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A CSAPVÍZ SIKERE ÉS A VÍZBIZTONSÁG

A "MIT IGYUNK" ELDÖNTÉSE

Természetesen szomjoltásra gondolok. Amikor véleményünket formálgatjuk, és ennek alapján eldönt-
jük mit igyunk, sokféle információ ér el bennünket:

Szolgáltatott vízminőség

Belső hálózat

Vízminőségjavító program

Helyi vízminőségromlás

Vízlágyítók

Víztisztítók

Ásványvíz

Csapvíz előnyei

Amivel a fogyasztó szembesül (problémacsoportok)

A divat, a reklám és a rémhírek szerepe a döntésben

A sok információ közül a legerősebb hatású a reklám. Majd mindent elhiszünk, ha nem tudunk a rek-
lám állításaival szemben valamiféle ellenérvet szembeállítani, és összemérni  ennek alapján, igaz-e,
részben igaz, vagy  éppen hazudik, esetleg csúsztat a reklám. Azonban embertársaink nagy része nem
is veszi az erőfeszítést a mérlegelésre, és sokan nem is képesek a mérlegelésre. Ők  minták alapján
döntenek - vesznek át szokásokat. Biztos jó, ha sokan csinálják, és lassan divattá vált, hogy ne csapvi-
zet, hanem ásványvizet, tisztított vizet fogyasszanak az emberek. Sőt ezen már túl is vagyunk, társa-
dalmi szintű normalitássá vált, ha vízről beszélünk egy étteremben, az ásványvizet jelent, ha rendezvé-
nyen vízről kell gondoskodni, az palackos vizet jelent.
Amit a palackos vizek gyártói, forgalmazói hirdetnek hatalmas pénzt beletéve, az többnyire megmarad
a reklám keretei között, de amit néhány víztisztító készüléket forgalmazó cég csinál, az túllép a tisztes-
ség és sokszor a jog keretein, mert rémhírterjesztésre alapozzák - minden alap nélkül - üzleti érdekeik
érvényre juttatását.

A tények, érvek, szakmai tartalmak szerepe a döntésben
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Ezzel áll szemben az a szakmai alapú megközelítés, amikor szakemberek érvekkel állítják azok számá-
ra, akik hajlandók és képesek is a mérlegelésre, a csapvíz kell hogy legyen az első számú szomjoltó.
Akkor, amikor vízművesként csapvíz-kampányt folytatunk (semmi pénzből kis eredménnyel) akkor
ilyen az üzeneteket kívánunk eljuttatni.
Jelenleg két érvrendszert ismerek. Az egyik, amikor szakemberek azt bizonygatják a víz érték, vigyáz-
zunk a természetre, ezért igyunk csapvizet. A magam részéről én ezzel nem értek egyet, mert mint fel-
jebb írtam, nem azért nem isznak csapvizet, mer az értékszemlélettel van baj, (bár többnyire ez igaz),
hanem azért, mert divat, mert hatnak a reklámok és elhiszik a rémhíreket.
A másik vonulat - amit én is képviselek azt mondja csináljunk divatot a csapvízből, és cáfoljuk meg a
rémhíreket,bizonyítsuk be a víz a legbiztonságosabb élelmiszer.

Saját tapasztalat szerepe

Ilyenkor jön az állítás: elhiszem, hogy igazatok van és a csapvíz biztonságos, de én jobban szeretem a
palackos vizet, vagyis  a saját tapasztalatára hivatkozik, ő tudja, hogy az ásványvíz finomabb.

A saját tapasztalat közelebbről nézve

Annak érdekében, hogy mennyire megalapozott egy - egy ilyen állítás, már sok alakalommal rendez-
tünk vízkóstolásnak nevezett vaktesztet. Ez arról szól, hogy számozott üvegekbe többféle csapvizet
vagy ásványvizet töltünk és  a kóstolóknak el kell találni mit isznak, és értékelniük kell, melyik meny-
nyire ízlik. A legutóbbi vízkóstoló eredményei:

Vízkóstoló eredményei, MaVíz, csapvíz kerekasztal, 2016. március 22.

