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Az ivóvíz-minőségi követelmények-
ről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet:
2. § h) ivóvízbiztonság: az ivóvíz-

fogyasztáshoz, illetve -haszná-
lathoz kapcsolódó, ivóvíznyerés-
re szolgáló, vízkezelő és -ellátó 
rendszerben, házi ivóvízhálózat-
ban és vízvételre szolgáló helye-
ken elérhető legkisebb egészség-
kockázatot jelentő minőségi és 
működési jellemző;

i) ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülménye-
inek, a szolgáltató ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a 
vízminőség-vizsgálati adatoknak a megyei népegészségügyi szakigaz-
gatási szerv által végzett ellenőrzése és értékelése, illetve a vízminő-
ség-vizsgálati adatoknak a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élel-
miszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása 
esetén;

a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az élelmiszer-
lánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, valamint a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal által végzett ellenőrzése és értékelése;

4. § (6)* Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghala-
dó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítá-
si rendszerét ivóvíz-biztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek.

(7) Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) köz-
egészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá az ivóvíz-bizton-
sági tervet. A határozat visszavonásig hatályos.

(8) A vízszolgáltatónak az ivóvíz-biztonsági terv közegészségügyi felülvizs-
gálatát négyévente az OTH-nál kell kérelmeznie.

(*Beiktatta: 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2009. IV. 1-jétől)

A  negyedik alkalommal 2011-ben kiadott WHO ivóvíz-minőségi irány-
elvek 4. fejezetében (Water Safety Plans – Vízbiztonsági Tervek) részlete-
sen ismerteti a VBT-nek megfelelő szemlélet elveit, a szükséges üzemelte-
tői megközelítést, de nem ad kellő útmutatást a gyakorlati alkalmazáshoz. 

A WHO 2012. júliusban megjelente-
tett, kis közüzemi vízellátó rendsze-
rek kockázatkezelésére vonatkozó 
útmutatója ugyanakkor gyakorlati 
példákkal szolgál a kockázatok fel-
méréséhez és a kockázatkezelési 
megoldásokhoz.

A VBT célkitűzése nagyon egy-
szerű: A szolgáltató következetesen 
biztosítsa az ivóvízminőség megfe-
lelőségét és elfogadhatóságát. Az 
üzemeltetőnek a VBT kidolgozása 
és megvalósítása érdekében bár-
mely ivóvízellátó rendszer esetében 
az alábbiak szerint célszerű eljárnia:

•  A gyakorlati teendők megkönnyítése érdekében a közüzemi vízellátást 
biztosító szervezetet kell helyezni a középpontba;

•  Hozzanak létre egy gyakorlatias szakértői csoportot, és döntsenek a 
módszertanról, amellyel a VBT-t kialakítják;

•  Határozzák meg lehetőség szerint az összes veszélyes eseményt, amely 
hatással lehet az ivóvízbiztonságra, illetve az ivóvíz fogyaszthatóságá-
ra a vízgyűjtő, a vízkezelés és -elosztás, valamint a fogyasztó oldaláról;

•  Értékeljék az egyes veszélyek és a veszélyes események kockázatát;
•  Fontolják meg, hogy ha a meglévő üzemeltetői korlátozásokat betartják, 

és a tervezett ellenőrzéseket elvégzik, azok minden jelentős kockázat 
esetében hatékonyak-e a megelőzés szempontjából;

•  Összesítsék a korlátozások és ellenőrzések hatékonyságának igazolására 
vonatkozó feljegyzéseket;

•  Mutassák be, hogy a rendszer folyamatosan biztonságos;
•  Rendszeresen vizsgálják felül a veszélyek és veszélyes események kocká-

zatát, valamint a kontrollok megfelelőségét. Mérsékelni kell a jelenleg 
nem kiküszöbölhető jelentős kockázatokat. Ez magában foglalhat rövid, 
közép- és hosszú távú javító lépéseket egyaránt;

•  Vezessenek pontos esemény-nyilvántartást az átláthatóság és a tevé-
kenység eredményességének igazolása érdekében;

