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 mikrobiológiai csoport biológusa-
ként a napi rutin vizsgálatok elvég-
zése, értékelése, az eredmények 
kiadása mellett a minőségirányí-
tás rendben tartása. A céghez 
már tapasztalatokkal érkeztem, 
ezelőtt is biológusként dolgoztam, 
hasonló feladatokat ellátva egy 
élelmiszer-vizsgáló és egy víziköz-
mű-laboratóriumban.

W. V.: Hogyan fogalmazódott meg 
bennetek, hogy elkészítitek a ta-
nulmányt? Máskor is indultatok 
már pályázaton?
Z. K.: Ez az első alkalom, hogy 
pályázaton indultunk. A cégnél 
létezik egy közös felület, ahova 
különböző információk érkez-
nek. Kolléganőnk jóvoltából, aki 

kinyomtatta és kifüggesztette az ebédlőbe a pályázati felhívást, egyik 
ebéd közben akadt meg rajta a szemem. Ott fogalmazódott meg, hogy 
talán össze tudnánk állítani rá egy használható anyagot. 

W. V.: Te egyedül vetted észre a pályázati kiírást. Akkor hogy döntöttetek 
arról, hogy együtt írjátok meg a tanulmányt két különböző terület össze-
vonásával? 
Z. K.: Ennek több oka volt, de a legfőbb, hogy rendkívül jó barátság és 
munkakapcsolat van köztünk. A felhívás láttán azonnal belém nyilallt, 
hogy Balázzsal együtt próbáljunk meg megfelelni a kihívásnak. Ennek 
az együttműködésnek ezenkívül csak pozitív vonzata lett.
B. B.: Rengeteget tanultunk egymástól, egymás területéről és a víztisztí-
tó technológiákról, ami nagyon hasznosnak bizonyult. Nekünk, laboro-
soknak, akik mindennapjainkat a laboratóriumban töltjük, és „csak” az 
eredményeket látjuk, fontos lenne megismerni a műszaki oldalt, hogy 
ezek az állapotok milyen folyamatok kapcsán alakulnak ki, és milyen 
megoldásokat alkalmaznak a szennyezők eltávolítására. 

W. V.: Hogy döntöttetek a témáról, és miért pont ezt a témát választot-
tátok?
Z. K.: A pályázati felhívás körülhatárolta, hogy a fenntarthatóság, kör-
nyezettudatosság jegyében kell készíteni a dolgozatot. Mindenképpen 
olyan dologgal szerettünk volna foglalkozni, ami az egész országot 
foglalkoztatja, ezért gondoltunk a tisztítási technológiákra, ugyanis a 
felmerülő	problémák	nem	csak	 az	ALFÖLDVÍZ	üzemeltetési	 területein	
jelentkeztek, hanem minden üzemeltetőnél. A pontos irány menet köz-
ben alakult ki.

Winkler Veronika: Milyen végzettségetek 
van?
Zahorán Kitti: A Szegedi Tudományegyete-
men végeztem el a kémia alapképzést és a 
vegyész mesterképzést nappali tagozaton, 
az MSc-t már folyamatos munka mellett, ami 
egyébként nem szakmai irányultságú volt. 
Borák Balázs: Elsőként a Debreceni Egye-
tem vegyészmérnöki szakán kezdtem ta-
nulmányaimat, majd ezzel párhuzamosan 
a biológia alapképzésbe is belevágtam. Ezt 
követően diplomát szereztem lean szak-
mérnöki szakon, majd a biológus mester-
képzés alatt a minőségirányítási szakmér-
nöki képzést is teljesítettem. 

W. V.: Látszik a természettudományok iránti szeretet a szemetekben. 
Miért választottátok ezt a pályát? Mi ragadott meg benne? 
B. B.: Alapvetően kezdettől fogva reálbeállítottságú vagyok, érdekelnek 
a természettudományok, miközben célom volt az is, hogy olyan pályát 
válasszak, amivel könnyen el tudok helyezkedni. 

Tanulmányaim során azonban nemcsak az élettelent szerettem vol-
na megismerni, hanem az élőt is, a kettő kapcsolata egymást kiegészítve 
ad egy egészet számomra.
Z. K.: Manapság a fiataloknak nehéz elhelyezkedni, így szinte egyértel-
mű, hogy a pályaválasztást nagyban befolyásolja a könnyű elhelyezke-
dés. Számomra is egyértelmű volt a reálterület, és annak ellenére, hogy 
a gimnáziumban emelt szintű biológiát tanultam, vegyészként láttam a 
legnagyobb esélyt az elhelyezkedésre, hiszen ez hiányszakma volt. Ta-
nulmányaim során beleszerettem a szakmába, a laborok világa nekem 
rendkívül szép és látványos.