Vizesüveg sorszáma, a víz eredete

5 6 7 8 9
Név

Csapvíz
Zámoly

Ásványvíz
Aquarel
cédrus

Ásvány-
víz

Natur
Aqua

Csapvíz
Budapest

Csapvíz
Székesfe-

hérvár

Talá-
lat

fajta CSV ÁV CSV CSV CSV 4Környezetvédő szer-
vezet elnöke pont 7 5 8 8 9

fajta CSV ÁV ÁV ÁV ÁV 3Élelmiszervizsgáló
labor igazgatója pont 10 7 7 9 9

fajta ÁV ÁV ÁV CSV CSV 4
BME, docens

pont 9 10 10 8 9
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fajta ÁV ÁV CSV CSV ÁV 2
Miniszteri biztos

pont 8 9 7 4 8

fajta ÁV CSV CSV ÁV CSV 1Országos szakmai
intézet osztályvezetője pont 7 8 6 6 7

fajta ÁV CSV CSV CSV ÁV 1Ivóvíz-szolgáltató
vízbiztonsági igazga-
tója pont 5 5 8 7 8

fajta CSV CSV ÁV CSV ÁV 3Országos szakmai
érdekérvényesítő
szervezet elnöke pont 7 8 6 5 7

Összes pont 53 52 52 47 57 Átlag:
2.6

Rangsor II. III. III. IV. I.

Mint látszik szinte épp annyiszor nem találják el mit isznak, mint ahányszor eltalálják, teljesen vélet-
lenszerű az eredmény, magyarul fogalmunk sincs arról melyiket isszuk,ha meg az eredményeket néz-
zük, bizony sokszor a csapvíz végez az élen. Egy ilyen vakteszttel ékesen lehet bizonyítani, hoggy a
saját tapasztalat, az állítás, ezt jobban szeretem teljesen megalapozatlan, valójában a reklámok, a rém-
hírek hatnak no és a divat.

ÖT ÁLLÍTÁS  A CSAPVÍZRŐL

A csapvíz a legbiztonságosabb élelmiszer

A csapvíz a leg egészségesebb szomjoltó

A csapvíz a leginkább környezetkímélő

A csapvíz a legolcsóbb

A csapvíz a legkényelmesebb

Ezt az öt állítást  kell bizonyítani, és minél szélesebb körben szórni, hinteni.
Nem azért mert a vízszolgáltatóknak ez üzleti érdekük, hanem azért, mert a csapvíz minőségének igaz-
talan lebecsülése a szolgáltatók egész tevékenységét értékelik le. A vízműveknek üzleti szempontból
pont a fordítottja lenne az érdekük, mert minden liter ásványvíz előállításához 3-4 liter csapvíz szüksé-
ges....

Első állítás: a csapvíz a legbiztonságosabb élelmiszer
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 A szabályozás és a hatóság szerepe

Ivóvíz paramétereinek határértéke, a szolgáltató és az egészségügyi hatóság teendői
(201./2001. X. 25. Kormányrendelet)
A szolgáltató 75 féle paramétert vizsgál az ivóvízben, a hatóság által is jóváhagyott minta-
vételi terv szerint,és az eredményeket köteles a hatóság felé folyamatosan megküldeni. Ma-
ga az egészségügyi hatóság is végez kontrollvizsgálatokat. Amennyiben a vizsgálati ered-
mények a megadott határértékeknek nem felelnek meg, a víz nem szolgáltatható! Ez alól
kivétel a 23 féle indikátor paraméter, ahol a hatóság hozzájárulásával  a határértékeket
meghaladó paraméter esetén is szolgáltatható a víz. Ekkor azonban kifogásolható minőségű
ivóvízről kell beszélnünk, és meg kell (kellene) kezdeni  azokat az intézkedéseket, melynek
révén a vízminőség megfelelő lesz.
Emellett az egészségügyi hatóság felé kötelező jelezni minden olyan eseményt, ami a szol-
gáltatott vízminőségét befolyásolhatja.
A hatóság ezen túl rendszeresen, a helyszínen ellenőrzi a vízműtelepeket.
Mindezek alapján teljes bizonyossággal kizárható, hogy Magyarországon huzamosabban,
és erős egészségi következménnyel járó vízminőségi probléma lépjen fel, tömeges megbe-
tegedéseket okozva.

 A vízbázisoldali biztonság kérdése

Vízbázisok védelme, védterület, védőidom (123./1997. VIII. 18. Kormányrendelet)

A vízminőséget és a hatósági kényszereket előíró jogszabályon túlmenően két kötelezően
működtetett szabályozás óvja a vízminőséget. Az egyik a vízbiztonsági terv, - a későbbi-
ekben részletesen elemzem. Ez a vízbázistól indulóan kezeli egészségi szempontból a víz-
minőségi kérdéseket.
A másik a vízbázisvédelmi terv,  ami a vízkivételi műhöz érkező víz minőségének megtar-
tásával foglalkozik.