A VBT-stratégiának ezt a szisztematikus jellegét soha nem szabad elfe-
lejteni vagy mellőzni a alkalmazása során. A stratégia nagy előnye, hogy 
ez érvényes minden típusú és méretű vízellátó rendszer esetében, és nem 
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számít, hogy a rendszer mennyire egyszerű 
vagy bonyolult. A célkitűzést, a kockázatkeze-
lési stratégiát úgy kell tekinteni, hogy az befo-
lyásolja, szükség esetén alakítsa a vízszolgáltató 
egész munkamódszerét a folyamatosan bizton-
ságos és fogyasztható ivóvíz szolgáltatása érde-
kében.

A VBT megközelítést dinamikusan és prak-
tikusan kell alkalmazni. Ez nem a meglévő mi-
nőségirányítási eljárást helyettesítő módszer, 
továbbá nem szabad úgy tekinteni rá, hogy ez 
egy papírmunkát és bürokráciát generáló rend-
szer. És végül, ha a VBT csak egy ritkán használt 
mappában vagy bekötött könyvként található a 
polcon, akkor szinte biztosan nem hasznosul a 
veszélyek megelőzésében.

Gyakorlatában a DRV Zrt. törekszik arra, hogy 
a VBT a mindennapi vízellátás/üzemeltetés része 
legyen, és a VBT-rendszerüzemeltetés semmi-
képp ne legyen különálló tevékenység. Vannak 
azonban különálló rendszerelemek, amelyeket 
a mindennapi tevékenység mellett is üzemel-
tetni kell, így pl. a független felülvizsgálatok, a 
rendszer működésének éves értékelése – ezek 
bizonyítottan előreviszik azon fejlesztések meg-
valósulását, amelyek a vízbiztonsági követelmé-
nyeknek való megfelelést segítik. A szakmai ér-
tékeléseket a vízbiztonsági munkacsoport készíti 
és végzi, majd előterjeszti a döntéshozó vezetők-
nek. A pozitív példák még inkább arra sarkallják a 
végrehajtó szakembereket, hogy felszínre hozzák 
a kockázatokat, és ezzel együtt elősegítsék a koc-
kázatok kivédését célzó beruházások megvalósu-
lását, egyéb munkamódszerek bevezetését.

Nem egyetlen módja létezik annak, hogy 
egy vízszolgáltató a VBT-célkitűzést alkalmazza, 
mert annak végrehajtása a különböző segéd-
programok (vízbázisvédelmi, üzemeltetési, há-
lózatfenntartási stb.) és eltérő munkamódszerek 
alkalmazásával más módon is eredményessé vál-
hat. Ami fontos, hogy ezek a segédprogramok a célkitűzéshez (megelőzés) 
illeszkedjenek, és a minőségbiztosító segédprogram is szervezetten mű-
ködjön. Amikor a VBT-célkitűzés alkalmazása azt mutatja, hogy egy bizo-
nyos munkamódszer keretében, például nem megfelelően ellenőriznek 
bizonyos kockázatokat, abban az esetben az adott munkamódszert a se-
gédprogram módosításával meg lehet változtatni. Nem szabad azonban 
megváltoztatni egy bevált munkamódszert csak azért, hogy az egy más 
típusú munkamódszer másolata legyen.

Az ún. segédprogramok illesztését és a vízbiztonsági alapelvek meg-
felelőségét a VBT szakértő csoportja felügyeli (a DRV Zrt. esetében a techno-
lógiai osztály munkatársai az üzemeltetési és az üzemfenntartási szerve zettel 
együtt). Különös fontosságú a vízbázisvédelem ott, ahol nem áll rendelke-
zésre vízkezelési technológia. A kiépítésekkel párhuzamosan növe ke dett 
az elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikák és határozatok száma. A mo ni-
toringrendszer működtetése elsődleges a szennyezések előrejelzésében. 

