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szakmai feladatok elvégzésére is, azonban ez nem garancia arra, hogy 
ez mindenki esetében teljesül. Itt is igaz, hogy a tervezésben hatalmas 
szerepe van a versenyképesség (szakmai tudás, díj – sajnos ez sokszor 
negatív hatású, etikátlanul alacsony díjakkal –, referenciák stb.) mellett 
a kapcsolatrendszernek. Minél kisebb egy cég, annál inkább a kapcsolat, 
és minél nagyobb, annál inkább a versenyképesség számit. Száz fő felet-
ti cégből talán ha két-három van, ők sok mindent tudnak, de nem fednek 
le minden szakágat, vagy más fő tevékenység mellett foglalkoznak vízi- 
közművel is – és bizony ott is megjelenhet egy-egy elszúrt megoldás. 

Zs. L.: No és akkor hogy érzik magukat így, csoportra bontva manapság 
a tervezők?
B. J.: A tervező akkor érzi jól magát, ha van munka, szép feladatokat old-
hat meg, jó a szakmai párbeszéd és az emberi kapcsolat a megrendelő-
vel. Ha jó, reális, az elengedhetetlen fejlesztést is magában foglaló díjat 
tud érvényesíteni, és a munkáját ki is fizetik. Gondolhatnánk, ilyen csak a 
mesében van, de nem, a magunk példáját idehozva mondhatom, létezik 
ilyenre példa, mint ahogy arra is, hogy a felsoroltakból hiányzott egy-két 
elem. Összességében azt mondhatom, a tervezési tevékenység megha-
tározó része kell, hogy legyen a víziközmű-beruházásoknak, és ezt általá-
ban elismerik mind a megrendelői, mind pedig a kivitelezői, szolgáltatói 
oldalon, de sajnos ott vannak szép számmal a negatív példák, amelyek 
komolyan demoralizálnak. Tehát nagyjából a helyünkön vagyunk, talán, 
de ez nem általános. A KEOP-os, majd a KEHOP-os beruházások, tehát a 
vízminőség-javító és a szennyvizes fejlesztési programok sok feladatot 
biztosítottak, biztosítanak. Méret szerinti bontásban nem látok igazán 

Már a cég neve is beszédes. Nem csupán 
azért, mert a komplex kifejezésben 
benne rejlik az összetettség, vagyis az, 
hogy átfogóan foglalkoznak az ivóvízzel, 
szennyvízzel kapcsolatos kérdésekkel, 
hanem azért is – és ez igen megtetszett –, 
mert ez a cég „mérnökszolgálati”. 
Ez beszédesen fejezi ki, hogy a mérnök, 
a tervező szolgál, a szó legnemesebb 
értelmében. Ott a feladat, a végén a 
megvalósítás és a használat, de közte ott 
a mérnök, aki kitalálja, megtervezi, mit, 
hogyan és mennyiért. Ez az írás most nem 
portré, és nem is a céget akarja bemutatni, 
hanem a tervezés helyét, szerepét, mikéntjét, 
nehézségeit és szépségeit.

