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A hazai jogszabályok jelentős hányada az EU joganyagá-
nak átültetéséből, jogharmonizációjából ered. Az EU ren-
deleteinek átültetése kötelező érvényű, míg az irányelvek 
csupán kötelezően teljesítendő célkitűzéseket határoznak 
meg, és az ezen célok eléréséhez kapcsolódó döntéseket 
a tagországok nagyobb szabadságfok mellett hozhatják 
meg. A rendeletek a hatályba lépéstől számítva érvénye-
sek az EU egész területén, míg az irányelvekben megfo-
galmazottak átültetésére általában 2 év áll a tagországok 
rendelkezésére. Az elfogadott rendeleteken, irányelveken 
azonban már változtatni nem lehet. Fontos tehát, hogy 
még az összeállítás szakaszában, illetve meglévő joganyag 
esetén a felülvizsgálati eljárásban részt vehessünk. 

Önálló szervezetként nehéz befolyással bírni ezekre a folyamatokra, 
azonban létezik egy, a MaVíz-hez hasonló, ugyanakkor nemzetközi er-
nyőszervezet, az EurEau, mely közvetlen lobbitevékenységet végez az 
Európai Unió döntéshozó szervei felé. Az EurEau, melynek Európa-szer-
te tagjai víziközmű- szolgáltatók és szövetségek egyaránt, az ágazat 
szakembereit összegyűjtve egy ideális platform a vízminőség, az erőfor-
rás-hatékonyság vagy akár a vízhez való hozzáférés kérdéseinek meg-
vitatására. Célja, hogy a vízszolgáltatás magas szinten működhessen az 
európai polgárok és vállalkozások számára. 

Munkája során az EurEau három bizottsággal dolgozik. Az EU1 kezeli 
az ivóvízágazat ügyeit, az EU2 a szennyvízágazat érdekeit képviseli, míg 
az EU3 a gazdasági, jogi kérdések átfogóbb vizsgálatát végzi, segítve a 
másik két bizottság munkáját is főként benchmarking tevékenységgel. 
Minden bizottságba kettő reprezentatív személy delegálható országon-
ként. A bizottsági munka e-mailezés útján történő kapcsolattartáson és 
évi maximum három találkozón, konferencián alapszik. A munka nyo-
mán az egyező gondolatokból állásfoglalások, szakmai tájékoztatók ké-
szülnek, melyek mindenki számára elérhetőek. Továbbá a számos, belső 
használatra készülő anyag mellett nyilatkozatok és egyéb sajtómegjele-
nések is kerülnek ki a szakmai csoport kezei közül. Az EurEau Titkárság 
munkatársai, akik minden esetben a bizottságok egységes álláspontját 

képviselik, követik az Európai Bizottság munkáját, és a 
különböző munkacsoportos üléseken is részt vehetnek, 
véleményt alkothatnak, első kézből értesülhetnek a vál-
tozásokról, a felmerülő javaslatokról. Betekintést nyerve 
a munkaközi dokumentumokba lehetőség nyílik meg-
felelő időben véleményt formálni a döntéshozók javas-
latairól. 29 európai ország szakembereit maguk mögött 
tudva az EurEau képviselői jelentős befolyást érhetnek el, 
megfelelő szakmai érvekkel alátámasztva mondanivaló-
jukat, kéréseiket.

Mint ahogy az mindenki számára ismert, az Európai 
Bizottság számos direktíva hatékonyságát és hatását 
vizsgálja, és dönt ez alapján a felülvizsgálatról, módo-

sításokról. Az EurEau számára fontos, hogy ezen értékelő folyamatok 
során tanácsokkal, információkkal, adatokkal lássa el az érintett döntés-
hozó, jogalkotó csoportokat, ezzel befolyásolva azok levont következte-
téseit. Egy jó szándékú döntéshozó könnyen helyezi előtérbe a nemes 
és vitathatatlanul közérdekű célt az annak megvalósításához szükséges 
költségek, a nélkülözhetetlen technológiák meglétének, megvalósít-
hatóságának elemzése nélkül. Kulcsfontosságú egy jó szakmai döntés 
meghozatalához és a várható költségek vizsgálatához, hogy a gyakorlati 
megvalósulást ismerő szakemberek becslései, észrevételei, javaslatai 
rendelkezésre álljanak. 

