TVG különböző döntéshozatali
szintjein lévő szereplőknek olyan hátteret (többek között dokumentumtárat, elemzéseket)
nyújtson, amelynek segítségével aktívan alakíthatnak a saját intézményük, vállalatuk stb.
jövőjén. A Platform tevékenysége nem merül ki az SKT, majd annak megvalósítási
tervének elkészítésében.

•

Alternatívák elfogadása és nyitottság. Az elmúlt évtizedek innovációs tapasztalatai
gazdag bizonyítékokkal szolgálnak arra nézve, hogy milyen gyorsan alakulhat át a
„szokásos üzletmenet” forgatókönyv egy, a múltból nézve váratlan irányba. A hosszú távú
gazdasági, társadalmi és innovációs előrejelzések természetükből adódóan
bizonytalanságokkal terheltek, melyek csökkentésének egyik hatékony módja a nyitottság
az alternatív jövőképek felé. Fontos megjegyezni azonban, hogy az alternatív utak végén a
stratégia által kijelölt (preferált) helyzetbe kívánjuk pozícionálni a települési
vízgazdálkodás K+F+I szektorát.

•

Részvételen alapuló stratégia-formálás. Az NVP szervezetének kiépítésénél és
működtetésénél egyaránt különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a Stratégiai Kutatási
Tervet ne egy szűk körű, bár kiváló szakemberekből álló csoport készítse. A hazai TVG
különböző szintjeiről és eltérő területeiről a munkába bevont szakértők együttes munkája
nyomán létrejött munkaanyagokat a szakma legszélesebb körű nyilvánossága elé
bocsátottuk vitára (Platform konferencia, ágazati és egyéb konferenciákon történő
bemutatás, illetve az internetes lehetőségek használata – vitafórum, honlap stb.). Az SKT
maga is egy vitaanyag, melyhez a továbbiakban is várjuk a legszélesebb szakmai
nyilvánosság hozzászólását, javaslatait.
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•

Multidiszciplináris megközelítés. A terület jellegéből adódóan elkerülhetetlen volt az
egyes szakmai és tudományterületek összehangolt tárgyalása és a kommunikáció
megteremtése az egymástól nagyon is különböző területek között (pl. demográfia,
éghajlatváltozás, víztechnológia, jogi szabályozás stb.). A hatékony kommunikáció
megteremtése és fenntartása az egyes szakterületek között az SKT készítése során az
egyik legnehezebb feladat, de éppen ezért kulcskérdése volt és marad a stratégiaformálásnak.

5.2. Az SKT kidolgozásának módszertana
Az elemzés kezdeti stádiumában a munkacsoport vezetők a Platform vezetésével egyetértésben az
eredményorientált munka érdekében meghatározták az SKT elkészítésének fázisait (diagnózis,
prognózis és a lehetséges fejlődési pályák értékelése) és együttesen elfogadták a munkatervet.
Ebben már figyelembe kellett venni az NVP jelenleg rendelkezésre álló erőforrásait és azok
időkorlátait, illetve a Platformon belüli munkamegosztást. A következőkben az SKT
módszertanát mutatjuk be fázisokra osztva.

5.2.1. Helyzetelemzés (diagnózis)
Munkacsoportok által készített szakértői anyagok
A munkacsoportok műhelymunkája vezetett a vitaindító szakmai anyagokhoz, amelyek (1)
részletes helyzetelemzést adnak a vízgazdálkodással kapcsolatos technológiai és jogi-gazdaságitársadalmi kihívásokról és lehetőségekről, (2) leírják a főbb hajtóerőket és korlátozó tényezőket,
(3) bemutatják a szakterületenkénti a K+F igényeket és prioritásokat, és (4) meghatározzák a
köztük lévő kapcsolódási pontokat. A nyolc munkacsoport önálló elemzéseinek aktuális
változatát külön tanulmány-jegyzék (NVP, 2009) tartalmazza, ezek eredményei az SKT
módszertanának megfelelően szerkesztve jelennek meg (lásd 6-8. fejezeteket). A Platform tagjai által
véleményezett szakértői tanulmányokat a széleskörű nyilvánosság számára is hozzáférhetővé
tettük a Platform honlapján, illetve bemutattuk több hazai szakmai konferencián, „workshop”-on.
A kapott hozzászólások, vélemények folyamatosan formálták a kezdeti vitaanyagokat. A Platform
természetéből adódóan az érdekegyeztetés és a közösen képviselt vélemény kialakítása, finomítása
a továbbiakban is folyamatos munkát jelent.
Kérdőíves felmérések és mélyinterjúk
A települési vízgazdálkodás helyzetképének és problémáinak, illetve a végfelhasználók (vízi
közmű üzemeltetők, önkormányzatok) K+F+I igényeinek reprezentatív feltárására kérdőíves
felméréseket alkalmaztunk.
A felmérések első csoportját a vízi közmű vállalatok (több mint 100 vízi közmű üzemeltető,
köztük a regionális vízművek) számára készített kérdőívek alkották, melyek a következő
részterületekre koncentrálnak:
•

Ivóvíz elosztó hálózatok - jelenlegi állapot és K+F+I igények („Vízi közmű hálózatok”
munkacsoport; 2. melléklet);

•

Csatornahálózatok - jelenlegi állapot és K+F+I igények („Vízi közmű hálózatok”
munkacsoport; 3. melléklet);

•

Ivóvíztisztítás - jelenlegi állapot és K+F+I igények („Ivóvíztisztítási technológiák és
vízbiztonság” munkacsoport; 4. melléklet);
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•

Szennyvíztisztító telepek általános felmérése („Korszerű kommunális szennyvíztisztítási
és iszapkezelési technológiák” munkacsoport; 5. melléklet);

•

Szennyvíztisztítás és iszapkezelés - jelenlegi állapot és K+F+I igények („Innovatív
szennyvíztisztítási és iszapkezelési stratégiák” munkacsoport; 6. melléklet).

A felmérés során a válaszadóknak lehetőségük nyílt az üzemeltetési és technológiai problémák,
beruházási igények rangsorolására, és ehhez kapcsolódóan a K+F+I igények megfogalmazására, a
prioritások meghatározására, az innovációt akadályozó tényezők, köztük a hazai tudomány-,
technológia- és innováció politika megítélésére.
Az eredmények alapján elemeztük a vízi közmű üzemeltetők leggyakoribb problémáit, a hazai
innovációs lánc hatékony működésének korlátait és a jelenlegi helyzetből adódó kutatásifejlesztési igényeket, feladatokat.
Kérdőíves felmérést alkalmazunk a hazai kistelepülések speciális vízgazdálkodási problémáinak
feltárására is (150 darab, 2000 főnél kisebb lélekszámú településre). Ennek keretében egyebek
mellett vizsgáltuk a kistelepülési önkormányzatok fejlesztési lehetőségeit és igényeit, a vízi közmű
infrastruktúra jelenlegi kiépítettségét (pl. szennyvízelhelyezés módja stb.), a vízfogyasztók fizetési
hajlandóságát/képességét (lásd 7. mellékletet).
A kérdőíves felmérés mellett mélyinterjúk formájában tájékozódtunk arról, hogy a szakma
kulcsszereplői hogyan értékelik a települési vízgazdálkodás jelenlegi helyzetét, hajtóerőit,
finanszírozhatóságát, az intézményrendszert érintő kérdéseket, valamint a jövőben támogatni
szükséges K+F+I célokat, prioritásokat (lásd 8. mellékletet).
A kérdőíves és mélyinterjús felmérés eredményeit a jelenlegi helyzet értékelése, illetve a teendők
megfogalmazása során integráltan kezeltük, kiemelve néhány jellemző véleményt, illetve
statisztikai adatot. A részletes elemzést a munkacsoportonkénti szakértői tanulmányok
tartalmazzák (NVP, 2009), az eredmények K+F szempontú értékelését a 7.3. fejezetben foglaltuk
össze. Magukat a kérdőíveket a 2-8. mellékletekben mutatjuk be.
SWOT elemzés a TVG-re egyes részterületeire és a TVG K+F+I-re
A TVG és a TVG K+F+I helyzetének értékelésére SWOT elemzést (S: strength = erősség, W:
weakness = gyengeség, O: opportunities = lehetőség T: threat = fenyegetés) alkalmaztunk, amely
alkalmas a lényeges belső hatótényezők (erősségek és gyengeségek), illetve a külső tényezők
(lehetőségek és fenyegetések) azonosítására. A SWOT elemzéseket „brainstorming” jellegű
munkaüléseken készítettük, a rendelkezésre álló háttéranyagok (szakirodalom, a munkacsoportok
által alkotott szakértői panelek anyagai, a kérdőíves és mélyinterjús felmérések eredményei stb.)
felhasználásával.
A SWOT elemzés célja, hogy feltárja a TVG és a TVG K+F+I általános helyzetét, ezen belül
azokat a jellemzőket, amelyek erősségeknek tekinthetők, illetve azokat, amelyek hiányoznak, vagy
nem kielégítően fejlődtek. Az elemzés emellett az ágazat helyzetét befolyásoló pozitív és negatív
külső adottságokra, tendenciákra – fenyegetésekre és lehetőségekre – is fókuszál. A módszerrel
felmértük mindazokat a tényezőket, melyek szükségessé és lehetővé teszik az egységes települési
vízgazdálkodási K+F+I stratégia kibontakozását, illetve elősegíthetik, vagy akadályozhatják a
jövőbeni megvalósítását.
Az elemzést először a települési vízgazdálkodási ágazat részterületeire [(1) az ivóvíztisztítás, (2) a
szennyvíztisztítás és iszapkezelés, (3) a vízi közmű hálózatok, illetve (4) a kistelepülések
vízgazdálkodása területére elkülönülten] végeztük el (lásd 6.1.-6.4. fejezeteket), kiemelve a négy
műszaki terület mindegyikét meghatározó jogi, gazdasági és társadalmi, azaz általánosabban
intézményi tényezőket (az eredményeket illetően lásd 6.5. fejezetet).
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A TVG K+F+I helyzetet külön értékeltük. Nemzetközi összehasonlításban megvizsgáltuk az
országos innovációs rendszer működését (7.1. fejezet), és részletesen elemeztük a magyarországi
települési vízgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés és innováció helyzetét (7.2. fejezet).
A diagnózis összefoglalása
A TVG és a TVG K+F+I helyzetértékelését stratégiai szempontok alapján összefoglaltuk,
kiemelve azokat a legfontosabb elemeket, amelyek a jövőben jelentős kockázatokat hordoznak
és/vagy megoldásuk nemzetgazdasági szinten is nagy költséggel jár (lásd 8.1. fejezetet).

5.2.2. Előretekintés (prognózis)
Célok meghatározása
A stratégia-alkotás kiindulópontja a TVG hosszú távú céljainak meghatározása volt, amely
elsősorban a fenntarthatóság, az integráció, az anyagforgalom zárása, a költség- és
energiahatékonyság elvére épül (lásd 8.2. fejezetet). A stratégiai prognózis 25 évre tekint előre,
azonban a 25 évre történő stratégiai tervezés nyomán megvalósuló beruházások és fejlesztések a
TVG számos területén olyan helyzetet teremthetnek, amelyek „következményeivel” 50 év
távlatában is számolni kell (például módosítható-e a jelenlegi infrastruktúra-fejlesztés
koncepciója).
Probléma-feladat (P+F) táblázatok
A SWOT elemzésekben azonosított gyengeségek és fenyegetések alapján meghatároztuk a
jelenlegi és a jövőbeni, potenciálisan megjelenő problémákat és az ezekből adódó feladatokat. A
tennivalók között egyaránt megtalálhatók a kutatási, műszaki-fejlesztési és innovációs feladatok,
valamint az intézményrendszer fejlesztését célzó intézkedések. A Platform céljából következően
az SKT készítése során elsősorban a K+F+I feladatok kifejtésére összpontosítottunk. A célok
mentén csoportosított problématerületeket és K+F+I feladatokat táblázatos formában
összegeztük (8.4. fejezet).
Hajtóerők
A stratégia-alkotásnál azokat a globális és hazai hajtóerőket (külső tényezőket) vettük figyelembe,
amelyek hosszú távon hatnak a települési vízgazdálkodásra (8.3.1. és 8.3.2. fejezetek). Ezeket a
hajtóerőket a TVG nem, vagy csak alig tudja befolyásolni. A külső tényezők hatásaira történő
aktív felkészülés stratégiai feladat (pl. adaptáció az éghajlatváltozáshoz).
Forgatókönyvek
A stratégiai K+F+I irányvonalakat nem egyetlen, idealizált jövőkép mentén jelöltük ki. Az időben
változó hajtóerők várható alakulása eltérő jövőképeket eredményez, amelyekre szükségképpen
eltérő megoldások adódnak. A lehetséges forgatókönyvek közül három jellegzetesen különbözőt
választottunk (8.3.3. fejezet), melyek cselekvési tere és prioritási sorrendjei is markánsan eltérnek
egymástól (lásd 8.4-8.5. fejezeteket).

5.2.3. Fejlődési pályák/alternatívák értékelése
A kutatási-fejlesztési feladatok meghatározása és szűkítése az egyes forgatókönyvekre
Az azonosított probléma-területeken adódó stratégiai kutatási feladatokat a célok szerint
csoportosítva és időben ütemezve rendeztük. A feladatok ütemezésében az alábbi időhatárokat
alkalmaztuk: azonnali (2015-ig), középtávú (2025-ig) és hosszú távú (kb. 2035). A forgatókönyvek
sajátságaiból (pl. gazdasági lehetőségek, kényszerek stb.) adódóan az adott forgatókönyv
megvalósulása esetén különböző K+F igények és lehetőségek merülnek fel, melyek alapján más és
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más stratégia követése javasolt. A 8.4. fejezetben felsorolt K+F feladatok eltérő „mintázatokban”
jelennek meg a különböző forgatókönyvek megvalósulása esetén.
A megvalósulás hiányából származó következmények és kockázatok
A forgatókönyvekben körvonalazódó feltételek eltérő lehetőségeket, problémákat és ezekből
eredően különböző K+F+I igényeket támasztanak. Ezek alapján értékeljük, hogy az egyes
forgatókönyvek szerint mely hosszú távú célok valósíthatók meg, illetve maradnak el
kényszerűen. A kitűzött célok elmaradása esetén a társadalom és a TVG különböző mértékű
következményekkel és kockázatokkal szembesül, amelyek az adott forgatókönyvtől függően
eltérőek. Ezt a 8.6. fejezetben mutatjuk be.
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6. A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETE
Milyen ma a települési vízgazdálkodási kutatás, fejlesztés és innováció hazai helyzete? Ennek a
kérdésnek a megválaszolásához elengedhetetlen a TVG általános helyzetének,
intézményrendszerének, jogi, gazdasági, társadalmi helyzetének vizsgálata, ezért „diagnózisunkat”
két részre bontottuk. Jelen fejezetben a részterületenkénti SWOT elemzések és a
munkacsoportok által készített szakértői anyagok alapján értékeljük a települési vízgazdálkodási
ágazat helyzetét. A műszaki részterületek (az ivóvíztisztítás, vízi közmű hálózatok,
szennyvíztisztítás és iszapkezelés, kistelepülések vízgazdálkodása területére elkülönülten)
mindegyikére hatnak azok az intézményrendszeri feltételek (jogszabályok, országos programok,
finanszírozási rendszer, vízi közmű vállalatok működési sajátosságai stb.) és egyéb, nem műszaki
tényezők (pl. oktatás/képzés rendszere, társadalmi kérdések), melyeket külön alfejezetben (6.5.
fejezet) tárgyalunk.

6.1. Ivóvíztisztítás és vízbiztonság
A települési vízgazdálkodás egyik legfontosabb alapkövetelménye a lakosság egészséges ivóvízzel
történő ellátása, amely 1990 óta az önkormányzatok kötelező feladata. Az ivóvízellátás egymáshoz
szervesen kapcsolódó alrendszerei (a vízbázisokból történő vízkivétel, a kitermelt nyersvíz
tisztítása és fertőtlenítése, a megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztókhoz való eljuttatása) közül
először az ivóvíztisztítási technológiák területén jelentkező erősségekre, gyengeségekre,
lehetőségekre és fenyegetésekre koncentrálunk, továbbá érintjük a vízkészletek, vízbiztonság,
monitoring/analitika kérdéseit is. Az ivóvízellátó hálózatokat a 6.2. fejezetben, az ivóvízellátást
közvetlenül érintő finanszírozási és szabályozási kérdéseket (pl. ivóvízminőség-javító program) a
6.5. fejezetben elemezzük.

6.1.1. Vízkészletek, vízkivétel, vízminőség
Magyarország viszonylag kedvező víz-földrajzi adottságai következtében hazánkban rendelkezésre
áll a megfelelő mennyiségű nyersvíz-készlet, melynek minősége számos helyen lehetővé teszi,
hogy a kitermelt vizet közvetlenül a vízelosztó hálózatba tápláljuk tisztítási technológia
alkalmazása nélkül vagy fertőtlenítés után. Magyarországon a szolgáltatott ivóvíz minősége
közegészségügyi szempontból alapvetően megfelelő; az elmúlt fél évszázadban vízfogyasztáshoz
kötődő járványos megbetegedés nem fordult elő (kivétel Dombóvár: 1994; Miskolc: 2006).
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás következtében hazánkban az ivóvíz minőségére
vonatkozó határértékek jelentősen szigorodtak (201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet). A
szigorítás az arzén és ammónium határértékben a legjelentősebb. Számos vízmű telepen nem áll
rendelkezésre víztisztítási technológia, illetve a jelenleg alkalmazott technológia nem alkalmas az
új határértékek betartására. Az új arzénhatárértéket figyelembe véve kb. 1,4 millió, míg
ammónium tekintetében kb. 2,5 millió lakos ivóvize nem felel meg az előírásoknak (lásd még 3.
keretet). A határértéket meghaladó koncentrációban előforduló komponensek (arzén, ammónium,
vas, mangán, bór) eltávolítása a települési vízgazdálkodás egyik leghangsúlyosabb feladata.
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A hazai ivóvíz forrásai és minősége

3. keret

A hazai ivóvízellátás alapját jelentő vízkivételek döntő része (94%) felszín alatti vízbázisból történik,
aminek 42-42%-a mélységi víz, illetve parti szűrésű vízbázis. A karsztvíz részesedése 12%, míg a
talajvíz aránya mindössze 3%. A felszín alatti vízkivételek 1%-a termálvíz-kivétel. A közüzemi
ivóvízművek termelésének mintegy 65%-a sérülékeny környezetű vízbázisból származik.
A magyarországi ivóvíz európai összehasonlításban jó minőségűnek ítélhető, ennek ellenére a
szolgáltatott ivóvíz jelentős részének minősége néhány paraméter esetében elmarad a 98/83/EK
irányelv, illetve a hatályos 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet határértékeinek előírásaitól, és a
lakosság 40%-a él olyan településeken, ahol az ivóvíz minősége nem megfelelő. Ezen belül 25%-ot
érinti az egészséget közvetlenül befolyásoló paraméterek miatti nem megfelelő ivóvízminőség. A
rétegvizek természetes eredetű arzéntartalma leginkább az alföldi megyékben, a Takta-közben, DélBaranyában, Dél-Somogyban fordul elő határértéket (10 µg/l) meghaladó mennyiségben. A különféle
nitrogén-vegyületek az Alföldön, Baranyában, Tolnában, Somogyban okoznak elsősorban gondot.
Vízkészleteink jelentős részénél probléma a magas vas tartalom: az ország területének mintegy felén a
vízkészlet vas koncentrációja meghaladja a 0,5 mg/l-t, de az Alföld egyes részein az 1 mg/l-t is. A
csupán vas és mangán határérték feletti szennyezést tartalmazó ivóvizek minőségének javításában
érdekelt települések száma 410, az érintett lakosok száma 676 ezer fő (VKKI, 2009).

A vízkészletekkel is összefüggő problémaként említhetők az ivóvízbázisok minőségellenőrzésének hiányosságai (pl. mikroszennyező anyagok). Napjainkban a vízmű vállalati
laboratóriumok jelentős része nem rendelkezik megfelelő eszközökkel és személyi háttérrel ezen
szennyezők kimutatásához. További nehézséget jelent a kvalitatív és kvantitatív analitikai
módszerek hiánya, illetve jelentős költségigénye. Az utóbbi években különösen előtérbe került az
ún. EDS (hormonháztartást befolyásoló anyagok; Endocrine Disruptive Substances) anyagok
problémaköre, az ezek kimutatására alkalmazható módszerek, valamint az eltávolítás technológiai
megoldásai.
A múltban több hazai és nemzetközi tanulmány készült az éghajlatváltozás hasznosítható
vízkészleteket és egyes vízigényeket érő hatásairól (pl. Láng et al., 2007). A rendelkezésre álló
információk alapján az éghajlatváltozás következtében várható fenyegetettség a felszíni
vízkészletek, valamint a felszín alatti vizek közül a karszt és parti szűrésű vízkészletek csökkenése.
Felszíni vizeknél és a parti szűrésű vízbázisoknál probléma lehet, hogy a hosszan tartó kisvizes
időszakok kedvezőtlenül befolyásolják a víz minőségét (pl. hőmérséklet emelkedése, magasabb
algaszám), amely az alkalmazott víztisztítási technológia módosítását is szükségessé teheti.
A száraz időszakok hosszának és gyakoriságának növekedése ronthatja a víznyerés feltételeit (pl.
felszín alatti vízkivételnél csökkenhet a kutakhoz áramló víz mennyisége, növekedhet a vízemelés
magassága, parti szűrésű kutak szárazra kerülhetnek stb.), illetve okozhatja a csúcs-vízigények
növekedését, súlyosabb esetekben időszakos vízhiányt is. Utóbbi jelentős hatással lehet a
vízelvezető rendszerek (egyesített csatornahálózatok, illetve csapadékvíz-elvezető hálózatok)
működésére is (lásd 6.2. fejezetet).
Nem csak éghajlatváltozásra vezethető vissza a vízfelhasználási szokások potenciális változása
(országon belül / településen belül), amely nem mindig jelezhető pontosan előre (pl. vándorlás,
bevándorlás, agglomerációs terjeszkedés stb.). A vízfogyasztás jövőbeni alakulása (a nagyobb
településeken várható további jelentős csökkenése) egyfajta hajtóerőként alapvetően befolyásolja
a víztechnológia, vízelosztás (továbbá a szennyvízelvezetés és tisztítás) méretezési, üzemeltetési
rendszerét. A felerősödő műszaki, üzemeltetési és közegészségügyi problémák veszélyeztetik a
települési vízgazdálkodási rendszerek hatékony és biztonságos működését.
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További (éghajlatváltozástól nagyrészt független) fenyegetést jelent a nyersvíz-készletek
minőségének potenciális romlása, az emberi eredetű mikroszennyezők (pl. hormonháztartást
befolyásoló anyagok) megjelenése a parti szűrésű, felszíni-, karszt- és talajvíz-bázisainkban, illetve
parti szűrésű vízbázisoknál a havária jellegű szennyezések esetleges előfordulása.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése elvi lehetőséget nyújt arra, hogy alvízi országként is
aktívan beavatkozzunk a határon átnyúló terhelések és szennyeződések szabályozásába.
A globális klímaváltozásból eredő vízhiány Európa egyes térségeiben (pl. mediterrán országok)
jobban érvényesül. Ez a sajnálatos tény egyben lehetőséget is teremthet az ivóvíz termékként
történő külföldi értékesítésére (ivóvíz-export).

6.1.2. Ivóvíztisztítási technológiák és üzemeltetésük
Magyarországon vas és mangán eltávolítására megfelelő technológiák állnak rendelkezésre,
melyek az új határértékek teljesítésére is alkalmasak. Számos településen azonban nincs víztisztító
telep, ezért a szolgáltatott ivóvízben a vas és mangán koncentrációja magasabb a határértéknél.
Más településeken a technológia ugyan rendelkezésre áll, azonban üzemeltetési problémák miatt
időszakos határérték túllépések fordulhatnak elő.
Arzénmentesítési (adszorpciós, illetve koagulációs) technológia jelenleg kevés helyen működik,
így azokon a területeken, ahol a felszín alatti vízkészletek természetes eredetű arzén tartalma
magas, a szolgáltatott ivóvíz arzén koncentrációja meghaladja a maximálisan megengedett értéket.
Az adszorpciós technológia alkalmazásának korlátait (pl. a hazai vizekre jellemző magas
foszfáttartalom) a tervezés során gyakran nem veszik figyelembe, így az adszorbens kimerülése
jóval a tervezett időpont előtt megtörténik. A koagulációs eljárásnál egyes esetekben alkalmazható
lenne a homokszűrésnél hatékonyabb fázisszétválasztás, ilyen technológiák (pl. membrán
technológia) alkalmazása azonban hazánkban nem jellemző. Az arzénmentesítési eljárások
alkalmazása során keletkező iszap veszélyes hulladéknak minősül, melynek elhelyezése nem
mindig megfelelő. További probléma, hogy a kisebb vízmű telepek nem rendelkeznek megfelelő
iszapvíztelenítő berendezéssel (ez gazdaságossági szempontból nem is várható el).
Az elmúlt két évtizedben követett fejlődési irány (egyedi, kis vízmű telepeken megvalósított
technológiák telepítése) nem tekinthető egyértelműen jó és gazdaságos megoldásnak. A jövőben
szükségessé válhat alternatív vízbázisok felhasználása és a határértéknek megfelelő minőségű víz
akár hosszabb távolságból történő szállítása.
Az ammónium-mentesítést alkalmazó hazai vízmű telepekkel (technológiákkal) kapcsolatban
számos nehézség felmerül, melyek egy része kutatási, fejlesztési feladatokat is generál. A
törésponti klórozással kapcsolatosan problémát jelent a nagy valószínűséggel keletkező klórozási
melléktermékek (THM, és az utóbbi időben előtérbe kerülő AOX vegyületek), melyek eltávolítása
céljából elengedhetetlenül szükséges aktív szén adszorber beiktatása, ami viszont jelentősen
megdrágítja az eljárást. A nitrifikációs ammónium eltávolítás számos hazai vízmű telepen spontán
módon végbemegy, azonban 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.
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Viszonylag kevés helyen, de problémát jelent a bór és fluor jelenléte az ivóvízben, melyek
eltávolítására a magyarországi telepek nem alkalmasak. A bór és fluor eltávolítására egyedül
alkalmas membrán-technológiát, a fordított ozmózist hazánkban - rendkívül magas költségigénye
miatt - nem alkalmazzák.
Számos hazai ivóvíztisztító telep technológiai sora tartalmaz aktív szén adszorbereket a
különböző szennyezőanyagok eltávolítására. 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.
Magyarországon jelenleg a klórozás a leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítési eljárás, amely
klórozási melléktermékek keletkezéséhez, illetve a víz organoleptikus tulajdonságainak
kedvezőtlen irányú megváltozásához vezet. Az ezzel kapcsolatos lakossági panaszok nyomására
néhány vízmű csökkenti az adagolt fertőtlenítőszer mennyiségét; bizonyos esetekben ez már a
megfelelő fertőtlenítési hatásfok rovására történik.
Főleg kistelepülési vízművek esetén gondot okoz 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 a megfelelő
fertőtlenítőszer adagolás hiánya, nitrit feldúsulása a hálózatban, vagy szűrő üzemeltetési
nehézségek (pl. nem megfelelő fertőtlenítés). A víztisztítási technológiák üzemeltetését
technológiai fegyelmi problémák, valamint a lopás, rongálás okozta károk is nehezítik.
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 (pl. olcsóbb éjszakai áram).
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 (lásd
6.5. fejezetet). A vízmű laboratóriumoknak nincs elegendő kapacitása a technológiák folyamatos
ellenőrzésére, amely – a helyszíni mérésekkel együtt – a szakszerű üzemeltetéshez szükséges. A
problémákat enyhítheti az informatikai lehetőségek kihasználása a monitoring fejlesztésben (pl.
on-line mérés, adatbázis építés, web-felületek felhasználása az üzemeltetéshez, lakossági
tájékoztatáshoz, PR munkához stb.).
A potenciális járványveszélyt okozó vírusok, egysejtűek és egyéb, kockázatot jelentő
mikrobiológiai szervezetek felismerése és azonosítása nem teljes körűen megoldott, illetve
megjelenésük esetén megfelelő intézkedési tervek nem minden vízmű vállalatnál állnak
rendelkezésre.
A terrorcselekmények elleni védekezésre országos szinten nem vagyunk felkészülve. 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? Találhatók-e olyan indikátor paraméterek, melyek a szennyezés azonosítására
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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)?
A víztisztítás témaköréhez tartozik a napjainkban divatos kiegészítő, - az egészséges ivóvíz
biztosítása szempontjából szükségtelen - házi víztisztító berendezések gyors terjedése, amelyek
nem megfelelő karbantartása esetén a fogyasztóknál egészségügyi problémák jelentkezhetnek.

6.1.3. A hazai ivóvíztisztítás helyzetének összefoglalása (SWOT táblázat)
A hazai ivóvíztisztítás helyzetének fenti értékelését (SWOT elemzését) az 1. táblázatban foglaljuk
össze.
1. táblázat: A hazai ivóvíztisztítás helyzetét összefoglaló SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

Magyarországon rendelkezésre áll a
megfelelő mennyiségű nyersvízkészlet.
A nyersvíz számos helyen tisztítási
technológia alkalmazása nélkül
vagy pusztán fertőtlenítés után
szolgáltatható.
A szolgáltatott ivóvíz minősége
közegészségügyi
szempontból
alapvetően megfelelő; az elmúlt fél
évszázadban
vízfogyasztáshoz
köthető járványos megbetegedések
csak kivételesen fordultak elő.

A határértéket meghaladó koncentrációban fordulnak elő bizonyos
komponensek (elsősorban arzén és ammónium) a nyersvízben,
illetve ivóvíztisztító telep hiányában vagy tervezési és üzemeltetési
problémák következtében a szolgáltatott ivóvízben is (érintett
lakosszám arzénre 1,4 millió fő, ammóniumra 2,4 millió fő).
Nincs megfelelő hazai tapasztalat a korszerű technológiák (pl. a
membrántechnológia) alkalmazására.
Továbbra is a klór a legelterjedtebb fertőtlenítőszer, ami klórozási
melléktermékek, szag- és ízrontó anyagok jelenlétét eredményezheti
az ivóvízben.
Kevés a korszerű (pl. mikroszennyezők, patogének vizsgálatára
alkalmas) víz-analitikai laboratórium; többek között ez is hozzájárul
az ivóvízbázisok minőség-ellenőrzésének hiányosságaihoz.
A potenciális járványveszélyt okozó vírusok, egysejtűek és egyéb
mikrobiológiai szervezetek felismerése és azonosítása nem
megoldott.
A terrorcselekmények elleni védekezésre országos szinten nem
vagyunk felkészülve.
A kisebb vízmű telepeken hiányoznak az iszapvíztelenítő
berendezések; nagyobb telepek esetében is problémát jelent az arzén
tartalmú iszapok elhelyezése.
A szakképzett üzemeltetők hiánya több helyen (elsősorban kisebb
vízműveknél) üzemeltetési problémákhoz vezet.
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Lehetőségek

Fenyegetések

Víz-export a közeli, vízhiányos
területekre.
Informatikai
lehetőségek
a
monitoring
fejlesztésben,
PR
munkában, felügyeletben, stb.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
készítése elvi lehetőséget nyújt
arra, hogy alvízi országként is
aktívan beavatkozzunk a határon
átnyúló
terhelések
és
szennyeződések szabályozásába.

A nyersvíz készletek csökkenése, a víznyerés feltételeinek kedvezőtlen
változásai a globális klímaváltozás következtében.
A száraz időszakok hosszának és gyakoriságának növekedése, ennek
következtében a csúcs-vízigények növekedése, időszakos
vízhiányok kialakulása.
A vízfelhasználási szokások jelentős változása (országon belül /
településen belül), mely nem jelezhető előre.
A vízfogyasztás további jelentős csökkenése miatt felerősödő műszaki,
üzemeltetési és közegészségügyi problémák.
Nyersvíz-készlet
minőségének
potenciális
romlása,
új
mikroszennyezők (pl. hormonháztartást befolyásoló anyagok)
megjelenése, parti szűrésű vízbázisoknál havária jellegű
szennyezések.
A gyorsan terjedő kiegészítő, házi víztisztító berendezések nem
megfelelő karbantartása esetén egészségügyi problémák jelentkezése
a fogyasztóknál.

