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Szerző neve: Baki Berta
munkahelye: Fejérvíz ZRt.
munkahely címe: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15

Vízbiztonság a gyakorlatban
Vízbiztonsági tervek és felülvizsgálatuk

1., Vízbiztonsági tervek készítése, jogszabályi háttér

A 201/2001. Kormányrendelet 2009 áprilisában előírta, hogy a nagyobb vízellátó rendszerekre
(5000 fő felett) vízbiztonsági tervet kell készíteni, megadott határidőre. Először homály övezte,
hogy mi legyen a tervek tartalma. Majd lassan kitisztult a kép, megjelent egy OKI útmutató.
Többször egyeztettünk személyesen az OKI képviselőivel és elkészítettük első tervünket, még
jóval a határidő előtt, hogy legyen idő kijavítani, ha a Hatóság mégse arra gondolt volna, mint
szakembereink. Szerencsére kisebb javítások után elfogadták első vízbiztonsági tervünket, ami
után megindulhatott további 11 terv elkészítése.
Ezzel – mint később kiderült - nem ért véget a munka, mert egy újabb jogszabályi módosítás azt
eredményezte, hogy minden vízellátó rendszerre kell készíteni vízbiztonsági tervet. Először
2016.07.01 volt az elkészítési határidő, majd ez szerencsére módosult 2017.07.01-re.
Társaságunknál további 60 vízbiztonsági tervet kell készíteni.

2., Mit is tartalmaz egy vízbiztonsági terv?

A vízbiztonsági tervek (továbbiakban VBT) Társaságunknál önállóan nem értelmezhetők. Szoros
kapcsolatuk van ISO dokumentumainkkal, az adott vízellátó rendszer üzemeltetési
szabályzatával, üzemeltetési utasításával, valamint munkautasításainkkal, gépkönyvekkel,
vízbázisvédelmi tervekkel. Vízbiztonsági terveink ezekre a dokumentumokra utalnak sok
esetben, ezzel elkerülve a kettős szabályozást.
A terv tartalmazza a vízellátó rendszer leírását folyamatábra formájában, valamint
veszélykezelési táblázatokat. Ez a lelke a VBT terveknek. A veszélykezelési táblázatokban
felsorolunk minden lehetséges, szóba jöhető (legjobb tudásunk szerinti), veszélyforrást.
Megvizsgáljuk ezek előfordulási gyakoriságát és azt is, hogy egy-egy ilyen veszély
bekövetkezése esetén milyen súlyos a közegészségügyi kockázat.
A veszélyek mellé minden esetben rendelünk megelőző tevékenységet, ami betartásával
remélhetőleg nem következik be az adott veszély. Persze ez azért nem minden esetben valósul
meg, és ha még is bekövetkezne az adott veszély, akkor leírjuk a helyesbítő tevékenység módját
és a visszaellenőrző tevékenységet is. Nézzük egy egyszerű példán keresztül ez valójában mit is
jelent a gyakorlatban.
„Élőlény jut a medencébe, mert a medence nyílásain (pl. szellőző) nem megfelelő a rovarháló.” –
ez a veszélyforrás. Ehhez a megelőző tevékenységünk, hogy heti gyakorisággal ellenőriznie kell
a főgépésznek a rovarháló épségét.
Ha a vízmintázás során bakteriális fertőzést detektálunk, akkor a főgépésznek le kell ellenőriznie
Soron kívül is a rovarháló épségét (nem csak ez a feladaat, de a továbbiakra nem térek ki). Ha
sérült a rovarháló, akkor azt ki kell cserélnie. – ez a helyesbítő tevékenység. A hibaelhárítás
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pedig a következő: a veszélyforrás megszüntetése után el kell végezni a medence megfelelő
fertőtlenítését, majd kontrollmintázással ellenőrizni kell, hogy az ivóvíz tényleg nem tartalmaz
most már semmilyen szennyeződést. Ezen feladatokhoz felelőst és dokumentálási helyet is
megjelölünk a VBT-ben.

