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μg/L-es határértéket javasolt. Ezt a határértéket átvette az Európai Unió, 
így 2001-ben hazánkban is ezt kellett átvenni. A szigorítás egyik indoklása 
az volt, hogy a toxikus anyagok egészségügyi hatásával foglalkozó nem-
zetközi ajánlás (FAO és WHO) – elég szűk biztonsági sávot tartva – felnőtt 
személynél napi 100 μg bevitelét még megengedhetőnek tartotta. Ebből 
80 μg-ot vihetnek be élelmiszerrel, 20-at ivóvízzel (napi 2 literes vízfo-
gyasztással számolva). Ahol sok tengeri eredetű élelmiszert fogyasztanak, 
ott a 80-as érték reális lehet. 

Nálunk viszont a tengeri eredetű élelmiszerek szerepe a nyugati or-
szágokban szokásosnak a töredéke. Ilyen alapon hazánkban az ivóvízben 
jóval nagyobb koncentráció is megengedhető lenne. Ezzel mint javas-
lattal éltem is (30 μg/L-es határértéket ajánlva), de ezt elfogadtatni nem 
sikerült. Egyrészt az EU előírásától nem engedtek eltérni, másrészt az a 
vélemény is újra előtérbe került, hogy az arzén rákkeltő volta miatt biz-
tonságos koncentráció nincs, a kockázat csökkentése érdekében minél 

kisebbnek kell lennie az ivóvíz arzéntartalmának. Rudnai doktor későbbi 
kutatásai kisebb koncentrációk esetén is mutattak némi korrelációt bi-
zonyos kórformákkal. (Másrészt a tengeri élelmiszerekben lévő, szerves 
kötésű arzén kevéssé felszívódó volta is vitathatóvá teszi az előbbi számí-
tásból adódó következtetést.) 

Lezárás
Az ivóvizek arzéntartalmának „felfedezése” óta több mint 3 évtized telt el. 
A szakmán kívül a közvélemény is eléggé megismerte a témát, hiszen a 
vízminőség-javító programok egyik legsúlyosabb problémáját képezte 
és még képezi ma is. Talán érdekes volt visszatekinteni a kezdetekre, és 
bizaskodással nézni a jövőbe…

Felhasznált irodalom
A szerkesztőség címén elérhető.

tértem vissza, ahol sok régi és új kolléga várt. Azóta 43 év 
telt el.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb? 
1995-ben a társaság vezetősége az automatizálás mellett 
döntött. Ekkor kaptam a lehetőséget, hogy üzemirányító-
ként dolgozhassak. A számítógépes vezérlés, az új progra-
mok elsajátítása nem volt zökkenőmentes, de örülök, hogy 
a fejlődést választottam, és egy olyan csapatnak lehetek 
tagja, amely a város biztonságos vízellátásán és szennyví-
zelvezetésén dolgozik.

3. Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, melyből tanult, és a 
következő nemzedékek figyelmébe ajánlana?  
A telefonos hibabejelentés is a munkám része, sokszor kudarcként élem 
meg, ha nem tudok segíteni rászoruló embereken, mert a szabályok nem 
engedik. Így is megpróbálom tanácsokkal, információkkal ellátni őket, le-
gyen szó akár a víztakarékosságról, akár a megfelelő csatornahasználatról.

A fiataloknak azt üzenem, amire az unokáimat is tanítom: a víz az egyik 
legnagyobb értékünk, vigyázzunk rá, takarékoskodjunk vele, hogy még 
nagyon sokáig élvezhessük!

eredményeként a hálózat 2019-es értekezletén, júni-
us 25-26-án fogadták el a partnerek. A stratégia alap-
ján a GWP a következő hat évben három fő területre 
(sarokpontra) koncentrálja tevékenységét: (i) a Fenn-

tartható Fejlődési Célok (SDGs) vízügyi megoldásai, (ii) klímareziliencia 
(rugalmas ellenálló képesség) a víz segítségével és (iii) a határokon átívelő 
vízügyi együttműködés. 

Legutóbbi számunkban interjúkat olvashattak azon kollé-
gák egy részével, akik a víz világnapja alkalmából Kontrát 
Károlytól, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárá-
tól, miniszterhelyettestől kitüntetést vehettek át. Most ezt 
a „sort” folytatjuk Neubauer Jánossal, a Soproni Vízmű Zrt. 
üzemirányítójával, aki Kvassay Jenő-emlékéremben részesült.