6.2. Vízi közmű hálózatok
Hazánkban a fejlett ivóvíz szolgáltatás, és a napjainkban is folyó, kiterjedt szennyvízelvezetési
fejlesztések következtében hatalmas és folyamatosan növekvő közmű vagyonnal rendelkezünk. A
jelenlegi ivóvízhálózat újjáépítési költsége a 2004-ben végzett 2036-os jelű (OSAP)1 statisztika
adatai alapján történt becsléseink szerint 2700 milliárd Ft, szennyvízelvezető hálózat újjáépítési
költsége 4500 milliárd Ft (2009-es árszinten). A hálózatok a teljes műszaki infrastruktúra
költségének mintegy 60%-át teszik ki (összesen kb. 7200 milliárd Ft). Mindezek alapján a teljes
közművagyon újjáépítési értéken 12000 milliárd Ft nagyságrendű. Elgondolkodtató, hogy a
hálózatok vízi közmű vállalatoknál nyilvántartott, könyv szerinti értéke csupán 1000 milliárd Ft
nagyságrendű (lásd még 6.5.3. fejezetet).
A meglévő vízi közmű (ivóvízellátó, szennyvíz-elvezető, csapadékvíz-elvezető) hálózatokkal
kapcsolatban a jövő egyik legfontosabb stratégiai kihívása a rekonstrukció, amelynek műszakiüzemeltetési, intézményrendszeri (szabályozási, finanszírozási, vagyongazdálkodási stb. – lásd 6.5.
fejezetet) és kutatás-fejlesztési vonatkozásai (lásd 8.4. fejezetet) egyaránt jelentkeznek. A probléma
nagyságrendjének érzékeltetésére az OSAP statisztika adatai alapján becsültük a rekonstrukciós
költségigényt (2009-es árszinten). A vízellátó hálózatok esetében a rekonstrukcióra érett
vezetékhálózat aránya megközelítően 75%-os, ami mintegy 2000 milliárd Ft-nyi beruházási igényt
jelent. Ugyanezek az értékek szennyvízelvezetés esetében a hálózatok kora miatt kedvezőbben
alakulnak. A szennyvízelvezető hálózatokra vonatkozó becsült rekonstrukciós költség körülbelül
200 milliárd forint, ami a rendszer valorizált új értékének mintegy 5%-a.

1

Az adatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztálya bocsátotta
rendelkezésünkre.
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6.2.1. Vízellátás
Magyarországon gyakorlatilag minden önálló település rendelkezik közüzemi ivóvízellátó
hálózattal. Az ország lakosságának 95%-a közvetlen kapcsolatot létesíthet a közüzemi
szolgáltatóval (2007-ben 4 millió 45 ezer lakás), és a lakosság 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. A lakosok 4-5%-a a házától 100-150
méteres távolságon belül közüzemi rendszerről ivóvizet vételezhet. Az ország lakosságának 5%-a
olyan környezetben él (tanyák, elszórt házak, házcsoportok), ahol gazdaságosan nem építhető ki,
így belátható időn belül nem is lesz közüzemi ivóvíz szolgáltatás.
A fejlett vezetékes ivóvízellátásnak megfelelően a vízellátás létesítményeinek, és ezen belül
különösen a víz szállítására használt hálózatok elemeinek vagyonértéke is jelentős (lásd fent).
Ugyanakkor a meglévő vízi közmű (elsősorban az ivóvízellátó) hálózatok meghatározó hányada
elhanyagolt és leromlott állapotban van az évtizedes rekonstrukciós mulasztások miatt. Ez
nemcsak vagyonvesztést, hanem műszaki, üzemeltetési problémákat is okoz. A felújítások,
rekonstrukció elmaradása a fenntartási és hibaelhárítási költségeket jelentősen növeli, szélsőséges
esetben pedig a szolgáltatást veszélyeztetheti (üzemzavarok, környezeti károk).
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a felújítások és rekonstrukció tervezésének még az alapfeltételei sem
biztosítottak: a hálózat-nyilvántartások, állapotértékelési módszerek pontatlanok, hiányosak,
illetve a legtöbb esetben hiányoznak a térinformatikára épülő, a vagyongazdálkodást is
megalapozó, korszerű megoldások (diagnosztika, veszteségelemzés, teljesítményértékelés,
benchmarking stb.).
Gyakori probléma hazánkban (csakúgy, mint a világ számos nagyvárosában), hogy a vízmű telepet
elhagyó víz jelentős minőségi változásokon megy keresztül, amíg a fogyasztóhoz jut. Ennek egyik
oka, hogy a vízmű telepeken gyakran nem, vagy olyan kis mértékben alkalmaznak hálózati
(utó)fertőtlenítést, hogy az adagolt fertőtlenítőszer a hálózatban rövid idő alatt elfogy, ezért a
hálózat egyes részei fertőtlenítés nélkül maradnak. A másik ok, hogy a vízellátó hálózatok nagy
része az igényekhez (fogyasztáshoz) képest fölös kapacitással rendelkezik (a vízfogyasztás
csökkenése, vagy a hálózat tüzivíz igény biztosítása érdekében történő túlméretezése
következtében), így a hálózati tartózkodási idő akár 24 óránál is hosszabb lehet. A hosszú
tartózkodási idő és az elégtelen fertőtlenítőszer mennyiség miatt a csővezetékek falán jelentős
mértékű biofilm alakulhat ki. Az időszakosan leszakadó biofilm az esztétikai probléma és a
kellemetlen íz/szaghatás mellett egészségügyi kockázatot is jelent (mikroorganizmusok, esetleg
patogének is megjelenhetnek a fogyasztónál). A biofilm jelenléte továbbá csökkenti a hálózatban
jelen levő fertőtlenítőszer mennyiségét.
A vízellátó hálózatok megfelelő üzemeltetését veszélyezteti a városokban várható további
vízfogyasztás csökkenés, illetve a meglévő hálózatokról történő további leválások. Az igények
hosszú távú változása alapvetően meghatározza a hálózat-rekonstrukció módszerét is, ezért a
vízfogyasztás minél pontosabb prognosztizálása alapja a hatékony települési vízgazdálkodásnak.

6.2.2. Szennyvízelvezetés
Magyarországon az elmúlt évtizedekben kiépült a nagyobb városok szennyvízcsatornázása. A
napjainkban is zajló jelentős fejlesztések következtében a szennyvízelvezető hálózatokba bekötött
lakások aránya meghaladta a 70%-ot (lásd 4. keretet), így az országos csatornaellátottság aránya
jelentős mértékben megközelítette a vezetékes ivóvízellátásét. A csatornahálózati és
szennyvíztisztítási fejlesztések minimális összehangolása következtében megszűntek a
szennyvíztisztító telep nélküli csatornahálózatok.
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A hazai szennyvízelvezetés kiépítettsége

4. keret

A közüzemi szennyvízelvezető-hálózat kiépítése az 1990-es évtized közepe után felgyorsult. A keletkező
szennyvíz elvezetése közcsatornán addig általában csak a nagyobb településeken, főként a városok sűrűn
lakott központi részein társult a vezetékes ivóvízhálózat kiépítéséhez. 1990-ben mindössze 429 település (a
települések 14%-a) rendelkezett közüzemi szennyvízcsatornával, melyek nagy lakosságszáma következtében
így az ország lakásállományának 42 százaléka volt csatornázva. 2008-ben az ország lakásállományán belül
már 70%-ot meghaladó volt a közcsatorna-hálózatba bekapcsoltak aránya. A közműolló (az
ivóvízvezetékkel ellátott és a közcsatornához csatlakozó lakások arányának különbözete) országosan 41-ről
25 százalékpontra zárult, de az európai 20 százalékpontos átlagtól még mindig elmarad.
A közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége a 90-es években tapasztalt erős visszaesés után 2000 óta
stagnál, vagy legfeljebb kismértékben növekszik. Az elmúlt évtizedben évente 520-580 millió m3 szennyvíz
kerül elvezetésre. 2007-ben nem közvetlenül közcsatornán keresztül (általában tartálykocsikkal) további
10,9 millió m3 települési folyékony hulladékot gyűjtöttek be és ártalmatlanítottak (VKKI, 2009).

Az örvendetes mennyiségi javulás mellett azonban számos hiányosság tapasztalható a
szennyvízelvezetés területén. A szennyvízcsatorna-hálózatok kihasználtsága sok helyen alacsony
(a még mindig nem teljes körű rákötési hajlandóság, túlméretezések, illetve a vízfogyasztás
csökkenése miatt). A hosszú tartózkodási idő következtében az átemelők, nyomócsövek
gravitációs rendszerekre csatlakozásainál gyakoriak a bűz- és korróziós problémák, melyek a
regionális rendszereken különösen súlyosan jelentkeznek.
Az újonnan létesült hálózatok tervezésének és kivitelezésének minősége sok esetben nem
megfelelő: gyakran előfordulnak a magassági vonalvezetési hibák (ellenesések), ágyazási és
tömörítési hibák. A tervezési és kivitelezési hiányosságok következtében gyakoriak az
üzemeltetési problémák. A tömítetlenségek, szabálytalan csapadékvíz bevezetések miatt a
csapadékvíz, illetve infiltrációs víz megjelenése az elválasztott szennyvízelvezető hálózatokban
hidraulikai túlterhelést, kiöntéseket okoz a csapadékos időszakban. A szélsőséges időjárási
események gyakoriságának növekedésével az ilyen jellegű problémák súlyosbodása várható.
Tekintettel a szennyvízelvezető hálózatok fiatalabb korára, a jelenlegi rekonstrukciós igények
összességében lényegesen kisebbek, mint a vízellátó rendszerek esetében. Ugyanakkor a súlyos
kivitelezési hibák nagy száma miatt a fiatalabb kor ellenére is jelentős mértékű, korai
rekonstrukciós igényre célszerű felkészülni a jövőben. Ezt erősíti, hogy az új, elsősorban műanyag
csövekből épült csatornahálózatok várható élettartama nem ismert, azonban becsülhetően nem
éri el még a beton csövekét sem, ugyancsak nem függetlenül a hibás építési gyakorlattól.
Hazánkban jellemzően hiányzik a csatornahálózati vízhozammérés, ami különösen az egyesített
rendszerű hálózatoknál akadályozza a dinamikus számítógépes modellezésre alapozott hálózati
lefolyás-szabályozás kialakítását és az üzemeltetést. Mérés, modellezés és lefolyás-szabályozás
hiányában a záporkiömlőknél jelentkező befogadó terhelések mértéke nem ismert.

6.2.3. Csapadékvíz-elvezetés
Magyarországon a csapadékvíz-elvezetés és hasznosítás kérdése mindeddig rendkívül alulértékelt
volt. A csapadékvíz megfelelő összegyűjtése és hasznosítása a településeken belül általában nem
megoldott, a csapadékvíz minősége nem kellően feltárt. Még az országos szintű ellátottsági
mutatók (csapadékvíz-elvezető hálózat hossza, minősége stb.) sem ismertek. 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.
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A megfelelő kezeléshez szükséges rendszerszemlélet újra történő felfedezésének azonban jelenleg
számos, elsősorban jogszabályi, intézményi akadálya van, melyekkel a 6.5. fejezetben foglalkozunk.
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.

6.2.4. A vízi közmű hálózatok helyzetének összefoglalása (SWOT táblázat)
A hazai vízi közmű hálózatokra vonatkozó SWOT elemzés fő pontjait a 2. táblázatban mutatjuk
be.
2. táblázat: A hazai vízi közmű hálózatok helyzetét összefoglaló SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

Jelentős és folyamatosan növekedő
vízi közmű vagyon (bővülő vízi
közmű hálózatok).
A lakosság közüzemi ivóvízellátása
mennyiségi
tekintetben
megoldott.
A
csatornaellátottság
aránya
jelentős
mértékben
megközelítette
a
vezetékes
ivóvízellátásét és tovább fejlődik
(záródó közműolló).
A
nagyobb
városok
szennyvízcsatornázása kiépült.
Megszűntek a szennyvíztisztító
telep nélküli csatornahálózatok.

A meglévő vízi közmű (elsősorban a vízellátó) hálózatok meghatározó
hányada elhanyagolt és leromlott állapotban van az évtizedes
rekonstrukciós mulasztások miatt.
A hálózat-nyilvántartások pontatlanok, hiányosak; a legtöbb esetben
hiányoznak a térinformatikára épülő, a vagyongazdálkodást is
megalapozó, korszerű megoldások.
Az elmaradó fenntartási és rekonstrukciós munkák miatt a fenntartási és
hibaelhárítási költségek jelentősen megnőnek, szolgáltatási zavarok
lépnek fel, környezeti károk keletkeznek.
Jellemzőek az igényekhez (vízfogyasztáshoz) képest fölös kapacitással
rendelkező, túlméretezett ivóvízellátó hálózatok.
Gyakori probléma a vízminőség-romlás a vízelosztó hálózatokban (a túl
hosszú tartózkodási idő, az elöregedett hálózatok, illetve a megfelelő
fertőtlenítés hiánya miatt).
A szennyvízelvezető (és tisztító) rendszerek kihasználtsága sok helyen
alacsony (a még mindig nem teljes körű rákötési hajlandóság, illetve
túlméretezések miatt); a hosszú tartózkodási idő miatt korróziós és
bűzproblémák, kedvezőtlen szennyvíz minőség alakul ki.
A szennyvízelvezetési beruházások tervezési és kivitelezési
hiányosságai következtében üzemeltetési problémák és csapadékvíz,
illetve infiltrációs víz megjelenése az elválasztott rendszerű
csatornahálózatban.
Hiányzik a csatornahálózati vízhozammérés, modellezés és hálózati
lefolyás-szabályozás, a záporkiömlőknél megjelenő befogadó
terhelések mértéke nem ismert.
Szabálytalan
csapadékvíz
bevezetések
az
elválasztott
szennyvízcsatornákba, a csapadékos időszakban hidraulikai
túlterhelés.
Hiányoznak a csapadékvíz-elvezető hálózatok és hasznosítási
rendszerek, a csapadékvíz minősége nem kellően feltárt.

Lehetőségek

Fenyegetések

Korszerű térinformatikai eszközök
alkalmazása
a
hálózat
üzemeltetésében
és
a
rekonstrukció tervezésben.

Meglévő vízelosztó hálózatokról történő további leválások.
Az új (műanyag) csatornahálózatok várható élettartama nem ismert (idő
előtti rekonstrukciós igény, elégtelen rekonstrukciós alap).
A klímaváltozás következtében a szélsőséges csapadékesemények
tovább súlyosbítják a csapadékelvezetési problémákat.
Kedvezőtlen gazdasági forgatókönyvek esetén tovább folytatódik a
tulajdonos és/vagy üzemeltető részéről a „halogató” stratégia követése
a hálózat-karbantartás és rekonstrukció területén. Kivárási stratégia
esetén egyre gyakoribb és egyre nagyobb költséggel orvosolható a
hálózati problémák jelentkezése.
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6.3. Szennyvíztisztítás és iszapkezelés
6.3.1. Szennyvíztisztítás
A rendszerváltás előtt - az ivóvízellátás fejlesztésével ellentétben - Magyarország nem fordított
jelentősebb figyelmet a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás fejlesztésére. Az intenzív fejlesztés
1993-ban indult meg, amikor az állam beemelte a települések csatornázási és szennyvíztisztítási
fejlesztéseit a címzett és céltámogatások rendszerébe. Az 1996-ban kidolgozott Települési
Szennyvízelvezetési és Tisztítási Keretterv (2207/1996. Kormány határozat) már az uniós
elvárásokat megtestesítő 91/271/EGK direktíva szellemében készült (azonban sem formai, sem
tartalmi szempontból nem felelt meg a brüsszeli előírásoknak). Az uniós követelményeknek
megfelelő, kétévente felülvizsgált Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programot 1998ban kezdték kidolgozni a megyei szennyvízelvezetési és tisztítási koncepciók alapján (ez tovább
gyorsította a fejlesztések ütemét). Mindezek következtében a hazai szennyvíztisztításban a
rendszerváltás óta jelentős fejlődés következett be, melyet elsősorban az európai uniós
követelményeknek való megfelelés, illetve a hozzárendelt pénzügyi források (lásd 6.5.5. fejezetet)
segítettek elő. Maga a csatlakozás időpontja érdemi változást nem hozott, hiszen a felkészülés már
2004 előtt megkezdődött.
Magyarországon az 1990-es évek eleje óta a folyamatos csatornahálózat bővítések miatt egyre
több lakos csatlakozott rá a szennyvízgyűjtő hálózatokra. Ugyanakkor a víz árának növekedéséből
eredő kényszerű víztakarékosság (a fajlagos vízfogyasztás csökkenése) miatt a szennyvíztisztító
telepekre érkező szennyvíz mennyisége - a fejlesztések ellenére - összességében csökkent (2008ban az elvezetett szennyvíz mennyiség az 1991-ben összegyűjtött szennyvíz mennyiségének
csupán 65%-a). A szennyvíztisztítási beruházások következtében jelentősen nőtt a biológiai
eljárásokkal tisztított szennyvizek aránya (ezen a szegmensen belül a növényi tápanyagok
eltávolításának aránya is, lásd 2. ábrát). A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2010.
nyarára tervezett teljes üzembe helyezésével országosan minimálisra csökken az összegyűjtött, de
tisztítatlan, illetve csak mechanikai módszerekkel tisztított szennyvíz mennyisége.

Tisztított szennyvíz aránya (%)
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III. tisztítási fokozattal is tisztított
Legalább II. tisztítási fokozattal tisztított

10%

Csak mechanikailag tisztított

0%

2. ábra: A tisztított szennyvíz arányának változása (KSH)
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3. ábra: A szennyvíztisztító telepek elhelyezkedése és kapacitása (2004)

Magyarországon jelenleg mintegy 700 db. kommunális szennyvíztisztító telep üzemel (lásd 3.
ábrát). A hazai helyzetet jellemzi, hogy még a telepek pontos száma sem ismert, illetve az országos
adatbázisok adatai jelentősen eltérnek egymástól. A tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzését
csaknem minden esetben az üzemeltetők saját maguk végzik önkontroll rendszerben (saját
mintavétel és saját laboratóriumi mérés), mellyel kapcsolatban fennáll a hamis adatok
generálásának lehetősége. A szolgáltatott adatok megbízhatatlanságára utal, hogy a különböző
adatszolgáltatások sokszor irreálisan magas vagy alacsony tisztítási hatásfokokat tartalmaznak. Az
országos vízgyűjtő gazdálkodási terv készítése során végzett terhelési adatok összehasonlítása
szerint a különböző adatforrásokból származó befogadó terhelési adatokban (szennyvíztisztító
telepről kibocsátott szennyező anyag áramok) átlagosan 30% eltérés volt tapasztalható (VKKI,
2009).
Az 1990 előtt épült szennyvíztisztító telepek elavult technológiával működnek, számottevő
hányaduk szennyezőanyag tekintetében túlterhelt. Gyakori az elmaradt rekonstrukció miatti
üzemzavar, illetve határérték-túllépés (lásd alább).
Az 1990-es évek elejétől elindult a vízfogyasztás jelentős csökkenése, melynek eredményeként
általában tömény szennyvizek alakultak ki, amelyeket gyakran igen kedvezőtlen, alacsony C/N
arány jellemez (a csatornahálózati nagy tartózkodási idő következtében anaerob körülmények
között számottevő mennyiségű szén távozik a rendszerből metán és kisebb mértékben széndioxid formájában). Ez persze nemcsak hazai, hanem általában közép-kelet-európai sajátosság.
A nyers szennyvíz összetételének megváltozása üzemeltetési nehézségekhez és a tisztítási hatásfok
csökkenéséhez vezet. Számos telepen a hidraulikai alulterheltség, a kommunális és ipari eredetű
szennyvíz mennyiségének fluktuálása, valamint a jelentős mennyiségű infiltrációs eredetű talajvíz,
illetve illegális bekötésből származó csapadékvíz okoz technológiai, műszaki és
költséghatékonysági problémákat.
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Napjainkban sok esetben a méretezéshez szükséges alapadatok előzetes kimérésére/becslésére
sem fordítanak elegendő figyelmet, ezért számos újonnan épített (vagy bővített) telep is alul- vagy
túlméretezett. Az egyes helyszíneken előforduló, tisztítandó szennyvizek minőségében igen
jelentős különbségek vannak, egyrészt az eltérő mértékű vízfogyasztás, a csatornarendszerek
különbsége, illetve életmódbeli különbségek miatt. Saját kérdőíves felmérésünk (NVP, 2009) is
egyértelműen igazolta, hogy a lakossági vízfogyasztás drámaian különböző értékeket mutat:
kistelepüléseken gyakran előfordul a napi 60 l/fő alatti vízfogyasztás érték, ugyanakkor a nagyobb
városokra általánosan jellemző a napi 120-140 l/fő ivóvízfogyasztás. A sikeres technológiai
alkalmazások előfeltétele lenne a szennyvizek megfelelő minősítése és a technológia ennek
megfelelő kialakítása. A hazai gyakorlatból ez hiányzik.
A magyarországi telepeken nagyon sokféle tisztítás-technológia fellehető. Az osztrák, német,
holland és USA-beli, szennyvíz-technológiában érdekelt cégek által birtokolt szabadalmak nagy
számban jelentek meg az elmúlt két évtizedben. Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák,
melyek részben külföldről, részben más hazai példából átvettek, gyakran nincsenek megfelelően
illesztve az adott nyers szennyvíz és felszíni befogadó által meghatározott követelményekhez,
illetve a tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó határértékhez, ami szükségszerűen vezethet el
- az esetenként igen nagy beruházási költség ellenére - az üzemelési problémák állandósulásához.
A szennyvíztisztítási feladatok növekvő komplexitásából adódóan várható az egyre bonyolultabb
technológiájú és üzemeltetésű szennyvíztisztító telepek létrejötte, ami felveti a nemzetközi
trendek és „divatok” kritikátlan átvételének veszélyeit.
A hazai tervezési módszerek alapelveiket tekintve sem nem egységesek, a szimulációs modellekkel
való tervezés során az adatfelvétel eljárásai nem megfelelően kiforrottak, esetenként hibásak. A
koncepcionálisan hibás műszaki tervek kiszűrésére pedig nincs jól működő, és kötelezően
alkalmazni szükséges monitoring rendszer (szakmai „szűrő”). Mindezekből (is) következően a
szennyvíztisztító telepek nem képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen nyers szennyvíz minőséghez,
illetve a szennyvíz minőségének változékonyságához (BOI/KOI arány, C/N arány fluktuálása).
Szennyvíztisztító telepet a beruházó 30-50 évre épít – de a jogszabályi környezet (a tisztított
szennyvízre vonatkozó határértékek) és a szennyvíz minősége és mennyisége is 5-10 évente
átalakul. Ez önmagában is olyan ellentmondás, amely egyre nagyobb eréllyel veti fel a moduláris
és funkcióiban „evolúcióra” képes technológiák jövőbeni igényét. Az üzemeltetési problémák
feltárását és megoldását nehezíti a folyamatirányítási eszközök és technológiai mérések (on-line
mérések, műszerezettség) hiánya.
Fenti problémák miatt a hazai szennyvíztisztítás jelenlegi helyzetére általában jellemző az, hogy az
üzemelő telepek jelentős hányada nem képes az előírt határértékek biztonságos teljesítésére. A
vízi közmű üzemeltetők körében végzett kérdőíves felmérésünk szerint a szennyvíztisztító
telepeknek leggyakrabban a nitrogén-formákra vonatkozó határértékek betartásával van
problémájuk: a telepek 63%, illetve 58%-a számolt be ammónium, illetve összes nitrogén
határérték túllépésről az utóbbi 2 évben. Emellett a telepek 40-50%-án előfordult a
szervesanyagokra (KOI, BOI5) és lebegőanyagra vonatkozó határértékeknél magasabb
szennyezőanyag koncentráció a tisztított szennyvízben.
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A tisztítás-technológia működését felügyelő szakemberek a legsúlyosabb problémák közé a
fonalasodást és habzást, valamint az ezzel kapcsolatban levő ülepítési problémákat, a nitrifikáció
és denitrifikáció hatékonyságának növelését (szabályozását) és az iszapelhelyezés nehézségeit
sorolták. Az üzemeltetők több mint fele ezen kívül problémaként jelölte meg a korróziót, a
szennyvíz mennyiségének ingadozását, illetve a kellemetlen szaghatásokat. Ezek az üzemelési
nehézségek általánosnak nevezhetők (mindegyik üzemeltető találkozott a problémával), azonban
a lehetséges megoldásra adott válaszok nagymértékben különböztek. Az üzemeltetési stratégiák
különbözősége, a szakmai háttérben meglévő különbségek miatt eltérő szakmai megoldások
alakultak ki.
Az üzemeltetési gondok egy része visszavezethető arra a már említett problémára, hogy a
szennyvíztisztítási beruházások előkészítésében nincsenek kötelezően előírt ellenőrző rendszerek,
a beruházásokat nem előzi meg modellezés, vagy léptéknövelés; a költséghatékonyság elve
általában nem érvényesül. Egyre jobban érzékelhető a teljesítményértékelés és a benchmarking
hiánya, aminek hazánkban még csak születőben vannak a hagyományai (Pl. a MAVÍZ
Benchmarking Klub résztvevőinek száma nem éri el a vízi közmű vállalatok egytizedét).
A szennyvíztisztító telepek üzemeltetési költségeinek legnagyobb hányadát az energia-költségek
teszik ki. Ennek ellenére hazánkban a telepek energia-csökkentési lehetőségeire nem fordítanak
kellő figyelmet, a felmérésünkbe bevont telepek csupán hatodán készítettek energia-auditot. Még
a telepek technológiai rész-egységei közötti egyes energiahasználatok nagyságáról sincsenek
pontos ismereteink, hiszen a nagyobb méretű telepek kivételével az energiafelhasználás nagyságát
nem egységekre bontva mérik, hanem csupán a telepi összes energiafogyasztás értékek állnak
rendelkezésre. A szennyvíz energia- és nyersanyag tartalmának kihasználása/visszanyerése még
esetlegesen sem történik meg. Ez számos K+F feladatot is felvet, melyekre a 8.4. fejezetben térünk
vissza.
A hazai szennyvíztisztítási gyakorlatban hiányoznak az új, innovatív technológiák, az
újrahasznosítás, az anyagforgalom zárására irányuló törekvések. Ezek az irányok azonban a
fenntarthatóság és a költséghatékonyság zálogai, egyben lehetséges kitörési pontokat is
jelenthetnek a hazai vízipar számára (pl. aszállyal, vízhiánnyal fenyegetett országok problémáinak
kezelésére képes, piacképes, exportálható technológiai megoldások fejlesztése).
A szennyvíztisztítás területén a következő évtizedben további jelentős beruházások elé nézünk. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) nemrégiben 160 szennyvízberuházás előkészítéséhez adott
támogatást, melyek következtében mintegy 1000 milliárd Ft értékű fejlesztés valósul meg a
következő
három
évben
(http://index.hu/gazdasag/blog/2010/01/07/ezermilliardos_szennyvizberuhazas_az_orszagban/). A fejlesztések
következtében több száz új telep fog létesülni, amelyek jelentős része kis és közepes
mérettartományú lesz. Ez óhatatlanul igényli a korszerű tervezési és üzemelési ismeretek
elterjesztését, és mindezek révén erős, néhány markáns technológiára épülő hazai szennyvíz iskola
megteremtését.
A jövőben számítanunk kell újabb és kisebb koncentrációban is ártalmas szennyezők
megjelenésére (pl. ebbe a körbe tartoznak a hormonháztartást zavaró, EDS anyagok), melyeket a
széles körben elterjedt tisztítási technológiák nem képesek hatékonyan eltávolítani. Az új típusú
szennyezőanyagok (új ipari terhelések) megjelenése és/vagy felismerése, majd ezt követően az
ezekre vonatkozó új határértékek bevezetése újabb technológiai igényeket támaszthat. A
szennyvíztisztító telepek összes környezeti terhelésének előreláthatóan kötelező figyelembe vétele
(életciklus elemzés: life cycle analysis - LCA) további alapvető átalakításokat tehet szükségessé a már
megépült és a jövőben épülő szennyvíztisztító telepek esetén.
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Az új szennyvíztisztító telepek létesítésével a szennyvízbevezetések okozta terhelések környezeti
befogadó közegei fokozatosan megváltoznak. Csökken a talaj és a talajvíz terhelése, illetve a
nagyobb vízfolyásokon a felszíni vizek terhelése. Ugyanakkor a szennyvíztisztító telepek
számának növekedése egyre több felszíni befogadóban okoz koncentrált terhelést, ami a kis
vízhozamú (pangó vizű vagy időszakos) vízfolyások, illetve állóvizek vízminőségének romlását
okozhatja. Nem tekinthetünk el attól a puszta ténytől sem, hogy minden újabb szennyvíztelep
rontani fogja az ország széndioxid kibocsátás mérlegét, mert az „emésztők”, vagy a falusi „budik”
zéró közeli széndioxid kibocsátásával szemben ezek telepi kezelése nagy mennyiségű és a kisebb
mérettartományban magas fajlagos széndioxid kibocsátás is társul. Fokozhatja a befogadóvédelmi problémát, hogy az éghajlatváltozás következtében egyre több vízfolyás válhat
időszakossá.

6.3.2. Szennyvíziszap kezelés
Magyarországon a keletkező szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása, sok esetben elhelyezése
sem teljes körűen megoldott (különösen a kisebb telepeken). A képződő szennyvíziszap mintegy
negyedét még mindig lerakókon helyezik el, annak ellenére, hogy értékes nyersanyagokat
tartalmaz, melyet a mezőgazdaságban, illetve egyes iparágakban is lehet hasznosítani. Az EU
jogszabályok szerint az 5%-os szervesanyag tartalmat meghaladó hulladékokat tilos lerakón
elhelyezni, tehát a jelenlegi magyar gyakorlat hosszabb időtávon jogi szempontból nem
fenntartható. Felmerülhet még a szennyvíziszapok mono-depónián történő elhelyezése, azonban
a hatályos jogszabályok ezt jelenleg nem teszik lehetővé.
Az utóbbi években javult a szennyvíziszapok hasznosításának aránya: a 2004-ben még csak 43%os hasznosítás 2006. év végére elérte a 65%-ot (KVVM, 2008). Ezen belül növekvő mértékű a
szennyvíztelepi biogáz termelés és hasznosítás, elsősorban a szennyvíziszapból történő biogáz
termelés kiépítését és az így keletkezett elektromos áram országos elosztó-hálózatba való
táplálását segítő állami támogatások hatására.
Az iszap mezőgazdasági elhelyezése továbbra is korlátozott, elsősorban a nehézkes
engedélyeztetés, a fogadókészség hiánya, és a lakossági ellenállás miatt. Ugyanakkor a
szennyvíziszap elhelyezésére alkalmas mezőgazdasági területek rendelkezésre állnak, ami
elviekben lehetővé teszi (az EU vonatkozó irányelvével harmonizáló hazai szabályozásnak
megfelelően) a szennyvíziszapok mezőgazdasági területen történő, nagyobb hányadú elhelyezését.
Kérdőíves felmérésünk során a szennyvíztisztító telepek csaknem felét érintő, iszap
elhelyezéséhez kötődő legnagyobb problémaként az üzemeltetők a víztelenítés rossz
hatékonyságát jelölték meg. Az 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 preferált
komposztálás helyett olcsóbb, alternatív felhasználási lehetőségek támogatását javasolják.
Megjelenik az energetikai hasznosítás (égetés, energiafű termelés során tápanyagként történő
felhasználás, erdőgazdálkodás stb.) igénye is.
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A kérdőíves felmérésünk alapján is jól érzékelhető, hogy a nagyobb méretű üzemeltető vállalatok
a szennyvízben (szennyvíziszapban) lévő szervesanyagok energetikai hasznosításában (biogáz
termelésben és ezen keresztül az energia kinyerésében) látják az energiafogyasztás csökkentés
lehetőségét. Erre működő példát a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep esetében láthatunk. A
telepen a szennyvíziszap mellett külső, élelmiszeripari szennyvizek illetve hulladékok rothasztása
történik, melynek eredményeként a telep energiafelhasználását közelítő mennyiségű energiát
tudnak a telepen termelni. A kedvező eredmények következtében ma már több hazai
szennyvíztisztító telepen (pl. Budapest Észak-pest, Kecskemét) próbálják a lehető legnagyobb
mértékű energia-kihozatalt elérni külső forrásból származó szerves hulladékok felhasználásával.
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 közös
álláspontra juttatni. Megjegyzendő, hogy az iszapelhelyezés problémája a nagyobb tapasztalattal
rendelkező nyugat európai országokban is hasonlóan nehezen kezelhető konfliktusokat okoz.
A nagy szennyvíztisztító telepek számára, amelyek jellemzően városias környezetben
helyezkednek el, a magas szállítási költségek miatt a mezőgazdasági elhelyezés nem feltétlen
versenyképes alternatíva (a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telep iszap elhelyezési
problémáinak a megoldatlansága is ezt példázza). Az európai nagyvárosok ezért többnyire az
égetőműben történő iszaphasznosítás mellett döntenek.
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6.3.3. A szennyvíztisztítás és iszapkezelés helyzetének összefoglalása (SWOT
táblázat)
A hazai szennyvíztisztítás és iszapkezelés helyzetének fenti értékelését (SWOT elemzését) a 3.
táblázatban foglaljuk össze.
3. táblázat: A hazai szennyvíztisztítás és iszapkezelés helyzetét összefoglaló SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

hazai
szennyvíztisztításban
a
rendszerváltás
óta
számottevő
mennyiségi fejlődés következett be.
Csökkent a csak mechanikailag
tisztított szennyvíz aránya és jelentős
arányt ért el a szennyvíztisztító
telepeken a tápanyag eltávolítás. A
nagyobb vízfolyásokon csökkent a
felszíni vizek terhelése.
Növekvő mértékű a szennyvíztelepi
biogáz termelés és hasznosítás.

