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A megnyitón először Habis László, Eger város polgármestere köszöntötte 
a résztvevőket. Biztosította őket arról, hogy a megyei jogú városok veze-
tői elkötelezettek az ágazat stabilizálása mellett, és kiemelten fontosnak 
nevezte a városfejlesztésnek a vízi közművek rekonstrukciójával és fej-
lesztésével való összehangolását.

A megnyitók sorát Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke, a BÁCSVÍZ Zrt. el-
nök-vezérigazgatója folytatta. Köszöntötte a rekordszámú résztvevőt, 
mely az ágazat erejét fejezi ki, és azt mutatja, hogy van jövője az ágazat-
nak. A konferencia célja a jelenlegi helyzet bemutatása, láttatása mind a 
szakmán belüliekkel, mind a szakmán kívüliekkel. Ha látjuk, mire építhe-
tünk, és hol tartunk, akkor tudunk arról is beszélni, hogy milyen megol-
dandó feladatok vannak, és azokra milyen megoldási javaslatok adhatók. 
Nagy potenciál van a szektor húszezer munkavállalójában, használjuk ki! 

„A víz ügye olyan ügy, amelyet vagy közösen nyerünk meg, vagy 
közösen veszítünk el” – idézte Áder Jánost Weingartner Balázs, fenn-
tarthatóságért felelős államtitkár. Biztosította a hallgatóságot, nyitott 
az államtitkárság a közös gondolkodásra. A közös gondolkodásban a 

strukturális problémákra kell fókuszálni, egy tíz-tizenöt éves stratégia el-
készítése a cél; még talán nem késő beavatkozni! Ezt az elhivatottságot 
jelzi az is, hogy a 2019-es rekonstrukciós alapot öt Mrd Ft-ra szeretné 
az államtitkárság megemelni. Fontos, hogy az ágazat vonzóvá váljon a 
fiatalság előtt, ezért egy hosszú távú életpályamodell közös megalkotá-
sa is fontos feladat. A napi problémák kezelésére az ágazattól vár az ál-
lamtitkárság egy összefoglalót, melynek bemutatására és megvitatására 
várhatóan augusztusban kerülhet sor.

A köszöntések sorát Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezér-
igazgatója zárta, aki arra biztatott mindenkit, hogy hozza felszínre és ossza 
meg a meglévő tudást. Legyen ez a konferencia a párbeszéd helye, fogal-
mazzuk meg a közös továbblépéshez szükséges lépéseket, javaslatokat.

kurdi Viktor: 
tájékoztató az ágazat jelenlegi helyzetéről
A plenáris előadások sorát Kurdi Viktor MaVíz-elnök prezentációja 
nyitotta, melyben az aktuális ágazati helyzetképet ismerhette meg a 

XXI. VÍzIközMŰ
kOnfeRenCIA, egeR

2018. június 7-8-án került sor a XXI. 
Országos Víziközmű Konferenciára 
Egerben. A Kazinczy Ferenctől származó 
mottó is már sokatmondó: „Jót s jól”. 
Ahogyan a MaVíz elnöke a bevezetőjében 
magyarázza: „Zivataros évek vannak 
mögöttünk, és nem látszik, hogy a 
következők könnyebbnek ígérkeznének… 
Mi mégis haladunk tovább!” 
Egy biztos: a színvonalas előadások 
visszaigazolták a mottót: a jelenlegi 
mostoha körülmények ellenére komoly 
szakmai munka folyik az ágazatban. 
A konferencia szokásosan megnyitóval és 
plenáris üléssel kezdődött. Ezt követték 
délután és másnap a 4-4 szekcióban zajló 
tematikus előadások. Az esti ünnepség 
keretében pedig sor került az elismerések 
átadására és a MaVíz vezetősége 
köszöntötte az idén működésének kerek 
évfordulóját ünneplő szolgáltatókat, a 
Fővárosi Vízművek Zrt-t (150 éves) és a 
Vasivíz Zrt-t (120 éves). Weingartner Balázs, fenntarthatóságért felelős államtitkár köszönti a résztvevőket
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 hallgatóság. Ez a helyzetkép a kiindulópont, ehhez kapcsolódnak majd 
a szekciókban megjelenő előadások is. A helyzetkép nem panaszko-
dás, hanem egy tényállás, mellyel tisztában kell lennie mindenkinek, 
 nemcsak az ágazat vezetőinek és dolgozóinak, de a szakpolitikának is. A 
helyzetkép nem áll meg az egyébként baljós helyzet bemutatásával, ha-
nem megoldási lehetőséget is felvillant. A megoldási lehetőségek mel-
lett pedig majd a szekció-előadások bizonyítják az ágazat elkötelezett-
ségét, azt, hogy ilyen nehéz körülmények ellenére milyen előremutató 
szakmai munka, folyamatos fejlesztés és fejlődés zajlik az ágazatban.

