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A címlapkép a magyaror-
szági víziközmű-szolgáltatás 
egyik fontos ékköve: Pécs 
város vízellátását elindító 
forrásfoglalás. Kicsit időz-
zünk el ennél a szónál, en-
nél az összetett szónál, és 
az ellátórendszeren belüli 
konkrét műszaki szerepén 
kívüli jelentéséről is gon-
dolkozzunk! A forrás egy 

nagyon különleges képződmény, egy nagyon pozitív jelenség, 
mert minden mást megelőzően és folyamatosan nyújtja azt, 
amije van. A foglalás pedig egy válasz erre a jelenségre, amivel 
a jelenséget egy konkrét cél szolgálatába állítjuk.

Átvitt értelemben ez a mi helyzetünket, a mi hivatásunkat 
is jelképezheti. A közösséget szolgáljuk a természeti kincsekkel, 
folyamatosan és rendíthetetlenül, és megelőzve minden konk-
rét ellentételezést. Mindaz, amit a természetből lefoglalunk, le-
gyen akár a „cső előtt” vagy a „cső végén”, a közösség jóllétét 
szolgálja. Fontos ezt a víz világnapja környékén tudatosítanunk.

Mindaz, amit csinálunk, amiről ennek a folyóiratnak a ha-
sábjain a szerzők írnak, azt a célt szolgálja, hogy ezt a forrássze-
repünket be tudjuk tölteni.

Persze a forrást is táplálja az eső, ez a vízkörforgás lényege. 
Mi is bízunk abban, hogy a nagy szárazság után az eső elérkezik, 

mert nagyobb szükség van rá most, mint valaha… Mert sajnos 
van azért példa arra is, hogy a források kiapadnak…

De amíg csörgedezik a forrás, addig mi is gondolkodunk és 
dolgozunk. Ezt bizonyítják e szám írásai is, melyek a tevékeny-
ségünk széles körét felölelik, és az aktuális, jövőbeni kihívásokra 
válaszolnak, azokra hívják fel a figyelmet.

Az első írásban a vízellátó rendszerek nyomászónáinak víz-
mérlegelemzése a téma, amiről már több alkalommal is szól-
tunk hasábjainkon. Ezen rendszerek figyelésének ez az egyik, ha 
nem a legfontosabb eszköze, ahogyan arra a cikk is rámutat.

A következő részben a mesterséges intelligencia használ-
hatóságáról olvashatunk. Biztosak lehetünk abban, hogy a mi 
tevékenységünkbe is egyre jobban beszivárog majd. A mi sze-
repünk, hogy ezt megfelelő és hatékony mederben tartsuk. Ter-
veink szerint a mostani cikket követik majd továbbiak, melyek 
ezen a téren érdemi támpontot adhatnak.

Sokat hallottuk, sokat is beszélünk róla, de azért, mert va-
lóban probléma: hogyan lehet sikeresen betölteni a megürese-
dett vagy megüresedő állásokat cégen belül? Erről olvashatjuk 
az egyik szolgáltató tapasztalatait.

A következő cikk az ivóvízminőség-felügyelet rendszerének 
várható átalakulását mutatja be részletesen.
Utána a szennyvíztisztítás két fontos kérdését veszik górcső alá 
a szerzők, amik a jövő szempontjából kiemelten fontosak. Az 
egyik a nyersiszapok ülepedési és biodegradálhatósági kérdé-
seit taglalja, melyek egy telep energetikai viszonyai szempont-
jából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A másik írás a mikro- és 
nanoműanyagok előfordulásait, mérését, tulajdonságait és 
 jelenlegi eltávolítási lehetőségeit mutatja be, azok fennálló kor-
látaival együtt.

Jó olvasást!

Tisztelt Olvasó!
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2. A VÍZMÉRLEGSZÁMÍTÁSI RENDSZER 
ADATSTRUKTÚRÁJA
A PLC-k végzik az órai adatok (összegzett vízmennyiségek és 
tározószint-különbségek) leképezését, amelyek egy központi 
adatbázisba továbbítódnak. Az adatbázis 25 táblából áll, 24 az 
órás, 1 pedig a napi felbontású adatok számára. Minden adat-
tábla 304 paramétert (oszlopot) tartalmaz, mivel ennyi mérési 
pontot vontunk be a számítási rendszer működtetésébe. Egy 
sorban az adott naptári nap adott időintervallumának adatai 
találhatók (pl. 14:00–15:00). Adatkapcsolat segítségével mind-
egyik adattábla egy külön MS Excel-munkafüzetbe kerül beim-
portálásra, egy „Import” munkalapra. A további munkalapokon 
a 28 ellátási zóna adatfeldolgozása történik (Excelenként 28, 
összesen 25×28=700 munkalap). Az „Import” munkalap és a zó-
namunkalapok között a megfelelő keresőképletek (pl. fkeres + 
hol.van) függvénykombináció biztosítják az adatkapcsolatot az 
adatkonzisztencia fenntartása érdekében (pl. ha az adattáblá-
ban adathiány miatt kimarad egy nap, megváltozik a paraméter-
sorrend, vagy új paraméterek jelennek meg, akkor a rendszer 
ne omoljon össze).

A szintén automatikus szűrés, percentilis trendgörbe illesz-
tés, grafikonos megjelenítés az adott zóna munkalapján törté-
nik. Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a számított vízforga-
lomadatok és az azok alapját képező input mérési adatok egy 
helyen (az adott zóna munkalapján) jelennek meg, együttesen 

1. BEVEZETÉS
A vízszolgáltatók működési környezetének folyamatos romlása 
minden területen egyre újabb és költséghatékonyabb megoldá-
sok alkalmazását követeli meg. A hálózati veszteség mértéké-
nek meghatározása és csökkentése mindig is fontos témakör 
volt, amelyet a 2021 óta meredeken emelkedő energiaárak, a 
hálózati hibakeresés és -javítás költség/haszon arányának je-
lentős változása még aktuálisabbá tettek. Különösen igaz ez Pé-
csen, ahol a vízhálózat jelentős része a Mecsekoldalban találha-
tó, és a hálózatba táplált víz hét nyomászónába való felemelése 
jelentős energiaszükségletet támaszt. 

Ebben a cikkben a hálózati veszteség csökkentésére irányu-
ló erőfeszítéseink egyik eszközét, egy MS Excelben kialakított 
vízmérlegszámítási rendszert szeretnék bemutatni. A rendszer 
alapját a PLC-k órás felbontású adatait (vízmennyiségeket és tá-
rozószint-különbségeket) tartalmazó, a központi szerveren tá-
rolt nyers adatsorok képezik, amelyek automatikusan töltődnek 
be az Excel-alapú adatrendszerbe. E megoldás nagy előnye a 
költséghatékonyság és a rugalmasság, mert egy felhasználóba-
rát felületen, speciális programok vagy költséges SCADA-progra-
mozás nélkül, adatelemzési lehetőségek széles tárházát kínálva 
teszi lehetővé az input és számított adatok együttes elemzését 
úgy, hogy a teljes adatrendszer pár kattintással frissíthető, ezál-
tal az összes ellátási zóna („vízforgalom-számítási egység”) aktu-
ális és historikus vízforgalomadatai rendelkezésre állnak.

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

Adatelemzés MS Excelben 
kialakított vízmérlegszámítási 
rendszer segítségévelPUSKÁS TIBOR 

hidrogeológus, vízbiztonsági vezető, 
Tettye Forrásház Zrt.

 puskas.tibor@tettyeforrashaz.hu 

KIVONAT  A magyarországi víziközmű-szolgáltatók vízvesztesége 
nyugati összehasonlításban magasnak számít. A fennálló hálóza-
ti veszteség egy része az üzemviteli adatok hatékonyabb felhasz-
nálásával költséghatékonyan megszüntethető.
Mintegy 800 km hosszúságú vízhálózatunkon havi rendszeres-
séggel alakulnak ki olyan rejtett hibák, melyek vízhozama az 
üzemvitelből vagy a napi vízmérlegadatokból nem észlelhető, 
de túl magas ahhoz, hogy ezen hibák tartós fennmaradása és 
hosszú távú halmozódása megengedhető legyen. MS Excelben 
olyan adatelemzési rendszer kialakítására tettünk kísérletet, mely 
költséghatékony megoldást jelent a mérési rendszerből kapott 
órás felbontású adatok elemzésében és az újonnan kialakuló 
hibák gyors észlelésében.

KULCSSZAVAK hálózati hatékonyság, SCADA, vízmérlegszámítási 
rendszer, adatelemzés
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vízmennyiségek és a tározott víztérfogat-változás (dV) figyelem-
bevételével. Ez egy „bottom-up” módszer, vagyis a részadatok-
ból építkezve adunk becsléseket. A felhasználók vízfogyasztása 
hajnali 2-3 óra körül éri el a minimumot, ezért ebben az időszak-
ban az egyes ellátási zónák vízforgalmai felülről közelítik a tény-
leges hálózati veszteséget. Ez a trendgörbe a hálózati veszteség 
(két hibajavítás között) lassan növekvő alapértékéből és a nap-
ról napra változó értékű hajnali (legális/illegális stb.) vízfogyasz-
tás összegéből adódik, ezért a minimumtrend az adott zóna 
jellegétől függő szórást mutat. Kisebb zóna esetén az adatok 
zöme a tényleges veszteségre simul, a gyakorisági eloszlás itt 
nagyon éles csúcsot ad. Nagyobb zónák esetén előfordul, hogy 
ritkán, 1-2 hetente van olyan adat (éjszaka), amikor a számított 
minimum egyáltalán megközelíti a hálózati veszteséget felülről, 

mert kevés olyan éjszaka 
adódik, amikor alacsony a  vízfogyasztás. Ahhoz, hogy a naponta 
leképezett hajnali minimumokból automatizált figyelmezteté-
sek beállítására is alkalmas veszteségtrendgörbét nyerjünk, az 
adatok további finomítására volt szükség. Első lépésben szűré-
si feltételt fogalmaztunk meg a vízmérlegadatsor mérési hibák/

elemezhetők, tetszőleges (pl. kalibrációs célú) adatkorrekciókat 
lehet végezni a forrásadatok módosítása nélkül, továbbá az Ex-
cel teljes adatelemzési eszköztára is igénybe vehető. Az online 
adatforrás jelszavának megadását követően az „Import” mun-
kalap és az abból táplálkozó adatstruktúra minden eleme auto-
matikusan frissül. 

Az adatrendszer tartalmaz egy 26., adatösszesítőként mű-
ködő munkafüzetet is. A munkafüzetek közötti hivatkozásokkal 
itt összesítjük a zónák összes (0–24 h és napi) számított víz-
mérlegadatait, amelyekből a munkafüzetben beállított képle-
tekkel néhány kattintással bármely zónára és bármely időszak-
ra vonatkozóan legenerálhatók a fogyasztási menetgörbék. A 
hajnali minimum nyomon követéséhez a 2:00–3:00 adattáblát 
választottuk ki.

3. GÖRDÜLŐ PERCENTILIS TRENDGÖRBE
A hálózati veszteség vizsgálatának egyik fontos eszköze a víz-
forgalmak hajnali minimumtrendjének monitorozása. A mini-
mumtrendet az adott zónára képzett pl. órás felbontású adat-
sorokból lehet kiszámítani a betáplált (IN), továbbemelt (OUT) 

adathiányok miatt túlzott mértékben leeső (outlier) adataira. Így 
kiszűrhetőek az adathézagok, irreálisan alacsony vagy negatív 
vízmérlegértékek. Az ilyen adatokat előidéző okokat később 
tisztázni, ahol lehetséges, korrigálni szükséges (átfolyásmérők 
pontossága, tározószintmérés skálázása, adatkommunikációs 
hiba stb.).

A hálózati veszteségtrendet egy „gördülő percentilis görbe” 
illesztésével próbáltam közelíteni. A számítási rendszerben a 
görbe egy adatpontja a szűrt adatsor 11 értékét veszi alapul (5 
előtte, 5 utána és az adott napi érték), melynek k-adik percenti-
lisét adja eredményül. A százalékosztály (k) optimális értékét az 
adatsor gyakorisági megoszlását is figyelembe véve becsültem 
meg. Jellemzően 0,1–0,2 közötti értékek adták a legkonziszten-
sebb illeszkedést a historikus adatsorokra.

Az így kapott görbék élesen kirajzolják az újonnan kialakuló 
veszteségeket, míg a magasabb fogyasztású éjszakák és az outlier 
(pl. adathiány miatt leeső) adatokat teljes mértékben figyelmen kí-
vül hagyják. Az alábbi grafikonokon szereplő Kertváros II. zónában 
2018 óta 5 olyan rejtett hálózati hibát detektáltunk, amely a napi 
üzemvitelből vagy a napi felbontású vízmérlegtrendből nem lett 
volna észlelhető, a hajnali minimumtrenden is csak éles szemmel 
fedezhető fel, azonban a percentilis trendgörbe élesen kirajzolta:

1.ábra: Egy egyszerűbb ellátási zóna munkalapja a 2:00–3:00 munkafüzetben

2. ábra: Az adatösszesítő főmunkalapja
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4. MÉRŐMŰSZERHIBÁK 
ÉSZLELÉSE
A bemeneti és számított adatok együt-
tes elemzése számos esetben lehetővé 
teszi az adatképzésben részt vevő mű-
szerek meghibásodásának kimutatását.

ÁTFOLYÁSMÉRŐ
Ha a vizsgált zóna számított vízmérleg-
trendjét és valamely OUT (továbbemelt) vízmennyi-
ségtrendet koordinátadiagramon ábrázolva pozitív 
korreláció fedezhető fel (vízmérlegtrend az „x” ten-
gelyen), akkor az OUT átfolyásmérő alul-, míg negatív 

3. ábra: „Nyers” (zajos, adathiányos és fals adatokkal is terhelt) minimumtrend 
(egy oszlop = egy nap)

 4. ábra: A 2–3 órai minimumtrendre illesztett percentilis görbe (fekete) 
az adatfeldolgozás után, napi trenddel (piros) kiegészítve:

korreláció esetén az OUT átfolyásmérő túlmérése valószínűsíthe-
tő. Ezzel az eszközzel eddig 3 mérőhibát azonosítot-
tunk. Egy ilyen mérőhiba két zóna napi vízmérlegét és 
hajnali minimumtrendjét borítja fel, ezért a mihama-
rabbi észlelés alapvető fontosságú.
5. ábra: A számított vízforgalom és a továbbemelt mennyiség közötti korreláció

 

SZINTTÁVADÓ
A mérési hibák másik jellemző esete az, amikor a tározóban 
elhelyezett szinttávadó nullpontja eltolódik, ezért a 0–100% 
szintjelzés által közrefogott víztérfogat, ezáltal az 1%-hoz hozzá-
rendelt víztérfogat megváltozik (megjegyzés: a 0 és a 100% legi-
deálisabb esetben a padlószint és a túlfolyási szint síkját jelenti; 
a szinttávadó térbeli helyzete (felhúzása vagy lejjebb eresztése) 
nem befolyásolja a vízforgalom-számítás pontosságát, mert e 
tekintetben csak az 1%-hoz tartozó tényleges, méterben kifejez-
hető vízszintkülönbség és a vízfelület szorzata számít függőle-
ges oldalfalú tározó esetén).

A számított éjjeli minimumtrend szórásának megugrásából 
több esetben kimutattuk a szinttávadó nullponteltolódását. Az 
eltolódás következtében megváltozik a 0 és a 100% szintjelzések 
által közrefogott tartomány, aminek eredményeként a ponto-
san mért IN és OUT vízmennyiségek, valamint a dV viszonyának 
megváltozása megnöveli, „zajosabbá” teszi a számított adatsor 
szórását. Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílt a vízmérleg-
számítási rendszerbe bevont mérőeszközök (áramlásmérők és 
szinttávadók) célzott ellenőrzésére és javítására. 
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lületet helyszíni geodéziai felmérés 
keretében pontosítani kellett. Iteráci-
ós adatkorrekciókkal az is behatárol-
ható volt, hogy a tényleges vízfelület 
340 m2 helyett 270–280 m2 között le-
het. A geodéziai felmérés eredménye 
269,729 m2 lett.

A szinttávadó vagy az átfolyásmé-
rő meghibásodása nagyon hasonló 
anomáliát okozhat az adatsorban, de 
ha a fenti tünetek valamelyike jelent-
kezik, akkor azt is meg kell vizsgálni, 
hogy az anomália folyamatosan mu-
tatkozik, vagy csak a szivattyúzással 
érintett órai adatsor szórása/adat-
korrelációja változott meg, ezért az 
adatokból – kis szerencsével – beha-
tárolható lehet az ellenőrizendő mé-
rőműszer, mérési csatorna, így célzot-
tabbá tehető a műszerek vizsgálata és 
karbantartása.

5. FOGYASZTÁSI MENET-
GÖRBÉK LEKÉRDEZÉSE
Az adatgyűjtő munkafüzet Excel-kö-
zi hivatkozással gyűjti össze a 0–24 
órai munkafüzetekből az egyes zónák 
vízmérlegeit, amelyek ezáltal az inpu-
tadatok nélkül összesítődnek ebben 
az adatbázisban. Itt lehetőség nyílik 
arra is, hogy bármely zónára és tet-

szőleges (egész óra többszörösét kitevő) intervallumra fogyasz-
tási menetgörbéket generáljunk, és a vízmérlegeket folyamatos 
vagy naponta párhuzamosított idősorokban ábrázoljuk. Mind-
ezt automatizáltan, manuális adatletöltések, költséges szoftve-
rek vagy SCADA-fejlesztések nélkül.

6. ábra: Szinttávadó hiba megjelenése a számított adatsorban és a korrigált adatsor 
(a szinttávadó cseréje is megtörtént)
  
Olyan eset is előfordult, amikor a szinttávadó és az átfo-

lyásmérő tökéletesen működött, azonban a „megörökölt” és 
aranysztenderdként kezelt tározógeometria-adatokról derült 
ki az adatelemzés során, hogy nem megfelelőek, ezért a vízfe-

7. ábra: Égervölgy napi vízforgalom-menetgörbéi 2021. 11. 10 és 2021. 11. 24 között,
 folyamatos idősorba fejtve, lépcsődiagramos napi értékekkel:

8. ábra: Párhuzamosított idősorokban ábrázolva
 

6. GYAKORLATI PÉLDA
Az adatok értékelése és a hibák behatárolása során legalább az 
alábbi lépéseket szoktuk végrehajtani:
a. Hajnali minimumtrend ellenőrzése (percentilis görbén lát-

ható-e anomália, ha igen, fokozatosan, esetleg egy vagy 
több lépcsőben alakult ki?)

b. Vízforgalmi többlet megadása
c. Bemeneti adatok ellenőrzése (van-e műszerhibára utaló el-

térés?)
d. Napi fogyasztási menetgörbék leképezése (a vízforgalom-

többlet folyamatosan észlelhető?)
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a tartós fennmaradásuk. (És ez mennyire igaz most, 80–100 Ft/
kWh energiaár mellett, és kiváltképp a magasan lévő ellátási 
zónákra!) Mivel az eseti elemzésekkel 3–6 havonta érintettünk 
minden ellátási zónát, szinte bizonyosan állítható, hogy a napi 
vízmérlegekből ki nem ütköző, de hozama alapján már „megen-
gedhetetlen” rejtett hibákból párhuzamosan legalább 3–5 állt 
fenn folyamatos jelleggel.

Az új hálózatdiagnosztikai eszközök beszerzése, munkatár-
saink kitartó munkája és az adatok hatékonyabb felhasználá-
sának eredményeként a hálózati veszteségünk – többévnyi 
stagnálás után – 4%-kal, vagyis 350 000 köbméterrel csökkent a 
2018 és 2021 közötti időszakban; ez a szolgáltatott víz legalább 
100 Ft/m3 határköltségével számolva érdemi megtakarítást je-
lent. A javítási költség tekintetében (amely jelentős költségtétel) 
a meglátásom az, hogy mivel ezen hibák javítása nem elkerül-
hető (idővel úgyis a felszínre törnek), az ilyen hibák korai észle-
lése hosszú távon valójában nem okoz többletföldmunkát, csak 
időben előrébb hozza, és kisebb járulékos kárral teszi lehetővé 
a kötelezően elvégzendő hibaelhárítást.

e. Üzemviteli egyeztetés (történt-e vízforgalmakat befolyásoló 
beavatkozás, például a vizsgált zóna méretlen megtáplálása 
nyomáscsökkentőn keresztül stb.)

f. Hibakeresés

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A megfelelő adatstruktúrával felépített Excel-alapú vízmérleg-
számítási rendszer előnye abban rejlik, hogy az adatbáziskeze-
lés és az adatelemzés széles eszköztárát nyújtja anékül, hogy 
az üzemirányítási rendszerben olyan, egyébként már létező 
adatkezelési megoldásokat kellene leprogramozni, amelyek 
sok esetben „fapados”, rugalmatlan felhasználást eredményez-
nének, és/vagy nagyon drágák. Az Excel a vízmérlegelemzéshez 
szükséges eszközök széles palettáját tartalmazza, ezért ameny-
nyiben a feladat specifikus igényeinek megfelelő struktúrával 
felépített adatbázist sikerül kialakítanunk, akkor egy olyan esz-
közt kaphatunk, amely lehetővé teszi a bemeneti és a számí-
tott adatok együttes elemzését, tetszőleges statisztikai eszkö-
zök használatát, bármilyen jellegű adatösszevonást, összetett 
elemzések készítését, különböző paraméterek órás, napi (vagy 
tetszőleges időbeli felbontású) adatsorainak párhuzamosítását, 
összevetését pár kattintással, teljesen automatizált adatbetöl-
téssel és feldolgozással. Vagyis nem kell adatkinyeréssel, rend-
szerezéssel újabb és újabb időigényes – akár több órát igénybe 
vevő – elemzéseket készíteni egyetlen ellátási zónáról. Ez 28 el-
látási zóna esetén nem is tenné lehetővé a rendszer megfelelő 
felügyeletét.

Az órás felbontású Excel vízmérlegszámítási rendszer meg-
alkotása előtt automatikusan csak a SCADA-rendszer által kal-
kulált napi vízforgalomadatok álltak rendelkezésünkre. A na-
gyobb adatfelbontás elérése, a hajnali minimumok értékelése, 
a fogyasztási menetgörbék megadása és főleg az összetettebb 
adatelemzés csak időigényes adatletöltéssel és eseti jellegű 
elemzésekkel volt biztosítható. Rendszeresen keletkeznek 
olyan hibáink, amelyek az automatikusan leképezett napi (SCA-
DA-) vízmérlegadatokból még nem ütköznek ki, de a jellemzően 
1–5 m3/órás hozam túl nagy ahhoz, hogy akár csak a korábbi 20 
Ft/kWh villamosenergia-költség mellett megengedhető legyen 

Végezetül említést kell tennünk e törekvések vízbázisvédel-
mi vonatkozásáról is, hiszen az utóbbi évek csapadékhiánya és 
a beszivárgás szempontjából kedvezőtlen csapadékeloszlás a 
Tettye-forrás hozamának és a rétegvizes termelőkutak vízszint-
jeinek jelentős csökkenését eredményezte, még magasabbra 
emelve a kitermelt és hálózatba táplált víz értékét.
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Már az 1950-es években kutatások indultak 
ezen a területen, a 90-es évek végén meg-
jelent az első sakkszámítógép, majd 2017-
ben megalkotásra került az első humanoid 
robot, Sophie, aki szaúdi állampolgársággal 
rendelkezik. (Forrás I.)

Az 1. ábrán látható, hogy a mesterséges 
intelligenciát (röviden: MI) használhatjuk 
gépi fordításra, termékfejlesztésre, online 
vásárlásra, okoseszközökre és digitális asz-
szisztenciára. Ez utóbbiról fogok a dolgoza-
tomban írni. 

Nemcsak a világ, de hazánk is foglal-
kozik a témakörrel, hiszen Magyarország 
Digitális Jólét Programjában 2018. 10. 09-
én életre hívta a Magyarországi MI Koalí-
ciót, melynek egyik célja, hogy hazánk az 
MI-programok terén Európa élvonalába ke-
rüljön. (Forrás II.)

A virtuális asszisztensek ma már több 
helyen jelen vannak az életünkben. Az iPhone-tulajdonosok 
számára Siri, az Amazont használóknak Alexa és a Magyar Tele-
kom-előfizetőnek Vanda segíti a tájékozódást. Vanda az alábbi, 
2. ábrán látható folyamatokban hasznosul, 86 nyelven beszél, 
képes alkalmazkodni az ügyfelek egyediségéhez, részletes je-
lentéseket készít a munkájáról, és képes biometrikus azonosí-

tásra. (Forrás IV.) Vanda egyébként megvásárolható és egyedi 
igények szerint fejleszthető. Szűts (2018) szerint a chatbotok si-
kere nem garantálható minden területen, de az ügyfélszolgála-
tokon például eredményes. (Forrás V.) Ez az ügyfélszolgálat egy 
új piacot létrehozó diszruptív szolgáltatásinnováció, mert ez egy 
olyan termék, amely új lehetőségeket kínál a felhasználóknak.