Alulfejlettség, technológiai lemaradás a nemzetközi élvonalhoz
képest.
A tervezési módszerek nem egységesek, a szimulációs
módszereken alapuló tervezés során az adatfelvétel eljárásai
nem megfelelően kiforrottak (pl. szennyvíz minőség megfelelő
felmérésének hiánya), esetenként hibásak. Nincs jól működő
monitoring rendszer (szakmai „szűrő”) a koncepcionálisan hibás
műszaki tervek kiszűrésére.
Üzemeltetési problémák a szennyvíztisztító telepeken (a meglévő
telepeknek kb. egyharmada nem tudja teljesíteni az elfolyó
szennyvíz határértékeket).
Számos telepen technológiai, műszaki és költséghatékonysági
problémákat okoz a hidraulikai alulterheltség, valamint a
kommunális és ipari eredetű szennyvíz mennyiségének
fluktuálása.
A kedvezőtlen nyers szennyvíz minőséghez és a szennyvíz
minőségének változékonyságához (BOI/KOI arány, C/N arány
fluktuálása) a szennyvíztisztító telepek nem képesek
alkalmazkodni (kiépítettség, modularitás, szakértelem hiánya).
Folyamatirányítás és technológiai mérések (on-line mérések,
műszerezettség) hiánya, analitikai hiányosságok.
Túl sok féle szennyvíztisztító telep (nincsenek egységes
technológiai irányelvek, tervezési, üzemeltetési módszertan).
Sok az elavult telep, továbbá amelyeken gyakori az elmaradt
rekonstrukciók miatti üzemzavar és határérték-túllépés.
Nem tudatosultak a szennyvíztisztító telepek energia-csökkentési
lehetőségei, hiányoznak az energia-auditok.
Nagyszámú
szennyvíztisztító
telepnél
megoldatlan
a
szennyvíziszap hasznosítása (sok esetben az elhelyezése is).
A szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezése korlátozott
(nehézkes az engedélyeztetés, nincs fogadókészség, nagy a
lakossági ellenállás, nagy területen található sérülékeny üzemelő
és távlati vízbázis).
A teljesítményértékelés és benchmarking hiánya egyre jobban
érzékelhető (nincsenek hagyományok és felismerés).

A

Lehetőségek

Fenyegetések

Aszállyal,
vízhiánnyal
fenyegetett
országok (pl. dél-európai térségben,
Balkánon stb.) problémáinak kezelésére
képes,
piacképes,
exportálható
technológiai megoldások fejlesztése
(pl. szennyvíz újrahasznosítása).
A
mezőgazdasági
területek
kihasználatlansága miatti lehetőségek a
szennyvíziszap elhelyezésére.

Kis hígítású felszíni vizek minőségének romlása a megvalósuló új
szennyvíztelepi
beruházások
miatt
kialakuló
lokális
terhelésnövekedés (szervesanyag, N, P, EDS anyagok stb.)
következtében.
Új típusú szennyezőanyagok (új ipari terhelések) megjelenése
és/vagy felismerése, majd ezt követően az ezekre vonatkozó új
határértékek kötelező bevezetése.
Éghajlatváltozás közvetett hatásai a szennyvíztisztításra.
Magas beruházási költségű, nem költséghatékony technológiák
elterjedése.
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6.4. Kistelepülések vízgazdálkodása
6.4.1. Kistelepülések vízgazdálkodási helyzete
Mindenekelőtt célszerű megadni, hogy mi tekinthető a települési vízgazdálkodás szempontjából
kistelepülésnek. A jelenlegi csatornázás-támogatási rendszer mellett kézenfekvő, hogy
kistelepülésnek minősítsük valamennyi 2000 lakosegyenérték (LE) alatti méretű településünket.
Ilyenből 2335 van az országban (az összes település csaknem 75%-a), melyekben 1,7 millió lakos,
a teljes magyar népesség közel 17%-a él. Ezek a települések nem alkotnak homogén csoportot,
sem az önkormányzatok és a lakosság gazdasági helyzete, sem pedig a vízi közmű ellátottság és a
vízgazdálkodást befolyásoló környezeti feltételek tekintetében.
Mindezek ellenére néhány általános vízgazdálkodási jellemző kiemelhető:
•

Döntően ebből a településcsoportból kerül ki az alacsony színvonalú, csak közkifolyós
és/vagy udvari csappal rendelkező, esetleg palackozott vízen alapuló ivóvízellátottságú
települések köre;

•

A vezetékes ellátással rendelkezőknél a szakszerűtlen üzemeltetés és az ahhoz kapcsolódó
vízminőségi problémák is többnyire ezeknél jelentkeznek;

•

A települési vízgazdálkodási rendszerük többségében „féloldalas”, hiányos, melyben a
keletkező szennyvizek sorsa ellenőrizetlen, illetve a csatornahálózat hiányzik (1448
település, a kategória 62%-a, ahol a teljes magyar népesség 11%-a él; szemben a
kategórián kívüli, nagyobb települések 95-44%-os csatornázottsági mutatóival, a mérettel
arányosan csökkenő átlagos csatornázottság a 38-16%-os tartományban mozog);

•

Néhány kivételtől eltekintve az átlagos háztartási bevétel és lakossági ráfordítási képesség
a település méretével együtt csökken és összességében főként ezeken a településeken
élnek az ország legszegényebb rétegei;

•

Lakósűrűségük alacsony, ami a kategórián belüli mérettel arányosan csökkenő tendenciát
mutat;

•

Az alacsony lakósűrűséghez társul az ellenőrizetlenül, szabályozatlanul kibocsátott
szennyvíz alacsony környezeti terhelése.

A 2000 LE-nél kisebb települések azon önkormányzatai, melyek megvalósították a csatornázást,
ezt két módon tehették meg: (i) több településsel szennyvízelvezetési agglomerációt alkottak, így
elérték a támogathatósági határt, és a közös szennyvíztisztító telephez csatlakozó rendszer
beruházására pályáztak, vagy ha (ii) környezetvédelmi szempontból érzékeny területen (például
vízbázis védőterületén) helyezkednek el, mérettől függően (nem uniós forrásból) beruházási
támogatást kaptak. A kistelepülések nagyobb hányadára azonban a teljes települési
vízgazdálkodási rendszer kiépítetlensége és az alacsony lakossági ráfordítási képesség jellemző.
A beruházási támogatás és az ezzel párosuló csekély önrész azonban csak félmegoldást
eredményez. Minden esetben kimutatható, hogy a csökkenő településmérettel csökkenő
lakósűrűség párosul. Mivel egyszerűen belátható, hogy minél kisebb egy településen a lakósűrűség,
annál hosszabb csatornát kell megépíteni egy-egy ingatlan kiszolgálására, így egyre drágábbá válik
a csatornahalózat-szennyvíztisztító telep rendszerének fajlagos beruházási költsége, például az egy
ingatlanra, egy lakosra, vagy 1 m3 szennyvízre vonatkoztatva. A kapcsolat nem lineáris, hanem a
csökkenő lakósűrűséggel rohamos fajlagos költségnövekedés jelentkezik mind a teljes beruházás
átlagosan 70-75%-át kitevő csatornahálózatnál, mind pedig a szennyvíztisztító telepnél. Újabb
támogatás nélkül a beruházási költséggel arányos, magas szolgáltatási díjat a lakosság nem képes
megfizetni.
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Az előzmények alapján a Platform keretében általános kistelepülési kritériumokat állíthatunk fel.
Kistelepülések azok a települések, amelyek lakosszámtól függetlenül olyan alacsony
lakósűrűséggel rendelkeznek, amelynél egyszerre teljesül két feltétel: (i) a hagyományos,
csatornázásos-szennyvíztisztításos rendszer kiépítése esetén, az erősen korlátozott lakossági
ráfordítási képesség miatt az nem lesz fenntartható, és (ii) az adott lakósűrűségnél ingatlanonként
jelentkező szennyvízkibocsátás nem haladja meg a befogadó környezet öntisztuló képességét,
tehát környezeti-közegészségügyi kényszerek nem szólnak a csatornázásos megoldás mellett.
A kistelepüléseket jelenlegi vízgazdálkodási helyzetük szerint négy klaszterbe sorolhatjuk:
A) Már csatornázott települések (887 település, a 2000 LE alattiak 38%-a),
B) Aprófalvak olyan csekély lakósűrűséggel, amelynél a vezetékes ivóvízellátás esetén a
keletkező szennyvizek tisztítás nélkül elhelyezhetők a környezetben (például pöcegödör)
anélkül, hogy érdemi környezetszennyezés lépne fel.
C) Települések, melyeken a talajba műszaki, vagy környezetvédelmi okok miatt nem lehet
szennyvizet, akár tisztítás után sem elhelyezni, és még nem csatornázottak.
D) Települések, ahol a talaj-talajvíz befogadóként történő használata megengedhető.
A (B) – (D) klaszterekbe országos felmérés hiányában egyelőre nem sorolhatók be a települések.

6.4.2. Kistelepülések
táblázat)

vízgazdálkodási

helyzetének

összefoglalása

(SWOT

A kistelepülések vízgazdálkodását érintő erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket
a következő táblázatban foglaltuk össze.
4. táblázat: A kistelepülések vízgazdálkodását elemző SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

Ivóvízellátás kiépítettsége megfelelő.
A szennyvízberuházások hiánya a kis
lakósűrűség miatt számos helyen nem
okoz jelentős környezetszennyezést;
egyszerűbb, olcsóbb technológiák
alkalmazhatók.
Egyedi szennyvíztisztítási megoldások
egyszeri beruházási igénye kicsi, a
beruházások ütemezése rugalmas.

Műszaki megoldások fajlagos költsége magas.
Túlméretezett ivóvíz hálózat rendszerek.
Hiányoznak a szennyvízelvezetési és tisztítási létesítmények.
Nincsenek a kistelepülésekre megfelelő csatornázási rendszerek, a
minimálisan megengedett csatornaméret (D=200 mm) sok
helyen túlméretezéshez vezet, a hagyományos csatornázási
módszerek alkalmatlanok, nem fenntarthatók.
Rendkívüli módon ingadozó hidraulikai és szennyezőanyag
terhelés.
Csapadékvíz-elvezetés hiánya.
Regionális rendszerek problémái.
Természetközeli szennyvíztisztítási módszerek hiánya (jogi
szabályozás, egységes tervezési és üzemeltetési elvek).
Helyi megoldások, helyszínen történő kezelés, visszaforgatás
alkalmazásnak hiánya.
Hiányoznak a kistelepülési kategórián belül a differenciált (pl.
lakósűrűségtől, topográfiától, hidrogeológiai adottságoktól
függő) megoldások a települési vízgazdálkodási problémák
kezelésében.
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Lehetőségek

Fenyegetések

„Remote-sensing”, „remote control”
módszerek segítségével a víz és
szennyvíz-technológiai berendezések
távirányítása.
Kiépítettség hiányában még egyszerűbben
és
olcsóbban
megvalósítható
a
háztartási szennyvizek szétválasztása, a
tápanyag-áramok zárása, a helyi
hasznosítás.
Célszerű terepei lehetnek a jelenleginél
olcsóbban
megépíthető
és
üzemeltethető
csatornarendszerek
kipróbálásának,
a
megújuló
energiaforrások
kisléptékű
csatornázási-szennyvíztisztítási
hasznosításának.

Olyan kisberendezések importja és erőltetett terjesztése, amelyek
rosszul működnek, drágák és szakszerű üzemeltetést igényelnek,
amelyhez nem is áll rendelkezésre szakképzett üzemeltető
személyzet.

6.5. Intézményrendszer
A települési vízgazdálkodás műszaki szakterületein tapasztalt nehézségek nagyon sokszor az
intézményrendszerre, a jogi, gazdasági és társadalmi háttér egyes elemeire vezethetők vissza,
melyek leginkább meghatározó tényezőit SWOT elemzésünk alapján a következő alfejezetekben
tárgyaljuk részletesen. Számos, itt felsorolt probléma megoldása/enyhítése kulcstényező lehet a
sikeres K+F+I feltételrendszerének kialakításában (lásd 8.7. fejezetet).
A kutatás, műszaki fejlesztés és innováció feltételeinek és az ágazat általános helyzetének
összefonódásait jól szemléltetik a mélyinterjús felmérésünk keretében az üzemeltetői szférából
érkező vélemények (5. keret).
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Részlet a mélyinterjús felmérésből

5. keret

Hogyan ítéli meg a települési vízgazdálkodás K+F területének helyzetét ma és a rendszerváltás óta eltelt időben?
(finanszírozás, pályázati rendszer, kutatóhelyek, oktatás) – Vélemények az üzemeltetés oldaláról
1. Interjúalany
Röviden: nincs ma Magyarországon kutatás-fejlesztés a települési vízgazdálkodásban. Készülnek bizonyos kutatások,
tanulmányok az oktatásban, tudományos műhelyekben, azonban ezeknek az eredményeknek a napi gyakorlatba ültetése
nem történik meg.
A rendszerváltás előtt intenzív volt a kutatás-fejlesztés, mert voltak jelentős források a vízgazdálkodási K+F-re.
Statisztikailag ki lehetett mutatni nagy összegeket, de ezeknek a gyakorlati életre váltása alacsony hatékonyságú volt. A
legnagyobb súlyú váltás akkor következett be, amikor az önkormányzatiság létrejöttével világos lett a
feladatmegosztásban, hogy a települési önkormányzatok részére a víz- és csatorna szolgáltatás biztosítása kötelező
alapfeladat lesz. Ebből adódóan a vagyont is átadták az önkormányzatoknak. A vízgazdálkodás állami szerepe is
folyamatosan csökkent. Régebben volt az Országos Vízügyi Hivatal; azután a vízgazdálkodás a környezetvédelemhez,
majd a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumhoz tartozott; mára egyetlen főosztállyá degradálódott a KvVM-ben. A
települési vízgazdálkodási fejlesztés csak forrás-oldalról van kezelve, átkerült a Fejlesztési Igazgatóságra, felügyeletét a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint irányító hatóság látja el. Az államilag támogatott beruházási projekteken belül
fellelhetők a 10-30 éves technológiák és a modernek; de nem az innováció motiválja a K+F-et.
2. Interjúalany
A települési vízgazdálkodást a rendszerváltás után az önkormányzatok kapták meg, majd az ehhez kapcsolódó
vagyontárgyakat is. Nem volt alaposan kigondolva ennek a módszertana. A vagyonátadás folyamatát maguk végezték:
volt ahol lakosságarányosan, volt ahol a szolgáltatott vízmennyiség arányában. Ma is érződik a probléma a regionális
vízművek tulajdonosi szerkezetében. Ha egy vízmű több településen is biztosította a szolgáltatást, annak a tulajdonjogát
nem adták át. Ezeket a vállalatokat a Minisztérium kezeli, árait is az állapítja meg. A közművagyon sorsa sem volt
világos. Be lehetett vinni gazdasági társaságba és utána privatizálni, illetve az önkormányzat is maradhatott tulajdonos.
Az újak már önkormányzati tulajdonban maradtak és a vízi közmű vállalatok csak üzemeltetik.
Nincs gazdája a területnek: az önkormányzatokhoz és a felügyelő minisztériumukhoz, pénzügyhöz, Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumhoz is tartozik.
A szervezeti struktúra szétaprózódott. A díjmegállapítás önkormányzati hatáskör, de nincs egységes szakmai kontroll. A
K+F igény megteremtése ilyen elaprózott szerkezetben nem lehetséges. A nagy cégeknél inkább van igény, de nincs
országos koncepció.
A K+F fontos forrása az innovációs járulék. Minden cég saját magának próbál kutatási témákat kezdeményezni,
egyetemekkel közösen, de az innovációs járulék felhasználásában nincs koncepció, a kutatások esetlegesek. Ha kialakul
egy országos stratégia, akkor lehet forrást teremteni hozzá. A sok helyen képződő járulékot kellene összefogni, és abból
gazdálkodni, illetve plusz forrásokat keresni.
A fejlesztésekben az ország adottságait, a nemzetközi tendenciákat nem vették figyelembe. Pl. az arzén mentesítésre
nem volt koncepció; az EU előírta, kész technológiákat vettek át. Az ország szennyvíztisztítási sajátosságait sem vették
figyelembe. Pl. a 2000 fő alatti települések ott maradtak megoldatlan problémáikkal. Milyen technológiát
alkalmazzanak, hogyan? A szakmában sem alakult ki konszenzus ezekben a kérdésekben. A kistelepülések ezt nem
képesek kezdeményezni.

6.5.1. Jogi szabályozás
A magyarországi települési vízgazdálkodás szabályozási, szervezeti és gazdasági feltételeit tekintve
is jelentősen átalakult a rendszerváltozás után. 1990 óta a települési vízgazdálkodás jogállami és
piacgazdasági környezetben működik, annak minden előnyével (és hátrányával).
Magyarországon számos átfogó, a települési vízgazdálkodás területét is érintő stratégiai
dokumentum készült, azonban a vízgazdálkodás, ezen belül a települési irányítására vonatkozóan
egységes politika/stratégia nincsen. A meglévő stratégiák és programok nehezen áttekinthető
rendszert alkotnak (pl. Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia; Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia 2008-2025; Új Magyarország Fejlesztési Program 2007-1014; Ivóvízminőség-javító
Program; Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program; Egyedi
Szennyvízkezelési Nemzeti Megvalósítási Program; Operatív Programok, Országos
Területfejlesztési Koncepció; Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 stb.).
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Az utóbbi években az ágazat egyik legmeghatározóbb mozgatórugója az EU Víz Keretirányelv
bevezetését követő vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamata, mely figyelembe veszi a meglévő
tervek és stratégiák releváns területeit és összefoglalja a vízgazdálkodás teljes területét érintő
kérdéseket. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben megfogalmazott, települési vízgazdálkodásra
vonatkozó intézkedések (VKKI, 2009) és az azokkal kapcsolatos elemzések (pl. ÖKO Zrt., 2009)
eredménye a Nemzeti Víztechnológiai Platform által készített helyzetelemzésbe és stratégiába is
szervesen beépül.
Általános jelenség hazánkban a gyakran változó, nehezen értelmezhető és sokszor egymásnak
ellentmondó, többszintű és bonyolult jogi szabályozás. A települési vízgazdálkodási ágazatot
érintő jogszabályi háttér is rendkívül szerteágazó: 150 fölötti azoknak a jogszabályoknak a száma,
amelyek a vízi közmű szolgáltatást érintik. Hazánk európai uniós csatlakozásának
következményeként a magyar jogi szabályozás átvette a települési vízgazdálkodásra vonatkozó
EU direktívák előírásait és a Víz Keretirányelvet. Ennek keretében számos jogszabály lépett
hatályba, illetve került korszerűsítésre az elmúlt években is. Az EU jogharmonizáció tehát
megtörtént, ám a hazai előírások több tekintetben szigorúbbak az EU által előírtaknál (lásd 6.1.
fejezetet).
A nagyszámú jogszabály ellenére problémát okoznak a karakteres szakmai követelmények, az
ellenőrzés, számonkérés és szankcionálás hiányosságai. A jelenlegi jogi szabályozás talán
legnagyobb hiányossága, hogy a víz- és csatornaszolgáltatók működését nem szabályozza önálló
törvény. Az 1995-ös vízgazdálkodási törvény csak érintőlegesen foglalkozik a szolgáltatási
ágazattal, ezért szükséges lenne a vízi közmű szolgáltatás mielőbbi szabályozása törvényi keretek
között.
A jelenlegi jogi szabályozási rendszer felülvizsgálata, a jogszabályok szigorú betartatása, valamint
az intézményfejlesztés keretében a Vízi Közmű Törvény elfogadása számos ágazati kérdés (pl.
tulajdonosi struktúra, díjképzés, üzemeltető szervezetek akkreditációja, nemzeti vízügyi hatóság
stb.) rendezését segíthetné, ezáltal megfelelő hátteret teremtve a települési vízgazdálkodási
kutatás, fejlesztés és innováció számára is.

6.5.2. Tulajdonosi és üzemeltetői struktúra
Magyarországon a rendszerváltozás előtt a lakosság vezetékes vízzel és csatornával való ellátásért
az állam volt a felelős, a víz- és csatornamű vállalatok állami tulajdonban voltak. Az 1990-es
önkormányzati törvény a lakossági vízi közmű ellátást a helyi önkormányzatok felelősségi körébe
utalta, a vízellátást, majd később (2003-ban) a szennyvíztisztítást is kötelező feladatként
megállapítva az önkormányzatok számára. Az önkormányzati törvény elfogadása után 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 önkormányzatok törzsvagyonába került - korlátozottan forgalomképes vagyontárgyként - a
helyi vagy kistérségi közművek jelentős része. A vagyon egy részét azóta gazdasági társaságokká
apportálták. Az állam kizárólagos tulajdonában - forgalomképtelen vagyonként - jellemzően
regionális vízművek, de esetenként helyi és kistérségi művek, regionális vezetékekhez kapcsolódó
települési elosztóhálózatok is maradtak. Az öt állami vízmű tehát kimaradt a térítésmentes
önkormányzati vagyon átadásból.
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Az állami tulajdonú vízművek jelenlegi helyzetének ellentmondásai közül a következőket emeljük
ki:
•

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.

•

Az állami tulajdonú vízművek vízi közmű vagyonát az állam Kormányrendelettel
használatba adta a vízműveknek, míg ugyanez az önkormányzati tulajdonnál nem történt
meg.

Az ágazatban a szervezeti tulajdonformák nem tisztán jelennek meg, egyre inkább jellemzővé
válik, hogy egy üzemeltető többféle tulajdont működtet (eltérő feltételek mellett), amely nem
hatékony és visszás működéshez is vezethet. Ugyanakkor az önkormányzatok oldaláról is
ellentmondásokat szül, hogy közművagyon vonatkozásában közvetlen tulajdonosi és részesedési
pozícióban is szerepet kell vállalniuk.
Az önkormányzatokat az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és ártalommentes elhelyezés ellátására
kötelezi a törvény. Az ésszerűség azt diktálja, hogy az ellátáshoz szükséges eszközök (vízi közmű
vagyon) is ott legyenek, ahol az ellátási kötelezettség, tehát az önkormányzatoknál. A működtető
vagyon tekintetében pedig egyértelmű és hosszú távon garantáltan fennmaradó politikai döntések
szükségesek arról, hogy a külső tőke bevonása (privatizáció) megengedhető-e, vagy éppen a
reprivatizáció jelent megnyugtató megoldást
Az önkormányzati vagyonátadást követően, ahhoz kapcsolódóan azonnal megindult az
üzemeltető szervezetek szétaprózódása. Az új vízi közmű üzemeltető szervezetek cégbírósági
bejegyzéssel jöttek létre. A cégbejegyzésnek nem volt feltétele a feladatellátásra való alkalmasság
igazolása, illetve bármilyen működési engedély felmutatása. A tulajdonosi szerkezet változásával
olyan üzemeltetési szervezeti formák alakultak ki, amelyek az ellenőrző hatóságok számára sok
esetben átláthatatlanok, és egyes esetekben a hatályos jogi szabályozásnak is ellentmondanak.
Jelenleg a vízi közművek üzemeltetését közel 400 szolgáltató végzi, messze elmaradva az ésszerű
üzemmérettől. A kisebb üzemeltetőkre általában jellemző az alacsony hatékonyság, a szakértelem
hiánya és a tőkehiány. Ennek egyik oka, hogy az üzemeltetés jelenlegi szabályozása nem elég
szigorú. Éppen ezért szükséges a követelmények magasabb szintre emelése és új szakmai
feltételrendszer (vízi közmű szolgáltatási engedélyezési rendszer) kidolgozása, a szervezeti
integráció kedvező feltételeinek biztosítása.

6.5.3. Vagyongazdálkodás és rekonstrukció
1990 óta alapjaiban átalakult a vízi közmű szolgáltatás gazdálkodási rendszere is. Bár a természetes
monopóliumként működő vízi közmű szolgáltatás gazdasági modellje (abszolút profitorientált
vagy profitkorlátozással működtethető) nem szabályozott, a piaci viszonyok létrejöttével a vízi
közművek tulajdonosai nyereségérdekeltekké váltak.
A jelenlegi finanszírozási rendszer szerint az önkormányzat fejleszt (az állami, illetve EU
támogatások segítségével), vagy állami művek esetén az állam fejleszt, a szolgáltató pedig felel a
működtetésért, a szinten tartásért. Az új vízi közmű létesítmények beruházása állami vagy
önkormányzati feladat, a meglévő közművek pótlása, felújítása, korszerűsítése pedig a közmű
tulajdonosának kötelessége, hiszen a tulajdonosnak kell rendelkeznie a megfelelő forrásokkal. A
tulajdonos hasznosítja a közmű eszközöket és a hasznosítással elért bevétel fedezi a pótló –
felújító – korszerűsítő beruházásokat.
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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 legtöbbször az átadáskori nettó értéken történt. A nettósítás és a 90-es évek elején
felgyorsult infláció hatásait részben ki lehetett védeni a közmű apporttal alakult vállalkozásoknál
vagyonértékeléssel, ám ezzel nem, illetve nem kellő mértékben éltek az átalakuló vállalatok. A
vagyonértékelés sokszor a megrendelő „igénye” alapján került végrehajtásra: egységes elvek,
számítási metódus alkalmazása fel sem merült, sőt, tulajdonképpen a vízi közművek tényleges
vagyoni értéke és műszaki állapota sem ismert. Az ország egészére a teljes vízi közmű vagyon
könyv szerinti értéke 2008-ban 1000 milliárd forint nagyságrendű. Újraelőállítási értéken a vagyon
valójában ennek több mint tízszeresét jelenti (lásd 6.2. fejezetet). Magyarországon az eszközök a
valós értéknél egy nagyságrenddel kisebb értéken vannak nyilvántartva, az értékcsökkenés nem
fedezi az újraelőállítási költségeket, sőt még a műszaki színvonal megtartására sem elég. A víz- és
csatornadíjak az esetek többségében a szükséges amortizációt (fenntartásra, rekonstrukcióra
fordítható legjelentősebb belső forrás) sem fedezik, beruházási-fejlesztési hányadot pedig alig
tartalmaznak. Mindez a vízi közművagyon állagának romlását okozza, és a rekonstrukciós
fejlesztéseket bizonytalanná teszi.
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 (különösen, ha még a bérleti díj sem
fordítódik a használatba, bérbe adott eszközök pótlására, felújítására).
További 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, azonban ha az árak nyereségtartalma a jelenlegi szinten
marad, abból még a rekonstrukciós költségeket sem lehet fedezni.
A beruházások finanszírozásához jelentős hazai és EU támogatási források is rendelkezésre állnak
pályázat útján, azonban ezek a rekonstrukciós beruházásokra nézve korlátozottak. Fennáll a
lehetősége hitelek igénybevételének, vagy akár kötvények kibocsátásának is, azonban a jelenlegi
piaci feltételek között ezek is korlátozottak.
Összességében megállapítható, hogy a vízi közművekkel kapcsolatos vagyongazdálkodás jelenlegi
rendszere hosszú távon nem fenntartható. A települési vízgazdálkodási feladatok ellátása
érdekében alapvető, hogy a meglévő vízi közművek rekonstrukciójára megfelelő amortizációs
források álljanak rendelkezésre. Félő, hogy már ma is olyan mértékűek a rekonstrukciós
elmaradások, hogy állami beavatkozás (finanszírozás) nélkül a szükséges beavatkozások nem
lesznek végrehajthatók.
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6.5.4. Díjrendszer
A hatályos jogszabályi környezetben kizárólag az ártörvény adja meg a kereteket a vízi közmű
szolgáltatás díjának kialakítására. A vízi közmű 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.
A vízi közmű szolgáltatás magyarországi díjai nemzetközi összehasonlításban nem, de a magyar
háztartások nettó bevételeihez képest magasak. A rendelkezésre álló adatok alapján az átlagos vízés 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. A támogatást az önkormányzatok pályázat útján kapják, melyet tovább utalnak a vízi
közműszolgáltató cégnek a magas ráfordítások csökkentése céljából. A díjtámogatás összege és a
támogatás feltételei (a küszöbérték, ami felett támogatás igényelhető) jelentősen változtak az
utóbbi években, melynek következtében az állam támogatás összege abszolút mértékben és a
reálértéket tekintve is számottevően csökkent.
A 2000/60/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően - a teljes költségmegtérülés elvéből
adódóan - 2010-től a vízi közművek működtetésével, azok fenntartásával, pótlásával kapcsolatban
felmerülő költségeknek a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban meg kell térülniük. Ez
szükségképpen jelenti a vízi közmű szolgáltatás díjainak inflációt meghaladó mértékű
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.

6.5.5. Beruházási támogatások
Az EU csatlakozásunkat követően a beruházási források köre kibővült az EU kohéziós politikáját
megvalósító támogatási alapok révén, és 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 társfinanszírozási (önerő) igénye következtében megvalósuló hazai támogatási rendszer reformja azt
eredményezi, 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 elegendő forrás
(így a pótlási jellegű rekonstrukciós beruházásokra sem).
Az uniós források további jellemzője, hogy csak fejlesztésre biztosítanak támogatást, a fenntartási
és működési kiadásokra nem. A fenntartási és üzemeltetési források megteremtésének hiányában
a jelentős beruházási költséggel megvalósult fejlesztések haszna nem sokáig élvezhető, időbeli
tartóssága 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.
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Az elmúlt évtizedekben az önkormányzati szektorban olyan hatalmas és kielégítetlen beruházási
igény halmozódott fel, amely finanszírozása a folyó bevételekből nem lehetséges. Az
elhasználódott, illetve elavult infrastrukturális eszközök összességében a hazai versenyképesség
fontos tényezői, hiányuk ezt veszélyezteti. Miután az EU megköveteli mind az ivóvíz szolgáltatás,
mind a szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében 2015-ig a lakosság csaknem teljes körű
ellátását, a megfelelő piaci működést most szükséges kialakítani.
Ivóvízminőség-javító Program

6. keret

Az Ivóvízminőség-javító Program lehetővé tette az új határértékek biztosításához szükséges
beruházások megvalósításához 65-70%-os támogatás igénybevételét. 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. A programhoz kapcsolódó tenderkiírások nem mindig egyértelműek, ami a megrendelő és
kivitelező között vitára ad okot több esetben. A pályázati anyagok jelentős része szakmailag
kifogásolható, a tapasztalatok szerint „a mérnök” az esetek többségében nem rendelkezik megfelelő
szakmai ismeretekkel, így jelentősen sérülhetnek a megrendelő érdekei.

A beruházások eredményes előkészítése komoly költséget, erőfeszítést, szakértelmet,
körültekintést és megfontoltságot igényel az önkormányzatoktól, melyek nem minden esetben
rendelkeznek az ehhez szükséges adottságokkal. Számos esetben probléma a beruházásokhoz
szükséges saját tőke hiánya, illetve a pályázatok, beruházások előkészítésének szakmai
hiányosságai. A költséghatékonyság nem érvényesül a fejlesztésekben, a jelenlegi beruházások
nagy részének fenntarthatósága kérdéses.
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 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 közmű szolgáltatók a legtöbbször szakmai tanácsadóként,
de néha csak jó szándékú külső szemlélőként működhetnek közre a KEOP programoknál.
Bevonásukat a beruházások előkészítésébe jogszabály nem írja elő, ezért elsősorban a települések
elhatározásán múlik, hogy ez kellően megtörténjen.

6.5.6. Az intézményrendszer helyzetének összefoglalása (SWOT táblázat)
A TVG intézményrendszerét érintő erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a
következő táblázatban foglaltuk össze.
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5. táblázat: A TVG jogi, gazdasági és társadalmi hátterét elemző SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

Az EU jogharmonizáció megtörtént.
Jelentős EU támogatási források a
beruházásokra
(ivóvíztisztítás,
csatornázás, szennyvíztisztítás).
Több évtizedes, erős szakmai tradíciók a
hazai vízgazdálkodás területén.

Bonyolult, átláthatatlan és gyakran változó jogszabályok, a
törvényi kikényszerítés lassúsága és alacsony hatékonysága.
Hiányzik a vízi közmű szolgáltatás egységes jogi szabályozása (pl.
Vízi Közmű Törvény), és részben ebből adódóan hiányzik a
hosszú távú ágazati stratégia; túlzott a politikai kitettség.
Hiányzik a tulajdonosoktól független díjellenőrző hatóság
(árhatóság), a víz- és csatornadíj megállapítására nincsenek
előírások és ellenőrzés, az önkormányzatok érdekeltsége a
díjmegállapításban ellentmondásos.
Egyes hazai ivóvíz határértékek (pl. THM, klorit) indokolatlanul
szigorúbbak az EU előírásoknál.
A vízi közmű szolgáltatók szervezeti struktúrájának
szétaprózottsága.
Az állami és önkormányzati tulajdonmegosztás problémái,
esetenként tisztázatlan tulajdonosi struktúra.
Az üzemeltető szervezetek szakmai akkreditációs rendszerének
hiányosságai.
A támogatási rendszer folyamatos változása és viszonylagos
átláthatatlansága, a korrupció többszintű jelenléte.
A költséghatékonyság nem érvényesül a fejlesztésekben, a
jelenlegi beruházások nagy részének fenntarthatósága kérdéses.
A
pályázatok,
beruházások
előkészítésének
szakmai
hiányosságai, amelyek csökkentik a költséghatékonyságot és
jövőbeni üzemelési problémákat hordoznak magukban.
A díjképzési és díjtámogatási rendszer problémái (teljes
költségmegtérülés/díjtámogatás, fizetőképesség, amortizációs
hányad, pénzkivonás az ágazatból).
A vagyonértékelés és az értékcsökkenés megállapítása nem
egységes elvek alapján történik, a vízi közművek tényleges
vagyoni értéke és műszaki állapota nem ismert.
Forráshiány miatti rekonstrukciós elmaradások.
A beruházásokhoz szükséges saját tőke hiánya.
A hatósági engedélyeztetés rendszere körülményesen működik és
rendkívül hosszadalmas.
A fogyasztói fizetőképesség korlátozott és középtávon (10-15 év)
előreláthatóan az is marad.
A vízi közmű szolgáltatás társadalmi elismertségének hiánya.
Általános ismerethiány a vízgazdálkodási (és környezeti,
közegészségügyi) problémákról.
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Lehetőségek

Fenyegetések

Az EU tagságot követő, kényszerűen
gyors változások után egy lassabb,
konszolidációs periódus várható a jogi
szabályozás területén, amely hosszabb
távon stabilizálja az intézményi
struktúrát is.
EU VKI hosszú távon pozitívan hathat az
intézményrendszer
összehangoltabb
működésére.
Az információs technológia (pl. internet)
széles körű elterjedése javíthatja az
intézményrendszeren
belül
az
átláthatóságot, az információ-áramlás
gyorsaságát és hatékonyságát.
Környezettudatosság, energia- és víztakarékosság fejlődése.
Az intézményrendszer és a társadalom is
„megtanul”
EU
rendszerekben
működni (pl. pályázatírás, pályázati
források kezelése).

