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hogy a víztestek jó ökológiai és kémiai állapotának eléréséhez szükséges 
beavatkozások víztestenként külön-külön, precízen kerüljenek megállapí-
tásra, tekintettel a víztest állapotát befolyásoló egyéb tényezőkre, szeny-
nyezőkre és a beavatkozás költségeire.

Az élénk vita során hangsúlyos téma volt a szigorításhoz kapcsolódó 
többletüzemeltetési és fejlesztési költségek kérdése is, ami a jelenlegi 
helyzetben életbe vágó fontosságú. Az látszik, hogy a jelenlegi elképzelés 
szerint akár jelentős üzemeltetési- és beruházásiköltség-igényes változá-
sok is jöhetnek, ráadásul a nemrég EU-s forrásokból elkészült új telepeken 
is szükség lehet a beavatkozásra.

A tárgyban tartott korábbi egyeztetésen már elhangzott, hogy egy 
esetleges határérték-szigorítás bevezetéséhez a finanszírozási kérdése-
ken túl felkészülési időre is szükség van, egy azonnali bírságolási gyakorlat 
beláthatatlan következménnyel járhat. Ezen túl a kibocsátást szignifikán-
san befolyásoló (de részben vagy teljesen a szolgáltatókon kívül álló) té-
nyezők hatását is figyelembe kell venni (pl. csapadékterhelés).

Jelen számunkban a véglegesítés előtt álló tanulmányt mutatjuk be, a 
tanulmány szerzőinek tollából. Következő számunkban egy ezzel kapcso-
latban készült konkrét üzemeltetői esettanulmányt veszünk majd górcső 
alá. A továbbiakban tisztelettel várunk a témával kapcsolatos esettanul-
mányt, szakmai hozzászólást, melyet megjelentetünk.

A Víz Keretirányelv közel két évtizeddel ezelőtti hatálybalépése je-
lentős szemléletváltást követelt az élővizek védelme terén. Az általános 
célkitűzésként megfogalmazott jó ökológiai és kémiai állapot elérése és 
annak megőrzése olyan uniós kötelezettséget ró a tagállamokra, mint az 
ivóvízminőségre vagy a települési szennyvizek elvezetésére vonatkozó 
direktíváknak történő „megfelelés”. Ennek elmulasztása szankciót vonhat 
maga után. A kijelölés szabályai szerint Magyarországon 1078 db felszíni 

„víztest” került nyilvántartásba, melyekre az EU által előírt Víz Keretirány-
elv (továbbiakban VKI) előírásait teljesítenünk kell. A listán a nemzetközi 
jelentőségű nagy folyóink és tavaink mellett többségében kisebb, sík- és 
dombvidéki kisvízfolyások szerepelnek, melyek közt mesterséges kialakí-
tású, valamint időszakos jellegű vizek is vannak. A víztestekre érvényes 
célok eléréséhez szükséges intézkedéseket tartalmazó program kidolgo-
zását a vizek részletes felmérése és terheléshatás-elemzése előzte meg. A 

Az idei Főmérnöki Értekezlet érdekesnek ígérkező programpontja volt a 
tárgyi témában tartott kerekasztal-beszélgetés. Kiindulópontját a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék és az 
ÖKO Zrt. által készített megalapozó dokumentum bemutatása adta. A 
felülvizsgálat célja, hogy a víztestek jó ökológiai és kémiai állapotának 
elérése érdekében a tisztított szennyvíz kibocsátásához kapcsolódó ha-
tárértékeken változtatni kell-e, és ha igen, akkor ennek milyen lehetőségei 
és következményei vannak. A víztestek jó ökológiai és kémiai állapotának 
elérése a Víz Keretirányelvben megfogalmazott cél, melyhez a Vízgyűj-
tő-gazdálkodási Tervben felvett állapotértékelés alapján igazodni kell.

A bemutatott dokumentum általánosságban fogalmazva jelentősnek 
mondható határérték-szigorításokat helyez kilátásba (megemlítve, hogy 
következő év elején készül egy részletesebb döntés-előkészítő anyag is), 
melyek elérése és betartása kisebb-nagyobb vagy akár igen jelentős fej-
lesztések és üzemeltetésiköltség-növekedés nélkül nem képzelhető el.

A bemutatott anyag élénk vitát váltott ki a kerekasztalnál helyet fogla-
ló kollégák, (üzemeltetők: Homola Anett – Bácsvíz Zrt., Böcskey Zsolt – Za-
lavíz Zrt.; tervező: Brenner József – Hidrokomplex Zrt.; a moderátor: Varga 
Ákos – Soproni Vízmű Zrt.) és a hallgatóság körében.