A monitoringvizsgálatok beavatkozási paramé-
terek is egyben. Sajnos a védőterületek védelme 
jogszabályilag nem megfelelően szabályozott, 
társadalmilag nem megfelelően elfogadott, a la-
kosság részéről egyrészt hiányzik az elégséges bi-
zalom, másfelől a kellő magatartás a téma iránt. 
A DRV Zrt. üzemfenntartással foglalkozó szak-
emberei a kezdetektől komoly részt vállaltak a 
VBT-programokban, a vízbiztonsági megfelelő-
ség érdekében számos utasításukat átdolgozták 
(például csőtörés-elhárítás).

A VBT-célkitűzés bevezetéséhez a felső ve-
zetésnek pénzügyi támogatást és bátorítást is 
kell nyújtania. A munka kezdetekor, a bevezeté-
si fázis elején szükség lesz a pénzügyi és a szak-
mai erőforrásigények növelésére, ugyanakkor 
a megfelelően szervezett VBT-célkitűzés hosz-
szabb távon pénzt takaríthat meg, és feltétlenül 
hozzájárul az erőforrások jobb elosztásához is.

A VBT segít priorizálni a fejlesztési forrásokat 
több szakterületen is, hiszen a vízbiztonsági ösz-
szefüggések világosan rávilágítanak a nélkülöz-
hetetlen, tovább nem halogatható kockázatos 
beavatkozásokra. Példa erre a magas kockáza-
tú nitrittartalom csökkentése, a nitritképződés 
megelőzése technológiai intenzifikálással, avagy 
fertőtlenítőszer váltással. A VBT példa lehet költ-
ségmegtakarításra is, hiszen a technológiák opti-
malizálása egyben vegyszer- vagy energia meg-
takarítással is járhat, nem beszélve a nagyon 
költséges „vízminőségi haváriahelyzetek” (rend-
kívüli események, melyek vízhasználat-korláto-
zással járhatnak) megelőzéséről. A rendszerek 
felülvizsgálata, szakszerű üzemeltetése az arra 
fogékony szakembereknél nemegyszer újítási öt-
leteket is generál, így a biztonságos, megfelelően 
ismert és felügyelt rendszerekben a beavatko-
zások is bátrabban kivitelezhetők (nem ragad le 
a szakember az évtizedes, bevált, esetleg hibás, 
avagy pazarló gyakorlatnál). Akár milliós nagy-

ságrendű vegyszer/iszap elhelyezési költségcsökkentést is eredményezhet 
ez a munka módszer.

Nem túl nagy ráfordítás mellett gyakran hasznos lehet külső szakértő 
bevonása a csoportmunkába. Létfontosságú, hogy az üzemeltető és a külső 
szakértő alkotta csapat a megelőzésre alapozott célkitűzést mindenki szá-
mára érthetően és elfogadhatóan mutassa be. Fontos, hogy a csoporttagok 
megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel ismerjék fel a vízkivétel, -kezelés 
és -elosztás veszélyeit, a fogyasztókhoz jutó víz lehetséges veszélyeztetett-
ségét, amelyek mind befolyásolhatják a teljes ellátási rendszer biztonságát.

Szakértő esetében a víziközműves szakértelem a lényeg, maga a 
VBT-metodika pár nap alatt elsajátítható, de csak akkor, ha elhivatott szak-
embert bíznak meg vele. Nagy hiba, ha egyébként elfoglalt, más területen 
nagy felelősséggel terhelt személyt bíznak meg a kiépítéssel és az üze-
meltetés koordinálásával. Ilyenkor inkább külső, tapasztalt kiépítőt kell 
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al kalmazni, de csak amennyiben ez elérhető a cég részéről. A vízi közmű-
ves integrációt követően valamennyi szolgáltatónak célszerű „házon be-
lül” kiépíteni a vízbiztonsági csapatát, akár szervezetváltoztatás árán is, hi-
szen a jövő szakmai kihívásának szervezetileg is meg kell felelni. A DRV Zrt. 
ezen az úton halad, és mára már szervezetileg is világos a munkamegosz-
tás és a felelősség a témában, továbbá bizonyított a felülvizsgálatok során 
a független szakértő támogató jelenléte is, ami egyébként is jogszabályi 
előírás.