A jogszabály meghatározza, hogy a különböző elérési idejű vízszálak mentén mint kell le-
határolni a víztestek felszíni metszéke mentén a védőövezeteket és a védőzónákat. Az
egyes védőzónákon belül meghatározott, milyen tevékenység folytatható, illetve milyen lé-
tesítmény építhető. A szolgáltató köteles a védőzónákat a terepen jelölni, és folyamatosan
ellenőrizni az előírt tevékenységek és az egyéb történések megszegését a hatóságnak, ami
elvileg meghozza a megfelelő intézkedést, illetve közbeavatkozik.
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• „B” jelű hidrogeológiai védőzóna,  elérés 50 év

• „A” jelű hidrogeológiai védőzóna, elérés 5 év
( le nem bomló anyagok elleni védelem)

• Külső védőövezet,  elérési idő 6 hónap
(bakteriális védelem)

• Belső védőövezet, elérési idő 20 nap
(közvetlen védelem)

vízkivétel

VÍZBÁZISVÉDELEM

Megfigyelőkút

Megfigyelőkút

Megfigyelőkút

 Vízbiztonsági tervek szerepe

Célja: A vízszolgáltatás egészségi kockázatainak kizárása ill. csökkentése
még az egyes határértékek elérése előtt!
Alapja: Összes veszély kockázatelemzése a vízbeszerzéstől a fogyasztóig.
Működése: megelőzés, észlelés beavatkozás, utókövetés, felülvizsgálatok, továbbfejlesztés.
Később még részletesebben elemzem.

 A fertőtlenítés szerepe, THM, kockázati szintek

A felhasználók által említett legfőbb kifogás a víz klórossága kapcsán hangzik el.
A víz fertőtlenítését a szolgáltatók nyilvánvalóan nem a fogyasztók bosszantására végzik,
hanem azét mert a fertőtlenítés elhagyása őrületes kockázatokkal járna.
Példa erre, amikor a Green-Peace környezetvédő szervezet fellépése következtében Peru-
ban 1991-ben elhagyták a víz klórozását, Peruban 1991-98 között és  981 ezer ember bete-
gedett meg kolerában, és kilencezren haltak meg.
Haitin 2010-ben  ugyancsak kolera miatt 30 ezer volt a betegek száma, és 4500 fő halt meg.
Mindamellett nem a klór az, ami a gondokat okozza, hanem a Trihalometán klórszármazé-
kok, melyek valóban rákkeltők. Azonban a rákkeltő anyagok határértékének megállapításá-
nál 10 a mínusz ötöden kell a kockázati szintet figyelembe venni. Ez esetünkben azt jelenti,
hogy egy olyan településen, ahol az emberek egész életük (70) év során határértéken lévő
(50 µg/liter) THM tartalmú vizet isznak, közülük minden százezrediknél nőhet meg a rák-
betegség kockázata. Nézzük meg nálunk mit jelent ez, milyenek  a valós THM értékek?
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Jól látható, hogy igen messze vagyunk a még  a rendkívül szigorú határértékektől is!

 Gyógyszermaradványok, hormonok

Manapság nagy divat a gyógyszermaradványokkal, hormonokkal riogatni az embereket. Itt
két dolog az, ami miatt ez nyilvánvalóan hamis dolog:

Az igaz, hogy a hormonkészítmények, gyógyszermaradványok a szennyvízzel a tisztítóte-
lepre jutnak, és az is igaz, hogy ezt a mai technológiák csak részben tudják eltávolítani.
Azonban a tisztított szennyvíz az élővizekbe jut, ahol nagyon alacsony szinten a kimutatha-
tóság határán fellelhető a hormonszármazék. Azonban az ivóvizet Magyarországon nem a
felszíni vizekből nyerjük és a felszíni vizek a réteg- és karsztvizekkel nem, vagy alig-alig
kommunikálnak. A parti szűrésű kutaknál pedig csak nyomokban tudták kimutatni jelenlé-
tüket. Valaki kiszámolta, háromszáz évig kéne ezt a hormontartalmú vizet inni ahhoz vala-
kinek, hogy egyetlen fogamzásgátló tabletta hormontartalmát elérje a bevitel.

Második állítás: a csapvíz a leg egészségesebb szomjoltó

• Természetes módon tartalmazza a szervezet számára szükséges összetevőket

Egyetlen más szomjoltó sem rendelkezik azzal az előnnyel, hogy nem kell figyelni az összete-
vőkre, sőt  a csapvíz az ami csak olyat tartalmaz ami szervezet számára kifejezetten szükséges.

