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A víziközmű-szektorban az elkövetkezendő 
évtizedek nagy feladata az elhasználódott 
infrastruktúra rekonstrukciója lesz. A munka 
ütemezését, végrehajtását időben jól elő kell 
készíteni, hogy a szűkös anyagi forrásokat 
a leghatékonyabban lehessen felhasználni 
megfelelő rekonstrukciós technológia 
alkalmazásával.

A víziközművek helyzete idehaza
Hazánk víziközmű-ellátottsága jónak mondható, a vízellátás tekintetében 
az ingatlanok 95% fölött ellátottak ivóvízzel (KSH 2016). A szennyvízelve-
zető	 rendszerek	 nagy	 része	 kiépült;	 azokban	 az	 agglomerációkban,	 ahol	
még gazdaságosan megvalósítható a szennyvíz vezetékes gyűjtése, ott 
várhatóan 2019-ig megtörténik a KEHOP-2.2 program keretében. Ezek az 
agglomerációk 2000 lakosegyenérték (LE) felettiek, és derogá-
ciós kötelezettségük van. Egyedi szennyvízkezelés kiépítésére 
a 2000 LE alatti települések, településcsoportok esetén a VP6-
7.2.1.2-16 program keretében van lehetőség, amely várhatóan 
2021-re befejeződik. Kijelenthető, hogy a jelenlegi ismereteink 
alapján az elkövetkező 4 évben a szennyvízhálózatok elérik 
végleges hosszukat. Eddig az időpontig a kitakarásos építési 
módok volumene dominálni fog a kivitelezési munkák közt.  

A vízellátó rendszerekre jellemzővé kezd válni a túlhasz-
náltság, amely az elmaradt rekonstrukciók eredménye. Egyre 
öregebb, magas meghibásodási rátájú hálózatokat kell élet-
ben tartani, ami a cégeket nagy kihívás elé állítja. Emellett 
a vízellátó rendszerek döntő többségét az alulterheltség jel-
lemzi, ami másodlagos vízminőségi problémához vezethet. 
Az ivóvízminőség-javító program keretében megépült ve-
zetékszakaszok minősége a szolgáltatók jelzései alapján sok 
esetben megkérdőjelezhető, aminek okát az európai uniós 
források felhasználására vonatkozó határidőkben lehet ke-
resni. A vízelvezető rendszerek tekintetében annyival jobb a helyzet, hogy 
vezetékhosszra vetítve fiatalabbak a rendszerek. Sok esetben azonban az 
utóbbi 20 évben megépült vízelvezető rendszerek – az építési előírások 
be nem tartása miatt – már átadásuk után rövid idővel rekonstrukcióra 

szorulnak. A keletkező folytonossági hibák miatt idegenvíz-problémák is 
nehezítik az üzemeltetést, továbbá szennyvízminőségi problémák is ká-
rosítják a hálózat elemeit. A regionális rendszereken a tartózkodási idők 
növekedése és a fogyasztói szokások megváltozása a szennyvíz berotha-
dását eredményezik, korrozív körülményeket teremtve. Az egyesített el-
vezetőrendszereken a klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékesemé-
nyek okoznak túlterheléseket, elöntéseket. 

A víziközmű-hálózatok rekonstrukciós igénye folyamatosan nő. A 
rekonstrukciós igényre vonatkozó becslések 3000 milliárd forint körüli-
ek (Inforádió, 2017), azonban a pontos értéket nem lehet egyértelműen 
megmondani, mivel ennek meghatározása döntő mértékben közgazda-
sági alapú megközelítésre épül (vagyonértékelések, OSAP 1376). Ha ezt 
az összeget nézzük akár több évre elosztva, ez már nemzetgazdasági 
kérdéseket generál. A rekonstrukciósigény-felmérésekből sok esetben 
hiányoznak azok a műszaki szempontok, amiket az 1. táblázat szolgál-
tatással összefüggő oszlopai tartalmaznak. Ezeket a rekonstrukciós igé-
nyeket a vízdíjba épített értékcsökkenésből kell fedezni. Az üzemeltetők 
döntő többségénél a felújítási ráták 0,4% alattiak, ezáltal az üzemeltetők 
hallgatólagosan azzal a feltételezéssel élnek, hogy a vezetékek 250 évig 
fognak üzemelni, miközben a csőgyártók is 100 évig mernek üzemelési 
élettartamot jósolni, természetesen tökéletes beépítési körülmények ese-
tén. A jelenleg is nagy számban előforduló azbesztcement csövekre 50-
60 év élettartamot prognosztizáltak, amelynek a tömeges lejárata most 
kezdődik. Az üzemeltetők az elmaradt rekonstrukciót a megnövekedett 
üzemeltetési, fenntartási költségekben fizetik meg. 