A VBT-t a munkacsoportnak nem szabad mindössze egy tanulmány-
ként összefoglalni, megjeleníteni. Szükségesek a helyszíni látogatások 
a teljes vízellátó rendszer területén annak érdekében, hogy megerősít-
sék az ismereteket, és nélkülözhetetlen az is, hogy az egységek pontosí-
tott elhelyezkedését, kapcsolódását egy vagy több sematikus térképen 
ábrázolják (segédprogram). A helyszíni látogatások azért is szükségesek 
továbbá, hogy beszerezhetők legyenek az információk azoktól, akik az 
egyes munkaterületeken dolgoznak, és részletes helyismerettel rendel-
keznek. A VBT összeállítása, értékelése, frissítése vagy átírása szabvá-
nyos működési eljárásként szerves része a VBT-stratégiának. Ideális eset-
ben a vízszolgáltató minden működési eljárása vagy munkamódszere 
címkézhető a VBT-stratégia részeként is. Fontos, hogy a VBT nem egy 
rendszeres belső és külső, független audit tárgya, hanem a mindennapi 
működési állapot.

A DRV Zrt. esetében a VBT-kiépítések helyszíni bejárásai kiváló alkal-
mat adtak arra, hogy a vízműgépészek tapasztalataikat megosszák a mér-
nökökkel, és maguk is megértsék a szigorúbb követelményeket, hiszen az 
alap céllal nekik kell leginkább azonosulniuk. A vízműgépészek többsége 
rendkívül elhivatott szakember, ezzel a magatartással érdemes és kell is 
találkozni, és a rendszerüzemeltetésbe folyamatosan be kell vonni őket.

A vízszolgáltató vezetésének nem szabad a szervezeten belül elszige-
telten elrendelni a VBT alkalmazását, mert az egyik elsődleges cél meg-
határozni az egyes munkatársak fe-
lelősségét az ivóvíz minőségének 
biztosításában, hogy hatékonyan 
dolgozzanak együtt a vízszolgálta-
tás kockázatainak csökkentéséért.

A DRV Zrt. a VBT-kiépítés során 
valamennyi „VBT-utasítást” beépí-
tette szabályozórendszerébe. Szak-
területenként, oktatás keretében 
történő bevezetéssel, mindazonál-
tal különállóan, egységes szerkezet-
ben is megjelenítette mindazt, ami 
a külső hatóság számára is könnyen 
áttekinthetővé teszi a rendszert.

A veszélyek azonosításakor a 
gondolkodásban nem szerepelhet 
célkitűzésként, hogy a biztonságos 
ivóvízellátás érdekében elegendő 
mindössze biztonságos vízforrást 
igénybe venni, és elegendő csak a 
vízellátó rendszer bemeneti mikro-
biológiai és kémiai paramétereit fi-
gyelemmel kísérni. 

A gondolkodásban számos más körülményt is figyelembe kell venni, mint:
•  potenciális árvíz, valamint szélsőséges időjárási körülmények okozta 

hatások;
•  rendelkezésre állnak-e a vízellátás-vízkezelés eszközei, ezeket az adott 

célra építették-e, és milyen a megbízhatóságuk;
•  a vízkezelés minősége, milyen a működésből következő (elsődleges) és 

másodlagos vízminőségi hatásokkal lehet számolni;
•  a rendszer esetében használt építési és vegyi anyagok minősége;
•  a rendelkezésre álló személyzet képzettsége és a képzési programok (pl. 

tréningek, folyamatos továbbképzések);
•  a víztárolók és az elosztórendszer tisztítása és javítása;
•  a biztonság, vészhelyzeti eljárások, megbízhatóság; 
•  a kommunikációs rendszerek;
•  a rendelkezésre álló laboratóriumi létesítmények.