• Kemény víz vagy lágy víz?

88%

10% 2%

THM tartalom megoszlása,
FEJÉRVÍZ, 2007.

5
mikrogram
m alatt
5-25
mikrogram
m között
25-50
mikrogram
m között
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Itt szokott felvetődni A vesekőképződés veszélye, melyet nem támasztanak alá az epidemioló-
giai kutatások. Az ellenkezője az igaz . A kemény vizes területeken a szív és érrendszeri megbete-
gedések és az infarktusok ritkábbak, mint máshol.

Harmadik állítás: a csapvíz a leginkább környezetkímélő

• Nincs eldobható palack
Ezt nem kell bizonygatni, inkább arról kell beszélni, hogy a palackos vizeknél ez  a palack
szinte mindig egyszer használatos PET palack. Az sajnos nagyon jól látható, ennek  a gyűjtése,
újrahasznosítása csak kis részben történik meg, arról viszont csak most kezdünk gondolkodni,
mit jelent majd a jövő nemzedékeknek a fizikailag szétaprózódott műanyag, bekerülve az élő
szervezetekre. Mert egy közkeletű tévedéssel szemben a műanyag érdemben nem bomlik le.
Aprózódik!

• Nincs szállítással járó szennyezés
A víz vezetéken kerül a felhasználási helyre. az ásványvíz nem. Először elviszik az áruházlánc
elosztóhelyére, onnan az áruházba , onnan pedig autóval haza. Ez az utaztatás  mások  biztos
kiszámolták már mekkora környezetterhelést jelent.

• A szolgáltatásnak a környezetvédelmi tevékenység is része!
A vízszolgáltatásnál - most már mondhatjuk majdmindenhol - benne foglaltatik a környezeti
terhelés kezelése, vagyis a szennyvíz elvezetése és megtisztítása.

Negyedik állítás: a csapvíz a legolcsóbb

• Mennyibe kerül 1 liter csapvíz?
Ha 400 Ft egy köbméter víz csatornadíjjal együtt, akkor egy liter negyven fillér. Ahol drága, ott
is belefér 60 fillérbe. Tessék összehasonlítani a palackos víz literenkénti minimálisan száz szo-
ros árával.

• Éves vízfogyasztás átlagos ára: kb. 60.000 Ft
Egy négy fős átlagcsalád átlagos vízfogyasztása kerül ennyibe

• Éves palackos vízfogyasztás átlagos ára: kb. 60.000 Ft
Ha ebben az átlagcsaládban mindenki megiszik napi egy liter palackos vizet, akkor átlagos árú
ásványvíz esetén ez pont annyiba kerül , mint az egész éves víziközmű-szolgáltatás

Ötödik állítás: a csapvíz a legkényelmesebb



8

• Kényelmes
A csapvízér nem kell elmenni a boltba, a szolgáltató odavezeti, sőt "felmegy" a tízedik eme
letre is.

• Sohasem fogy el
nem járunk úgy vele, hogy pont most fogyott el. Bármikor megengedhetjük  magunknak, hogy
megnyissuk a csapot

• Mindig friss
Nem fordul elő az, hogy hónapokig állt  a raktárban. - vagy akár a szabadban - mint ahogy a
palackos víznél ez előfordulhat.

• A legjobban oltja a szomjat
Ez már egy szubjektív kijelentés, én így érzem.

GONDOLATOK A VÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA ÉS
HASZNÁLATA KAPCSÁN

Sajnos két féle jó megoldás létezik. Az egyik az  OKK – OKI és a helyi egészségügyi hatóság elvárá-
sainak megfelelni. A másik az, hogy a saját céges véleményünk szerint egy használható vízbiztonsági
tervhez mi szükséges, illetve mit tartunk jó megoldásnak.

Az elsőt elég nehéz eltalálni, mert nincs egyértelmű szabályozás arra, hogy milyen legyen egy VBT, a
kiadott OKI útmutató ebből a szempontból csak részben használható. A dolog bejáródhatott volna sza-
bályozás nélkül is, ha kialakul az elfogadók részéről egy gyakorlat, ami mérce lehet, de azzal,  hogy a
külső szakvéleményezői feladatokat átvette az OKI, és a korábbi OTH – s hatósági feladatok az
NSZSZ – ekhez vagy a JNI – khez kerültek, teljes a bizonytalanság mit és milyen feltételekkel fogad-
nak el. Az pedig teljesen ismeretlen még, hogy az ötévente előírt hatósági felülvizsgálatok milyenek
lesznek és mit érnek, illetve milyen irányt szabnak az egész vízbiztonsági tervezésnek, illetve irányí-
táshoz.