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

SIRI, VANDA 
és a többiek

KAPOSVÁRI
ZSUZSANNA
FEJÉRVÍZ ZRt. 
gazdasági főosztályvezető

kaposvarizs@fejerviz.hu

KIVONAT  A mesterséges intelligencia napjaink 
természetes része. Egy-egy filmben már természe-
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1. ábra: Az MI használata 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201019PHT89619/20201019PHT89619_original.jpg. 
Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás XIV.)
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és elveszik, hanem egyenesen felértékelődik, 
hiszen a komplexebb ügyeket is el kell tudni 
intézni valakinek, és ennek a valakinek olyan 
személynek kell lennie, aki megfelelő kompe-
tenciákkal rendelkezik.

Az online kereskedelem alakulása a 3. áb-
rán láthatóan a világon is és Magyarországon 
is felfelé ívelő tendenciát mutat. Nyilván en-
nek egyik fő oka a pandémia megjelenése. 

Ez azt jelenti, hogy otthonról rendelünk, 
kevesebbet utazunk, a környezetünket kímél-

jük. A járvány megjelenésével és az online csatornák térnyeré-
sével a környezetszennyezés csökkent. Ahhoz viszont, hogy az 
online vásárlás működjön és sikeres legyen, szükség van virtu-
ális eszközökre, például chatbotokra. Elmondható, hogy a világ 
változásai (modernizáció, globalizáció, pandémia) mindenkép-
pen elősegítették az online világ és ezen belül az online vásárlás 
térnyerését, így minden valószínűség szerint a virtuális vásárlá-
sokhoz igény mutatkozik a virtuális asszisztensekre.

Az utazás csökkent, azonban a helyhez kötöttség nőtt. Élet-
terünk beszűkült, a legtöbb kommunikáció az online térben 
zajlik. Sajnos ez az egészségünk szempontjából nem túl pozi-

Minden bizonnyal korosztályfüggő, hogy a társadalom hogyan 
fogadja el, hogy amikor felhívja a Telekom ügyfélszolgálatát, 
Vanda, a robot jelentkezik be, és megkéri, hogy egyszerűen, pár 
mondatban mondja el, hogy mit szeretne. 

Bizonyos helyzetekben, például pandémia idején fontos, 
hogy otthonról is nagyon sok mindent el tudjunk intézni rövid 
idő alatt, így megjelenik egy igény arra, hogy az ügyfélszolgá-
latok elérhetők legyenek. Ehhez a cégeknek vagy megfelelő 
humánerőforrás-állományt kell biztosítani, vagy pedig be kell 
vetni a modern technológiát, a virtuális asszisztenst. Snell 2019-
es cikkében arról ír, hogy a Gartner előrejelzései szerint 2020-ra 
az ügyfelekkel folytatott interakciók nagyjából 85%-át emberi 
beavatkozás nélkül kezelik majd. (Forrás IX.) A chatbotok inno-
vációja a fluid és az átmeneti fázis határán van, mert már sokan 
használják ugyan, de még nem terjedt el ténylegesen, többféle 
dizájn létezik, és vannak sikeres termékáttörések. 

Én azt gondolom, lassan elfogadottá válik e robotok létezé-
se, hiszen számos előnnyel járnak. Viszont felvetődik a prob-
léma, hogy a maradék 15% bonyolultabb ügynél szükség van 
emberi ügyfélszolgálatosra, sőt mivel a nem sablonos ügyek 
maradnak az ügyfeleseknél, ezért igen jól képzett ügyfelesekre 
van szükség.  

A fenti gondolatsor számomra azt jelenti, hogy a chatbotok 
megjelenésével az ügyfélszolgálati munka nemhogy  leértékelőik 

tív. A bezártság, a karantén, az egészségügy leterheltsége és a 
betegségek veszélye negatívan befolyásolja általános egészsé-
gi állapotunkat. Azonban ezen a területen (Lechner Tudásköz-
pont Egészségügyi és Megelőzési Minisztérium) is megjelenik 
a virtuális asszisztens, méghozzá Virtuális Orvos elnevezéssel 
chatbotszolgáltatás formájában. (Forrás XI.) Mivel nem tudunk 
orvoshoz jutni, így kénytelenek vagyunk telefonon vagy online 
segítséget kérni. Látható, hogy ezen a téren is használhatóak a 
virtuális chatbotok. 

Kontor és társai (2020) szerint egy 2018-as tanulmányban 
kifejtik, hogy az angol online kiskereskedelmi cégek 23%-os nö-
vekedése mögött a chatbot-technológia bevezetése áll. (Forrás 
VII.) Ez azt jelenti, hogy a vevők szívesebben vásárolnak úgy, ha 
tudnak kérdezni, ha segítséget kapnak, vagy ha a kereskedő fo-
lyamatosan elérhető. Ezen igények megteremtésére is felhasz-
nálható a chatbot. 

Agárdi (2018) szerint a kereskedőknek nem feltétlenül az 
áruválasztékra kell koncentrálniuk, hanem a problémameg-
oldásra és a tanácsadásra, ehhez pedig kiváló segítséget nyúj-

tanak a virtuális asszisztensek. (Forrás VIII.)
Az egyedi igények megjelenése és ezzel 

párhuzamosan a bezártság megléte miatt 
nagyon fontossá vált a folyamatos rendel-
kezésre állás és az igények kielégítése. 

Egy másik lényeges pont a vásárlók szo-
kásainak követése, felmérése, statisztikai 
adatok készítése. A dolgozat első részében 
részletezettekre visszautalva, Vanda képes 
adatokat gyűjteni, jelentéseket készíteni, 
információt adni a tulajdonosa részére, és 
persze nem utolsósorban folyamatosan 
tanul. 

A kereskedelmi rendszerek alapvetően 
a fentiek miatt elindultak a virtuális irányba. Már nem feltét-
lenül azon kell gondolkodni, hogy marketingszempontból 

melyik polcra helyezze a kereskedő az árut, azon viszont min-
denképpen, hogy alkalmaz-e 24 órában rendelkezésre álló chat-
botot, és az online felületen milyen tartalmi elemeket használ. 

2. ábra: Vanda, a Telekom virtuális asszisztense
Forrás: https://www.t-systems.hu/vanda. Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás IV.)

3. ábra: Az e-kereskedelem aránya
 Forrás: https://szinte.hu/2019/12/09/magyar-e-kereskedelem-2020/. 
Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás III.)
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hogy egy robot vagy program képes a biometrikus azonosításra. 
Amennyiben ez elterjed, már az arcunk, a fülünk vagy az ujjle-
nyomatunk alapján is tudni fogják, kik vagyunk, mit vásárolunk, 
mit beszéltünk a chatbottal, milyen hangszínnel, milyen a han-
gulatunk, honnan hová megyünk. Ezeket az adatokat ki és mire 
fogja használni a jövőben? 

A kérdéssel az Európi Unió is foglalkozik, méghozzá az úgy-
nevezett Fehér Könyvben. 

„A mesterséges intelligencia fogalommeghatározásának va-
lamennyi új jogi eszközben kellően rugalmasnak kell lennie ah-
hoz, hogy alkalmazkodjon a műszaki fejlődéshez, ugyanakkor 
elég pontosnak is, hogy biztosítsa a szükséges jogbiztonságot.” 
(Forrás X.)

Reméljük, hogy a jövő nem negatív irányban fog haladni 
ezen a téren, hanem inkább előnyök, javító, gyógyító műveletek 
indulnak el, és nem a visszaélés, illetve a materiális javak meg-
szerzésének célja fogja irányítani ezeket a folyamatokat. 

A chatbotok és a virtuális asszisztensek világa nagyon fog-
lalkoztat. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy az emberi 
értékek nem veszhetnek el, és bármennyire is teret nyer a vir-
tuális világ, akkor sem szabad az érzelmeket, az empátiát, a hu-
mort vagy a szeretet elhanyagolni az életünkben. Látható, hogy 
az online kereskedelem teret nyer, hogy globálisan egy irányvál-
tás van folyamatban a kereskedelem és a szolgáltatások terüle-
tén, hiszen a modern társadalom és a pandémia mind-mind ez 
irányba terelik a folyamatokat. 

Ahhoz, hogy a virtuális világ kényelmes legyen a felhaszná-
lók számára, szükség van virtuális chatbotokra. Egyre több cég 
él ezzel lehetőséggel, és igyekszik minden igényt kiszolgálni ál-
tala a nap 24 órájában. Óriási előny, hogy a technológiai fejlő-
déssel a chatbot folyamatosan tanul és fejlődik, egyre több do-
logra képes. Nemcsak tájékoztatni tud, de igényeket is felmér, 
vagy elad. Véleményem szerint azonban legyen ez a fejlődés 
bármennyire gyors, az emberi tényező nem zárható ki a rend-
szerből, legyen szó ügyfélszolgálatról vagy orvosról. 

Az egyedi problémák, a bonyolultabb kommunikációt igény-
lő helyzetek, az érzések, vágyak valódi közvetítése nem képzel-
hető el humán jelenlét nélkül. 

Egy nagyon érdekes külföldi cikkben Skjuve és társai (2021) 
azt kutatták, hogy milyen kapcsolat van a chatbotok és az em-
berek között. Az újabb társalgási chatbotokon végzett kutatá-
sok, mint az Alexa, a Siri és a Google Assistant, vegyes bizonyíté-
kokat mutattak a kapcsolatfejlődésre vonatkozóan, de például 
az is elmondható, néhány felhasználó barátként vagy családtag-
ként írja le a már korábban említett Alexát. (Forrás XII.) Érdekes, 
hogy a mai társadalom egy része már szinte online éli meg a 
kapcsolatait, a virtuális térben létezik, egy másik réteg kényte-
len alkalmazkodni, de igénye van a személyes kapcsolatokra. 

Én úgy vélem, lassan-lassan a két csoport nézetei összeér-
nek, hiszen a pandémia miatt mindannyian kénytelenek leszünk 
virtuálisan is kapcsolatot tartani, megélni annak minden jó és 
rossz oldalát. Ahogy erre utal az is, hogy az emberek egy része 
képes családtagnak tekinteni Alexát, ami azt jelenti, hogy előbb 
vagy utóbb a virtuális chatbotokat is „befogadjuk” magunk közé. 
Horváth (2020) szerint a fejlődés iránya tehát nem pozitív vagy 
negatív, hanem a valós életből átkerül a digitális térbe, „amely 
újfajta szociális, társadalmi és individuális megközelítéseket fog 
szükségszerűen okozni”. (Forrás XIII.)

Ez azt jelenti, hogy az emberi kapcsolatok átalakulása is el 
fog indulni, vagy már elindult, melyhez a virtuális asszisztensek 
csatlakozni fognak. Az, hogy melyik chatbot milyen mértékben 
vesz részt az életünkben, és mennyire tudunk kapcsolatot épí-
teni, függeni fog attól, hogy milyen termékkel vagy szolgáltatás-
sal függ össze, ez milyen szerepet játszik az életünkben, és a 
chatbot tulajdonosa mennyire fejleszti fel az asszisztenst. 

„Egyes olvasatok szerint a chatbotok idővel felveszik majd az 
emberek kommunikációs stílusát és mintázatait oly mértékben, 
hogy a felhasználók nem tudják majd megkülönböztetni őket az 
emberektől.” (Forrás VI.)

Számomra nagyon érdekes kérdés, hogy ez az előző mon-
datban leírt kor eljön-e. Én hiszem azt, hogy az alapvető emberi 
értékek és tulajdonságok nem utánozhatók, pótolhatók. Ameny-
nyiben így lenne, akkor mi, emberek is helyettesíthetők lennénk. 
Bár a mai kor velejárói a mesterséges intelligencia, a robotok és 
a chatbotok, és ezt véleményem szerint a legtöbb ember el is 
fogadja, azonban úgy gondolom, van abban valami félelmetes, 

Azt gondolom, hogy a virtuális világ felé mozdulás mindany-
nyiunkát érint, és remélem, hogy ez elindít egy olyan folyamatot 
is, amelyben az emberi jelenlét egy része bizonyos okok miatt 
felértékelődik. Nagyon fontos lenne, hogy lássuk, melyek azok 
az értékek, amelyek csak az embereknél vannak jelen, és tudjuk, 
ezek megtartása a jövőnek is szükségszerű. 

UTÓSZÓ 
A víziközműszektor számára is elkerülhetetlen a digitális tér 
fejlődése, a mesterséges intelligencia bekúszása a mindennapi 
életbe. Tudomásom szerint néhány vízmű már foglalkozik a té-
mával. Az én gondolataim alapján elképzelhető lenne egy közös, 
a vízműveket kiszolgáló virtuális asszisztens létrehozása, mely 
kezdetben az egyforma folyamatokra (elsősorban a törvény 
és a kormányrendelet által meghatározott közös szabályokra) 
épülne. A kezdeti tanítási séma így egyértelmű lenne, majd ké-
sőbb a szolgáltatók a sajátosságaikkal is felruházhatnák az „új 
kollégát”. A szolgáltatók honlapjain jelen lehetne az ügyfeles 
chatbot, aki egyszerű kérdésekre válaszol, segítve ezzel az ügy-
félszolgálatok munkáját. 

Véleményem szerint a megkeresések egy kisebb részét – 
nagyjából 20%-át – kezdetben le tudná fedni az asszisztens, de 
természetesen minél többet tanulna, ez a szám annál maga-
sabb lenne. A robot a kollégáktól tanul, figyeli a kommunikációt, 
a mindennapi eseteket. Számos egyedi ügyünk van, és azt gon-
dolom, a felhasználók kérései, kérdései sem mindig egyértel-
műek, a szektor sok specialitást tartalmaz, ez egy mesterséges 
intelligencia számára időnként kihívást jelentene. 

Úgy tudom, a chatbot megalkotása általában jelenleg pá-
lyázati forrásból vagy K+F-fejlesztésből valósul meg a legtöbb 
esetben, és hosszú időt igényel. Az emberi erőforrás kiváltása 
a szektorunkban kezdetben csak részben lenne lehetséges, in-
kább hosszú távon tudom elképzelni, hogy a virtuális munka-
társ ki tudna váltani élő munkaerőt, sok-sok tanulás és a fel-
használók általi elfogadást követően. 

Talán nem is annyira probléma, hogy ez egyelőre így van, mert 
hiszek abban, hogy a vállalatok egyik legfőbb értéke a humánerő-
forrás-állományban és az általuk felhalmozott tudásban rejlik. 
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büszkék vagyunk. Fontosnak tartom megemlíte-
ni, hogy egy kötött pályán is vannak megfelelő 
módszerek és lehetőségek, amelyekkel, ha nem 
is kellő intenzitással, de step by step lehet halad-
ni. Mindennek az alfája és ómegája a szakterü-
lettel szembeni elfogadottság, a stratégia üzleti 
partneri viszony és a vezetői támogatottság. Ter-
mészetesen esetünkben is vannak mélypontok, 
folyamatosan fejlesztendő területek, ugyanak-
kor rengeteg a kitörési pont és a potenciál.

Az első reformunk, ha fogalmazhatok így, hogy átalakítottuk a 

toborzási stratégiánkat, ebben szakítottunk a hagyományos hirdeté-

si csatornákkal, felkutattuk azokat a fórumokat, amelyekkel tényle-

gesen azt a célközönséget tudjuk elérni, akik számunkra potenciális 

jelöltek lehetnek. Mindennemű nyomtatott sajtóhirdetést felszámol-

tunk, és nyitottunk az online hirdetési platformok irányába. Elsőd-

leges csatornaként a DRV-s Facebook-oldalunkat használtuk, amely 

akkoriban „épült”, és a csatlakozók, követők száma is alacsony volt. 

Együttműködést kötöttünk álláskereső portálokkal, illetve tovább-

fejlesztettük az akkor már működő Karrierportálunkat, amely által 

mérhetővé és kimutathatóvá tettük a toborzással és a kiválasztás-

sal összefüggő folyamatainkat. Visszatekintve drasztikusnak találom 

a változást, mert nem volt átmenet, egyik napról a másikra történt. 

Természetesen az átállást széles körű piaci benchmark (elérési esé-

lyek, régiós lefedettségek, online platformok felhasználói közösségei 

stb.) előzte meg, de a bizonytalansági faktor ott lógott a levegőben. 

A döntés sikerességét támasztja alá, hogy a hirdetésekre fordított 

A kiindulópont – amit fordulópont-
nak is nevezhetnénk
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
életében az elmúlt évek kifeje-
zetten mozgalmasak voltak HR-vonatkozásban is, ha dátumhoz 
kellene kötnöm, akkor 2017–2018 volt a fordulópont. Akkoriban 
olyan gazdasági és munkaerőpiaci változások mentek végbe or-
szágos szinten, melyek számunkra is indokolttá tették egy más 
jellegű működési modell felállítását. Kiemelt fókuszterületként 
tekintettünk a toborzásra és kiválasztásra, a munkaerő-megtar-
tásra, a munkáltatói márkaépítésre és a költségtakarékos mű-
ködésre. Mindemellett megjelent a HR-digitalizáció, azaz az ada-
talapú humánerőforrás-működés előszele. Ekkor már a szakmai 
és vállalatvezetési elvárásokban kezdett kibontakozni a HR-rel 
szembeni stratégiai üzleti partneri működési modell, amelyet, 
ha még akkor nem is kellő proaktivitással, de kellően asszertív 
formában próbáltuk érvényesíteni. A társaság vezérigazgatója, 
Volencsik Zsolt a megváltozott HR-működési modellnek megfele-
lő struktúrát, illetve az akkor korántsem elterjedt gyakorlatok ki-
alakítását és bevezetését teljes mértékben támogatta, ami nélkül 
nem érhettük volna el azokat az eredményeket, amelyekre most 

2022-ben ágazatunkban a munkaerő-megtartás 
és -utánpótlás kérdése kiemelt szerepben van, és 
kiemelten kezelendő feladat – minden szolgál-
tató számára. Ahány ház, annyi szokás, tartja a 
mondás. Miután körülnéztem, olvasgattam, és 
beleástam magam a témába, feltűnt, hogy a DRV 
Zrt. egy picit más irányt talált, mint ahogyan 
régebben a témát kezelte, és – ahogy elnéztem 

– talán a többiektől eltérő platformokon is kom-
munikál és építi a szervezetet, ezáltal pedig a 
víziközmű-ágazatot is. 

Leültünk beszélgetni Nagy Attilával, a DRV 
Zrt. humánerőforrás-vezetőjével, és elindultunk 
az alapoktól, megnéztük az irányokat, azt, hogy 
milyen mérföldkövek és gátló tényezők voltak a 
haladásuk útján, valamint kitértünk arra is, hogy 
hova tovább…

Érdekes adatok, információk, meglepő té-
nyek – és a végére az én egyik kedvenc idézetem, 
Attila szájából, csak hogy kerek legyen minden 
történet.

AKTUÁLIS

Kihívással teli mindennapok 
– hogyan lehet sikeres egy új irány 
a HR területen?

KREITNER KRISZTINA 
a MaViz PR- és
marketingmenedzsere

kreitner.krisztina@maviz.org

Nagy Attila, 
DRV Zrt. 
Humánerőforrás-vezető
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költségeink harmadára estek vissza, és a kiválasztással kapcsolatos 

mutatóink is rendre egyre jobb eredményt mutattak. 

Az egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatóként nyilván folyama-
tosan szükségetek van friss munkaerőre, a fluktuáció is egyre na-
gyobb, a „nagy öregeket” igazi kihívás pótolni – talán nem is lehet. 
Van erre is megoldás, vagyis inkább az a kérdés, hogy ezt meg 
lehet-e oldani valahogyan?

Évente 150-160 pozíciót hirdetünk meg, amelyre átlagosan 
6-10 fő jelentkezik. Általános tendencia, hogy a fizikai munka-
körök esetében kevesebb a jelentkező, de ez függ az adott me-
gyétől és régiótól is. Jelenleg egy-egy fizetett Facebook-hirdetés-
sel (~10.000 Ft) hozzávetőlegesen 15-20 ezer felhasználót is el 
tudunk érni, működési területre, érdeklődési körre, iskolázott-
ságra és akár nemre és korra megcélozva. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy csak azoknak az üzenőfalán jelenik meg a hirdetés, 
akikén mi szeretnénk. Karrierportálunk felhasználói adatbázisa 
meghaladta az 1000 főt, így bizonyos pozíciókat saját adatbá-
zisunkból is be tudunk tölteni. Hírleveleket küldünk a releváns 
pozíciókról az adatbázisunkba regisztráltaknak, így az egyirányú 
kommunikáció folyamatos. Most már a LinkedIn-közösségünk is 
épül, amely a fehérgalléros pozíciók betöltésében nyújt támo-
gatást. Társaságunknál az onboarding (integráció) már az állá-
sajánlat elfogadása és a belépés közötti időszakban megkezdő-
dik. Ebben az időszakban a Karrierportálunk olyan tájékoztató 
és információs e-maileket küld automatikusan az új belépőnek, 
melyek elősegítik a beilleszkedését.

Minden egyes social media platform kiválóan alkalmas a to-
borzás mellett a munkáltatói márkaépítésre és a víziközmű-tár-
saságok társadalmi szerepvállalásának, fontosságának a felhívá-
sára. Erre szintén folyamatosan és nagy hangsúlyt fektetve indít 
kampányokat az Igazgatási és Kommunikációs Osztály. 

A munkáltatói márkaépítést is teljesen új alapokra kellett he-
lyeznünk. Amennyiben egy szervezeti imázs magasan értékelt a 
közvélemény szintjén, úgy általánosságban a potenciális mun-
kavállalók is pozitív véleménnyel vannak a társaságról, ami által 
az könnyebben válik a munkavégzés szempontjából kívánatos 
lehetőséggé. Célunk, hogy folyamatosan jelen legyünk a közös-
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inkább stratégiai partner szerepet betöltő humánerőforrás-me-
nedzsmentnek ez idáig is kulcsfeladata volt a foglalkoztatással 
összefüggő eredményes, innovatív megoldások alkalmazása, de 
a Covid–19 megjelenésével hatványozódott a válságmenedzs-
menttel összefüggő működési szerepe.

Visszatekintve: az elmúlt évek igencsak mozgalmasak vol-
tak munkaerőpiaci szempontból, mondhatni, már fojtogatta 
a magyar gazdaságot a munkaerőhiány, ennek köszönhetően 
folyamatosan és nagy ütemben emelkedtek a bérek és a mun-
kavállalók érdekérvényesítő képességei is. Ahogy az utóbbi pár 
évet, úgy 2020–2021-et is az egyre radikálisabb munkaerőhiány 
jellemezte, mely a térségi átlagon belül Magyarországon volt a 
legmagasabb. Ez a tendencia két fő okra vezethető vissza, az 
öregedő társadalomra és a kivándorlásra, amelyek folyama-
tosan fennálló problémák. A kialakult trend alapján jól megfi-
gyelhető, hogy a technológiai fejlődés, a foglalkoztatási formák 

ségimédia-felületeken, és olyan kampányokat indítsunk, ame-
lyek a fiatalokat is képesek megszólítani. 2018-tól folyamatosan 
készítünk olyan kisfilmeket és fotókampányokat, amelyekkel 

– reményeink szerint – kitűnünk a tömegből. A pandémia előtti 
időszakban rendszeresen kitelepültünk a közép- és felsőokta-
tási intézmények nyílt napjaira, pályaválasztási eseményeire és 
egyéb rendezvényeire. Mindezt egy átfogó szemléletformáló és 
bevonzást elősegítő projekt keretein belül tettük. 

A megváltoztatott humánpolitikai gyakorlatok kihatással vol-
tak társaságunk megtartóerejére is, amit a munkaerő-forgalom 
mutatói támasztanak alá. Itt talán érdemes kiemelni a kilépő-
forgalom mértékét, amely folyamatosan csökken, 2021-ben már 
csak 7,7% volt, a munkaerő-forgalom pedig 16,1%.

Stratégiánk része, hogy kiemelten foglalkozunk a munkaválla-

lói elégedettséggel és elkötelezettséggel, amelyet minden évben meg 

is mérünk. 2021-ben a DRV Zrt. munkavállalóinak elkötelezettségi 

szintje 64% lett, amely 4%-kal magasabb, mint a magyar átlag, és az 

előző évekhez képest is növekedést értünk el.

KORONAVÍRUS – az a téma, amely mellett amúgy sem me-
gyünk el szó nélkül 2 éve – itt is megemlítendő, sőt nemcsak 
megemlítendő, hanem – véleményem szerint – sarokpont-
ja volt a humánerőforrás-politikának is, és meghatározó 
eleme nekünk, hétköznapi dolgozóknak is minden szinten, 
minden napunk minden tevékenységében. 

A világban 2020-ban megjelenő koronavírus alapjaiban ren-
gette és változtatta meg a munka világát, a mindennapi stan-
dard foglalkoztatói gyakorlatok a kényszer hatására átalakultak, 
felszakította azokat a mélyen beágyazott vállalati kulturális ele-
meket, amelyeket egy normál működési rendben csak hosszú 
idő után értek volna el piaci szereplők. Egyesek szerint az elmúlt 
év olyan „digitális boom” volt, amely csak 5-10 év alatt alakult 
volna ki, továbbá a helyzethez igazodó válságmenedzsmenti 
foglalkoztatási formák megjelenését eredményezte. Az egyre 

megváltozása, a munkahelyi egyenlőtlenségek, valamint a ge-
nerációs különbségek is óriási kihívás elé állítják a szervezete-
ket. Fókuszterületté vált a megtartás, a munkavállalói jóllét és 
a munkavállalók motiválása, amely mind önmagában is komoly 
feladat, és a résztvevők más-más módon próbálnak reagálni a 
kialakuló helyzetekre. HR-szempontból komoly kihívást jelent, 
hogy a munkavállalók bevonzására, megtartására a foglalkoz-
tatók olyan rendszerszintű programokat építsenek, amelyek 
elősegítik a hosszú távú munkavállalói elégedettséget és a haté-
kony munkavégzést.