W. V.: Tehát mindketten vegyes érdeklődésűek vagytok. Mióta dol-
goztok az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél? Milyen tapasztalattal kezdtetek, vagy 
esetleg ez az első munkahelyetek? Meséljetek a pozíciótokról és a 
mindennapi feladataitokról! 
Z. K.: A	szakmában	először	az	ALFÖLDVÍZ	Zrt.-nél	kezdtem	el	dolgozni	
3 éve, 2014 szeptemberében. Az eddigi munkámat műszeres analitikus-
ként végeztem a szerves kémiai laborban, jelenleg pedig a szennyvízké-
miai laboratórium vegyészeként dolgozom, ami a vizsgálatok lebonyolí-
tását és minőségirányítási feladatok teljesítését jelenti.
B. B.: Én	 úgyszintén	 2014	 augusztusa	 óta	 erősítem	 az	 ALFÖLDVÍZ	
Zrt.	 csapatát,	 tehát	 szinte	 együtt	 kezdtük	 a	 munkát.	 Feladatom	 a	
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is el kellene gondolkodnunk, hogy megfelelőek-e ezek a határértékek. 
B. B.: Igen, jó ötlet lenne a határértékek felülvizsgálata az adott vízbázi-
sok sajátos jellemzői és a fontosabb tényezők alapján. Ezenkívül, mint 
már említettem, a megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató vízbázis 
megtalálása lenne a cél, ahol azonban ilyen nem található, a nálunk lévő 
regionális hálózat kiépítése és bővítése jelenthetné a megoldást.
Z. K.: Ugyanakkor az elöregedett hálózat felújítása, rekonstrukciója is 
javítana a kialakult helyzeten, hiszen sokszor nem csak a technológia a 
probléma forrása, ugyanis a tisztított, megfelelő minőségű víz a hálózat-
ban szennyeződik el.

W. V.: A tanulmányban említettetek egy megoldási lehetőséget a tech-
nológiák megfelelő kiépülése és üzemeltetése érdekében.
Z. K.: Igen, ez leginkább a kialakítás szempontjából lenne hasznos. A 
technológiák próbaüzemén egy meghatározott idejű periódusban, fo-
lyamatos mérések mellett a változtatott paraméterek függvényében 
lehetne vizsgálni az adott komponenst. Ezáltal megismernénk a víz és 
a technológia sajátosságait, és könnyen kezelhetővé, szabályozhatóvá 
válhatna a tisztítás.

W. V.: Használható lenne ez jelenlegi rendszereknél is? Ha igen, mi en-
nek az akadálya?
B. B.: Természetesen a mérések elkészítése most is nagy segítség len-
ne, de anyagi forrás hiányában nehezen megvalósítható, illetve ezek-
re a problémákra utólagosan megoldást találni már nagyon nehéz. Itt 
megint csak azt hangsúlyoznánk, hogy a kivitelezők ne féljenek segít-
séget kérni a laboratóriumtól és az üzemeltetőktől a kialakítás során, hi-
szen kettőnk munkája jó eredményeket hozhatna, és a felesleges vegy-
szerhasználatok, beavatkozások is megszűnhetnének.

W. V.: A tanulmányban nemcsak egészségügyi, de gazdasági szempont-
ból is vizsgáltátok a technológiákat. Összehasonlítottátok a vízdíjakat 
a lakosszám és a technológia függvényében költség szempontjából. Mi 
lett ennek az eredménye? 
Z. K.: A vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a legmagasabb üzemelte-
tési költséget a technológia jelenléte eredményezi, ami nem meglepő. A 
regionális hálózat üzemeltetése kisebb költségeket jelent, de jelenleg a 
vízdíjak még ezt sem fedezik. 
B. B.: A deficit kiküszöbölésére csak a vízdíjak emelése jelenthetne 
megoldást, amit viszont törvény szabályoz. Tehát költségkímélőbb len-
ne regionális hálózatokat üzemeltetni, amellett hogy megkeressük a 
 megfelelő vízbázist, ami olyan vizet ad, melyhez nem szükséges tech-
nológiát kiépíteni.
W. V.: Visszatérve a tanulmányról a pályázatra. Mit szóltak a kollégák a 

B. B.: Azzal, hogy kiépültek ezek a technológiák, nagy terhet róttak a labo-
rokra a megnövekedett mintaszám vizsgálatával. Bosszantóak voltak szá-
munkra a folyamatosan rossz vízminőségi eredmények, melyek az idő múl-
ásával sem javultak. Ezért is volt fontos, hogy a technológiák mögé mi is 
beláthassunk, megérthessük a működésüket. Az évek során megfigyeltük, 
hogy a biológia és a kémia eltérően alakul, mintha mérlegelven működne. 
Amikor a kémiai rendben volt, akkor a biológiával volt probléma, és fordít-
va. Ezeket az eredményeket a két terület összedolgozásával összefüggései-
ben tudtuk vizsgálni, bevonva a technológiai beavatkozásokat.