3., Üzemeltetés a tervekben foglaltak szerint

Az előző pontban leírtakból jól látszik, hogy egy-egy vízellátó rendszer üzemeltetésével
megbízott dolgozónak mennyi szabályozási rendszert kell ismernie a megfelelő üzemeltetéshez:

- ISO szabályozás
- üzemeltetési szabályzat
- üzemeltetési utasítás
- üzemeltetési előírások
- gépkönyvek
- vízbázis védelmi terv

Azok a munkatársak, akik üzemeltetési feladatokkal vannak megbízva, általában a sok olvasást
nem kedvelik. Ezért készítettünk a főgépészek számára egy listát, ami felsorolás jelleggel
tartalmazza a napi, heti, havi rendszerességgel elvégzendő feladataikat. Ezt a feladatlistát minden
egyes vízellátó rendszerre elkésztjük a VBT mellékleteként, minden vízellátó rendszerre a helyi
sajátosságok figyelembe vételével. Ha a főgépész az ebben foglaltakat betartja, akkor nem fog
semmilyen megelőző tevékenységet kihagyni feladatai során. Véleményünk szerint ezzel
növelhető az ivóvízbiztonság.

A VBT szerinti üzemeltetéshez hozzá tartozik az ivóvíz rendszeres vizsgálata. Ez ugyan már
utókövetés, hisz a mikrobiológiai vizsgálatok eredménye csak 3 nap elteltével lesz ismert, de
ezen vizsgálatok elvégzése rendkívül fontos.
Társaságunknál a jogszabályok által előírt laboratóriumi ivóvízvizsgálatok mellett végzünk
helyszíni gyorstesztes kémiai vizsgálatokat (vas, mangán, ammónium, nitrit, arzén
paraméterekre) is. Valamint a helyi szakembernek minden reggel meg kell néznie
szemrevételezéssel, szaglással és ízleléssel a szolgáltatott ivóvizet. Természetesen, ha problémát
tapasztal, azonnal intézkednie kell a VBT-ben foglaltaknak megfelelően, értesítve a feletteseit is.

4., Felülvizsgálatok

A 201/2001 (X.25) Kormányrendelet nem csak azt írja elő, hogy el kell készíteni a vízbiztonsági
terveket és ezek szerint kell üzemeltetni, hanem azt is, hogy a jóváhagyott VBT-ket évente felül
kell vizsgálnia az üzemeltetőnek, öt évente pedig az illetékes népegészségügyi szerveknek be
kell nyújtani közegészségügyi felülvizsgálatra. A felülvizsgálati anyag benyújtásához külön
elemzéseket, vizsgálatokat is el kell végezni.
Az elején, amikor még csak 12 vízbiztonsági tervünk volt, akkor a jelenlegi erőforrásokkal
megoldhatónak látszott a tervek éves felülvizsgálata, hisz havonta egy rendszert kellett
elkészíteni. Így, hogy 71 tervünk lesz, háromhetente kettő terv felülvizsgálatával kell elkészülni.
Ez még akkor is soknak tűnik, ha egy ember csak ezzel foglalkozhat, és további szakemberek
segítenek neki. De ha más feladatokkal is meg van bízva a VBT felülvizsgálatáért felelős
dolgozó, lehetetlen ennek a mennyiségnek a szakszerű felülvizsgálata évente a jelenlegi dolgozói
létszámmal.
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5., A VBT éves felülvizsgálatának menete

A felülvizsgálat az alábbi lépésekből kell, hogy álljon, ha nem csak azért dolgozunk, hogy
jogszabályi kötelezettségünknek minimálisan eleget tegyünk, hanem ha tényleg az
ivóvízbiztonság javítása a célunk:

Ütemezés: Társaságunknál ez 71 db vízbiztonsági rendszer felülvizsgálatát jelenti
Előkészítő elemző munka
Helyszíni bejárás, helyszíni ellenőrző mérések
Adatok, események, bejelentések kiértékelése
VBT szükséges módosításainak elvégzése
Kivonat készítés, dolgozók oktatása a változásokról
Dokumentáció beadása az illetékes NSZSZ-nek

5.1., Ütemezés
Javasoljuk, hogy az ütemtervet úgy állítsuk össze, hogy a munkában részt vevő dolgozók
lehetőleg egyformán legyenek leterhelve.