A beavatkozási határértékekről

 Az ivóvíznél az elfogadható szinteket a 201/2001-es kormányrendelet határozza meg a határérté-
kekkel. A VBT - nek nincs köze a 201-es határértékekhez. „ Azok előtt van”, beavatkozási határér-
tékekkel operál, de ezek a beavatkozási határértékek éppen nem a végtermékre érvényesek. Arról
szól, hogy ne a végtermékben – a fogyasztónál – jelenjen meg. Az elfogadható szintet a nyersvíz-
nél, a technológia után, a kimenőnél és kint a  hálózaton külön- külön kell meghatározni.

A kockázatértékelés értelme
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Itt az én egyik elvi problémám. Az OKI útmutatója is ezt mondja, értékeljük  a veszélyből adódódó
kockázatokat és eszerint „rangsoroljuk” a beavatkozási lehetőségeket. Én meg azt mondom – mint
ahogy ez el is várható –, hogy minden egyes veszélyre olyan megelőzési és beavatkozási techniká-
kat kell kitalálni, ami az adott veszélyt kizárja, vagy minimalizálja. Ha ez igaz, akkor semmi, de
semmi értelme a kockázat-elemzésnek, mert az a  jó megelőzés és beavatkozás, ami hatásos, ami
alkalmas, amivel elérem a célomat, és ehhez nem szükséges tudnom azt, hogy éppen melyik osz-
tályba soroltam a kockázatot. Annak lenne értelme, hogy a veszély- kockázatokat azért rangsoro-
lom, hogy egy bizonyos vonal alatt ne kelljen foglalkozni vele, mert egyszerűen pitiánerség lenne,
– de ilyet nem enged meg, illetve ilyenről nem beszél az útmutató és az általam ismert gyakorlat
sem.

A makro- és mikro-szabályozás kérdése

A hidrogeológia – vízbázis-védelem – kútadatok, ugyanígy az ellátórendszer részletes leírása is feles-
leges, ha a VBT arra készül, amire való.

E mögött az húzódik, hogy szerintem tökéletesen rendezetlen, átgondolatlan a víziközmű-üzemeltetés
makro-szabályozási háttere.
Az hagyján, hogy a jogszabályok nem koherensek, de egyrészt nem fedik le a szabályozandó kérdése-
ket, ugyanakkor párhuzamos, ellátó-rendszerenkénti szabályozást tesznek kötelezővé a rendszerek
működtetésénél.
A makro szintű szabályozás elvárásai megkötik  a szolgáltatók kezét a mikró szintű szabályozásban.
Lehetetlennek tartom a sokféle mikro azaz cégszintű, jórészt párhuzamos szabályok mindegyikének
kötelező használatát. Nincs akkora kottatartó, amire ennyit szabályzatot  ki lehetne pakolni.

Emiatt kénytelen mindenki - ki így, ki úgy - racionalizálni e dokumentumok tartalmát és használatát.
A szabályozó dokumentumok és a „mit kezdtünk vele” egyik példája:

 Üzemeltetési szabályzat (ez az én felfogásomban a rendszer műszaki körülírása, az üzemelteté-
si kérdések keret jellegű rögzítése. Tehát olyan mesekönyv, ami inkább kifelé szól, mert azok a
dolgok amelyek ebben rögzítettek, a mindennapi üzemeletetéshez vagy feleslegesek, vagy
amúgy is ismertek. Amire nekünk is jó, hogy a rendszer bemutatása kapcsán a VBT-ből az
üzemeltetési szabályzatban leírtakra lehet kihivatkozni, így az ott felsoroltakat nem kell meg-
ismételni.

 Nálunk az üzemeltetési utasítás az a dokumentum, amit létesítményenként készítünk, és mi eb-
be forgattuk bele azokat a teendőket is, amik a vízbiztonsági tervből az üzemeltetésért felelő-
söknek a feladata. Ebben vannak a napi, heti, havi ellenőrző listák stb. Mi ezt tartjuk a legfon-
tosabb szabályozó dokumentumnak.

