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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A vállalkozónak ún. eredménygaranciát kellett vállalnia, azaz az általa ki-
alakított/korszerűsített létesítményt a 201/2001. sz. Korm. rendeletben 
meghatározott és a szerződésben rögzített koncentrációnál kisebb érté-
kekkel rendelkező ivóvíznek kell elhagynia. Amennyiben fenti feltételek 
nem teljesülnek, a kedvezményezett önkormányzat retorziókkal élhet a 
vállalkozóval szemben. Egyúttal fennáll annak a veszélye is, hogy nem 
megfelelő teljesítés esetén, vagyis ha az adott komponens(ek) koncent-
rációja a kibocsátásra kerülő ivóvízben nagyobb a határértékeknél, az 
EU-támogatást a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie. 

A	FIDIC	„sárga	könyves”	eljárás	alkalmazása	jelentős	kockázattal	járt.	
Tekintettel arra, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban 
(RMT) nem kellett tanulmánytervszinten bemutatni a kiválasztott, azaz 

műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a legjobbnak tartott 
megoldást, az RMT a kedvezményezettek számára nem biztosított meg-
felelő segítséget. A kedvezményezettek kénytelenek voltak elfogadni a 
kiválasztott vállalkozó kivitelezője által javasolt műszaki megoldást. Az 
IMJP	 kiírásában	 nem	 szerepelt	 annak	 kötelezettsége,	 hogy	 a	 javasolt	
műszaki megoldások esetében az adott vízmű véleményét, javaslatát 
figyelembe kell venni, a vállalkozó és kivitelezője megtehette, hogy 
szabadon, saját gazdasági érdekeinek maximális figyelembevételével 
tegyen javaslatot a szükséges műszaki megoldásra, ugyanis az esetlege-
sen fellépő kritikákat, javaslatokat nem kellett figyelembe vennie. 

A	FIDIC	„sárga	könyves”	eljárás	alkalmazása	tehát	magában	hordozta	
annak lehetőségét, hogy a vállalkozó és kivitelezője nem a legjobb mű-
szaki megoldást valósítja meg. Azt az esetet sem lehetett kizárni, hogy 
a vállalkozó és/vagy kivitelezője nem teljesíti megfelelő módon a vál-
lalt kötelezettségét, azaz az elkészült mű nem alkalmas a 201/2001. sz. 
Korm. rendeletben meghatározott határértékek biztosítására, és nem 
áll rendelkezésre a kedvezményezettnél olyan nagyságú, szabadon 
felhasználható pénzösszeg, mellyel a hiányosságok pótolhatók. A vál-
lalkozó és/vagy kivitelezője jogi úton elmarasztalható ugyan, és feltéte-
lezhető, hogy az okozott kárt megtéríti, de ennek érvényesítése hosszú 
idő az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és az adott időszakban nem 
állnak rendelkezésre a megfelelő minőségű vizet szolgáltatni képes vízi-
közmű-egységek. Más szavakkal: a beruházás végén – vagy annak ered-
ményeként – működtethető vízmű ugyan nem áll rendelkezésre, de a 
hosszú ideig elhúzódó bírósági procedúrával intenzíven foglalkozni kell.

Egy másik, szintén előre jól látható probléma volt a gyakorlati meg-
valósítást végző, rendelkezésre álló „szervezetek” típusa. A politikai-gaz-
dasági rendszerváltást megelőzően több évtizedes múlttal rendelkező 
Vízügyi Építő Vállalat dolgozóiról sem lehetett elmondani, hogy az ivó-
vízellátó rendszerek létesítésének szakavatott mesterei lennének, de né-
hányan közülük már tudták: az ivóvízzel kapcsolatos építkezéseknél kü-
lönleges	követelményeknek	kell	eleget	tenni.	Az	IMJP	megvalósításához	
rendelkezésre álló építő cégek állománya legfeljebb lakóparkok létesí-
tésére lehetett alkalmas, de ivóvíztisztító és -ellátó egységek  építésével 
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Az Ivóvízminőség-javító Program (IMJP) 
meghirdetésekor az a döntés született, 
hogy a kivitelezők kiválasztásakor a FIDIC 
„sárga könyves” eljárást alkalmazzák. Ez 
azt jelentette, hogy a kiválasztott kivitelező 
számára nem írnak elő kötelező jelleggel 
részletes műszaki megoldást, a nyertes 
vállalkozó tetszése szerinti víztisztítási 
technológiát alkalmazhat, amennyiben 
az általa választott eljárás rendelkezik 
Magyarországon érvényes alkalmazási 
engedéllyel. 