A felsorolt szempontok mind-mind figyelmet igényelnek, és részei a 
kockázatértékelésnek. Szem előtt kell tartani, hogy ez a lista korántsem 
teljes, ugyanakkor ha valamely VBT-munkacsoport úgy véli, hogy ezek kö-
zül egy vagy több a VBT területén kívül esik, az azt jelenti, hogy nem sike-
rült teljes mértékben tisztázni az átfogó VBT-stratégia fogalmát.

„Vízbiztonsági szabályzatának” elkészítésénél a DRV Zrt. szinte vala-
mennyi szervezeti egysége együttműködött, kivételt talán csak a pénzügyi, 
számviteli és kontrolling részlegek jelentették. Valamennyi folyamatban 
átgondolásra került, hogy annak mely eleme tekinthető vízbiztonságot 
veszélyeztető kockázatnak, mi lehet a megelőzés szabályozásának leg-
jobb módja. A szervezet különös figyelmet fordít a megfelelő kommuni-
kációra, annak gyorsaságára, melynek segítő informatikai háttere nélkü-
lözhetetlen.

Figyelemmel kísérni és értékelni szükséges a nyilvánvaló ellenőrzé-
seket, az azonosított veszélyeket és kockázatukat, a fizikai akadályokat 
vagy a vízkezelési folyamat elemeit, mint a szűrést és fertőtlenítést – de 
ennél többről is szó van.

a k t u á l i s
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A vízbázisvédelem érdekében feltétlenül szükségesek 
a területhasználatokról, a gazdálkodókkal a kémiai szerek 
használatáról, az állatállomány ellenőrzésről stb. kötött meg-
állapodások – és ezek hiányában vagy emellett a szolgálta-
tói megfigyelőrendszer kiépítése. A szivattyúk automatikus 
ki- és bekapcsolásának rendszeres vizuális ellenőrzése a kép-
zett személyzet által, az elzárószerelvények teljes működési 
tartományban való rendszeres ellenőrzése vagy a termékmi-
nőségre vonatkozó megállapodások a vegyianyag-szállítók 
és berendezésgyártók esetében, a dolgozók egészségügyi 
alkalmasságának igazolása mind tekinthető ellenőrzésnek 
mindaddig, amíg érvényesíthetőek a vízszolgáltató idevágó 
igényei, és a szereplők ellenőrzése megfelelőségre mutat. Ez 
a lista az előzőekhez hasonlóan korántsem teljes.

A vízszolgáltatók nagy része a VBT-szemlélet sok elemét 
mostanra már beépítette a meglévő üzemeltetési és minő-
ségirányítási szabályzataiba, segédprogramjaiba. Ezeket a 
szabályzókat és munkautasításokat azonban abból a szem-
pontból mégis teljes körűen felül kell vizsgálni, hogy a mun-
kacsoport által feltárt veszélyek bekövetkezésének megelő-
zésére az eddigiekben alkalmasnak bizonyultak-e vagy sem.

Semmit sem lehet biztosra venni, s ha vannak olyan kor-
látozó feltételek, amelyek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a 
termelt ivóvíz megfelelő minőségű legyen, meg kell vizsgálni, 
hogy az elvárt ivóvízminőség a segédprogramok alkalmassá-
gának vagy csak a szerencsének köszönhető-e. Annál a „szeren-
csés” vízszolgáltatónál megalakuló VBT-munkacsoport, ahol a 
potenciális veszélyesemények nem következtek be, a szabály-
zók és a munkautasítások alkalmasságának megítélésekor ne-
hezebb helyzetben van, mint ahol már „kipróbálhatták” azokat.

A víziközmű-szolgáltatók minőségügyi rend szere bizto-
sítja a sza bá lyozók aktualizálását, és a VBT-munkacsoportnak 
élnie is kell ezzel a lehetőséggel:, minden „kipróbált” helyzet tanulságos 
nemcsak az elhárítási tapasztalat ban, hanem a megelőzést jelentő mun-
kaszabályozás módosításában is. Az éves felülvizsgálatok során nincs év, 
hogy ne legyen erre vonatkozó határozat a DRV Zrt.-nél.