A bemutatott állapot nem hazai specialitás. A nálunk fejlettebb or-
szágokban is komoly gond a forráshiány. Az elvárt 2%-os felújítási ráta 
ott sem érvényesül maradéktalanul, de nagyságrendekkel kedvezőbb a 
helyzet.

gondolAtok A 
vízIközmű-hálózAtok 
rekonstrukcIójához

1. táblázat
Rekonstrukciót kiváltó okok (Mészáros et al., 1989)
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rekonstrukciós döntéstámogatás
Látható, hogy a szűkös forrásokat optimálisan felhasználni a kockázatok 
csökkentésére komoly elemzéseket igényel, gondoljunk csak a hálóza-
tok méretére, komplexitására. Hatékonyan ezt a feladatot rekonstrukciós 
döntéstámogató rendszerekkel lehetséges kezelni. Ezek alapja egy meg-
bízható meghibásodás-előrejelző modell, amely vagy a meghibásodások 
darabszámára, vagy valószínűségére ad prognózist:
•	 Regressziós	modellek
•	 Sztochasztikus	modellek
•	 Fuzzy
•	 Neurális	hálók,	tanuló	algoritmusok

Ezek a modellek a korábbi meghibásodásadatokból indulnak ki, feltéte-
lezve, hogy a jövőbeni események követik a múltbeli szabályszerűsége-
ket. Ezért fontos a hálózat-nyilvántartások megbízhatósága (meghibá-
sodás, vezetékadat). Az elmúlt évek informatikai fejlesztései, amelyek a 
jogszabályi környezet által meghatározott adatok kiszolgálását biztosítják 
(E-közmű, MEKH, VIKKA, KSH), minden üzemeltetőnél megteremthetik a 
lehetőségét a rekonstrukciótervezés tudományos alapokra helyezésének. 
Egy adott objektum kockázatát a lehetséges károk és a meghibásodások 
valószínűségének szorzata adja. A kapott sorrend alapján a legnagyobb 
kockázatú vezetékeket kell rekonstrukció alá vonni először, hogy a leg-
nagyobb nyereséget érjük el. Minden döntéstámogató rendszer alapja 
egy megfelelő állapotértékelés, amely csakis megbízható műszaki in-
formációs rendszerre épülhet, amelyhez megfelelő hosszúságú meghi-
básodás-adatsor tartozik. A rekonstrukciótervezést nem csak meghibá-
sodásadatokból kiindulva kell megvalósítani. Az állapotértékelés több 
szempontú komplex feladat. Az elemzések közt kiemelten kell foglalkozni 
a rendszerelemek mért, számított hidraulikai viszonyaival, azok elem-
zésével, ugyanis a kapacitásproblémák elsődleges prioritással bírnak a 
rekonstrukciós rangsorban. Fontos azt is megjegyezni, hogy a jelenlegi 
és távlati kapacitásértékek meghatározhatják a felújítási technológia ki-
választását. A terepi állapotértékelés kapcsán elterjedten csak néhány 
módszert alkalmaznak az üzemeltetők (kamera, akusztikus stb.). Ezek al-
kalmazása felkészült szakemberek munkáját igényli. Az új, innovatív és 
a hagyományos módszerek tekintetében gondot jelentenek az alábbiak, 
főleg ivóvízhálózatokon:
•	 Hálózati	hozzáférési	hiányok
•	 Bizonyos	módszerek	alkalma-

zási korlátai (vezetékanyag, 
pontszerűség)

•	 Üzem	közbeni	vizsgálat	lehető-
sége

•	 Méretproblémák	(eszköz-cső	
relációban)

