
 

 

Ivóvízbiztonsági szakmai nap – Az ivóvízbiztonsági tervezés tapasztalatai, gyakorlata, a 

biztonságos vízellátás aktuális kérdései 

 

Vízminőségi és Víztechnológiai Szakosztály és a Vízellátási Szakosztály közös rendezvénye 

2017. május 10. 
 

 

 

 

10:00 – 10:10     10 perc 

Megnyitó 

 

10:10 – 10:25     15 perc 

Dr. Szlávik Lajos elnök  

Magyar Hidrológiai Társaság 

A Magyar Hidrológiai Társaság 100 éve 

 

10:25 – 10:50     25 perc 

Dr. Horváth Lászlóné – az egykori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

nyugalmazott főosztályvezető-helyettese 

Az Ivóvízminőség-javító Program kezdetei 

 

Előadás összefoglaló: 

Ivóvízminőség-javítás Magyarországon az uniós csatlakozás előtt, alatt és után. 

Az ivóvízbiztonság fogalmának megjelenése az Ivóvízminőség-javító Program 

keretei között. 

 

10:50 – 11:10     20 perc 

Winkler Veronika  

BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék (MSc építőmérnök hallgató)  

A ceglédi víztisztítás-technológia fejlesztési javaslata 

konzulensek: Dr. Laky Dóra*, Dr. Fülöp Roland*, Dávid Andrea**, Szabó D. 

Lucyna**, Vörös Róbert** 

* BME – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, ** BÁCSVÍZ ZRt. 

 

Előadás összefoglaló: 

A ceglédi vízellátó rendszer fejlesztésével kapcsolatban a hidraulikai és 

vízminőségi kérdéseket együttesen szükséges kezelni, hiszen jelenleg két kút 

vize vas- és mangántalanítást követően, míg a többi kút vize kezelés nélkül 

(fertőtlenítést követően) jut a hálózatba. A szakdolgozat vizsgálta azon kutak 

vizének vízműtelepre történő bevezetését, melyek jelenleg még tisztítás nélkül 

jutnak a hálózatba, és ehhez kapcsolódóan megtörtént annak ellenőrzése, hogy 

az így megnövelt vízhozam esetén a rendelkezésre álló szűrőfelületek 

elegendőek-e. A dolgozat foglalkozik a nyersvíz minőségének 

optimalizálásával is, melyhez új kút-prioritási sorrend kidolgozása történt meg. 

 

  



11:10 – 11:35     25 perc 

Bufa-Dőrr Zsuzsanna, Sebestyén Ágnes, Dr. Vargha Márta 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Az ivóvíz-szolgáltatás környezetegészségügyi vonatkozásai, aktualitások 

 

Előadás összefoglaló: 

2017. április 1-et követően az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos 

közegészségügyi hatósági engedélyezési, valamint szakmai háttér intézményi 

rendszer jelentősen átalakult. Az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti 

felépítése, létszáma, működése valamint feladatai is jelentően változtak. A 

vízhigiénés szakmai terület 2017 évre várható feladatai közül kiemelkedő az 

ivóvízbiztonsági tervek szakvéleményezése illetve számuk jelentős 

emelkedése, az ivóvízminőség-javító programokban való támogatási 

jogosultságot megítélő szakvélemények emelkedő száma, a 49/2015 (XI.6) 

EMMI Rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatok és kockázatértékelések, 

a 98/83 (EC) Irányelv módosításával kapcsolatos feladatok, a 2014-2016 

közötti időszakra vonatkozó EU jelentés elkészítése. 

 

11:35 – 12:00     25 perc 

Vojtilla László 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

A gördülő fejlesztési tervek és a vízbiztonsági tervek kapcsolódási pontjai 

 

Előadás összefoglaló: 

 Kezdeti tapasztalatok a beérkezett gördülő fejlesztési tervek (GFT) 

tartalmában. 

 A vízbiztonsági terv (VBT) mely részei láthatók a GFT-kben. 

 A témakör látszólagos jogszabályi ellentmondásainak feloldása. 

 Új, vagy bővítő jellegű beruházások tapasztalatai és további 

lehetőségei. 

 Felújítási és pótlási jelegű fejlesztések jellemzői. 

 A rekonstrukció fogalmának egységes értelmezése. Miért fontos, hogy 

többlet érték is keletkezzen az eredeti állapotok helyreállításán túl? 

 Érvek a vízbiztonság rangosítására a GFT feladatai prioritási 

sorrendjében. 

 

12:00 – 12:25     25 perc 

Nagy Orsolya  

AQUA Engine Kft. 

Vízbiztonsági tervek készítése:  közegészségügyi szempontú, megelőzés alapú 

ismeretek és gyakorlati módszertan a felnőttképzés tükrében 

 

Előadás összefoglaló: 

A 201/2001-es kormányrendelet szerint minden 50 főt ellátó vagy 10 m
3
/nap 

kapacitást meghaladó vízszolgáltató rendszerre el kell készíteni az 

ivóvízbiztonsági tervet. Ehhez olyan tudású szakemberekre van szükség, aki 

önállóan képesek egy vízellátó rendszer kockázatait felmérni és értékelni.  