Társaságunk a pandémia alatt is figyelmet fordított kollégái 
elégedettségére és elkötelezettségére, amelyre külön projekt 
indult. A projekt elsődleges célja volt a Covid–19 szervezetre 
gyakorolt hatásainak feltérképezése, különösképpen az intéz-
kedések által kiváltott munkavállalói elégedettségre és elköte-
lezettségre a home office-ban foglalkoztatott kollégák körében. 
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Az összesített dimenzióalapú eredmények jól tükrözik, hogy 
a meghozott intézkedések kedvezően hatottak a munkavállalói 
elégedettségre. 

A pandémia magában hordozta a változást az atipikus foglal-
koztatási formák tekintetében, így Társaságunk esetében is. Az 
időszakos hibrid foglalkoztatás eredményeit elemezve, a normál 
működési rendben végbement pilotidőszakot követően a Társa-
ság bevezette szabályozott körülmények között a home office 
munkavégzés lehetőségét, amely tovább növelte az elégedett-
séget és a DRV Zrt. munkaerőpiaci vonzóságát.

A trendek meghatározzák az életünk minden területét, legyen 
szó éppen a divatról, a főzésről, a diétáról vagy a munkaerőpi-
acról. Ugye minden évben a HR-konferencián előadások garma-
dája szól arról, hogy mit és hogyan csináljunk, vagy éppen hogy 
mit és hogyan NE csináljunk… Érdekes kérdés, hiszen ez is olyan 
dolog, mint a világ. Folyamatosan változik: velük, körülöttünk, 
miattunk. Tehát a kulcs, hogy nekünk is folyamatosan változni, 
változtatni kell vagy kellene…

Mondhatnám, hogy nincs új a nap alatt, az elmúlt évek ha-
tásai és munkaerőpiaci mozgásai megerősítik azt a tényt, hogy 
változni kell, változni szükséges! Jelenleg már nem a tehetsé-
gekért folyik a harc, hanem a létszámért. Szembe kell néznünk 
azzal, hogy olyan hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai válto-
zások korát éljük, amelyekre preaktív módon nagyon nehéz 
reagálni. Nincsenek jól bevált sztenderd foglalkoztatói gya-
korlatok, nincsen olyan működési modell vagy vállalati kultúra, 
amely egyformán adna választ és megoldást minden területre, 
különösen igaz ez a foglalkoztatáspolitika területén. A tények-
ből kiindulva azt látjuk, hogy a foglalkoztatási ráta növekszik és 
a munkanélküliségi ráta csökken, ahogyan a gazdaság „magára 
talál”. 

Ray Kroc a McDonald’s sztori című könyvében úgy fogalma-
zott: „Nem hiszek a »nagy megoldások« eszméjében. Sokkal inkább 

abban, hogy az egyes alkotóelemek teszik ki az egészet. Én is a kis 

részletek kidolgozásától haladok az egész felé, és nem lépek addig 

felfelé, amíg az apró alkotórészeket nem tökéletesítettem. Számom-

ra ez tűnik hatékonyabbnak.” Az egyéni szintű változás alkotó-

elemei a kompetenciákban rejlenek. A változó világ más jellegű 
vezetői kompetenciák fejlesztését is igényli. Felértékelődtek a 
humán (soft) tényezők, mint például az érzelmi intelligencia, a 
kommunikáció, az együttműködés, a motiváció és a kapcso-
latrendszerek. A humánus szemléletmód már nem személyes 
beállítódás kérdése, hanem az eredményesség alapja. Az IBM 
Institute for Business Value 20212 elején több mint 3000 felső 
vezetővel (26 országban, 30 különböző iparágból) készített in-
terjút, ahol arra keresték a választ, hogyan lehet a járványt köve-
tő üzleti életben megfelelően érvényesülni. A tanulmány egyik 
legizgalmasabb része az, ahol összehasonlították a „felülteljesí-
tő” szervezeteket az „alulteljesítőkkel”.

A „felülteljesítők” 5 kulcsstratégiában bizonyultak érezhető-
en progresszívebbnek a versenytársaikhoz képest. Fontos sze-
repet játszik a(z)

• tudatos technológiai és digitális átállásra való képesség,
• üzleti együttműködések erősítése,
• vezetői felkészültség,
• ám a legtanulságosabb faktor a munkavállalókhoz való hoz-

záállásban mutatkozott.

Míg az alulteljesítők mindössze 39%-a, addig a felülteljesítő 
szervezetek 77%-a (tehát kétszer annyi) támogatja kiemelten a 
munkavállalói jólléti intézkedéseket, megnyitva a szervezeti for-
rásokat a testi-lelki töltődések előtt, még akár a rövid távú profit 
beáldozása árán is. A számok pedig őket igazolták! 

A job hopping kifejezéssel is egyre többet találkozhatunk, de 
ha a kifejezéssel nem is, a jelenséggel biztosan. Főleg a fiatalabb 
generációra jellemző, hogy egyik munkahelyről ugrálnak a má-
sikra, és hogy nem a céghez vagy a vállalathoz lojálisak, hanem 
az adott közösséghez vagy vezetőhöz. Ágazatunkra jellemző, 
hogy a korfa öregszik, a fiatalokat nehéz bevonzani és megtar-
tani. Ezért is van kiemelt jelentősége a munkavállalói jóllét és a 
munka-magánélet egyensúlyának megteremtésének. A gazda-
ság újraindulásával a látens fluktuáció (veszélyhelyzet alatt ho-
zott döntés a távozásról) valóságos fluktuációvá vált, és lassan 

2 IBM Institute for Business Value: 2021 CEO Study: Find your essential

A KSH adatai alapján a 2021. szeptember és november kö-
zötti időszakot alapul véve a 17–74 éves foglalkoztatottak 
esetében 70 ezerrel vállaltak többen munkát, mint a 2020-
as év azonos periódusában, így a vonatkozó időszakban 
összesen 4. 687.000-en aktívak a munkaerőpiacon. A mun-
kanélküliségi ráta 2021. szeptember és november között 
1%-kal csökkent a 2020-as év azonos időszakához képest, 
számszerűsítve 25.000 fővel. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat (NSZF) frissen közölt adatai alapján 2021 decem-
berében 238.700 fő keresett munkát, amely 52.000-rel 
kevesebb, mint egy évvel korábban. Fontos megvizsgálni, 
hogy milyen kivándorlási és bevándorlási trend uralkodik 
Magyarországon munkavállalás tekintetében. Az NSZF kö-
zölt adatai alapján 2015 és 2020 között a Magyarországon 
munkát vállaló külföldiek száma jelentősen nőtt: míg szá-
muk 2015-ben és 2016-ban majdnem 17 ezer fő volt, 2019-
re megközelítette a 70 ezret, majd 2020-ra bő 36 ezerre 
mérséklődött – de ebben már benne lehet a koronavírus 
hatása. Az is megfigyelhető, hogy a külföldön munkát vál-
laló magyarok száma is jócskán elmarad az előző évek átla-
gától. A legfrissebb felmérések alapján mintegy 35 ezerrel 
kevesebben vállalnak külföldön munkát, mint 2019-ben. 
Mindeközben a 2021. év végi adatok azt mutatják, hogy 
a 2020. I. negyedévi mélyponthoz képest az üres álláshe-
lyek száma 2021. III. negyedévében 39%-kal magasabb volt, 
közel 81 ezerre nőtt, és a két évvel korábbi, járvány előtti 
értéket 2,9%-kal meghaladta. 1 Mindez azt igazolja, hogy a 
munkaerőpiaci verseny turbulens módon fokozódik az ér-
tékes munkaerőért, és azok a gazdasági szereplők lesznek 
a győztesek, akik képesek a folyamatos megújulásra és vál-
tozásra. El kell rugaszkodni az hagyományoktól és a múlttól, 
és mind szervezeti, mind egyéni szinten kritikus pont a vál-
toztatások pozitív irányú megértése, megélése.

1 KSH-adattartalom
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 Arra törekszünk, hogy a céltérképen szereplő célok mind-
egyikére olyan akciótervet indítsunk, amellyel képesek leszünk 
eredményesen támogatni a szervezeti célok megvalósulását. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi projektek kerültek elindí-
tásra társaságunknál:
1. Munkahelyi szocializációs mentorprogram kialakítása és 

bevezetése a vállalati gyakorlatba és kultúrába. (A program 
célja, hogy olyan rendszerszintű folyamat kerüljön kialakí-
tásra, amely eredményesen támogatja az új belépő munka-
vállalók integrációját.)

2. Munkáltatói gondoskodó szervezet koncepciójának kialakí-
tása. (Olyan megoldások kidolgozása, amelyek túlmutatnak 
a korábban megszokott cafeteriaelemeken, és a munka-
társak mentális és fizikai egyensúlyának teljes körű megte-
remtésére irányulnak, továbbá olyan elégedettséget növelő 
vagy fenntartó programok bevezetése a cél, amelyek mun-
kavállalói jóllétet eredményeznek.)

3. Komplex kompetenciafejlesztő program kialakítása és mű-
ködtetése vezetői és beosztotti szinten. (A hároméves prog-

visszatérünk a „normál” állapothoz, sőt, ahogyan már kitértem 
rá, fokozódik a verseny. 

2022-ben szerintem napról napra újabb kihívásokkal találko-
zunk, ahogy látjuk, a verseny tényleg fokozódik, de tartjátok a 
lépést. Van még tovább? Lehet folyamatosan megújulni? Milyen 
célokat lehet 2022-ben kitűzni HR-oldalon egy víziközmű-szol-
gáltatónak? 

2021. január elsejétől az újonnan megalakult Nemzeti Víz-
művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NV Zrt.) gyakorol-
ja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
az állami tulajdonú víziközművek felett. A regnáló Nemzeti Víz-
művek Zrt., a korábbi tulajdonosi humánerőforrás-gazdálkodási 
irányelvvel összhangban, az elsődleges projektportfólió része-
ként határozta meg a regionális víziközmű-társaságok közös hu-
mánerőforrás-gazdálkodási stratégia megalkotását. A stratégia 
kialakítása során közösen határoztuk meg azokat a stratégiai cé-
lokat, amelyeket el szeretnénk érni, ezzel egyúttal kijelöltük azo-
kat a területeket, amelyekkel akciótervszinten foglalkozni kell. 

A regionális víziköz-
mű-társaságok humánerő-
forrás-gazdálkodási straté-
giai célrendszere a stratégiai 
céltérkép szerint épül fel. A 
térkép megjeleníti az egyes 
stratégiai célkitűzések kö-
zött lévő ok-okozati össze-
függéseket, és megmutatja, 
hogy a szervezet miképpen 
teljesítheti küldetését, érhe-
ti el jövőképét.

Az alábbi célok operatív 
akcióterv szintű megvaló-
sítására kiemelt hangsúlyt 
fektet a társaság vezetősé-
ge, valamint a humánerő-
forrás-gazdálkodás szakte-
rület.

ram célja egy kiegyensúlyozott vezetői és munkatársi kom-
petenciákkal rendelkező magatartás meghonosítása, mely 
segítségével a Társaság rugalmasan tud reagálni a változó 
környezeti és munkaerőpiaci hatásokra, továbbá nagyban 
hozzájárul a munkavállalói elégedettség, elkötelezettség és 
a munkaerő-megtartó képesség növeléséhez.)

4. Kiterjedt gyakornoki program bevezetése, működtetése. 
(Célunk a szakmai gyakorlatos hallgatók/diákok fogadásá-
ra egy hatékony és irányított folyamatrendszer kialakítása, 
melynek segítségével kihasználjuk a benne rejlő munkavál-
lalói utánpótlás lehetőségét.)

5. HR-folyamattámogató informatikai felület (Human Resour-
ce Service Center) fejlesztése és bevezetése. (A projekt célja, 
hogy olyan program kerüljön kifejlesztésre és bevezetésre 
a vállalati gyakorlatba, amely hatékonyan támogatja a szak-
területek által igényelt és bejelentett HR-tevékenységeket, 
mindezt úgy, hogy a papíralapú működést minimálisra csök-
kentjük.)

6. DRV-app – DRV Online Kommunikációt és Oktatást Segítő 
Applikáció. (Egy olyan applikáció, amely sokkal több egy 
belső kommunikációs eszköznél. Támogatja az elkötelező-
dést, a szervezeti tanulást, ugyanakkor megoldást nyújt a 
számítógépes munkaállomással és/vagy e-mail-címmel nem 
rendelkező, különböző helyen dolgozó kollégák elérésére 
is, hiszen általa egyenesen a munkatársak okoseszközeire 
lehet küldeni azonnali üzeneteket egyszerűen, mérhetően.) 
A fejlesztést az Igazgatási és Kommunikációs Osztály koordi-
nálja és vezeti be.

7. Hosszú távú munkaerő-tervezés. (A projekt célkitűzése, hogy 
hosszú távú, legalább hároméves munkaerő-tervezési mo-
dell kerüljön kialakítása a tervezhető utánpótlás-biztosítás 
érdekében; olyan HR-kontrollingmodell kialakítása, melyre 
fel lehet építeni az utánpótlási programokat, úgymint karri-
er- és gyakornoki programok.)

8. Regionális víziközmű-társaságok munkavállalóinak egységes 
elégedettségi felmérése. (Célunk, hogy a közös módszertan/
felmérés által – a szinergiákra ügyelve – összehasonlítható-
vá tegyük a társaságokat ugyanazon dimenziók alapján, va-
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lamint hogy a kapott eredmények kiindulóalapként szolgál-
janak a társaságok részére a jövőben, az elégedettség és az 
elkötelezettség növelésének érdekében.)

A HR-stratégiában meghatározott célok egységesen kíván-
nak reagálni a munkaerőpiaci változásokra. 

Azt gondolom, számunkra is hosszú még az út, de ez ettől 
szép, soha nem lehet azt mondani, hogy KÉSZ van. Hálás vagyok, 
hogy egy nagyszerű csapatban dolgozhatok, amelyben minden 
kollégám proaktívan, magas szakmai hozzáadott értékkel képvi-
seli a maga területét. Meggyőződésem, hogy a HR-terület egyik 
legfontosabb szerepe és feladata a támogató funkció, amely 
során stratégiai partneri szinten a megfelelő módszerekkel és 
gyakorlatokkal képes szállítani a megoldási javaslatokat az em-
berierőforrás-menedzsment területén.

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” 

(Henry Ford)

Igen… kihívás és tennivaló; azt hiszem, ez a két szó maradt 
záróelemnek. Úgy az ágazatban, mint annak humánerőfor-
rás-frontján. Azt gondolom, hogy az egyik kedvenc idézetem, 
amit te most idehoztál zárszónak, tökéletesen szimbolizálja azt, 
amiben létezünk. Hinni kell, mert hit nélkül nem ér semmit az 
egész. És ha ráadásul ez párosul azzal, hogy magunkban és a 
kollégáinkban egyaránt tudunk hinni és bízni, akkor határ a csil-
lagos ég! Csak így tovább, bízom abban, hogy egy-két év múlva 
tudunk majd egy visszatekintővel jönni; biztos érdekes lesz ak-
kor majd látni azt, hogy merre kanyarodott a sors szekerének 
kereke – velünk!
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ÖSSZEFOGLALÁS
A 98/83/EK Ivóvíz Irányelv – mely rögzíti az Európai Unióban az 
emberi felhasználásra szánt víz minőségére és felügyeletére vo-
natkozó követelményeket – több mint 20 éve lépett hatályba, és 
bár azóta többször módosították, az ivóvízminőség-felügyelet 
általános megközelítésének változásait nem követte, így alap-
vető átdolgozása vált szükségessé. Az Európai Parlament és a 
Tanács 2020. december 22-én fogadta el az emberi fogyasztás-
ra szánt víz minőségéről szóló 2020/2184 Irányelvét. Az új Ivóvíz 
Irányelv hazai jogrendbe történő átültetésének határideje 2023. 
január 12. 

A módosítás 5 fő területet érint (1. ábra):
– a kockázatalapú ivóvízminőség-felügyelet kiterjesztése a tel-

jes ivóvízellátási láncra az ivóvízcélú nyersvizektől a fogyasz-
tói pontig,

– a vizsgálandó paraméterek és határértékeik felülvizsgálata 
az új tudományos (technológiai és toxikológiai) eredmények 
alapján,

– a vízzel érintkező anyagok szabályozásának és engedélyezé-
sének egységesítése az Európai Unió területén,

– a lakossági tájékoztatás átalakítása, fejlesztése az ivóvízbe 
vetett fogyasztói bizalom erősítése érdekében,

– az ivóvízhez nem vagy csak korlátozottan hozzáférő csopor-
tok hozzáférésének javítása.

 
1. ábra: Az Irányelv-módosítás főbb területei

Közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból a javaslat-
tal elérni kívánt célkitűzések, módosítási területek kiemelten tá-
mogathatók. Különösen fontos lépés a kockázatalapú szemlélet 
megjelenítése és – az ivóvízhez való jogot mint emberi alapjogot 
érvényesítve – a mindenki számára elérhető egészséges ivóvíz 
biztosításának követelménye, különös tekintettel a sérülékeny 
és a hátrányos helyzetű csoportokra. Az ivóvízminőség-felügye-
let változása olyan jelentős mértékű, hogy annak átültetése az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szó-
ló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet módosítása helyett egy új 
kormányrendelet megalkotását teszi szükségessé.
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bály-módosítások további egyeztetése, véglegesítése kapcsán 
még megváltozhatnak.

Várhatóan még szükséges lesz a nyersvízvízgyűjtő terület 
veszélyelemzése és kockázatértékelése, valamint a vízügyi ható-
sági folyamatok és ezek megfelelő és hatékony összehangolása 
érdekében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóví-
zellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendelet, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabá-
lyairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet mó-
dosítása, valamint a hálózati veszteség csökkentésére irányuló 
előírások átültetése érdekében a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény kismértékű módosítása is. Az ivóvíz-
kivételi pontok vízgyűjtő területeire vonatkozó veszélyelemzés 
és kockázatértékelés koncepciója a szükséges jogszabály-mó-
dosításokkal a Belügyminisztérium, az OVF, az OKF, a víziköz-
mű-szolgáltatók, a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok és a 
NNK együttműködésében jelenleg még kidolgozás alatt van.

FŐBB MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÉS AZOK KÖZEGÉSZSÉG-
ÜGYI ÉRTÉKELÉSE AZ ÚJ KORMÁNYRENDELETBEN
I. HATÁLY
Az új kormányrendelet előírásai továbbra is az emberi fogyasz-
tásra szánt vízre vonatkoznak, mely magában foglalja az ivás-
ra, főzésre, ételkészítésre szolgáló víz mellett az egyéb szoci-
ális célokra használt vizeket is. A természetes ásványvizekre 
és a használatimelegvíz-rendszerekre csak a vízzel érintkező 
anyagokra vonatkozó követelmények előírásai vonatkozná-
nak. Továbbra is a jogszabály hatálya alá tartozik a közműves 
ivóvízellátás mellett az egyedi, de közszolgáltatást nyújtó ivó-
vízellátás, bár a kis, 10 m3/napnál kevesebb vizet szolgáltató 
vagy kevesebb mint napi 50 főt ellátó vízszolgáltatókra bizo-
nyos előírások – pl. a vízgyűjtő-veszélyelemzés követelménye 

– nem érvényesek. Felmenthető a rendelet végrehajtása alól a 
napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 személynél 
kevesebbet kiszolgáló egyedi ellátás, ha azt nem kereskedel-
mi, szolgáltatási, közszolgáltatási célból vagy munkavégzéshez 
kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják, ami a gya-

ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR
Az emberi felhasználásra szánt víz minőségére és felügyele-
tének rendszerére az Európai Unióban a 98/83/EK Irányelv (a 
továbbiakban: Irányelv) előírásai vonatkoznak. A hazai jogrend-
be az Irányelvet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az elle-
nőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet ültette 
át. Az Európai Bizottság 2017-ben kezdeményezte az Irányelv 
első, teljes körű felülvizsgálatát a „Célravezető és hatásos sza-
bályozás” (REFIT) programja keretében végzett értékelés, több 
érdekcsoporti egyeztetés és egy 2015. évi nyilvános lakossági 
konzultáció alapján. Az elemzések szerint az Irányelv alapve-
tően ugyan elérte célját, az EU-ban az ivóvíz minősége jellelm-
zően megfelelő, de több terület fejlesztése szükséges a maga-
sabb szintű egészségvédelem érdekében.

A hazai kormányzati struktúrában az Irányelv-átültetés első 
helyi felelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a további-
akban: EMMI), azonban az Irányelv előírásainak átültetéséhez 
számos, nem az EMMI hatáskörébe tartozó jogszabály módo-
sítása is szükséges. Az átültetési folyamat koordinálására az 
EMMI megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: NNK) vezetésével egy szakértői munkacsoport ala-
kult 2021. áprilisban. A munkacsoportban az alábbi kormány-
zati és szakmai szervezetek szakértői vettek részt: EMMI, NNK, 
Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok, Belügyminisztérium (a 
továbbiakban: BM), Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság (a továbbiakban: OKF), Országos Vízügyi Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: OVF), Magyar Víziközmű Szövetség, Agrármi-
nisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továb-
biakban: ITM), Miniszterelnökség, Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala, Országos Kórházi Főigazgatóság, Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal, Klebelsberg Központ.

A munkacsoport 2022. januárban az átültetéshez szüksé-
ges, a munkacsoport szakmai egyetértésén alapuló jogsza-
bály-módosítási javaslatát megtette. 

Az új szabályozások közigazgatási egyeztetése még nem 
kezdődött meg, a cikkben bemutatott változások a szakértői 
munkacsoport javaslatait tartalmazzák, azok a tervezett jogsza-

korlatban csak a magáncélú, egy háztartás vízigényét biztosító 
ellátást jelenti.

II. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET
Az 1000 m3/nap mennyiségnél kevesebbet szolgáltató és 5000 
főnél kevesebb fogyasztót ellátó ivóvízellátó rendszerek esetén 
a szolgáltatók népegészségügyi hatósági felügyeletét továbbra 
is az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészség-
ügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, az 
ennél nagyobb, illetve az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó 
rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el (továbbiakban: 
népegészségügyi hatóság). Rendezésre kerül a megye határán 
átnyúló ivóvízellátó rendszerek felügyelete, melyek esetén a víz-
kivételi mű és a megyehatár között a területileg illetékes fővá-
rosi és megyei kormányhivatal, a megyehatártól a szomszédos 
területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal az illeté-
kes hatóság.

III. AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGE
Az ivóvíznek meg kell felelnie a vonatkozó határértékek-

nek, de az új kormányrendeletben a megfelelő ivóvízminőség 
meghatározásában erőteljesebb szerepet kap a kockázatalapú 
szemlélet. Az elsősorban esztétikai panaszokat okozó vagy az 
üzemeltetés hatékonyságát jelző paraméterek kifogásoltsága 
esetén az ivóvízfogyasztás szempontjából elfogadható, csak 
tűrhető minőségűnek kell tekinteni (ez a megnevezés az új kor-
mányrendeletben változhat), és a szükséges beavatkozásokat 
a fogyasztókra gyakorolt várható egészséghatás alapján kell 
mérlegelni. Az új, jelenleg még nem vagy csak esetileg vizsgált 
paraméterek esetében – melyekre vonatkozóan jelenleg nincs 
rögzített határérték – hangsúlyosabban érvényesül a megelő-
zés elve. Az ivóvíz továbbra sem tartalmazhat olyan mennyiség-
ben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, 
fizikai vagy radiológiai paramétert, amely az emberi egészségre 
potenciális veszélyt jelenthet. Az új vagy újonnan felismert, po-
tenciálisan egészségkockázatot jelentő szennyezők az Európai 
Bizottság által készített megfigyelési listára kerülnek majd, és 
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rendszeres, fogyasztói pontokon történő monitoringvizsgálata 
alól azon ivóvízellátó rendszerek felmenthetők, ahol a vízbázi-
sokban a szennyező nincs jelen. Szintén új paraméter a mik-
rocisztin-LR, amely egy cianobaktériumok által termelt toxin. 
Emiatt vizsgálata csak a nyersvízként felszíni vizet használó 
vízellátó rendszerekben kötelező, és ott is csak cianobaktériu-
mok okozta vízvirágzás esetén. 

Az ólom határértéke 2036. január 12. után 10 µg/l-ről 5 µg/l-
re csökken, mely határértéket legalább a szolgáltatási ponton 
(házi vízelosztó rendszer betáplálási pontján) el kell érni. Szin-
tén az alacsonyabb határértéket kell figyelembe venni az ivó-
vízzel érintkező termékek engedélyezésekor. Az alacsonyabb 
határértéknek való megfelelés érdekében a szolgáltatói háló-
zatban lévő ólomcsövek és ólom bekötőcsövek cseréjét 15 éven 
belül el kell végezni. Felére csökken az összes króm határérté-
ke is (50-ről 25 µg/l-re), ez azonban a hazai vízminőségi ada-
tok alapján nem fog problémát okozni. A nehézfémek között 
új paraméterként jelenik meg az urán, amelynek határértéke 
30 µg/l lesz, nem a radioaktivitása, hanem közvetlen genotoxi-
kus hatása miatt. Az uránra vonatkozó vizsgálati kötelezettség 
azonban az NNK országos felmérése alapján csak néhány vízel-
látó rendszerben jelentkezik majd. Emelkedik (kétszeresére) az 
antimon és a szelén határértéke, ezek a paraméterek azonban 
az alacsonyabb határérték mellett sem jelentettek problémát 
a hazai vízellátó rendszerekben. Más a helyzet a bór esetében: 
az új szabályozás értelmében, ahol a geológiai adottságok in-
dokolják, a bór határértékeként 2,4 mg/l vehető figyelembe. Ez 
sok településen szükségtelenné teszi majd a korábban kiépített 
bórmentesítő technológiák üzemeltetését. 