5.2., Előkészítő, elemző munka
Az előkészítő elemző munkát a kockázatértékelés felülvizsgálata érdekében kell megfelelően
elvégezni. A következő főbb elemzések elvégzését javaslom:

Ha van vízkezelési technológia, akkor annak ellenőrzése laboratóriumi (esetleg helyszíni
műszeres vizsgálatok) mérésekkel (technológiai mintázás): pl. vas- és mangántalanító
berendezéseknél megfelelően megtörténik-e a vas eltávolítása.

Vízvizsgálati eredmények elemzése (
határérték túllépés, megfelelő mintavételi hely, technika). Ennél a folyamatnál nagy
segítségünkre lehet, ha a vízvizsgálati laboreredmények adatbázisából elvégezhetjük a
lekérdezéseket, és nem manuálisan kell megtennünk. Javasoljuk a munka meggyorsítása
érdekében a programfejlesztést/fejleszttetést mindenkinek, hogy a lekérdezések egyetlen
gombnyomással megvalósíthatóak legyenek akár beavatkozási érték, akár jogszabályi
határérték túllépése esetén.

Fogyasztói vízminőségi panaszok elemzése.
Ez egy rendkívül fontos lépés, mivel a jogszabály ötéves felülvizsgálati kérelem egyik
pontja. Célszerű ezért az éves felülvizsgálatok során már összegyűjteni és kivizsgálni,
hogy mindegyik panaszra volt-e megfelelő intézkedés. Ha a panaszok olyan jellegűek,
amit nem lehet véglegesen orvosolni, akkor mindenképpen javasolni kell a vízellátó
rendszer fejlesztését (ezt a Gördülő Fejlesztési Tervbe -GFT- is bele kell építeni). Mire is
gondolok? Vannak például olyan települések, amelyeken a nyersvíz határérték fölött
tartalmaz pl. mangánt, és nincs víztisztítómű. Itt a lakossági panaszbejelentésekre
végelegesen csak akkor tudunk megoldást nyújtani, ha építünk egy víztisztítóművet.
Ideiglenes jelleggel egy kicsit enyhíteni tudunk a problémán egy alapos hálózatöblítéssel.

Vízbázisvédelm, vizbázisvédelmi bejárások tapasztalatai
Vízbázisvédelmi bejárásokat az előírt helyen kötelező elvégezni. Ezek a bejárások azt a
célt szolgálják, hogy felderítsük az érintett területeken nem végez-e valaki vízbázist
veszélyeztető tevékenységet. Ha bármi erre utaló jelet találunk a helyszíni ellenőrzések
során, vagy a megfigyelő kutak mintázásakor, akkor azt a hatóságnak jelenteni kell és a
vízbiztonsági csoport vezetőjének is.
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A vízbátisvédelemmel foglalkozó munkatárstól várjuk olyan elemzés elkészítését is,
amelyben megvizsgálja a kutak és a megfigyelő kutak vízminőségi, vízszint és
víztermelési adatait, megnézi, hogy történt-e bármilyen rendkívüli változás, vagy netán
valami lassabb, de tendenciózus módosulás tapasztalható a vízbázison.

Rendkívüli események
Meg kell vizsgálni, hogy bármilyen, vízminőséget veszélyeztető rendkívüli esemény
történt a vízellátó rendszeren az előző felülvizsgálat (vagy VBT készítése) óta. Ilyen lehet
egy nagyobb csőtörés, amikor fennállt az ivóvíz veszélyeztetésének kérdése. Vagy akár
egy fertőtlenítőszer adagoló meghibásodása. Ha ilyen típusú esemény történt, akkor ki
kell vizsgálni az esetet, végignézve a kontrolálásig. A felülvizsgálat során meg kell
vizsgálni a kiváltó okot, és ha szükséges a szabályozásokon módosítani kell a tapasztaltak
alapján. Az sem kizárt, hogy a bekövetkezett esemény miatt a kockázatértékelő
veszélykezelési táblázatokban is módosítani kell akár a kockázatértékelést, akár magát a
veszélyforrást.