Az Európai Unió számos alapelvvel büszkélkedhet, ám ezek a gyakor-
latban nem mindig érvényesülnek. A szennyező fizet elv, a szennyezés 
helyben, forrásnál történő szabályozásának elve és a kiterjesztett gyár-
tói felelősség elve mind elengedhetetlenek a vízkezelés és szennyvíz-
tisztítás előírásainak készítésekor. Az ipari tevékenységek bővülésével, 
a mezőgazdaság intenzifikálásával újabb és újabb szennyező anyagok 
jelentek meg, és jutottak bele a szennyvízhálózatba és akár az ivóvízkész-
letekbe. A víz kezelése, tisztítása kiemelten fontos feladat saját magunk 
és környezetünk védelme érdekében. Ugyanakkor tudatosítani kellett 
a jogalkotókban például, hogy a szennyvíztisztító telepek nem a szeny-
nyezés okozói, itt csak összpontosulnak a szennyező anyagok, melyek 
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eltávolítása az anyagok sokféleségéből kifolyólag egyre komplexebb és 
költségesebb feladat. 

Az európai jogalkotás sebességének mércéjével nézve a közelmúlt-
ban számos, vízgazdálkodásra vonatkozó vagy arra is hatással levő uniós 
célkitűzés, szabályozó eszköz jelent meg, vagy van felülvizsgálat alatt. 
Ahhoz, hogy a szolgáltatók lépést tudjanak tartani az egyre szigorodó 
előírásokkal, fontos, hogy ők mint érdekelt felek is részt vehessenek a 
jogalkotási folyamatokban, és befolyásolhassák azokat. Az EurEau-tag-
szervezetek tapasztalatait és javaslatait az egyes témakörökkel kap-
csolatban állásfoglalások ismertetik. Ezek használhatóak leginkább az 
EP-képviselőkkel, európai bizottsági tagokkal való együttműködés során 
arra, hogy megerősítsük, illetve elvetésre sarkalljuk az egyes javaslatokat. 
A MaVíz az EurEau döntéshozó joggal rendelkező tagjaként többek kö-
zött az alábbi eredményeket tudhatja magáénak:

A felülvizsgált és várhatóan 2020. decemberben megjelenő, az em-
beri fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló „ivóvizes” direktíva célja 
ivóvizünk magas minőségi követelményeinek fenntartása, miközben az 
mindenki számára megfizethető marad. Munkánk során azon dolgoz-
tunk, hogy védjük a szolgáltatók érdekeit, miközben a fogyasztók egész-
ségmegőrzését is szem előtt tartottuk. Ennek nyomán megvalósult a 
direktíva tervezetének optimalizálása. A szakmai alapok nélkül előirány-
zott szigorú határértékeket sikerült moderálni, a bevezetni kívánt új pa-
raméterek körét szűkíteni, a vizsgálati gyakoriságot pedig csökkenteni. 
Amennyiben ez nem történik meg, igen magas költségnövekménnyel 
kellett volna számolniuk a szolgáltatóknak. Vannak a bevezetni kívánt 
paraméterek között olyanok, melyeket a kisebb laboratóriumok nem is 
tudnak helyben vizsgálni az alacsonyabb szintű infrastruktúrájuk miatt. 
Ők nem engedhetik meg maguknak több tíz milliós vizsgálati eszköz be-
szerzését, és így kiszervezett tevékenységként lettek volna kénytelenek 
a speciális módszereket igénylő vizsgálatokat elvégeztetni. A laboratóri-
umi munka kihívásait ismerő szakemberek érvei azonban meggyőzték a 
döntéshozókat, miszerint korántsem szükséges minden ismert anyagot 
vizsgálni a vízből, ugyanakkor ezen mérések költségigényére is felhívták 
a figyelmet. Ki kellett állnunk a WHO által javasolt határértékek mellett, 
melyek valóban emberi egészségre gyakorolt hatásvizsgálatok alapján 
lettek meghatározva. A munka eredményeképpen több paraméter fel-
tételekkel került a direktívába, ezeket csak a kockázatosnak ítélt helye-
ken kell vizsgálni. A kockázatalapú megközelítés bevezetése lehetőséget 
adott a felelősségi körök tisztázására. Sarkalatos pont volt ugyanakkor a 
kockázatértékelések kivitelezése. A felelősségi körök felosztása azért is 
fontos, hogy ne helyezzenek más érdekelt fél által elvégzendő feladatot 
az amúgy is leterhelt szolgáltatókra. A házi elosztórendszer vizsgálata pél-
dául nem a szolgáltató felelőssége. A vízhez való jog biztosítása, a hátrá-
nyos szociális helyzetű lakosság vízhez juttatásának kötelezettsége sem 
terhelhető a vízszolgáltatóra. Amellett, hogy a lakosság részére nyújtott 
információszolgáltatás fontos a fogyasztók bizalmának elnyerése érde-
kében, tudni kell, hogy a nagy mennyiségű naprakész adat szolgáltatása 
munkaerőkapacitás-bővítést igényel. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
rendszerességének csökkentésével is a szolgáltatók érdekeit képviseltük.