W. V.: Mi volt a szakmai célotok a dolgozattal?
B. B.: Fő célunk az ivóvízminőség-javító program hátulütőinek bemuta-
tása volt, a nem szakszerű tervezésből és kivitelezésből adódó problé-
mák kiemelésével, amit 3 modellen és 2 technológián, kis és nagy vízel-
látású települések szempontjából mutattunk be laborszemmel.
Z. K.: Próbáltuk a technológiákat modellezni, bemutatni a működésüket 
és korlátaikat, valamint próbáltuk gazdasági szempontból is elemezni az 
előállítás költségeit, rávilágítva arra, hogy az üzemeltető számára mek-
kora pluszköltséget jelentenek. 

W. V.: A tanulmányban milyen hiányosságokra derült fény a technológi-
ákkal kapcsolatban, illetve miből adódnak ezek a hiányosságok?
Z. K.: Az ivóvízminőség-javító program hatására rengeteg technológia 
épült ki, ezzel nagy tér nyílt meg, de a lehetőséget nem használták ki jól. 
Kevés volt a magas hozzáértéssel rendelkező szakember, így már a tech-
nológia kiépítése sem volt a legtöbb esetben szakszerű, előzetes vizs-
gálatok nem történtek. Sokszor az olcsóbb, kevésbé időtálló, magasabb 
üzemeltetési költségű eszközök lettek előnyben részesítve, beépítve. 
B. B.: A gazdasági elemzés során is fény derült arra, hogy nem gondol-
tak az üzemeltetés költségeire. A jelenlegi vízdíjak messze alulmaradnak 
a fenntartási költségekhez képest. Ezenkívül az is nagy problémát jelent, 
hogy sokszor olyan műtárgyakat építettek a technológiákba, melyek nem 
megfelelőek a technológia későbbi fenntartásához. A próbaüzem során 
sem az üzemeltetőktől, sem a laboratóriumtól nem kértek szakvéleményt, 
miután a technológiák átvétele és üzemeltetése kötelezővé vált.

W. V.: Mennyire általánosíthatók a többi tisztítóműre ezek a problémák? 
B. B.: Ezek a hiányosságok szinte kivétel nélkül minden vízrendszeren 
tapasztalhatók.

W. V.: A Nemzeti Ivóvízminőség Javító Programban milyen változáso-
kat javasolnátok a tapasztalatok alapján?
B. B.: Olyan műszaki megoldásokat lenne jó létrehozni, melyek hosszú táv-
ra biztosítják a jó vízminőséget. A kiépítés során az üzemeltető beleszólási 
jogának biztosítása elengedhetetlen. Ezeken a már kiépült, rosszul kivi-
telezett technológiákon az üzemeltetés rendkívül nehézkes és költséges.
Z. K.: Emellett célszerű lenne biztosítani az állami támogatás lehetősé-
gét a technológiák létesítésén kívül a fenntartásra, üzemeltetésre is. A 
már kiépült technológiák esetében a legfontosabb a főbb problémák 
kivizsgálása lenne a kúttól a fogyasztóig.

W. V.: Mit gondoltok, miként lehetne a jelenleginél hatékonyabban 
megoldani a felsorolt gondokat? Ti milyen megoldásokat javasolnátok?
Z. K.: Ami eddig is jó volt, működött, azt felesleges bolygatni és vegysze-
rezni, mert esetleg rosszabb vízminőséget eredményezhet. Rengeteg 
fertőtlenítőszert használnak a technológiákon a komponensek határ-
érték alatt tartása miatt, azonban azt nem vették figyelembe, hogy a 
fertőtlenítőszerek melléktermékei veszélyesebbek lehetnek, ezért azon 

Zahorán Kitti és Borák Balázs
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karrierlehetőség is, de az is probléma, hogy a fiatalok nem kapnak meg-
felelő időben megfelelő betekintést a szakmába, amit az iskolákban tar-
tandó szakmai napok, bemutatók rendezése biztosíthatna számukra.
Z. K.: Ehhez kapcsolódva az is érzékelhető, hogy az emberek számára 
a vízhasználat egyértelmű, illetve a média és a reklámok az ivóvízről 
 keringő tévhiteket visszhangozzák. Ennek ellensúlyozása és helyesbíté-
se is létfontosságú lenne, valamint a lakosság és a fiatalok tudatába vés-
ni, hogy az ivóvíz az egyik legjobban bevizsgált élelmiszerünk, így nincs 
mitől félni, bár a szakma rendkívül fontos, és tenni is kell érte, hogy így 
is maradhasson.