kivonat A Magyar Tudományos Akadémia Vízellátási és Csatornázási Bizottsága 2017. december 6-án előadóülést rendezett „Az ivóvízminő-
ség-javító	program	tapasztalatai”	témában.	A	fő	előadást	Prof.	Dr.	Licskó	István	egyetemi	tanár	úr	tartotta	„Az	előkészítés	hiányosságai”	címmel.
Az előadás után az egyik hozzászóló „Vádirat” névvel minősítette az összefoglalást, utalva a bemutatott rendkívül sok hibára, felelőtlenségre. 
Tekintettel a javítóprogrammal kapcsolatos rendkívül sok megnyilvánulásra, fokozott érdeklődésre, megosztjuk a professzor úr előadását az ol-
vasókkal mint tanulságot a jövőre nézve. A megosztás első részét a VP előző számában „Ahogy az a műegyetemi elefántcsonttoronyból látszott” 
alcímmel már olvashattuk. Most a befejező gondolatokat olvashatjuk.

kulcsszavak túlméretezés, ivóvízminőség, RMT, hiányzó tervek
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Több okból elhibázottnak tekinthető a víztisztítási technológiák 
hidraulikai kapacitásának a reálisnak tekinthető maximális vízigényre 
történő tervezése. A jól tervezett és kivitelezett víztisztítási technológiák 
néhány napig hidraulikai szempontból – megfelelő reagensadagolási mó-
dosításokkal – túlterhelhetők a megfelelő vízminőség egyidejű biztosítá-
sával. A megfelelő térfogatú tisztítottvíz-oldali tárolótér kialakítása (amely 
minimum egynapos átlagos vízigénynek megfelelő) tovább növelheti az 
ellátás biztonságát. A vízellátó rendszer vízszállító kapacitását a maximális 
vízigényeknél nagyobbra célszerű kialakítani. A csúcsfogyasztási idősza-
kokban szükséges mennyiségű víz azonban abban az esetben is biztosít-
ható megfelelő minőségben, ha a víztisztítási technológia hidraulikai ka-
pacitása nem éri el a maximális vízigény szintjét. Mind a beruházási, mind 
az üzemeltetési költségek megfelelő szinten tartása érdekében alapvető 
fontosságú a reális (valós) vízigények megállapítása és a valós vízigények-
nek mind mennyiségi, mind minőségi szempontból biztonságosnak te-
kinthető víztisztítás-technológiai kapacitások kialakítása.

Az RMT-ben az adott vízbázis legfontosabb vízminőségi komponen-
seinek koncentrációértékeit be kellett mutatni. Sajnos az adatszolgáltatás 
nem volt egyértelmű, ugyanis a legtöbb RMT-ben az adott komponensek-
re vonatkozóan csak egyetlen koncentrációérték szerepelt. Nem lehetett 
tudni, hogy ez egyetlen kiragadott adat volt-e az adatbázisból, vagy maxi-
mális érték, esetleg átlagérték, tehát az adatbázis statisztikai értékelésére 
nem került sor. Amennyiben több víznyerő hely (kút) volt a vízbázison, ál-
talában minden kútra vonatkozóan megadtak koncentrációértékeket. Az 
RMT-k egy részénél azonban nem volt teljes az igényelt komponenslista. 
Az RMT-k készítői azt közölték, hogy az adott komponensekre vonatkozó 
adatok nem állnak rendelkezésre. Több esetben előfordult, hogy beavat-
kozást igénylő komponensekre vonatkozó koncentrációértékek hiányoz-
tak. Ebből következik, hogy adott esetben az RMT-k készítői valótlanságot 
állítottak! Az üzemeltetőknél, illetve a területileg illetékes egészségügyi 
hatóságoknál a vízbázis minőségére (vízmű), illetve a szolgáltatott ivóvíz 
minőségére (vízmű és egészségügyi hatóság) vonatkozó adatok megta-
lálhatók. Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemző koncent-
rációadatok nem álltak volna rendelkezésre, nehéz elképzelni, hogy az 
adott település miként juthatott volna be a kedvezményezettek közé. De 
még ebben a hihetetlen esetben is lehetett volna megoldási lehetőség: az 
RMT készítői mintát vesznek a vízbázis vizéből, illetve a szolgáltatásra ke-
rülő vízből, és a hiányzó komponenseket megméretik. Ez utóbbi akcióra 
azonban egyetlen esetben sem került sor. 