A kerekasztal résztvevői hitet tettek a környezetvédelmi, vízminő-
ség-javítási szándék mellett, azonban megfogalmazták azt az elvárást, 

Dr. clement aDrienne 
BME VKKT

Elhangzott 2018. szeptember 26-án a MaVíz Főmérnöki Értekezletén
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban VGT) által megfogalmazott 
intézkedést megvalósítandó a „Felszíni vízminőség-védelmi jogszabályok 
felülvizsgálatának megalapozása I. ütem” című munka keretében az ÖKO 
Zrt. az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a VIZITERV Environ Kft. 
megbízásából a települési szennyvíztisztító telepek által tisztított szenny-
vizekre megállapított határértékek felülvizsgálatát végzi el. A Főmérnöki 
Értekezleten elhangzott előadás a jogszabály-előkészítő munka néhány 
eredményét mutatta be, kitérve a felszíni vizekbe tisztított szennyvizet 
kibocsátó kommunális szennyvíztisztító telepeket érintő, előzetesen java-
solt határérték-változásokra és azok megvalósíthatóságára.

a településI szennyvízkIBocsátásra 
vonatkozó felszínI vízmInőség-
védelmI jogszaBályok felülvIzsgálata
kerekasztal-Beszélgetés

a településI szennyvízkIBocsátásra 
vonatkozó felszínI vízmInőség-védelmI jogszaBályok 
felülvIzsgálatának megalapozása című előadás 
rövId összefoglalása

Dr. ráKosi JuDit 
ÖKO Zrt.
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területi és egyedi határértékeket is figyelembe vesszük. Az alapként meg-
állapított követelmények a jelenlegi technológiai határértékekhez képest 
a tápanyagok esetében szigorúbbak, de eddig is előírhatók voltak területi 
vagy egyedi határértékként. Üdvözlendő, hogy a tervezett szabályozás a 
nitrogén-határértékek betartását nem dátumhoz, hanem hőmérsékletkü-
szöbhöz rendelné. 

Az elsőként felmerülő kérdés: vajon miként érintené a határérték-mó-
dosítás a már üzemelő vagy épp a tervezés-beruházás folyamatában lévő 
hazai szennyvíztisztító telepeket? Mivel a határértékek megállapítása 
jelenleg sem egységesen történik, pontos választ az üzemelési engedé-
lyek birtokában lehetne adni. Ennek hiányában az elfolyó víz minőségi 
adataiból indulhatunk ki. Az OVF Víziközmű-online adatbázisában a 2016-
os bázisévre összesen 819 db kommunális szennyvíztisztító telepről állt 
rendelkezésre elfolyóvíz-minőségi adat. A határérték-javaslatban szereplő 
elfolyóvíz-minőségi követelményeket küszöbértéknek tekintve meghatá-
rozható, hogy a szennyvíztisztító telepek milyen arányban teljesítenék 
azokat (2. táblázat). A megfelelésre vonatkozó számszerű következtetés 
nélkül is megállapítható, hogy az „alap” határértékek teljesítése a BOI5 és 
a KOI tekintetében a telepek túlnyomó többségénél nem okozna prob-
lémát, sőt valószínűsíthető, hogy a jelenleg érvényben lévő kibocsátási 
határértékeik ennél szigorúbbak is. A BAT-követelményeknek a telepek 
kétharmada megfelel. A tápanyag-eltávolítás esetében a helyzet mind az 
alap-, mind a BAT-értékek vonatkozásában árnyaltabb. Az összes-N-meg-
felelés méretfüggően és a 12 °C alatti felmentést figyelembe véve az alap-
követelmények tekintetében 90% feletti, a BAT elérése a telepek mint-
egy 50%-ánál lehet reális cél. A tervezett határérték-változás az összes 
P kibocsátását érinti a legérzékenyebben, itt a nagytelepeknél a BAT, a 
kisebbeknél már az alapkövetelmények elérése is jelentős arányban ne-
hézséget és súlyos (beruházási és üzemeltetési) többletköltséget okozna 
(többletköltséget is jelent). Azonban ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 
javaslat szerint az elfolyóvíz-minőségi követelmények a befogadó víztest 
terhelhetőségi kapacitásának ismeretében határozhatók meg. A BAT elő-
írása semmiképpen nem automatikus, és nem érintene minden telepet. 