Kiindulva a VBT-célkitűzés érvényesítéséből, az tehát nem jelenti azt, 
hogy a vízszolgáltatónak minden létező felügyeleti és ellenőrző, ún. segéd-
programrendszerét újra kell érvényesítenie, validálnia, de azt igen, hogy a 
meglévő historikus adatokat és jelentéseket is értékelni kell a megelőzés-
ben való alkalmasságot illetően. Amennyiben az értékeléshez szükséges 
adatok nem állnak rendelkezésre, azokat alkalmas informatikai segítséggel 
be kell gyűjteni. Fontos, hogy a rendszerveszélyek meghatározását köve-
tően, a kockázatok értékelése előtt és után a VBT-munkacsoportnak el kell 
döntenie, hogy a meglévő megfigyelési és/vagy ellenőrzést meghatározó 
segédprogramok a megelőzés szempontjából megfelelőek-e vagy sem.

A DRV Zrt. műszaki informatikai rendszerének VBT-alprogramja segíti 
a rendszerkiépítéseket, a beavatkozási paraméterek túllépésekor riasz-
tásokat küld a beállított személyeknek, és alkalmas értékelések elvégzésé-
re, automatikus diagram megjelenítéssel segíti a nyomon követést. A fenti 
képernyőképek mutatnak példát az Outlook-elemként megjelenő riasztási 
jelzésre, illetve a VBT-alrendszerből történő rendszerelemzésre. 

Kockázatértékeléskor valószínűleg ki lehet emelni sok olyan kockáza tot, 
amely a vízellátó rendszer biztonságát, az ivóvíz fogyaszthatóságát tekint ve 

nem jelentős. Fontos azonban, hogy minden kockázatot egyértelműen do-
kumentáljunk, és hogy a segédprogramok alkalmasak legyenek a nyilván-
tartáshoz. Még ennél is fontosabb, hogy ahol jelentős kockázatokat azono-
sítanak, ott szükség van a prioritások meghatározására és egy fejlesztési 
program gyors felállítására is.

A DRV Zrt. külön fejlesztési programokat indít kockázattal járó veszé-
lyek csökkentésére. Így például az THMössz csökkentése a balatoni körzet-
ben, a hosszú távon is biztonságos vízbáziskutatással, a kevesebb szerves, 
prekurzor anyagot tartalmazó vízforrások irányába tart.

A legtöbb kockázatot igen, de nem mindet lehet könnyen értékelni 
a WHO mátrix-módszere alkalmazásával, amely „félkvantitatív kockázati 
mátrixmódszer”, ahol a kockázat becslése szempontjából egy veszély 
súlyossága a veszély előfordulásának valószínűségét és a következmények-
nek a fogyasztóra nézve lehetséges kimenetelét számításba véve adódik.

A múltbeli feljegyzések alapján egyes kockázatok a gyakorlat szem-
pontjából nem értékelhetők megbízhatóan az előfordulás valószínűsége 
(pl. becsült előfordulása „havi” stb.) vagy a következmény alapján (pl. be-
csült súlyossága: „mérsékelt” egészségügyi hatás). Például lehetséges egy-
féle „negatív visszacsatolás” a fogyasztókkal kapcsolatos esetekben, amikor 
egy veszélyesemény, amely ugyan nem jelentős hatású az egészségre, ám 
fogyasztói panaszt vált ki, és a közüzemi vízszolgáltató jó hírnevének meg-
óvása érdekében úgy kell tekinteni rá és foglalkozni vele, mintha egy jelen-
tős egészségkockázatot jelentő eseményről volna szó. Ekkor természetesen 

a k t u á l i s a k t u á l i s

A Műszaki Információs Rendszer Vízbiztonsági alrendszerének riasztási jelzése
(levelező rendszerben) beavatkozási határérték túllépésre 