Sok esetben kusza, hiányos, értékelést nem tartalmazó vízminőségi 
adatbázis állt rendelkezésre, ennek megfelelően az adatok nem minden 
esetben voltak megbízhatók, a hiányosságokat nem pótolták. Így pl. 
egy három településre kiterjedő kistérségi rendszer szolgáltatott vizére 
nehezen elfogadható koncentrációkat közöltek az RMT-ben. A három 
település ivóvízellátása egyetlen vízbázisról történt, ahol vas- és man-
gántalanítási technológiát alkalmaztak. Ezt követően továbbították a 
vizet az adott, majd a második és onnan a harmadik település vízelosztó 
hálózatába. A közbenső (második) településre jellemző arzénkoncentrá-
ció lényegesen kisebb volt (!), mint az első, illetve a harmadik település 
vizében. Nyilvánvaló, hogy ebben a formában a megadott koncentrá-
cióértékek elfogadhatatlanok. Az említett adatok ebben a formában 
azért kerülhettek az RMT-be, mert nem fordítottak megfelelő figyelmet 
a rendelkezésre álló adatbázis értékelésére. Nem végezték el pl. az ese-
tek többségében a már meglévő víztisztítási technológiák értékelését 
sem. Ennek hiányában a javasolt megoldások sok esetben mind műszaki, 
mind gazdaságossági szempontból kifogásolhatók voltak. Az RMT készí-
tői nagyon ritkán konzultáltak az adott település(ek) ivóvízellátását biz-
tosító vízmű szakembereivel, így azok tapasztalatait nem hasznosították.

kapcsolatban ezen cégeknek különösebb tapasztalatuk nem volt. Ez 
számtalan nehezen feloldható konfliktus forrása volt az elmúlt években.

Feltételezhető – de el nem fogadható! –, hogy az önkormányzatok 
már említett, sajátosan erős helyzetéből adódóan az RMT összeállításá-
nál a kedvezményezettek „kívánságműsora” érvényesült. A műszaki-gaz-
daságossági szempontok háttérbe szorulása elsősorban ott mutatkozott 
meg, ahol a helyi vízbázisra telepítendő víztisztítási technológia létesí-
tésével a kistérségi vagy a regionális rendszerhez történő csatlakozás 
között	kellett	dönteni	a	javaslatban.	Az	Észak-Alföld	I.	Ütem	volt	a	legfel-
tűnőbb, hogy a javaslatok (és ennek megfelelően a megvalósítások) mi-
lyen mértékben preferálták a helyi vízbázisokon létesítendő víztisztítási 
technológiákat a rendelkezésre álló regionális, illetve kistérségi vízellátó 
rendszerek biztosította megfelelő minőségű vizet és kedvezőbb gazda-
ságossági mutatókat nyújtó megoldásokkal szemben.