Magyarország 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (továbbiakban 
VGT2) közzétett állapotértékelés szerint a víztesteknek csupán 13%-a fe-
lelt meg a VKI szerinti célkitűzésnek (érte el a jó állapotot). Az élővizek 
terhelésében a szennyvízkibocsátások szerepe nem elhanyagolható (a 
növényi tápanyagokra nézve a kommunális szennyvíztisztító telepek 
mintegy 40%-a esetében a tisztított szennyvíz bevezetése a befogadó 
felszíni víztest jó ökológiai állapotát rontja). Ez a tény a tisztítottszenny-
víz-kibocsátások esetében a jelenleginél árnyaltabb, a befogadókra előírt 
vízminőségi célkitűzéseket figyelembe vevő, terhelhetőségalapú kibocsá-
tásszabályozást von maga után. A cél tehát a VKI-nak történő megfelelés 
értelmében a befogadó víztestre vonatkozó jó állapotot (illetve gyenge és 
rossz állapot esetén a jelentős javulást) jelenti oly módon, hogy a kibocsá-
tók számára a célkitűzés az elérhető legjobb technikával megvalósítható 
legyen, és az ne okozzon aránytalan költségterheket az üzemeltetőknek. 
Ennek tudatában kiemelten fontos, hogy a döntéshozók tisztában legye-
nek a határértékek esetleges szigorításának műszaki és egyéb problémái-
val, a sikeres bevezetés feltételeivel, azaz a gazdasági, pénzügyi, szabályo-
zási feladatokkal. 

Kiemelt cél, hogy olyan javaslat készüljön, ami megfelel a VKI vízminő-
ség-védelmi céljainak, ugyanakkor reálisan, megfelelő ütemezéssel való-
sítható meg a jelenlegi hazai körülmények között.

Az 1. táblázat a VGT2-ben előirányzott javaslatot mutatja a techno-
lógiai határértékre. Az „alap” elfolyókövetelmények minden kommu-
nális szennyvíztisztító telepre kötelezően betartandó értékek. A „BAT” 
(Best Available Technology, azaz elérhető legjobb technológia) értékei 
szigorúbb követelményt adnak. Ezek előírása akkor szükséges, ha a ter-
helhetőségi vizsgálat indokolja a befogadó felszíni víz (víztest) védelme 
érdekében a határérték-szigorítást. A határérték-tervezetet összevet-
ve a jelenleg érvényes 28/2004. (XII. 25.) KvVM-rendeletben rögzített 
 követelményekkel az elfolyó tisztított szennyvízre, nem mutatkozik 
minden paraméter esetében drasztikus változás. A változás ugyanakkor 
összességében és általánosságban nem jelent automatikus szigorítást a 
meglévő előírásokhoz képest, különösképpen, ha az összehasonlításhoz a 

VGT2-
javaslat

BOI (mg/l)
alap / BAT

KOI (mg/l)
alap / BAT

Összes N* 
(mg/l)

alap / BAT

Összes P 
(mg/l)

alap / BAT

< 2 000 25 / 25 125 / 125 -  / 50 -  / 10 (5)

2 000 – 
5 000

25 / 25 125 / 100 50 / 35 10 / 5 (2)

5 000 – 
10 000

25 / 15 125 / 75 50 / 25 5 / 1

10 000 –
 100 000

25 / 15 125 / 50 35 / 15 2 / 0,7

> 100 000 25 / 15 125 / 50 15 / 10 1 / 0,5

 28/2004 
KvVM:

    

Techno-
lógiai

25 125 15, 10 2, 1

Területi 15-30-25-50
50-100-
75-150

20-35-25-55 0,7-5-5-10

Egyedi alsó 
határ

15 50 15 0,7

* A nitrogén-határértékek 12°C feletti szennyvízhőmérséklet esetén 
  teljesítendők

Komponens
Elfolyóvíz-minőség 

küszöbértéke

A küszöbértéknek 
megfelelő szennyvíz-

telepek aránya

BOI5
Alap <= 25 mg/l 82%

BAT <= 15 mg/l 67%

KOIcr

Alap <= 125 mg/l 91%

BAT <= 75 mg/l 80%

BAT <= 50 mg/l 58%

Összes N

Alap <= 50 mg/l 93%

Alap <= 35 mg/l 84%

Alap/BAT <= 15 mg/l 47%

BAT <= 10 mg/l 24%

Összes P

Alap <= 5 mg/l 88%

Alap/BAT <= 2 mg/l 50%

Alap/BAT <= 1 mg/l 26%

BAT <= 0,5 mg/l 11%
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2 mg/l-es ÖP-határérték reális célérték (jelenleg átlag elfolyó ÖP 2,2 és 2,5 
mg/l kémiai és biológiai P-eltávolítás mellett). 