A tisztított víz újrafelhasználásának igénye a szárazsággal küzdő 
tagállamoknál jelentkezik. Egy új direktívában mégis Európa-szerte ér-
vényes célkitűzések meghatározására tettek kísérletet a jogalkotók. Félő 
volt, hogy minden szennyvíztisztítóra érvényes, a jelenleginél szigorúbb 
határértékek kerülnek megállapításra. Ahogy ez sem került a joganyagba, 
a kockázatelemzés kivitelezése sem lett kötelező érvényű, kizárólag ott, 
ahol valóban felhasználási igény jelentkezik ilyen típusú víz öntözési célú 
alkalmazására. Kiemelt figyelmet fordítottunk a vízminőségért való elszá-
moltathatóság átruházására. Jeleztük, hogy a megfelelési pontot egyéb 

jogszabályok is ott határozzák meg, ahol a víz a szállítási lánc következő 
szereplőjéhez kerül, és azt engedély meghatározza. Örülünk, hogy ez a 
felelősség a szállítási lánc mentén halad, és nem maradt a szennyvíztisz-
tító felelőssége az után, hogy a víz elhagyja a létesítményt. 

Az egyszer használatos műanyagokról szóló EU-irányelv tiltja vagy 
szabályozza számos, egyszer használatos műanyag, ideértve a nedves 
törlők használatát. Célunk, hogy a nedves törlőkendők és más, egyszer 
használatos műanyag cikkek gyártói vállalják a felelősséget termékeikért, 
amikor azok hulladékká válnak. Kiemelendő, hogy az irányelv bevezette 
a kiterjesztett gyártói felelősséget (EPR) a nedves törlőkendőkre vonat-
kozóan, mivel adatelemzésünk kimutatta, hogy a nedves törlők több száz 
millió euró értékű kárt okoznak a szennyvízcsatornákban évente. Ezenfe-
lül a termelőknek figyelemfelkeltő kampányokat kell indítaniuk a nedves 
törlőkendők által a szennyvízcsatorna-rendszerekben okozott károkról. 
Folyamatban vannak továbbá megbeszélések arról, hogy a szennyvízinf-
rastruktúra-takarítással és -javítással járó költségek mekkora hányadának 
átvállalása tartozzon az EPR követelményei közé. 

Az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabá-
lyokról szóló rendelet kapcsán hangsúlyoztuk, hogy a szennyvíziszap 
olyan alapvető tápanyagokat tartalmaz, mint a szén, a nitrogén és a 
foszfor. Komposztálás vagy rothasztás után a helyi jogszabályoktól 
függően lehet felhasználni a mezőgazdaságban. Manapság az európai 
szennyvíziszap-termelés mintegy 50%-át felhasználják a mezőgazdaság-
ban. Célunk, hogy ez a gyakorlat folytatódjon. Ha nem használható fel a 
mezőgazdaságban, akkor is lehetséges a foszfor visszanyerése a szenny-
víziszapból és a szennyvíziszaphamuból ezen korlátozott erőforrás újra-
hasznosítása céljából. Ezek a visszanyert termékek könnyen szállíthatók 
és hozzáférhetők kellene hogy legyenek az EU piacán. Ez csökkentené a 
szükséges beruházásokkal kapcsolatos jogi bizonytalanságot. 

Ez alkalommal a szennyvíziszapot nem fogadták el a komposzt és fer-
mentációs maradék alapanyagaként, annak ellenére, hogy a jó minőségű 
iszap közel áll a rendeletben javasolt minőségi kritériumokhoz.

A rendeletben lévő ajánlások szerint azonban a Bizottság 2019. júli-
us 15-ét követően indokolatlan késedelem nélkül értékeli a struvitet, a 
bioszént és a hamualapú termékeket. Ha az értékelés megállapítja, hogy 
ezek az anyagok megfelelnek a rendeletben foglalt kritériumoknak, a Bi-
zottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen anyagok II. 
mellékletbe történő felvételére vonatkozóan.