A vezetékek helyszíni állapot-
vizsgálatára számtalan módszert 
fejlesztettek ki az elmúlt évtize-
dekben. Az új módszerek, mivel ke-
vésbé elterjedtek, drágák, és csak 
pilotprojekt keretében alkalmaz-
ták idehaza. A szabvány szerinti mi-
nősítő laborvizsgálatok rendkívül 
hasznosak a maradék-élettartam 
meghatározására, azonban rendkí-
vül költségesek, kevés üzemeltető 
engedheti meg magának.

rekonstrukciós technológiák
A rekonstrukció kivitelezésére a klasszikus nyílt árkos módszer, illetve ki-
takarás nélküli, úgynevezett No-Dig technológiák állnak rendelkezésre, 
mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A költségek mellett a környe-
zetre gyakorolt hatásokat is érdemes vizsgálni a választás során, amelyek 
mint közvetett költségek jelentkeznek:

Szennyezőanyag-kibocsátások
•	 szálló	por	/	PM10	(földmunka,	motorok)
•	 CO2,	NOx,	CxHy	(motorok,	kapcsolt	emissziók)
Nem anyagi jellegű környezetterhelés
•	 zajhatások,	rezgések,	vibráció
•	 talajmechanikai	változások
Gazdasági-társadalmi hatások
•	 forgalomterelés	által	okozott	kellemetlenségek
•	 elérhetőség	korlátozása	(üzletek)

A kérdés csak az, hogy mekkora ezeknek a mértéke a különböző építési, 
felújítási módoknál. A kitakarás nélküli rekonstrukció kapcsán a legfőbb 
gond a bekötések, elágazások sűrűsége, főleg az ivóvízhálózatoknál. Eze-
ken a helyeken rá kell tárni a vezetékekre a kapcsolatok kialakítása miatt, 
kedvezőtlen esetben így elvesztik előnyüket. A gravitációs vízelvezetés-
nél a legtöbb esetben létezik erre megoldás. Jogszabály (a levegő védel-
méről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) alapján korlátozhatják 
az olyan építési tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a települések 
rossz levegőminőségéhez. Ha a korábban felsorolt közvetett költségeket 
is számba vesszük, akkor már sok esetben a feltárás nélküli technológiák 
előnybe kell, hogy kerüljenek.

A kitakarás nélküli technológiák idehaza több mint 50 éves múlt-
ra tekintenek vissza, meghonosításukban nagy szerepet játszott Solti 
Dezső és Csanda Ferenc, illetve nem utolsósorban a Magyar Társaság a 
Feltárásnélküli Közműtechnológiáért szervezet tagjai. Számos vállalko-
zás dolgozik azon, hogy a világban megjelenő vagy idehaza megvalósult 
innovációt minél szélesebb körben megismertesse, bevezesse a köztu-
datba. A vezetékekben fellépő problémák széles spektrumára kínálnak 
minden szempontból hatékony műszaki megoldást a cégek. Az elmúlt év-

2. ábra
Építési technológiák csoportosítása (forrás: ISTT)
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tizedekben végbement fejlesztések közti eligazodás végett a  Nemzetközi 
 Kitakarásnélküli Technológiákért Társaság rendszerezte a fellelhető veze-
téképítési technológiákat (2. ábra).

A szabványok, amelyek a tervezés keretéül szolgálnak, az Európai 
Unió tagjaként rendelkezésre állnak, igaz, a magyar fordításuk többnyi-
re hiányzik. A csatornarekonstrukció előkészítéséhez teljes támogatást 
kaphatunk ezekből, az ivóvíz kapcsán ezek hiányosan állnak rendel-
kezésre. A víziközművek rekonstrukciótervezésében a hazai műszaki 
segédletek, műszaki irányelvek tekintetében lemaradásban vagyunk, 
többnyire DVGW Arbeitsblatt-okból, Merklblatt-okból, DWA, ATV-DVWK 
Merkblatt-okból dolgozunk. 

A jövő feladatai
A rekonstrukciós döntéstámogatáshoz meg kell valósítani a műszaki in-
formációs rendszerek ellenőrzött adatokkal történő feltöltését. Fontos a 
meghibásodásadatok akár visszamenőleges felvitele a rendszerekbe vagy 

közös adatbázisban történő gyűjtése, akár több üzemeltető részvételével, 
biztosítva a kiértékelési kritériumokat (mennyiség, időintervallum). A te-
repi hálózatdiagnosztikában az új fejlesztések tapasztalatainak gyűjtése, 
értékelése, az arra alkalmasak elterjesztése a feladat. Fontos még a kitaka-
rás nélküli rekonstrukciókkal kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatok ösz-
szegyűjtése, értékelése, ajánlások készítése, a hiányzó műszaki irányelvek 
kidolgozása. A vízipar számára a kitakarás nélküli technológiák hiányos-
ságainak kiküszöbölése (pl.: bekötések kitakarás nélküli megnyitása) a cél. 