Technológiai szempontból a legszigorúbb BAT-határérték sem jelent 
teljesíthetetlen követelményeket, de értelemszerűen a szennyvíztisztító 
telepek többsége jelenleg nem képes fejlesztés nélkül ennek megfelelni. 
Azokon a telepeken, melyekre jelenleg nincs vagy magasabb (jellemzően 
5 mg/l-es) határérték van megállapítva, mindenképp beruházás szükséges 
(vegyszeradagolás kiépítése, biológiai P-eltávolítás esetén anaerob térfogat 
igénye). A fejlesztési igény nagymértékben függ a meglévő technológiától 
és annak általános állapotától (pl. ha az ülepítés hatásfoka nem megfelelő, a 
határérték nem érhető el az elfolyó lebegő anyag miatt). Egyes technológi-
áknál az előkicsapatás nem valósítható meg (nincs előülepítő). 

A felmerülő többletköltségek az üzemeltetésben elsősorban a növek-
vő vegyszerigényt jelentik, ez köbméterenként 1–10 Ft (átlagosan 4 Ft/
m3, medián 3,2 Ft/m3). Továbbá a kémiai P-eltávolítás 5–15% iszaptérfo-
gat-növekedést okoz, melynek szintén költségvonzata van. Az átlagos be-
ruházási igény (keverő, tartály, gépészet) 10 000 LE kapacitásig 500 e Ft – 2 
000 e Ft, 10 000 LE felett 500 e Ft – 6 000 e Ft között változik telepenként 
az üzemeltetői válaszok alapján. A biológiai P-eltávolítás költségigénye 
értelemszerűen kevésbé általánosítható, és sokkal inkább a meglévő mű-
tárgy-kialakítás és a rendelkezésre álló, illetve a bővítendő műtárgytérfo-
gat függvényében határozható meg.

A többletnitrogén-eltávolítás alapvetően a kisebb telepeken okoz ko-
moly gondot, ahol a denitrifikációhoz szükséges reaktortérfogat nem áll 
rendelkezésre. Nagyon fontos alapelv, hogy a nitrogénformákra vonatko-
zó határértékeket a téli üzemállapotra (12 °C alatti szennyvízhőmérséklet) 
nem szabad kiterjeszteni! Továbbá a telepek többségénél jelentős problé-
mát jelent az ingadozó terhelés, az elválasztott rendszerrel működő háló-
zatoknál az idegen vizek hatása is. Az is egyértelmű, hogy a nitrogén-ha-
tárértékek esetleges szigorítására a szakma nem tud olyan „gyors” választ 
adni, mint a foszfor esetében, hiszen ez már semmiképp nem oldható 
meg „csak” az üzemeltetés módosításával. A bevezetés elegendő türelmi 
idő nélkül az üzemeltetők számára súlyos következményekkel járna, sú-
lyos zavarokat okozhatna a rendszerben. A fejlesztési igényeket össze-
foglalva a telepek három csoportba sorolhatók. Az elsőbe tartoznak azok, 
melyeken a határértéknek történő megfelelés alapvetően üzemeltetési 
módosítással megoldható. Az üzemeltetési költség várható növekménye 
nagyságrendileg 20 Ft/m3. Megjegyezzük, hogy ez nem éri el a MaVíz tag-
cégei átlagos nem lakossági díjainak 5%-át. 

A második csoportban kisebb fejlesztéssel járó technológiai átalakí-
tásra van szükség. A fejlesztési igények részletes felmérése szükséges an-
nak érdekében, hogy célzott forrást el lehessen különíteni. A beruházási 
szükséglet és az üzemeltetési költség nagymértékben függ az alkalmazott 
alaptechnológiától, a műtárgy-kialakítástól, a hidraulikai kapacitástól (fi-
gyelembe véve, hogy a telepet eredetileg milyen határértékekre tervezték).

A harmadik csoportban a határértéket csak teljes teleprekonstrukció-
val vagy új telep építésével lehetne tartani. Ezek olyan elavult vagy hibá-
san tervezett telepek, melyeknél nemcsak a foszfor- és nitrogén-határérték 
szigorítása miatt szükséges a fejlesztés. A költségigény meghatározásához 
elkerülhetetlen a technológiai tervezésen alapuló részletes felmérés. 