A települési szennyvíz tisztításáról szóló irányelv még csak teljesít-
ményértékelésen esett át, a felülvizsgálati folyamat ezután kezdődhet. 
Az „ivóvizes” direktívával végzett munka azonban rávilágított arra, hogy 
érdemes elébe menni ennek az eljárásnak. Elemeztük tehát a teljesít-
ményértékelés eredményeit, és a várhatóan szigorítandó pontokhoz el-
kezdtük elkészíteni a szolgáltatók érdekeit reprezentáló javaslatokat.

A teljesítményértékelés közben a készítő is szembesült azzal a prob-
lémával, hogy egyre több szennyező anyag jut a csatornába. Álláspon-
tunk, hogy a gyűjtőrendszereket és a szennyvíztisztító telepeket nem 
úgy tervezték, hogy megbirkózzanak ezzel a megnövekedett terheléssel. 
A szennyezés helyben, forrásnál történő szabályozásával kell megakadá-
lyozni a káros anyagok bejutását a csatornába, vagy ellenkező esetben a 
szennyezőknek fizetniük kell azok eltávolításáért. Ez elősegíti a beruhá-
zási igények és az üzemeltetési költségek csökkentését, miközben biz-
tosítja a víziközmű-szolgáltatás fenntarthatóságát. Ez kulcsfontosságú a 
körforgásos gazdaság és az erőforrások visszanyerésének lehetővé tétele 
érdekében is. Hasonló megközelítést lehetne alkalmazni a városi csapa-
dékvíz-lefolyásra is. Ehhez jó várostervezés és hatékony csapadékkeze-
lési gyakorlat szükséges, melynek alapjait EU-szinten kívánjuk lefektetni.

A teljesítményértékelés során végzett felmérések bizonyították, 
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hogy a rekonstrukciós igény hatalmas már ahhoz is, hogy a jelenlegi ha-
tárértékeknek továbbra is meg tudjanak felelni a tagállamok. Ez szintén 
lefektetésre került az értékelő dokumentumban, így a jövőben nagyobb 
figyelem fordulhat a támogatások ez irányú felhasználására. Fontosnak 
tartjuk, hogy megfelelő támogatási rendszer kerüljön meghirdetésre.

A gyógyszermaradványok és mikroműanyagok is egyre nagyobb 
figyelmet kapnak. Eltávolításukra igény jelentkezik, ugyanakkor folya-
matosan hirdetjük, hogy hosszú távú megoldásként ez nem a szenny-
víztisztítók feladata, látványos eredmény csak a szennyezés forrásának 
megszüntetésével, így a gyártás korlátozásával, az anyagok szennyvízbe 
jutásának megakadályozásával érhető el. 

A körkörös gazdaság kialakítása és az EU klímapolitikájának való 
megfelelés szempontjából felszínre került a szennyvíztisztítók energia-
hatékonyság-növelésének szándéka. Itt figyelmet kell fordítanunk a 
támogatással még kihasználható területekre, mint az energiahatékony 
eszközök beszerzése vagy a biogáztermelés lehetőségének kiaknázása.

Tisztán látjuk, fel kell készülnünk arra, hogy az EU szabályozni szeret-

1. Mi az a C:N arány? – avagy rövid (szenny)vízi 
túra a determinisztikus mérnökségből a 
sztochasztikus biotechnológiába a varázslat 
sziréneinek elkerülésével
Számos alkalommal hallható konferenciákon vagy szakmai egyezteté-
seken, hogy a befolyó szennyvíz C:N aránya ennyi vagy annyi… Tapasz-
talatom szerint legtöbbször az sem derül ki ilyenkor, hogy az elhangzó 
számok pontosan mire vonatkoznak. Mi a „szén”, és mi a „nitrogén”, azaz 
milyen formában van kifejezve? Miről beszélünk? Márpedig a szerves 
szénforrás mennyiségét sokféle gyűjtőkomponenssel meg lehet adni (pl. 
kémiai oxigénigény – KOI; ötnapos biokémiai oxigénigény – BOI5; ösz-
szes szerves széntartalom – TOC, Total Organic Carbon). Az sem mindegy, 

né a 2000 LE alatti települések szennyvizének kezelését, előtérbe helyez-
ve az innovatív természetközeli alternatívákat és egyéb egyedi berende-
zések alkalmazását. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk elérni az ipari szennyvizekre 
vonatkozó határértékek szigorítását a várható felülvizsgálat során. 