Egy újabb terület, ahol a javaslat (RMT) készítői figyelmen kívül 
hagyták a műszaki és gazdaságossági racionalitást – feltételezhetően, 
de el nem fogadhatóan a kedvezményezettek kívánságára –, a víztisz-
títási technológiák szükséges hidraulikai kapacitásának megállapítása 
volt. Nem volt véletlen, hogy a pályázat kiírásában szerepelt annak köte-
lező bemutatása, hogy a benyújtást megelőző öt évben milyen vízmeny-
nyiségi adatok jellemezték az adott településeket (kitermelt, lakosság 
számára, intézményeknek, ipari fogyasztóknak számlázott, teljes veszte-
ség, becsült hálózati veszteség). Be kellett mutatni a lakosság számának 
változását az elmúlt húsz évben és a lakosság várható számát a követke-
ző három évtizedre. A lakosok várható száma – nagyon kevés kivételtől 
eltekintve – várhatóan jelentős növekedésnek indul az előrejelzések sze-
rint. Ennek alapján jelentős vízigény-növekedést prognosztizálnak, amit 
nehezen tekinthetünk reálisnak. További problémát jelent, hogy a be-
csült hálózati veszteség csökkentését nem veszik figyelembe a vízigény 
tervezésekor. A víztisztítási technológia hidraulikai kapacitásának becs-
lésekor az elmúlt évek azon néhány napjának vízfogyasztását tekintik 
alapnak, amikor a legnagyobb vízmennyiséget szolgáltatta a vízmű.

A fent említett, többszörösen kifogásolható módszer a víztisztítási 
technológia hidraulikai kapacitásának túlméretezését eredményezi. 
Az	 IMJP-ben	részt	vevő	települések	döntő	 többségénél	a	vízveszteség	
meghaladja a Magyarországon még elfogadhatónak tartott 20%-ot. 
Ezen a nagy értéken a következő években lényegesen csökkenteni kell. 
Jól működő gazdasági rendszerben nem engedhető meg hosszú távon 
még a 20%-os vízveszteség sem, nagyobb pedig elképzelhetetlen. A víz-
veszteség csökkentésével foglalkozni kell, és ennek meg kell mutatkoz-
nia	a	víztisztítási	technológia	méretezésénél	is.	Az	IMJP-ben	részt	vevő	
települések döntő részénél a következő években várható lakosszám 
becslése pozitív hibát tartalmaz, aminek következménye az irreálisan 
nagy vízigény. 

A víztisztítási technológia hidraulikai kapacitásának túlméretezésé-
hez vezet az is, hogy a technológiát az ellátóvezeték vízszállító képes-
ségéhez hasonló nagyságúra tervezik. Ez alapvető hibának tekinthető, 
ugyanis az eddigi maximális kiadott vízmennyiség iránti igény legfel-
jebb néhány nap lehet egy évben. Az év többi napján 20-30%-kal ki-
sebb vízmennyiség kiadására kerül sor. Ennek megfelelően a kialakított 
víztisztítási technológia 20-30%-a kihasználatlan az év nagyobb részé-
ben. A kihasználatlan technológiai egységek fenntartását, karbantartá-
sát ugyanúgy meg kell valósítani, mint a működtetett berendezésekét. 
Ha figyelembe vesszük az említett háromféle túlméretezést, könnyen 
bekövetkezhet, hogy a víztisztítási technológiát biztosító egységek 
hidraulikai kapacitása a szükségesnél 30-40%-kal nagyobb lesz. Ennek 
megfelelően a szükségesnél 30-40%-kal nagyobb lehet a víztisztítási 
technológia beruházási és üzemeltetési költsége.
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Gyakori hiba volt az, hogy a víztisztító üzemek működését szakaszos 
üzemeltetésre tervezték. Ez azt jelentette, hogy a túlméretezett napi 
vízmennyiség tisztítását 14-16 órás üzemeltetéssel tervezték megvalósí-
tani. Ennek alapján a víztisztítási technológiát csak időszakosan tervez-
ték működtetni, és napi 8-10 óra szüneteltetést akartak megvalósítani. 
Ez a megoldás jelentős kockázatokat hordoz magában. Amennyiben 
 granulált aktív szenet tartalmazó adszorber is része a technológiai egy-
ségeknek, a vízáramlás szüneteltetése azt eredményezheti, hogy nem kí-
vánt mikro- vagy makrobiológiai aktivitás, szaporulat alakul ki az adszor-
berben. Számtalan megvalósult víztisztítási technológiánál tapasztaltak 
biológiai aktivitást a granuláltaktívszén-rétegben abban az esetben, ahol 
szakaszos működtetésre került sor. A folyamatos üzemeltetésre át lehet 
állni, de ebben az esetben lényegesen nagyobb lesz a túlméretezés ked-
vezőtlen, elsősorban az üzemeltetési költséget növelő hatása.