Zsebők Lajos: Hogyan érzik magukat manapság a víziközmű-tervezők? 
Nem, előbb inkább azt kérdezem, milyen a tervezői piac, miként lehet 
csoportokba szedni a víziközmű-tervezéssel foglalkozókat?
Brenner József: Ha eltekintek a specializációtól, attól, hogy célterületek-
re bontsam a tevékenységünket, tehát egy kalap alá veszek mindenkit, 
aki víziközmű-tervezéssel foglalkozik Magyarországon, akkor három 
csoport rajzolódik ki. Vannak szép számmal magántervezők, és ide so-
rolom a párfős vállalkozásokat is. Ennek az első csoportnak a szereplői 
szakmai színvonalukat és piaci jelenlétüket tekintve rendkívül színes ké-
pet mutatnak, szakmaiságukat tekintve vannak köztük kiváló és kevésbé 
kiváló szereplők, de jellemző, hogy ők azok, akik rugalmasságukkal és 
helyi jelenlétükkel kitöltik azokat a piaci réseket, amiket a nagyobbak 
nem fednek le. Szinte kizárólag hazai piacon szerepelnek, és a kevésbé 
bonyolult feladatokat látják el, de ismerünk igen komoly hazai és nem-
zetközi referenciával rendelkező, igen magas színvonalon dolgozókat 
is! A második csoport a közepes méretű vállalkozásokat foglalja magá-
ban, mondjuk úgy 70-80 főig. A mi cégünk is ide tartozik, és a szakmai 
potenciált tekintve ezek a tervező cégek már képesek a legigényesebb 
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működő, nagy tapasztalatokkal rendelkező mérnökök, így a szakmai 
színvonal érzékelhetően romlik. A következő lépcső maga a kivitelező 
lehetne – és van is rá pozitív példa –, de a technológiát a kivitelező ke-
vésbé érti, és gyakori tapasztalat, hogy hozzáértés hiányában a nem 
megfelelő minőség éppen a kivitelezés során áll elő. Talán még ennél 
is lényegesebb, hogy a kivitelező a leginkább érdekvezérelt a folyamat-
ban, mindenekelőtt a nyereség érdekli, és ezért ott spórol, egyszerűsít, 
ahol lehet, sőt azon túl is. De a kivitelezőket is meg kell, kellene védeni 
a „megvezetéstől”, ne olyan dologra kelljen ajánlatot adni, ami nincs jól 
előkészítve, netán becsapják a társak, a végén meg ott áll megfürödve 
mindenki, mert a mű kész, de nem működik, a pénz meg elfogyott! A 
végére maradt a szolgáltató, aki a legutóbbi időkig szinte ki volt zárva a 
folyamatból, holott ő évtizedekig fogja élvezni vagy szenvedni egy-egy 
megvalósult technológia mindennapi működését. Nagy pozitívumnak 
tartom, hogy belekerült a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvénybe a 
szolgáltató véleményének, elvárásainak érvényesítése a beruházási fo-
lyamat során, amit már nem lehet megkerülni. Azt látom, hogy ott, ahol 
megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a vízmű, ezt a jogosultságot 
megfelelően tudják érvényesíteni. 

Alapvetően a megrendelő, üzemeltető megbízásából készült terve-
zés, az ez alapján folytatott versenyeztetés lehet a kívánt cél elérésének, 
a jó minőségnek a garanciája!

Zs. L.: Erről eszembe jut a magyar vizes tudás, melyre oly büszkék va-
gyunk, de erről majd később. Most nézzük meg közelebbről az elmúlt idő-
szak vizes tervezői munkájának gerincét képező KEOP-os és KEHOP-os 
beruházások folyamatát, ami önmagában egy sikertörténet lehetne, és 
azt, hogy a sok alulteljesítésnek mik az okai.
B J.: Ambivalensek az érzéseim, mert valóban, a magyar víziközmű-szol-
gáltatás fejlődésében ennek egyértelmű sikertörténetnek kéne lenni, de 
fájó szívvel mondom, a szakmai színvonal sok esetben kifogásolható. Ezt 
onnan tudom, hogy akár a hibás tervezés, akár a kivitelezés helyrehoza-
talával gyakran bennünket bíznak meg. Általánosan igaz, hogy a terve-
zésre kevés az idő, a pénzről nem is beszélve. Emellett túlszabályozott a 
folyamat.

Zs. L.: Azért csak beszéljünk róla.
B. J.: Ott kezdődik, hogy a rendelkezésre álló EU-s pénzügyi keretek is-
meretében egy kormányhatározat rögzíti, mely beruházások megvalósí-
tására kerülhet sor az adott időszakban. Jelenleg ennek alapján a Nem-
zeti Fejlesztési Programiroda (NFP) és az adott önkormányzat alkotta 

különbséget az egyes tervezői csoportok helyzete között, általánosság-
ban azt mondhatom, nem kell olyan nagyon rosszul, de nagyon jól sem 
érezni magunkat. 