A helyzetkép az elmúlt öt évben bekövetkezett változások bemu-
tatásában öltött testet. Több szempont szisztematikus elemzéséből az 
derült ki, hogy sok mutató kedvezőtlen irányba változott. 

Helyzetkép
•	 A	vízellátó	rendszerek	tekintetében	a	hálózati	hibák	száma	(csőtörések)	

a 2012-es 0,61 db/km értékről 2016-ra 1,1 db/km-re emelkedett, ami 
60% feletti állapotromlást jelent. A vezetékhálózat 45%-a 1980 előtt 
épült, 31%-a azbesztcement. 

•	 A	 szennyvízágazatban	a	hálózati	 korfa	kedvezőbb,	de	a	 fajlagos	hiba-
szám szintén 60%-os romlást szenvedett el.

•	 Míg	1985-ben	45.000	fő	dolgozott	az	ágazatban,	addig	ma,	növekvő	szol-
gáltatási tartalom mellett is csak 20.800 fő, 57,4%-uk 45 év feletti. Az utóbbi 
évek létszámhiányában az is szerepet játszhat, hogy amíg a havi átlagbé-
rek 2010-ben 12.000 Ft-tal meghaladták az ipari átlagbéreket, addig 2017-
re 23.000 Ft-tal alacsonyabbak lettek. Ennek a bérkorrekciónak a forrásigé-
nye jelenleg 6,7 Mrd Ft, melyre a díjakban nem áll rendelkezésre fedezet.

•	 A	gördülő	fejlesztési	tervekben	(GFT)	jóváhagyott	rekonstrukciók	mértékét	
figyelembe véve 103 Mrd Ft éves szinten a rekonstrukciós források igénye.

•	 Amennyiben	a	szolgáltatók	engedélyes	tevékenységből	származó	üzemi	
eredményeit nézzük, 10,4 Mrd Ft pozitív eredményt látunk. Ez azonban 
megtévesztő! Ha és amennyiben a különböző formákban kapott támo-
gatásokkal, az eredményt jelentős mértékben javító egyedi események 
értékével és a korábban tárgyalt bérfelzárkóztatás hiányával korrigáljuk, 
összességében 31,9 Mrd Ft-os negatív üzleti eredményt kapunk.

•	 A	feladat	tehát	a	31,9	milliárdos	működési	hiány	és	a	103	Mrd	Ft-os	be-
ruházási forrás hosszú távú és fenntartható megteremtése.

Mit lehet tenni
A levezetett 31,9 Mrd hiány + 103 Mrd Ft-os rekonstrukciós igény ellen-
pontozására a MaVíz az alábbi javaslatokat teszi a kormányzat részére:
1. A közművezeték-adó kivezetésének eredményeként közel 14 Mrd Ft-

tal maradna több a szolgáltatóknál.
2. Az áfakulcs csökkentése 5%-ra a végfelhasználói díjak változatlanul 

hagyása mellett. Ennek eredményeként mintegy 57 Mrd Ft-tal több 
maradna a szolgáltatóknál.