Az új paraméterekre vonatkozó monitorozási kötelezettség 
és a határértékeknek való megfelelés követelménye 2026. ja-
nuár 12-től áll fenn. Korlátozott, de a lehető legrövidebb idő-
tartamra és legfeljebb három évre az Európai Bizottság hozzá-
járulásával engedélyezhető eltérés az új határértékeknek való 
megfelelés alól, feltéve, hogy e derogáció nem jelent potenciális 
veszélyt az emberi egészségre, és az adott térségben az ivóvíz 
szolgáltatását más észszerű módon nem lehet fenntartani. Az il-
letékes népegészségügyi szerv a parametrikus értékeknek való 

ezek jelenlétéből származó kockázatot a nyersvízvízgyűjtő terü-
letek és a vízellátó rendszer kockázatértékelése keretében kell 
vizsgálni. 

IV. HATÁRÉRTÉKEK ÉS PARAMETRIKUS ÉRTÉKEK
A kötelezően vizsgálandó mikrobiológiai paraméterek köre, 

határértékei, illetve parametrikus értékei nem változnak. Köz-
egészségügyi szempontból egyértelműen indokolt, hogy új 
fertőtlenítési melléktermékek – klorát, haloecetsavak – vizs-
gálata kötelezővé válik, viszont a rendszeres vizsgálat fogyasz-
tói pontokon csak ott szükséges, ahol az alkalmazott vízkeze-
lő technológia alapján indokolt: klorátot akkor kell mérni, ha 
nátrium-hipokloritot, haloecetsavakat, ha bármilyen klóralapú 
vegyszert adagolnak. Az NNK előzetes vizsgálatai alapján a ha-
loecetsav-paraméter határértékének (60 µg/l) betartása azon 
vízellátó rendszerekben jelenthet majd problémát, ahol jelen-
leg az összes trihalometán is. A klorát határértéke 0,25 mg/l, de 
esetileg (egy évben összesen maximum 30 napig) magasabb, 
0,7 mg/l határérték vehető figyelembe. Jogalkotói szándék sze-
rint ez arra szolgál, hogy haváriahelyzetekben, mikrobiológiai 
szennyezés esetén ne legyen akadálya a kloráthatárérték a 
hatékony, emelt szintű fertőtlenítésnek. A törésponti klórozást 
nátrium-hipoklorittal végző ivóvízellátó rendszerekben a határ-
érték betartása várhatóan nehézséget okoz majd, itt technoló-
giai átalakítás, illetve fokozott vegyszerminőség-ellenőrzés lesz 
szükséges. A lakossági aggodalmat jelentő, hormonháztartást 
befolyásoló anyagok közül kötelezően vizsgálandó a biszfen-
ol-A, melynek mérése – mivel nyersvíz- és hálózati eredetű is 
lehet – valamennyi ivóvízellátó rendszerben szükséges lesz. Az 
utóbbi évtizedekben felismert és bizonyítottan egészségkoc-
kázatot jelentő PFA-vegyületek (per- és polifluorozott alkilve-
gyületek) is újonnan vizsgálandó paraméterek. A PFA-vegyü-
letek széles körben alkalmazott, és emiatt a környezetben is 
egyre gyakrabban kimutatható, perzisztens ipari szennyezők, 
amelyek nyersvízbázisokban való előfordulására vonatkozó-
an jelenleg nincs hazai adat. Az NNK a víziközmű-szolgáltatók 
közreműködésével egy országos PFA-felmérést kezdett meg 
az ivóvízbázisokban, aminek eredményei alapján a paraméter 

megfelelés alól engedélyezhet eltérést, egyidejűleg meghatá-
rozza az érintett vízminőségi jellemző ideiglenes parametrikus 
értékét, az átmeneti eltérés időtartamát, és a felülvizsgálatra 
vonatkozó követelményeket, valamint új monitorozási rend-
szert állapít meg, szükség szerint megnövelt monitorozási gya-
korisággal.

V. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG MEGFELELÉSI PONTJA
A megfelelési pontra vonatkozó előírás, vagyis ahol az ivóvíz 

minőségét vizsgálni és a követelményeknek megfelelő ivóvizet 
biztosítani kell, nem változik jelentősen a hatályos szabályozás-
hoz képest, csak a jogalkalmazást segítő pontosítások várhatók. 
Az ivóvíz minőségét hálózaton biztosított – akár közműves, akár 
egyedi – ivóvíz-szolgáltatás esetén a fogyasztás tényleges he-
lyén (fogyasztói csapon) kell biztosítani; tartályból szolgáltatott 
víz esetén, pl. tartálykocsis átmeneti vízellátás esetén, ahol a 
tartályból kieresztik. A palackozott vagy más zárt edényzetben 
forgalmazott víz (pl. zacskós, ballonos víz) esetében a palacko-
zás, élemiszerüzemi célú víz esetében a felhasználás helye a 
megfelelési pont. 

Az elosztóhálózatban bizonyosan nem változó, jellemzően 
nyersvízeredetű paraméterek esetén a megfelelőség az ivóvíz-
kezelő mű ivóvízkiadási pontján, az ivóvízellátó rendszer be-
táplálási pontján vagy az átadási ponton vett mintákkal is iga-
zolható. Amenyiben a vízminőség igazoltan az épületek belső 
hálózatában bekövetkező vízminőségromlás miatt nem felel 
meg a vonatkozó előírásoknak, a szolgáltatott víz minősége 
megfelelőnek tekinthető. Közintézményekben – azaz olyan nyil-
vános, közforgalmú, szolgáltató épületben, melyet a tulajdono-
son vagy az épület üzemeltetőjén kívül mások is használhatnak, 
és a látogatók számára ivóvízfogyasztásra vagy -használatra 
van lehetőség – a megfelelő ivóvízminőséget az ivóvízhasználat 
tényleges helyén kell biztosítani, melyért az épület üzemeltetője, 
ennek hiányában a tulajdonosa a felelős. Nem megfelelő vízmi-
nőség esetén az üzemeltetőnek (tulajdonosnak) kell a szüksé-
ges ivóvízminőség-javító intézkedéseket megtennie, és addig is 
folyamatosan biztosítania a megfelelő minőségű ivóvíz rendel-
kezésre állását.
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Az ivóvízminőség-javító intézkedésekre és a vízhasználat 
korlátozására vonatkozó előírások és hatósági folyamatok jel-
lemzően nem változnak. Ha a vízminőség-ellenőrző vizsgálatok 
során határérték- vagy parametrikusérték-túllépés jelentkezik, 
az ivóvíz-szolgáltatónak intézkednie kell a közegészségügyi koc-
kázatot jelentő paraméter koncentrációjának csökkentése és a 
szennyezés veszélyével járó hiba elhárítása érdekében. Emel-
lett tájékoztatnia kell a népegészségügyi hatóságot, a települési 
önkormányzatot és a fogyasztókat. A népegészségügyi ható-
ság megtiltja vagy korlátozza a víz fogyasztását, felhasználását, 
amennyiben az veszélyt jelenthet az emberi egészségre. A kor-
látozás időtartamára az ivóvíz-szolgáltató az érintettek számá-
ra 3 liter/fő/nap ivóvizet kell biztosítson, legfeljebb 150 méter 
távolságon és 16 méternyi szintkülönbségen belül. Közintéz-
ményben az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak kell legalább 
egy vízvételi ponton a megfelelő ivóvizet – vagy szükség esetén 
átmeneti ivóvízellátást – biztosítania, amennyiben az ivóvízmi-
nőségi problémát a belső elosztóhálózat okozza. 

VII. KOCKÁZATALAPÚ VÍZMINŐSÉG-FELÜGYELET 
A kockázatalapú ivóvízminőség-felügyelet koncepciójának az ivó-
vízellátás három területén kell érvényesülnie: az ivóvízkivételek 
vízgyűjtő területeinek veszélyértékelésén, az ivóvízellátó rend-
szer veszélyelemzésén és kockázatértékelésén, illetve az épüle-
ten belüli elosztórendszerek kockázatértékelésén keresztül. 

– Az ivóvízkivételi pontok körül szükséges lehatárolni egy úgyne-
vezett kockázatértékelési területet, melyen a vízkivételi pon-
tok azonosítását, a Vízkeretirányelv (továbbiakban: VKI) alap-
ján azonosított védőterületek feltérképezését, a víztesteket 
érintő veszélyek és lehetséges szennyező források azonosí-
tását kell elvégezni, valamint összesíteni kell a VKI és egyéb, 
pl. környezeti monitoringprogramokból rendelkezésre álló 
vízminőségi adatokat is. Ezen adatok együttes értékelésével 
kell meghatározni a vízgyűjtő területen a veszélyek csök-
kentésére vagy hatásuk mérséklésére szükséges megelő-
ző tevékenységeket, beavatkozási pontokat, valamint ezek 
alapján határozhatók meg a szükséges kontrollmérések is. 
Jelenleg még nem kidolgozott, hogy kinek a felelőssége lesz 

VI. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉSE
Az ivóvízminőség-ellenőrzés rendszere, a minimális vizsgá-

lati számok meghatározása alapvetően nem változik, azonban 
kiemelendő, hogy a minimális vizsgálatszámokat ivóvízellátá-
si körzetre (és nem ivóvízellátó rendszerre) vonatkozóan kell 
meghatározni. Az ivóvízellátási körzet olyan földrajzilag megha-
tározott, egy települési elosztóhálózatnál nem nagyobb terület, 
amelyen belül az ivóvíz egy vagy több közös forrásból szárma-
zik, és a vízminőség hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető. A 
mintavételi helyeket olyan módon kell kijelölni, hogy azok az 
ivóvízellátási körzetben szolgáltatott vízminőséget reprezen-
tatívan jellemezzék. A jobb mintavételi lefedettség érdekében, 
ahol lehetséges, az ivóvíz-szolgáltató a népegészségügyi ható-
sággal egyeztetve, a minimális mintaszámnál több ivóvíz-minta-
vételi pontot kell kijelöljön, és azokat rotációs rendszerben vagy 
random módon vizsgálnia úgy, hogy az ivóvízellátó rendszer 
elosztóhálózatának áramlási viszonyaiból adódó keveredések, 
esetleges vízpangások hatása is monitorozható legyen. 

Az új szabályozás értelmében a korábbinál rugalmasabb le-
hetőség van a vizsgálati számok csökkentésére azon paraméte-
rek esetében, melyek jelenlétéből eredő kockázat a fogyasztóra 
nézve alacsony vagy elhanyagolható. Ha a nyersvíz vízgyűjtő te-
rületére vonatkozó veszélyelemzés és az ivóvízbiztonsági tervek 
(a továbbiakban: VBT) veszélyelemzése és kockázatértékelése 
ezt alátámasztja, valamint az elmúlt három évben vett vizsgála-
tok eredménye igazolja egy adott paraméterre, hogy koncent-
rációja vagy értéke:

– a határérték 60%-a alatt marad, akkor a paraméter vizsgá-
latszáma a népegészségügyi hatóság engedélyével 25%-ra 
csökkenthető,

– a határérték 30%-a alatt marad, akkor a paraméter vizs-
gálatszáma az NNK engedélyével 3 évente egy vizsgálatra 
csökkenthető. Az alapparamétereken (E. coli, Enterococcus, 
coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavaros-
ság, íz, szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, 
nitrit, szervesanyag-tartalom, fertőtlenítőszer-maradék) kí-
vül bármely paraméter esetében engedélyezhető a minta-
szám csökkentése. 

a veszélyelemzés elvégzése, a feladatok miként oszthatók 
meg a vízügyi hatóság, a vízügyi igazgatási szervek és a vízi-
közmű-szolgáltatók között, valamint a kapcsolódó hatósági 
folyamatok összehangolása milyen formában történik majd. 
A jelenlegi koncepció alapján a kockázatértékelési területek 
kijelölésének módszertanát az OVF – mint vízügyi igazgatási 
szerv – készítené el, továbbá elvégezné a kockázatértékelési 
területek lehatárolását a területre eső szennyező források 
azonosításával együtt. A feladat elvégzéséhez elengedhetet-
len a szolgáltatók, a vízügyi és a népegészségügyi hatóságok 
közötti szoros együttműködés. A veszélyelemzés alapját a 
jelenlegi védőterület-lehatárolási dokumentációk képezhe-
tik, ahol ez rendelkezésre áll. Amennyiben a kockázatérté-
kelési területen olyan beavatkozások szükségesek, amelyek 
túlmutatnak a víziközmű-szolgáltatók hatásköri területén, 
az intézkedés a vízügyi hatóságok feladata lesz.

– Az ivóvízellátó rendszer kockázatértékelése 2009 óta része a 
hazai szabályozásnak a vízbiztonsági tervezés (VBT) köve-
telménye révén, így ez az előírás lényegi többletfeladatot 
várhatóan nem jelent a víziközmű-szolgáltatók számára. 
Az új követelmények szerinti módosítások, kiegészítések a 
VBT-k soron következő felülvizsgálatakor átvezethetők. A 
nyersvízkivételi pontok vízgyűjtőinek veszélyelemzése alap-
ján a VBT-ben a vízbázis veszélyelemzését és kockázatérté-
kelését felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni. A nyersvízre 
vonatkozó veszélyelemzés ütemezésével való összhang 
kialakítása érdekében a népegészségügyi hatósági elfoga-
dás érvényessége a VBT-k tekintetében 6 évre növekszik. A 
VBT-ben hangsúlyosabban kell szerepeljen a klímaváltozás-
sal, a hálózati veszteséggel és szivárgással kapcsolatos ve-
szélyek értékelése. Felszíni víz vagy felszíni szennyezésnek 
kitett nyersvíz esetén a VBT részeként igazolni kell, hogy a 
vízkezelő technológia hatékonyan távolítja el a kórokozókat. 
Ehhez vírusanalógként szomatikus colifágot kell alkalmaz-
ni. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az ivóvíz-szolgáltató köteles 
gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának 
ellenőrzéséről, értékeléséről, szintén a VBT részeként, és 
biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből szár-
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Az integrált szemlélet gyakorlati megvalósítása és a vízmi-
nőség-felügyelet valós összehangolása érdekében jelenleg a 
vízügy, a környezetvédelem és a népegészségügy által kezelt 
adatbázisok összekapcsolására lesz szükség, ami jelentős infor-
matikai fejlesztést is igényel.

VIII. IVÓVÍZZEL ÉRINTKEZŐ ANYAGOK SZABÁLYOZÁSA, 
ENGEDÉLYEZÉSE

Az ivóvízzel érintkező anyagok szabályozásában egy egysé-
ges, az egész Európai Unióban harmonizált higiénés megfelelő-
ségértékelési rendszer kidolgozása kezdődött meg. Az egységes 
rendszer bevezetését követően várhatóan a termékforgalma-
zók vizsgálati és adminisztrációs terhei, valamint a tagországok 
engedélyező hatóságainak adminisztrációs 
terhei is csökkenni fognak. A jövőben kizáró-
lag olyan ivóvízzel és használati meleg vízzel 
érintkezésbe kerülő termékek hozhatók majd 
forgalomba Magyarországon, amiknek vízzel 
érintkező anyagainak kiindulási anyagai szere-
pelnek az ECHA (Európai Vegyianyag Ügynök-
ség) által összeállított ún. európai pozitív lis-
tákon. A listákat szerves, cement típusú, fém, 
zománc, valamint kerámia vagy más szervet-
len anyagokra állítják össze. Egy gyártásban 
használt kiindulási anyag részletes kockáza-
tértékelést követően kerülhet fel a pozitív listá-
ra. A kiindulási anyagokból előállított végleges 
anyagoknak az Európai Bizottság által elfoga-
dott egységes követelményrendszer szerinti 
higiénés értékelésnek kell megfelelniük, míg 
az ezekből gyártott termékeknek a terméktí-
pusonként kidolgozott és magyar szabvány-
ként bevezetett európai szabványoknak. A ter-
mékek megfelelőségét továbbra is az NNK értékeli. Az Európai 
Bizottság által meghatározott vizsgálati módszertan, valamint a 
termékszabványok kidolgozásáig az NNK jelenleg érvényes el-
járásrendje és vizsgálati protokollja marad érvényben. Az új kö-
vetelményeknek való megfelelés a jelenleg nyilvántartásba vett 

mazó szermaradvány az ivóvízben – a fertőtlenítő hatás ve-
szélyeztetése nélkül – a lehető legalacsonyabb szintű legyen. 
A víziközmű-szolgáltatóknak az ivóvízellátó rendszerre spe-
cifikus üzemeltetési monitoringprogramot kell kialakítaniuk 
és üzemeltetniük, amely tartalmazza a VBT-ben azonosított 
veszélyek nyomon követésére szolgáló ellenőrző méréseket. 
Emellett új előírásként a zavarosságot az alapparaméterek-
nél is nagyobb gyakorisággal, legalább hetente, illetve a leg-
nagyobb vízművekben folyamatosan kell mérni. 

– Az épületek belső hálózatára vonatkozóan, illetve az épüle-
ten belüli vízminőségromlással összefüggően kockázatér-
tékelést kell végezni. A tervezet szerint az országos tiszti 
főorvos készíti el a házi vízelosztó rendszerekre, valamint 
a kapcsolódó termékekre és anyagokra vonatkozó általá-
nos kockázatértékelést, amely kitér a házi vízelosztó rend-
szerrel, valamint a kapcsolódó termékekkel és anyagokkal 
kapcsolatos potenciális kockázatok általános elemzésére, 
az ólomkockázat és a Legionella-kockázat értékelésére. Ez 
utóbbi azonos a hatályos a Legionella által okozott fertő-
zési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 
6.) EMMI-rendelet szerinti kockázatértékeléssel. Az elsőbb-
ségi létesítményekben az épület üzemeltetője – vagy ennek 
hiányában tulajdonosa – egyedi épületszintű kockázatér-
tékelést kell végezzen, és a kockázatértékelés eredménye 
alapján kötelező ólom- és Legionella-monitoring-kötele-
zettsége jelentkezhet. Az egyedi kockázatértékelés elvégzé-
séhez módszertani útmutatót az NNK készíti el. Elsőbbségi 
létesítménynek számítanak ólom tekintetében azok a léte-
sítmények, ahol 14 év alatti gyermekek ellátása történik, és 
a jellemző ellátási időszak meghaladja a fél évet; Legionella 
tekintetében az egészségügyi intézmények, a szálláshelyek, 
a büntetés-végrehajtási intézetek és a bölcsődék kivételé-
vel a szociális intézmények. Az illetékes népegészségügyi 
szerv

– amennyiben az ólomkockázat indokolja – ivóvízvizsgálatot és 
az ólomkockázat csökkentését célzó intézkedéseket írhat 
elő.

vagy engedélyezett termékek esetében a következő kötelező 
felülvizsgálatkor kerül ellenőrzésre. Az országos tiszti főorvos 
a honlapján közzéteszi, hogy hol érhetőek el az alábbi, az en-
gedélyezési eljárás alapját képező dokumentumok: az európai 
pozitív listák; a bizottság által elfogadott módszertan a végle-
ges anyagok vizsgálatára és értékelésére; a termékek egységes 
vizsgálatára és értékelésére szolgáló terméktípusonként kidol-
gozott európai szabványok. A nyilvántartásba vétel, illetve enge-
délyköteles terméktípusok jellemzően nem változnak, azonban 
a hatósági eljárási folyamat átalakul a 2. ábrán bemutatottak 
szerint, követve a nemzetközi szabályozást. Jelentős változás, 
hogy a jelenlegi szabályozás alapján nem bejelentésköteles víz-
kezelő vegyszerek ismét a bejelentésköteles termékek körébe 

fognak tartozni, továbbá az, hogy az engedélyezett termékek-
ből kialakított, méretezett ivóvízkezelő eljárások, technológiák 
közegészségügyi szempontú megfelelőségét az új ivóvízkezelő 
technológia létesítésekor, vagy jelentős, a vízkezelési eljáráso-
kat érintő módosítás esetén az illetékes népegészségügyi szerv 

2. ábra: Ivóvízzel érintkező termékek engedélyezésének 
hatósági folyamata
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évnél nem régebbi adatok alapján. A kommunikációnak ki kell 
terjednie az ivóvíz árára vonatkozó információkra, továbbá a 
háztartás által fogyasztott ivóvízmennyiségre is, összehasonlít-
va az átlagos háztartás vízfogyasztásával. A fogyasztók számára 
elérhetővé kell tenni az ivóvíz-szolgáltatási területre, az ellátott 
személyek számára, valamint a vízkitermelés módjára, az alkal-
mazott vízkezelési és fertőtlenítési módszerek típusaira, koc-
kázatértékelési rendszerre vonatkozó általános tájékoztatást 
is. Az ivóvíz egészségre gyakorolt hatásáról a népegészségügyi 
hatóságtól kérhető információ. Az ivóvízminőség országos hely-
zetéről, valamint az ivóvízfogyasztással összefüggő kockázatok 
(pl. pangó víz fogyasztása) csökkentési lehetőségeiről pedig az 
NNK készít összefoglaló értékelést.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Irányelv módosítása és ezáltal az új hazai szabályozás válto-
zása öt kiemelt cél mentén csoportosítható: 

– a közel 20 éves ivóvízminőségi paraméterlista és a vonat-
kozó parametrikus értékek, határértékek módosításra ke-
rülnek az új tudományos eredmények és közegészségügyi 
értékelés alapján,

– a kockázatalapú szemlélet kiterjesztése a teljes vízellátó 
rendszerre, ami a WHO és a szakmai, tudományos szerveze-
tek véleménye alapján is a legmagasabb szintű vízbiztonsá-
got és egészségvédelmet biztosítja,

– az ivóvízzel érintkező anyagok Európai Unió-szintű egységes 
higiénés szabályozása,

– átlátható tájékoztatás, mely növeli a bizalmat a közműves 
vízellátásban, 

– a biztonságos ivóvízzel ellátott lakosság arányának növelése, 
ívóvízhez való hozzáférés javítása.
Az új hazai szabályozás széles körű kormányzati és szak-

mai szervezeti együttműködésben készül, hogy a legmagasabb 
szintű egészségvédelem biztosítása mellett egy átlátható, vég-
rehajtható és megfelelő hatékonyságú hatósági folyamatokkal 
támogatott rendszer alakulhasson ki.

ellenőrzi, az NNK engedélye ezekre nem lesz szükséges. Az elle-
nőrzés részeként a népegészségügyi szerv a megfelelőség iga-
zolására próbaüzemi vizsgálatokat is előír.

IX. AZ IVÓVÍZHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA
Az ivóvíz-szolgáltatás legbiztonságosabb és a legkisebb köz-

egészségügyi kockázattal járó formája a közműves ivóvízellátás. 
A közműves ellátáshoz valamilyen okból nem vagy korlátozot-
tan hozzáférő lakosság hozzáférési szintjének (egyedi [pl. üzemi, 
intézményi] vízellátás, magánkút, közkifolyó, ismeretlen stb.) 
felmérésére, nyomon követesére, valamint a hozzáférésük javí-
tását célzó intézkedésekre, ösztönző programokra van szükség, 
beleértve az érintett lakosság tájékoztatását az általuk igénybe 
vett ivóvízellátás lehetséges kockázatairól és annak csökkentési 
lehetőségeiről. Cél, hogy minden településen legyen – legalább 
1000 lakosra egy – működőképes, térítésmentesen igénybe ve-
hető ivóvízvételi lehetőség. A különböző szintű hozzáféréssel 
rendelkezők nyilvántartása, rendszeres tájékoztatása a telepü-
lési önkormányzatok feladata lesz. A különböző szintű hozzá-
féréssel rendelkezők közül kiemelt figyelmet kell fordítani a vá-
randósokra és kisgyermeket nevelőkre. Az ivóvízvétel céljából 
magánkutat használó várandós, és 3 év alatti gyermeket nevelő 
lakosok számára a népegészségügyi hatóság ingyenes vízvizs-
gálati lehetőséget biztosít a kútvíz mikrobiológiai minőségének, 
nitrit- és nitráttartalmának ellenőrzésére.

X. A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvá-

nosak. Az ivóvíz minőségéről, az ivóvíz-szolgáltatás rendszeré-
ről a nyilvánosság átláthatóbb és célzottabb tájékoztatásának 
célja az ivóvízbe vetett fogyasztói bizalom növelése az egyéb 
vízforrásokkal (ásványvíz, ivóvíz-utótisztító kisberendezésekkel 
kezelt víz stb.) szemben, valamint a vízpazarlás csökkentése. A 
tájékoztatásban az ivóvíz-szolgáltatók mellett a települési ön-
kormányzat, a népegészségügyi hatóságok és az NNK is szere-
pet vállal. A víziközmű-szolgáltatóknak – a honlapon közzétett 
adatok mellett – legalább évente egyszer célzottan tájékoztat-
niuk kell a fogyasztókat a szolgáltatott ivóvíz minőségéről, egy 
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1. BEVEZETÉS
Az előülepítés célja a lehető legmagasabb arányú lebegőanyag 
(total suspended solids, TSS) – mint nyersiszap – eltávolítása 
mellett a szerves anyag leválasztása úgy, hogy az előülepített 
szennyvíz a biológiai szennyvíztisztítási fázisra biztosítsa a tá-
panyag-eltávolításhoz szükséges szervesanyag-mennyiséget. 
Mivel az előülepítő medencék fő paramétere még mindig csak 
az ülepedési sebesség, a nyersiszap ülepedési jellemzőiről szer-
zett ismeretek elengedhetetlenek, hogy fejlesszük ezen meden-
cék tervezési módszertanát.