Üzemeltetésben történt-e módosítás (technológiai, irányítástechnikai, stb.)
Változtattunk-e a vízkezelési technológián, fertőtlenítésen. Esetleg a tartózkodási idő
módosítása érdekében megváltoztattuk-e a víztároló létesítményben a ki- bekapcsolási
szintet, stb.

Hibastatisztika elemzése
Érdemes a hálózaton vagy a technológiában előforduló hibákat elemezni, megvizsgálni
térbeli vagy akár időbeli előfordulásokat és a megfelelő konzekvenciákat levonni.

TMK munkák elvégzése megtörtént-e
A rendszeres TMK munkák elvégzésre kerültek-e. Elértük-e vele a kívánt hatást, kell-e a
későbbiekben bármilyen módosítás a jobb hatásfok elérése érdekében, stb.

GFT munkák elvégzése megtörtént-e
A tervezett munkák elvégzésre kerültek-e. Elértük-e vele a kívánt hatást, kell-e a
későbbiekben bármilyen módosítás a jobb hatásfok elérése érdekében, stb.

Hatósági ellenőrzések megállapításai
Mind az illetékes katasztrófavédelmi Szervezet, mind pedig az illetékes Népegészségügyi
Szervezet munkatársai minden évben ellenőrzik vízellátó rendszereinket, a tapasztaltakat
jegyzőkönyvben rögzítik. Ha ez bármilyen intézkedést, beavatkozást jelent, akkor meg
kell vizsgálni, hogy teljesítettük-e.

5.3., Helyszíni bejárás, helyszíni ellenőrző mérések
Helyszíni bejárás fontos része a VBT felülvizsgálatának. Érdemes az ellenőrzési állapotot
fényképfelvételekkel rögzíteni. A helyi felelős munkatárs megfelelő kikérdezésével sok mindent
megtudhatunk a rendszer működési problémáiról. Mit is vizsgáljunk a helyszínen?
A kötelezően a helyszínen töltendő dokumentációkat ellenőrizzük le. Egyeztessük a
folyamatábrát a valósággal. Szükséges a technológia átvizsgálása is. Ha a nyersvíz minősége
szükségessé teszi, vagy működik a vízellátó rendszeren vízkezelő technológia, akkor helyszíni
vízvizsgálatokkal kell végezni megfelelő tesztekkel vagy műszerrel. A műszaki állapot
felülvizsgálata is elkerülhetetlen, a higiéniai állapot felülvizsgálatával együtt.
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Elvégzett TMK és GFT munkák VBT szerinti ellenőrzését sem szabad kihagyni. Minden esetben
rögzíteni kell az elhárítandó hibákat, hiányosságokat és természetesen intézkedni kell azok
mihamarabbi helyreállításáról.
A helyszíni bejárásokon fel kell tárni, hogy nincs-e szükség újabb veszélyforrás felvételére,
elemzésére.

5.4., Adatok, események, bejelentések kiértékelése
Ha az előző két pontból rendelkezésre állnak az adataink, elemzéseink, akkor a vízbiztonsági
munkacsoportnak értékelnie kell azokat. Meg kell állapítani, hogy milyen intézkedések
szükségesek a továbbiakban, esetleg indokolt-e a vízbiztonsági tervek valamilyen módosítása.

5.5., VBT szükséges módosításainak elvégzése
Ha a fenti kivizsgálások végeredménye a VBT módosításának szükségessége lett, akkor a
vízbiztonsági munkacsoportnak módosítania kell a VBT-t a szükséges mértékig. Erről célszerű
kivonatot készíteni és a hatóságnak azt is átadni, ezzel megkönnyítve az ő munkájukat is.

5.6., Kivonat készítés, dolgozók oktatása a változásokról
Ha szükségessé vált a vízbiztonsági tervmódosítása, akkor mindenképpen dokumentált oktatást
kell azok részére tartani, akiket a VBT szerinti üzemeltetés során ez a változás érint. Az
oktatásban résztvevők körét a vízbiztonsági munkacsoport határozza meg.