3. A Robin Hood-adó kivezetésével mintegy 4 Mrd Ft-tal több maradna 
a szolgáltatóknál.

4. A Víziközmű Rekonstrukciós Alap emelése legalább 25 Mrd Ft-ra mára 
már elkerülhetetlenné vált.

5. A jelenlegi díjakban értékcsökkenésből hozzávetőlegesen 35 Mrd Ft 
már megteremtődik, amely alapja a rekonstrukciós igényeknek.

A részletes szakmai elemzést és szakszerű javaslatokat a Századvég 
Gazdaságkutató Zrt. nyár folyamán elkészülő elemzése tartalmazza majd.

Dr. Makai Martina: 
Derogációs kihívások és feladatok teljesülése
A fenntarthatóságért felelős államtitkárság helyettes államtitkára, Dr. Makai 
Martina azon KEHOP-források felhasználásáról beszélt, amelyek az ivóvízmi-
nőség-javító, valamint a szennyvízelvezetési és  tisztítási fejlesztéseket meg-
határozó európai uniós előírásoknak való megfelelést szolgálják. A rendelke-
zésre álló 424,23 Mrd Ft megoszlása és felhasználásának státusza az alábbi:

Államtitkár-helyettes asszony kifejtette, hogy a projektek tényleges 
megvalósítása nem olyan egyszerű feladat, mert sok, előrehaladást hátrál-
tató probléma jelentkezhet, és ezek elhárításának jelentős időigénye lehet:
•	 Jogosultsági	 kritériumok	 változása:	mire	 a	 teljes	 folyamat	 elérkezik	 a	

tervezési fázisba, sok körülmény megváltozhat (jogszabályi elvárások, 
költségbecslés helytállósága), ami miatt a rendelkezésre álló forrásból 
a projekt nem tud megvalósulni. A szükséges források rendelkezésre 
bocsátásának jelentős átfutási ideje lehet, s addig a projekt áll.

•	 Több	esetben	borul	a	projektek	műszaki	tartalma,	mert	a	25/2002.	(II.27.)	
Korm. rendelethez kapcsolódó igazolások kiadása miatt új települések 
kerülnek	be	a	projekttartalomba.	Ilyen	esetekben	leállításra	kerülnek	a	
projektek, és újratervezésük szükséges, ami akár egy évig is eltarthat.

•	 A	 szennyvíztisztító	 telepek	helyének	kije-
lölése több esetben nem kellő alapossággal (pl. 
kármentesítés), terület használati engedély nél-
kül	 történik.	 Ilyen	esetekben	a	projekt	 leállhat,	
az újraindítás időigénye igen jelentős.
•	 Probléma	 lehet	 az	 önkormányzatok	 köztarto-
zása.	 Ilyen	esetekben	odáig	 fajulhat	a	helyzet,	
hogy az önkormányzatnak nincsen forrása a 
földhivatali ügyintézések megfinanszírozására, 
ami miatt áll vagy leáll a projekt.

•	 Előfordulhat,	 hogy	 a	 lakossági	 fizetési	 hajlan-
dóság nem biztosított, és így a fenntartható-
ság nem igazolható. Ezek a projektek szintén 
állnak.

A projekteknél továbbra is probléma az elszámolható  rekonstrukciók igen 
alacsony aránya. Az Európai Bizottság nyitott a rekonstrukcióra fordítható 
forrásokról való tárgyalásra, de ehhez a többi feladat megoldása szükséges.

A rekonstrukción túl jövőbeni probléma, hogy sok, KEHOP-ból nem 
finanszírozható területen is beruházásokra van szükség az üzembizton-
ság érdekében, és hogy a megfelelő minőségű ivóvíz akár csúcsidőben 
is biztosítható legyen. 

kovács Csaba: Hazai vízipar 
most és középtávon
A vízipari tagozat nevében Kovács Csaba, a KPMG Tanácsadó Kft. partnere 
kifejtette, hogy a vízipar eltökélt az ágazat fejlesztésében való aktív köz-
reműködésben, hiszen a szektor sikeréhez ők is hozzájárulnak. A vízipar 
fogalmába az előadó azon nem engedélyes vállalkozásokat értette bele, 
melyeknek jelentős a szerepük a víziközmű-szolgáltatás működtetésében, 