A jelenlegi tervezési eljárás nagyban elhanyagolja a nyersi-
szap valós ülepedési viselkedését úgy, hogy ideális gömbszem-
cse alakot, egységes szemcsesűrűséget, zavartalan ülepedést, 
mely során kölcsönhatás nem lép fel a szemcsék között, lami-
náris áramlást és az iszapszemcse-átmérők ideális eloszlását 
feltételezi. Továbbá a Stokes-törvény newtoni áramlási rend-
szert vesz figyelembe, mely gyakran messze áll a reális reológiai 
tulajdonságoktól (Ratkovich et al., 2013).

Az előülepítő medencében lévő szennyvíziszap-elegy ma-
gas víztartalommal rendelkezik, 99%-tól majdnem 100%-ig, vi-
szonylag alacsony sűrűségkülönbséggel a tiszta vízhez képest. 
A leülepedett, besűrűsödött nyersiszap pedig 2–8%-os száraza-
nyag-tartalmat is elérhet (Calvert et al., 1980; Metcalf & Eddy, 
2003; Yan et al., 2009). A medencében lévő szennyvíziszapele-
gyen belül a szemcsék között különféle interakciók is tapasztal-
hatók, mint például a turbulens transzport folyamata, flokkulá-

ció, továbbá a newtoni és nem newtoni viszkozitástartományok 
váltakozása, mely a lokális koncentráció függvénye (Hill, 2015).

Miközben az eleveniszap ülepedési tulajdonságait intenzí-
ven feltárták az elmúlt évtizedben (Žajdela et al., 2008, Chen, 
2019, Cui, 2019), a nyersiszapra vonatkozó hasonló vizsgálat jó-
val kevesebb figyelmet kapott. Ezenkívül a nyersiszap ülepedési 
folyamatának egzakt számításának fontossága egyértelműen 
növekszik a fejlődő biológiai tisztítási technológiákkal, ahol a 
befolyó mechanikai tisztításon átesett szennyvíz TSS-koncentrá-
ciója gyakran az egyik limitáló tényező a hatékony üzemeltetés 
eléréséhez.

Az elmúlt években kutatások irányultak a biodegradálha-
tóság vizsgálatára a szélesebb vízügyi szektorban, beleértve a 
szerves anyag, az illékony lebegőanyag (volatile suspended so-
lids, VSS), a biokémiai oxigénigény (BOI-) reakció (kinetikai) ál-
landója (k) (tényezője). Ismeretes, hogy k értéke nő a könnyen 
bontható vízben, valamint csökken nehezen bontható környe-
zetben (Kreetachat et al., 2007; Ntampegliotis et al., 2006, idéz-
ve Ulucan-Altuntas & Ilhan, 2018).

Számos szakirodalom (Mamais et al., 1993, Xu et al., 1996, 
Orhon et al., 1997, Spérandio et al., 2000, Metcalf & Eddy, 2003, 
Lagarde et al., 2005, Dulekgurgen et al., 2006, Tas et al., 2009) 
tanúsítja, hogy a jól biodegradálható szerves anyag magasabb 
koncentrációban van jelen 1,2; 1,0; 0,8; és 0,45 µm szemcsemé-
ret alatt. 
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KIVONATAz előülepítés hatékonysága kulcsfontosságú a szenny-
víztisztítás folyamatában, a nyersiszap ülepedési tulajdonságainak 
ismerete esszenciális az előülepítő tervezésének fejlesztése érde-
kében. Stokes, illetve Newton ülepedéstörvényének és nagyszá-
mú laboratóriumi, az ülepedésmérések összehasonlítása mellett 
vizsgáltunk számos tényezőt, mely kihat az ülepedés jellemzőire, 
mint például a szemcsék alakját, sűrűségét, az ülepedési sebes-
séget és a szemcsék méretét a helyi koncentráció és a hőmér-
séklet függvényében. A tervezési becslés alkalmazhatóságának 
és pontosságának értékelésére a mért eredmények az ülepedési 
sebesség vonatkozásában összehasonlításra kerülnek a Stokes-tör-
vény alapján számított értékekkel. A kutatás vizsgálja továbbá a 
lebegőanyag (total suspended solids, TSS) és a könnyen biodegra-
dálható szerves anyag kapcsolatát az előülepítő medence mélyebb 
feltárásával ötféle nyersiszap esetén, mintát véve a különböző 
SZVTT-ken. Meghatároztuk a lebomlási állandót (k) minden rétegre, 
melyet a TSS-értékekkel együtt vizsgáltunk, valamint elemeztük az 
ötnapos biokémiai oxigénigény és kémiai oxigénigény arányának 
eloszlását is. A szennyező anyagok részletes méréseinek segítségé-
vel egy „könnyen biodegradálható szerves anyag” térkép állítható 
elő, hogy feltárjuk az előülepítő hidrodinamikai viselkedése mellett 
a biokémiai jellemzőit is a megfelelő üzemeltetéshez, tervezéshez 
és optimalizációhoz. Az előülepített szennyvíz és az előülepített 
nyersiszap az előülepítőben osztható azok adott biodegradálható-
sági rátája alapján a további biológiai tisztítási egységre, például a 
denitrifikációs folyamat intenzifikálására, illetve az iszapkezelésre, a 
biogáz-kihozatal növeléséért.

KULCSSZAVAK biodegradálhatóság, nyersiszap, ülepedésmérés
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Mindegyik szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos 
szennyvíztisztítással üzemel; a mechanikai tisztítási lépcsőn belül 
rácsszemétszűrés, zsír- és homokeltávolítás, előülepítés van, me-
lyet a biológiai tisztítási fokozat követ, valamint anaerob iszap-
kezelés, biogázfejlesztés és elektromosenergia-termelés történik.

1. táblázat: A nyers- és kevertiszap-mintákat biztosító szennyvíztisztító telepek és 
előülepítő medencéik

A laboratóriumi méretű ülepedés- és biodegradálhatósági 
méréseket egyaránt egy kellő nagyságú, 1000 mm magas és 194 
mm széles ülepítő hengerben végeztem, így a falhatást ki lehetett 
küszöbölni (Ekama et al., 1997). A nyersiszap mintavételi módját 
és a mérési feltételeket megkülönböztetve négyféle, előülepítő-
ben előforduló iszap ülepedési viselkedését vizsgáltunk: (i) nyers-
iszap, (ii) flokkuláció, (iii a)) flokkuláció-2, (iii b)) flokkuláció-3 és (iv) 
kevert iszap.

(i) Nyersiszap esetén a befolyó nyers 
szennyvizet először a sűrítőbe emeltük 
át a nagyobb iszapkoncentráció elérése 
érdekében (1.) (1. ábra). Később a sűrített 
iszapot 2 mm-rel perforált szitaszűrőn 
szűrtük (2.), majd a homokfogóba vezet-
tük, ahol a zsír és a homok eltávolításra 
került (3.), mivel jelentős sűrűségkülönb-
ségük van a víz-iszap szuszpenzióhoz ké-
pest. Ezt követően a víz-iszap szuszpenziót 
átemeltük az ülepítő hengerbe (4.). A kü-
lönböző TSS-koncentráción (kezdeti kon-
centráción) létrejövő ülepedési folyamat 
vizsgálata érdekében az iszapot mindig 

Kutatások foglalkoztak a BOI paramétereinek meghatározá-
sával [k, teljes BOI, („ultimate” BOI, UBOI)] és a meghatározá-
sának módjával a háztartási és ipari szennyvíz esetén. Többen 
közülük új módszereket is kifejlesztettek (pl. Ammary & Al-Sam-
rraie, 2014, Sibil et al., 2014, illetve Nuruzzaman et al., 2018).

Szakirodalmi adatokon és üzemeltetési gyakorlaton alapul-
va, ötnapos biokémiai oxigénigény és kémiai oxigénigény ará-
nya (BOI5/KOI arány) még mindig kulcsparaméter a biodegra-
dálhatóság jellemzésére. Samudro & Mangkoedihardjo (2010) 
számos szervesanyag-eltávolító rendszert vizsgált, és BOI5/KOI 
arány alapján három értékzónát különböztetett meg. Az arány-
számot az elmúlt években is vizsgálták, továbbá ipari vagy ház-
tartási szennyvíz esetén is (Ulucan-Altuntas & Ilhan, 2018; Jam-
shibzadeh & Barzi 2019; Zhang et al., 2019; Gajewska et al. 2020).

További szennyezőanyag-komponensek aránya, mint példá-
ul a szennyvíziszap KOI/VSS aránya a rothasztás folyamatában 
a metánprodukció egyik alap jellemző paramétere (Metcalf & 
Eddy, 2003). Előülepítő medence szempontjából a KOI/VSS az 
ülepített nyersiszap és annak további felhasználhatóságára 
utal. Szakirodalomban többek között Cardete et al. (2017) kuta-
tása az iszapülepedés javítására irányult petrokémiai szennyvíz 
tisztításakor félüzemi körülmények között. A KOI/VSS tulajdon-
képp a tápanyag és mikroorganizmusok aránya (food/micro-
organism, F/M), mely az optimális üzemeltetéshez is nyújthat 
információt. Jenkins et al. (2003, idézve Cardete et al., 2017 ál-
tal) mutatta meg, hogy az arány segítségével maga az eleveni-
szap-pelyhek struktúrája is javíthatóvá vált.

A kutatás célja feltárni a nyersiszap valós ülepedési tulaj-
donságát, azt befolyásoló jellemzőket, valamint biodegradálha-
tóságát. Így az előülepítő medencék tervezése pontosíthatóvá 
válik, valamint üzemeltetése egyszerűbbé tehető.

2. MÉRÉS ÉS MÓDSZERTAN
A mérési programot laboratóriumi léptékben hajtottuk végre 
három tipikus nagyvárosi szennyvíztisztító telep: egy osztrák 
(SZVTT A) és kettő magyarországi telep (SZVTT M1 és M2) nyers- 
és kevert iszapját vizsgálva. A szennyvíztisztító telepek előüle-
pítő medencéinek jellemző alapadatait az 1. táblázat mutatja. 

egy meghatározott mennyiségű, az előülepítőből elvett előülepí-
tett szennyvízzel hígítottuk.

Több SZVTT esetében a biológiai tisztításból leválasztott fö-
lösiszapot visszavezetik az előülepítő medencébe azért, hogy 
elősűrítse azt a nyersiszappal együtt. A (ii) flokkuláció mérési 
kampánynál a minta előkészítése az előzőhöz hasonlóan tör-
tént, kivéve, hogy ekkor az előző technológiai kialakítás miatt 

az előülepített szennyvizet fölösiszap 
is terhelte (mintavételezés és vizsgálat 
nyáron és ősszel történt).

További laboratóriumi méréseket 
végeztünk közvetlenül az előülepítő 
medencében lévő szennyvízzel, ((iii 
a)) flokkuláció-2). Ebben az esetben a 
nyersiszapot az előülepített szennyvíz-
zel hígítottuk (mintavétel és mérés ta-

vasszal és nyáron). A (iii b)) flokkuláció-3 ülepedésvizsgálathoz 
a minták a (iii a)) flokkuláció-2 mintavételezéssel megegyezik, 
de az ülepedést a szokásosnál jóval magasabb TSS-koncentrá-
ció-tartományban rögzítettük (mintavételezés télen). Ugyanezt 
a hígítási metódust alkalmaztuk a (iv) kevert iszap ülepedésvizs-
gálatnál, ahol nyers- és fölösiszap volt összekeverve (mintavéte-
lezés ősszel és télen).

1. ábra: Laboratóriumi méretű mechanikai tisztítási egység sémája: mintavétel a nyers szennyvízből, sűrítés, 2 mm-es perforált 
szitaszűrés, zsír- és homokeltávolítás levegőztetett homokfogóban, ülepedésmérés különböző TSS-koncentráción
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Az ülepedési görbék felállításához az iszaptükör magassá-
gát folyamatosan regisztráltuk az adott ülepedési idővel. A 2. 
ábra illusztrálja a méréseket az ülepedési görbe tipikus alak-
jával. A jellemző ülepedési sebességet a legnagyobb ülepedési 
sebességből (dh/dt) határoztam meg az ülepedési görbe zavar-
talan zónájában (zónaülepedési sebesség) (Takács, 1991; Eka-
ma, 1997).

Az ülepedési függvény (3. ábra) összegezi az ülepedési se-
besség (vs) értékét a kezdeti koncentráció függvényében nagy-
számú ülepedésmérés alapján.

 
3. ábra: a) TSS-ülepedési görbe adott kezdeti koncen-
tráción (X); b) Kapcsolat az ülepedési sebesség (vs) és 
X között

2.1. NYERSISZAP ÜLEPEDÉSI 
TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATI MÓDSZERE
Stokes törvényének pontosságát 
vizsgáltuk a (i) Nyersiszap-ülepedés-
méréseknél, mely jelenleg a legkor-
szerűbb mód az ülepedési sebesség 
meghatározására az előülepítő me-

 Összesen öt ülepedésmérési kampányt hajtottunk végre 
széles TSS-koncentráció-tartományon (2. táblázat). A szennyvíz-
hőmérsékletek 14–24 °C között változtak.

2. táblázat: Mért TSS-tartományok az ülepedésmérésekkor

Mindegyik ülepedésmérés a henger iszappal történő meg-
töltésével indult, hígítva azt a vizsgálandó TSS-koncentrációnak 
megfelelően (kezdeti koncentráció). A kezdeti koncentráció 
meghatározásához két-két mintát vettünk a hengerből, mialatt 
a víz-iszap szuszpenzió folyamatos keverés alatt állt. Mindkét 
minta 45 µm-es pórusú membránpapíron át lett szűrve, majd 
szárítóban szárítva 105 °C-on.

Az ülepedésmérés kezdetekor a keverés leállt. A mérés so-
rán az iszaptükör magassága optikailag megfigyelhető volt a 
teljes ülepedési idő alatt.

dencéknél. Az ülepedés folyamata jellemzően 1,5–5 óra között 
zajlott le, a kezdeti koncentráció függvényében. Az általunk 
mért ülepedésisebesség-értékeket hasonlítjuk össze az alábbi-
ak szerint számított értékekkel.

Az (1) egyenlet mutatja a Stokes-törvény alapalakját (Metcalf 
& Eddy, 2003), mely csak lamináris áramlási viszonyok esetén al-
kalmazható, és további egyszerűsített feltételezéseket alkalmaz, 
tekintettel a szemcsenagyságra, annak alakjára és sűrűségére.

Lamináris tartományban  

ahol: vs,avg – Stokes-féle átlagos ülepedési sebesség; g – gra-
vitációs gyorsulás [9,81 m/s2]; sgp – szemcse fajlagos sűrűsége; 
davg – átlagos szemcseátmérő az ülepedési hengerben; ν – kine-
matikai viszkozitás [m2/s].

Turbulens áramlásoknál – amely már jellemző az előülepítő 
medencékre – és változó szemcsealakokra a (2) egyenlet álta-
lánosságban használható. Ez iteratív lépésekkel oldható meg a 
következő egyenletek segítségével (Gregory et al., 1999, idézve 
Metcalf & Eddy, 2003 által).

Tranziens és turbulens tartományban

ahol:

– Cd – ellenállási tényező: 
 
ahol: az átlagos Reynolds-szám (Re-szám) határozandó 

meg az ülepedési hengerben az átlagos átmérő (davg) és a 
 Stokes-törvény szerint számított ülepedési sebesség alapján:

 
Ugyanakkor a turbulencia és a szemcse/pehely alak kö-

zötti kölcsönhatás egy jellemzőbb, alaki tényezővel súlyozott 
Re-számmal (ReSf) határozható meg:

2. ábra: TSS-ülepedési görbe egy adott kezdeti koncentráción

(1)

(2)

(3)

(4)
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– Sf – alaki tényező, mely számí-
tása a következő egyenlet szerint 
történik:

 ahol:
C – a szemcse/pehely alak ke-

reksége. Ennek meghatározására 
az adott szemcse kerületének (Pa, 
mm) és azt befoglaló kör kerületé-
nek (Pe, mm) az aránya:

λ – oldalarány, mely a szemcse/
pehely méretének x és y irányából 
számítható:

A nem lamináris áramlási tartomá-
nyoknál vs,avg meghatározása (New-
ton törvénye alapján) iterációval 
lehetséges (4. ábra).

A fent leírt számításhoz a szemcsék/pelyhek jellemzőit úgy, 
mint az alakjukat és méretüket, finom felbontású képelemzés-
sel határoztuk meg. A vizsgálat során több mint 500 szemcse/
pehely jellemzőit tártuk fel részletesen (5. ábra).

 Az ülepedési tartomány jellemzésére alkalmaztuk az üle-
pedési sebességet, szemcse/pehely átmérőt és alakot változó 
szennyvízhőmérsékletnél az ülepedési hengerben.

Érzékenységi vizsgálatot végeztünk továbbá a szemcse/pe-
hely sűrűségére vonatkozóan, mely során a sűrűséget változ-
tattuk Stokes törvénye szerinti ülepedésisebesség-számításnál: 
sgp1=1,01, sgp2=1,03, sgp3=1,06, ahol az 1,03 értéke Metcalf & 
Eddy (2003) alapján egy tipikus fajlagos sűrűség, a többi érték 

pedig a +/− 2-3%-os eltérés vizsgálatát reprezentálja a jellemző 
sűrűségtől. Az ülepedési sebességeket így rendre meghatároz-
tuk: vs,avg1, vs,avg2, vs,avg3, majd összehasonlítottuk mindegyik mé-
résnél mért iszaptükör-ülepedési sebességgel (vsSB).

2.2. NYERSISZAPOK BIODEGRADÁLHATÓSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATI MÓDSZERE
Az ezt követően végrehajtott (ii) flokkuláció, (iii b)) flokkuláció-3 
és (iv) kevert iszap mérési kampányoknál már az ülepedésmérő 
hengerben három különböző réteget [(1) alsó, (2) középső és 
(3) felső réteg] különböztettünk meg, majd a rétegekből minta-
vétellel meghatároztuk a TSS- és szűrt KOI-koncentrációt [6. a) 
ábra]. A szűrt KOI kétfelé bontható: az oldott KOI (soluble, sKOI), 
mely tartalmazza a könnyen bontható KOI-t (readily biodegra-
dable, rbKOI) és a nem bontható oldott KOI (non-biodegaradble 
soluble, nbsKOI). A mintavételt nagyon óvatosan kellett elvégez-
ni, hogy ne zavarjuk meg a már leülepedett iszapot és szuszpen-
ziót a különböző rétegekben. Ezek az ülepedésmérések 1–3 óra 
alatt zajlottak le.

 

6. ábra: a) Három mintavételi pont a mérési hengerben, (ii) flokkuláció, (iii b)) flokkuláció-3 és 
(iv) kevert iszap mérési kampányoknál; b) Négy mintavételi pont a mérési hengerben (iii a)) 
flokkuláció-2 kampánynál

4. ábra: vs,avg iterációval történő meghatározása
a nem lamináris tartományban

5. ábra: A jellemző szemcse/pehely méret és alak meghatározása

(5)

(6)

(7)

(8)
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A négy rétegből történő mintavétel hozzájárult az ülepedé-
si henger különböző magassági rétegében történő folyamatok 
mélyebb megértéséhez. Így az előülepítő medence egészére 
egy „könnyen biodegradálható szervesanyag-térkép” előállít-
ható a TSS-mérések alapján. A TSS egy könnyen mintázható és 
mérhető paraméter, ezért kerestük kapcsolatát más minőségi 
paraméterrel. BOI5/KOI arányt vizsgáltuk a TSS-koncentráció 
függvényében, majd meghatároztuk a TSS/BOI5 arányt. 

A négy réteget vizsgáló mérésből a BOI-görbék is kinyer-
hetők voltak az előülepítő medencében lévő könnyen bontha-
tó szervesanyag-eloszlás további vizsgálatára. A BOI-értékek 
finom időbeli leolvashatósága lehetővé tette, hogy 0,33; 0,67; 
1,00; 1,33; 1,67; 2,00; 2,33; 2,67; 3,00 és 4,00 órai adatokat ele-
mezzünk, melyek magukba foglalják az előülepítő medencére 
vonatkozó tervezési irányelvek által ajánlott HRT-t [0,5–2,0 (2,5) 
h]. Az adatok használatával a BOI-reakció állandó (k) számítha-
tó volt egyszerűsített iterációs módszerrel (Singh, 2007, idézve 
Alrousan és Murshed, 2019 által), ahol UBOI egyenlőnek tekint-
hető az utolsó ismert BOI-értékkel (jelen esetben BOI5-tel) [(11) 
egyenlet] (Metcalf & Eddy, 2003). A kutatás során a k értékeket 

a különböző időpontokban összevetettük egymással, 
vizsgálva az előülepítőben lévő szennyvíz bonthatósá-
gát, mely az előülepítőben lévő HRT változásával együtt 
változik.

ahol: BOIt–BOI-koncentráció adott órakor, UBOI – 
az ismert BOI5-koncentráció, t – adott idő, amikor BOIt 
értékét kapjuk.

Így k értéke kifejezhető: 

A k értékek eloszlását a hengerben lévő kezdeti TSS-értékkel, 
valamint a lokális (adott rétegből mintázott) és az átlag-TSS-ér-
ték arányával együtt vizsgáltuk.

TSS és sKOI-t minden rétegre külön határoztuk meg, majd 
ezeket az adatokat a hengerben lévő átlagos koncentrációhoz 
viszonyítottuk az alábbiak szerint:

ahol: X – TSS- vagy sKOI-koncentráció.

A (iii a)) flokkuláció-2 kampány további részletes méréseket 
tartalmaz, ahol az ülepedésmérési hengeren belül négy minta-
vételi pontot jelöltünk ki: (1) felső zóna, középső zóna [ezen be-
lül (2) felső és (3) alsó réteg], valamint (4) alsó zóna [6. b) ábra]. 
Minden mintavételi pontból több különböző paramétert vizs-
gáltunk a 3. táblázat szerint. Ezek a vizsgálatok 10 és 25 perc 
ülepedési idő után történtek ugyanabból a hengerből (minták 
jelei: 10 min és 25 min/A). E mérés mellett egy másik, de ugyan-
olyan anyagú és geometriájú hengerből az előzővel megegyező 
mintavételezést is végrehajtottunk 25 min elteltével (minták el-
nevezése itt: 25 min/B).

3. táblázat: Mintavétel ideje és a vizsgált paraméterek a (iii a)) flokkuláció-2 mérési kampánynál

A (iii a)) flokkuláció-2 eredményeit összehasonlítottuk a hen-
ger átlagkoncentrációjával a TSS- és KOI-értékek esetében. Az 
arányt a (9) egyenlet szerint határoztuk meg jelen esetben is.

A henger átlag-sKOI-t viszonyítás miatt arányosítottuk a 
henger átlag-KOI-értékéhez.

A nyersiszap metánprodukciójának egyik jellemző paramé-
terét, a KOI/VSS arányát szintén minden rétegre meghatároztuk, 
és vizsgáltuk az adott réteg TSS-értékének függvényében.

3. EREDMÉNYEK
3.1. (I) NYERSISZAPPAL TÖRTÉNŐ ÜLEPEDÉSMÉRÉSEK 
EREDMÉNYE

Az eleveniszaphoz hasonlóan nyersiszapnál is tisztán látha-
tó a víz-iszap határfelületének kialakulása (7. ábra).

Néhány jellemző ülepedésgörbét mutat be a 8–10. ábra a 
hengerben lévő különböző kezdeti koncentrációknál. A legtöbb 
görbe az eleveniszaphoz hasonló ülepedési mintát mutat (Eka-
ma et al., 1997).

7. ábra: Az iszaptükör észlelése
(a fotók az ülepedésmérés közben készültek)

8. ábra: Zavart zóna ülepedési kategória: rövid kezdeti flokkulációs ülepedési séma, majd zavart, 
átmeneti és sűrűsödési séma

(9)

(10)

(11)

(12)
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Következésképp: az eleveniszaphoz (Vesilind et al., 1969, 
Takács et al., 1991) nagyon hasonló alakú ülepedési függvény 
állítható fel nyersiszap esetén is. A jellemző szennyvízhőmér-
séklet a vizsgált SZVTT-ken 14–24 °C között változott, azonban 
a mérések alapján kijelenthető, hogy az ülepedési sebesség a 
szennyvízhőmérséklettől független. A három SZVTT-n vett min-
tákból felállított ülepedési függvény egybevágó.

3.2. A MÉRT ÜLEPEDÉSI JELLEMZŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
STOKES TÖRVÉNYE ALAPJÁN BECSÜLT ÉRTÉKEKKEL
A Stokes törvényénél használt legfontosabb jellemzők a szem-
cseméret, a szemcsealak és a szemcsesűrűség. 