 Vízbázis-védelmi terv nyersvíz oldalról szorosan kapcsolódik a VBT- hez,döntően a megelőzés
terén, de mi – a párhuzamosságot elkerülendő – önállóan kezeljük, a VBT-ből csak kihivatko-
zunk rá. A vízbázisvédelmi teendők elvégzésének, illetve e feladatok koordinálásának az üze-
meltető egység mellett működő, céges szintű külön felelőse van, tehát nem kell kitenni a köz-
vetlen üzemeltetést végzőnek a kottatartóra.
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 ISO 9001 (MIR) vízellátásra vonatkozó eljárása (vagy eljárásai), amit mi szabályzatoknak hí-
vunk. Ebben a szolgáltatás lényegi folyamatait rögzítjük, a felelősségi körökkel együtt. Lénye-
ges, de nem kell használni naponta, ha már kialakultak és „beálltak” a folyamatok. Tulajdon-
képpen inkább egy tervezési eszköz, akkor vesszük elő, ha kiderül eltértünk tőle (audit), vagy
külső kényszer, illetve belső szándék miatt meg kell változtatni.

 Az ISO 9001-es munkautasítás szintű szabályozásai: nálunk ezek az üzemeltetési előírások
gyűjteménye. Azt részletezi, mit, milyen sorrendben kell tenni pl. egy kút szivattyúcseréjekor,
vagy hálózati hibajavításkor stb. A második legfontosabb szabályozó dokumentumnak tartjuk.

 Az adott technológiák, berendezések kapott gépkönyvei, kezelési utasításai (ezeket beforgatjuk
az üzemeltetési utasításokba)

 Ha van, akkor a HACCP, (ÉBIR, ISO 22000) az egyetlen, ami nem kötelező. A magam részé-
ről bonyolultnak és feleslegesnek tartom külön HACCP működtetését, ha van VBT. A kettőnek
egynek kell lenni, mert ugyanarra irányul. Csak azért fenntartani a párhuzamosságot, mert már
megvan,  nem érdemes, a VBT alá kell rendelni, mert az kötelező, azt ellenőrzi a hatóság.

 És végül maga a VBT, ami szerintünk inkább az átgondolást, az elemzést, és a megtervezést
szolgálja, mintsem a mindennapos üzemeltetést. Erre az  üzemeltetési utasítások (az adott léte-
sítményre vonatkozóan), és az üzemeltetési előírások (cégszinten, minden munkafolyamatra)
szolgálnak.

Veszélyek azonosítása

A veszélyek azonosításának rendszere ha jó megközelítésű, a veszélykezelési táblázat a VBT lelke
lehet, – ha jó felépítésű.

Beavatkozási határértékek

Beavatkozási határértékek: azt látom, csak csíraszám és szokatlan változás. Hogy jó-e így az eü. ható-
ságnak, nem tudom. Egyrészt igaz, hogy a szokatlan változás már jelzi, ha gond van, de ha mellé te-
szem, mi a szokásos, és azt is, mekkora mértékű az attól való eltérés (amit már szokatlannak tekintek),
akkor már ott vagyok a beavatkozási határértéknél. jobb, ha konkrét értékeket használunk, egy azon
paraméternél külön a nyersvízre, külön a kimenőre, külön a hálózatra (ha több vízminőségi zóna van,
akkor zónánként is). E mellett majd mindegyiknél van normál üzemállapothoz, és vészhelyzethez tar-
tozó beavatkozási határérték

A detektálhatóság kérdése

Mi az elegendő mérés-sűrűség térben és időben, és mennyi az elegendő pénz ehhez ?
(Különösen a Víziközmű-szolgáltatók szorult helyzetében).

De ez szinte nem is érdekes ahhoz képest, hogy én vitatom, a vízbiztonsági tervek (korábbi?) funda-
mentumát,  miszerint laborvizsgálatokhoz és ezek eredményeihez rendelt beavatkozási határértékekkel
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operálva érdemben lehet mit kezdeni vízbiztonság tekintetében. Kételyünkkel együtt, mi is ezt követ-
tük, mert az OKI útmutatónak és az eddigi hatósági megközelítésnek ez volt szemlélete. Nem hisszük
el, hogy ilyen méréssűrűség és gyakoriság (inkább ritkaság) mellet ez működőképes. Ezért ezeket
meghagytuk kontrollnak, de ahol csak lehetett helyi tesztméréseket és érzékszervi vizsgálatokat, ellen-
őrzéseket írtunk elő.

Melyik a jó csapvíz? Milyen a víz minősége?