Terület
Ivóvíz-

minőség-
javítás

Szennyvíz
iszap-

kezelés

Szennyvíz-
elvezetés 

és -tisztítás

Fejlesztési koncepció és 
költség-haszon elemzésének 

támogatása

Forrás (Mrd Ft) 105 50 259 10,23

Ebből:

Prioritás Támogatási szerződés (db) Elszámolható költség (Mrd Ft)

Ivóvízminőség-javítás 90 65

Szennyvízelvezetés és -tisztítás 91 326

Összesen 181 391
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Az összefoglalót készítette: 
Karászi Gáspár
Fejérvíz Zrt., műszaki vezérigazgató-helyettes
Bodor dezső 
Szegedi Vízmű Zrt., ügyvezető igazgató 

Az előadások nagy érdeklődés mellett 55-75 
fő hallgatóság jelenlétében zajlottak. Az előa-
dásokat követően teljes 30 percben élénk esz-
mecsere, vita folyt az elhangzottakkal kapcso-
latban.

– Baki Berta (FEJÉRVÍZ Zrt.) „Belső hálózatok 
ivóvízbiztonsági problémái” című előadása 
laboratóriumi mérésekkel alátámasztott eset-
tanulmányon keresztül részletesen bemutat-
ta, hogy milyen nehéz feladat az ivóvízvételi 
helyen biztosítani a megfelelő vízminőséget 
a szolgáltatási ponton meglevő kifogástalan 
vízminőség esetén is.

A szolgáltatók részéről komoly ismeretterjesz-
tést igényel az, hogy – különösen a nagy társas-
házak, illetve közületi, ipartelepi házi hálózatok 
esetében – a felhasználók megfelelő állapot-
ban tartsák, kezeljék vezetékrendszereiket, be-
rendezéseiket.

–	 Rideg	 István	 (Kiskunsági	 Víziközmű	 Szolgál-
tató Kft.) „Ammóniamentesítés üzemi ta-
pasztalatai a Kiskun-Víz Kft. ellátási területén” 
című előadásában az ivóvízminőség-javító 
programban megvalósult 11 víztisztító tech-
nológiából három példán mutatta be, hogy 
milyen változtatásokat kellett végrehajtani a 
próbaüzem tapasztalatai alapján. Erre mind 
a törésponti klórozásos, mind a biológiai am-
móniumeltávolításra tervezett technológiák 
esetében sor került. Tapasztalataik szerint a 
törésponti klórozással a vízminőség garantál-
ható, de drága, míg a jóval olcsóbb biológiai 
eljárás bizonytalan, érzékeny és nehezen sza-
bályozható.

– Kóczián Zoltán (Nyírségvíz Zrt.) „Ne féljünk 
a változástól!” című előadásában egy 1300 
m3/d kapacitású, magas ammónium- és man-
gántartalmú nyersvíz kezelését biztosító víz-
műtelep technológiai átalakításának lépéseit 
mutatja be. Ennek során az oxidáció, vegysze-
radagolás, szűrés, törésponti klórozás techno-
lógiát kizárólag légoxidáción és szűrésen ala-
puló – tehát kálium-permanganát-adagolás 
és törésponti klórozás nélküli – technológiává 
alakították át, ahol a mangáneltávolítást a lé-
goxidáció és a szűrés, míg az ammóniamente-
sítést a biológiai szűrés biztosítja.

Az átalakítás jelentős gazdasági eredményt 
és vízminőség-javulást eredményezett.

– Fazekas Zoltán, Bata Péter (Alföldvíz Zrt.) „Mik-
roszkópos biológiai kifogásoltság kezelése 
savas-lúgos fertőtlenítési eljárással – mérési 
eredmények ismertetése” című előadása be-
mutatta azt a laboratóriumi kutatómunkát, 
melynek során a gyakran elfertőződő víztisztí-
tó technológiai elemek hatékony, pH-eltoláson 
alapuló fertőtlenítési eljárásainak optimális 
paramétereit, folyamatait keresték.