5.7.,Dokumentáció beadása illetékes NSZSZ-nek
Ha kevés változtatás volt, akkor csak a módosításokat kell elküldeni a kivonattal együtt, ha sok,
akkor a teljes VBT-t be kell adni, szintén a kivonattal együtt.

6., A felülvizsgálatot végző szakemberek

A felülvizsgálatokba javasoljuk ugyanazon szakembereket bevonni, akik a VBT-k készítésében
is aktívan részt vettek. Ők alkotják a vízbiztonsági munkacsoportot. Kik is ők?

Vízépítő mérnökök
Vegyészmérnök
Mikrobiológus
Hidrogeológus
Helyi munkavégzésért felelős munkatárs (főgépész)
Helyi üzemirányító szakember (üzemmérnökség vezető)
Ha szükséges a munkákba be kell vonni gépész, szállítási vagy akár villamosmérnök
végzettségű munkatársat

Fenti szakemberek közül ki kell választani a vízbiztonsági csoport vezetőjét, aki megfelelő
tudással és jogkörrel rendelkezik ahhoz, hogy vízbiztonságot veszélyeztető kérdésekben a
vízbiztonsági csoport érintett tagjaival konzultálva dönthessen a szükséges intézkedésekről.

Természetesen közülük sokan csak egy-egy kis területért felelősek, pl. vízbázisvédelmi feladatok
és ellenőrzések elvégzéséért, a kapott adatok kiértékeléséért a hidrogeológus. A felülvizsgálatok
során javasolt vízbázisvédelmi bejárások összegzéséről ő készítsen egy vízbiztonsági szempontú
elemzést.

Az egy-egy elemzésből a végleges konklúziót és a teljes anyagot az ezzel megbízott munkatárs
állítsa össze. Jó lenne, ha abban az esetben, amikor ilyen nagyszámú vízbiztonsági terv
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felülvizsgálatáról van szó mint nálunk, akkor legalább két fő lenne, aki folyamatosan, egész
évben csak vízbiztonsági feladatokkal foglalkozhatna.

7., Az ötéves felülvizsgálatok

Ha valaki az éves felülvizsgálatokat a fentiek alapján elvégzi, akkor az öt éves felülvizsgálaton
sincs más dolga mind a fentiek betartása és csak a végső konklúziónál kell visszatekintenie az
eltelt öt évre. Ezt könnyen megteheti az éves kivonatok összegzésével.

8., A felülvizsgálat paradoxona

Elemzünk, vizsgálunk, megállapításokat teszünk sok-sok munkával, időráfordítással, holott évek
óta tudjuk, hogy vannak olyan települések, ahol nem megfelelő minőségű a nyersvíz. Ez
olyamkor fordulhat elő, amikor a vas, és/vagy mangán, és/vagy ammónia taralma határérték
fölötti és a településen nem működik víztisztítómű. A fő kérdés ebben az esetben: Miért nem
oldja meg a problémát a szolgáltató? Nincs miből – forráshiánnyal küzd mind a felelős ellátó,
mind pedig a szolgáltató. Ami karbantartásba belefér azt megtesszük, de a fenti problémákat egy
hálózatöblítéssel, vagy szivacsos csőtisztítással csak enyhíteni lehet, de véglegesen megszüntetni
nem.

Elemzések eredményéből az a megállapítás, hogy karbantartani, felújítani kell – így tudunk
kockázatot csökkenteni. Milyen forrásokból lehet fedezni?
Karbantartás –  az üzemeltetői díjba van beépítve
Felújítás, pótlás – bérleti díjból vagy amortizációs díjból önkormányzat fizeti
Beruházás – önkormányzat fedezi

Ha azt állapítja meg a VBT felülvizsgálat, hogy kell egy vegyszeradagoló szivattyú (eddig nem
volt) – milyen módon szerezhető be? Vagyonkezelésnél önkormányzat köteles beszerezni, de
semmi pénze. Üzemeltető nem veheti meg – de amúgy nincs is rá forrása. Pályázati lehetőségek
– nincsenek.
Szerencsés lenne, ha lennének pályázatok a vízbiztonság növelésére. Ezen belül az ellátásért
felelős akár fél milliós támogatásra is pályázhatna, hisz kis települések esetében nem mindig
nagy összegekről van szó, de ők a keveset sem tudjál előteremteni.