Két féle „jó víz” van (természetesen átfedésben)!
Az egyik, amikor megfelelünk a jogszabály írta határértékeknek, (de a víz lehet akár büdös is),
a másik, amikor megfelelünk a fogyasztó érzékszervi elvárásainak, de ettől a víz még nem biztos hogy
egészséges.
Éppen ezért az követendő, hogy a víz mindkét minőségi követelménynek feleljen meg!

És honnan tudhatom, hogy milyen a víz minősége? Ha megnézzük, – a gyorsaságot (a közbeavatkozás
lehetősége miatt) is figyelembe véve – a következő, sorrendbe rakott lehetőségeink vannak:

 Érzékszervi vizsgálat (naponta és több ponton, helyi főgépész). Ez a leggyorsabb és legegysze-
rűbb, de nincs mindig köze a „beavatkozási” és a „jogszabályba foglalt” határértékekhez.

 Tesztvizsgálat (naponta és több ponton, helyi főgépész) az előzővel érzékszervi vizsgálattal
együtt néhány paraméter tekintetben jó támpontot ad.

 Fogyasztói vízminőségi panaszok: ezt ingyenes, azonnali segítségként kell felfogni. A bejelen-
tésre az adott probléma vizsgálható, hátránya, hogy már ott van a gond a fogyasztók között, és
az, hogy elsősorban érzékszervvel észlelhető paraméterváltozásról ad képet. Ha viszont elem-
zem a visszamenőleges bejelentéseket a laborvizsgálatokat is mellé téve, akkor a rendszer
„minőség érzékenységéről” kapok információkat, megismerve azokat a jellemezőket, amikre
alapból figyelni kell.)

íz, szaghatás
44%

áttetszőség
29%

klórtartalom
13%

keménység
10%

hőmérséklet
2% egyéb

1%

A vízminőség összetevőinek fontossága
afelhasználók szerint
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 Labor, bakteriológiai gyorsvizsgálat (4-8 órán belül, sajnos inkább csak közbeavatkozást köve-
tő ellenőrzésekre használhatjuk). Ez az a vizsgálati fajta, amit többször kéne alkalmazni a
VBT- ben, de laborkapacitás oldaláról (mintavételt is ideértve) erősen korlátos a dolog. Ennek
fő oka, hogy ezek a gyorsvizsgálatok nem válthatják ki a hatóság által elfogadott hagyományos
bakteriológiai vizsgálatokat, és a labor annak elvégzésére van alapból berendezkedve.

 Klasszikus laborvizsgálat, mikrobiológiai, biológia paraméterekkel. A VBT-k értelmét keresve
itt találjuk szembe magunkat a legnagyobb ellentmondással. A hirtelen és valódi egészségügyi
veszélyeztetettség pont e paraméterek tekintetében áll fenn, de e paraméterek érzékszervvel,
teszttel nem érzékelhetők, és ami még rosszabb, – hatóság által is elfogadott – laborvizsgálati
eredményeit csak napok múlva ismerhetjük meg. Akkor, amikor már jó ideje isszák a kedves
fogyasztók a fertőzött vizet. Lehetetlen olyan méréssűrűséget és gyakoriságot biztosítani, hogy
ennek révén tudjam hol, mikor, mit kell tennem.

 Azaz lehet, csak nagyon drága, Székesfehérváron a telep kimenőjén van egy online baktermérő,
ami optikai úton működik, és abban a pillanatban jelez, ha problémát észlel.  Úgy 13 millió fo-
rintba került, így máshol a közeljövőben nem is lesz. (Az Egyesült Államokban minden város-
ban ilyen műszer alkalmazása jelenti a vízbiztonsági tevékenységet.)

 Laborvizsgálat, kémiai paraméterek. Ezeknél a méréssűrűség és a vizsgálati idő illeszkedik a
hozzájuk kapcsolódó veszélyeztetettséghez és a közbeavatkozási igényhez.

 Laborvizsgálat, indikátorparaméterek. Ezekre eddig nem figyeltünk annyira, hisz nem volt oly
súlyuk, a kifogásolt minőségű víz még szolgáltatható. Azt gondolom azonban, többet kéne tud-
nunk indikátor mivoltukról, arról, hogy mikor, milyen körülmények között, mit jelezhetnek elő-
re.