A szemcseméret eloszlásával kapcsolatban a finom felbon-
tású képelemzés eredményét egy-egy példán keresztül a 11. 
ábra mutatja. A megfigyelések szerint a szemcsék mérete jel-
lemzően 0,01 és 1,5 mm között változik (ahol az 1,5 mm a maxi-
mumok 85%-os percentilise). A legnagyobb iszaptömeghányad 
azonban kb. 0,1 és 0,3 mm átmérő között fordul elő.

 
11. ábra: a) Egy téli és b) egy nyári ülepedésmérési adatsor jellemző átmérő eloszlása (d-gyako-
riság d-méret függvényében)

A nyers- és kevert iszappal végzett ülepedésmérések során 
megfigyelt szemcse/pehely méret eloszlásának tartománya 
összevethető a szakirodalomban közölt különböző szemcse/
pehely típusok méretével (4. táblázat). A megfigyelt méretek 
illeszkednek a szakirodalomban közölt szennyvízben vizsgált 

 
9. ábra: Átmeneti kategória: hosszabb kezdeti flokkulációs ülepedési séma, majd zavart, 
átmeneti és sűrűsödési séma

10. ábra: Hosszú flokkulációs szakasz, majd rövid vagy nem zavart ülepedési séma sűrűsödési 
sémával

A mérések során tapasztalható volt, hogy az ülepedés egy 
flokkulációs fázissal kezdődik, melyet követ egy szabad üle-
pedési zóna, ami átfordul a növekvő koncentrációval zavart 
ülepedésbe, így az ülepedési sebesség csökken a növekvő 
TSS-koncentrációval a vizsgált tartományban. Ez a jelenség a 
8–10. ábrákon is jól látható, ahol az ülepedés jellemzőiben a 
különbség az alacsonyabb és magasabb kezdeti koncentráci-
óra vezethető vissza. Minél magasabb a kezdeti koncentráció 
a mérőhengerben, annál alacsonyabb a maximum ülepedési 
sebesség.

szemcse/pehely mérethez.

4. táblázat: Szemcse- és pehelyméretek néhány szakirodalmi forrásból és az általam 
mért nyersiszapból

A finom felbontású elemzés további eredményei a szemcse 
alakjának nagy változatosságát mutatják, jelentős eltérésekkel 
az idealizált szemcsealaktól, melyet a Stokes-törvény figyelem-
be vesz (12. ábra).

 
Körülbelül 120 mg TSS/L alatti koncentrációnál a vs,avg (Sto-

kes) alábecsült mindhárom fajsúllyal számítva a mért vsSB-ér-
tékhez képest (13. ábra). 120 mg TSS/L felett vs,avg értékek több-
nyire túlbecsülnek vsSB-vel szemben, és az eredmények szórása 
(bizonytalansága) magasabb, mint alacsonyabb TSS-értékeknél. 
Ez a különbség az iszaptükör zavart ülepedéséből adódik. Ma-
gasabb TSS-koncentrációnál nagyobb szemcse/pehely méret 
tapasztalható. A megállapított Sf-érték növekszik a TSS-kon-
centráció növekedésével a több nem gömbölyű szemcse/pe-
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13. ábra: a) A mért (vsSB) és Stokes törvénye alapján számított ülepedési sebesség (vs,avg), b) egy-
egy ülepedésmérésnél előforduló átlagos szemcseátmérő, c) a jellemző alaki tényező (Sf), és d) 
alaki tényezővel súlyozott Re-szám (ReSf)

Az ülepedésmérésről készült videóelemzés alapján a megfi-
gyelt ülepedési sebesség (VsO) nagy szórást mutat (14. ábra – kör 
jelölő). Például: 0,37 mm; 0,93 mm és 1,68 mm szemcse/pehely 
átmérők egyaránt VsO=8 cm/s körüli értéket vesznek fel. Adott 
szemcseátmérőből számított ülepedési sebesség (vs,avg, 15. ábra 

– négyzet jelölő) pedig Stokes alapján lineárisan változik az át-
mérő növekedésével. Az észlelt, mért ülepedési sebességek 
Stokes-féle értékektől való eltérését igazolja, hogy a szemcsék/
pelyhek sűrűségének, alakjának egymástól való eltérését figye-
lembe kell venni a pontosabb ülepedési sebesség meghatáro-
zásához.

hely jelenléte miatt, és ezzel csökken a mért vsSB értéke. 135 mg 
TSS/L felett a ReSf-szám az átmeneti tartományba kerül számos 
ülepedésmérésnél. Ezt igazolandó, értékelhető turbulencia már 
megjelenik az in situ áramlásmérés alapján négyszög alaprajzú 
előülepítő medencékben (Kiss & Patziger, 2018).

A mérések bemutatják továbbá, hogy magasabb vsSB-érté-
keknél davg<0,2 mm szemcse/pehely átmérő várható – alacso-
nyabb TSS-tartományban. Ugyanakkor gyenge kapcsolat látszó-
dik az átmérő és a TSS között: hasonló vsSB-értékeket figyeltünk 
meg, de változó szemcse/pehely átmérőknél.

12. ábra: Szemcsealakok – néhány megfigyelt példa a finom felbontású képelemzésből
 

14. ábra: A videóelemzés alapján megfigyelt (VsO) és Stokes-törvény alapján számított ülepedési 
sebességek (vs,avg) a szabad ülepedési zónában különböző szemcse/pehely átmérők esetén
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A (iii a)) ülepedésmérésnél átlagolt lokális TSS és a hen-
gerben lévő átlag-TSS-koncentráció aránya a háromrétegű 
mintavételt tartalmazó mérési kampányoktól eltérő eloszlást 
mutatott (17. ábra). A legmagasabb arányt a legalsó zónában 
tapasztaltuk mindhárom vizsgálat esetén. Az ülepedési folya-
matnak köszönhetően nincs figyelemre méltó magas koncent-
ráció a felső zónában a rövid ülepedési idők alatt (10 min és 25 
min). A 18. ábrán a (iii a)) vizsgálat KOI-koncentrációi jól egybe-
vágnak a TSS-eloszlással, ahol az átlagos sKOI/KOI arány 0,31 
volt, azaz a KOI-nak 31%-a sKOI-komponens.

17. ábra: (iii a)) mérések TSS-eredményei

18. ábra: (iii a)) mérések KOI-eredményei

3.4. A NYERSISZAP BIODEGRADÁLHATÓSÁGA
A mérések lokális és átlag-TSS-koncentrációjának arányai kam-
pányonként átlagolt eloszlása a (ii), (iii b)) és (iv) ülepedésméré-
seknél egymáshoz hasonló volt. Jelentős TSS-tartalom figyelhető 
meg a felső rétegben (15. ábra). A legalacsonyabb TSS-koncent-
ráció a középső rétegben fordult elő, a legmagasabb tartomány 
pedig a legalacsonyabb rétegben valamennyi kampány esetén.

15. ábra: (ii), (iii b)) és (iv) mérések TSS-eredményei

A (ii), (iii b)) és (iv) ülepedésmérések sKOI-koncentráció-el-
oszlása közel egyenlő egymáshoz a henger magassága mentén 
(16. ábra). Tehát az sKOI-értékekben rétegződés nem mutatko-
zott a TSS-eloszlással ellentétben.

16. ábra: (ii), (iii b)) és (iv) mérések sKOI-eredményei

A BOI5/KOI arányoknál enyhe növekedést tapasztaltunk a 
TSS-koncentráció csökkenésével, melyeket követően további 
vizsgálatokat végeztünk. 1 g/L alatti TSS-koncentráció esetén 
zömmel 0,6 vagy magasabb BOI5/KOI arányt figyeltünk meg (19. 
ábra). Ezzel szemben 1 g/L TSS-érték alatt 0,4–0,6 (0,7) BOI5/KOI 
arányok adódtak. A mérések zömmel jobb BOI5/KOI arányt mu-
tattak, mint a szakirodalmi források (20. ábra). 

19. ábra: BOI5/KOI arány különböző TSS-koncentrációk esetén a (iii a)) flokkuláció-2 
ülepedésmérésekből

20. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) BOI5/KOI arányainak összevetése

A 21. ábra a) és b) diagramja két lépést mutat a „könnyen 
biodegradálható szervesanyag-térkép” elkészítésének módsze-
rére, azaz TSS alapján a BOI5/KOI arány meghatározására: (a) A 
TSS-koncentráció erős kapcsolatban áll a TSS/BOI5 aránnyal, va-
lamint (b) ez az arány jó kapcsolatban van a BOI5/KOI aránnyal. 



33
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

2
/

2

 tényezői, tehát ez rendelkezik a legalacsonyabb bonthatósággal. 
A k értékek jórészt az ülepedési idő növekedésével csökkennek, 
de a trend közel nulla értéktől egy erős emelkedő hullámmal 
indul (22. ábra). Az értékek 1 h ülepedési idő előtt enyhén ma-
gasabbak, mint utána, majd egy másik csökkenő szakasz figyel-
hető meg 2 h körül. Ez alapján javasolt, hogy az előülepítőben 
lévő HRT 1,0–1,5 h között legyen, valamint az előülepítőből a 
szennyvízelvétel a legfelső réteg alól történjen. A k értékek mel-

Így az előülepítő medence TSS-koncentrációjának meghatáro-
zását követően a (13) összefüggéssel előállítható a „könnyen 
biodegradálható szervesanyag-térkép”, mellyel képet kapunk 
az előülepítőben lévő és onnan elfolyó szennyvíz hasznosítha-
tóságáról a denitrifikáció, illetve a biogáztermelés felé:

21. ábra: a) TSS/BOI5 arány különböző TSS-értéknél; b) BOI5/KOI arány különböző TSS/BOI5 
aránynál

A k bonthatósági tényező időbeli változását a 22. ábra mu-
tatja. A 2. és 3. rétegnél magasabb k értéket tapasztaltunk a 
legtöbb mérésnél, mint az 1. vagy a 4. rétegnél. A legalsó réteg 
k értékei általában alacsonyabbak voltak, mint más rétegek k 

lett a TSS-arányok az egyes rétegekben eltérnek egymástól, és 
azok eloszlása nincs összefüggésben a mérési henger  kezdeti 
TSS-koncentrációjával. Ugyanakkor jobb BOI5/KOI arányt ta-
pasztaltunk alacsonyabb TSS-koncentráción.

A mérésekből kalkulált k bonthatósági tényezők a szakirodalmi 
adatokhoz képest zömmel magasabb értékeket vettek fel (23. 
ábra).

22. ábra: K bomlási állandó időbeli változása a rétegek és a henger átlag-TSS-koncentrációjával

(13)
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alacsonyabb a KOI/VSS érték. Az 
értékek tartománya intenzíven 
váltakozik 1 g/L TSS alatt, mely 
1,55–9,31 KOI/VSS között mozog, 
kivéve egy kiugró értéket, a 23,29 
KOI/VSS aránnyal. 1 g/L TSS-kon-
centráció felett viszont a KOI/VSS 
arány nem változik jelentősen a 
TSS függvényében. Mindez azt je-
lenti, hogy 1 g/L TSS felett konstans 
F/M arány, illetve metánprodukció 
várható a nyersiszap 
TSS-koncentráció-nö-
vekedésével az előüle-
pítő medencében.

A tapasztalt, mért 
KOI/VSS értékek ösz-
szességében magasabbak, mint a 
bemutatott szakirodalomban kö-
zöltek (26. ábra). 

 

 
23. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) k bonthatósági tényezőjének összevetése

Az 1–3 órás ülepedésmérési kampány (ii, iii b), iv) eredmé-
nyei bizonyítják, hogy jelentős felúszó lebegőanyag jelenik meg 
a legfelső rétegben (24. ábra). Hozzávetőleg 1,5 h és 4 h között a 
felső zóna TSS-koncentrációja nagyságrenddel magasabb, mint 
a rövidebb (<1,5 h) vagy extrém hosszú (>4 h) ülepedési időnél. 
Nem tapasztaltunk kapcsolatot a TSS feláramlása és a rétegek 
sKOI-koncentrációi között, inkább függ ez a jelenség az iszap 
további tulajdonságaitól (szemcse/pehely sűrűség, súly, alak). 
A feláramlás minden (iv) kevertiszap-mérésmintánál megjelent 
(ennél a kampánynál fölösiszap is volt a nyersiszap mellett).

A KOI/VSS arányoknál (rétegekből és zónákból számítva) 
enyhe kapcsolat fedezhető fel a TSS-koncentrációval 1 g/L ér-
ték alatt (25. ábra). Minél magasabb a TSS-koncentráció, annál 

25. ábra: KOI/VSS arány különböző TSS-koncentrációknál

A felső és az alsó zóna KOI/VSS arányai a különböző ülepe-
désmérési idők után tett mintavételeknél nem mutatnak külö-
nösebb eltérést, viszont enyhén látható az ülepedési folyamat a 
felső rétegtől az alsó réteg irányába (27. ábra). 10 min-nél a KOI/
VSS arány a 2. rétegben a legmagasabb, míg a 3. rétegben a 25 
min/B mintavételnél látjuk a legmagasabb értéket. Ez a jelenség 
főleg a VSS változásában keresendő.

24. ábra: Az ülepedésmérő henger legfelső rétegének TSS-koncentrációja
az ülepedési idő függvényében 27. ábra: (iii a)) mérések KOI/VSS eredményei

26. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) KOI/VSS arányainak összevetése
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BEVEZETÉS A MŰANYAGOK VILÁGÁBA

 
1. ábra: A világ műanyagtermelésének eloszlása 2020-ban. Az * adat tartalmazza a hőre 
keményedő anyagokat, elasztomereket, ragasztókat, bevonatokat és tömítőanyagokat, valamint 
a PP-szálakat; nem tartalmazza a PET-, PA- és poliakril szálakat. **NAFTA = The North American 
Free Trade Agreement / Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Kanada, Mexikó); *** FÁK/CIS = The Commonwealth of Independent States / Független 
Államok Közössége, a volt Szovjetunió 15 tagállama közül 11-nek a laza együttműködése, kon-
föderációja [1]

A műanyagok mesterséges úton előállított/
átalakított óriásmolekulájú anyagok. Szerves 
polimerek, azaz hosszú láncú szerves vegyüle-
tek, amelyekben több ezer apró, ismétlődő épí-
tőegység kapcsolódik össze kémiai kötések út-
ján. [2] Fosszilis tüzelőanyagokból, gázból vagy 
szénből nyert monomerek polimerizálásával 
állítják elő, de biológiai eredetű műanyagok is 
léteznek (keményítő, politejsav-alapú). A világ 
műanyaggyártásának jelenleg kevesebb mint 
1%-át (kb. 2 Mt/év) teszik ki a biológiai alap-
anyagból készült műanyagok. (Furcsa csavar a 
dologban, hogy ezeknek körülbelül csak a fele 
bontható biológiailag.) [3] Míg a műanyagot egy 
évszázaddal ezelőtt találták fel, a tömeggyártás 
csak a huszadik század közepén indult be. Bizo-
nyos tulajdonságok, mint például a tartósság, a 
könnyű súly, a korrózióállóság és az alacsony 
ár a műanyagok széles körű használatához és 

elterjedéséhez vezettek. Mára az emberi élet nélkülözhetetlen 
részévé váltak. [4]

A globális műanyagtermelés 2019-ig folyamatosan növeke-
dett, abban az évben 368 millió tonna (Mt) műanyagot állítottak 
elő világszerte, majd 2020-ban az előző évhez hasonlóan alakul-
tak a termelési adatok (367 Mt). Ennek nagy részét (32%) Kína 
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mikro- és nanoműanyagok (MNP) 
a szennyvízbenBEZSENYI 

ANIKÓ
NAGY-MEZEI 
CSENGE

GYARMATI 
IMRE

MAKÓ 
MAGDOLNA

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

bezsenyia@fcsm.hu

KIVONATA vízi, szárazföldi környezetben és a légtérben egyre na-
gyobb mennyiségben megjelenő mikro- és nanoműanyagok egész-
ségügyi és ökológiai következményeinek felmérése még kezdeti 
fázisban van. Egyelőre az egységes vizsgálati módszerek kidolgozá-
sa sem történt meg, pedig már a mintavételi eljárások különbségei 
(a vizsgált minta mennyisége, a vizsgált mérettartomány stb.) is 
jelentős eltéréseket okozhatnak az eredményekben, így az adatok 
összevetése is nehézségekbe ütközik. Azonban az óra ketyeg, a 
biológiailag nagyrészt bonthatatlan miniatűr hulladékanyag halmo-
zódik, és a szennyvízkezelés szakemberei, illetve döntéshozói az 
információhiányból adódóan felmérni sem tudják, hogy mekkora 
ökológiai problémáról van szó. Vajon a szennyvíztisztítási technoló-
gia mennyire érintett? Milyen hatékonysággal, milyen technológiák 
segítségével könnyíthetünk a környezetünk terhein? Tehetünk, illet-
ve tennünk kell-e valamit? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a 
jelenleg rendelkezésünkre álló szakirodalom alapos átvizsgálásával.

KULCSSZAVAK



38
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

2
/

2

élelmiszer-csomagolások, a mikrózható edények, a csövek, az 
autóalkatrészek, a bankjegyek alapanyaga. A többször használ-
ható zacskók, tálcák és tárolók, a mezőgazdasági és csomago-
lófóliák, a játékok, a tejesdobozok, a samponos flakonok és a 
különféle háztartási cikkek alapanyaga általában PE. (3. ábra) 
[1] Várhatóan ez az arány tükröződik a szennyvízben található 

mikroműanyagok esetében is, amelyek részben az előbbi ter-
mékekből származnak. 

Mikroműanyagnak (MP) nevezik az öt milliméternél kisebb 
műanyagdarabokat, de valójában alsó mérethatára is van a ka-
tegóriának, hiszen ma már a nanoműanyagok önálló csoportot 
alkotnak. A két kategória közötti határvonal 0,1 mikrométer-
nél (100 nm-nél) húzódik. Ez egy általánosan elterjedt, de nem 

állítja elő, de ez nem jelenti azt, hogy ők maguk használják fel az 
előállított mennyiséget. Jócskán lemaradva követik a rangsorban 
az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény tagjai (NAF-
TA: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó), Európa és Ázsia 
fennmaradó országai (19%, 15% és 23%), amelyek még mindig 
jelentős hányadot képviselnek külön-külön is. (1. ábra) [1]

2. ábra: Az EU országainak (27+3 = az EU 27 tagállama, Norvégia, Svájc és UK) a műanyag-fel-
használása 2020-ban, szektor és műanyagtípus szerinti felbontásban. [1] A teljes felhasznált 
mennyiség 49,1 Mt. (PE-LD: kis sűrűségű polietilén; PE-LLD: lineáris kis sűrűségű polietilén; 
PE-HD: nagy sűrűségű vagy kemény polietilén; PE-MD: közepes sűrűségű polietilén; PP: 
polipropilén; PS: polisztirol; PS-E/EPS: habosítható/expandált polisztriol; PVC: poli(vinil-klor-
id); PET: polietilén-tereftalát; ABS: akrilnitril-butadién-sztirol; SAN: sztirol-akrilnitril; PMMA: 
poli(metil-metakrilát) vagy plexi; PA6/PA6.6 vagy Nylon6/Nylon6.6: poliamidok; PC: polikar-
bonát; PU/PUR: poliuretán)

Az európai kapacitás 2017-ig növekedett, amikor elérte a 
64,4 Mt mennyiséget, majd 2020 végéig fokozatosan csökkent 
55 Mt-ra. Ennek a mennyiségnek a 40,5%-át csomagolóanyag-
ként hasznosítják (2. ábra), vagyis a megtermelt mennyiség 
közel harmada hulladékként végzi még a gyártási évben. 2020-
ban összesen 29,5 millió tonna műanyaghulladék gyűlt össze 
Európában, de ennek csak a 34,6%-át (10,2 Mt) hasznosították 
újra anyagában. Az előállított termékek alapanyaga is leképezi 
a felhasználási tendenciákat, mivel polipropilénből (PP) és poli-
etilénből (PE) készül a legtöbb termék (19,7% és 30,3%). A PP az 

jogi vagy szabványokban megfogalmazott terminológia, és a 
mérettartományok sem teljesen egységesek a szakirodalom-
ban. Tehát a mikro- és nanoműanyagok (MNPs, Micro- and na-
noplastics) kifejezés az elaprózódó műanyaghulladék méretére 
utal. Ezek lehetnek elsődleges MNP-k, amelyeket eredendően 
kis méretűre gyártanak, és a formájuk is tervezett, és további 

műanyag termék előállításának kiindulópontjai, vagy koptató 
hatású adalékanyagokként funkcionálnak fogyasztói termékek-
ben (arcradír, kéztisztító, fogkrém, tusfürdő, folyékony smink, 
borotvahab, babakrém, hajfesték, körömfesték, fényvédő krém, 
habfürdő, szempillaspirál, szemhéjfesték). [4] Előfordulnak ke-
nőanyagokban, vízlágyítókban és festékek vivőanyagaként is. 
Gyógyszeripari termékekben is megjelennek, amelyekben a ha-
tóanyagok célzott bevitelét szolgálják. Szintetikus viaszként élel-
miszer-csomagoló anyagok, festékek, tapadásfokozó anyagok, 

3. ábra: A 2020-ban forgalomba hozott 
műanyag termékek típus szerinti megosz-
lása Európában (EU27 + Norvégia, Svájc 
és UK) [1] (PE-LD: kis sűrűségű polietilén; 
PE-LLD: lineáris kis sűrűségű polietilén; 
PE-HD: nagy sűrűségű vagy kemény 
polietilén; PE-MD: közepes sűrűségű po-
lietilén; PP: polipropilén; PS: polisztirol; 
PS-E/EPS: habosítható/expandált polisztri-
ol; PVC: poli(vinil-klorid); PET: polietilén-te-
reftalát; PU/PUR: poliuretán)
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felszabaduló, majd a lefolyókon keresztül a szennyvízbe kerülő 
mikroszkopikus rostok a másodlagos műanyagok jelentős for-
rásai. A szennyvizet terhelő másodlagos műanyagok az autógu-
mik kopásából származó részecskék is, amelyek a csapadékvíz-
zel a csatornahálózatba jutnak, és egyesített rendszer esetében 
a szennyvíztisztító műben kötnek ki. [6][9] Az MP-k mára min-
denhol megjelentek a környezetünkben, a szárazföldi és a vízi 
ökoszisztémákban egyaránt, az Antarktisztól a mélytengeri üle-
dékig, de akár a levegőben is kimutathatók. [4]

MIKRO- ÉS NANOMŰANYAGOK (MNP-K) 
A SZENNYVÍZBEN
A szennyvíztisztító telepekre - területtől függően, gyakran nagy 
mennyiségben - érkező mikroműanyagok egy része áthalad a 
tisztítórendszeren és megjelenik a felszíni befogadóban.[12] 
Joggal merülhet fel az üzemeltetőkben az igény arra, hogy a 
szennyvízben megtalálható MNP mennyiségéről és minőségé-
ről áttekintő képet kapjanak, és felmérhessék a jelenleg rendel-
kezésre álló technológiák hatékonyságát ezen mikro- és nano-
részecskék eltávolításában.