Felhasznált irodalom
Mészáros P, Solti D., 1989, Viziközmű hálózatok rekonstrukciója, Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest

ISTT, Guidelines, web: http://www.istt.com/guidelines utolsó megtekintés: 2017. 12. 10.

Infórádió, 2017, Bajban a vízellátásunk – tízezer milliárd forintra lenne szükség, web: 

http://inforadio.hu/belfold/2017/07/31/hiaba_zarjuk_el_a_csapokat_a_viz_ne-

gyede_mar_a_csovekbol_elfolyik/: 2017. 12. 10.

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

hAlAd-e Az Azbesztcement 
csövek cseréje mAgyArországon?

Három évvel ezelőtt a Vízmű Panorámában szakcikk jelent meg 
„Mit kell és mit lehet csinálni az azbesztcement-anyagú ivóvizet 
szállító nyomócsövekkel?” címmel. A cikk befejező mondata: 
„Összességében tehát megállapítható, hogy egészségügyi probléma 
nincs, de más okból 10-15 év múlva katasztrofális következményei 
lehetnek annak, ha nem fordítunk kiemelt figyelmet az 
azbesztcement-anyagú hálózatelemek sorsának.”

VáRsZegi Csaba
MaVíz 

Csuhán gáboR
ÉRV Zrt.

kakuk andRás
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

kiss attiLa
Borsodvíz Zrt.

RoZa gáboR
DMRV Zrt.

továbbá 11 településen (Alsózsolca, Ároktő, 
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bükk-
szentkereszt, Mezőcsát, Nyékládháza, Ti-
szakeszi, Tiszatarján, Tarcal és Tokaj) az 
azbesztcement-anyagú ivóvízelosztó háló-
zat kiváltásának tervezése és kivitelezése, 
összesen 56.215 fm hosszban. A rekonst-
rukció során a vízvezetékcserén kívül vala-
mennyi érintett elosztóhálózati csomópont, 
valamint az érintett szakaszok összes bekö-
tése cserére, felújításra került. Szerződéses 
összeg: 1.809.514.700 Ft. Megvalósítás: 
2013–2016.

II. (árfolyamkülönbözeti) ütem: Az I. ütem so-
rán érintett 11 település közül 7 településen 
további 19.101 fm azbesztcement-anyagú 

vas csővel történő kiváltására. A projektekről 
konferenciákon, előadóüléseken rendszere-
sen beszámolnak a MaVíz-tagvállalatok, ezen 
 beszámolók alapján szeretnénk három projek-
tet alaposabban, egyet röviden bemutatni mint 
követendő példát.

borsodvíz önkormányzati 
közüzemi szolgáltató zrt.
A projekt két ütemben került megvalósításra. A 
csőcserén kívül alapvezetékek is épültek a be-
ruházás keretében. A fedezet megoszlása: 85% 
svájci támogatás, 15% BM támogatta önerő.
I. ütem: Sima Község Baskó település felől tör-

ténő vízellátása, valamint Emőd-Adorjánta-
nya településrész közműves  ivóvízellátása, 

Utánanéztünk, történt-e valami előrelépés a 
kissé túlzottan katasztrofálisnak nevezett kö-
vetkezmények elkerülése érdekében.

Az egyértelmű, hogy a víziközmű-szolgál-
tatók a helyzetet komolyan veszik, stratégi-
ájukban benne van az eternitcsövektől való 
megszabadulás. Tekintettel azonban arra, hogy 
a vízellátás biztonsági szempontból nincs ve-
szélyben, ugyanakkor a szolgáltatók anyagi 
helyzete meglehetősen siralmas, gyors javulás 
nem várható. 

De javulás azért van. Több önkormányzat 
pályázatokkal vagy EU-támogatással vagy visz-
sza nem térítendő, svájci állami támogatással 
anyagi lehetőséget teremtett a közmű szá-
mára az eternitcsövek műanyag vagy öntött-