Üzemeltető vállalatok további szétaprózódása.
Profitkorlátozás nélküli gazdálkodási modell terjedése a
természetes
monopóliumként
működő
vízi
közmű
szolgáltatásban.
A privatizációs szerződésekből adódó, újonnan felszínre kerülő
ellentmondások.
A PPP (Public Private Partnership) tulajdonosi szerkezetek
kiforratlansága.
A jelenlegi világgazdasági válság elhúzódása, újabb gazdasági
válságok.
Energia- és nyersanyag költségek folyamatos és nem egyenletes
növekedése.
Kiéleződhet az ellentmondás, hogy bár a rekonstrukció nem állami
feladat, az egyre növekvő elmaradások miatt a rekonstrukciós
munkák forrásai a jövőben nem lesznek biztosíthatók állami
beavatkozás nélkül. Elmaradt rekonstrukciók miatt előfordulhat
az üzemzavarok számának drasztikus növelése.
Kedvezőtlen demográfiai változások (öregedő társadalom, falvak
elnéptelenedése, agglomerációk túlzott felduzzadása).

A 6. fejezetben részterületenként bemutattuk a TVG jelenlegi helyzetét („gyengeségeit”),
kiemelve azokat a nagy költségigényű és magas kockázatú „fenyegetéseket”, amelyekből részben
fejlesztési, részben K+F+I feladatok határozhatók meg. A települési vízgazdálkodáson belül a
legnagyobb költségigényű és kockázatú feladat a vagyongazdálkodás, és ezen belül a meglévő
hálózatok rekonstrukciója, illetve a jelenleg épülő hálózatok jövőbeni fenntartása.
A hálózatfenntartás kérdései mellett bemutattunk a vízellátás és víztisztítás, szennyvíz és
szennyvíziszap kezelés, kistelepülések vízgazdálkodási kérdéseit. Külön táblázatban összegeztük
az intézményi kérdések, jogszabályi környezet problémáit és hatásait és az intézményi reformok
igényét.
A következő fejezetben a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztési bázisának helyzetét
mutatjuk be, melynek során megvizsgáljuk a hosszú távú stratégiai célok megvalósításának
akadályait.
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7. A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS K+F+I HELYZETE
7.1. A hazai K+F+I nemzetközi összehasonlításban
A települési vízgazdálkodási K+F+I helyzet értékelésének első lépéseként nemzetközi
összehasonlításban áttekintjük a hazai K+F+I rendszerét, kiemelve az országosan jellemző
problémákat, illetve az elmúlt évtizedben tapasztalt fejleményeket.
Magyarországon a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt törvény (2004. évi CXXXIV.
törvény) szabályozza. Elvben a sikeres nemzeti innovációs rendszer minden lényeges alkotóeleme
adott (pl. hosszú múltra visszatekintő köz- és felsőoktatás, nemzetközileg elismert kutatási
eredményeket elérő egyetemi tanszékek és kutatóintézetek, növekvő számú vállalati K+F
egységek, szakmai szövetségek, TTI-politikai döntéseket hozó és végrehajtó állami szervezetek, a
nemzetközi jogi gyakorlatnak megfelelő környezet stb.; Havas, 2009). Ugyanakkor a magyar
innovációs rendszer teljesítménye minden nemzetközi összehasonlításban gyenge [több tucat EIS
mutató, összesített innovációs mutató (SII) alapján, OECD, 2009]. A K+F+I rendszer hatékony
működésének számos alapfeltétele van, ezek jelenlegi hazai helyzetét (és fejlődését) mutatjuk be a
következőkben.
A tudomány-, technológia- és innovációpolitika (TTI-politika)
Az innovációt számos szakpolitikai tényező befolyásolja (oktatási, beruházási, területfejlesztési,
ipari verseny-politika, valamint a monetáris és fiskális döntések), ezért a sikeres K+F+I
kialakításának egyik feltétele, hogy ezeket a tényezőket jól átgondolt, hosszú távú stratégiában
hangoljuk össze. Ennek a TTI stratégiának feladata, hogy egyértelműen meghatározza a célokat,
és keretet adjon a szakpolitikai döntéseknek.
Nemzetközi szinten az innováció területén leggyorsabban fejlődő országokra (Dél-Korea, Kína,
India) általánosan elmondható, hogy a K+F+I fejlődését egy adott kutatási területen jól átgondolt
állami stratégia alkalmazása előzte meg. A kezdeti állami beavatkozások/kezdeményezések
(oktatás, szakképzés fejlesztése, állami forrásból kutatóhelyek létesítése, felszerelése stb.) hatására
indulhatott később el a fejlődés a kiemelt K+F+I területeken.
Magyarországon elsődleges probléma, hogy hiányzik a hosszú távú, átfogó, széles körű
konszenzuson alapuló társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégia, és az ezen alapuló országos TTIpolitikai (ezen belül K+F finanszírozási) stratégia (Havas, 2009). A folyamatosan készülő,
stratégiai jellegű, országos dokumentumok [Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és
alrendszerei (Operatív Programok), Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért
2008-2010 (NAP 2008), A kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia és
innovációpolitikai stratégiája, majd az azt módosító 1019/2009. (II.19.) Kormányhatározat] és
intézkedések nem összehangoltak, kapkodva készülnek, gyakran módosulnak (Havas, 2009; ÁSZ,
2008; EC, 2009). Hiányzik a szakmai megalapozás, a pénzügyi számítások, a tényleges társadalmi
egyeztetés. A megfogalmazott célok sokszor csak mechanikusan követik az Európai Bizottság
irányelveit.
A hazai K+F+I tevékenységet támogató TTI-politikai intézkedések (jogszabályok,
adókedvezmények, pályázatok stb.) számosak és bizonyos feladatok esetén átfedések is
kialakultak, csökkentve az átláthatóságot és növelve a költségeket.
Az országos TTI-politikai döntési rendszer szervezeti struktúrája állandóan változik, a rendszer
súlyos működési problémákkal küzd (pl. évekig nem hívták össze a TTI-politikai intézkedések
legmagasabb szintű összehangolására létrehozott testületet; az Innovációs Alap 2010-re
vonatkozó állami forrásait 2009. augusztusában visszavonták, majd szeptemberben már 20
milliárd Ft-os költségvetési hozzájárulást irányoztak elő), a szakpolitikai döntések
összehangolatlanok (Havas, 2009).
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Az innovációs folyamatok keretfeltételei
Az innováció keretfeltételei (makrogazdasági jellemzők, vállalkozói kultúra, vállalkozói készség,
szabványok és szabályozási eszközök, közfinanszírozású K+F szervezetek működése, emberi
erőforrások stb.) nem kedvezőek és ebből is adódóan az innovációs rendszer nem működik
hatékonyan.
Az egészséges általános üzleti körülmények megteremtése elengedhetetlen feltétele annak, hogy
Magyarországon megélénküljön az innovációs tevékenység, és rendelkezésre álljon a megfelelő
innovációs kereslet. A hazai szabályozási és a gazdasági helyzet instabilitása olyan mértékben
ingatta meg az üzleti bizalmat, hogy a vállalkozások jelentős része nem tűz ki hosszú távú,
stratégiai célokat, inkább a rövidtávú túlélésre fordítja energiáit. Ezt a tényt erősíti, hogy a tőkéhez
jutás, amely elengedhetetlen feltétele a K+F+I tevékenység fejlődésének, a dráguló hitelek és a
szigorodó hitel-felvételi feltételek miatt egyre nehezebb.
Az utóbbi években végzett felmérések eredményeiből egyértelműen látszik, hogy Magyarországon
a valóban vállalkozási céllal alapított cégek aránya meglehetősen alacsony, a kedvező üzleti
lehetőség csak a 4. helyen szerepel a megalapítás indokai között (European Commission, 2004).
Állami K+F ráfordítások és beruházások
Magyarország gyenge innovációs teljesítményének egyik fő okaként gyakran a pénzügyi
ráfordítások elégtelen mértékét említik. Bár a K+F+I támogatásra fordított összeg jelentősen nőtt
az elmúlt években (EU Strukturális Alapokból finanszírozott Gazdasági Versenyképességi
Operatív Program (GVOP), majd az ÚMFT Gazdaságfejlesztési Operatív Programja, Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap), az állami K+F ráfordítások mértéke 2008-ban a GDP csupán
0,44%-a volt (KSH, 2009). Ez az érték jelentősen elmarad Európa fejlett országainak K+F
ráfordításai mögött. A problémát fokozza, hogy az összegszerű ráfordítások az alacsonyabb GDP
érték következtében abszolút értékben még kisebbek, mint más országokban. Az egyéb,
innovációs teljesítményt értékelő mutatók azonban cáfolják, hogy az innovációs lemaradásunk fő
oka a forráshiány (OECD, 2009). Sokkal inkább probléma, hogy az átgondolt országos K+F
stratégia hiányából fakadóan az - egyébként nemzetközi viszonylatban valóban alacsonynak
számító - állami ráfordítások nem koncentráltan és nem a magyar gazdaság távlatos szempontjai
alapján, a hazai sajátosságoknak megfelelő területeken jelennek meg.
A nemzetközi K+F+I területén alapvetően két tendencia figyelhető meg az állami K+F
beruházásokat tekintve (European Commission, 2007). A nagy belső piaccal és népességgel
rendelkező országok (Oroszország, Kína, India, USA, EU) kutatási területei és prioritásai között
kiemelten szerepelnek az adott országra jellemző problémák megoldását célzó kutatások.
Ezekben az országokban a kifejlesztett szolgáltatások vagy termékek belső piacon történő
elterjesztéséből származó nemzetgazdasági vagy piaci haszon fedezi a kifejlesztésre fordított
források megtérülését. A fejlett gazdasággal rendelkező országok kutatási területei között ezen
felül megfigyelhetünk olyan kutatási projekteket is, amely a nemzetközi piaci előny megszerzését
célozzák (USA, Japán, EU fejlett tagállamai, Kína).
Ezzel szemben a kis belső piaccal és népességgel rendelkező fejlett országok (Japán, Szingapúr,
Dél-Korea, EU egyes tagállamai) esetében a jellemző kutatási területek és projektek egyértelműen
a világpiaci előny megszerzésére vagy megtartására irányulnak. Ezekben az országokban a
rendelkezésre álló állami forrásokat néhány átgondolt kutatási program megvalósítására
összpontosítják.
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Magyarország esetében érdemes átgondolni, hogy melyek azok a területek, ahol a K+F+I
tevékenység hatására olyan termékek vagy szolgáltatások születhetnek, amelyek erősítik
Magyarország gazdasági pozícióját a világpiacon. Ennek megfelelően meg kell teremteni a belső
piacról kitörni képes innovációs fejlesztések és a hazai problémák megoldását célzó K+F
projektek egyensúlyát.
Állami források elosztása, pályázatok
A hazai K+F-et finanszírozó pályázati döntésekről nyilvánosságra hozott hivatalos információk,
az Állami Számvevőszék jelentései, a szakmai szövetségek állásfoglalásai és a sajtóban megjelent
híradások egyaránt azt mutatják, hogy ezen a téren jelentős változásokra van szükség. Különböző
fórumokon többen is utalnak arra, hogy a pályázati rendszer egésze, a bírálatok mechanizmusa
nem átlátható: gyakran nem lehet tudni, hogy milyen szempontok alapján születnek a döntések.
Több esetben is előfordult, hogy a be nem avatottak számára nyilvánvalóan teljesíthetetlen
határidővel jelentek meg pályázatok, vagy hogy hasonló célra ugyanazon vagy hasonló program
keretében egyes intézmények többször is pályázati forráshoz juthattak (Havas, 2009). A
pályázatok területén túlzott a bürokrácia, a hosszú távú kutatási források kiszámíthatatlanok, a
kiírások és prioritások gyakran változnak. A döntések, szerződés-aláírások, kifizetések
elhúzódnak.
Az itt röviden felsorolt tények súlyos aggodalomra adnak okot, mivel a pályázati rendszer
átláthatatlansága és kiszámíthatatlansága ellehetetleníti a kis- és közép-vállalkozások (KKV-k)
K+F+I tevékenységét (jelenleg a hazai KKV-k K+F+I tevékenysége rendkívül alacsony), illetve a
külföldi tulajdonban lévő nagyvállalatok innovációs beruházásait is csökkenthetik hazánkban.
A szakpolitika és a K+F+I stratégiai terv megfelelő megalapozásához a K+F+I tevékenység
folyamatát követni és ismerni kell, azaz a közpénzek felhasználását nyomon követhetően kell a
projektek és a programok szintjén megvalósítani. Legalább a jelentős programok egyedi hatásait
és a szakpolitikai intézkedések összességének hatását időről időre értékelni és monitorozni
szükséges. Magyarországon ezeket a módszereket egyik szakpolitikai területen sem alkalmazzák
rendszeresen. A 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
előírta, hogy a közpénzből finanszírozott TTI-politikai intézkedéseket rendszeresen független
szakértők értékeljék. Ennek ellenére 2005 óta kevés program utólagos, külső szakértők által
végzett értékelése fejeződött be. A K+F pályázatok (és más szakpolitikai eszközök és
intézkedések) hatékonyságát jellemzően csak formailag/bürokratikusan (vagy egyáltalán nem)
értékelik; nem lehet megállapítani, hogy a K+F+I forrásokat mennyire hatékonyan használták fel.
Az utóbbi években ezen a területen több erőfeszítést tettek, ezeknek a hatása azonban csak lassan
érvényesül a szakpolitikai döntésekben és a K+F támogatás rendszerében.
Vállalati K+F ráfordítás
Az állami innovációs ráfordítások mellett a vállalatok által innovációra fordított tőke befektetései
lehetnek a K+F+I forrásai. Egyes országokban (pl. USA) a bejegyzett nemzetközi vállalkozások
egyre gyakrabban más országokba helyezik át kutatás-fejlesztési központjaikat. Ennek egyik oka a
vendég-országra jellemző kedvező gazdasági feltételek (támogatások, adókedvezmények, olcsó
munkaerő stb.), valamint a magas szintű felsőoktatási képzés.
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Magyarország esetében érdemes felfigyelni néhány aggasztó tényre. A K+F+I rendszer talán
legnagyobb problémája, hogy a versenyszférából érkező K+F forrás aránya (2007-ben a GDP
0,43%-a; 2008-ban a GDP 0,48%-a, KSH, 2009) hazánkban csupán mintegy harmada a NyugatEurópában szokásosnak. A külföldi tulajdonban lévő vállalatok részaránya a vállalati szektor
összes K+F ráfordításának 2008-ban majdnem 60% tette ki, ezzel közel egyező (60% közeli)
arányt mutat a külföldi tulajdonban lévő hazai találmányok száma a szabadalmi bejegyzések
alapján (KSH, 2009). Mindezek jól mutatják a hazai innovációs rendszer diffúziós (tudásáramlási)
problémáit, a kutatói szektorból hasznosítható innováció elégtelen hányadát, amely főként a
szabadalmi tevékenység elmaradottságából és például a versenyszférában foglalkoztatott
diplomások viszonylag alacsony arányából következik.
A magyar gyakorlatban az állami innovációs befektetésekre jellemző, hogy az elérhető források
több mint 90%-át a fejlesztés, kutatás során felmerülő költségek fedezésére kell fordítani, míg egy
új termék vagy szolgáltatás piacra vitelének, marketingjének is magas tőkeigénye lehet. Az ehhez
szükséges tételek a magyar kutatóhelyek és KKV-k számára nem állnak rendelkezésre, ezért a
hazánkban kifejlesztett termékek, szolgáltatások magas aránya kerül külföldi cégek tulajdonába,
tovább gyengítve a magyar gazdaság világpiaci helyzetét.
Az oktatási rendszer
A nemzetközi tanulmányok (European Commission, 2007; EC 2009) kiemelt helyen említik a
szakképzés és felsőoktatás színvonalának hatását az országok K+F+I tevékenységére. A hazai
helyzetet elemző tanulmányok (OECD 2009) egyhangúan negatív eredményekről számolnak be a
felsőoktatási képzés színvonalát illetően. Több elemzés (OECD, 2009; Havas, 2009) is úgy
értékeli, hogy a magyar K+F+I fejlődésének már rövidtávon is a megfelelően képzett munkaerő
hiánya fog határt szabni. A külföldi gyakorlatban használt magas szintű technológiák
elterjedésének, adaptálásának is akadálya lehet a képzett munkaerő hiánya. A külföldi tulajdonban
lévő nagyvállalatok innovációs beruházásait olyan országba helyezik ki, ahol az egyéb
körülmények (adókedvezmények, támogatási rendszer, gazdasági stabilitás, stb.) mellett, a
rendelkezésre álló munkaerő megfelelően képzett a kutatási feladatok elvégzésére.
A tudásfelszívó (abszorpciós) képességet jelző mutatók tekintetében jelentős a lemaradásunk az
európai/nemzetközi élvonalhoz képest. Magyarországon kevés a frissen végzett egyetemi hallgató
és doktori hallgató, illetve kicsi a folyamatos továbbképzésben résztvevők aránya. A mérnök-,
természet- és társadalomtudományok területén az egyetemi hallgatók össznépességhez
viszonyított aránya (30,2 ezrelék) az EU-27 átlag (40,3 ezrelék) 75%-a, ugyanez az arány a
doktoranduszokra vonatkoztatva az EU átlag csupán 38%-a (OECD, 2009).
Elmaradásunkat mutatja, hogy 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.
A hazai K+F+I tevékenység javítása érdekében a fent említett területek mindegyikén vannak
megoldandó feladatok, melyek javíthatják a magyar innováció hatékonyságát. A települési
vízgazdálkodás területén a fent említett gátló tényezők hatása egyértelműen érzékelhető, ezt a 7.2.
fejezetben fejtjük ki részletesen.
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7.2. A települési vízgazdálkodás K+F+I helyzetének értékelése
A hazai települési vízgazdálkodáshoz kapcsolódó K+F+I helyzet értékelését azzal kezdhetjük,
hogy az magán viseli egyrészt a települési vízgazdálkodási ágazat, másrészt az országos innovációs
rendszer előzőekben részletesen bemutatott problémáit, ugyanakkor lehetőségeit is.
Alapkérdés a K+F finanszírozás kiszámíthatósága, hatékonysága és koordinációja. A hazai K+F
tevékenységre allokált pénzek (pl. a pályázati rendszerben rendszertelenül feltűnő, hatalmasnak
tűnő százmilliós, milliárdos keretek) gyakran nem tükröznek olyan gazdaságpolitikai indíttatású
prioritásokat, amelyek egyértelműen segítenék a hazai termelővállalatok versenyképességének
megtartását, esetlegesen növelését.
Néhány üdítő kivétellel találkozhatunk (ilyen a 2009 tavaszán az NKTH által meghirdetett
Nemzeti Technológia Program is), ahol kifejezetten azokat a projekteket támogatják, ahol a
versenyképesség növelése bizonyíthatóan megjelenik a projekt eredményeként. Hozzá kell tenni,
hogy további, örvendetesen hangsúlyos bírálati szempont ebben a pályázati sémában az akadémiai
(egyetemi) és a vállalkozási szektor kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésének feltétlen
igénye. Sajnálatos módon azonban a pályázat egyéb feltételei (pl. az igényelt önerő mértéke és
típusa) már önmagukban is erősen szelektálnak a tőkeerős vállalatokra. A hazai K+F+I
finanszírozás koncepciótlanságra jellemző, hogy például ennek a pályázatnak a beadási határidejét
többször is kitolták, miközben a pályázati feltételek, köztük a támogatandó prioritások is (!)
módosultak (a pályázat kiírása után is).
Az alábbi fejezetekben bemutatjuk és értékeljük a hazai települési vízgazdálkodási K+F+I
helyzetének műszaki és nem-műszaki (intézményrendszeri, oktatási) vonatkozásait. Az értékelés
alapját a szakértői tanulmányok, kérdőíves felmérés és mélyinterjúk alapján készült SWOT
elemzés adja, melynek főbb tényezőit a 7.4. fejezetben foglaltuk össze.
A hazai települési vízgazdálkodási K+F+I fejlődését, tágabb értelemben pedig a terület
innovációs hatékonyságát szabályozó tényezők két nagyobb csoportba oszthatók:
•

Az adóügyi, pénzelosztó és központi pályázati rendszerek (K+F finanszírozás és stratégia)
problémái;

•

Az oktatási rendszer és a szakember-képzés gondjai, illetve a vállalkozások és a kutatást
végző „akadémiai” szereplők közötti, mélyülő szakadék.

7.2.1. Települési vízgazdálkodási K+F+I tevékenység Magyarországon
A környezetvédelmi és vízminőségi problémák felismerése és megértése hazánkban is időkéséssel
történt, azonban a múlt század hetvenes éveitől kezdődően kialakult a hazai víz- és szennyvíztechnológia K+F+I bázisa.
Az elmúlt két évtizedben több hullámban lezajlottak azok a privatizációs hullámok, amelyek a mai
vízi közmű tulajdonosi és üzemeltetői szerkezetét kialakították. Az ország „nemzetközi
integrációs” törekvései és a piaci nyitás következtében hatalmas mennyiségű, nemzetközileg
létrehozott K+F eredmény jelent 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 (műszaki-tudományos) szűrők
hiányában nem kaphatott érdemi szakmai kritikát és ellenőrzést, lévén még nem alakulhattak ki
azok a szakmai fórumok (pl. platform), amelyek ezt a kritikai munkát (pl. az adaptációt) felelősen
elvégezték volna.
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Az NVP által megvalósított kérdőíves felmérésben a válaszadók egyértelműen szükségesnek
tartották a hazai K+F tevékenység erősítését, aktivitásának növelését. Ez részben arra utal, hogy
hiányolják a hazai fejlesztésű módszerek, termékek alkalmazását: mindezt alátámasztja, hogy a
megvalósuló hazai beruházásokban túlsúlyba kerültek a nyugat-európai érdekeltségű, de hazai
szakembereket foglalkoztató cégek, amelyek kizárólag külföldön készült (és fejlesztett) gépészeti
berendezések, irányítástechnikai eszközök beépítését végzik. A hazai szakemberek által
hozzáadott érték alig látható: feladatuk általában a már kész technológiák beépítésére, esetleg
azoknak kismértékű adaptálására korlátozódik. A jelenség okai közé sorolható, hogy a hazai
gyártás gyakorlatilag megszűnt: a néhány kisméretű cég azonban sem a múltban, sem a jelenben
nem képes felvenni a versenyt a nagyobb tőkeerővel rendelkező nyugati versenytársakkal.
Kétségtelen, hogy a nyugati érdekeltségű termelő (termékforgalmazó) és szolgáltató (pl. ivó- és
szennyvíztisztító üzemeltető) cégek érdeke a hazai leányvállalatoknál dolgozók szakértelmének
fokozása. Mindazonáltal egyértelmű, hogy a know-how átadása csupán korlátozott mértékű: a
forgalmazásra átadott termékeket legtöbbször „fekete dobozként” kezelik, azaz a működésük
módja a hazai szakemberek által egyáltalán nem ismert.
A hazai nagyberuházásokban megjelenő műszaki megoldások teljes egészében valamely nyugati
technológiai szabadalom hazai adaptációját jelenti, de ezeknek csupán egy kicsiny része valódi
innováció (pl. bioszűrők a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen, MBR rendszerek alkalmazása
Karcagon és Oroszlányban) míg a többség igazából nem jelent nagy műszaki előrelépést (pl. a jól
ismert eleveniszapos rendszerek kismértékű módosításai: pl. makói ICEAS (SBR), Csepeli
Szennyvíztisztító Telep (nagymélységű reaktor). Tehát a külföldi innovációk elterjedése is nagyon
lassan történik.
Nemzetközi divatkövetés tapasztalható a technológiai kutatás-fejlesztésben: a települési
vízgazdálkodás területén nincs magyar eredetű fejlesztési irány („hungarikum”), amivel fel lehetne
venni a versenyt a nemzetközi élvonallal. Erős a nemzetközi nyomás, hogy kész eredményeket,
fejlesztéseket vásároljunk meg (pl. ivóvíztisztítási, szennyvíztisztítási technológiák). Mindemellett
jellemző az innovatív megoldásokkal szembeni bizalmatlanság, az ismeretek, szakképzés hiánya.
Az ivóvíztisztítás területén a felmérések és mélyinterjúk során született válaszokból az szűrhető le,
hogy a hazai K+F igények értelemszerűen adódnak a határérték rendszerből (amit többen
felülvizsgálatra szorultnak tartanak). A szakma a hagyományos, „fontolva haladó” álláspontot
képviseli, azaz a nevesített K+F prioritásokban a „pro-aktív” innovációs ötletek vagy
kezdeményezések egyáltalán nem tükröződnek, a törekvés pusztán annyi, hogy megfeleljenek a
nemrégiben bevezetett (Európai Uniós) ivóvíz szabványoknak és előírásoknak. (Ez a jelen
gazdasági kényszerfeltételek mellett, több mint érhető vállalati cél, a túlélésre törekvő stratégia
szintjén).
Többek között a megfelelő K+F stratégia és finanszírozás hiányának is betudható, hogy hazánk
jelenleg csupán technológia importőrként szerepel, noha reális célkitűzés lehetne, hogy
technológiát exportálni is tudjunk.
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A nemzetközileg legfontosabb K+F eredmények jórészt a nagy múltú intézetek műhelyeiben
születnek. A víz- és szennyvíz-technológia nemzetközi K+F+I irányait alapvetően meghatározó
iskolák (kutatóintézetek, egyetemek) erőforrásai adnak ugyanis lehetőséget a rendszerint nagy
költséggel járó kutatási munka elvégzésére. Napjainkban jól érzékelhető, hogy a spin-off
vállalkozásokban elért eredmények gyorsan a gyakorlat számára is hozzáférhetővé válnak, de az
alapgondolattól a prototípusig történő fejlesztés főként a nagy intézetekben valósul meg. Erre a
szennyvíztisztítás területéről vett példa az Anammox eljárás is, amelynek története a Delft-i
Egyetemen kezdődött az 1990-es évek elején, és amelyet 2006-ban már a rotterdami
szennyvíztisztító telepen is alkalmaztak. Hasonlóan, egyetemi laboratóriumban (Wageningen)
született meg az UASB reaktorrendszer az 1970-es évek elején, amelyet néhány évvel később egy
hollandiai tejüzem szennyvízének tisztításánál alkalmaztak, és ma már számos élelmiszeripari és
egyéb szennyvíztisztító telepen is megtalálhatunk.
A települési vízgazdálkodási K+F területén nemzetközi szinten is kevés olyan példával
találkozhatunk, amelyben a fejlesztés kizárólag kis, magántulajdonú cégekben történt, ilyen pl. a
membrántechnológia területén a Zenon cég kanadai sikertörténete. A Zenon hazai történetének
külön érdekessége, hogy bár a világ egyik legkorszerűbb és legnagyobb membrángyára hazánkban
épült, mindössze két magyarországi kommunális szennyvíztisztító telep használ hazai gyártású
membránt a technológiában (lásd még 7. keretet).

Zenon Magyarország

7. keret

A Zenon Magyarország Kft.-t 1993-ban hozták létre azzal a céllal, hogy a kanadai Zenon Corporation által
fejlesztett és alkalmazott technológiát bevezesse és elterjessze Magyarországon, majd a környező
országokban. 1993-ban kis, alig pár fős irodaként kezdtek el dolgozni, néhány tízmillió forintos éves
árbevétellel, amely 2002-re 1,8 milliárd forintra, 2005-re pedig 13 milliárd forintra növekedett. A hazai
membrángyártást jelenleg már a GE Water & Process a GE Zenon Europe és a GE Zenon System képviseli
Oroszlányban, illetve Tatabányán. A tatabányai GE Zenon System víztisztító berendezések értékesítésével,
leszállításával és telepítésével foglalkozik. A GE Zenon Europe oroszlányi membrángyára ultraszűrési
tartományban működő víztisztító membránokat állít elő. A technológia alkalmazható a szennyvíztisztításban
is (a ZW® ZG® MBR technológia eleveniszapos eljárásba integrált membránszűrés), melynek lényege, hogy a
fázisszétválasztást bemerülő ZeeWeed® membrán ultraszűrők valósítják meg. A szennyvízkezelésben
alkalmazott membrán kiváltja az utóülepítőt, ezért az iszap ülepíthetősége már nem üzemeltetési kívánalom.
A membrán a pórusméreténél (0,04 µm névleges és 0,1 µm abszolút) nagyobb részecskéket – lebegőanyagot,
baktériumokat, nagyobb vírusokat, stb. – visszatartja, így eleveniszap/lebegőanyag nem kerülhet az elfolyó,
tisztított szennyvízbe. A ZeeWeed® víz és szennyvíztisztításra is alkalmazott technológia, a ZENON által
szabadalmazott és gyártott ZeeWeed® ultraszűrő membránmodulokra épülve. Az oroszlányi membrángyár
története 2001-ben kezdődött, a 45 millió dollár értékű beruházás eredményeként Európa meghatározó
membrángyártójává vált, ahol több, mint 400 munkatárs, köztük sok neves kutató és szakember dolgozik.
2002-től 2006-ig három lépcsőben hozták létre az üzemet, amely napjainkban a világ legkorszerűbb gyára. A
gyárból ma már a világ minden tájára szállítják az itt elkészült membránokat (pl. Szingapúr, Amszterdam). A
GE 2006-ban vásárolta meg a korábban a Zenon Environmental Inc. tulajdonában lévő vállalatot, amelyet
1980-ban a magyar származású Andrew Benedek alapított Kanadában. A 2003-ban Tatabányára telepített
kutató-fejlesztő centrum, egyrészről az oroszlányi membrángyárat szolgálja ki különböző membrán-technikai
alapkutatásokkal, másrészről alkalmazástechnológiai kutatásokat és fejlesztéseket folytat.
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Hazánkban nincsenek kutatóintézetek az ivóvíztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák, vagy
vízi közmű hálózatok fejlesztésére (tapasztalt szakember, felszereltség (laboreszközök, modell
berendezések), és nincs folyamatos finanszírozás sem). Kiterjedt víztechnológiai kutatás a
VITUKI-ban volt utoljára, ami kb. két évtizeddel ezelőtt megszűnt.
Napjainkban elsősorban a felsőoktatási intézményekben és néhány nagy üzemeltető szervezetnél
találunk olyan csoportokat, személyeket, akik fémjelzik a hazai K+F-et.
A hazai TVG területén működő kutatóhelyek nemzetközi összehasonlításban csekély aktivitását
mutatja a terület két fontos nemzetközi szakfolyóiratban publikált magyar szerzőjű cikkek
alacsony száma. A Water Science and Technology c. folyóiratban évente 4-5 hazai vonatkozású cikk
jelenik meg (1994 és 1999 között kevesebb, mint 30 cikk; 2000 óta mintegy 40 cikk), ami az
összes publikációk 0,5-0,6%-a. Ugyanez az arány a Water Research c. folyóirat magyar szerzős
cikkeit tekintve csupán 0,02-0,03%, azaz átlagosan évi 1 cikk jelenik meg (1967-1989 között 22
cikk; 1990-1999: 5 cikk; 2000-től 12 cikk). Érdekesség, hogy a települési vízgazdálkodási területbe
sorolható cikkek szerzőinek zöme tagja az NVP-nek. A cikkek témáját áttekintve a cikkek jelentős
része vízminőségi és modellezési kérdésekkel foglalkozik, víz- és szennyvíz-technológiával
kapcsolatban kevés magyar publikáció jelent meg, és ezek is inkább intenzifikálással, mintsem
innovatív módszerek alkalmazásával foglalkoznak.
A fentiek alapján érzékelhetők, ugyanakkor nehezen számszerűsíthetők a hazai települési
vízgazdálkodási K+F hiányosságai, lemaradásának mértéke. Az innovációs teljesítmény mérésére
számos módszer rendelkezésre áll, bizonyos mutatók a települési vízgazdálkodási K+F+I
területén is szemléletesek (pl. felsőfokú vagy PhD végzettséggel rendelkezők aránya, K+F
ráfordítás az összes bevétel arányában, cég vagy dolgozói nevére bejegyzett szabadalmak száma,
nemzetközi publikációk száma, élethosszig tartó tanulásban résztvevő aránya, vagy összesített
mutatók: innovációs kereslet/kínálat/diffúzió/abszorpció stb.). Sajnálatos módon hazánkban
azonban ilyen jellegű felmérés mindeddig nem volt.