Jelenleg nem áll ren-
delkezésre olyan széles 
körben elfogadott és 
alkalmazott módszer, 
amely az MNP-k környe-
zeti elterjedésének meg-
határozásához szüksé-
ges lenne. A mennyiségi 
és minőségi meghatáro-

pigmentek, bevonatok összetételét gazdagítják. Az MNP-k na-
gyobbrészt azonban másodlagos eredetűek, azaz a környezet-
be kerülő műanyag használati cikkek szétesésével keletkeznek. 
[5][6] Jelenleg úgy tűnik, hogy a másodlagos eredetű műanya-
gok okozzák a nagyobb környezetterhelést. [4]

Az eredetileg nagyobb méretű műanyaghulladék (mak-
roműanyagok: >2,5 cm; mezoműanyagok: 5 mm – 2,5 cm) szé-
tesése mechanikai, kémiai, fizikai és biológiai folyamatok ered-
ménye. (1. táblázat) Az előbbiek a környezeti stresszorokon 
(szél, víz, napsütés) keresztül érvényesülnek. Ugyanakkor bioló-
giai lebontási folyamatok nem feltétlenül követik a stresszorok 
hatását, mivel a képződő részecskeméret még nem hozzáfér-
hető a mikroorganizmusok számára, és a lebontáshoz szüksé-
ges enzimek is hiányozhatnak. [6][7] Valójában a műanyagok 
többsége biológiailag nem bontható, tehát nagyon hosszú ideig 
vendégeskednek a környezetünkben. A polimer típusától füg-
gően évtizedekig, évszázadokig is eltarthat a lebomlásuk. [5][8] 
A környezeti tényezők, stresszorok közül a napsugárzás szere-
pe kiemelkedő. Az ultraibolya sugárzás földfelszínt is elérő ré-
sze, az UV-A (~315–400 nm) és UV-B (~295–315 nm) tartomány, 

megfelelően magas energiájú ahhoz, hogy az oxigénatomoknak 
a polimerláncba való beépüléséhez szükséges aktiválási energi-
át biztosítsa. Ez a fotodegradáció – vagy közelebbről a fotooxi-
dáció – folyamata, amely a polimer (műanyag) lánchasadását 
eredményezi, és ezzel egyre apróbb műanyagtörmelék keletke-
zik. [4][9] A szintetikus ruhaszövetekből mosással és szárítással 

záshoz többféle mintavételi, előkészítési és azonosítási mód-
szer terjedt el, amelyeket részletesen nem tárgyalunk. Amiért 
mégis fontos ezt a területet érinteni, az az eltérésekből adódó 
rendezetlenség a kimeneti adatsorokban. Sajnos a különböző 
vizsgálati feltételek mellett születő eredmények nehezen ösz-
szevethetők, hiszen gyakran a mennyiségükben meghatározott 
mikrorészecskék mérettartománya nem fedi egymást. Ezt a 
problémát szemlélteti a 4. ábra, amelyről a különböző vizsgá-
latok során alkalmazott szűrők pórusmérete olvasható le. A pó-
rusméret mutatja a vizsgált MNP-mérettartomány alsó határát. 
A vizsgált mérettartomány felső határa is választható. Ebben 
az esetben előszűrést alkalmaznak egy nagyobb pórusmére-
tű szűrővel. Például a kis mikroműanyagok vizsgálhatók egy 1 
mm-es pórusátmérőjű előszűrést követő 0,1 µm-es szűréssel. 
Ezek alapján teljesen érthető, hogy miért jutnak sokszor na-
gyon eltérő eredményre a részecskemennyiség tekintetében a 
kutatók mindamellett, hogy természetesen két egyforma szeny-
nyvíz sem létezik, és ugyanazon szennyvíz minősége időben is 
változik. Szintén meg kell említeni egy másik fontos tényezőt: a 
mintamennyiséget. Egy-két liter folyadékminta vizsgálata nem 

1. táblázat: A műanyagok kategorizálása méretük alapján és az expozíciójukkal érintett 
élőlénycsoportok [9][10][11]

4. ábra: A különböző 
vizsgálatok során 
alkalmazott szűrők 
pórusmérete. [6] 
Hivatkozások az 
ábrán: [13][14][15]
[16][17][18][19] [20]
[21][22][23][24][25]
[26][27][28][29][30]
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ségformák alapvetően és közvetlenül befolyásolják az MP-k 
koncentrációját. Ilyen a főként műszálas ruhák viselése, sokféle 
PCP (kozmetikai és testápoló szerek – personal care products) 
mindennapos alkalmazása, illetve a műanyag termékek elter-
jedt használata. [4][31]

A csatornahálózat típusa is fontos tényező. Az egyesített csa-
tornarendszerekről beszélünk, ha a szennyvíz és a csapadékvíz 
elvezetése egy közös hálózatban valósul meg. Szétválasztott 
rendszereknél a kettőt külön vezetik el, és a csapadékvíz nem 
folyik be a szennyvíztisztító telepre. Az egyesített csatornarend-
szerekhez kapcsolódó szennyvíztisztító telepek esetében az 
MP-k és más kis méretű antropogén eredetű hulladékok (small 
anthropogenic litter, SAL) kon-
centrációja magasabb a befolyó 
szennyvízben. Azonban előnyei 
is vannak az ilyen hálózatoknak a 
környezetterhelést tekintve, hiszen 
a felszíni vizekbe jutó MP-k meny-
nyiségét mindenképpen csökken-
tik. Az utakról lefolyó csapadékvíz 
az autógumikból származó MP-ket 
a felszíni vizekbe mosná. Egyesített 
rendszereknél ez a szennyezés a 
szennyvíztelepre érkezik a szenny-
vízzel. [6][18]

A szennyvíztisztító telepen 
az MP-k részben eltávolíthatók a 
szennyvízből, és az elfolyó tisztított 
szennyvíz MNP-tartalma elsősorban 
az alkalmazott technológia függ-
vénye. Általánosságban elmond-
ható, hogy a harmadik tisztítási 
fokozattal rendelkező szennyvíztisztító telepeken a szennyvíz 
MP-koncentrációja (0–51 részecske/L) kisebb, mint a kizárólag 
első, vagy első és második tisztítási fokozattal rendelkezőké 
(9×10–4–447 részecske/L). Bizonyos esetekben a harmadik fo-
kozat nem csökkentette tovább a szennyvíz MP-koncentrációját. 
Ez valószínűleg az alkalmazott kezelési eljárások függvénye (ld. 

 alkalmas az MNP-k mennyiségi és/vagy minőségi meghatározá-
sához. Az eredmények minimum 100-200 L vízminta kiértékelé-
se esetén tekinthetők reprezentatívnak, főleg a szennyvíztisz-
títási folyamatok végső fázisaiban, ahol az MNP-szennyeződés 
lecsökken, és jóval kisebb részecskeszámot kell meghatározni, 
mint a nyers szennyvíz esetében. A kutatási eredmények eltéré-
seinek többségét valószínűleg ezek a mintavételi különbségek 
okozzák. Ehhez hozzáadódnak még a mintaelőkészítési (savas, 
enzimes stb. előkezeléssel távolítják el az egyéb szennyező-
déseket) és a mérési módszerek (gázkromatográfia / GC; nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfia / HPLC; Fourier-transzfor-
mációs infravörös spektroszkópia / FTIR; Raman-spektroszkó-
pia stb.) okozta különbségek. [6]

Mindezek ellenére jól körvonalazódnak bizonyos adatsorok 
és trendek az egyre gyarapodó kutatások eredményeként. Így a 
befolyó nyers szennyvízben és az elfolyó tisztított szennyvízben 
található MP-k számról, mennyiségéről (teljes tömeg) és minő-
ségéről, a mérettartomány-polimer-összetétel összefüggései-
ről, a jellemző formacsoportok megoszlásáról és a részecskék 
eredetéről már sok információ gyűlt össze, amelyek alapján 
rendszerezhető és fontos következtetéseket vonhatunk le az 
adatsorokból. 

A nyers szennyvízben megjelenő MP-részecskeszám tág ha-
tárok között mozog: 1–10 044 db/L. Az elfolyó tisztított szenny-
vízben ez 0–447 db/L értéktartományba esik. A nyers szennyvízre 
vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésünkre. A nagy különb-
ségek a korábban felsorolt okokra (a mintavétel, az előkészítés és 
a vizsgálati módszerek eltérései) vezethetők vissza. A nagyobb ré-
szecskeszámértékek a kisebb pórusméretű szűrők használatánál 
jellemzőek, illetve minőségi meghatározás nélkül a természetes 
szálak könnyen összekeverhetők a mesterséges változatokkal, így 
pozitív hibát (eltérést) okoznak. Emellett az eltérések a valóságot 
is tükrözhetik, vagyis a valós eltéréseket szennyvíztelepek között: 
a vízgyűjtő terület mérete, lakosegyenérték, a környező terület-
használat, egyesített csatornarendszer, a szennyvíz eredete, szo-
ciális, gazdasági és klimatikus körülmények. [6][31]

A szennyvízben található MP-k nagy része a háztartásokból 
származik, így a vízgyűjtő területre jellemző emberi tevékeny-

következő fejezet). (5. ábra) A kizárólag első fokozattal működő 
szennyvíztisztítóban az MP-koncentráció körülbelül egy nagy-
ságrenddel nagyobb, mint a második és harmadik fokozatot 
üzemeltetőknél. [6][32]

A befolyó szennyvízben az MP-koncentráció egyenesen ará-
nyos a lebegőanyag-tartalommal (SS), az MP-k nagy része a le-
begőanyag-tartalomhoz kötött, így a lebegőanyag-tartalomból 
következtetni lehet a befolyó szennyvíz MP-koncentrációjára. 
Az elfolyó tisztított szennyvízben viszont az MP-k gyakorisága/
koncentrációja a szennyvíztisztító telepek üzemi terhelésének 
a kapacitáshoz viszonyított arányával hozható összefüggésbe, 
amely a túlterhelt szennyvíztisztító művek esetében lényege-

sen magasabb MP-tartalmat jósol. A hidraulikai 
terhelés növekedésével csökken a tartózkodási 
idő a tisztítómű műtárgyaiban (pl. zsírleválasztás), 
ezért az MP-eltávolítás kevésbé lesz hatékony. 

Úgy tűnik, hogy az MP-koncentráció a népsűrűséggel nem hoz-
ható összefüggésbe. Az iszap MP-koncentrációja és a lakose-
gyenérték között sincs összefüggés. [32]

Annak ellenére, hogy a tisztított szennyvíz viszonylag kevés 
MP-t tartalmaz, a kibocsátott MP-k teljes mennyisége nagyon 
is jelentős, mivel a – statisztikába bevont – szennyvíztisztítók 

5. ábra: Az alkalmazott tisztítási fokozatok és a 
műtárgyak számának hatása az elfolyó tisztított 
szennyvíz mikroműanyag-koncentrációjára [18]
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amely átlagosan az MP-k 52,7%-a, de olykor 
94,9%-ot is elérhetik. [31] Ezek a miniatűr szá-
lacskák a ruhák mosása során képződnek, és 
a mosógépekből kerülnek a szennyvízbe. Ezt 
erősíti az is, hogy a műszálas ruhákat előállí-
tó üzemek szennyvize nagy koncentrációban 
tartalmaz ilyen mikroszkopikus rostokat. A 
szabálytalan formájú törmelék szintén gya-
kori (28,8%), amely valószínűleg a hétközna-
pi műanyag tárgyak használatakor szakad le, 
és kerül a szennyvízbe. A másik lehetséges 
forrás a kozmetikai és testápoló szerek (PCP, 
personal care products) széles spektruma (pl. 
fogkrém). [6][33] Jellemzően 1 mm-nél kisebb 
átmérőjű, többnyire gömb formájú műanya-
gok találhatók a kozmetikumokban, amelyek 

többsége naponta több százezer vagy akár millió liter szeny-
nyvizet kezel. Az MP-kibocsátás (az éves elfolyó vízmennyiség 
és a szennyvíz MP-koncentrációja alapján becsülve) a vizsgált 
szennyvíztisztító telepeken átlagosan 2×106 részecske/nap volt, 
illetve 5×107 m3/év. Egyes szennyvíztelepeken (Hollandia, USA, 

~millió LEÉ) ez meghaladja az 1×1010 részecske/nap értéket is. 
Tehát a szennyvíztisztító telepekről származó és élővizekbe ke-
rülő óriási mennyiségű MNP-szennyezés-kezelés elengedhetet-
lennek tűnik. [6]

Az MP-k minőségi vizsgálata során nagyjából 30 polimerfaj-
tát azonosítottak a különböző szennyvízmintákban. A leggyako-
ribbak: a poliészter (PES; ~28–89%), a polietilén (PE, ~4–51%), a 
poliamid vagy ismertebb nevén nylon (PA, ~3–54,8%), illetve a 
polietilén-tereftalát (PET, ~4–35%). A PES, a PET és a PA a mű-
szálas ruhák gyakori polimerjei, míg a PE élelmiszer-csomagoló 
fóliák, vizespalackok alapanyaga, és kozmetikai szerekben (test- 
és arcradírok) is elterjedten használják. Gyakori polimer még az 
akril, az alkid, a polipropilén (PP), a polisztirol (PS), a poliuretán 
(PU/PUR), a polisztirol-akril (PS-akril), a polivinil-alkohol (PVAL) 
és a politejsav (PLA), amelyek maximum 5–27%-os gyakoriság-
gal jelennek meg a mintákban. A többi polimer gyakorisága ál-
talában összességében nem éri el az 5%-ot, de akár 1% alatt 
is maradhat. Az adatok alapján úgy tűnik, az MNP-k többsége 
a hétköznapi emberi tevékenységek során kerül a szennyvízbe. 
[6][31][33]

Az MP-k alakja is fontos információ, ami eredetükről árul-
kodik. Mindemellett a forma az MP-k eltávolítását és az egyéb 
szennyeződésekkel, illetve a mikroorganizmusokkal való in-
terakciójukat is befolyásolja. A legegyszerűbb esetben kétféle 
csoportot alkothatunk: szétválaszthatjuk szálakra/rostokra 
(szignifikánsan hosszabb, mint amilyen széles) és szemcsékre/
törmelékre (hasonló szélesség és hosszúság jellemzi) az MP-ket. 
Néha több kategóriát alkalmaznak, és elkülönítik a szabályta-
lan formát és a gömbszerű gyöngyöket/pelleteket a szemcsék 
kategórián belül. (6. ábra) Többször megjelenik az adatsorok-
ban a pehely/film (nagyon vékony, lapszerű részecske), a hab 
és a szilánk/forgács (chip) kategória, bizonyos mintákban az 
ellipszis is gyakori lehet. A leggyakoribb mind közül a szál/rost, 

átlagos átmérője 250 µm. A PCP-k 
mikrogyöngytartalma 0,5–5%. [34] 
A szennyvíz ipari jellegére utal, ha 
alacsony az alapvetően a kozme-
tikumokhoz, testápolási termé-
kekhez kacsolódó pellet/gyöngy 
tartalma és a ruházathoz köthető 
rosttartalma, viszont magas a ke-
reskedelmi tevékenységekhez köt-
hető granulátum- és töredéktar-
talma. A textilipari szennyvizekben 
természetesen nagy a rostok gya-
korisága. [32]

 A méreteloszlás meghatározá-
sánál általában három kategóriát 
használnak: 25 µm, 100 µm és 500 
µm. A befolyó nyers szennyvíz ese-
tében a legtöbb részecske (>70%) 
500 µm feletti. Az elfolyó tisztított 
szennyvízben viszont szinte az ösz-
szes részecske (>90%) kisebb 500 6. ábra: Az MP-k formacsoportjai [35]

7. ábra: A Különböző formájú MP-k relatív mennyisége a szennyvízben [6]
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mikrogyöngyök fölözéssel. A gyöngyök anyaga leggyakrabban 
PE, amely kis sűrűsége (0,89–0,98 g/cm3) miatt felúszik, és a 
zsírokhoz tapad. Ha a zsíreltávolítás nem hatékony a szenny-
víztisztító rendszerben, akkor ezen MP-k eltávolítási hatásfoka 
is gyengébb. [6] Ha az MP-ket nagyobb sűrűségű polimerek 
alkotják (PE, akril és PA/nylon), az elülepítő medencében nagy 
eltávolítási hatásfok érhető el (72,3%). [31][32]

A második fokozat, a biológiai tisztítás az előző fokozat 
hatásfokát képes kiegészíteni további 0,2–14%-kal. Az eleveni-
szap-pelyhek, illetve a baktériumok extracelluláris polimerjei 
(EPS) segítik a maradék MNP-k akkumulációját, így az kiüleped-
het az utóülepítőben az eleveniszappal. Az eleveniszap egysejtű 
(csillósok) és többsejtű szervezetei (kerekesférgek, fonálférgek) 
véletlenszerűen elfogyasztják az MNP-k egy részét, amely így 
szintén az eleveniszappal együtt mozog. Az alkalmazott flokku-
láló- és koagulálószerek (pl. vas-szulfát) javíthatják az eltávolítás 
hatékonyságát, ugyanakkor a nem megfelelő ülepedés ronthat 
rajta, mivel a műanyagrészecskék elúszó pelyhekhez kapcso-
lódhatnak. A tartózkodási idő is befolyásolhatja az MP-k eltá-
volítását. Minél több időt tölt a műanyagrészecske a biológiai 
fokozatban, annál több esély van arra, hogy biofilmréteg alakul 

µm-nél. Sőt, némely mintában a 100 µm alatti mikroműanyagok 
részesedése 60% körüli is lehet. Nem érdemes túl nagy póru-
sátmérővel végezni a mintavételt, mivel a 25 µm alatti méretű 
MP-k száma is jelentős a szennyvizekben. [6][31]

Nem csupán a részecskék száma, az össztömegük is értékes 
adat lehet. Ezt jelenleg csak egy-két kutatásban határozták meg. 
Egy ilyen felmérés során Simon és mtsi. (2018) megállapították, 
hogy a gyakoriságában egyébként kevésbé fontos PP a teljes 
tömegét tekintve a legjelentősebb polimer. [13] Ha a mérettar-
tomány-polimertípus összefüggéseit áttekintő 5. ábrát köze-
lebbről szemügyre vesszük, akkor nem annyira meglepő, hogy 
teljes tömegét tekintve a PP a legjelentősebb típus, hiszen a leg-
nagyobb részecskék anyaga ez a polimer. Az ábrán a rostok a bal 
oldalra tolódva jelennek meg, mivel az egyik dimenziójuk sok-
szorosa lehet a másiknak. Ezek alapanyaga a leggyakrabban PA.

 
MIKRO- ÉS NANOMŰANYAGOK (MNP-K) ELTÁVOLÍTÁSA
A szennyvíztisztító telepek MP-eltávolítási hatásfoka gyak-
ran meglepően nagy, harmadik fokozat nélkül is elérheti a 
88–97,8%-ot, harmadik fokozattal akár 99% fölé is emelkedhet. 
Több tanulmányban ennél jóval szerényebb teljesítménnyel is 
találkozhatunk, ahol második fokozattal 64,4%, de harmadik 
fokozattal is csak 62,7–66,1%-os eltávolítást mértek. [6][8][31]
[32][35]

A mechanikai tisztítás (első fokozat) során távolítható el 
az MP-k legnagyobb része a szennyvízből. Körülbelül az MP-k 
35–59%-a előülepítés nélkül, míg előülepítéssel ez a hatásfok 
tovább fokozható, és az MP-k 50–98%-át képes kivonni a szeny-
nyvízből egy ilyen rendszer. (7. ábra) A leghatékonyabb folya-
matok a „fölözéses” technikák, hiszen a kis sűrűségű műanya-
gok felúsznak a zsírfogó műtárgyakban, illetve az előülepítés 
során. A nagy sűrűségű műanyagok az előülepítő medencék-
ben az iszappal együtt kiülepednek. A különböző műanyag po-
limerek/kopolimerek sűrűségértékei a 2. táblázatban láthatók. 
Jellemzően a nagy részecskeméret (1000 mm – 5000 mm) frak-
ciója csökken drasztikusan: 45%-ról 7%-ra. Összességében úgy 
tűnik, hogy a rostok és a gyöngyök távolíthatók el ebben a sza-
kaszban hatékonyan. A rostok a pelyhesedés-ülepedés során, a 

ki a felszínén, azaz megtelepedik rajta az élővilág. Ez megváltoz-
tatja a műanyag felületi tulajdonságait, és a sűrűségét is képes 
befolyásolni. Ez javíthat és ronthat is az eltávolítási hatásfokon. 
Például ha egy kis sűrűségű részecske sűrűsége növekszik, ak-
kor kevésbé úszik fel, inkább csak lebeg, és nem fölözhető le. Ha 
egy lebegő részecske sűrűsége növekszik, az kedvez az ülepe-
désnek. Formát tekintve a törmelék MP-k eltávolítása a legha-

tékonyabb ebben a fázisban, és a rostoké a legkevésbé. Egyes 
tanulmányok szerint a rostok gyakorisága akár növekedhet is. 
Méretben viszont a trend az első fokozathoz hasonló, azaz a na-
gyobb mérettartomány (>500 µm) fogyatkozik a legjobban, és 
szinte teljesen eltűnik az utóülepítés végére a legtöbb vizsgálat 
alapján. Más vizsgálatokban viszont arra jutottak, hogy az 500 
µm-nél kisebb részecskéket az utóülepítő egység, a nagyobba-
kat az előülepítés távolítja el. Mindenesetre az MP-mérettarto-
mányban eltolódás figyelhető meg a kisebb méretek felé a tisz-
títási folyamatok előrehaladtával. [6][31]

8. ábra: Becsült MP-részecskeáram a szennyvíztisztító rendszerekben 
(első, második és harmadik fokozattal). A folyadékfázisú részecskeáramlás a 
gyakorlatban meghatározott érték, amely a szakirodalmi adatok alapján került 
az ábrára. Az iszapfázisú részecskeáramlást a részecskemérleg alapján becsülte 
a szerző [6]
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a legkisebb mérettartományok (20–100 µm és 100–190 µm) a 
leggyakoribbak. A rostok gyakorisága növekedhet az előző fá-
zishoz (második fokozat) viszonyítva, ami annak köszönhető, 
hogy a rostok hosszában könnyen átjutnak a membránrend-
szereken. [6]

A különböző anyagú MP-k eltávolítási hatásfoka: szál 78,9%, 
pellet 82,8%, töredék 91,3%, granulátum 91,4%. Ez a morfológi-
ájukkal magyarázható. A szálak és a pelletek felülete viszonylag 
sima, ezzel szemben a granulátumok és a töredékek felülete 

2. táblázat: A szennyvíztisztító telepeken kimutatott polimerek sűrűsége és relatív gyakoriságuk 
(kis gyakoriság: +; közepes gyakoriság: ++; nagy gyakoriság: +++). [6] A víz sűrűsége 0,997 
g/cm3. A víznél kisebb sűrűségű műanyagokat világos színnel, a nagyobb sűrűségűek sötét szín-
nel jelöltük

A harmadik fokozatban a befolyó nyers szennyvízhez ké-
pest további 0,2–2% csökkenés érhető el, amely az alkalmazott 
technológiától függ. A leghatékonyabbak a jelenlegi adatsorok 
alapján a membrán bioreaktorok (MBR), amelyek 99,9%-os el-
távolítási hatásfokot mutatnak. Ugyancsak hatékonyak a gyors 
homokszűrők, a folyamatos visszamosatású szűrők, az ult-
raszűrés (UF) és a reverz ozmózis (RO). A biológiailag aktív szű-
rők (BAF), aerob tavak (maturation pond) jelentéktelen mérték-
ben járulnak hozzá az eltávolításhoz. A harmadik fokozat után 

tagolt, amely kedvezőbb az ülepítés szempontjából. Ezenkívül a 
komplexebb felület optimális a mikroorganizmusok megtelepe-
déséhez, ami szintén segíti az ülepedést. A szálak a viszonylag 
kis pórusméretű szűrőn is könnyebben átjutnak. [32] Az mecha-
nikai kezelés a szálak hatékonyabb eltávolítását segíti, kevésbé 
a töredékszemcsékét. Második fokozattal pedig több töredék-
szemcse távolítható el, mint rost. [35]

Az MP-k nagy eltávolítási hatásfoka előre jelzi, hogy a szeny-
nyvíztisztás iszapjaiban jelentős feldúsulás várható. Jelenleg 
még kevés adat áll rendelkezésünkre, de azok alapján nagyjából 
400 és 7000 részecske/kg NT (nedves tömeg) érték között vál-
tozik az iszap MP-tartalma. Szárazanyag-tartalomra vonatkoz-
tatva ez körülbelül 1500–170 000 részecske/kg, de Kínában 208 
900–271 700 g/kg értékeket is mértek. A széles intervallumok 
itt is jelzik az egységes meghatározási eljárás, módszer hiányát. 
A szennyvízhez viszonyítva a nagyobb MP-mérettartomány felé 
tolódik el a gyakoriság, és a rostok találhatók meg legnagyobb 
számban (63%) az iszapban. Az iszapelhelyezés korlátja lehet a 
jövőben az iszap MP-tartalma, mivel a talajban tartósan meg-
marad és felhalmozódik. A szennyvíziszap kihelyezése után 15 
évvel is kimutathatók a rostok a talajban. A legnagyobb MP-tar-
talma a fölözéses technikával (flotálás) nyert iszapfajtáknak van 
(4000–7000/kg NT). A flotáció annál hatékonyabb, minél ko-
rábbi fázisban ékelődik be a szennyvíztisztítás műtárgysorába. 
A mésszel végzett kémiai iszapstabilizáció viszont a kisebb ré-
szecskeméret felé tolja el a gyakoriságot, ami a megemelkedett 
pH-nak, a hőmérsékletnek és a mechanikai hatásoknak (keve-
rés) köszönhető. [6][33]

Összességében az MP-k túlnyomó többsége a szennyvíztisz-
títás iszapfázisába kerül valamelyik műtárgyban. Az iszapkeze-
lés során a csurgalékvízzel legfeljebb 20%-ot forgatunk vissza, a 
maradék 80% a víztelenített iszapban végzi. Körülbelül 4,6×108 
részecske/nap az MP-produktuma egy olyan szennyvíztisztító 
telepnek (Finnország), amelynek 10 000 m3/nap a kapacitása 
(értsd: hidraulikai terhelés). Azonban a napi kibocsátás elérhe-
ti a 1×1010 MP-részecskét is egy milliós LEÉ szennyvíztelepnél. 
Tehát a környezeti kibocsátás az iszapelhelyezésen keresztül ér-
vényesül a leginkább. [6]
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ból. Azonban az emberi szervezetbe való bejutásának három 
fő módja van: belélegzés, lenyelés és bőrrel való érintkezés. 
(9. ábra) Bejuthatnak az emberi szervezetbe szennyezett élel-
miszerrel (főleg a tenger gyümölcsei veszélyesek), ivóvízzel, 
vagy a levegőben szálló műanyagrészecskék belélegzésével. Ez 
utóbbiak a városi légszennyezés részei. Idetartoznak a műszá-
las ruházatból származó rostok és a gumiabroncsok leszaka-
dozott mikroszkopikus darab-
jai. A nanoműanyagok (NM-k) 
 kölcsönhatásba léphetnek fe-
hérjékkel, lipidekkel, szénhid-

rátokkal, nukleinsavakkal, ionokkal és vízzel az emberi szer-
vezetben, és bizonyos molekulák megkötődnek a részecske 
felszínén, beburkolva azt. Jellemzően fehérjékbe burkolóznak 
az NM-k, és így betokozódva új transzportútvonalak nyílnak 
meg számukra a szervezetben. A polimer kémiai sajátosságai-
tól is függ, hogy mennyire hajlamos a betokozódásra. Például 
a PS-molekulák a körülményektől függően többféle, összetett 
tok képzésére alkalmasak. A bőrünkön nem képesek átjutni, de 
közvetve, sebeken, a legyengült bőrgáton, a verejtékmirigye-
ken vagy a szőrtüszőkön keresztül behatolhatnak. Mindhárom 
útvonal hozzájárul a teljes NM-kitettség kialakulásához. [39]

Egy friss tanulmány szerint [58] azonban a MP-k (≥700 nm) 
is képesek a felszívódásra.  Az emberi vérben 2022-ben muat-
tak ki előszőr MP-kat, átlagosan 1,6 µg/mL mennyiségben. Ez 
azt jelenti, hogy ezer liter vérben egy teáskanálnyi műanyag le-
het. A leggyakoribb mikroműanyagok a PET, a PE és a PS voltak, 
valamint a poli(metil-metakrilát) és a PP is kimutatható.