A Műszaki Információs Rendszer Vízbiztonsági alrendszerének „felügyeleti ellenőrző lapja”, 
kritikus paraméter automatikus ábrázolása 
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a VBT-program keretében is el lehet térni a szigorúan vett súlyosságszem-
pontú kockázatkezelési stratégiától, és lehet, hogy a fentiek alapján egysze-
rűsített formában (pl. „jelentős”, „nem jelentős” vagy „bizonytalan), az ese-
mény-minősítésről csoportos döntést hozva mégis többre kell értékelni a 
kockázatot, mint az egyébként szükséges lenne. Azt azonban ki kell emelni, 
hogy bármilyen módszert is használnak a kockázatértékelési módszertant il-
letően, elengedhetetlen, hogy az kellően világos és részletes legyen, lehető-
vé téve a következetes alkalmazást. Ez különösen fontos feltétel lehet a nagy 
közszolgáltatók esetében, ahol a kockázatértékelést ilyen módon valószínű-
leg nagyobb számú és különböző emberek véleménye befolyásolja, azaz a 
kockázatértékelés összetettsége függ a vízellátó rendszer komplexitásától.

Ez egyre életszerűbb a DRV Zrt. mindennapjaiban is, ugyanis az „egészsé-
ges ugyan, de ihatatlan” kategória is okozhat egészségterhelést azáltal, hogy 
kevesebb folyadékot fogyasztanak az emberek. Még nagyobb a baj, ha végze-
tesen bizalmukat vesztik a szolgáltatóval szemben, és egyáltalán nem isznak 
csapvizet, amely könnyen hozzáférhető közintézményekben, hivatalokban.

A korszerű, automatizált vízkezelő berende-
zések és vízkezelési folyamatok az ivóvízterme-
lés szempontjából többnyire biztonságosnak te-
kinthetők (a kezelésre kerülő víz minőségének 
egyenletessége és állandósága esetén), a hang-
súly ezért ilyenkor a vízellátó rendszer potenciális 
veszélyeinek felismerésére helyeződik, ami meg-
követeli a részletes kockázatértékelést. 

Például:
•  ózon és granulált aktív szén rendszer eseté-

ben bromát kialakulásának veszélye;
•  mindkét esetben biofilm-növekedés veszé-

lye a vízkezelőben és a vízellátó rendszerben, 
annak észlelése és a szennyeződés idejekorán történő eltávolításának 
lehetőségei;

•  az íz- és szagproblémák jelentkezésének megelőzése a fogyasztónál;
•  egy klóroxidáció és granulált aktív szén rendszer esetében a vezető 

szerves klórozási melléktermék képződésének mértéke és eltávolítási 
hatékonyságának észlelése.

Egyszerű példa az utóbbi esetre a DRV gyakorlatából:
•  veszély: AOX-tartalom-emelkedés, 
•  forrás1: túlzott mértékű klóradagolás, forrás2: kimerült aktív szén
•  megelőzés1: megfelelő klóradagolás és -szabályozás, megelőzés2: szük-

séges töltetcserék/regenerálások elvégzése
• felügyelet1: szabad aktív klórtartalom online ellenőrzése technológiai 

soron (folyamatos), felügyelet2: mérés (nem gyakori), laborvizsgálat
• helyesbítés1: klóradagolás újraszabályozása, helyesbítés2: soron kívüli 

töltetreaktiválás/csere
• fejlesztés: aktívszén-tölteten a tartózkodási idő növelése új szűrőtartály 

üzembe helyezésével (beruházás)

A fentiekre tekintettel egy vízellátó rendszerre alkalmazott VBT-cél-
kitűzés befolyásolhat minden új fejlesztési elképzelést, illetve a vízel-
látó rendszer mindennapi fenntartásához új szabályok, új eljárások (új 
segédprogramok) bevezetését is jelentheti. A VBT és a módosult segéd-
programok betartását a VBT-munkacsoport részéről figyelemmel kell 
kísérni, amely tevékenység fontos része az ellenőrzési folyamatnak, és 
megmutatja, hogy a VBT megfelelően működik-e vagy sem. Megmu-

tatja, hogy az ivóvíz a megfelelőség igazolására kijelölt pontokon, a fo-
gyasztás helyén megfelel-e az ivóvíz-minőségi előírásoknak.