1. Melyik volt a legfontosabb impulzus vagy motiváció a vízműves pálya 
irányába?
Mindig műszaki beállítottságú voltam, szerettem megfigyelni, szétsze-
relni, majd újra összerakni a játékaimat. Emellett sok időt töltöttem a ter-
mészetben, már ekkor érdekelt, hogy jut el a víz a föld alól a vízcsapokba. 
1976-ban fiatalon, katonaság előtt kerültem a Soproni Vízműhöz. Beosz-
tásom víznyomócső-hálózati ellenőr volt, kerékpárral jártam a várost, és 
 ellenőriztem a vízhálózatot. Leszerelés után a vízmű új, modern épületébe 

A fenyegető vízválság elkerülésére 1996-ban létrehozott világhálózat, 
a Global Water Partnership (GWP) ma már 13 nagyrégióban működik több 
mint 3000 taggal. A szervezet jövőképe egy vízbiztos világ, melynek eléré-
se érdekében a GWP a vízügyi intézményi rendszer és a vízgazdálkodás 
egészének fenntartható és méltányos fejlesztését tekinti küldetésének. A 
GWP az érdekeltek bevonásával törekszik a vízügyi problémák megoldá-
sára, és hagyományosan hatévenként megújítja stratégiáját a vízgazdál-
kodás terén aktuálisan fennálló helyzethez igazítva.

A GWP 2020–2025-re vonatkozó, Mozgósítás egy vízbiztos világért 
címet viselő stratégiáját egy több mint egyéves konzultációs folyamat 
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tartani, hogy nincs egy az egyben lemásolható megoldás az IVG megva-
lósítására. Fontosak a „stratégiai tanulási szövetségek”, mint például a már 
meglévő, a GWP és a UNDP Cap-Net között fennálló kapcsolat. A tanulási 
lehetőségeket vonzóbbá, könnyen elérhetővé és felhasználó-központúvá 
kell tenni, ennek szellemében megújul a GWP integrált vízgazdálkodási 

„eszköztára”, a ToolBox. Felmérés készül annak megállapítására is, hogy 
mely új technológiák (big data, gépi tanulás) alkalmasak a vízgazdálkodás 
különböző területeinek támogatására.

A GWP új stratégiája igencsak ambiciózus. Végrehajtásához erősíte-
ni szükséges az egész hálózatot, a partnereket, valamint a regionális és 
országos szinteket is. A globális programok ezért olyan elemeket fognak 
tartalmazni, melyek lehetőséget kínálnak utóbbiaknak a bekapcsolódás-
ra. Megnő a GWP Műszaki Bizottságának szerepe a régiókkal való szoro-
sabb kapcsolattartás, mentorálás, útmutatás, minőségbiztosítás révén. 
Törekedni kell a hálózat tagjainak aktívabb kapcsolattartására, a szerzett 
tapasztalatok szisztematikus megosztására.

Megújul a GWP többszintű irányítási rendszere annak érdekében, 
hogy egyensúly alakuljon ki a legitimáció és a hatékony döntéshozás 
között, egyben több lehetőség adódjon az országos és regionális egysé-
geknek a rendszer befolyásolására. Ugyanakkor megmarad a mindenna-
pos, gyakorlati koordinálást végző globális titkárság, mely kormányközi 
státuszt élvez.

Az ambiciózus stratégia az anyagi támogatások jelentős – konkrétan 
évi 16%-os – növekedését igényli. Ebben a programokhoz kötődő forrá-
sok megnövelése a legfontosabb, de szükséges a helyi (országos, regioná-
lis) szponzorok megnyerése is.

A stratégiához tartozó kiegészítő dokumentumok:
• Társadalmi nemek stratégia (2015) 
• Társadalmi nemek – akcióprogramok (2017)
• Ifjúsági stratégia (2015)

A stratégia bemutatására július 11-én került sor New Yorkban, az ENSZ 
Magas Szintű Politikai Fórum a Fenntartható Fejlődésről helyszínén egy 
kísérőrendezvény keretében. Az év hátralevő részében további helyi be-
mutatásokat is terveznek, például a Budapesti Víz Világtalálkozóhoz kö-
tődően.

A GWP fontosnak tartja az egymással versengő vízhasználatokból ere-
dő feszültségek oldását, mert enélkül mind a 17 SDG elérése veszélybe 
kerül. A stratégia hangsúlyozza az élelmiszertermelés-ökoszisztéma-ener-
giatermelés összefüggésrendszerét figyelembe vevő felfogás fontosságát, 
a víz többféle értékét, a víz szerepét a többi cél elérésében, az integrált 
vízgazdálkodás jelentőségét.