Zs. L.: Értem, én is szoktam mondani a „hogy vagy?” kérdésre: köszönöm, 
közepesen. Ahogy emlékszem – magam is tervezőként kezdtem –, a ter-
vezőknek különös lelkületük van, és egymás között – de a társadalmi elis-
merésüket tekintve is – különböző mértékű a fontosságuk. 
B. J.: Igen, a tervezőkre, még inkább a valódi tervezőkre jellemző az el-
hivatottság nagyon magas szintje, képesek arra, hogy a szép feladatok 
megoldása miatt lemondjanak a magas fizetésű helyről, a gyors meg-
gazdagodásról. A társadalmi elismertség talán-talán az építészeknél ér-
hető tetten, a többiek tevékenységéről az átlagembernek nincs is képe. 
Sem pozitív, sem negatív. A vízi közműre ez még fokozottabban igaz, 
mert a létesítmények vagy el vannak ásva, vagy félreeső, zárt telepeken 
működnek. És egyébként is, ha a szolgáltatás minősége rendben van, az 
egy természetes állapot, ha nincs, akkor pedig nem a tervezőre vagy a 
kivitelezőre haragszanak, hanem inkább a szolgáltatókra.

Zs. L.: Ezt igazolhatom, mert gyakran nekem kell foglalkoznom a cégem-
nél a felhasználói véleményekkel. Ha a felhasználó nem is, de én kíváncsi 
vagyok, hogyan lehetséges, hogy egy-egy megoldás már a tervezés szint-
jén sem megfelelő. Mi biztosítja házon belül és kint azt, hogy megfelelő 
minőséget nyújtson a megoldás, vagyis maga a terv?
B. J.: Kezdjük magával az emberrel, vagyis szakemberrel és az ő, valamint 
a cége igényességével, felelősségérzetével. Az imént arról a szakmai 
igényességről beszéltem, ami a tervezőket általában jellemzi. De nem 
mindenkit! Bizony vannak kóklerek, akik nem értenek igazán a szak-
mánkhoz, de ahhoz igen, hogy magukat jól eladják. A munkához jutás 
és a gyors meggazdagodás vágya néhány szereplőt arra sarkall, hogy 
szakmai fedezet nélkül, ár alatt is elhozza a munkát. Itt fel sem vetődik a 
minőség házon belüli ellenőrzése (persze, hogy mit kap a megrendelő, 
az egy másik kérdés!). Van olyan is, hogy az igény megvan, de a tudás, a 
tapasztalat – és a szakmánkban ez nagyon lényeges! – kevés, ekkor is 
gyenge vagy rossz megoldás születik. És van, hogy a tervező cég alap-
vetésnek, tevékenysége zálogának tekinti, hogy csakis jó megoldás ke-
rüljön ki a keze közül. Ez a belső kontroll volt az első lépcső. A második 
lépcsőt a „Mérnök” szerepköre adja, akinek a felelősségi körébe tartozik 
a terv szakmai színvonalának megítélése. Van, aki nagyon jól betölti ezt 
a mérnöki szerepkört, és természetesen van, aki kevésbé. Sajnos egyre 
inkább kikopnak a régi, beruházásokban műszaki ellenőrként közre-
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nőséget, ilyenkor jöhet a korrekciós tervezés, illetve kivitelezés, melynek 
a pénzügyi lehetőségei már meglehetősen szűkösek. Ezt mi pontosan 
tudjuk, mert számos ilyen helyrehozatali munkában vettünk részt 1990 
óta, ami a mindenkori műszaki és pénzügyi mozgástér szűkössége miatt 
nem egyszerű feladat. Az pedig, hogy a kivitelező más megoldással is 
pályázhat, azt szolgálja, hogy ha lehet, legyen olcsóbb a beruházás. El-
vileg valóban elképzelhető, hogy egy ilyen kivitelezői megoldás jobb a 
tervező által javasoltnál, de a korrekciós tervezések elég gyakran éppen 
ebből adódnak. 

Zs. L.: Mi lesz a vízminőség-javító program során rosszul teljesítő víztisz-
tító művekkel?
B. J.: Én egyetlen megoldást látok, a hibákat azoknak kell helyrehozni, 
akik ezeket elkövették.