A kísérletek a gyakorlatban is alkalmazható ered-
ményeket hoztak.

A szekció második részében először a Fő-
városi Vízművek Zrt. csepeli vízkezelő művébe 
telepített UV-fertőtlenítő berendezésről hall-
hattunk. A nagyon magas műszaki és szakmai 
elvárások biztosítása érdekében a társaság 
egyedi berendezés tervezése és gyártása mel-
lett döntött. 

A	 következő	 előadásban	 a	 MIVÍZ	 Kft.	
miskolc tapolcai víztisztító művének korszerű-
sítését követő üzemeltetési tapasztalato kat 
hallhattuk. A harmadik előadás a mikro mű-
anyagokról, ill. a MaVíz közvetítésével négy 
vízműben végzett mikroműanyag-vizsgálatok 
eredményeiről szólt. 

IVóVÍzellÁtÁs szekCIó

és bevételük jelentős részét is az ágazatból nyerik. Fontos megfogalmazni, 
hogy melyek azok a feltételek, melyek mentén a vízipar eleget tud tenni 
a felé megfogalmazott elvárásoknak. A vízipari ágazat durván becsült 
megrendelésállománya 2016-ban a víziközmű-szolgáltatók részéről 
89,1 Mrd Ft volt. Ha azonban az építőipari cégek ivó- és szennyvízveze-
ték-építési és -szerelési tevékenységének értékét nézzük, akkor az EU-s 
forrásokból táplálkozó jelentős felfutás után 2016-ban egy hatalmas 
visszaesést lehetett tapasztalni. 

A fő kérdés, hogy melyek a jövőbeni várakozások a víziközmű-há-
lózat fejlesztését illetően. Marad a kampányszerű fejlesztési módszer, 
vagy kialakítható egy stabil, hosszú távon kiszámítható rekonstrukciós 
beruházási folyamat? A vízipar részéről ugyanis csak az utóbbira lehet 
kapacitást és technológiát fejleszteni, amivel akár a kormányzat által el-
várt külföldi szerepvállalást is teljesíteni lehet.

Bárdos András: A változásról…
A plenáris előadások sorát Bárdos András ismert újságíró, televíziós mű-
sorvezető, tréner és vezetői tanácsadó rendhagyó előadása követte, aki 

a változásról, talán azt is mondhatjuk, a nagybetűs változásról beszélt. 
Nem arról, ami a közeljövőben éri az ágazatot, nem is arról, ami kinek 
kinek esedékes a magánéletében, és nem is az éghajlatváltozásból le-
vezethető változásról.

Arról a változásról beszélt, melynek során a következő 100 évben 
20.000 évnyi evolúciót fogunk „elszenvedni”. Ez olyan rohamtempójú vál-
tozás, melyet felfogni elég nehéz. Ebben a században, várhatóan már 20-
30 év múlva átlépjük a technológiai szingularitást, amikor a mesterséges 
intelligencia önállóvá válik, megszűnnek az ember és ember közötti közve-
títő munkakörök, teljes iparágak halnak ki, gyökeresen átalakul az oktatás, 
ha egyáltalán lesz szervezett oktatás. A modern genetika teljesen megvál-
toztatja az orvoslás gyakorlatát, és önvezető autók veszik át a közlekedést.

A	 hatalom	 alapja	 a	 XXI.	 században	 a	 hozzáférés	 és	 kommuniká-
ció lesz. A jó kommunikáció behozhatatlan előnyt jelent majd, amely 
azonban nem trükkök sorozatában, hanem egy attitűdben, az együtt-
működés attitűdjében bontakozhat ki. A sikeres cégek klímája erre az 
együttműködésre épül. Az együttműködéssel, a win-win szituációk 
megteremtésével tudunk alkalmazkodni a változó világhoz.