Egy jól elkészített vízbiztonsági terv egy élő rendszer, ahol a rendszer teljes 

kockázatértékeléséhez megfelelő megelőző intézkedések és beavatkozások 



kerülnek hozzárendelésre. További általános cél, a közegészségügyi szempontú 

és megelőzés alapú szemlélet erősítése a vízszolgáltatásban.  

A felnőttképzési keretek között megszerezhető Ivóvízbizonsági szakügyintéző 

továbbképzési lehetőség azon szolgáltatók számára nyújthat megoldást, akik 

saját személyi állományukkal és nem tanácsadó cégek igénybevételével 

kívánnak ennek a kihívásnak megfelelni, egyúttal ezen szakemberek munkaerő 

piaci szerepe jelentősen felértékelődhet. 

 

12:25 – 12:50     25 perc 

Dr. Laky Dóra*, Dr. Licskó István*, Dr. Borsányi Mátyás** 

*BME - Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 

**VÍZBIO Bt. 

Fertőtlenítési melléktermékek az ivóvízkezelésben 

 

Előadás összefoglaló: 

Az ivóvízkezelés egyik legfontosabb lépése a fertőtlenítés, melynek célja a 

mikroorganizmusok egyedszámának határérték alá csökkentése, és ezzel 

közegészségügyi szempontból megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása. Az 

előadásban a fertőtlenítési céllal alkalmazott oxidációs eljárásokat mutatjuk be, 

különös tekintettel a vízkezelés során, illetve a vízellátó hálózatban képződő 

melléktermékek problémakörére. Ismertetjük a hazai és nemzetközi 

szabályozásokat. Részletezzük a klórozott melléktermékek képződésének 

mechanizmusát a nemzetközi szakirodalom alapján. 

 

12:50 – 13:15     25 perc 

Szünet 

 

13:15 – 13:40     25 perc 

Zerkowitz Tamás  

Hidrokomplex Kft. 

Az Ivóvízminőség-javító Program víztechnológiai tapasztalatai 

 

Előadás összefoglaló: 

Az ivóvízminőség-javító program keretében végzett tervezési és szakértői 

munkák során szerzett tapasztalatok különböző  víztechnológiai megoldásokkal 

kapcsolatban. A program keretében elkészült illetve még készülő 

létesítményekben tapasztalható trendek, műszaki megoldások, anyagok, 

eszközök, technológiai lépések, előnyeik és hátrányaik. 

 

13:40 – 14:00     20 perc 

Kiss Gabriella 

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

Ivóvízbiztonság az ÉRV ZRt.-nél 

 

Előadás összefoglaló: 

Ivóvízbiztonság, vagy biztonságos ivóvízellátás? Hogyan zajlik a vízbiztonsági 

terv készítése és felülvizsgálata? Hogyan lehet megfelelni a törvényi 

követelményeknek, amikor több mint 80 vízmű tervét kell évente 

felülvizsgálni? Mit vizsgál a Hatóság és mit tehet az üzemeltető? Ilyen, és 



hasonló kérdésekre keressük a választ a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

életbelépése óta eltelt évek tapasztalatai alapján. 

 

14:00 – 14:25     25 perc 

Baki Berta  

Fejérvíz ZRt.  

Vízbiztonság a napi gyakorlatban 

 

Előadás összefoglaló: 

Előadásomban bemutatom, hogy Társaságunknál hogyan történik a 

vízbiztonsági tervek szerinti üzemeltetés, mi módon végezzük el az éves 

felülvizsgálatokat. Elemzem, hogy mi a hozadéka vízbiztonsági szempontból 

az éves és ötéves felülvizsgálatoknak. 

 

14:25 – 15:00      35 perc 

Frank Genovéva, Nagy-Kovács Zsuzsanna Ágnes, Varga Renáta, Molnár Gyula  

Fővárosi Vízművek ZRt. 

Biztonságos ivóvízszolgáltatás informatikai támogatása a Fővárosi Vízművek ZRt.  

gyakorlatában 

 

Előadás összefoglaló: 

Az ivóvízbiztonság témakörében a Fővárosi Vízművek ZRt.-nél az alábbi 

fontosabb információs eszközöket használjuk: 

 MOKKA – Megállapítások Komplex Kezelésének Architektúrája (a külső 

és belső auditok integrált kezelési felülete) 

 VESE - Veszélyelemzési Segédeszköz (a technológiai egységeket és az 

ivóvíz szolgáltatást értékelő kockázatértékelést tartalmazva, rugalmasan 

kezelhető, komplex veszélyelemzést biztosít) 

 VIPET - Vízminőségi Paraméterek Egységes Táblája (az üzemirányító 

rendszerből érkező adatok csoportosítása és megjelenítése; az ebből készült 

riport a felső vezetés döntéshozatalát heti szinten támogatja) 

Az előadásban az egyes rendszerek bemutatása történik meg az alábbiak 

szerint: (1) megoldandó feladatok, kihívások, (2) célok, megvalósulás, (3) a 

rendszer felépítése, műszaki megoldások, (4) információáramlás, adatközlés, 

(5) naprakész nyilvántartás. 

  

15:00 – 15:15      15 perc 

Dr. Borsányi Mátyás 

MHT Vízminőségi és Víztechnológiai Szakosztály elnöke 

Zárszó 