Zs. L.: Akkor nézzük a vizes tudásunkat. Hol állunk ezzel a világban?
B. J.: A nemzetközi piacon való jelenlétünket csak részben határozza 
meg ez a vizes tudás, ennél fontosabb a nemzetközi versenyképesség. 
Én azt látom, hogy ezen a piacon az érvényesül, aki tőkeerős, és komoly 
referenciákkal rendelkezik, itt több száz fős nemzetközi irodák konzor-
ciumai versenyeznek a komoly feladatokért. Ezek nem mi, magyarok 
vagyunk, de arra lehet esély, és van is rá példa, hogy a multinacionális 
cégek alvállalkozóiként komolyabban beszálljunk. Zárójelben jegyzem 
meg, mi 1992 óta kint vagyunk a nemzetközi piacon is, de sosem egye-
dül jutottunk munkához! Azok a kötött hitelkeretes munkák, melyekkel 
javarészt kint van hazánk jelenleg a nemzetközi piacon, meglehetősen 
korlátosak, mert nekünk kell vinni a hitelt is.

Zs. L.: De mi van a tudással?
B. J.: Én azt mondom, hogy egy magyar mérnök általában szélesebb 
spektrumban képes gondolkodni, feladatot megoldani, mint akár egy 
nyugati, de ez inkább a nagy tapasztalatú szakemberekre igaz.

Zs. L.: Ahogy végigmentünk a tervezőirodán, azt láttam, hogy önöknél 
sok a fiatal. Ők csak másodhegedűsök?
B. J.: Nálunk nem, mert nagyon komolyan gondolom, az idősebb mér-
nökök felelőssége, hogy a fiatal mérnökök milyenné tudnak válni. Mi ki-
fejezetten és szándékoltan azon vagyunk, hogy fejlődjenek és érvénye-
süljenek. Mondhatom, alig-alig csalódunk, nagyszerű fiataljaink vannak. 
Nálunk is igaz, de ahogy hallom, máshol is, hogy elsősorban az időseb-
bek a fiatalok segítségével viszik a hátukon a szakmát, a középnemzedék 
hiányzik! Az okokon érdemes elgondolkozni. 

Zs. L.: Az alkalmazott vizes, akár szennyvizes technológiákat sorra véve 
azt látom, ezek meglehetősen egysíkúak. Ha ammóniummentesítés, ak-
kor törésponti klórozás, ha fertőtlenítés, akkor klór. Nem tudunk ezeknél 
újabbakat, jobbakat kitalálni? 
B. J.: Általában nem mi találjuk ki, hanem ezek fejlődtek, kristályosod-
tak ki az előttünk járó országokban, és mi átvettük őket, elsősorban a 
németektől.

Zs. L.: Jó, jó, értem, hogy nem teremthetjük újra az egészet, ehhez keve-
sek vagyunk, de ráncfelvarrásokat, továbbfejlesztéseket végezhetnénk, 
ha lenne valamiféle kutatóintézetünk.
B. J.: Meglehet. Én ezt az egyetemek környékén látom erősítendőnek 
(lásd például a hollandok példáját – egyetem és vállalat kooperációja), 
ami a képzésre is jótékony hatással lenne, gyakorlati irányba vinné el az 
oktatást, amire nagy szükség van.

konzorcium külön pályáztatja a tervezést és a kivitelezést. A pályázatot 
elnyert tervező megvalósíthatósági tanulmányt (MT) készít, melyben 
szerepelnie kell a meglévő, projekt nélküli állapotnak, a javasolt meg-
oldásnak és a lehetséges, de elvetett megoldás(ok)nak, és valamennyi 
variációra költség-haszon elemzést (CBA) kell készíteni. Ebbe a folyamat-
ba már be kell vonni a leendő üzemeltetőt, ami hasznára válik, válhat a 
jól működő megoldás meghatározásának. A döntést követően a tervező 
készíti el a vízjogi létesítési engedélyezési tervet és a tendertervet. A ki-
vitelezésre nyilvánvalóan külön pályázatot írnak ki, melyben a pályázó 
kivitelező az előkészítő tervező megoldására ad ajánlatot, de akár el is 
térhet attól.