Több „indikatív terv”-ben megjelent az a javaslat, hogy a szűrők öb-
lítésére tisztítatlan nyers vizet alkalmazzanak. Ez a javasolt megoldás 
felszín alatti vizek tisztításánál sem fogadható el, ugyanis a szűrőöblí-
tésnél nemcsak a szűrőben felhalmozódott lebegő anyag eltávolítása a 
cél, hanem a szűrőtöltet mentesítése is az eltávolítandó, oldott állapotú 

„szennyező” anyagoktól, melyek a tisztítandó vízben vannak. Ameny-
nyiben nyers vízzel öblítenénk a szűrőtöltetet, a töltetet itatnánk át az 
eltávolítandó komponensekkel, és így lényegesen megnövelnénk a tisz-
tított víznek nem tekinthető előszűrlet mennyiségét.

Az előkészítési szakaszban, azaz az RMT készítése idején sort lehe-
tett volna keríteni a technológiai tervezés megalapozására. Már meglé-
vő víztisztítási technológiával rendelkező vízművek esetében a rendel-
kező vizsgálati adatok, a meglévő tapasztalatok értékelése a legtöbb 
esetben elegendő lehetett volna a sikeres tervezéshez. Víztisztítási tech-
nológiával nem rendelkező vízmű esetében a tisztítandó vízzel „célzott” 
helyszíni laboratóriumi vizsgálatokkal lehetett volna meghatározni a 
leghatékonyabb tisztítási technológia típusát, jellegét. Ezekre a vizsgá-
latokra azonban nagyon kevés kivételtől eltekintve nem került sor.

Tekintettel arra, hogy a javasolt víztisztítási technológia és a helyi 
sajátosságok harmonizálását szolgáló helyszíni vizsgálatok, illetve a ren-
delkezésre álló adatok, információk megfelelő mélységű értékelése az 
esetek döntő többségében nem történt meg, a beruházási és működ-
tetési költségek becslésénél az enyhe „csúsztatás”-tól a szemérmetlen 
hazudozásig mindenre lehetőség nyílt.             

A	KEOP-rendszerben	megvalósított	 IMJP-beruházások	elvileg	2015	
decemberében befejeződtek, egyes esetekben „utómunkálatok”-ra 
került sor az új víztisztítási technológiák megfelelő működtethetősé-
ge érdekében. Elegendő idő volt tehát arra, hogy megfelelő tapaszta-
latok	álljanak	 rendelkezésre	az	 IMJP	megvalósításával	kapcsolatban.	A	

KEHOP-rendszerben megvalósítandó 
beruházások sikeres megvalósításához, 
a KEOP-rendszerben elkövetett hibák, 
hiányosságok elkerüléséhez feltétlenül 
szükséges lenne a rendelkezésre álló 
tapasztalatok szisztematikus összegyűj-
tésére, értékelésére. 

A megvalósított beruházások mű-
szaki és gazdaságossági értékelését is 
el kellene végezni annak érdekében, 
hogy a KEHOP-rendszerben létesítendő 
vízátvezetések, víztisztítási technológi-
ák kiépítésénél elkerülhessük azokat a 
hibákat, hiányosságokat, melyek a KEOP 
megvalósítását jellemezték.