Összességében elmondható, hogy továbbra is fel kell hívnunk a fi-
gyelmet a víziközmű-szolgáltatások értékére és arra a komplex, változó 
környezetre, amelyhez a víziközmű-szolgáltatóknak alkalmazkodniuk 
kell. Törekvéseink célja a víz és a vízszolgáltatások értékének feltárása a 
fogyasztók, a környezet, a közegészségügy és a természet vonatkozásá-
ban. Ebben a perspektívában folytatjuk a szennyező anyagok, a gyógy-
szermaradványok és a mikroműanyagok szigorú, forrásnál történő elle-
nőrzését célzó intézkedések megtételére irányuló kampányunkat mint 
a leghatékonyabb tevékenységet vízkincsünk megóvásának érdekében. 
Fenntartjuk a kiterjesztett gyártói felelősségvállalás bevezetésének fon-
tosságát is mindenkor, ha a víziközmű-szolgáltatóknak kiegészítő keze-
lést kell bevezetniük a szennyező anyagok eltávolítása érdekében.

hogy az adott komponens teljes, centrifugált és/vagy szűrt (és ha szűrt, 
milyen pórusátmérőjű szűrőn szűrt) mintából lett meghatározva. Ugyan-
így a nitrogéntartalom esetében széles körben alkalmaznak különböző 
komponenseket, pl. ammónia-N, összes-Kjeldahl-N, összes-N-koncent-
ráció. Óriási különbség lehet az előálló arányszámokban, amennyiben 
más-más konkrét komponenspárral fejezzük ki a C:N arányt… A foszforra 
hasonlóképpen: nem mindegy, hogy foszfát-foszfor, vagy összesfosz-
for-koncentrációban kerül megadásra. Ha ezt nem rögzíti az előadó, a 
mondandója ködössé, a gyakorlatban pedig az adott problémára javasolt 
megoldás egzakt műszaki eljárás helyett valamiféle „varázslattá” alakul át.

A bevezetőben nem az arányszámok ellen szeretnék felszólalni, sőt 
hangsúlyozom, hogy ezek a mutatók nagyon fontosak a tervezésben és 

„MISZTIKUS SZÁMOK”, ÉS AMI MÖGÖTTÜK VAN: 
MÉLYEBBEN A BEFOLYÓ SZENNYVÍZ C:N:P 
ARÁNYÁNAK SZEREPÉRŐL A BIOREAKTOR-
ELRENDEZÉS OPTIMALIZÁLÁSÁBAN

kivonat A jellemző befolyó szennyvíz minőség alapvetően meghatározza az adott helyszínre adaptálható biotechnoló-
giát. A bioreaktor-elrendezést a helyi adottságoknak megfelelően szükséges kialakítani, nincsen egységes kommunális 
szennyvíz minőség, és nincs mindenütt jól működő technológia. A befolyó szennyvíz C:N:P aránya igen fontos mutató a 
technológia megválasztásában, ugyanakkor körültekintően szükséges vele bánni, mivel egyrészt az adott helyre érvényes 
kritériumokat számos befolyásoló tényező módosíthatja (pl. a befolyó szennyvízben lévő szerves szénforrás összetétele, 
hozzáférhetősége és biodegradálhatósága), ami a szakirodalmi adatokhoz képest jelentős eltéréseket is eredményezhet. 
Másrészt meglévő rendszernél az üzemelő technológia, újonnan létesítendőnél pedig a tervezett rendszer szerves szén-
forrás gazdálkodási hatékonysága meghatározó jelentőségű abban, hogy a szakirodalmi ajánlásokat milyen fenntartá-
sokkal és módosításokkal vegyük figyelembe. Általános tapasztalat, hogy a vegyszeradagolás sok esetben mérsékelhető 
vagy teljesen elkerülhető lenne megfelelően megválasztott és a helyszínre adaptált korszerű biotechnológiai eljárásokkal.

kulcsszavak eleveniszapos szennyvíztisztítás; C:N:P arány; szerves szénforrás hiány; tápanyaghiány; 
biológiai tápanyag-eltávolítás; fonalas iszappuffadás; viszkózus iszappuffadás
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