A fejlesztéseknél fontos az ütemezés és a fontossági sorrend megha-
tározása. Ennek elsődleges szempontja a terhelhetőség szerinti kritérium: 
az adott kibocsátás csökkentése mennyire fontos a befogadó jó állapo-
tának eléréséhez. Ebben irányadó a VGT2-ben meghatározott besorolás 
(jelentős, fontos terhelések prioritást élveznek). A beruházási és üzemel-
tetési költség becslése alapján a megfizethetőségi és a VKI kifejezésével az 
aránytalan költségek vizsgálata szükséges, ezek alapján kell a határértéke-
ket megadni és a türelmi időket megállapítani. 

Nézzük a befogadó oldalt: miért a foszfor a legkritikusabb paramé-
ter, és szükség van-e ilyen mértékű szigorításra? Az országos felszíni víz-
minőségi monitoringrendszer (OKIR-FEVISZ) adataiból készített értékelés 
tényszerű megállapítása, hogy a kisvízfolyások állapota gyengébb, mint a 
nagy folyóké (azaz a kisvízfolyások terhelésre érzékenyebbek), és a tisztí-
tott szennyvízzel „terhelt” vízfolyások vízminősége szignifikánsan rosszabb 
azokénál, melyeknél „csak” diffúz terhelés van jelen. A szennyvízzel nem 
terhelt vízfolyásokhoz képest a legnagyobb eltérés a foszforkoncentráci-
ókban figyelhető meg (1. sz. ábra). Ennek egyszerű magyarázata, hogy a 
kommunális szennyvízben a foszfor töménysége több nagyságrenddel 
meghaladja a vizek természetes állapotra jellemző (háttér)koncentrációját, 
ebből következően, ha a befogadó nem tud elegendő hígítást biztosítani, 
a hatás szembetűnő lesz. Ráadásul a foszfor a szennyvízkibocsátás révén 
az üledékben is megkötődik. Az üledék képződéséhez az elfolyó tisztított 
szennyvíz lebegőanyag-tartalmából származó többletkiülepedés is hozzá-
járul. A mederben felhalmozódott foszfor a víztérbe visszalépve pedig ún. 

„belső terhelést”, gyakorlatilag diffúz forrást jelent a befogadóban, melynek 
vízminőségrontó hatása a kibocsátás csökkentése után is érvényesül. Ez 
indokolja tehát a foszforhatárértékek általános szigorítását. Lényegében az 
érzékenység („érzékeny befogadó”) fogalmának újraértelmezéséről, az öko-
lógiai állapotra vonatkozó célkitűzés figyelembevételéről van szó.

A szennyvíztisztítási követelményekre visszatérve a határérték-mó-
dosítás most elsősorban a növényi tápanyagokra vonatkozó előírásokat 
érintené, és várhatóan a foszforkibocsátást szigorítja. Ennek műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát a víziközmű-szolgáltatók körében elvég-
zett, a foszfor- és nitrogéneltávolításra és annak költségeire vonatkozó 
kérdőíves felmérésünk során vizsgáltuk. A kapott válaszok 29 szolgáltató 
összesen 690 szennyvíztisztító telepét reprezentálták. 

Az üzemeltetői felmérés alapján jelenleg a szennyvíztisztító telepek 
57%-án alkalmaznak biológiai és 64%-án kémiai P-eltávolítást (önállóan 
vagy együttesen). Elfolyó ÖP szempontjából, azaz a hatásosságot figye-
lembe véve nincs érdemi különbség a két technológia között, de nyilván-
való, hogy a biológiai foszforeltávolításnak a stabilabb üzemmenet mel-
lett nagyobb beruházási igénye van. Azokon a 10 000 lakosegyenértéknél 
nagyobb szennyvíztisztító telepeken, melyeken jelenleg is alkalmaznak 
foszforeltávolítást, az 1 mg/l-es ÖP-határérték többnyire üzemeltetésmó-
dosítással elérhető (a jelenlegi átlag elfolyó ÖP 1,6 mg/l). Az 1 mg/l alatti 
határérték már utótisztítást igényel, de jól karbantartott telepeken üze-
meltetéssel technológiai bővítés nélkül is elérhető lenne. 10 000 LE alatt a 

1. ábra: Összes foszfor a befogadóban (mg/l)