7.2.2. K+F+I finanszírozás és stratégia a települési vízgazdálkodásban
A Platform által alkalmazott kérdőíves felmérés során megkérdezett érdekeltek szerint az
innovatív megoldások bevezetését a települési vízgazdálkodás területén elsősorban a
pénzeszközök hiánya akadályozza. A munkacsoportok szakértői anyagai, valamint a mélyinterjúk
alanyai is kiemelték, hogy az utóbbi 10-15 évben a saját szakterületükkel (pl. ivóvíztisztítás, vízi
közmű hálózatok, szennyvíztisztítás, iszapkezelés) kapcsolatosan kutatásra, fejlesztésre és
innovációra a szakma (vállalati szféra) nem fordított elegendő összeget, továbbá az igénybe
vehető állami K+F+I támogatások mértéke is korlátozott volt.
Érdekes, hogy a forráshiányt illetően teljes az egyetértés a szakma szereplői között, ugyanakkor
nincs tudomásunk arról, hogy valaha készült olyan felmérés, amelyben megbecsülték volna a
települési vízgazdálkodás területét érintő állami és/vagy vállalati K+F források nagyságát.
Valószínűsíthető, hogy ilyen, országos szintű kimutatások nem egyszerűen készíthetők.
A települési vízgazdálkodás területén rendelkezésre álló, kutatásra fordítható támogatások egy
része a fejlesztések végső hasznosításában érdekelt ipart segíti, amely leginkább a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény és a kutatás-fejlesztési és a
technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény rendelkezései alapján kapcsolódott
be a K+F tevékenységbe.
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A települési vízgazdálkodásban érintett vízi közmű vállalatok által fizetendő innovációs járulék
mintegy 300 millió Ft nagyságrendű (MAVÍZ adatgyűjtés). Ennek azonban csak töredéke
hasznosul az ágazatban (a végfelhasználók igénye szerint). Az innovációs járulék felhasználásával
csupán elaprózott K+F jellegű munkák zajlanak, egy-egy cég vagy egyetem képviselőjének
vezetésével.
Az állami források - az elnyerhető OTKA, NKTH, NFÜ pályázatok nagyban segítik a hazai
kutatóműhelyek K+F tevékenységét (lásd 8. keretet), azonban érzékelhető egy szakadék a
néhányszor 10 milliós OTKA projektek és a több 100 milliós „nagyprojektek” között.

A hazai K+F+I finanszírozás

8. keret

A kutatás-fejlesztési és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény lefektette a kutatásfejlesztési, az innovációs tevékenység általános kereteit, erősítve a kutatási eredmények, a szellemi termékek
hasznosítását, a költségvetési kutatóhelyek vállalkozás-alapítását. A Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény viszonylag 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
(www.nkth.gov.hu)
A kutatás-fejlesztésre fordítható állami pénzeszközök (1) a központi költségvetésből, (2) az Innovációs
Alapból, valamint (3) a gazdasági, társadalmi infrastruktúra, illetve humánerőforrás-fejlesztési operatív
programból adódnak össze.
A Nemzeti Kutatási, Technológiai és Innovációs Alap kezelése a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszter felügyelete alatt működő Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal feladata. Az Alap a vállalatok
által fizetett innovációs járulékból és az ezzel közel megegyező összegű költségvetési hozzájárulásból
tevődik össze. Ez évente mintegy 40-50 milliárd forintnyi pályázati forrást jelent a kutatás-fejlesztés
finanszírozására.
A strukturális alapok felhasználását szabályozó Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚMFT) 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.
Magyarország állami forrásból évente mintegy 170 milliárd forintot fordít az ország versenyképességét
nagyban meghatározó kutatás-fejlesztés támogatása (Molnár, 2008), a következő megosztásban:
• Hazai források:
o Innovációs Alap: 40-50 milliárd Ft
o OTKA: 5-7 milliárd Ft
• Európai források:
o ÚMFT KFI prioritás:
 GOP: 32-37 milliárd Ft
 TIOP, TÁMOP: 25-30 milliárd Ft
 Egyéb OP-k (ROP, ETE): 7-12 milliárd Ft
o EU FP7: 10 - 20 milliárd Ft
o CIP: 1,3-2,0 milliárd Ft
Az állami ráfordításokhoz adódik az egyre növekvő mértékű vállalati K+F ráfordítás, amely 2008-ban elérte
a 120 milliárd Ft-ot.

Annak érdekében, hogy a K+F-re rendelkezésre álló összeg a lehető legnagyobb hatékonysággal
hasznosulhasson, a források összehangolására, a lehetséges szinergiák maximális kihasználására
lenne szükség. Ágazati szinten ennek azonban nyoma sincsen: a települési vízgazdálkodási
kutatás-fejlesztési tevékenység teljesen koordinálatlanul történik.
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Ennek egyik oka, hogy az innováció nincs sem a közép és felső szintű kormányzati/politikai
döntéshozók, sem pedig a vízmű vállalat vezetők figyelmének előterében: a politikusok, vízi
közmű tulajdonosok és szolgáltatók nem ismerik fel a K+F+I eredmények hozzájárulását a
társadalmi-gazdasági fejlődéshez. A vízi közmű üzemeltetők és tulajdonosok a K+F
ráfordításokban (különösen az alapkutatásban) látszólag nem érdekeltek, hiányzik a felismerés és
a jó tapasztalat (pl. az Innovációs Alap forrásainak csak mintegy 40%-át kapják a vállalkozások; a
saját célú kutatásra felhasznált innovációs járulék elszámolását az APEH gyakran kifogásolja).
A másik ok, hogy a települési vízgazdálkodási K+F intézményrendszere bonyolult (lásd 4. ábrát),
a rendelkezésre álló források nem kellően átláthatóak. Az állami K+F pályázatokkal kapcsolatos
problémák mellett nehézséget jelent az, hogy a települési vízgazdálkodást érintő kutatásifejlesztési projektek egyéb prioritások (pl. biotechnológia, fenntarthatóság, környezetvédelem
stb.) mögé elbújtatva jelenhetnek meg.
A Platform munkájába bevont érdekeltek az egyik leggyakrabban felmerülő problémának
tartották, hogy „őket nem kérdezi meg senki” a hazai települési vízgazdálkodás K+F
irányvonalainak kialakítása során a szerintük lényeges prioritásokról. (A Nemzeti Víztechnológiai
Platform ebben a tekintetben pozitív megrökönyödést váltott ki). A megszólított vízi közmű
vállalatok (köztük a nagy, állami tulajdonban lévő regionális vállalatok döntéshozói is) úgy érzik,
hogy a K+F pénzek elosztására, a tematikus prioritások kialakítására lényegében évtizedek óta
semmilyen, vagy csak nagyon erőtlenül megnyilvánuló ráhatásuk van, a forrásfelhasználás
koncepciótlanul, az ágazat érdekeit figyelmen kívül hagyva történik. Ez káros helyzet, lévén
„végfelhasználóként” ezek a gazdálkodó szervezetek azok, amelyeknél a hazai K+F eredmények
lecsapódhatnak, illetve gazdasági eredményként jelentkezhetnek a kutatási eredmények (pl. a
növekvő költséghatékonyság oldaláról). Jól jellemzi ezeket a problémákat két, a hazai
környezetvédelem, és ezen belül is a települési vízgazdálkodás területén meghatározó személy
véleménye, akiket mélyinterjúk során kérdeztük a jelenlegi helyzetről (lásd 9. keretet).
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4. ábra: A települési vízgazdálkodási K+F intézményrendszere Magyarországon
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9. keret
Hogyan ítéli meg a települési vízgazdálkodás K+F területének helyzetét ma és a rendszerváltás óta eltelt időben?
(finanszírozás, pályázati rendszer, kutatóhelyek, oktatás) – Vélemények az oktatás és tanácsadás oldaláról
1. Interjúalany
Az elmúlt 10 évre vonatkoztatva a fejlett országokhoz viszonyítva rossz a helyzet. Központi forrás nagyon szűkösen áll
rendelkezésre K+F-re, a vállatoknál alig van motiváció arra, hogy a kutatás-fejlesztést ara használják fel, hogy
versenyképesek legyenek, vagy hogy a szolgáltatás olcsóbb legyen. Sokszor a felismerés is hiányzik, hogy mit kellene
csinálni, de hiányzik az átgondoltság, az előrelátás. Sajnos a szakembergárda is hiányzik, a megfelelő műszerezettség, a
K+F feltételek is. Példa: Svájcban olyan szennyvízen végzik a kísérleteket, amely a városi szennyvíztelepről érkezik,
vagyis a K+F a valós igényeken alapul. Magyarországon a felismerés sincs meg, hogy mire jó a K+F. Az új csepeli
szennyvíztisztító megépítését például semmilyen K+F nem előzte meg. Máshol az a gyakorlat, hogy egy ilyen
nagyságrendű beruházásnál már egy évtizeddel korábban elkezdik a szennyvíz összetételének vizsgálatát, kísérleteket
végeznek, megépítik az első fokozatot és modelleznek. Ezzel kb. 30% takarítható meg a költségekből. Ez a szemlélet
teljesen hiányzik.
A rendszerváltás óta hullámzó a helyzet. 1995-ig semmilyen forrás nem állt a rendelkezésre. 1998-tól az NKFP kutatási
lehetőségeket nyitott meg, kezdett a pályázattal kapcsolatos kultúra elterjedni. 2009-ben pedig az innovációs járulékhoz
eddig tett állami támogatást is meg akarták vonni. Ez a politika nagyon rövidlátó. Várhatóan a pályázati lehetőségek
jelentősen romlani fognak.
Az oktatásban formailag sok jó változás volt. A környezettudományi képzések elterjedése, a képzésekben való
megjelenése az építőmérnöki képzésben is. A vízkezelés és szennyvíztisztítás területén nem a szerkezet, hanem a
folyamatok a lényegesek. Az oktatás színvonalán van javítanivaló, mert az oktatók terhelése megnőtt.
2. Interjúalany
Hazánkban nagyon kevés pénzt fordítottak eddig kutatásra és fejlesztésre. A technológiákat pedig importáljuk. A
speciális magyarországi problémák (mint pl. az arzénes víz, a nitrátosodás, vagy azoknak a szennyvízbefogadóknak és
környékének a vizsgálata, amelyekből időszakos vízfolyásokba bocsátanak ki) nincsenek rendesen feltárva. Ami
borzasztóan hiányzik a K+F területről, az a rendszerszemlélet. Nem azt nézzük, hogy egy adott befogadó mennyire
terhelhető, hanem csak annyit, hogy a kibocsátási határérték ezen a területen ennyi meg ennyi. És a szennyvízelhelyezés
sem egy kutatott terület, ezért aztán abszolút indokolatlanul pl. a balatoni határértéket adják foszforra mindenféle
indokolás és előzetes kutatás nélkül. Összegezve kevés a pénz és nincs kitűzve az a néhány fontos területe a kutatásfejlesztésnek, ahol szükség lenne rá, ill. csak bizonyos szegmenseket vizsgálnak.
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7.2.3. Oktatás/képzés/együttműködés
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 ismeretanyag 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.
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).
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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. A vízgazdálkodás középfokú szintű képzése
jelenleg nagyon kevés középiskolában (pl. barcsi bajai, szolnoki vízügyi középiskolák) folyik,
gyakran a napjainkban divatosnak mondható környezetvédelmi képzéssel együttesen. 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 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.
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”.
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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+F-ként értékelhető feladatokat oldjon
meg, úgy hogy annak országos szinten jelentkező innovációs haszna is legyen.

7.3. Kérdőíves felmérés és mélyinterjúk konklúziói
7.3.1. Kérdőíves felmérés eredményeinek K+F+I szempontú összefoglalása
A vízi közmű üzemeltetők körében végzett kérdőíves felmérésünk célja a TVG jelenlegi
állapotának szakterületenkénti felmérése, a problémák feltárása, továbbá a végfelhasználók
számára kiemelt jelentőséggel bíró kutatási területek azonosítása volt.
A felméréssel összesen mintegy 100 víz- és csatornamű vállalatot kerestünk meg. Az üzemeltető
cégek felének csak a vízi közmű hálózatokkal kapcsolatos kérdéseket tettük fel. A cégek másik
fele az ivóvíztisztítási és a szennyvíztisztítási technológiákkal kapcsolatos kérdőíveket is megkapta
(a több ivóvíztisztító és szennyvíztisztító telepet üzemeltető nagy üzemeltető vállalatok a
kérdőíveket telepenként töltötték ki, így egy üzemeltetőtől több kérdőív is érkezett). Az összesen
kiküldött 383 db. kérdőív 51%-a érkezett vissza, összesen 40 szolgáltatótól, ami az ilyen jellegű
felméréseknél elfogadható aránynak tekinthető. A visszaérkezett kérdőívek száma
szakterületenként a következő megoszlást mutatta:
•

vízellátó hálózatok: 36 db. kérdőív (36 üzemeltető vállalat, összesen 5,6 millió ivóvízzel
ellátott lakos)

•

vízelvezető hálózatok: 35 db. kérdőív (35 üzemeltető vállalat)

•

ivóvíztisztítás: 57 db. kérdőív (21 üzemeltető vállalat, összesen 5,2 millió ivóvízzel ellátott
lakos)

•

szennyvíztisztítás és iszapkezelés: 66 db. kérdőív (19 üzemeltető vállalat)

A technológiákkal kapcsolatos kérdőívek általános K+F stratégiai kérdéseket is tartalmaztak,
melyek jól reprezentálják a meghatározó hazai üzemeltetők véleményét, hozzáállását az ágazati
kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz.
A kérdőíves felmérésünkbe bevont üzemeltetők az innovációs eredmények hazai bevezetésének
elmaradását elsősorban a pénzeszközök hiányával (a válaszadók 95%-a), illetve a lassú és
körülményes intézményrendszerrel (82%) magyarázzák. Ezen kívül számottevő problémának
tartják a jogi szabályozás bonyolultságát (35%). A legkevésbé az ötletek, vagy a személyes
érdekeltség hiányát gondolják a lemaradás okának. Az általános vélekedés szerint tehát még
létezik a magyar leleményesség és kreativitás, amit azonban a körülmények (főleg a forráshiány)
miatt nem használunk ki kellőképpen a települési vízgazdálkodás területén (sem).
A szakma nemzetközi fejlődését a hazai szakemberek leginkább a hazai konferenciákon ismerik
meg (95%), de fontos még a barátok, ismerősök által közvetített információáramlás is (55%). Az
egymás közötti kiterjedt információcserében szerepet játszanak a szakmai szervezetek, illetve az
általuk rendezett rendszeres és jól szervezett szakmai események (konferenciák, értekezletek,
versenyek). Érdekes módon a nemzetközi konferenciákon való tájékozódás szerepe csekély, a
válaszadók csupán 17%-a szerint lehetnek ezek a fórumok a szakmai fejlődés segítői.
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Ugyanennyien jelölték meg, hogy magukra vannak utalva, és ezért saját internetes vagy egyéb
információforrásokat használnak. Mindezek alapján a nemzetközi tapasztalatokat leginkább csak
közvetett forrásokból ismerik meg az üzemeltetők. Feltehetően ebben szerepet játszik a
nyelvtudás hiánya, illetve a külföldi konferenciák, szakkönyvek, folyóiratok borsos ára.
A vízi közmű vállalatok számára a hazai K+F legfontosabb intézményei az egyetemek és
akadémiai kutatóintézetek (74%). A multinacionális vállalatok nemzetközi kutatóműhelyei szerte a
világban (48%) és az országos kutatóhelyek (38%) szerepét kisebbre értékelik, a nagy cégek hazai
kutatóműhelyeinek jelentőségét pedig elenyészőnek gondolják. Az üzemeltetők nagy része nem
érzi saját feladatának a kutatást, fejlesztést; mindössze egyharmaduk jelölte meg azt, hogy a
vállalati K+F egységeknek kellene kutatást végezniük. Nyilván ez a gondolkodásmód is
tükröződik a vállalati K+F ráfordítások alacsony hányadában.
Az üzemeltetők túlnyomó többsége (74%) fontos szereplőnek tekinti a KvVM-et a hazai K+F
tevékenység finanszírozásával kapcsolatban. Ez az elképzelés azért meglepő, mert a minisztérium
kutatási célú kiadásai igencsak korlátozottak. A 2008-as költségvetésben a kutatásra előirányzott
összeg 320 millió Ft (KvVM, 2008), aminek nyilvánvalóan csak a töredéke köthető a települési
vízgazdálkodás területéhez. A megkérdezettek szerint másodsorban (48%) az NKTH-nak kellene
a kutatási feladatok pénzügyi hátterét biztosítani. Ezen kívül az NFÜ (29%) és a VKKI (27%)
merül fel, mint lehetséges finanszírozó.
A válaszadók 62%-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. 45%-uk szerint a hazai vízipar kizárólag a hazai finanszírozású
víztechnológiai K+F tevékenység eredményeinek felhasználásával tud hosszú távon
költséghatékonyan működni. Ugyanakkor az üzemeltetők csupán egyharmada szerint indokolja a
kutatásokat a sajátos hazai körülmények, amelyek között a településszerkezetet, a fogyasztói
(vízhasználati) szokásokat, a speciális nyersvíz-készletet (arzénes, ammóniumos, meleg vizek), az
ágazat alulfinanszírozottságát, a kusza tulajdoni helyzetet, illetve a sajátos szennyvízösszetételt
jelölték meg. Jelentős hányaduk (43%) úgy véli, hogy a hazai kutatások létjogosultságát a
Magyarországon olcsóbban megvalósítható K+F és a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő is
indokolja.
Az üzemeltetők a nemzetközi finanszírozású K+F tevékenységben is szükségesnek tartják a
magyar kutatóhelyek részvételét: ezt azzal indokolják, hogy szükség van a nemzetközi kapcsolatok
fenntartására (66%), amely elősegítheti a hazai problémák könnyebb megoldását is (62%).
Egyértelműen elutasítják azt az álláspontot, hogy a hazai kutatásnak érdekeltség hiánya miatt nem
érdemes a világ élvonalában maradnia, azonban közel egyharmaduk nem ismer olyan nemzetközi
finanszírozású víztechnológiai K+F projektet, amiben magyarok is részt vesznek.
A hazai kutatás-fejlesztés szerepét tehát a hazai vízi közmű üzemeltetők többsége fontosnak
tartja. Az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekre érkezett válaszok alapján azonban a válaszadókat
a K+F kérdéseknél sokkal jobban foglalkoztatják a napi üzemeltetési problémák, melyek
megoldása a legtöbb esetben nem kutatást, hanem beruházást igényel.
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7.3.2. Mélyinterjúk összefoglalása
Mélyinterjús vizsgálataink során a települési vízgazdálkodás különböző területein (oktatás, kutatás,
tanácsadás, üzemeltetés) dolgozó, vezető szakértőkkel készítettünk 60-70 perces interjút, melyek
segítségével átfogó képet kaphatunk a TVG K+F+I jelenlegi helyzetéről.
A települési vízgazdálkodás K+F+I helyzetét a szakértők általában rossznak ítélték meg. A
kutatás-fejlesztés legkülönbözőbb szegmenséből soroltak fel hiányosságokat, mint például a K+F
finanszírozási források szűkössége, a megfelelő emberi erőforrásokkal és műszerezettséggel
rendelkező kutatóintézetek hiánya stb. Problémaként fogalmazták meg, hogy a vízi közmű
üzemeltető vállalatok nagy száma miatt a rendszer elaprózódott, részérdekek mentén működik,
nem csak a fejlesztésben. Nehezíti a K+F+I koncepció kialakítását a tulajdonosi rendszer, az
önkormányzatok hozzá nem értése, az érdekellentétek. A rendszerváltás előtti két évtizedben
jelentősebb K+F+I aktivitásra emlékeztek a megkérdezettek, bár azok hatékonyságát néhányan
megkérdőjelezték. A rendszerváltás óta eltelt időre vonatkoztatva hullámzónak ítélték a helyzetet.
A hazai és nemzetközi K+F eredmények bevezetésekor tapasztalt akadályok közül kiemelték a
szakmai színvonal alacsony voltát és emiatt az adekvát megoldások felismerésének elmaradását.
A K+F források felosztásával és a prioritások meghatározásával kapcsolatban egyrészről azt
fogalmazták meg az interjúalanyok, hogy a végfelhasználóknak és a tudományos élet
képviselőinek egyaránt részt kell benne vennie. Voltak, akik az államigazgatás és az önkormányzat
képviselőit is bevonnák ebbe a körbe. Többen említették, hogy szükség lenne egy közvetítő,
koordináló szervezetre, amely akár a Nemzeti Víztechnológiai Platform is lehetne.
A kutatás-fejlesztés finanszírozására a megkérdezettek leginkább állami forrásokat látnának
szívesen. Mások az állami és nemzetközi pályázatok mellett az innovációs járulék hatékonyabb
elosztását és akár hitelkonstrukciót is javasoltak.
A mélyinterjúk alapján is megállapítható, hogy a lehetőségekhez képest a hazai kutatók nagyon
alacsony arányban vesznek részt nemzetközi projektekben. A nagy projektekben való részvételt a
vízipar nemzetközi piaca is indukálja, azonban egyes szakértők véleménye szerint vannak olyan
témák, amelyek kutatásába nem érdemes önállóan belekezdenünk (pl. membrán technológia).
A víztechnológiai K+F tevékenység letéteményeseként többféle intézményt megneveztek a
megkérdezettek. Sokszor került elő a BME és más egyetemek neve, önmagukban és cégekkel
közösen is. Többen megjegyezték, hogy a TVG K+F+I tevékenységből hiányoznak a kockázati
tőkebefektetők és a spin-off cégek.
A települési vízgazdálkodás jövőjével kapcsolatban többféle lehetőséget és veszélyt fogalmaztak
az interjú alanyok. Egyetértés volt abban, hogy hosszútávon az elérhető vízkészletek
csökkenésével kell számolni, ezért a technológiai fejlődést a takarékosság fogja motiválni.
Hosszútávon előtérbe kell helyezni a csapadékvíz gazdálkodást, és legalábbis bizonyos települési
klaszterekben meg kell valósítani a szeparált szennyvízgyűjtést és a szennyvíz újrahasznosítását.
Összességében megállapítható, hogy a „kulcsszereplők” a TVG és a TVG K+F+I jelenlegi
helyzetét meglehetősen pesszimistán ítélték meg, és pozitív változásokra legfeljebb közép- és
hosszútávon számítanak. A megkérdezettek egyöntetűen úgy vélték, hogy a K+F+I –re fordított
keretek elégtelenek, a pályázati rendszer átláthatóságát és eredményorientáltságát növelni kell.
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7.4. A K+F+I helyzetének összefoglalása (SWOT táblázat)
A hazai települési vízgazdálkodással kapcsolatos K+F+I rendszerre vonatkozó SWOT elemzés fő
pontjait a 6. táblázatban mutatjuk be.
6. táblázat: A települési vízgazdálkodási K+F+I helyzetét összefoglaló SWOT táblázat

Erősségek

Gyengeségek

A kutatás-fejlesztést és a technológiai
innovációt törvény szabályozza, a
sikeres
nemzeti
innovációs
rendszer
minden
lényeges
alkotóeleme megtalálható.
A K+F+I támogatásra fordított
összeg jelentősen nőtt az elmúlt
években.
Az EU tapasztalatok a kutatásfejlesztést finanszírozó pályázati
kiírásokba beépültek (pl. NKTH).
Még meglevő, hagyományokkal
rendelkező
(víztechnológiai,
szennyvíz-technológiai)
K+F
iskolák, még aktív, tapasztalt,
nemzetközi szinten is elismert
oktatók-kutatók.

Nem létezik Magyarországon hosszú távú, átfogó, széles körű
konszenzuson alapuló társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégia. A
folyamatosan készülő, stratégiai jellegű, országos dokumentumok és
intézkedések nem összehangoltak, kapkodva készülnek, gyakran
módosulnak. Hiányzik a szakmai megalapozás, pénzügyi
számítások, a tényleges társadalmi egyeztetés. A megfogalmazott
célok sokszor csak mechanikusan követik az Európai Bizottság
irányelveit.
Nem létezik hosszú távú, átlátható, országos TTI-politikai stratégia
(ezen belül K+F finanszírozási stratégia), hiányzik az irányítás,
koordináció. A K+F+I tevékenységet támogató TTI-politikai
intézkedések nagy száma csökkenti az átláthatóságot és ezzel növeli
a költségeket. A települési vízgazdálkodáshoz kötődő K+F
tevékenység, a források felhasználása intézményhez kötött, nincs
ágazati K+F+I stratégia.
Az országos TTI-politikai döntési rendszer szervezeti struktúrája
állandóan változik, a rendszer súlyos működési problémákkal küzd,
a szakpolitikai döntések összehangolatlanok.
Az innováció nincs a közép és felső szintű kormányzati/politikai
döntéshozók, vízmű vállalat vezetők figyelmének előterében; a
politikusok, vízi közmű tulajdonosok és szolgáltatók nem ismerik fel
a K+F+I eredmények hozzájárulását a társadalmi-gazdasági
fejlődéshez.
A K+F+I keretfeltételei (makrogazdasági helyzet, a tőkéhez (hitelhez)
jutás, a gazdasági szerkezet, a piaci verseny formái és intenzitása, a
vállalkozói kultúra jellege, a közfinanszírozású K+F szervezetek és a
vállalkozások céljai közötti alapvető eltérések) kedvezőtlenek (pl a
gazdaságpolitika
kiszámíthatatlanul,
gyakran
változik,
a
vállalkozások adminisztratív költségei magasak).
A K+F+I-t finanszírozó pályázatok döntési rendszere több éven át
megkérdőjelezhető módon működött, a rendelkezésre álló forrásokat
nem hatékonyan osztották el. A K+F pályázatok (és más
szakpolitikai eszközök és intézkedések) hatékonyságát csak
bürokratikusan (vagy egyáltalán nem) értékelik; nem lehet
megállapítani, hogy a K+F+I forrásokat mennyire hatékonyan
használták fel. A pályázatok területén túlzott a bürokrácia, a hosszú
távú kutatási források kiszámíthatatlanok, a kiírások és prioritások
gyakran változnak. A döntések, szerződés-aláírások, kifizetések
elhúzódnak. A pályázati rendszer egésze és a bírálatok
mechanizmusa nem átlátható, az adatok nem (vagy korlátozottan)
hozzáférhetőek.
A magyar nemzeti innovációs rendszer teljesítménye nemzetközi
összehasonlításban gyenge [több tucat EIS mutató, összesített
innovációs mutató (SII) alapján].
A GDP-hez viszonyított összes nemzeti K+F ráfordítás alacsony. A
települési vízgazdálkodás területét érintő K+F források nagyságáról
nem készült felmérés.
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A vállalati K+F ráfordítás alacsony (országosan és a települési
vízgazdálkodás területén is). A vízi közmű üzemeltetők, tulajdonosok
a K+F ráfordításokban (különösen az alapkutatásban) látszólag nem
érdekeltek, hiányzik a felismerés és a jó tapasztalat. A K+F
hasznosítás piaca kiszámíthatatlan. A kis- és középvállalatoknak
számító vízi közmű szolgáltatók pénzügyi helyzete, technikai
színvonala, fejlesztési lehetőségei korlátozottak. A K+F
tevékenységből hiányoznak a kockázati tőkebefektetők és az egyetem
közeli spin-off cégek.
Nemzetközi összehasonlításban kevés a frissen végzett egyetemi
hallgató és doktori hallgató, illetve az élethosszig tartó tanulásban
résztvevők aránya. Bár pontos statisztikai adatok nem állnak
rendelkezésre, a tapasztalat szerint kevés a települési vízgazdálkodás
területeivel foglalkozó kutató, oktató, PhD fokozattal rendelkező;
kedvezőtlen a kormegoszlás (40-50 éves korosztály hiányzik).
Nemzetközi divatkövetés tapasztalható a technológiai kutatásfejlesztésben: a települési vízgazdálkodás területén nincs magyar
eredetű fejlesztési irány (Hungaricum), amivel fel lehetne venni a
versenyt a nemzetközi élvonallal. Erős a nemzetközi nyomás, hogy
kész eredményeket, fejlesztéseket vásároljunk meg (pl.
ivóvíztisztítási, szennyvíztisztítási technológiák).
Nincsenek ivóvíztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák, vízi
közmű hálózatok vizsgálatára alkalmas kutatóintézetek (tapasztalt
szakember, felszereltség (laboreszközök, modell berendezések),
folyamatos finanszírozás).
A víztechnológia (szennyvíztisztítás, ivóvíztisztítás) emblematikus
figurái (kutatók, diplomások hiányoznak hazánkban (néhány
tapasztalt kutató/mérnök kivételével).
A legújabb irányvonalak, nemzetközi kutatási eredmények beépítése a
felsőoktatásba és a posztgraduális képzésbe nem elég hangsúlyos.
Korlátozott (hiányzik) az együttműködés a vállalkozások, felsőoktatási
kutatóhelyek és az államháztartási K+F intézetek között. Nincs
megfelelő tudásáramlás, szakembercsere a kutatói és gazdasági szféra
között.
Jellemző az innovatív megoldásokkal szembeni bizalmatlanság, az
ismeretek, szakképzés hiánya.
A technológiai adatok korlátozottan férhetők hozzá, a monitoring
adatok kutatási célú elemzése nem jellemző.

Lehetőségek

Fenyegetések

Platform
és
hasonló
jellegű
intézmények
(pl.
klaszterek)
megjelenése
(ágazati
K+F
irányvonalak
kijelölése
és
érvényesítése, összefogás).
Fokozottabb részvétel az EU FP,
TÉT programokban, a nemzetközi
együttműködés erősödése.

EU K+F források jelentős csökkenése vagy elapadása.
„Brain-drain” (agyelszívás).
A természettudományos pálya elismertsége, az oktatás színvonala
romlik.
A hazai szerepvállalás csökken a nemzetközi szakmai szervezetekben.
Oktatói, kutató létszám további csökkenése, a felnövekvő nemzedék
hiánya (a fiatalok tapasztalata még kevés, mire a tapasztalt kutatók
már kiesnek).
Szakmapolitikai rivalizálás erősödése a hazai piacon belül.
Megfelelő adaptálás és K+F alkalmazása nélküli külföldi technológiák
erőszakos terjesztése, aminek az intenzifikálási, átalakítási igénye
jelentős lesz.
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8. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A K+F+I stratégia módszertanát, a stratégia-formálás egyes lépéseit, logikáját az 5. fejezetben
részletesen kifejtettük. Itt annyit ismétlünk meg, hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozó SWOT
elemzés alapján meghatározott problémák azonosítása után jelöltük kis azokat a stratégiai K+F
feladatokat (8.5. fejezet), amelyek megvalósítása a célok (8.2. fejezet) eléréséhez szükséges.

8.1. A TVG és a TVG KFI problémák stratégiai összefoglalása
A települési vízgazdálkodás és az ágazat K+F+I problémáinak stratégiai összefoglalása azon
alapul, hogy a Platform 2009. évi működése során azonosított több száz nevesített probléma
közül kiválasszuk azokat, amelyek:
•

jelentős környezeti, műszaki és/vagy társadalmi kockázatokat hordoznak,

•

megoldásához szükséges költségek kiugróak és

•

jelenleg itthon nincsen elterjedt technológiai megoldásuk.

A települési vízgazdálkodáson belül a legnagyobb költségigényű és kockázatú feladat a
vagyongazdálkodás, és ezen belül a meglévő hálózatok rekonstrukciója, illetve a jelenleg épülő
hálózatok jövőbeni fenntartása. A probléma nagyságrendjét jelzi, hogy az ivóvíz hálózatok és
szennyvízcsatorna hálózatok jelenlegi rekonstrukciós igénye a becslések szerint nagyságrendekkel
haladják meg a belátható jövőben rekonstrukcióra rendelkezésre álló összes hazai fejlesztési
forrást. A paradoxon abban jelentkezik, hogy a hatalmas (becsléseink szerint mintegy 12 000
milliárd Ft újjáépítési értékű) közművagyon nagy részének (jelesül a hálózatoknak, amelyek a teljes
vagyon hozzávetőlegesen 60%-át képviselik) a jelen értékéről nem rendelkezünk megbízható
információkkal, továbbá még azt sem tudjuk, hogy ez a vagyon milyen állapotban van. Ez nem
kizárólagosan hazai sajátosság; még az olyan tehetős országok, mint az USA sem rendelkeznek
pontos nemzeti „leltárral” (NIST, 2009). Ez önmagában is jelentős gazdasági károkat okoz,
hiszen nem lehet előre jelezni a meghibásodásokat, illetve megtervezni a jövőbeni rekonstrukciót,
amelynek tulajdonképpen a módszertana is kiforratlan és/vagy elavult. A közműhálózatok
értékének és aktuális műszaki állapotának ismerete nélkül még a rövid távú fejlesztési tervek sem
nevezhetők optimálisnak.
Az elmaradásnak részben technológiai, részben pedig társadalmi okai vannak. A döntéshozók
többnyire halogathatónak ítélik a földalatti, „láthatatlan” infrastruktúra karbantartását, amihez a
jelenlegi technikai eszközök (vizsgálati módszerek, monitoring technológiák és alkalmazható
javítási anyagok és módszerek) nem megfelelőek, költségesek vagy nem állnak rendelkezésre. A
hazai vízi közmű vagyongazdálkodás különös helyzetben van és lesz az elkövetkező évtizedekben
(lásd még forgatókönyvek); az uniós támogatások gyors beáramlása erőltetett ütemű fejlesztéseket
tesz lehetővé, illetve kényszerít ki. Jól jellemzi a jövőbeni helyzetet a KVVM és NFÜ nemrégiben
kiadott közös közleménye, mely szerint az elkövetkezendő három évben kb. 160
szennyvízberuházást támogatnak, közel 1000 milliárd forint értékben. Mindez 20-30 év távlatában
egyre nagyobb teherként jelentkezik az önkormányzatok költségvetésében (önerő biztosítása az
európai uniós pályázatokhoz) és a lakosság vállán (folyamatos és állandó díjnövekedés, többek
között a fejlesztések következtében). A rekonstrukciót halogató „struccpolitika” távlatosan az
egyre gyorsabban „ketyegő közműbomba” képét vetíti elénk, műszaki és gazdasági értelemben
egyaránt.
A Nemzeti Víztechnológiai Platform víziója ennek a problémának a feloldására:
•

Új eszközök és módszerek fejlesztése, amelyek alkalmasak a hálózatok gyors és olcsó
állapotfelmérésére;
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•

Módszertan megteremtése az ivóvízhálózat biztonságos működtetéséhez (safe & secure) és
a csatornahálózat monitorozásához, ideértve a biológiai/kémiai érzékelő rendszereket, és
a korszerű szerkezetvizsgálati módszereket, amelyekkel a rendszerek és azok működése
in-situ vizsgálhatók.