Az elemzéseket az üzemeltető végzi. VBT eredménye: beruházásra lenne szükség, de mindenki
tudja, hogy nincs rá pénz. Vajon mikor jár el helyesen? Mit lehet tenni? Gondolatébresztésnek a
következő példát szánom, amit az ivóvízminőség-javító programból vettem:
Egy arzénes településen korábban az illetékes népegészségügyi szervtől azt az utasítást kaptuk,
hogy tegyünk meg mindent lehetőség szerint, hogy a hálózaton ne legyen arzén határérték
túllépés, ne kelljen ivóvizet hordani. Megtettük. Néha ugyan a szokottnál vasasabb volt a víz,
néha nem volt megfelelő a nyomás, de a szolgáltatott ivóvíz nem volt arzénes. A település
korábban az akkori OKI szakvélemény alapján belekerült a vízminőségjavító programba, az első
fordulón sikeresen túljutott. Most a KEHOP keretein belül lehetett volna folytatni a pályázatot,
az NFP már készítette elő a közbeszerzési kiírást, amikor kiderült, most az OKK nem támogatja
a település KEHOP-ban való részvételét, mert nincs a hálózaton arzén határérték túllépés.
Értetlenül álltunk és állunk most is probléma előtt.
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Fentiek alapján elgondolkodtató, hogy vajon a VBT felülvizsgálatok során hogy is kezelje az
üzemeltető a föltárt problémákat. Mikor jár el helyesen? Tulajdonképpen mi is az, hogy helyesen
járt el?

9., VBT szerinti üzemeltetés nehézségei

A különböző mértékben érintett szakágakkal el kell ismertetni a VBT fontosságát.
Helyi üzemeltető szakember/szakemberek legyenek tisztában azzal, hogy milyen nagy az ő
felelőségük az egészséges ivóvíz szolgáltatása során. Ezt a kiszolgáló üzemegységek dolgozói se
felejtsék el, vagyis ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy munkájuk során nehogy
bármilyen fertőzés bekerülhessen az ivóvízhálózatba. Semmiképp se szennyvíztelepi ruhában
menjenek ivóvizes javításokra, a búvárszivattyút ne olyan platón szállítsák amelyiken előtte
szennyvízszivattyút szállítottak, ne azonos műhelyben azonos ruhában szereljék a
szennyvíztelepi ill. ivóvíztelepi berendezéseket, stb.
TMK készítése során legyen a fő szempontok között az ivóvízbiztonság (megelőzés!).
GFT tervek összeállításánál előrelátóan kell vízbiztonsági szempontból gondolkodni (anyagi
fedezet?).
Rendkívüli eseménykor (pl csőtörés, vegyszeradagoló szivattyú javítása, stb.) vízbiztonsági
szempontok fontosságát nem felejthetjük.

10., A felülvizsgálatok hozadéka

Fentiek alapján, lehetőség szerint mindenre kitérő elemző, értékelő munkával a vízbiztonsági
tervek egyre jobbak lesznek, folyamatosan csökkenteni tudjuk a közegészségügyi kockázatokat.
Úgy gondolom, hogyha valaki a leírtaknak megfelelően minden évben felülvizsgálja mindegyik
vízellátó rendszerét, akkor nem csak a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, hanem
csökkenti a „váratlanul” bekövetkezett eseményeket is, amik az ivóvíz szennyeződéséhez
vezethetnek.
És ezzel párhuzamosan a lakosság elégedettsége is nőhet.

11., Végszó

Természetesen az általam leírtak nem kőbevésett szabályok, mindenki a saját rendszerére tudja
azt szabni, ez mindössze egy összefoglaló elemzés, egy javaslat.