Zs. L.: Én két dolgot nem értek ebben a folyamatban. Hogyan lehet meg-
állapítani a beruházás pénzügyi keretét előre, amikor még nem ismerem 
a műszaki megoldást, a másik, hogy mi értelme a tervező munkájának, ha 
a kivitelező ettől eltérő megoldással is pályázhat?
B. J.: A KEHOP-beruházásoktól függetlenül az elmúlt 27 év tapasztalata 
alapján is általában megállapítható: a tenderek jó része olyan, hogy an-
nak vannak korábbi műszaki, pénzügyi előzményei, vagy az „új projekt 
generálása” során terjesztettek fel az üzemeltetők, önkormányzatok mű-
szaki igényt, pénzügyi becslést a különböző döntéshozóknak. Mindezek 
nemritkán eltértek, eltérnek a realitásoktól, vagy „korosabbak”, és ekkor 
jöttek, illetve jönnek a pótmunkaigények, ráemelési kérelmek. A helyze-
tet tovább nehezíti, ha az elkészült létesítmény nem hozza az elvárt mi-
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Zs. L.: Mi is el fogjuk égetni, ha sok pénzünk lesz?
B. J.: Remélem, nem. Ahol csak lehet, rothasztani kell, kinyerve a biogázt, 
és alkalmassá kell tenni a mezőgazdasági felhasználásra, közvetlenül 
víztelenített iszapként, ahol meg másként nem, komposztált iszapként. 
Törekedni kell az együtt rothasztásra is, vagyis az iszap mellé fogadjon 
be a szolgáltató minden olyan anyagot, ami érdemben rothasztható. 
Egy szennyvíztisztító telepre nem csak úgy lehet tekinteni, mint ami 
nyeli az energiát és a sok pénzt, hanem mint egy olyan üzemre, mely ér-
tékesíthető iszapot, komposztot, biogázt, villamos áramot és akár fosz-
fort termel. Az égetést esetleg Budapesten tudom elképzelni.

Zs. L.: A szakma környékén maradva, mit jelent nekünk, víziközmű-szol-
gáltatóknak a klímaváltozás?
B. J.: A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén a csapadékviszonyok 
megváltozása komoly kérdéseket vet fel. Az a tény, hogy a korábbi 
százéves maximumok évente akár kétszer is megjelennek, azt jelenti, 
hogy hidraulikai szempontból az elvezetőrendszer átmenetileg képte-
len a funkcióját ellátni. 

Ez elsősorban az egyesített rendszereknél jelentkezik, de tapasz-
talhatjuk, hogy az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornáknál is ez a 
gond. A tisztítótelepen a bezúduló csapadékvizet különböző tervezői 
és üzemeltetői praktikákkal vagy záportárolók közbeiktatásával lehet 
kezelni, de vannak esetek, amikor minden igyekezet hiábavaló. Azt gon-
dolom, hogy a problémát a csapadékvíz megfelelő elvezetésével kell 
megoldani, azonban ennek nincs valódi gazdája. Az önkormányzatokra 
bízták, de pénz és gyakran hozzáértés híján ez rendezetlen. A vízellá-
tást illetően a csapadékjárás szeszélyessége alacsony folyóvízállásnál a 
parti szűrésű kutak vízkivételét veszélyeztetheti, ugyanígy gondot okoz-
hat felszíni vízkivételnél is. Hosszú távú hatásként a lefolyási viszonyok 
megváltozásának, a réteg- és karsztvizek utánpótlódásának kérdése is 
felvetődhet. 

Zs. L.: Az, hogy a hőmérséklet és a forró napok száma is egyre növek-
szik, főleg hosszú tartózkodási idejű helyeken nem növeli vízellátásnál a 
bakteriális veszélyeztetettséget, illetve szennyvízelvezetésnél a berotha-
dások gyakoriságát?
B. L.: Álláspontom szerint nem feltétlenül, mert a vízvezetékek eleve a 
fagyhatár alatt vannak, a csatornák pedig ennél is mélyebbek. Így a hő-
mérséklet-emelkedés a föld alatt ebben a mélységben nem jelenik meg. 
A csatornába való berothadás a tartózkodási idő, a csatorna vízszállítási 
képessége és a tényleges terhelés függvénye, a meleg égövi országok 
problémája egy kicsit más. A magasabb vízhőmérséklet a technológiák-
ban jelenik meg műszaki, gazdasági következményekkel.