Az RMT-kben gyakran előfordult, hogy a különböző műszaki meg-
oldási lehetőségekhez rendelt gazdaságossági mutatók eltértek a 
 realitástól, és ennek következtében bizonyos, előzetesen preferált 
(megrendelt?) megoldásokról mutatták ki azok megvalósításának ked-
vezőbb beruházási és üzemeltetési mutatóit. Szembeötlő volt, hogy 
amikor kistérségi, illetve regionális rendszerhez történő csatlakozás 
(kialakítás) lehetősége is felmerült realitásként, csaknem minden eset-
ben a helyi vízbázisra telepítendő víztisztítási technológia kialakítása 
bizonyult gazdaságossági szempontból kedvezőbbnek. Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy a vízátvezetés létesítési és üzemeltetési költségeit 
minden esetben indokolatlanul túlméretezték, míg a technológia ese-
tében a szükségesnél kisebb költségeket vettek figyelembe, különösen 
az üzemeltetésnél.

Az	IMJP-pályázatoknak	–	amennyiben	megoldásként	valamilyen	víz-
tisztítási technológiát javasoltak kialakítani – nem kellett tartalmazniuk 
a technológiát jellemző tanulmányterveket. A pályázati kiírás nem tette 
lehetővé a tanulmánytervek elkészítésének finanszírozását. Természete-
sen a kedvezményezettek – saját költségükre – megrendelhették volna 
a további terveztetésnek megfelelő részletességű tanulmánytervek 
elkészítését, de erre nem került sor. A megfelelő részletességű tanul-
mánytervek helyett „indikatív tervek” készültek, melyekben rendkívül 
rövid terjedelemben (általában 0,5–1 oldalon) ismertették a javasolt 
víztisztítási technológiát. Ez a gyakorlatilag zérusközeli információ nem 
segítette a kedvezményezetteket abban, hogy az ajánlattevő vállalkozá-
sok javaslatában megjelenő víztisztítási technológiákat műszaki és gaz-
daságossági szempontból értékelni tudják. Ha összehasonlítjuk az elké-
szült használhatatlan víztisztítási technológiák kijavításának költségeit a 
megfelelő részletességű tanulmánytervek kidolgozásának költségeivel 
(a	 teljes	 IMJP-re	 vetítve)	 könnyen	 belátható,	 hogy	 a	 tanulmánytervek	
hiánya jelentős gazdasági veszteséget okozott.

A semmitmondónak tekinthető „indikatív tervek” nem akadályoz-
hatták meg azt, hogy kedvezőnek tűnő tervezői költséggel jelentke-
ző, de valójában ivóvíztisztítási technológiák tervezésében megfelelő 
tapasztalattal nem rendelkező tervező vállalkozások készítsék el sok 
esetben	az	 IMJP-ben	megvalósításra	kerülő	egységek	kiviteli	 (!)	terveit.	
Számtalan esetben tapasztalhattuk, hogy az eredmény a nem megfelelő 
hatásfokkal működtethető – szélsőséges esetben működésképtelen – 
víztisztítási technológia volt. 

Az „indikatív tervek” nem voltak alkalmasak arra, hogy a kisebb-na-
gyobb tervezési hibák a kedvezményezett önkormányzatok számára 
felismerhetők legyenek. Gyakori tervezési hibának tekinthető a víztisz-
títási technológia hidraulikai kapacitásának túlméretezése. Általában a 
technológiai egységek méretezése különböző problémákat vetett fel, a 
leggyakoribb gond az volt, hogy hiányzott a 
korrekt, szisztematikus méretezés. Magyar-
országon a ’80-as években a tervező vállala-
tok széleskörűen alkalmazták a részletesen 
kidolgozott	Műszaki	 Irányelveket,	melyek	a	
vízügyi szolgálatban dolgozó tervezők mun-
káját kellett, hogy segítsék. Ezek alkalma-
zása a ’90-es évek közepétől már az ajánlás 
szintjét sem érte el, egyre inkább feledésbe 
merültek.	 Az	 IMJP	 támogatásával	megvaló-
sult víztisztítási technológiáknál elkövetett 
tervezési hiányosságok, hibák döntő több-
sége arra vezethető vissza, hogy a korábban 
kidolgozott	 Műszaki	 Irányelvekben	 megfo-
galmazottakat figyelmen kívül hagyták.

Életet adó víz (készítette MS mester)