AZ MNP-K HATÁSA AZ ÉLŐ SZERVEZETEKRE
A szárazföldi és a vízi környezetünkben felhalmozódó MNP-k 
egészségügyi kockázatokat hordoznak az emberekre és más 
élőlényekre nézve is. A fizikai hatásuk bizonyára közismert, 
a lenyelt műanyagok különböző sérüléseket okozhatnak az 
élőlények emésztőrendszerében, és a táplálékláncban maga-
sabb szintekre is eljutnak. (8. ábra) Valójában a hatás sokkal 
összetettebb, ugyanis a nanoműanyagok tartománya már a 
szervezetben bonyolultabb utakat is bejárhat, és a széklettel 
nem feltétlenül távozik. Ezeknek már inkább a kémiai hatása 
érvényesül, nem a fizikai. 

9. ábra: Az MNP-k, a kombinált fizikai és kémiai hatások kiváltói [38]. A szennyvíztisztító rendszer-
ek MNP-transzportja nemcsak az élővizeket érinti, hanem az iszapelhelyezésen keresztül a 
szárazföldi ökoszisztémát (itt: talaj) is

Az MNP-k három szinten képesek hatást kifejteni az érintett 
szervezetekre, köztük az emberre is:
1. közvetlenül,
2. a belőlük kioldódó káros adalékanyagokon keresztül,
3. a felületéhez kapcsolódó vegyületeken, vektorokon keresztül.

Közvetlenül általában a táplálékkal veszik fel a környeze-
tükből az élőlények, általában passzív módon, nem önszántuk-

10. ábra: A műanyagrészecskék emberi szervezetbe 
jutásának módjai (a: a bélrendszeren keresztül; b: 
a bőrön keresztül; c: a tüdőn keresztül; d: bejutás a 
sejtekbe) [39]
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A műanyagok gyártása során többféle adalékanyagot hasz-
nálnak a fizikai-kémiai tulajdonságok javítására, stabilizátorként 
vagy társító anyagként. (4. táblázat) Ezek környezeti hatásokra 
kiszabadulhatnak az MNP-kből, és kémiai tulajdonságaiktól füg-
gően az érintett szervezetek életfolyamatait is befolyásolhatják. 
A legismertebb adalékanyag a biszfenol A (BpA), amely a má-
jfunkciók romlását okozhatja, magzatkárosító hatású, felelős 
lehet rákos megbetegedésekért (prosztata- és mellrák), cukor-

betegség kialakulásáért, pajzsmirigyzavarokért, 
szívbetegségekért, asztmáért, pajzsmirigy-ren-
dellenességekért, továbbá hormonális zavaro-
kért, mint például korai serdülésért, elhízásért, 
meddőségért, az agyi fejlődés rendellenessége-
iért és viselkedési zavarokért. [39]

4. táblázat: A műanyaggyártás adalékanyagainak csoportosítása [57]

A harmadik lehetőség, amelyen keresztül 
az MNP-k hatást gyakorolhatnak az élő szer-
vezetekre, komplex folyamatok eredménye. A 
műanyagrészecskék felülete szabad felszínként 
szolgál molekulák megkötéséhez, mikroorganiz-
musok megtelepedéséhez. Képesek megkötni a 
nehézfémeket (ólom, kadmium, cink, réz), a szer-

ves mikroszennyezőket (PAH: policiklusos aromás szénhidrogé-
nek; PCB: poliklórozott bifenilek; OCP: szervesklór-peszticidek). 
Veszélyes (kórokozó) vagy veszélytelen baktériumoknak, mik-
roszkopikus szervezeteknek nyújthatnak életteret. Ezenfelül 
ún. antibiotikum- és fémrezisztencia-géneket is hordozhatnak a 
felszínükön. Ezek a baktériumok genetikai anyagának a törme-
lékei, amelyekben működő gének várnak újdonsült gazdájukra, 
egy befogadó baktériumra. A szerencsés új tulajdonos ellenálló-
vá válhat valamely antibiotikummal vagy egy toxikus nehézfém-
mel szemben. [4]

HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK A KÖRNYEZETI KÁROKAT?
Mivel az MP-k jelentős része mindennapi életünkből származik, 
érdemes a forrásnál megfogni a szennyezést, és háztartássz-

intű MP-kezelési technológiák-
ban gondolkodni. A mosógépek 
szennyvize nagy mennyiségű 
műanyag mikrorostot tartalmaz, 
így annak szűrésével (vagy más 
kezelési eljárással) jelentősen 
csökkenthető a szennyvíz MP-tar-
talma. Emellett az MP-k (műanyag 
mikrogyöngyök) kivonása a koz-
metikai és testápoló szerekből 
szintén fontos lépés lehet. 

Az arcradírok minden haszná-
latával körülbelül 1000 MP-szem-
csét juttatunk a környezetünkbe, 
ami a fogkrémeken is túltesz. 

1 kg ruha mosásával 150 000 db mikrorostot szabadítunk fel. 
[8] Más források szerint egy adag ruha (5-6 kg) mosása során 
137 951–6 000 000 darab MP-részecske képződik, és ez az adag 
ruha a tömegének 0,00012%-át veszíti el közben. Ez 70 g/év/fő 
terhelést jelent. Egy európai ember nagyjából 17,5±10 mg/nap/
fő mikrogyöngyöt (microbead) juttat a környezetébe. A tisztál-
kodási szerek napi használata – amely alatt a szappan, tusfürdő, 
krém, testradír és a naptej/fényvédő krém használatát értjük – 
6,2 g/fő/év MP-terhelést jelent a környezetre. [4]

 Önmagukban is képesek gyulladásos folyamatokat, sej-
tanyagcsere-zavart, illetve sejtpusztulást előidézni az emberi 
 szervezetben, ezek részletesebb felsorolása a 3. táblázatban 
látható. 

4. táblázat: Az MNP-k emberi szervezetre gyakorolt hatása [39]
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ÖSSZEFOGLALÁS
A szennyvíztisztító telepekre - területtől függően, gyakran nagy 
mennyiségben - érkező mikroműanyagok  egy része áthalad a 
tisztítórendszeren és megjelenik a felszíni víztestekben. Az MP-k 
koncentrációja a nyers szennyvízben 1 és 10 044 részecske/L kö-
zött változik, a tisztított szennyvízé pedig 0–447 részecske/L tarto-
mányba esik. A leggyakoribb polimerek, a PE, a PP, a PET és a PA, 
valamint a rostok (szálak) teszik ki az MP-k legnagyobb hányadát. 
Annak ellenére, hogy a szennyvíztisztító telepek szennyvizének 
viszonylag alacsony az MP-koncentrációja, a teljes kibocsátás 
körülbelül 2×106 részecske/nap, illetve 5×107 m3/év (átlagosan).

A hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek 
nagyon hatékonyan távolítják el a mikroműanyagokat, főként a 
mechanikai tisztítási fokozatban, a fölözések (uszadékeltávolí-
tás) és ülepítések során. Az előülepítő medencék elfolyójánál ez 
a hatásfok 50–98%, és jellemzően a nagy részecskeméret (1000 
µm – 5000 µm) frakciója csökken. A fölözés/flotálás a kis sűrű-
ségű műanyagok esetében sikeres eljárás (PP, PE, EVA, esetleg 
a PET egy része), az ülepítés a nagy sűrűségűeknél (PVC, PU/
PUR, alkid stb.). Ebben a fázisban a rostok és a mikrogyöngyök 
távolíthatók el leginkább, a rostok a pelyhesedés-ülepedés so-
rán, a mikrogyöngyök fölözéssel. Az első fokozat hatékonysága 
fokozható a fölözési és az ülepedési folyamatok javításával. 

A második fokozat, a biológiai tisztítás az előző fokozat 
hatásfokát képes kiegészíteni további 0,2%–14%-kal, amely 
MP-mennyiség kiülepedik az utóülepítőben az eleveniszappal. 
Ezért a flokkuláló- és koagulálószerek (pl. vas-szulfát) javíthatják 
az eltávolítás hatékonyságát, a nem megfelelő ülepedés ronthat 
rajta. Az alumíniumalapú koagulánsok kedvezőbben hatnak az 
MP-eltávolításra, mint a vasalapúak. A tartózkodási idő változ-
tatása (hidraulikus tartózkodási idő, HRT) a biológiai fokozatban 
hozhat pozitív eredményeket. Az első fokozathoz hasonlóan a 
nagyobb mérettartomány (>500 µm) fogyatkozik a legjobban, 
és szinte teljesen eltűnik az utóülepítés elfolyó vizében, első-
sorban a törmelékműanyagok távolíthatók el a rendszerből, a 
rostok részaránya inkább növekszik. Az MP-mérettartomány-
ban eltolódás figyelhető meg a kisebb méretek felé a tisztítási 
folyamatok előrehaladtával. 

A harmadik fokozatban a befolyó nyers szennyvízhez ké-
pest további 0,2–2% csökkenés érhető el, de ez az alkalmazott 
technológia függvénye. A leghatékonyabbak MP-eltávolításban 
a jelenlegi adatsorok alapján a membrán bioreaktorok (MBR), 
amelyekkel 99,9%-os eltávolítási hatásfok érhető el. A harmadik 
fokozat során a méreteltolódás folytatódik a legkisebb méret-
tartomány felé, és a 20–100 µm, valamint a 100–190 µm mére-
tű MP-k a leggyakoribbak. A rostok gyakorisága növekedhet az 
előző fázishoz (második fokozat) viszonyítva. 

Az MP-k nagy eltávolítási hatásfoka a szennyvíztisztítás során 
sugallja, hogy a szennyvíztisztás iszapjaiban jelentős feldúsulás 
zajlik. Az iszap MP-tartalma nagyjából 400 és 7000 részecske/kg 
NT (nedves tömeg) érték között változik, amely szárazanyag-tar-
talomra vonatkoztatva körülbelül 1500–170 000 részecske/kg. 
Tehát az MP-k túlnyomó többsége a szennyvíztisztítás iszapfá-
zisába kerül valamelyik műtárgyban. Az iszapkezelés során a 
csurgalékvízzel legfeljebb 20%-ot forgatunk vissza, a maradék 
80% a víztelenített iszapban végzi. A szennyvízhez viszonyítva a 
nagyobb MP-mérettartomány felé tolódik el a gyakoriság, és a 
rostok találhatók meg legnagyobb számban (63%) az iszapban. 
Az MP-k felhalmozódása az iszapban redukálható, ha a zsírel-
távolítás során lefölözött zsír nem kerül a rothasztóba, hanem 
külön hulladékként hasznosítjuk (pirolízis).

A műanyaghulladék kezelésére alkalmasak lehetnek a kü-
lönböző pirolízis- (hőbontás-) technikák: termikus pirolízis, 
katalitikus pirolízis és mikrohullámmal segített pirolízis. A bi-
omasszával együtt kezelve (kopirolízis) megoldást jelenthet az 
MP-tartalmú szennyvíziszap kezelésére, hasznosítására. 

Mivel az MP-k jelentős része mindennapi életünkből szár-
mazik, célszerű lenne a jövőben a forrásnál megfogni a szeny-
nyezést, és háztartásszintű MP-kezelési technológiákat fej-
leszteni. A mosógépek szennyvize nagy mennyiségű műanyag 
mikrorostot tartalmaz, így annak szűrésével (vagy más kezelési 
eljárással) jelentősen csökkenthető a szennyvíz MP-terhelé-
se, valamint az MP-k (ebben az esetben főként műanyag mik-
rogyöngyök) kivonása a kozmetikai és testápoló szerekből szin-
tén fontos lépés lehet. 

A szennyvíztisztítás esetében elsőként kiindulhatunk ab-
ból, hogy a meglévő rendszer fejlesztése a legegyszerűbb. Az 
első fokozat hatékonysága fokozható a fölözési és az ülepedési 
folyamatok javításával. Az ülepedést segíthetjük koagulánsok/
flukkulálószerek adagolásával. Az alumíniumalapú koagulán-
sokkal hatékonyabb MP-eltávolítást érhetünk el, mint a vasala-
púakkal. A tartózkodási idő változtatása (hidraulikus tartózko-
dási idő, HRT) a biológiai fokozatban ugyancsak hozhat pozitív 
eredményeket. [6]

Külön technológiai lépcső, egység is fejleszthető MP-eltá-
volításra, de ezek a fejlesztések egyelőre még gyermekcipőben 
járnak. Erre a célra kialakított gravitációs szűrőberendezést 
félüzemi méretben teszteltek, és ez kisebb víznyomás esetén 
(1,68 kPa) működött a leghatékonyabban, illetve a dinamikus 
membránok (DM) továbbfejlesztése is egy lehetséges irányvo-
nal. [6]

A műanyaghulladék kezelésére alkalmasak lehetnek a kü-
lönböző pirolízis- (hőbontás-) technikák: termikus pirolízis, ka-
talitikus pirolízis és mikrohullámmal segített pirolízis. A pirolízis 
folyamata hő hatására, levegő (oxigén) távollétében játszódik le 
a szerves molekulákban, mely során a bennük jelen lévő köté-
sek felbomlanak, és kisebb molekulák képződnek. A pirolízis a 
legegyszerűbb módja a biomassza jobb minőségű tüzelőanyag-
gá való átalakításának. A folyamatban pirolízisgáz, folyékony 
termék (olaj, kátrány, szerves savakat tartalmazó folyadék) és 
szilárd végtermék (pirolíziskoksz) keletkezik. Tehát amíg az ége-
tés során a hulladék elég, a pirolízis során kémiailag lebomlik. 
Az égetés hőt termel, amely hő- és villamos energiává alakítha-
tó, ezzel szemben a pirolízis hőt igényel, de a keletkező anyagok 
(metán, szénhidrogének) energiatermelésre (hőtermelés) fel-
használhatók. [37] Ezt a módszert eddig csak a viszonylag nagy 
mennyiségű műanyaghulladékon alkalmazták, de a biomasszá-
val együtt kezelve (kopirolízis) megoldást jelenthet az MP-tartal-
mú szennyvíziszap kezelésére. [6]
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                 Energiahatékony alacsony 
                 nyomású technológia
A forgódugattyús fúvókhoz képest 15-20%-kal kisebb 
karbon lábnyom. 
A ZS4 VSD+ a legújabb, állandó mágneses 
motorral szerelt csavarelemes fúvónk.
Képes 30%-kal csökkenteni az energiaköltségeket a 
hagyományos forgódugattyús fúvókhoz képest és 
rendkívül alacsony zajszinten működik. 
ISO 8573-1 Class 0 tanúsítvánnyal rendelkezik, ezért nem 
áll fenn a szennyeződés és a termeléskiesés kockázata.
Szervizkijelzők, hibariasztások és biztonsági leállítások 
segítségével figyeli a rendszer általános teljesítményét

• Térfogatáram:                  300 – 9.200 m3/h
• Nyomástartomány:        0,3 – 1,5 bar
• Motor teljesítmény:      18 – 355 kW

atlascopco.hu
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Európai termékek
2+3 év garanciával!

Több mint 25 év a vízmű-automatizálás szolgálatában 

Teljes Saia PLC választék Kibertámadások  
ellen védett PLC

VisionX szoftverek LoRa WAN távjelzők, távadók 

T.: +36-23-501-170;       office@sb-controls.hu;       www.sb-controls.hu 

4G modemek, routerek

értékesítés  –  oktatás  –  tanácsadás

ÚJ
termék
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VENTURI-SZIVATTYÚ

vagy más néven sugárszivattyú. 

Az áramló hajtóközeg beszívja és magával ragadja a szállítandó 
közeget. Ezzel a módszerrel történik pl. a vízművekben a fertőt-
lenítést szolgáló klóradagolás, de a karburátor működése is ezen 
az elven alapszik.

FORRÁS
La Houille Blanche, Grenoble, 1950.

http://www.venturi.asso.fr/dossier%20de%20presse1.htm

Venturit a hidraulikusok 
elsősorban Mémoire sur la 
transmission latérale du mou-
vement dous les fluides mun-
kája kapcsán ismerik, amelyet 
a XVIII. század végén franciául publikált. Ez a mű főként azt tár-
gyalja, amit az utókor Venturi-hatásként ismer, részletezve benne 
azt a kutatómunkát, amelyet a szerző erre a jelenségre fordított, 
amelyet már ismertek ugyan, de nem tanulmányoztak az idáig 
olyan mélyen.

Az 1818 és 1822 közötti időszakban ugyancsak ő rendezte saj-
tó alá Galilei munkáit is Memorie e lettere inedite finora o diperse 
di Galileo Galilei címmel.

Reggióban, 1822-ben halt meg, miután az Itáliai Királyság ber-
ni ügyvivői tisztjét 12 éven át betöltötte.

NEVÉT VISELI
VENTURI-CSŐ

Egy konfúzor és egy 
diffúzor egymás után kap-
csolásával ún. Venturi-csö-
vet kapunk, mely a szűk 
keresztmetszetben nyomás-
csökkenés előidézésére, ez-
zel kapcsolatban az átáramló mennyiség mérésére alkalmas.

Ennek a szerény és egyszerű áramlásmérő szerkezetnek a 
névadója Giovanni Battista Venturi, aki 1746-ban Bibbianóban 
született. Már 27 éves korában az itáliai Modéna egyetemének 
nagy hírű filozófiaprofesszora lett. Nem sokkal később a kis vá-
rosállam főmérnökének is kinevezték. 1788-ban, egy öntözéssel 
kapcsolatos vízelosztás alkalmával támadt vitában méltóságtelje-
sen és nagy gyakorlati érzékkel lépett föl. Ez volt az első aktivitása 
a hidraulika területén.

1797-ben rövid látogatást tett Párizsban, ahol néhány tudo-
mányos munkáját publikálta. Itt tette közzé Leonardo da Vinci 
rendezett munkáit is, melynek címe Essai sur les ouvrages physi-
co-mathématiques de Léonard de Vinci. 

Visszatérve Modenába a XVIII. századi politikai mozgalmak 
kapcsán börtönbe zárták. Ez a megaláztatás azonban csak rövid 
ideig tartott. Szabadulása után a Paviai Egyetem fizikaprofesszo-
ra lett.

1814-ben Bolognában jelent meg Commentari sopra la storia 
e le teorie dell'ottica című, az optika történetéről szóló könyve.

SZAKMÁNK MEGALAPOZÓI

VENTURI, 
Giovanni Battista
(1746–1822)

olasz fizikus és mérnök

TOLNAI BÉLA
okl. gépészmérnök

tolnaibela51@gmail.com

a nyomáskülönbség-
mérésre visszavezetett 
mennyiségmérés
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hossza és átlagos napi vízfogyasztás. Mivel a napi vízfogyasztás 
a méretezési fázisban általában még nem ismert, ezért módot 
kell találnunk a mérőszámok egymásba történő átszámítására.

A három DMA-mérőszám közötti kapcsolatot, csakúgy, mint 
az összetett hálózatokat leíró számos más eloszlást, a hatvány-
törvény írja le. Korreláció fedezhető fel a bekötések száma C és 
a csőhossz L, illetve a bekötések száma C és a napi vízfogyasztás 
S között (C [db], L [m], S [l/nap]):

Például: ha a csőhossz 10 000 m, akkor a bekötések száma 
valószínűsíthetően 459 darab. Ha a vízfogyasztás 1 000 000 l/
nap, akkor a bekötések száma valószínűsíthetően 1047 darab.

De mekkora a legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság, 
mely már anomália jelenlétéről árulkodik? A részletes elméleti 
háttér taglalása nélkül, az adatsorok elemzése alapján ennek 
értéke:

cég által kidolgozott hálózati eseménymenedzsment-rend-
szer üzemeltetése során gyűjtött tapasztalatokat szeretnénk 
közzétenni, így a világ különböző pontjain található 15 víziköz-
műnél működő több mint 1000 különböző formájú és méretű 
DMA-körzet tulajdonságaiból vonhatunk le hasznos következ-
tetéseket.

A DMA-körzetekkel kapcsolatos számítások a tömegmeg-
maradás törvényére vezethetők vissza, mely szerint egy adott 
körzet összes vízfogyasztása megegyezik a körzetbe betáplált 
térfogat és a körzetet elhagyó térfogat különbözetével. De ho-
gyan határozhatjuk meg a meghibásodások keresése szem-
pontjából optimális DMA-körzet-méretet? A szolgáltatási terület 
elaprózott felosztásának ugyanúgy megvannak az előnyei és a 
hátrányai, mint a terjedelmes körzetek létrehozásának. Mivel 
a célunk a meghibásodások feltérképezése, ezért az optimum 
megtalálása érdekében tudnunk kellene az adott DMA-körzetre 
jellemző legkisebb észlelhető meghibásodásnagyságot.

Ennek kiszámításához szükségünk lesz a DMA-körzet-mé-
ret mérőszámaira: bekötések száma, elosztó csőhálózat teljes 

Galileo Galilei egyik híres 
mondása szerint: „Ami mér-
hető, mérd meg, ami nem 
mérhető, tedd mérhetővé!” 
De mi köze egy XVII. száza-
di tudós által felismert böl-
csességnek a mai víziközművek üzemeltetéséhez? Több, mint 
elsőre gondolnánk! A modern technológia már lehetővé teszi, 
hogy nagyszámú érzékelő mérési adatait sűrű mérési gyako-
riság mellett továbbítsuk és tároljuk. Az így keletkező óriási 
adatmennyiség feldolgozása hagyományos elemzési módsze-
rekkel nehézkes, algoritmizált feldolgozással azonban valós 
időben elvégezhető. Az így levont következtetések olyan szín-
vonalú döntéstámogatást és gyors beavatkozási lehetőséget 
tesznek lehetővé, mely korábban elképzelhetetlen volt. Az okos 
(smart) hálózatüzemeltetési módszertan segítségével a mérési 
adatkészletet (nyomás, térfogatáram stb.) mesterséges intelli-
genciát alkalmazó szoftver segítségével valós idejű elemzésnek 
vethetjük alá, így szinte azonnal értesülhetünk a hálózatban 
bekövetkező eseményekről, adott esetben anomáliákról, ezzel 
kiaknázva a hosszú adatsorokban rejlő értékeket.

Ennek érdekében a hálózatot DMA-körzetekre (District Me-
tered Area, mérési körzet) kell osztani, hogy azok külön-külön 
megfigyelhetővé váljanak, a bekövetkező események pedig 
könnyebben lokalizálhatók legyenek. A továbbiakban a  TaKaDu 

IPARI ÚJDONSÁG

A DMA-körzetek optimális 
méretezése

BÉRES RICHÁRD
alkalmazástechnikai mérnök

rberes@t-online.hu 1. táblázat: A vizsgált víziközművekre jellemző DMA-mérőszámok eloszlása
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Összefoglalva a fentieket, a DMA-körzetek tervezésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy az elaprózott felosztás az adatminő-
ség rovására fog menni, míg a terjedelmes DMA-körzetekben a 
legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság a gyakorlati alkal-
mazhatóságot megnehezítő mértékűre nőhet. Ezek figyelembe-
vételével viszont található olyan optimum, mely mindkét szem-
pontnak megfelel. 

Ezúton szeretném megköszönni a munkatár-
sainak a cikk megírásához nyújtott segítséget!

FELHASZNÁLT IRODALOM
Béres R. (2020). Okos víziközmű hálózatdiagnosztika a mérési adatok automati-

zált feldolgozásával.

TaKaDu (2021). Let’s Talk About DMA Size.

Legkisebb észlelhető meghibásodásnagyság [l/nap]=

ahol az χ tapasztalati szám javasolt értéke 10.
Így egy 300 bekötést tartalmazó DMA-körzetben a legkisebb 
észlelhető meghibásodásnagyság 4054 l/nap (0,05 l/s), egy 4000 
bekötést tartalmazó körzetben pedig 28 284 l/nap (0,32 l/s).

 
1. ábra: Példa egy 441 bekötést tartalmazó DMA-körzetben észlelt meghibásodásra.
(A zöld vonal a historikus adatokból számított előrejelzés, a kék pedig a ténylegesen mért érték)

További támpontot nyújthat a DMA-körzet méretének op-
timális megválasztásához az adatminőséget jellemző változé-
konysági és periodicitási pontszámok elemzése. A tapasztalatok 
szerint mindkét pontszám egyértelműen hanyatlásnak indul 
100–300 bekötésnél. Adatminőség szempontjából a legstabilabb 
eredményt a 300–1000 bekötést tartalmazó DMA-körzetek adják.
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