•

Új, fejlett anyagok és technológiák kidolgozása és alkalmazása, amelyekkel lehetővé válik a
hálózati szerkezeti elemek gazdaságosabb javítása, rekonstrukciója, és amelyek jelentősen
meghosszabbítják a hálózatok várható élettartamát.

Az egyre gyarapodó és öregedő hálózat kérdései mellett a Platform által vizsgált további
tematikus területek (vízellátás és víztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap kezelés, kistelepülések
vízgazdálkodási kérdései stb.) lényegesen kisebb beruházási költségigényűek (10-100 milliárd
forint egyenként), ám az adott településen, régióban nem kevésbé fontosak. Az egyik
legalacsonyabb költségigényű „fejlesztési terület” a települési vízgazdálkodást szabályozó
intézményi környezet átalakítása, ahol - nem egy esetben - néhány intézmény és/vagy jogszabály
hiánya az akadálya az előremutató műszaki fejlesztések elindulásának (lásd 8.7. fejezetet).
Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy az intézményi reformok megvalósítása számos konfliktus
forrása és ezért talán az egyik legnehezebb feladatot jelenti.
A szoros értelemben vett technológiai fejlesztések területén figyelemre méltó tény, hogy az
NKTH 2009 őszén halogatva meghirdetett „vizes” témakörben (Nemzeti Technológiai Program,
2009; http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/tech-2-09/tech-2-09-091218)
gyakorlatilag az egyetlen kutatási prioritásként az arzénmentesítést nevesítik. A hazai vizek
arzénmentesítésére allokált körülbelül 200 milliárd forint sorsa azonban lényegében már eldőlt,
illetve az ezen a területen 2010-ben majdan elinduló 3 éves kutatás-fejlesztési program
befejezésekor már valamennyi arzénproblémával küzdő településen az ivóvíz arzén
koncentrációja határérték alatti kell, hogy legyen. Ez az ellentmondás egyben rámutat arra, hogy
égető szükség van átgondolt, konszenzuson alapuló K+F+I stratégiára a települési
vízgazdálkodás területén.
Az előzőekben ismertetett, legsúlyosabbnak tekinthető problémák megoldása különböző
prioritású és ütemezésű feladatok elvégzését igényli a következő 25 év során. A K+F feladatok
között elsősorban az azonnali és középtávú feladatok dominálnak. A problémák kezelése első
ránézésre is roppant bonyolult, azonban a fő dilemmát mégis az jelenti, hogy a különböző
szolgáltatási, mérnöki és gazdasági feladatok egymással szoros összefüggésben jelentkeznek.
Kezelésük alapvetően befolyásolja azt, hogy a különböző időhorizontú célokat hogyan sikerül
megvalósítani, beleértve a felkészülést a 2035 utáni célok teljesítéséhez.
A szoros kapcsolódást és a csapda-helyzetet a nagy gazdasági inerciájú és hosszú élettartamú
hálózatok jelentik, amelyek rekonstrukciója óriási összeget igényel (lásd fentebb). Ez díjképzési és
finanszírozási problémát jelent, és - ahogyan már többször hangsúlyoztuk - számos egyéb gondot
is okoz. A lecsökkent vízfogyasztás következtében súlyos bűz, korrózió, szennyvíz összetételi és
biofilm képződéssel összefüggő, másodlagos vízminőségi problémák jelentkeznek. Ezek a
gondok városi környezetben tovább gyarapodhatnak, hiszen nem kizárt, hogy a húsz évvel
ezelőtti vízfogyasztás - számos korábban részletezett ok miatt - akár harmadára-negyedére
csökkenhet és a díj növekedése mellett elérheti a 60-80 l/fő/nap értéket. Alapvető kérdés az,
hogy ilyen körülmények között a jelenlegi, pazarló, számos gondot okozó infrastruktúrát akarjuke rekonstruálni vagy sem. Az újragondolást további tényezők is indokolják. Így a jelenlegi,
centralizált rendszereinket a nem fenntartható, nyitott víz- és anyagforgalom jellemzi, ami
magától értetődően javasolja a koncepcióváltás megkezdését a háztartási vízi infrastruktúrából
kiindulva egészen a települési szintig. Az új koncepciót a szennyezések és szennyvizek szeparálása
(szürke, sárga és fekete), a visszaforgatás (különösen, ahol az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai
miatt a készletek szűkösekké válnak) és újrahasznosítás, a szennyvízösszetétel kezelés
szempontjából optimális tervezése, a nyílt anyagciklusok zárása stb. jellemzi.
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A megoldások elvileg majdnem problémamentesek lehetnek kis településeken. Új lakónegyedekre
és városrészekre a koncepció megvalósítása első lépésként elsősorban okos fejlesztéseket és PR
munkát igényel, míg öreg városközpontokra egyelőre csupán az „ötletelés” szintjén állunk. A
problémák és lehetséges megoldásaik jól elkülönítetten fognak jellemezni egyes települési
klasztereket. Így például a Budapest belső kerületeiben valószínűleg fennmarad a túlméretezett,
öreg hálózat, szemben az agglomerációs övezettel, ahol kombinált megoldások is alkalmazhatóak
(szelektív szennyvízgyűjtés, vízvisszaforgatás a hálózat egyes pontjain). Új lakónegyedekben,
lakóparkokban új koncepció szerint megtervezhetők és megépíthetők az elválasztott hálózatok és
a vízvisszaforgatás számos újszerű technológiai megoldásai.
Sokan mondhatják, hogy a felvázolt kérdéskörrel elégséges majd 25 vagy 50 év múlva foglalkozni.
Ez azonban nincs így. A gazdaság erősödésével a rekonstrukciós beruházások egyre gyarapodni
fognak és hiba lenne egy rosszul működő, elavult - 150 éves elven alapuló - rendszert konzerválni
a következő 50 évre. Kötelező ezért olyan elemzések, fejlesztések és fél-üzemi kísérletek
elvégzése, amelyek alapján egy-két évtizeden belül képesek leszünk kijelölni azt, hogy az
infrastruktúra-fejlesztéssel – különböző jellegű településeken – milyen irányban is haladjunk. A
kérdéskörre a fejezet végén még visszatérünk.

8.2. Célok, időhorizont
A Nemzeti Víztechnológiai Platform által kidolgozott hosszú távú K+F+I stratégia alapvető
célja, hogy 2035-re hazánkban létrejöhessen a fenntartható és integrált települési vízgazdálkodás.
Részletesebben ez azt jelenti, hogy a K+F+I stratégia nyomán megvalósul a korszerű,
biztonságos és megfizethető vízellátás, a fenntartható szennyvíz- és csapadékvíz gazdálkodás.
Az SKT által vizsgált időtávlat szükséges ahhoz, hogy megváltozzanak vízhasználati szokásaink,
újszerű képünk alakuljon a környezetről, hogy a „high-tech” újdonságok megjelenjenek és
elterjedjenek (lásd a membrántechnológia globális térhódítása) nagyüzemi alkalmazásban. A vízi
közművek üzemeltetésében alkalmazott technológiák is megközelítően ennyi idő alatt avulnak el.
Mindezek alapján forgatókönyveink és K+F+I javaslataink megfogalmazásakor a 2035-ös évet
tekintjük mértékadó időhorizontnak. A vízi közművek hosszú életciklusa és nagy inerciája miatt
nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy bármilyen fejlesztést vagy rekonstrukciót hajtunk végre a
Platform időhorizontján belül, az elkövetkezendő 25 év fejlesztésének hatásai (pl. amortizációs
költségei) fél évszázadon is túlnyúlhatnak. Ha elindulunk az egyik lehetséges fejlesztési úton, azzal
bizonyos jövőképeket értelemszerűen kizárunk.
A K+F+I stratégia készítésekor különböző forgatókönyvek mentén - a hajtóerőket figyelembe
véve - meghatároztuk azokat a K+F+I irányvonalakat, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a
települési vízgazdálkodás és a kapcsolódó K+F problémáinak megoldásához. Kerestük továbbá
azokat az innovációs lehetőségeket is, amelyek a hazai víztechnológiai ipar számára kitörési
pontokat jelenthetnek a nemzetközi piacokra.
A forgatókönyvek kidolgozásakor a települési vízgazdálkodás jelenlegi helyzetéből, problémáiból
(SWOT elemzések) és az azokból adódó K+F+I feladatokból indultunk ki, az elérendő célok
figyelembe vételével. Melyek ezek a célok?
•

Fenntarthatóság (különös tekintettel a vagyongazdálkodásra, a környezeti hatásokra és a
finanszírozhatóságra);

•

Egészséges ivóvíz ellátás;

•

Szennyezőanyag kibocsátás csökkentése;

•

Költség- és energiahatékonyság;
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•
•

Adaptáció az éghajlatváltozáshoz;
Társadalmi elfogadottság.

8.3. A települési vízgazdálkodási K+F+I hajtóerői és hosszú távú
forgatókönyvei
A stratégia-alkotásnál olyan globális és hazai hajtóerőket (külső tényezőket) vettük figyelembe,
amelyek hosszú távon hatnak a települési vízgazdálkodásra.
A stratégiai K+F+I irányvonalakat nem egyetlen, idealizált jövőkép mentén jelöltük ki. Az időben
változó hajtóerők várható alakulása eltérő jövőképeket (forgatókönyveket) eredményez,
amelyekből szükségképpen különböző K+F+I feladatok adódnak.
A hajtóerők és forgatókönyvek felvázolása előtt szükséges előre bocsátani, hogy a jövőképek
elemzéséhez néhány feltételnek fenn kell állnia:
•

Tartós és kezelhetetlen gazdasági válságok nem következnek be (nemzetközi és hazai
szinten sem);

•

A politikai stabilitás fennmarad és tovább erősödik;

•

A közegészségügy és a környezetvédelem változatlanul prioritás marad;

•

Nagy horderejű, váratlan események nem következnek be (háború, környezeti, nukleáris,
vagy klimatikus katasztrófa).

Ilyen feltételek között kijelölhetők azok a globális és hazai hajtóerők, amelyek nagyban
befolyásolják a hazai települési vízgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó K+F+I jövőjét.

8.3.1. Globális hajtóerők a települési vízgazdálkodásban
Öt olyan globális mozgatóerő alakítja a társadalom jövőjét, amelyekre a kormányzatok és a
társadalmak csak korlátozott és közvetett, illetve nagy időkéséssel jelentkező befolyással lehetnek:
(1) a népesedéssel kapcsolatos változások, (2) a globalizáció, (3) a környezeti problémák, (4) a
társadalmi változások és (5) a társadalom egyre erősödő technológiai függése. Ezek a tényezők
nemcsak az egyes országokra, stratégia-alkotási folyamataira, de specifikusan az egyes ágazatokra így a települési vízgazdálkodásra - is hatnak.
Változó demográfiai és populációdinamikai tényezők
A lakosság számában és összetételében minden országban, régióban jelentkeznek hosszú távú
változások, amelyek a települési vízgazdálkodásra a vízigényen keresztül hatnak. A
népességváltozás jövőbeni helyzetét két olyan tényező jellemzi, amely térben és időben is meg
fogja változtatni a vízfogyasztást: (i) csökkenő népesség és (ii) változó településszerkezet. Mindkét
tényező adaptációt követel, és fokozni fogja a már ma is érzékelhető problémákat (túlméretezett
rendszerek, térben egyre heterogénebbé váló mennyiségi és minőségi vízigények).
Világszinten a vízgazdálkodást érintő talán legnagyobb kihívás a népesség gyors növekedése.
Hazánkban a tendencia fordított: 25 éves időhorizonton a magyar népesség előreláthatóan kb. 510%-al csökken majd (KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 2009). A csökkenő népesség a
vízfogyasztók abszolút számának fokozatos redukciójával jár, ami a vízfogyasztás csökkenését
valószínűsíti a 25 éves horizonton. A demográfiai korfa szerkezete hazánkban egyre
kedvezőtlenebbé válik, többek között az elöregedés és az utódvállalás időpontjának kitolódása
miatt. Hosszabb távon az öregedő társadalom fajlagosan alacsony vízfogyasztása következtében a
vízfogyasztás további csökkenése várható a jövőben.
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A hazai nagyvárosok szerkezete átalakulóban van; agglomerációs övezetek jöttek létre, és
nagyszámú lakóparkot építenek, illetve fognak építeni. A szuburbanizáció hatásait illetően
Magyarországon viszonylag ritkák a számokkal alátámasztott tanulmányok. A Budapestről történő
kiköltözés okozta problémák elemzése (Éri, 2001) szerint a térbeli kiterjedéssel nő az útépítés és
közműfejlesztés iránti igény (az egy főre jutó vízvezeték hossz 1999-ben Budapesten 5,8 m, az
agglomerációs övezetben ezzel szemben 21,5 m, a csatornahossz Budapesten 6,2 m, az
agglomerációs övezetben 24,3 m), ami magasabb létesítési, illetve fenntartási költségeket is jelent.
Eltérő vízigénnyel és vízfogyasztási szokásokkal jellemezhető fogyasztói kör alakul ki a belső
városrészeken és a peremkerületeken, illetve az agglomerációs övezetekben (jelenleg pl. a
közműves ivóvízfogyasztás Budapesten mintegy 150 l/fő/d, Budaörsön pedig 230 l/fő/d).
Globalizáció és a nagytérségi integráció erősödése a gazdaságban
A társadalmi, politikai és kulturális határokat átívelve az országok és a társadalmak gazdaságilag
egyre inkább függenek egymástól. Egyre intenzívebb a tőke, a nyersanyagok, késztermékek, a víz
és a munkaerő globális áramlása az egykor független és szuverén entitások között, fokozva az
egymásra utaltságot. Magyarország esetében az európai uniós tagság függőséget, de egyben
szorosabb összefonódást is jelent.
A hazai gazdaság teljesítőképességét erőteljesen a világgazdasági és az európai uniós folyamatok
határozzák meg. Számos gazdasági előrejelzés arra utal, hogy a világgazdaság súlypontja
megváltozott, az euro-atlanti zónából Dél-kelet Ázsiába helyeződött át. Ezt a tényt a hosszú távú
K+F stratégia formálásakor figyelembe kellett venni.
EU-s csatlakozásunkkal a települési vízgazdálkodás területén jelentős fejlesztési, beruházási
támogatások váltak elérhetővé, melyek felhasználási hatékonysága alapvetően meghatározza az
ágazat jövőjét. Ezek a nagy fejlesztési források - különösen az infrastrukturális beruházások
területén - felkészületlenül érték az önkormányzatokat és a források elosztására létrehozott
központi költségvetései szervezeteket is. A szakmailag indokolható prioritások mellett gyakran
politikai szempontok is érzékelhetőek.
Az Európai Unióban kialakult a települési vízgazdálkodást szabályozó környezet-politika és a
hosszú távú célokat is előíró/megfogalmazó jogrendszer (VKI, direktívák, vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés stb.). Az elmúlt öt év hazai európai integrációs tapasztalatai azt bizonyítják, hogy hazánk
akadozva volt csak képes adaptálni intézményrendszerét, hatóságait, kommunikációs eszközeit
(pl. egyedi határértékek, derogáció) a változásokhoz. Az EU Víz Keretirányelv és az ahhoz
kapcsolódó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés az utóbbi években domináns hajtóerőként működik a
hazai települési vízgazdálkodásban. A kapcsolódó direktíváknak való megfelelés
(alapintézkedések) és a kiegészítő intézkedések többek között a vízi közmű infrastruktúra
fejlesztését, a víztechnológiák hatékonyabbá tételét, a szennyezőanyag kibocsátások csökkentését
célozzák meg. A vizek jó állapotának eléréséhez vezető folyamatok sebessége, az intézkedések
hatékonysága a települési vízgazdálkodás, és a települési vízgazdálkodási K+F+I jövőképét is
befolyásolja.
Súlyosbodó környezeti problémák
A természeti erőforrások hozzáférhetősége és az egyre súlyosbodó környezeti problémák
(éghajlatváltozás, levegő-, víz- és talajszennyezés) újraformálják a társadalmak és az emberek
mindennapi életét. A környezetvédelmi problémák jellegéből adódóan a problémák felismerése, a
társadalmi reakciók és a politikai-intézményi megoldások megszületése között gyakran több
évtizedes időkésés figyelhető meg (DDT története, ólomozott benzin, stb.).
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A globális felmelegedés, a kimerülő kőolaj- és földgázkészletek, a felívelő energiaárak és a
fogyatkozó ivóvíztartalék hatásai olyan problémák, amelyek új, zöld iparágakat teremtenek és az
alternatív, megújuló energiaforrások térnyerését, illetve a víz felértékelődését eredményezik. Az
energia- és anyag-takarékosság, és a megújuló energia-források minél szélesebb körű hasznosítása
egyre fontosabbá válik a víztisztítási, szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiákban is.
A felmelegedés és a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedése a vízgazdálkodás
egyik meghatározó külső hatótényezője. Az éghajlatváltozás hatására a rendelkezésre álló
vízkészletek időben és térben előnytelenül változnak, részben potenciális károkat (pl. árvizek),
részben korlátokat (aszályos, vízhiányos időszakok) jelentenek. Az éghajlatváltozás számos
ponton közvetlenül kapcsolódik a települési vízgazdálkodás műszaki rendszeréhez, ugyanakkor a
gazdaságon, a fogyasztói szokásokon/igényeken keresztül közvetve is hatással van arra. A
szaporodó természeti katasztrófák, hosszan tartó kánikulák stb. már napjainkban is kiváltottak
bizonyos társadalmi adaptációt. Hazánkban a klímaváltozással kapcsolatban az alkalmazkodás
szükséges feltételei létrejöttek (NÉS 2007), azonban a konkrét intézkedések, a megvalósítás fázisa
még nem kezdődött el érdemben.
Társadalmi változások
Az információs társadalom megteremtése közel két évtizede európai uniós prioritás. Korunk az
információ-technológiai forradalom kora, melyben az innovációs ciklusok hossza néhány évben
mérhető. Az új típusú információáramlás egyes elemei a települési vízgazdálkodásban is
megjelentek (fogyasztói kapcsolatok, on-line szolgáltatások, irányítástechnika, SAP-rendszer stb.).
A társadalom és a gazdaság innováció iránti fogékonysága sokat vitatott kérdés (nincsenek
elfogadott mérőszámai). A magyar kreativitás közkeletű legendáját azonban csaknem az összes
olyan mutató cáfolja, amely a K+F+I rendszer hatékonyságát jellemzi (lásd 7.1. fejezetet).
A lassú, többnyire generációváltást igénylő szemléletátalakulás során növekedni fog a magyar
társadalom környezettudatossága, személyes felelősségérzete az erőforrások (víz,
energiahordozók) takarékos használatában. Mindez azonban inkább szociológiai, pedagógiai és
pszichológiai kérdés, nem pedig műszaki tartalmú. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy a
„környezetvédő” magatartás feltételez bizonyos jövedelmi szintet is.
A társadalom erősödő technológiai függése
A gazdasági fejlődéssel együtt gyorsuló ütemben születnek új termelési technológiák, új
szennyezőanyagokat, új költségeket és új elvárásokat (emisszió-csökkentési technológiákat) hozva
magukkal. Az Európai Unióban az elmúlt másfél évtizedben a vegyi anyagok, és ezen belül is a
környezetre veszélyes anyagok termelési ütemének növekedése meghaladta az EU GDP
növekedési ütemét, és ez a tendencia folytatódni fog.
A növekvő technológiai függés következtében egyre inkább követelménnyé válik a közüzemi
szolgáltatások megszakítás nélküli rendelkezéssé állása (pl. vízellátás, elektromos energia ellátás,
távközlés stb.).

8.3.2. Települési vízgazdálkodási forgatókönyvek elemzésénél figyelembe vett
hajtóerők
A fent említett globális hajtóerők különböző súllyal érvényesülnek a települési vízgazdálkodásban
(és a kapcsolódó K+F+I területén). A lehetséges forgatókönyvek elemzéséhez a következő
hajtóerőket emeljük ki:
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•

Gazdaság (GDP változás);

•

EU források lehívása, VKI / vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósítása;

•

Vízi közmű infrastruktúra rekonstrukciós igénye;

•

Vízfogyasztás;

•

Energia- és nyersanyag árak;

•

Éghajlatváltozás;

•

Innovációs környezet;

•

Export lehetőségek.

A hajtóerőket áttekintve, a gazdaság teljesítőképessége az egyik legfontosabb hatótényező a
települési vízgazdálkodásban, az infrastrukturális fejlesztésekben és a K+F+I területén. A
világgazdasági és nemzetgazdasági folyamatokat nem célunk elemezni, ezért a várható gazdasági
változásokat nagyon leegyszerűsítve a GDP változásán keresztül indikáljuk.
Hazánkban a települési vízgazdálkodási infrastruktúrán belül az ivóvíztisztítás és különösen a
csatornázás és a szennyvíztisztítás intenzív fejlesztése az európai uniós forrásokhoz köthető. A
jelenlegi és jövőbeni fejlesztések ütemét, mértékét meghatározza a rendelkezésre álló források
hasznosulása. A fejlesztések részben az EU Víz Keretirányelv teljesítéséhez, részben pedig a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósításához kötődő intézkedések mentén zajlanak, illetve
számos egyéb direktíva és jogszabály határozza meg a peremfetételeket.
A jelenlegi műszaki rendszerek (vízi közmű hálózatok, ivóvíztisztító és szennyvíztisztító telepek)
állapotát, hatékonyságát már a múltban is jelentősen befolyásolta a közműves vízfogyasztás
mértéke. A vízfelhasználásban történő jövőbeli változások akár olyan mértékűek is lehetnek, ami
ellehetetleníti a jelenlegi közműrendszerek működtetését. A vízfogyasztások drasztikus változása a
K+F prioritásokat is megváltoztathatja: új típusú műszaki rendszerek kiépítése válhat
szükségessé, ami speciális fejlesztési és innovációs igényeket támaszt, amelyek egyben a
fenntarthatósági kritériumoknak is megfelelnek.
A települési vízgazdálkodási rendszer elemei közül több - jóllehet eltérő mértékben - érzékeny az
időjárásra, az éghajlati változékonyságra. Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése a jövő
vízgazdálkodásának egyik kritikus kérdése, azonban az éghajlatváltozás mértéke hosszú távon
nem ismert pontosan, ezért a hatásokat is csak különböző forgatókönyvek szerint tárgyalhatjuk.
Az energia- és nyersanyagárak növekedése (kiegészülve a megfelelő energia- és
hulladékgazdálkodási politikával) egyre inkább kikényszeríti az energiatakarékos technológiák
alkalmazását az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, illetve iszapkezelés területén is.
A hajtóerők által okozott hosszú távú változások prognózisa számos ponton bizonytalansággal
terhelt. A K+F+I stratégia készítésekor különböző forgatókönyveket elemezve határozunk meg
lehetséges K+F+I feladatokat.

8.3.3. Forgatókönyvek 2035-ig
Az előző fejezetben kiemelt hajtóerők hosszú távú alakulása nehezen számszerűsíthető és
bizonytalanságokkal terhelt, ezért a forgatókönyvekben sokkal inkább törekedtünk kvalitatív, de
reális jövőképek felvázolására, amelyek mentén sarkítottan mutathatók be az eltérő fejlődési
pályák következményei.
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A TVG K+F+I hosszú távú stratégiájának kialakításához egyszerűen kezelhető, robosztus
jövőkép elemző módszert választottunk. Ennek során a 8.3. fejezetben ismertetett hajtóerők
várható változásait vettük figyelembe oly módon, hogy az egyes forgatókönyvek és
következményeik karakteresen elváljanak egymástól.
A lehetséges forgatókönyvek közül három jellegzetesen különbözőt (lásd 7. táblázatot)
választottunk, melyek cselekvési tere és prioritásai is markánsan eltérnek egymástól:
•

1. forgatókönyv: „Átlagos”

•

2. forgatókönyv: „Kisebb, öregebb, szegényebb”

•

3. forgatókönyv: „Melegebb, szomjasabb, gazdagabb, innovatívabb”

Előrebocsátjuk, hogy az alábbiakban bemutatott „átlagos” forgatókönyv bekövetkezését tartjuk a
legvalószínűbbnek. A további forgatókönyvek ennél kedvezőbb (optimális) és kedvezőtlenebb
(pesszimális) változásokat tükröznek, amelyeknek azonban a bekövetkezésének valószínűsége az
átlagosénál alacsonyabb.
7. táblázat: A hajtóerők alakulása az egyes forgatókönyvekben
Hajtóerők

átlagos ütemű
növekedés

2.
forgatókönyv
„Kisebb,
öregebb,
szegényebb”
kisebb mértékű
növekedés

3. forgatókönyv
„Melegebb,
szomjasabb,
gazdagabb,
innovatívabb”
nagyobb mértékű
növekedés

átlagos ütemű

kisebb mértékű

nagyobb mértékű

átlagos
növekedés

növekvő
elmaradás

csökkenő elmaradás

kismértékű
csökkenés
átlagos
növekedés
átlagos
átlagos
átlagos

drasztikus
csökkenés
átlagos
növekedés
átlagos
kedvezőtlenebb
kedvezőtlenebb

1.
forgatókönyv
„Átlagos”
Gazdaság (GDP változás)
EU források lehívása, VKI /
VGT megvalósítása
Vízi közmű infrastruktúra
rekonstrukciós igénye
Vízfogyasztás
Energia- és nyersanyag árak
Éghajlatváltozás
Innovációs környezet
Export lehetőségek

növekedés
nagyobb mértékű
növekedés
nagyobb mértékű
kedvezőbb
kedvezőbb

1. Forgatókönyv: Jelenlegi trendek és előrejelzések szerinti forgatókönyv –
„Átlagos”
Gazdaság (GDP változása)
•
•

A legtöbb gazdasági előrejelzés szerint Magyarországon 2010-től vagy 2011-től
kezdődően mintegy évi 2% GDP növekedésre számíthatunk közép-hosszú távon (kb.
2020-ig). Utána feltételezhetünk ennél nagyobb növekedést.
A jelenlegi válságot követő konszolidálódás után a növekedés következtében a hazai
középosztály életszínvonalának kismértékű növekedése várható.
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•

A gazdasági problémák enyhülésével 2015 után a kistelepülések csatornázási és
szennyvíztisztítási igénye felerősödik. 2015-ig az EU szennyvíz-direktíva teljesítése
érdekében a 2000 lakosegyenértéknél (LE) nagyobb települések és agglomerációk döntő
hányadán megvalósulnak a csatornahálózati és szennyvíztisztító telepi beruházások. A
nagyobb vízszennyező források megszüntetése után a központi támogatások hangsúlyai
eltolódnak a kistelepülések vízgazdálkodási problémáinak megoldása felé (2000 LE alatt).

EU források hatékony lehívása, VKI / vízgyűjtő gazdálkodási tervezés megvalósítása és
végrehajtása
•

•

•

2015-ig a lehetséges EU támogatások mintegy 70%-át felhasználjuk az ágazatban, utána
azonban ezek a lehetőségek valószínűleg minimálisra csökkennek. A vízgyűjtőgazdálkodási tervezés kapcsán nyílhatnak meg további - a vízi közmű infrastruktúra
fejlesztésére is felhasználható - források. A kutatási keretprogramban való erőteljesebb
részvétel visszahat a víziparra is, ez az infrastruktúrát egy-egy jelentősebb fejlesztés vagy
innováció gyakorlatba ültetésén keresztül érintheti, amely példaként szolgálhat az
innovációs folyamat hatékony működtetéséhez.
A Víz Keretirányelv által 2015-ig kitűzött cél a vizek a jó ökológiai állapotának elérése
Európa több országában, így Magyarországon sem fog határidőre teljesülni. A
tagállamokban megvalósuló beruházások nyomán azonban mindenhol várható a
vízminőség lassú és fokozatos javulása. A folyamatosan növekvő csatornaellátottság miatt
az összegyűjtött szennyvizek mennyisége a továbbiakban is növekszik. A szennyvízhozam
növekedési ütemével a szennyvíztechnológiai szennyező/tápanyag eltávolítás nem
biztosan tud lépést tartani, és ha így van, nő a felszíni vizek szennyezőanyag terhelése. A
kis vízfolyásokon az alacsony hígítás miatt megnövekedett szennyezőanyag terhelés a
vízminőség romlását is okozhatja.
Hosszú távon bizonyosan megvalósulnak az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben
megfogalmazott alapintézkedések és a kiegészítő intézkedések egy része. A Víz
Keretirányelv hazai bevezetéséhez kapcsolódó alap- és kiegészítő intézkedések összes
költsége mintegy 2500 milliárd forintra tehető. Az európai víztechnológiai platform
előrejelzései szerint a Víz Keretirányelv céljainak megvalósítása Európában összességében
300 milliárd USD költséget képvisel (WSSTP, 2005; SAM 2004).

Vízi közmű infrastruktúra rekonstrukciós igénye
•

•

Néhány évtizeden belül olyan mértékűvé válnak a rekonstrukciós elmaradások, ami már a
vízi közművek biztonságos és folyamatos működését veszélyeztetheti. A rekonstrukciót
már nem lehet tovább halogatni (kb. 2020-2030 között), ezért kényszerűen előtérbe kerül.
Az állami szerepvállalás elkerülhetetlenné válik, de az állami-önkormányzati-üzemeltetőifogyasztói teherviselés a rekonstrukció költségeiben valószínűleg hosszú gazdaságpolitikai viták eredményeként születik meg.
A rekonstrukció, az új infrastruktúra, a teljes költségmegtérülés elvének érvényesítése
folyamatos vízdíjemeléshez vezet. Mindez előrevetíti egy feszültséggel terhes, de átmeneti
időszak létrejöttét (2015-2020), amikor a vízdíjak emelkedése és abszolút mértéke
szükségképpen meghaladják a GDP növekedését, illetve a lakosság teherbíró képességét.

Vízfogyasztás
•

Országos átlagban a vízfogyasztás csökkenése várható, az alábbi tényezőkhöz köthetően:
o A reálkeresetek növekedésénél nagyobb ütemű vízdíjemelkedés;
o A népesség csökkenése és öregedése;
o Víztakarékos technológiák további elterjedése.
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•

•
•
•
•

A fővárosban és a megyeszékhelyeken megvalósuló beruházások hatására, illetve a teljes
költségmegtérülés elvének alkalmazása miatt a közműdíj jelentősen nő, emiatt a
vízfogyasztás akár 20-30%-kal csökken már 2020-ig. Ugyanezeken a helyszíneken
jelentkezik a legnagyobb rekonstrukciós igény, tovább növelve a vízdíjakat.
A községek, falvak már ma is alacsony (50-60 l/fő/nap) vízfogyasztása a díjnövekedések
hatására legfeljebb 5-10%-kal csökkenhet.
A kistelepüléseken valószínűleg tovább folytatódik az a tendencia, hogy újszerű
(csapadékvíz visszaforgatás) és alternatív (visszatérés a kutakhoz) vízbeszerzési források
felé fordul a figyelem.
Az eddig nem csatornázott településeken a csatornázás vagy egyedi szennyvíztisztítás
megvalósulása miatt a vízfogyasztás megnő.
Az agglomerációs terjeszkedés lassan, de folytatódik: leválások várhatók a meglévő
ivóvízhálózatokról, új rendszerek épülnek, lehetőséget teremtve az új típusú (innovatív)
rendszerek bevezetésére. Ez azonban nem a fejlődés fő irányát jelenti a 2030-as
időhorizonton.