Zs. L.: Végül azt kérdezem, milyennek látja a MaVíz szerepét és műkö-
dését?
B. J.: Rendkívül fontosnak tartom, hogy képviselve legyen az ágazat a 
döntéshozók és a fogyasztók irányába is. A tervező, kivitelező, beszállító, 
gyártó, szolgáltató láncolatának szereplői egymásra vannak utalva, igé-
nyeiket, közös érdekeiket meg kell jeleníteni és érvényre kell juttatni. Ezt 
a szerepet – a lehetőségeket és a korlátokat is tudomásul véve – a MaVíz 
betölti. Emellett keretet biztosít arra, hogy a szolgáltatók és a vízipari 
tagok is tanuljanak egymástól, átvegyék a jó gyakorlatokat. Még vala-
mi, amit fontosnak tartok: azzal a véleménnyel szemben, hogy a szol-
gáltatók a vízipari tagok termékeinek, szolgáltatásainak a vásárlói, és az 
üzletet akár elektronikus levelezéssel is le lehet bonyolítani, úgy látom, 
sokkal jobban megy minden, ha ott van mögötte az ember, aki ismeri és 
tiszteli a másikat. A személyes kapcsolatok mindig a megoldást segítik.

Zs. L.: Most nézzünk bele kissé a technológiákba! Én nem értem: miért 
alkalmazunk mindenhol ammóniummentesítésre törésponti klórozást?
Heller Erich (ivóvíz-technológus): A biológiai ammóniummentesítés va-
lóban több előnnyel rendelkezik, ha stabilan tudják működtetni. Nem 
keletkeznek klórozási melléktermékek, és a klór alkalmazásának biz-
tonsági kockázatai sem jelennek meg. Ugyanakkor főleg a szolgáltatók 
ragaszkodnak a törésponti klórozáshoz, mert ennél a folyamatok meg-
foghatóak, mérhetőek, kontrollálhatóak, és a beavatkozás is egyszerű.

Zs. L.: Ha már a klórnál tartunk, több évtizedes tapasztalatom, hogy a 
vízminőséget kifogásoló felhasználói reklamációk nagyobbik része jogo-
san vagy a valóságtól elrugaszkodva klórozással kapcsolatos. Miért nem 
térünk át másra, mondjuk klór-dioxidra?
H. E.: A klór-dioxidnál is keletkezhetnek káros melléktermékek klorit és 
klorát formájában, de valóban alacsonyabb kockázati szinten, mint a 
klórozásnál a THM vagy az AOX. Hátránya, hogy költségesebb, és az a tu-
lajdonsága, hogy leválasztja a csőfalról a korábban rárakódott biofilmet, 
ami elszínezi az ivóvizet. Ez a szolgáltatók többségét elrettenti a beveze-
tésétől. Azonban azt gondolom, hogy van jövője nálunk is a klór-dioxi-
dos fertőtlenítésnek.

Zs. L.: És más módszereknek?
H. E.: Az ózon és az UV nagyon hatásos, de nem kezeli a másodlagos, az 
elosztórendszerben fellépő vízminőségromlást. Azért megvan a maguk 
helye a vízkezelésben, például felszíni vízkivételnél a technológia elején 
nagyon fontos szerepet tölthetnek be.

Zs. L.: Mi a helyzet a szűréssel? Vannak ultraszűrők, membránszűrők, a 
reverz ozmózisról nem is beszélve.
H. E.: Az ultraszűrők a kolloid méretű részek eltávolítására alkalmasak, 
a nanotechnológia pedig nagyon drága, az ultraszűrők inkább ipari 
víztisztításhoz használatosak. Még sok minden elképzelhető a jövőben. 
Persze ha nem a feladathoz keresik a technológiát, hanem a technológi-
ához a feladatot, az sok bajt okozhat. 

Zs. L.: A szennyvíztisztítás legkomolyabb kérdése: mi legyen az iszappal? 
B. J.: A döntéshozók némelyike úgy tekint rá, mintha az nem lenne az 
egész folyamat szerves része. Pedig hogy mit lehet és mit kell vele tenni, 
az a szennyvíztisztításban kulcskérdés. 
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