Helyes ha igyekszünk a vízbiztonsági tervezésnél valamennyivel vizsgálati móddal élni, és a jövőre
nézve még inkább elvisszük helyi vizsgálatok, információszerzések felé a dolgot, emellett erősítjük a
megelőzési lépéseket.
Ha jól megfontoljuk, akkor igaz az kijelentés, miszerint: elismerve, hogy a laborvizsgálati eredmények
megfelelnek a VBT- alkalmasságának bizonyítására (validálására), önmagukban azonban alkalmatla-
nok a veszélyek felismeréséhez, azonosításához, vagyis a vízbiztonsági rendszer működtetéséhez.
Ez a kijelentés azt jelenti, hogy egyre inkább távolodni  kell a laborvizsgálatoktól- amik eddig a víz-
biztonsági tervezés, illetve a detektálás vezérmotívuma volt - és közeledni kell a az érzékszervi vizsgá-
latokhoz, a tesztekhez és az egyszerű helyszíni mérésekhez. Mindez felértékeli a megelőzés szerepét
is.

A vízbiztonsági tervek felülvizsgálata, folyamatos javítása, fejlesztése

A vízbiztonsági terveket a szolgáltatónak évente felül kell vizsgálnia és ha a felülvizsgálat következté-
ben változtattak rajta, bekell jelenteni az egészségügyi hatóságnak. A hatóság ötévente vizsgálja felül a
terveket. Akkor jár el helyesen a szolgáltató, ha az éves felülvizsgálatokat rendszeresen dokumentálja
az alábbiak szerint:

…………... IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZER VÍZBIZTONSÁGI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
Vizsgált időszak: A felülvizsgálatot végezte:
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1. Határérték-túllépések:

x
para-
méter

y
para-
méter

v
para-
méter

  Beavatkozási határérték-
túllépés
  201/2001. Korm. rendelet
szerinti    .határérték-
túllépés
  Esetleges tendencia

  Határérték-túllépés oka:

  Határérték-túllépés egészségügyi következménye:

  Határérték-túllépés kivizsgálása, dokumentálása:

  Határérték-túllépésre intézkedés és eredményessé-
ge:

3. Lakossági vízminőségi panaszok:

Összes vízminőségi panasz száma:

Paraméterenkénti daraszám:

Panaszok oka, esetleges összefüggések (általános-
ságban):

Panaszok kivizsgálása (általánosságban):

Panaszokra tett intézkedés (általánosságban):

Intézkedések eredményessége:

2. Rendkívüli események:

Ismertetése:

Rendkívüli esemény oka:

Rendkívüli esemény egészségügyi következmé-
nye:
Rendkívüli esemény kivizsgálása, dokumentálá-
sa:
Rendkívüli eseményre tett intézkedés és ered-
ményessége:

4. Ismert közegészségügyi következmé-
nyek, hatósági intézkedések:
Egészségügyi hatóság (bármilyen) meg-
előző intézkedése:

Közegészségügyi következmény jellege,
esetek száma, súlyossága:

Vízminőségre visszavezethető ok bizo-
nyossága:
Hatósági kivizsgálás:

Hatósági elrendelésre intézkedés, be-
avatkozás:

Intézkedések eredményessége:
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5. Folyamatábrák valódisága:

6. Beruházások, átalakítások vízminőségi vo-
natkozásai: (8)

7. Üzemmenet-változtatások vízminőségi vo-
natkozásai: (7)

8. Vízbázis-védelmi események következmé-
nyei, bejárások tapasztalatai, a nyersvíz mi-
nőségének változása. (10)

9. Veszélykezelési eljárások módosítása:

 Nem szükséges változtatás:

 A ………………. veszélykezelési
táblázat ….veszélynél, a
………………………paraméternél,
azonnali veszélykezelési eljárás mó-
dosítása vált szükségessé ……..-án.

10.  Kockázatértékelés felülvizsgálata:

 Nem szükséges változtatás:

 A  ………………. veszélykezelési
táblázat ….veszélynél, a
………………………paraméternél,
azonnali kockázati szint módosítása
vált szükségessé ......- án

11. Monitorozás sűrűségének és gyakoriságának
módosítása:

 Nem szükséges változtatás:

 A  ………………. veszélykezelési táb-
lázat ……….veszélynél, a
………………………paraméternél, a
veszélykezelési eljárás módosítása  vált
szükségessé ………..-án.

12. Összefoglalás, fejlesztési és egyéb javas-
latok.

A fentiek alapján jól látszik, hogy a vízbiztonsági tervek nem holt, hanem élő valamik, melyek folya-
matosan változnak, fejlődnek, szolgálva a csapvíz biztonságosságát.

                                           Zsebők Lajos