Energia és nyersanyag árak
•

•

A fosszilis tüzelőanyagok árának jelenleg tapasztalható hektikus változásait követően nem
számítunk jelentősebb és váratlan árváltozásra a következő 25 évben. Az európai
előrejelzések a kőolaj árának hosszú távú, mérsékelt emelkedését valószínűsítik (European
Commission, 2008). Jelenleg a kőolaj ára az előrejelzésekhez képest olcsóbb, a 2007-ben
készített 20 éves előrejelzés maximumának kétszereséért (~140 $) kereskedtek a „fekete
arannyal” 2008 nyarán.
Az előrejelzés szerint 2030-ban továbbra is a kőolaj marad a legfontosabb
energiahordozó, bár aránya – hasonlóan a szilárd és nukleáris energiahordozókéhoz –
némileg csökken a jelenlegihez képest. A megújuló energiák felhasználásának aránya
folyamatosan nő, a földgáz aránya nő, majd stagnál.

Éghajlatváltozás
•

•

A hazai éghajlat az IPCC „szokásos üzletmenet” szerinti (BAU) klímaforgatókönyveket
követi, amely szerint az 1,0 °C-os globális felmelegedés várhatóan 2025-re következik be.
Magyarországon éves átlagban a globális átlagnál nagyobb mértékű melegedés várható.
Hazánkban és a hazánkba belépő jelentős vízfolyások vízgyűjtőin várható éghajlatváltozás
főbb vonásai a következők:
o az éghajlat melegebbé és szárazabbá (aridabbá) válik;
o a felszíni vizek éves átlaghőmérséklete növekszik és a nyári havi
középhőmérsékletek ennél is nagyobb mértékben nőnek (pl. a Duna éves
átlaghőmérséklete az elmúlt 40 évben 1 °C-kal, augusztusi átlaghőmérséklete
mintegy 2,5 °C-kal nőtt);
o 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;
o növekszik az aszályos (vízhiányos) időszakok gyakorisága és hossza;
o a hőmérsékleti szélsőségek (pl. a hőhullámok) gyakorisága és intenzitása
növekszik;
o a nagyintenzitású csapadékok gyakorisága és intenzitása várhatóan növekszik.
Az éghajlatváltozás hatására hazánkban a hasznosítható felszíni és felszín alatti vízkészlet
csökken, növekszik a vízkészletek kihasználtsága, a vízfogyasztók közötti versengés a
vízért, romlik a vízellátás biztonsága.
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•

Az alacsony hígulású vizek minősége romlik, főleg a nyári kisvizek idején, ami
kikényszerítheti a bebocsátott szennyvizek fokozottabb tisztítását, a határértékének
módosítását.

Innovációs környezet
•
•
•
•

Hazánkban várhatóan a társadalom innováció-érzékenysége nem fog jelentősen
megváltozni az elkövetkező évtizedben.
A lisszaboni stratégiának megfelelően a központi költségvetésből eredő K+F ráfordítások
folyamatosan, de csak lassan növekednek. Az összes ráfordításon belül az ipari hányad
növekszik, hasonlóan a fejlett tagállamok helyzetéhez.
A társadalom környezettudatossága a bővülő ismeretekkel és jövedelmi színvonallal
párhuzamosan lassan, de határozottan növekszik.
A lassan növekvő és stabilizálódó gazdaság lehetőséget teremt a jog- és adórendszer,
továbbá a nagy állami elosztórendszerek tartós változatlanságához. Ez a fokozatosan
kiépülő kiszámíthatóság fontos feltétele az innovációnak, amelyhez hosszútávon jelentős
gazdasági erőket kell lekötni.

Export lehetőségek
• Néhány hazai vállalat kínai megjelenése is jelzi a távol-keleti vízi közmű piacok növekvő
fontosságát, ugyanakkor azt is, hogy jelentős állami segítség nélkül hazai KKV nem tud
megjelenni ezeken a piacokon.
• Jelenleg, és várhatóan a közeljövőben is csupán egy-egy transznacionális vállalat használja
ki az export lehetőségeket a fejlődő országok felé, de ágazati vagy nemzetgazdasági
szinten ez nem hoz jelentős hasznot.
• Szinte az összes transznacionális vállalati és a fejlett országok nemzeti kereskedelmi
stratégiáinak „kötelező” eleme a kínai és indiai jelenlét és terjeszkedés. Ebben a
tekintetben Magyarországon érdemi stratégia - tudomásunk szerint - nem született.
• A közelünkben levő, tőlünk délre fekvő európai területeken minden klímaforgatókönyv
erősödő vízhiányt prognosztizál. Ez hazánkban víz- és technológiaexport lehetőségként
jelenhet meg.

2. Forgatókönyv: „Kisebb, öregebb, szegényebb”
Gazdaság (GDP változása)
•
•

•
•

A gazdaság tartósan stagnál vagy az átlagos forgatókönyvben előrejelzettnél alacsonyabb
szintű GDP növekedéssel jellemezhető.
A társadalom jelentős rétegei tovább szegényednek, miközben a magas jövedelemmel
rendelkező lakosok száma csökken. Ennek következtében országos átlagban csökken a
társadalom teherviselő képessége, csökken a fizetési hajlandóság, nőnek a közüzemi
adósságok. A közműszolgáltatások kényszerfeltételeit meg kell változtatni (pl. jogszabályi
változtatások a nem-fizetők kezelésére), illetve újszerű fogyasztói kapcsolatokat kell
kialakítani (vízdíj behajtás, megszaporodó lakossági panaszok kezelése).
Szemben az „átlagos” forgatókönyvvel, a kistelepülések vízgazdálkodási problémáinak
megoldására nem fognak központi források rendelkezésre állni.
A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatására a társadalmi szegregáció felerősödik, a
szolidaritás csökken, szegénynegyedek („slumok” és „favellák”) megjelenése és terjedése,
potenciális járványgócok kialakulása várható).
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EU források hatékony lehívása, VKI / vízgyűjtő gazdálkodási tervezés megvalósítása és
végrehajtása
•
•

Önerő hiányában nem tudjuk eléggé kihasználni a támogatási lehetőségeket és ezért az új
beruházások üteme jelentősen lelassul.
A szennyvízre és ivóvízre vonatkozó direktívák követelményeit határidőre nem tudjuk
maradéktalanul teljesíteni, ez uniós szankciókat von maga után. Az országos vízgyűjtőgazdálkodási tervekben megfogalmazott alapintézkedések és kiegészítő intézkedések sem
valósulnak meg maradéktalanul, aminek hosszútávon jelentős és negatív közegészségügyi
(víz okozta betegségek, járványok időszakos, megjelenése) és környezet-egészségügyi
hatásai lehetnek.

Vízi közmű infrastruktúra rekonstrukciós igénye
•

A rekonstrukciós elmaradás fokozódik, és emiatt a közművek jelenlegi rendszere egyre
kevésbé fenntartható, a gyakoribbá váló üzemzavarok, csőtörések gazdasági kára egyre nő,
jelentős hálózati veszteségek, vagy a csatornahálózatokban beszivárgás jelentkezhet, és a
kárbiztosítások megszűnnek. A forráshiány csak a legszükségesebb (ivóvíz-hálózati)
rekonstrukciós munkálatokat engedi meg, a szennyvízelvezető hálózatok rekonstrukciója
másodlagossá válik.

Vízfogyasztás
•
•

•

•

A vízfogyasztás az „átlagos”-hoz képest jobban csökken, a víztakarékosság gazdasági
kényszerré válik minden fogyasztói szegmens számára.
A drasztikusan csökkenő vízfogyasztás következtében a jelenlegi ivóvíztisztítási
technológiák és ivóvízellátó hálózatok alkalmatlanná válnak a közegészségügyi
szempontoknak megfelelő minőségű vizet biztosítására a hálózati vízminőség-romlás
következtében. A szegényedő társadalom ezt a tényt kényszerűen tudomásul veszi, hiszen
hiányoznak az adaptációhoz szükséges központi, regionális és helyi erőforrások.
Az alacsony vízfogyasztás következtében a szennyvízcsatorna hálózatban már ma is
jelentkező gondok (bűz, korrózió, reaktorszerű működés) tovább fokozódnak. Mivel
rekonstrukció nem várható, olcsó, innovatív megoldások szükségesek a problémák
enyhítésére.
A növekvő és egyre nehezebben behajtható vízdíjak és a növekedő tartozások miatt egyre
kevésbé gazdaságos és profitábilis az üzemeltetés, részben ennek hatására a reprivatizáció
esélyei megnőnek.

Energia és nyersanyag árak
•

A gazdaság teljesítőképessége miatt az energia- és nyersanyag-árak változásaira adható
adaptációs technológiai válaszok kevésbé hatékonyak. A fajlagos energiaárak elérhetik azt
a határköltséget, ami az alacsony beruházási és üzemelési költségű (bár alacsony
technológiai színvonalú) rendszerek széleskörű elterjedéséhez vezet.

Éghajlatváltozás
•

Az átlagos forgatókönyvben prognosztizált éghajlatváltozás mértéke azonos, azonban
gazdasági korlátok miatt annak hatásait kevésbé leszünk képesek tompítani.

Innovációs környezet
•

A beszűkülő gazdasági mozgástér nem teszi lehetővé az innovációs igények érvényre
jutását, illetve a zsugorodó gazdaságban nem jelenik meg innovációs kereslet.
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Export lehetőségek
• A szegényedő társadalom kényszerűen a saját gondjainak megoldása felé fordul.

3. Forgatókönyv: „Melegebb, szomjasabb, gazdagabb, innovatívabb”
Gazdaság (GDP növekedés)
•
•

Az „átlagos” forgatókönyvben prognosztizáltat meghaladó GDP növekedés, amely együtt
jár az európai integráció fokozódásával, a tőkebeáramlás növekedésével és az ipari
termelés megélénkülésével. Mindennek következtében a munkanélküliség csökken.
Ebben a forgatókönyvben jutunk a legközelebb a lisszaboni célokhoz, de valószínűen
ebben az optimista változatban sem érjük el a GDP arányosan 3%-ot elérő K+F
ráfordítást.

EU források hatékony lehívása, VKI / vízgyűjtő gazdálkodási tervezés megvalósítása és
végrehajtása
•
•

A közeljövőben rendelkezésre álló EU források közel 100%-át lehívjuk, ezáltal egy gyors
ütemű infrastrukturális fejlődés valósítható meg, melynek magasabb közterheit
könnyebben viseli a gazdagabb társadalom.
Az EU intézményi beágyazottság nő (megfelelünk az EU elvárásoknak, és ki tudjuk
használni az EU nyújtotta lehetőségeket, befektetőként jelenünk meg az újabban társuló
országokban). A vízgyűjtő gazdálkodási tervezés intézkedései az előírt ütemnek
megfelelően valósulnak meg.

Vízi közmű infrastruktúra rekonstrukciós igénye
•

10-15 év távlatában lehetővé válik a hálózat rekonstrukciós program fokozatos elindítása
(nagyobb állami szerepvállalást és nagyobb gazdasági teherbíró képességű lakosságot
feltételezve).

Vízfogyasztás
•
•

•
•
•

Országos átlagban a lakossági és ipari vízfogyasztás növekszik, a luxus vízfogyasztással
(golfpályák, strandok, rekreációs vízhasználatok) együtt, melyet felerősít a klímaváltozás
miatti vízfogyasztás növekedése (város hűtése locsolással).
Az agglomerációs terjeszkedés miatt térben heterogénebbé válik a vízfogyasztás egy
rendszeren belül. Az agglomerációs övezetekben élő, nagy vízfogyasztású, magasabb
jövedelmű lakosság egyazon hálózatot használ az alacsony vízfogyasztású és jövedelmű
belvárosi, elszegényedő lakossággal. Valószínűsíthetően a közigazgatás, közintézmények
jelentős része is az agglomerációban lesz vízfogyasztó.
Nagyvárosi vízfogyasztásban az országos átlagot meghaladó mértékű növekedés
előrejelzéséből adódóan a hazai vízfogyasztás 2030 körül eléri az EU jelenlegi átlagos
vízfogyasztási szintjét (150 l/fő/d).
A vízfogyasztás csökkenését eredményezheti a víztakarékos szaniterek széles körű
elterjedése és/vagy jogszabályban is rögzített kötelező használata (emissziók szabályozása
a háztartások szintjén).
A klímamenekültek 2020-tól kezdődően potenciálisan megjelennek hazánkban –
vízfogyasztóként is.
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Energia és nyersanyag árak
•

A gazdaság teljesítőképessége miatt az energia- és nyersanyag-árak változásaira
hatékonyak technológiai válaszok adhatóak, amely hazai innovációs erőforrások
megteremtését igényli.

Éghajlatváltozás
•

•

•

Ebben a forgatókönyvben az IPCC BAU forgatókönyvénél nagyobb mértékű
felmelegedéssel számolunk; az előnytelen klimatikus hatások kifejezettebbekké válnak
(időszakos/lokális vízhiány gyakorisága nő, száraz periódusok, kisvízhozamok gyakorisága
és
tartóssága
nő,
vízminőség
romlás,
új
szennyezőanyagok
és
mikrobiológiai/humánegészségügyi kockázatok megjelenése). Azonban ezeket a
megnövekedett kockázatokat a gazdagabb társadalom az innovációval hatékonyan kezelni
képes.
A mezőgazdasági vízigény a klímaváltozás miatt megnő (nagy területeken már ma sem
fenntartható a felszín alatti vizek öntözési célú használata), mely öntözéstechnológiai
és/vagy biotechnológiai (pl. génmódosított szárazságtűrő növények) fejlesztési igényt
gerjeszt.
Az egyre költségesebben és egyre kevésbé rendelkezésre álló vízkészletek okán
szükségessé válik a vízvisszatartás a vízgyűjtőkön, körforgás zárása, vízvisszaforgatás,
újrahasznosítás, kaszkád elv alkalmazása, a növekvő víztározási igények kielégítése,
amelyhez a csapadékvíz-hasznosítás, lefolyás-szabályozás műszaki feltételrendszerét is
meg kell teremteni.

Innovációs környezet
•
•

A társadalom innovációs érzékenysége és környezettudatossága növekszik, ez egyaránt
jelentkezik a korszerű oktatásban, a következetesen támogatott innovációs láncban, amely
technológiai áttöréseket eredményezhet.
A kedvező világgazdasági folyamatok miatt várhatóan a nemzetközi egyezmények
kötelezettségei szigorodnak; várhatóan a CO2 kibocsátás csökkentés jelentősége megnő,
ami kedvez az alacsony CO2 kibocsátású technológiák elterjedésének, illetve elősegíti az
alkalmazkodást a kvótakereskedelem korlátaihoz.

Export lehetőségek
• A gazdasági lehetőségek kiszélesedésével a technológia export feltételei is javulnak, és az
általánosan javuló világgazdasági környezetben az újszerű, innovatív technológiák
kereslete fokozódik. Ezek megteremtéséhez ebben a forgatókönyvben jelentős állami
támogatásokkal számolhatunk.

8.4. Stratégiai K+F területek és kutatási feladatok
A települési vízgazdálkodási ágazat hosszú távú céljaiból eredően hét stratégiai K+F területet
határoltunk le:
1. Vízi közmű vagyon fenntarthatósága (hálózat-rekonstrukció, új és korszerű anyagok
alkalmazása, új típusú infrastruktúra);
2. Egészséges ivóvízellátás;
3. Kibocsátás csökkentés;
4. Energia- és anyagtakarékosság (racionalizálás) és a bioenergia növekvő arányú
alkalmazása;
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5. TVG műszaki rendszereinek és intézményrendszerének költséghatékonysága;
6. Az éghajlatváltozás települési vízgazdálkodásra gyakorolt hatásainak feltárása és adaptáció
a változásokhoz;
7. Társadalmi elfogadottság (gazdaság- és társadalomtudományi kutatások).
A SWOT elemzésekben azonosított gyengeségek és fenyegetések alapján meghatározott, jelenlegi
és a jövőbeni potenciálisan megjelenő problémák jellege és mértéke az egyes TVG jövőképek
sajátságaiból adódóan különböző lesz. Ebből következően különböző forgatókönyvek
megvalósulása esetén különböző K+F igények és lehetőségek merülnek fel, ezért a SWOT
elemzésekből adódó K+F+I feladatok listáját a különböző TVG jövőképeknek megfelelően
szűkítettük. Az átláthatóság érdekében a problémákat összevontuk és a stratégiai kutatási
feladatokat táblázatos formában, csoportokba rendezve mutatjuk be.
A 8-14. táblázatokban megnevezzük a stratégiai területeken belüli feladatcsoportokat. Itt megadjuk
az ütemezést is (mikorra kellene megvalósulnia az adott K+F+I feladatnak). Az ütemezésben az
alábbi időhatárokat alkalmaztuk:
A: azonnali (2015-ig),
K: középtáv (2025-ig),
H: hosszú táv (kb. 2035).
Fenti ütemezés olyan idealizált esetet vesz figyelembe, amikor a rendelkezésre álló pénzügyi
források, szaktudás és innovációs környezet lehetővé teszi az összes azonosított K+F feladat
megvalósítását az ideális stratégia szerinti ütemezésnek megfelelően.
A táblázatokban megjelöljük (+) azokat a K+F feladatokat, amelyeket az egyes forgatókönyvek
szükségessé, vagy lehetővé tesznek.
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8.4.1. Közművagyon fenntarthatósága
A 8. táblázatban összefoglalt, vízi közmű vagyon fenntarthatóságának céljából adódóan két
nagyobb csoportra oszthatjuk a feladatokat: hálózat-fenntartására és az új típusú infrastruktúra
megteremtéséhez szükséges technológiai megoldásokra. Megfigyelhető, hogy előbbiek vagy
azonnal, vagy középtávon jelentkezőek, míg utóbbiak inkább a hosszú távú feladatok közé
tartoznak.
A közmű vagyon fenntarthatóságával kapcsolatos K+F feladatokban jelenik meg a legnagyobb
költségigény, és minden elemzés szerint ezeket minél előbb meg kellene valósítani. Mégis,
forgatókönyveink szerint azt valószínűsítjük, hogy az eddigi halogató hozzáállás tovább élhet
addig a pontig, amíg a hálózati problémák társadalmilag elfogadhatatlanul felerősödnek. Ez alól az
egyetlen kivétel a „gazdag” forgatókönyv, amely elébe megy az eseményeknek.
8. táblázat: K+F feladatok: Közművagyon fenntarthatósága
Problématerület
Hálózatfenntartás

Új típusú
infrastruktúra és
technológiák

Javasolt K+F feladat
Új hálózat rekonstrukciós módszerek fejlesztése.
Rekonstrukciótervezés, állapotértékelés, kockázatelemzés,
módszerfejlesztés.
A víz és szennyvízszállítás, illetve tárolás korróziós
jelenségeinek feltárása, védekezési módszerek kifejlesztése.
Egységes műszaki-gazdasági háttéren alapuló vagyonértékelési
módszertan kidolgozása.
Anyagtudományi kutatások (élettartam növelés, újszerű
csőanyagok).
Szennyvíz újrahasznosítás (háztartási/helyi víz és tápanyag
hasznosítás) megoldásainak kutatása, környezetiközegészségügyi feltételeinek felülvizsgálata).
Fekete, szürke, sárga szennyvíz szétválasztásának és elkülönített
tisztításának kutatása.
Az ivóvíz-minőségű és szürke víznek szánt mennyiségeket már
a vízkivételi pontnál szétválasztani alkalmas technológiák
kidolgozása.
Csapadékvíz hasznosítási rendszerek kidolgozása.
Kistelepüléseken gazdaságosan kiépíthető és üzemeltethető, új
típusú szennyvízelvezetési megoldások kidolgozása.
Decentralizált rendszerek kialakítása.
Víztakarékos technológiák fejlesztése/bevezetése.

Forgatókönyvek
szegény gazdag
+

Ütemezés
K

átlag
+

A

+

K

+

+

A

+

+

+

+

H

+

K

+

H

+

H

+

K

+

+

K

+

+

H
K

+
+

+
+

+
+
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8.4.2. Egészséges ivóvíz biztosítása
Az egészséges ivóvíz biztosítását célzó K+F feladatok természetszerűen nem függetlenek az
előző, 8. táblázatban bemutatott problémák kezelésétől. Ezt a tényt mutatja az is, hogy a
táblázatban azonnali feladatként megjelölt, mindössze kettő témakör szorosan kapcsolódik a
hálózati vízminőség már napjainkban is tapasztalható, kedvezőtlen változásaihoz. Ezen
túlmenően az analitikai problémák korszerű megoldásai (pl. on-line mérések) és az újabb
szennyezőanyagokkal kapcsolatos technológiai kihívások jelentenek prioritást. A már elkészült és
a belátható, igen rövid időn belül megvalósuló beruházások adnak különös hangsúlyt az
üzemirányítási módszertan fejlesztéséhez.
9. táblázat: K+F feladatok: Egészséges ivóvízellátás
Problématerület

Javasolt K+F feladat

Hálózati
vízminőség-romlás

Vízellátó hálózatban keletkező (másodlagos) biológiai és fizikai
szennyezések detektálására, megelőzésére és kezelésére alkalmas
műszaki megoldások és technológiák fejlesztése. Hálózati
vízminőség-változások modelljeinek fejlesztése. Biofilmkutatások.
On-line méréstechnika fejlesztése, kis koncentrációjú vegyi
anyagok és mikrobiológiai szennyezettség mérésére alkalmas
módszertan kidolgozása a vízbázisokon és vízellátó
hálózatokban. Mikrobiológiai tesztek és on-line (real-time)
szenzorok, szondák mérési módszertan fejlesztése a hálózati
vízbiztonság növelésére. Veszélyt okozó anyagokat előrejelző
rendszerek („early warning systems”) fejlesztése.
Veszélyt okozó mikrobiológiai szervezetekkel kapcsolatos
laboratóriumi vizsgálatok idejének lerövidítését célzó kutatások
indítása.
Mikroszennyezők analitikai módszereinek fejlesztése, átvétele és
integrált rendszerek kutatása (műszerkapcsolt élő rendszerek,
nanorobotok, távvezérelt jelzőszervezetek).
Haváriák nyomán keletkező szennyezések kezelésére alkalmas
technológiák fejlesztése.
Adaptációs célú membrántechnológiai kutatások.
Ammónium eltávolításra alkalmas biológiai technológiák
fejlesztése.
Arzén eltávolításra alkalmas technológiák fejlesztése és piacra
viteli lehetőségeinek vizsgálata.
A hagyományos fertőtlenítési módszerekkel versenyképes
eljárások kutatása; az ivóvíz biológiai stabilitásának komplex
vizsgálata (szervesanyagok és redukált állapotú anyagok
eltávolítása). Nem klór-alapú fertőtlenítőszerek fejlesztése.
Klórozási melléktermékek eltávolításra alkalmas technológiák.
Eddig nem vizsgált mikroszennyező anyagok (pl. EDS
vegyületek) eltávolításra alkalmas ivóvíztisztítási technológiák
fejlesztése.
Víztisztítási technológiák üzemirányításához alkalmazható,
helyszíni, olcsó gyorstesztek fejlesztése. Üzemirányítási
módszerek fejlesztése.
Szűrőkben és hálózatokban jelentkező spontán nitrifikációval
kapcsolatos kutatások, a részleges nitrifikáció gátlására, vagy a
teljes nitrifikáció megvalósítására.

Monitoring,
korszerű analitika

Technológia

Üzemirányítás

Ütemezés

átlag

A

+

K

K

Forgatókönyvek
szegény gazdag
+

+

+

+

+

H

+

K

+

K

+

H

+

+

K

+

+

A

+

+

K

+

+

H

+

K

+

+

K

+

+
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8.4.3. Kibocsátás csökkentés
A szennyezőanyag kibocsátással kapcsolatos K+F feladatokat az határozza meg, hogy a
szennyvíztisztítási berendezések már vagy elkészültek, vagy a forgatókönyvek azonnali
időhorizontján (5 éven belül) megvalósulnak. Ezért néhány feladat kivételével szinte az összes
K+F feladat az üzemirányításhoz, a hatékonyabb (energia, költség) működéshez, a technológiák
intenzifikálásához kapcsolódik (lásd 11-12. táblázatokat is). A szennyvíziszap kérdésköre
mindeddig elhanyagolt terület volt, azonban az új szennyvíztisztító telepek számának
növekedésével ennek a problémának a kezelése elodázhatatlan, különösen a nagyvárosok esetén.
Külön problémakategóriát jelent a kistelepülések szennyvízelhelyezése, ahol egyfelől mód nyílik
az innovatív megoldások bevezetésére, másfelől azonban sürgősen tisztázni szükséges az új,
alternatív megoldások megengedhető környezetterheléseit, teljesítmény-határait.
10. táblázat: K+F feladatok: Kibocsátás csökkentés
Problématerület
Szennyvíztisztítási
technológia

Szennyvíziszap

Kistelepülések

Javasolt K+F feladat
Meglévő szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének
racionalizálása, intenzifikálás. Fizikai-kémiai és biológiai
módszerek fejlesztése, az intenzifikálás teljesítményhatárainak
kiterjesztése.
A hazai szennyvízminőség felmérése (frakcionált szervesanyag
meghatározás, C/N arányok stb.).
Hatékonyan denitrifikáló, szűkös szénforrású, ill. szénhiányos
szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése.
Biológiai N és P eltávolítási módszerek továbbfejlesztése,
korszerű technológiák hazai bevezetése. A biológiai
többletfoszfor eltávolítás és a denitrifikáció együttes
megvalósításának kutatása.
Mikroszennyezők költséghatékony eltávolítása.
MBR telepek üzemeltetési típusproblémáinak azonosítása, az
adaptáció feltételeinek kidolgozása.
Szippantott szennyvíz, vagy nagyon tömény (fekete)
szennyvizek, kommunális hulladéklerakók csurgalékvizeinek
kezelésére alkalmas, speciális anaerob, energiatermelő tisztítási
technológiák fejlesztése.
Áramlástani hatékonyságnövelési lehetőségek vizsgálata
(elsősorban ülepítőkre, illetve medencékre). Korszerű 3D
szimulációs vizsgálatok bevezetése, adaptációja a hazai
viszonyokra.
Kémiai és biológiai korai figyelmeztető rendszerek kifejlesztése
(technológia védelme).
Távműködtetéshez szükséges módszerek fejlesztése.
Korszerű iszapkezelési lehetőségek vizsgálata és regionális
szennyvíziszap feldolgozó technológiák fejlesztése.
A szennyvíziszap kezelés új módszereinek hazai bevezetésének
előkészítése, adaptációja. Az iszapban megjelenő patogének
költséghatékony csökkentését célzó technológiai fejlesztések.
Mezőgazdasági hasznosítást gátló anyagok célzott eltávolítása –
technológiafejlesztés.
Helyzetfeltáró országos értékelés alapján szakértői rendszer
kidolgozása a decentralizált, egyedi szennyvíztisztítási
megoldásokra. Indikátorok meghatározása az egyedi
szennyvíztisztító és elhelyezési megoldásokhoz rendelten (pl.
lakósűrűség, geodéziai, topográfiai, talajvíz, hidrogeológiai
viszonyok).
A szennyvíz talajba történő elhelyezése esetén a műszaki és
higiénés peremfeltételek meghatározása (talajvíz nitrátosodás,
szerves és szervetlen mikroszennyezők és patogének).

Forgatókönyvek
szegény gazdag

Ütemezés

átlag

A

+

K

+

+

K

+

+

+

+

K

+

H

+

H

+

K

+

+

K

+

H

+

K

+

+

A

+

+

H

+

H

+

A

+

+

K

+

+
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8.4.4. Energia- és anyagtakarékosság
Az energia- és anyagtakarékosság (racionalizálás) területén belül tovább kell folytatni a már
megkezdett fejlesztéseket a fajlagos energia-felhasználási mutatók csökkentése érdekében,
ugyanakkor ennél távlatosabban javasoljuk a nemzetközi tendenciáknak megfelelően megtenni az
első lépéseket az önfenntartó, vagy nettó energiatermelő szennyvíztisztítás irányába (víz és
iszapvonal). Ez utóbbinak az egyik fontos eszköze az anyagforgalmi ciklusok zárása és a
szennyvízben levő értékes ipari nyersanyagként hasznosítható anyagok visszaforgatása.
Mindemellett arra kell törekednünk, hogy a teljes szennyvízszállítási és tisztítási folyamat (ideértve
az iszapkezelést is) környezetterhelése folyamatosan és minimálisra csökkenjen.
11. táblázat: K+F feladatok: Energia- és anyagtakarékosság
Problématerület
Energiahatékonyság

Anyagforgalmi
ciklusok zárása

Javasolt K+F feladat
Nap-, szél-, vízi és geotermikus energiahasznosítás a
kistelepülési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás területén.
Önfenntartó (külső energiaforrást nem igénylő)
szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése. Az MFC
alapfolyamatainak feltárása és alternatív reakcióutak keresése.
Szimultán elektromos energiatermelés és szennyvíztisztítási
módszerek és prototípusok hazai fejlesztése/adaptációja,
léptéknövelés.
Energetikai hatékonyság növelése a vízi közmű hálózatokban
(pl. üzemrend optimalizálás) és szennyvíztisztító telepeken
(benchmarking).
Alternatív megújuló energiaforrások hasznosítása a
hálózatokban.
Kistelepeken vagy egyedileg is megvalósítható, egyszerű és
olcsó biogáz termelő szennyvíztisztító rendszerek fejlesztése.
Alacsony hőmérsékleten működő és korszerű biogáz
technológiák fejlesztése.
Emberi és/vagy állati erővel működtetett szennyvíztisztító
„zsebtelepek” prototípusainak fejlesztése.
Szennyvíziszap tápanyagainak hasznosítása (energiafű,
energiaerdő kultúrákban történő szennyvíziszap elhelyezés).
A vizelet karbamid, foszfor és hormon tartalmának,
hőtartalmának hasznosítása.
A szennyvíziszap ipari nyersanyagként (cellulóz) történő
felhasználása.
Szennyvíztisztítási technológiák üvegházhatású gáz
kibocsátásának, ökológiai lábnyomának csökkentése, a virtuális
vízhasználat értékelésének módszertani fejlesztése.
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8.4.5. Költséghatékonyság
A műszaki rendszerek költséghatékonyság-növelésének nemzetközileg elismert eszköze a
benchmarking, amelynek hazai átvétele, adaptációja és továbbfejlesztése lehet a biztosíték arra,
hogy a minimális környezetterhelés mellett a maximális hatékonysággal működő vízi közmű
rendszereket üzemeltessünk. Ez értelemszerűen kijelöl K+F feladatokat, amelyek műszaki és
szervezeti/intézményi csoportokba oszthatók (lásd 12. táblázatot).
12. táblázat: K+F feladatok: Költséghatékonyság
Problématerület

Javasolt K+F feladat

Műszaki rendszerek
költséghatékonysága

Költség-haszon elemzések, költséghatékonyság módszertani
fejlesztései, költségcsökkentési lehetőségek vizsgálata a
települési vízgazdálkodás területén.
Hazai és nemzetközi benchmarking mutatók felülvizsgálata,
kiterjeszthetőségük (átvételük) elemzése, a matematikaistatisztikai módszerek alkalmazásának vizsgálata.
„Hot-spot” azonosítási módszerek kidolgozása (típus telepek,
típusproblémákkal) a megvalósítási terv felé vezető lépésként.
Vízi közmű rendszerek (vízkivétel, ivóvíztisztítás, vízellátás,
szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, szennyvíztisztító telepek,
iszapkezelés) energiafelhasználásának felmérése, LCA-k,
energiafelhasználás csökkentés lehetőségeinek vizsgálata.
A rendszerfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata a különböző
irányítási szinteken (vállalatirányítás, szabályozó hatóság, ágazati
politika).
Módszertani, módszerelméleti és szervezeti-intézményi keretek
kutatása, amikkel a hazai és külföldi legjobb gyakorlat
megismerhető és elterjeszthető.
A szolgáltatók számára megfogalmazott nemzetközi
előírások/szabványok, alkalmassági követelmények
adaptálhatóságának kutatása.
A leghatékonyabb tudás-transzfer és képzési módszerek
azonosítása. Tudásgazdálkodási módszerek hazai bevezetése
(knowledge management).
Ágazati stressz teszt és hosszú távú kockázatelemzés.
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8.4.6. Adaptáció az éghajlatváltozáshoz
Az országos éghajlatváltozási stratégiában megfogalmazott problémák mellett sajátosan
jelentkező települési vízgazdálkodási problémák megoldását célzó K+F feladatokat
azonosíthatunk. Az adaptáció a klímaváltozáshoz nem függetleníthető az ivóvízellátás és a
kibocsátás csökkentés területén megfogalmazott K+F feladatok megvalósításától.
13. táblázat: K+F feladatok: Adaptáció az éghajlatváltozáshoz
Problématerület
Klímaváltozás
előrejelzése