Fel kell hívni a figyelmet, hogy önmagában a laboratóriumi vizsgálat 
nem teszi biztonságossá az ivóvizet, és mire a megfelelőségi ellenőrzés 
eredményei megszületnek, a vizet egyébként is már megitták és elhasz-
nálták egyéb háztartási célokra. A vízvizsgálat kedvező eredménye ennek 
megfelelően tehát annak a visszaigazolása, hogy a VBT szerinti megelőző 
tevékenységek valóban képesek-e a rendszerkockázatok csökkentésére. 
Ezért van, hogy az operatív monito ring szerves része a VBT-célkitűzésnek.

A kockázatértékeléskor, a veszélyek felügyeletének felállításakor prio-
ritás a lényeges változó aktuális értékelésének detektálása arra alkalmas 
helyen. Léteznek kritikus beavatkozási pontok, ahol akár megakadályoz-
ható a kockázatos minőségű víz kijutása a fogyasztó felé, ez azonban ma-
gas költségű automatizálást feltételez: bejelzés, 24 órás felügyelet, illetve 
online mérés biztosítása. Ezért például egy kritikus nitritparaméter csök-
kentésének beavatkozási paramétere légtechnológia esetében elsősorban 

nem maga a nitritparaméter, hanem a levegő 
nyomásértéke a légtartályban, melyet folyama-
tos kontroll alatt tarthat a diszpécser, online be-
jelzéssel. Erre különös gondot kell fordítani, hogy 
a vízbiztonság ne csupán egy elemzőtechnika 
legyen, hanem a fogyasztókra nézve tényleges 
biztonságot is jelentsen. Ehhez jelentős mértékű, 
ma még nem megvalósítható műszerezettség-
re és automatizálásra lenne szükség. A nagyobb 
vízi közművek, így a DRV Zrt. is törekszik ilyen tí-
pusú fejlesztések megvalósítására.

A VBT munkacsoportnak figyelembe kell 
vennie, hogy a vízminőség-vizsgálaton és a ha-
tárértékek betartásán túl folyamatosan szükség 

van a vízellátó rendszert érintő kockázatok minimalizálására is. A VBT meg-
felelő működésének igazolását az ivóvíz-minőségi határértékek túllépé-
sének megelőzése és a kockázatok csökkentése érdekében végzett folya-
matos fenntartó tevékenység együttesen adja. Ennek eredménye, hogy a 
fogyasztásra szánt ivóvíz egészségterhelő összetevői csökkenek, vagy nem 
lépnek fel egyáltalán, ami a minőségi vízellátás alapfeltételével egyenlő.

A VBT-célkitűzés alkalmazása, nyílt és átlátható végrehajtása növeli a 
fogyasztók és minden más érdekelt fél, így a közegészségügyi felügye-
let bizalmát is az érintett vízellátó rendszerben szolgáltatott ivóvíz biz-
tonságosságát illetően. A VBT-célkitűzés követése csak akkor hasznos, és 
eredményez fenntarthatóan biztonságos ivóvizet, ha a tervprogram vég-
rehajtását és a veszélyek megelőzésére való alkalmasságát rendszeresen 
felülvizsgálják, továbbfejlesztése pedig nem öncél, hanem egy eszköz a 
vízellátó rendszert érintő kockázatok további csökkentéséhez.
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LEFEDETTSÉGBEN
JÓK VAGYUNK...

...ÉS ÁT IS LÁTJUK A RENDSZERT.
Controlsoft - A szakértő rendszerintegrátor a szoftvertervezéstől a villamos 
generálkivitelezésig. Több mint 60 magasan képzett mérnök, tervező 
és szoftverfejlesztő dolgozik nálunk azért, hogy az Ön rendszere hibátlanul működjön 
a határokon innen és túl. Teljes körű megoldásokat nyújtunk a víziközmű ágazatra, 
de minden másban is otthon vagyunk, legyen szó öntöde automatizálásról vagy 
autóipari rendszerek optimalizálásáról.
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