W. V.: Végezetül meséljetek, hogy érzitek magatokat a munkátokban! 
Jelent-e számotokra kihívást a fennálló helyzet megoldása? Milyen ter-
veitek, ötleteitek lennének a jövőre nézve?
B. B.: Szeretem a munkámat, látom benne a fejlődési lehetőséget, amit 
jó lenne kihasználni. Nagy vágyam biológusként, hogy a bakteriológia 
ne csak a tenyésztéses, hanem a molekuláris biológián is alapuljon. Az 
ágazaton belüli kutatás-fejlesztést nagyon fontosnak tartom annak ér-
dekében, hogy ne csak szolgáltassunk, hanem biztosítsuk a hátteret ah-
hoz, hogy még jobbat nyújthassunk.  
Z. K.: Teljesen egyetértek. Fontos lépést tartani a fejlődéssel, hiszen renge-
teg új műszer és módszer robbant be a szakmába, amit meg kell ismernünk 
ahhoz, hogy pontosabban és precízebben tudjunk vizsgálatokat végezni. 

W. V.: Köszönöm szépen az interjút. Gratulálok a díjhoz, és további sok 
sikert kívánok nektek az ágazatban.

sikerhez? Hogy segítették, támogatták a dolgozat elkészítését?
Z. K.: A rövid határidőre való tekintettel kezdetben nem gondoltuk volna, 
hogy a munkánk ilyen sikeres lesz. Rengeteg energiát fektettünk a tanul-
mány elkészítésébe, amely a ráfordított időt és fáradtságot sok tudással és 
széles körű rálátással hálálta meg. A kollégák végig segítették és támogat-
ták a munkánkat, és rengeteg biztatást kaptunk.
B. B.: Hatalmas volt az öröm és az elismerés részükről, mind szóban, 
mind a vezérigazgató úr részéről írásban is, amihez talán az is hozzá-
járult, hogy a cég munkatársai közül először nyertük meg a pályázatot. 
Támogatásuk végigkísérte a munkánkat.
Z. K. és B.B.: Ezért szeretnénk is megragadni az alkalmat és köszönetet 
mondani	az	ALFÖLDVÍZ	Zrt.-nek	és	a	Központi	Laboratórium		dolgozóinak	
a	 támogatásért,	 valamint	 Fazekas	 Zoltánnak,	 aki	 a	 Technológiai	 Osztály	
osztályvezetőjeként szakmai segítséget nyújtott, illetve a Hatósági Osztály-
nak a szakmai anyagok biztosításáért. Ezenkívül szeretnénk megköszönni 
a tapolcai XX. Országos Víziközmű Konferenciára való meghívást, melyen 
nagyon jól éreztük magunkat, és ezúton is köszönjük az elismerést.
 W. V.: Fiatalon nagy sikert értetek el az ágazatban. Manapság egyre keve-
sebb fiatal választja hivatásul a vízellátási területet. Mit gondoltok, miért? 
Hogy lehetne őket az ágazathoz vonzani, illetve az ágazatban tartani?
Z. K.: Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma anyagi jellegű, hi-
szen a bérezés nagyon alacsony.
B. B.: Így van, a szakmunkás emberek munkahelyként inkább egy ma-
gánvállalkozást vagy multit választanak, ahol biztosabbnak érzik a meg-
élhetésüket, még ha nem is a szakmájukban dolgoznak. Ezenkívül a 
víziközmű-ágazat nem a leglátványosabb foglalkozás, illetve hiányzik a 

Az előbbin az is segíthetne, ha az e-közmű biztosítana egy párbeszéd-
panelt, mely nagyban megkönnyíthetné (dokumentáltan!) az egyeztetési 
folyamatot a tervező és a szolgáltató között.

A másik nagy gond, hogy szűkek és főleg követhetetlenek a határidők. 
A benyújtott kérelem időpontjához képest 22 naptári napon belül kell 
kiadni a közműnyilatkozatot. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor annak 
teljesítéséig felfüggesztésre kerül az ügyintézési határidő. Ez pár ügylet-
nél könnyen követhető, de túl sok ügy fut párhuzamosan, így szükséges 
lenne egy rendszeren belüli határidő-visszaszámláló.