Adaptáció a
klímaváltozáshoz

Javasolt K+F feladat
Középtávú, nagy pontosságú meteorológiai előrejelző modellek
kifejlesztése.
Az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt
hatásainak (vízjárás, kisvizek tartóssága, vizek terhelhetősége
stb.) vizsgálata, regionális hidrogeológiai modellek fejlesztése.
A mértékadó tervezési csapadék-függvények, illetve a
csapadékfüggvények területi differenciálásának felülvizsgálata az
éghajlatváltozás várható hatásainak figyelembevételével.
Területi aszály-előrejelzési és monitoring rendszerek
kidolgozása.
A települési vízgazdálkodási műszaki rendszerek, technológiák
éghajlati érzékenységének vizsgálata, (éghajlati hatásmátrix),
üvegházhatású gázkibocsátások meghatározása.
Vízigény-előrejelzések (évszakos eltérések, csúcsvízigény)
pontosítása a klímaváltozás potenciális hatásainak
figyelembevételével.
Az időszakos vízhiányok (vízigény-vízhiány konfliktusok)
kezelési lehetőségeinek vizsgálata (tartalék/távlati vízbázisok,
újrahasznosítási lehetőségek, stb.).
A korszerű lefolyás szabályozási és tározási módszerek és
technológiák kifejlesztése és alkalmazása.
A felszíni vizek és parti szűrésű vizek tisztítására épült
víztisztítók vízpótlási lehetőségeinek vizsgálata, a vízminőségváltozások miatt szükséges technológia módosítások.
Az éghajlatváltozás vízminőségi-közegészségügyi kockázataink
kezelése.
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8.4.7. Társadalmi elfogadottság
A műszaki jellegű kérdések, problémák megoldása mellett önálló, gazdaság- és
társadalomtudományi kutatási feladatokat is meghatároztunk. Nemzetközi példák sora igazolja,
hogy ezek jelentősége egyre inkább növekszik, bár hazai hagyományai nem túl erősek.
14. táblázat: K+F feladatok: Társadalmi elfogadottság
Problématerület

Javasolt K+F feladat

Társadalmi
teherviselés,
intézményrendszer,
fogyasztóvédelem

Társadalmi teherbíró-képesség monitorozása (fizetőképes
kereslet, díjnövekmény elviselhetősége) a teljes
költségmegtérülés társadalmi hatásainak vizsgálata.
Díjképzés rendszere, fajlagos beruházási költségek és az
élettartamon keresztüli üzemeltetési költségek rendszerének
kimunkálása, az eszközök értékcsökkenésének szolgáltatási díjra
való hatásának vizsgálata.
Csapadékvíz elvezetésének költségének megjelenése elkülönült
díj formájában (Pl. csatornadíj kettébontása szennyvíz és
csapadékvíz elvezetési díjra) – ennek hatásvizsgálata.
Hatósági/közigazgatási rendszerek felülvizsgálata és
korszerűsítése, vízi közmű felügyelet kidolgozása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztói kapcsolatok fejlesztése, a
fogyasztóvédelem, érdekvédelem víz- és csatornaszolgáltatásra
gyakorolt hatásainak vizsgálata, újszerű kommunikációs
stratégia, víz PR.
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8.5. K+F+I igények és feladatok az egyes forgatókönyvekben
A 8-14. táblázatok függőleges oszlopaiban feltüntettük a három forgatókönyvben valószínűsíthető
változásokat. Az ideálisnak tekinthető („gazdag”) forgatókönyvben valamennyi, a Platform által
megfogalmazott feladatot, különböző időtartamokban ugyan, de megoldják 2035-ig. A másik két
forgatókönyv (az „átlagos” és a „szegény”) az ideálisnál kevesebb feladatot tud majd megoldani,
és mások a prioritásai is. Általában igaz, hogy a „szegény” forgatókönyv a legkevésbé proaktív, és
leginkább csak az abszolút elkerülhetetlenül szükséges feladatok megoldására kényszerül
koncentrálni. Mivel mindhárom forgatókönyv esetében az uniós elvárásokkal kapcsolatos
fejlesztések nagy része megvalósul, így ezek fenntartása jelenti majd a legnagyobb gondot és
kihívást, elsősorban a „szegény” forgatókönyv esetén, amely nem is keres alternatív utakat – a
fejlesztések „megtörténnek” vele. A „szegény” forgatókönyv esetén valószínűsíthető, hogy az
infrastruktúra jövőbeni (2035-ös) állapota már nem lesz fenntartható, azonban ennek a kérdésnek
a kezelésére ez a forgatókönyv nem tud sem felkészülni, sem pedig erőforrásokat átcsoportosítani
a megoldásukra.
Az „átlagos”, legvalószínűbben megvalósuló forgatókönyv érdekes következtetésekhez vezet.
Mint ahogyan az látható a feladatokat részletező táblázatokból, az „átlagos” forgatókönyv a
fontolva haladó, az újra nem túlságosan nyitott, valódi BAU („business as usual”), és - hasonlóan a
jelenlegi helyzethez - az innováció szerepe ebben alárendelt. Bár a jelenleg is észlelhető
tendenciák (pl. a lassú nyitás az energia- és víztakarékos technológiák alkalmazása irányában)
töretlenek maradnak, áttörés azonban nem történik. Az „átlagos” forgatókönyv is sokkal befelé
fordultabb (kevésbé innovatív), mint a „gazdag” – így például nem (vagy csak korlátozottan) vesz
tudomást arról, hogy az anyagtudományokban, a szennyvíz visszaforgatásban, a megújuló
energiaforrások felhasználásában jelenleg forradalom zajlik a világban. Ennyiben tehát az
„átlagos” forgatókönyv hasonlít a mai magyar helyzethez. Nagy kérdése lesz ennek a
forgatókönyvnek, hogy az infrastruktúra fenntartásában jelentkező lemaradásokat innovációk
hiányában képes lesz-e kezelni - valószínűsíthetően csak kemény kompromisszumok árán,
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amelyek azonban nem lesznek közegészségügyi szempontból olyan kockázatosak, mint
amilyeneket a „szegény” forgatókönyv teljesülése esetén várhatunk.
Vannak olyan feladatok is, amelyeket - a kapcsolódó problémák súlyánál fogva, a TVG hosszú
távú céljainak megfelelően - egyetlen forgatókönyv sem kerülhet meg. Ilyenek például a
rekonstrukciótervezés, állapotértékelés, az éghajlatváltozás vízminőségi-közegészségügyi
kockázatainak kezelése, a vízellátó hálózatokban fellépő másodlagos szennyezések kérdésköre, a
meglévő szennyvíztisztító telepek intenzifikálása és költséghatékonyságának növelése, általában az
energetikai és költséghatékonyság kérdései.
Találhatók olyan, minden forgatókönyv esetén jelentkező problémák is, amelyeket meg kell
oldani, azonban a K+F indítékai és céljai eltérőek az egyes forgatókönyvekben. A decentralizált
rendszerek kialakítása, víztakarékos technológiák fejlesztése, korszerű lefolyás szabályozási
módszerek alkalmazása, kis szennyvíztisztító telepeken alkalmazható, egyszerű kezelési
módszerek, alacsony hőmérsékleten működő biogáz termelő telepek, a társadalom teherbíró
képességének monitorozása, a hatósági rendszerek felülvizsgálata és korszerűsítése, és a
fogyasztóvédelem és újszerű „vízkommunikációs” stratégia kialakítása a „szegény”
forgatókönyvben sokkal inkább kényszert jelentenek, míg ugyanezek a „gazdag” forgatókönyvben
piaci kitörési lehetőséget is kínálnak.
A valóban innovatív eljárások bevezetése nemcsak kockázatos, de egyben nagy költségekkel is jár.
Ezek közül több olyat is azonosítottunk, melyet csak a „gazdag” forgatókönyv tud megvalósítani,
a „szegény” és az „átlagos” forgatókönyv nemzetgazdasága már nem. Ezek az alábbiak:
anyagtudományi kutatások az újszerű (pl. öngyógyító) csőanyag alkalmazására a hálózatfenntartás
területén, a szennyvíz újrahasznosítás és szennyvíz minőség tervezésének és szelektív gyűjtésének
feladatai, a mikroszennyező és EDS anyagok analitikai vizsgálatának kérdésköre, az adaptációs
célú membránkutatások, a korszerű és fejlett szennyvíztisztítási módszerek (N és P eltávolítás
újszerű megközelítésben) és a nem hagyományos iszapkezelési technológiák.
Fentiek alapján az egyes forgatókönyvek K+F+I igényeit és lehetőségeit összefoglalva a
következő K+F feladatcsoportokat emeljük ki.
Az „átlagos” forgatókönyv K+F+I igényei és lehetőségei
•
•

•
•
•

Az átlagosnak feltételezett körülmények között a TVG K+F+I irányvonalai leginkább a
jelenlegi problémák megoldásához köthetők. A pénzügyi korlátok azonban kikényszerítik,
hogy a kevésbé fontos és/vagy sürgős K+F feladatokat félretegyük 25 éves távlatban.
A halogatva haladó rekonstrukció a hagyományos eszközök mellett korszerű
rekonstrukciótervezési és állapotértékelési módszereket igényel, szem előtt tartva a
hálózatokban megnövekedő tartózkodási idő okozta problémákat, köztük elsősorban a
vízellátó hálózatokban fellépő másodlagos szennyezések kérdéskörét.
Kiemelt feladatként jelentkezik a meglévő szennyvíztisztító telepek intenzifikálása és
költséghatékonyságának növelése.
A víz visszaforgatási és víztakarékossági technológiákkal kapcsolatos K+F igények
fokozatosan megjelennek, elsősorban a gazdagabb és újonnan fejlesztett régiók vízhiányos
agglomerációs övezeteiben.
Az energia-takarékosság, a biogáz termelés arányának további növekedése várható, amely
igényli az energia-takarékossággal összefüggő, szinte összes azonosított K+F feladat
megvalósítását, illetve az anyagforgalmi ciklusok zárásának legegyszerűbb és
leghatékonyabb módszereit.
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•
•

A csapadékvíz gazdálkodás, lefolyás-szabályozás műszaki fejlesztései lassú fejlődésnek
indul, így a legtöbb éghajlatváltozással kapcsolatos feladat ebben a forgatókönyvben is
jelentkezik.
Tekintettel a viszonylag alacsony költség-igényre, a társadalmi teherviseléssel,
fogyasztóvédelemmel és intézményrendszerrel kapcsolatos összes K+F feladat
megvalósul.

A „Kisebb, öregebb, szegényebb” forgatókönyv K+F+I igényei és lehetőségei
•

•

•

A „Kisebb, öregebb, szegényebb” forgatókönyv szerint előtérbe kerülnek az alacsony
technológiai színvonalú, alacsony beruházási és üzemeltetési költségű (low-tech, low-cost)
műszaki rendszerek. Ilyen innovatív rendszerek létrehozása, majd pedig azok integrálása a
meglévő, avuló, rekonstrukciós hiányokkal küszködő rendszerekbe jelent kiemelt K+F
feladatokat.
Az átlagosnál is fokozottabb vízfogyasztás csökkenés a közegészségügyi prioritások
feltétlen fenntartása miatt még inkább előtérbe helyezi a hálózatokban létrejövő
másodlagos vízminőség romlás megakadályozására alkalmas technológiai eszközök
megteremtését (nagyvárosok belső területei és kistelepülések).
Ebben a forgatókönyvben kényszerűen foglalkozni kell a következő kérdésekkel:
víztakarékos technológiák fejlesztése, egyszerű, decentralizált szennyvíztisztítási
módszerek, alacsony hőmérsékleten működő biogáz termelő telepek kialakítása, valamint
a társadalom teherviselő képességének vizsgálata.

A „Melegebb, szomjasabb, gazdagabb, innovatívabb” forgatókönyv K+F+I igényei és
lehetőségei
•

•

Az átlagosnál kedvezőbb gazdasági és innovációs környezet lehetővé teszi az idealizált
stratégiának megfelelő K+F feladatok végrehajtását. Ugyanakkor a vízfogyasztás
növekedése, az energia- és nyersanyag árak emelkedése és az átlagosnál nagyobb mértékű
éghajlatváltozás ki is kényszeríti az új szemléletű, innovatív megoldások alkalmazását. Az
eredmény egy sokkal tudatosabb, szervezettebb ágazati innovációs politika, melyben
hangsúlyos a környezet védelme és az éghajlatváltozás hatásainak kezelése.
A kedvező lehetőségek miatt előtérbe kerülnek a következő feladatkörök:
o Rekonstrukciótervezés és állapotértékelés a korszerű elvek szerint, új típusú
infrastruktúra-fejlesztés;
o „High-tech” víz- és szennyvíztisztítás, intenzifikálás – pl. membrántechnológiák;
nem hagyományos iszapkezelési technológiák. ;
o Víz visszaforgatás, víztakarékosság, körforgások zárása; energia-takarékosság;
o Szennyvizek keletkezés helyén történő szétválasztása és szeparált kezelése
(visszaforgatása), szennyvíz minőségének tervezése;
o Modern szennyezőanyagok kezelése;
o Csapadékvíz gazdálkodás, lefolyás-szabályozás műszaki fejlesztései;
o Technológia export (víz- és szennyvíztisztítás, újrahasznosítás);
o Gazdaság- és társadalomtudományi kutatások.
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8.6. A stratégiai célok nem teljesülésének következményei
Az EU-s támogatásokkal napjainkban erős ütemű vízi közmű fejlesztések az elkövetkező néhány
évben - a közművagyon várható életkorához mérten gyakorlatilag azonnal (2015-ig) megtörténnek. Részben a fejlesztésekhez lekötött pénzösszegeknek (az EU-s támogatásokhoz
szükséges önerőnek) is „köszönhetően” valószínűsíthető, hogy a közeljövőben a rekonstrukciós
elmaradások tovább fognak növekedni. Amennyiben az SKT-ben meghatározott K+F+I
feladatok is elmaradnak, úgy megfogalmazott stratégiai céljainkat sem közép-, sem pedig hosszú
távon nem érjük majd el. Természetesen merül fel a kérdés, hogy ennek milyen következményei
lesznek, milyen kockázatokkal kell számolnunk, illetve melyek azok a kritikus pontjai a
fejlődésnek, amelyeket elérve onnan már nem, vagy csak igen nehezen lehet egy módosított
pályára átállni?
Az SKT-ben taglalt forgatókönyvek között a „Kisebb, öregebb, szegényebb” bekövetkezése
esetén a rekonstrukciós elmaradások miatt a jelenlegi (illetve időközben kiépülő) vízi közmű
infrastruktúra nagy állami források bevonása és hatékony rekonstrukciós program végrehajtása
nélkül fenntarthatatlanná válik (a hálózatfenntartás és rekonstrukció az „Átlagos” forgatókönyv
esetén is nagy kihívást jelent, de abban valószínűen még kezelhető lesz). A jelenlegi halogató
taktika talán még további 10-15 évig folytatható komoly következmények nélkül, ezt követően
azonban a beavatkozások nélkül az infrastruktúra összeroppan, amely nem példa nélküli;
gondoljunk csak a FÁK országokra, vagy a dél-amerikai térség városias körzeteiben tapasztalható
jelenségekre (60-70%-os hálózati veszteségek, nem garantálható a szolgáltatott ivóvíz minősége,
stb.). Ennek várható következményei és közegészségügyi kockázatai:
•
•
•
•
•
•

kockázata miatt a vezetékes víz ivóvízként nem használható,
súlyos közegészségügyi problémák, járványok,
rendszeres csőtörések, anyagi károk (épületekben, úthálózatokban, stb.),
a szolgáltatás ellehetetlenülése a növekvő javítási költségek és a fizetési hajlam rohamos
csökkenése miatt,
a vízellátó hálózati vízvesztesége jelentősen megnő,
a szennyvízelvezető hálózatokban az infiltráció/exfiltráció jelentősen megnő, ami nagy
mennyiségű, ismeretlen minőségű tisztítandó szennyvizet jelent, a talaj és a talajvíz
fokozottabb szennyezését, illetve közvetlen gazdasági károkat okoz (az épített
környezetben).

A „szegény” forgatókönyv a kockázatok kezelése szempontjából kiugróan rosszabb, mint a
gazdag, de mégsem feledkezhet meg teljességében a rekonstrukcióról, mert ebben az esetben kb.
25 év múlva egyszerre jelentkezhetnek az infrastruktúra elbontásának és újjáépítésének költségei
(10 ezer milliárd Ft-ot meghaladó nagyságrendben), amit biztosan nem tud megfizetni, ezért a
harmadik világhoz hasonló színvonalúvá züllik a TVG.
A rekonstrukciós és hálózat fenntartási kérdésekben tehát nem valószínű, hogy lehetne alternatív
terv: maximum 10-15 éven belül érdemben el kell kezdeni a rekonstrukciós feladatok megoldását,
mert ha ezt elmulasztjuk, azzal gyakorlatilag feladjuk a jövőt és feltehetően a teljes vízi közmű
hálózatot használaton kívül kell helyezni és újjá kell építeni. A 6. fejezetben bemutatott SWOT
elemzésekben részletesen megfogalmazott fenyegetéseket nem megismételve, itt kiemeljük
azokat, amelyek a célok nem teljesülése esetén össztársadalmi szinten a legnehezebben elviselhető
és kezelhető kockázatokat jelentik majd:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nyersvíz-készlet minőségének romlása, új típusú mikroszennyezők (pl. hormonháztartást
befolyásoló anyagok) megjelenése, parti szűrésű vízbázisoknál havária jellegű
szennyezések.
Kis hígítású felszíni vizek minőségének romlása a megvalósuló új szennyvíztelepi
beruházások miatt kialakuló lokális terhelésnövekedés (szervesanyag, N, P, EDS anyagok
stb.) következtében.
Meglévő vízelosztó hálózatokról történő további üzemelői leválások (agglomerációs
övezetekben, új lakótelepeken és a „gazdagabb” kistelepüléseken).
Nagymértékű állami beavatkozás nélkül a rekonstrukciós munkák forrásai a jövőben nem
biztosíthatók (bár a rekonstrukció nem állami feladat).
Megfelelő adaptálás és K+F alkalmazása nélküli külföldi technológiák átvétele, amelyek
nem költséghatékonyak és amelyek intenzifikálási átalakítási igénye jelentős.
EU implementálási és K+F források jelentős csökkenése.
Oktatói, kutató létszám további csökkenése, a felnövekvő nemzedékben a szakma
műveléséhez szükséges korszerű ismeretek hiánya.

További, nem-műszaki jellegű probléma az, hogy jelenleg nincs a K+F feladatok ellátására
alkalmas kutatóintézet. A beruházások, eszközök, berendezések működtetése megfelelően képzett
szakembereket igényel, akiket ki kell nevelni. Egy ilyen program végrehajtásához azonban
minimum 10 évre lenne szükség, azaz ha ma halogatjuk, 10-20 éven keresztül kell majd
szembenézzünk ezzel a problémával. (Ez sem példa nélküli, a ma igen sikeresnek tekintett osztrák
szennyvíztechnológiai iskolát egy Németországból importált neves szakember teremtette meg;
igaz ez beletelt 30 évbe).
Mint ahogy a 7. fejezetben már kifejtettük, az innovációs szektor működéséhez elvileg szükséges
elemek - még a források is többé-kevésbé - rendelkezésre állnak, a gyakorlatban azonban a hazai
TVG innovációs tevékenysége mégsem nevezhető jónak. Ennek egyik oka, hogy a szereplők nem
azzal a típusú tudással rendelkeznek, amelyre ma és a jövőben szükség lenne. (Innováció
érzékenység, közgazdasági-jogi-szabadalomtechnikai és egyéb ismeretek a naprakész szakmai
tudás mellett). Ehhez szemléletváltás szükséges, amihez pedig akár egy egész emberöltőre szükség
van.

8.7. Az SKT megvalósításának koncepciója
A hazai települési vízgazdálkodási K+F+I fejlesztésének egyik legfontosabb feltétele az ágazattal
összefüggő K+F+I és a K+F+I finanszírozás hosszú távú koncepciójának kidolgozása,
koordinációjának megteremtése.
Ennek kiinduló lépése a Nemzeti Víztechnológiai Platform megalakulása, illetve jelen Stratégiai
Kutatási Terv elkészítése. Fontos azonban, hogy az itt javasolt K+F irányvonalakat, prioritásokat
az érdekeltek minél szélesebb köre megismerhesse és alakíthassa, továbbá, hogy részleteiben
kidolgozásra kerüljön a megvalósítás feltételrendszere. Ennek keretében számos
intézményrendszert érintő feladat azonnali megvalósítása szükséges (lásd 15. táblázatot).
A települési vízgazdálkodásban a valódi K+F igény (kereslet) megteremtésének kulcskérdése - a
makrogazdasági feltételek javítása mellett, melyekre a TVG-nek nincs jelentős hatása - az ágazati
szabályozás korszerűsítése, melynek kulcsfeladatai a következők:
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1.
2.
3.
4.
5.

Vízi Közmű Törvény és Hatóság;
Díjreform;
Tulajdonosi és szolgáltatói integráció és akkreditáció;
Forrásfelhasználás hatékonyságának növelése;
Jogi szabályozás, határértékek felülvizsgálata.

1. A legfontosabb feladat a vízi közmű szolgáltatás egységes törvényi szabályozása, a tulajdonosi
struktúra rendezése és a tulajdonosoktól független díjellenőrző hatóság kialakítása érdekében
szükséges a már nagyrészt kidolgozott Vízi Közmű Törvény felülvizsgálat utáni újbóli
előterjesztése (a Vízgazdálkodási Törvény esetleges módosításának függvényében). Ennek a
feladatnak az eredményes elvégzése már hatással van a hasonló fontosságú díjszabási (és
vagyonértékelési) gyakorlat kidolgozására is, amennyiben ezek alkalmazását kötelező érvényű
jogszabály írja elő.
Szükséges a szakmai felügyeleti rendszer központosítása a vízi közmű szolgáltatás természetes
monopólium jellege miatt is. 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 (Nemzeti Vízügyi Hatóság/Vízi Közmű
Felügyelet) létrehozása, valamint a szervezeti struktúrájának, feladatainak és hatáskörének
kidolgozása.
2. A települési vízgazdálkodás finanszírozási kérdései közül kiemelkedő a rekonstrukciós
elmaradás, amely a vagyonértékelés és díjképzés problémáira vezethető vissza. A jogi
szabályozáshoz is kapcsolódóan azonnali feladat a díjreform, a teljes költségmegtérülés elve
alapján az amortizációs, fejlesztési és rekonstrukciós költségek beépítése a díjba, valamint a
díjtámogatás rendszerének átalakítása. Szükséges a nemzeti rekonstrukciós program kidolgozása,
mely magában foglalja az egységes műszaki-gazdasági háttéren alapuló vagyonértékelési
módszertan kidolgozását a reális rekonstrukciós igény felmérését, a szükséges források
megteremtését.
3. A gazdasági célszerűség, valamint a szolgáltatási színvonal és biztonság érdekében felül kell
vizsgálni a szolgáltató szervezetek jelenlegi nagy számának csökkentési lehetőségét. Ehhez ki kell
dolgozni az integráció ösztönzési rendszerét, el kell végezni hatásvizsgálatát.
4. A pályázatok, beruházások előkészítésének szakmai hiányosságai, az új beruházások gyenge
költséghatékonysága, valamint a szükséges sajáterő hiánya igényli a jelenlegi pályázati és
engedélyezési rendszer felülvizsgálatát, a támogatási források megfelelő felhasználását célzó, új
finanszírozási politika kialakítását.
5. A jelenlegi bonyolult jogi szabályozás anomáliái és hiányosságai azonnali feladatként indokolják
a meglévő jogszabályok és határértékek felülvizsgálatát, illetve szükséges módosítását, mely a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés kapcsán részben meg is kezdődött.
A fentiekben vázolt feladatok egyben a TVG legfontosabb, nem-műszaki jellegű stratégiai
feladatai. A TVG K+F+I stratégia másik alapkérdése a tudásáramlás (diffúzió) és a tudásfelszívó
képesség (abszorpció) megteremtése az ágazatban, melynek egyik hatékony eszköze a
képzés/oktatás fejlesztése; a képzett szakmunkások, mérnökök és a tudományos fokozattal
rendelkező oktatók/kutatók számának növelése.
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Többek között a Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatban is cél olyan korszerű
természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkező műszaki felsőfokú végzettségű
szakemberek képzése, akik a TVG területein mind az operatív munkában, mind az alap- és
alkalmazott kutatási feladatok megoldásában képesek magas színvonalon, tevékenyen részt venni.
Mindez megerősíthetné a települési vízgazdálkodási ágazat tudásfelszívó képességét, ami alapvető
feltétele a K+F+I előretörésének a területen.
15. táblázat: Az SKT megvalósítását megalapozó legfontosabb intézményi feladatok
Problématerület
A K+F+I és a K+F+I
finanszírozás hosszú távú
koncepciója, koordinációja

Ágazati szabályozás
korszerűsítése

Javasolt K+F feladat
K+F irányok kijelölése (részletes és strukturált prioritások, sorrendiség
meghatározása) és folyamatos felülvizsgálata.
Adó- és egyéb nagy pénzelosztó rendszerek ösztönző (vagy éppen gátló)
szerepének vizsgálata/értékelése és javaslatok kidolgozása a K+F+I
élénkítésére.
Szakmai érdekképviseletek intézményrendszer (minisztériumok, VKKI,
stb.) szerepének vizsgálata a K+F stratégia formálásában.
Finanszírozási lehetőségek pontos feltérképezése és prognosztizálása.
Ágazati K+F-et és ennek finanszírozását koordináló szervezet
megalapozása és felállítása.
Vízi közmű törvény kidolgozása és előterjesztése – tulajdonosi struktúra
rendezése.
Nemzeti Vízügyi Hatóság/Vízi Közmű Felügyelet szervezeti
struktúrájának, feladatainak és hatáskörének kidolgozása.
Díjreform: teljes költségmegtérülés elve alapján amortizációs, fejlesztési és
rekonstrukciós költségek beépítése a díjba, díjtámogatás rendszerének
átalakítása (rászorultsági elv)
Tulajdonosi és üzemeltetői integráció ösztönzési rendszerének
kidolgozása, hatásvizsgálat.
Vízi közmű szolgáltatókkal szemben támasztott szakmai
követelményrendszer kidolgozása, hatásvizsgálat.
Pályázati, engedélyezési rendszer felülvizsgálata, a pályázat menedzselés
leegyszerűsítése és korszerűsítése, több szakmai szempont érvényesítése a
döntéseknél (pl. előírások a teljes működési élettartamra vonatkoztatott
költséghatékonyság kikényszerítésére)
Támogatási források megfelelő felhasználását célzó finanszírozási politika
(EU források fejlesztésre, hazai források fenntartási jellegű), az ágazatban
keletkező pénzek ágazati felhasználásának kényszere.
Jogi szabályozás, határértékek felülvizsgálata.

Oktatás, képzés, tájékoztatás

Csapadékvíz elvezetés jogi szabályozása (önkormányzatok kötelező
feladatává rendelése; csapadékvíz elvezető rendszer közművé nyilvánítása;
díjkivetés, ellenőrzés rendszerének kidolgozása).
A tűzoltási igények kielégítésének felülvizsgálata.
Oktatási rendszer reformja (a szakmunkás képzéstől a posztgraduális
képzésig)
Rövid, magas színvonalú képzések (Life-long Learning, e-learning).
Magas színvonalú szakirányú továbbképzések.
Gazdasági, jogi és gyakorlati műszaki képzés arányának növelése a
műszaki oktatásban.
Különböző szintű képzések összehangolása.
Víz és vízi közmű szolgáltatás megítélésének javítása, értékének
tudatosítása – kommunikáció, PR.

Ütemezés
A (folyamatos)
A
A
A
A/K
A
A
A
A
A/K
A

K
A
A
K

K

K
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9. ÖSSZEFOGLALÁS - MIRE HASZNÁLHATÓ A STRATÉGIAI
KUTATÁSI TERV?
A stratégia olyan cselekvési lépés sorozat és ezek változatai, amelyek kitüntetett problémák
megoldására adnak forgatókönyvektől függő feleleteket két kérdésre sarkítva: mit és hogyan kell
csinálni? A most közreadott SKT az előbbi kérdésre (mit?) fogalmaz meg válaszokat. A 2010-ben
elkészülő megvalósíthatósági tanulmány a második (hogyan?) kérdésre ad majd válaszokat.
Az iterációs jellegű SKT a helyzetképből, statisztikákból, felmérésekből stb. kiindulva az
adekvátnak ítélt elemzési eljárás (esetünkben SWOT elemzés) segítségével meghatározta az
„összképet”, egy olyan, szakmailag jól interpretálható konstrukcióban, amelynek végeredménye a
stratégiai kutatási feladatok ütemezett kijelölése volt, válaszul az egyes jövőképekben megjelenő
kihívásokra és fenyegetésekre.
A stratégiaformálás – tapasztalataink alapján – nem könnyű feladat, melynek során két alapelvet
használtunk: az első a pragmatizmus, azaz a vezérlőszempontok meghatározása és kiemelése; nem
akarunk minden problémát együtt és egyszerre kezelni, illetve megoldani. A másik alapelv a
paradigmaváltás szükségének beismerése (a fejlesztési feladatok jelenleg nem jól, vagy nem a jó
irányba mennek, és ha így mennek tovább, a megvalósulásuk nyomán létrejövő
műszaki/intézményi/társadalmi rendszer egyaránt fenntarthatatlanná fog válni). Ebben az
értelemben a paradigmaváltást egyszerűen egy ihlető alapelgondolásnak tartjuk, amely a jövőben
lehetővé teszi a termékeny párbeszéd megindulását a települési vízgazdálkodás meghatározó
szereplői között.
Ezt a megkerülhetetlenül szükséges párbeszédet tükrözte az NVP 2009-ben követett stratégia
alkotási munkamódszere a nyitottság, a munkacsoportok aktív kommunikációja, a
műhelyfoglalkozások és a konferenciák sorozatának formájában.
A rendszerváltást követően a települési vízgazdálkodás „erőltetett” ütemű, korábban soha nem
tapasztalt nagyságú pénzeszközöket lekötő fejlesztése magában hordozta az alacsony
hatékonyságú projektek és fejlődési rendellenességek létrejöttének kockázatát. A nagyságrendileg
1200 milliárd forintra tehető vízgazdálkodási beruházások mellett az összességében legfeljebb
néhány milliárdra tehető, nem feltétlenül jól megtervezett K+F ráfordítás elenyésző volt, ráadásul
a hazai, államilag támogatott TVG K+F tevékenység piacos eredményt, eladható terméket
lényegében nem eredményezett. Ez két jelenséget indikálhat külön-külön, vagy egyidejűleg;
(i) a hazai TVG terület olyan mértékben transznacionális irányítás alá került, hogy az akadályozza
a sajátos magyar technológiafejlesztési érdekek érvényre jutását, és/vagy
(ii) a hazai K+F-hez szükséges szakmai háttér (intézmények, képzés, szakemberek, műhelyek,
műszerek, kísérleti berendezések stb.) a rendszerváltás évtizedeiben lényegében eltűnt és ennek
hiányában ma már nem lehet érdemi települési vízgazdálkodási K+F+I-ről beszélni.
Amennyiben (i) igaz, úgy a kérdés megoldása elsősorban politikai, míg ha (ii) teljesül inkább,
akkor zömmel szakmai feladatokról beszélhetünk, miközben fontos az adaptációs jellegű
kutatások lehatárolása. A valóságban az SKT-ben kijelölt, jövőbeni K+F+I feladatok
megvalósítása mindkét esetben releváns, de a K+F prioritások eltérőek lesznek.
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Az elmúlt két évtizedben több nemzeti terv, stratégia, keretprogram stb. született (pl.
Magyarország szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási és iszapelhelyezési keretterve, és annak
revíziói, illetve a különböző vízgazdálkodási stratégiák, pl. Somlyódy 2002, vagy MTA-KVVM
közös projekt 2004-2006-ban, VKKT) a szűkebb értelemben vett TVG fejlesztésének területén.
Ezek többnyire megállapodtak a helyzetleírás, az elemzés és az elvárt jövőkép
megfogalmazásában az EU csatlakozás eufóriájában és az elmaradásaink
leírásában.
Szembenézve a tényekkel, ezeknek az írásoknak a „való világban” nem sok hatásuk volt, mint
ahogyan azt az eltelt két évtized vízi közmű beruházásainak története bizonyítja. A mostani SKT
helyzete azonban más: az uniós tagsággal járó beruházások jelentős részben lezajlottak, illetve
sorsuk tulajdonképpen már eldőlt. Ez teljesen új helyzetet eredményez a jövőben; nem arról van
immár szó, hogy tervszámokat kreálunk és jövőképeket vizionálunk, hanem nagyon is valós és
egyre nehezebben finanszírozható közműstruktúra „szakadt a nyakunkba”, miközben ezt a
növekedést a gazdaság fejlődése egyelőre nem követi. Ezt a helyzetet kezelni az elkövetkező
évtizedek feladata lesz, amelyre az SKT-ben igyekeztünk megoldásokat bemutatni.
A települési vízgazdálkodás jövőbeni helyzetét és a K+F+I feladatokat tekintve nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a víz sajátos piaci jellegéből adódóan minden szakmai belügy egyben közügy
is. Ez nemcsak az NVP által eddig alkalmazott módszertan alkalmasságát igazolja (nyitottság a
résztvevők felé, szabad és nyílt információáramlás, a problémák iterációs megoldása), hanem azt
is, hogy a TVG jövőbeni fejlődési irányvonalának kijelölését nem lehet a „bölcsek tanácsának”
megítélésére bízni, mint ahogyan az a múltban többször megtörtént.
A most következő évben az NVP egyrészt szakmai vitára bocsátja az elkészült stratégiai kutatási
tervet, másrészt a vitákat követően a munkacsoportok és a platform testületek megkezdik a
megvalósítási terv kidolgozását, amelyben a prioritásként megjelölt K+F+I feladatok
végrehajtásának feltételeit vizsgáljuk meg.
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