A klímaadaptáció terén a víznek különösen fontos szerepe van, ennek 
felismerését sürgeti a stratégia az egyes országok alkalmazkodási tervei-
nek kidolgozásánál, rámutatva a határokon átnyúló vízgyűjtők szempont-
jaira is. Fontos, hogy az országos és regionális GWP-partnerek támogassák 
a rezilienciát erősítő vízügyi beruházások létrejöttét, a társadalom legin-
kább sebezhető rétegeinek védelmében is.

A GWP ágazatokon és politikai/adminisztratív határokon átívelően 
segíti a fenntartható vízgazdálkodást. Ennek érdekében kezdeményezi az 
érdekeltek közötti dialógusokat; támogatja a vízügyi kormányzásra, nem-
zetközi vízjogra vonatkozó tanulási folyamatokat, bevonva kormányokat 
és más fontos szereplőket is; és támogatja a nemzetközi vízügyi kormány-
zást (pl. elősegítve intézményi mechanizmusok kialakítását, akciótervek 
kidolgozását stb.). 

A fenti három fő terület sikere érdekében a GWP forszírozza a magán-
szektor kötelezettségvállalását, a társadalmi nemek közötti egyenlőtlen-
ség felszámolását és a fiatal generáció bevonását, mozgósítását.

A magánszektor vízhasználó, vízszennyező, érdekelt a finanszírozás-
ban, biztosításban, és mint ilyen jelentősen befolyásolja a vízkészletek 
elérhetőségét, a vízzel kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelését. 
A GWP egyrészt a vízhez leginkább kötődő ágazatokra koncentrál (bányá-
szat, textilipar, élelmiszer-termelés, pénzügy, biztosítás, vízszolgáltatás, 
gyártás), másrészt olyan területekre (monitoring, adatmegosztás, innova-
tív megoldások, integritás, átláthatóság stb.), ahol bizalmat élvező közve-
títőként tud fellépni.

A GWP a 2015-ben elfogadott, társadalmi nemekkel kapcsolatos stra-
tégiája alapján a „soha nélkülük, ha róluk van szó” elv szem előtt tartásával 
dolgozik a következő hat évben is, túllépve az egyszerű szándéknyilatko-
zatok szintjén. Szükséges az akadályok lebontása az egyenlő alapokon 
nyugvó, inkluzív vízgazdálkodás megvalósítása érdekében, a nők, a mar-
ginalizált és sebezhető csoportok szempontjainak figyelembevételével. 

A stratégia megvalósítása három „dimenzióban” – mozgósítás, cselek-
vés, tanulás – képzelhető el. 

A jó vízügyi irányításhoz és gazdálkodáshoz minden érdekelt be-
vonására, mozgósítására szükség van. Ezért a stratégia célja a meglévő 
hálózat kiterjesztése a hagyományos vízügyi ágazaton kívüli szereplők-
re is, megtartva a GWP semleges platform jellegét. Földrajzi értelemben 
vett bővítés is elképzelhető az igények és lehetőségek függvényében. A 
kulcsszereplőkkel való együttműködés olyan új formáit is keresi a GWP, 
mint a „napirendszövetség” a globális témákkal kapcsolatban; a „stratégiai 
tanulási szövetség” a tudásszerzés támogatására és a „szállítmányszövet-
ség” konkrét programok esetén.

A vízválság kezelését és az integrált vízgazdálkodás (IVG) gyakorlat-
ba ültetését a GWP konkrét és összehangolt cselekvések alapján tervezi. 
Ennek során feladatául tekinti a döntéshozók támogatását és az intéz-
ményi kapacitások fejlesztését a tényleges változások kikényszerítésére; 
a vizes infrastruktúra befogadó jellegű beruházásainak az elősegítését, 
rámutatva a víz értékére a gazdaságban és a munkahelyteremtésben; 
megismételhető, kézzelfogható eredményt hozó kísérleti és demonstrá-
ciós tevékenységek végrehajtását, melyek később nagyobb léptékben is 
megvalósíthatók.

A tanulás eredménye a vízgazdálkodás folyamatos jobbá tétele kell 
legyen, folytonos visszajelzéssel a tanulságok levonására. Szem előtt kell 