A harmadik finomítási lehetőség, hogy jelenleg a közműnyilatkozat 
kiadása, egyáltalán a rendszer tervezők irányába történő működtetése 
csak személyes ügyfélkapuval lehetséges. Azonban szabadság vagy be-
tegség esetén a helyettesítő kolléga nem látja az éppen aktív ügyeket, így 
a cégadminnak át kell szignálni a helyettesítő kolléga nevére az összes ak-
tív ügyet. Valamilyen cégen belüli területi vagy egységalapú csoport vol-
na jó, amikor nem (csupán) adott személyhez lenne kötve az ügyintézés.

Azt már alig merem említeni, hogy a közműegyeztetés hozzáértést, 
felelősséget és időt kívánó folyamat, ami nem kevés költséggel jár. Ed-
dig lehetőség volt arra, hogy ennek ellentételezése megjelenjen a szol-
gáltatónál, vagyis a szolgáltató az elvégzett munkáért számlát állított ki. 
Az e-közműnél a bevétel a Lechner Tudásközpontnál jelentkezik, az üze-
meltetőnek nincs lehetősége számlakibocsátásra, csak hiánypótlás-kiírás 
esetén, amivel viszont megakasztaná az egyeztetési folyamatot, így sok 
üzemeltető nem él ezzel a lehetőséggel. Ez nem kifejezetten erősíti a szol-
gáltatók lelkesedését.

Az e-közmű használatának tapasztalatairól 
kérdeztük Kovács Sándort, a Fejérvíz 
Zrt. közműnyilvántartási csoportjának 
vezetőjét.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a rendszer működőképes, de még mindig 

„foltozásra szorul”. Sajnos az éles indulás előtt körülbelül egy hónappal 
kezdődött a szakmai konzultáció a leendő felhasználókkal, emellett a 
próbaverziós tesztelés is elmaradt. A fentiek létjogosultságát bizonyítja, 
hogy a rögzített hibajelzések, kérdések száma már meghaladta a 121 800 
darabot. De ne firtassuk a múltat, koncentráljunk a jelenre.

Régen a tervezővel történő egyeztetési folyamat természetes része volt, 
hogy a tervező előzetesen egyeztetett a szolgáltatóval – egy helyszínrajz se-
gítségével – majd tervezett, és ezt követően nyújtotta be az elkészített ter-
vet, melynek alapján a szolgáltató kiadta a közműnyilatkozatot. Ezt az e-köz-
mű kialakításakor nem vették figyelembe, mert miután a tervező benyújtja 
a tervezési terület megjelölésével a helyszínrajzot, az üzemeltető érintett-
ségi igazolását követően rögtön közműnyilatkozat-tételi státuszba helyezi 
a rendszer az ügyet. Emiatt a tervezési fázist már eleve hiánypótlással kell 
kezdeni a terv egyéb részeinek hiánya miatt, ellőve az üzemeltető egyetlen 
hiánypótlási lehetőségét. Ez rendkívül nagy gond, mert ha valóban szük-
séges a tervezőnek változtatnia, akkor erre nem ad lehetőséget a rendszer, 
mert már nincs hiánypótlásra lehetőség. Mindezt úgy oldják meg a tervezők, 
hogy az e-közműves egyeztetéssel párhuzamosan megtörténik a korábbi 
módon való, többnyire személyes egyeztetés is, ami dupla munkát jelent.

AHOGY ÉN LÁTOM
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FFeellaaddaattaa  

– Energia fogyasztás kontrollja 
– Költségek számítása 
– Költségek felosztása költséghelyekre 
– Költségek feladása a vállalatirányítási rendszer (SAP, Libra, Forrás SQL stb.) felé  
– Fogyasztási és költség adatok elemzése – más alrendszerek (pl. Termelés, Labor, 

Munkalap) adataival közösen 
 

 
 
JJeelllleemmzzőőkk  

– Energiahordozók és energiaszolgáltatók nyilvántartása 
– Díjszabások, tarifák és adók (energiaadó, ÁFA stb.) idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztási helyek nyilvántartása 
– Szerződések és szerződött mennyiségek idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztói számlák rögzítése és ellenőrzése, számlareklamációk kezelése 
– Elektronikus úton érkező számlák betöltése 
– Saját mérőleolvasások adatainak rögzítése 
– Mérők cseréinek kezelése 
– Költséghelyek fogadása a vállalatirányítási rendszertől 
– Továbbadott energia számlázásának támogatása 
– Teljes körű térinformatikai támogatás, tematikus térképek készítése 


