A MAGYAR VÍZ-ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG
VÁLASZAI
ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR
VÍZÉRTÉK KONFERENCIÁN FELTETT KÉRDÉSEIRE
1. Hogyan érhetjük el, hogy ne hagyja el több víz az országot, mint amennyi belép hozzánk?
Hogyan tudjuk megakadályozni az ország 8-10 százaléknyi területének elsivatagosodását?
A kérdés megválaszolásához a vízmérleg forrás oldalát 4 részre tagolva
•

a felszíni vízfolyásokon beérkező vizek (éves szinten mintegy 118 Mrd m3) tekintetében a
vízhozam ingadozások kiegyenlítésére (Vízkárelhárítás, megelőzés és öntözővíz, illetve felszín
alatti vízutánpótlás biztosítása céljából) tározók létesítésével, a jelenlegi 1 Mrdm3 éves
kitermelés jelentős emelésével, az ökológiailag megengedhető mértékű kitermelés vízkészlet
használati szempontból díjmentessé tételével

•

a felszínre hulló csapadék tekintetében (éves szinten nagyságrendileg 56 Mrd m3) részben a
villámárvizek megelőzésére, és a lefolyás szabályozására létesített felszíni tározók, és
különösen települési és egyéb épített (burkolt) környezetben a felszíni és felszín alatti egyedi
tárolók létesítésével, az ebből a forrásból származó vízkészlet felhasználás (a jelenleg 6 Mrd
m3-t kitevő hazai lefolyású többletvizek) díjmentessé tételével, ugyanakkor a föld, illetve
burkolt terület tulajdonost terhelő, és egyben a helyben tartásra (szikkasztás) illetve
hasznosításra ösztönző, anyagilag motiváló csapadék el/levezetési díj bevezetésével, mely az
egyedi döntéshozói szinten a szükséges létesítmények és infrastruktúra költségének
megtérülését eredményezheti

•

felszín alatti vízkészletek kitermelése/felszínre hozatala (éves szinten mintegy 1 Mrd m3)
tekintetében a jelenlegi, semmiféle víztakarékosságra nem ösztönző minimális (a közműves
ivóvízellátás egységdíjának 1%-át sem kitevő, iparban és mezőgazdasági termelésben
előállított termékérték ezrelékes szintjét el nem érő, palackozott vizek esetén annak 4 ezred
százalékát kitevő) vízkészlet használati járulék drasztikus (értő differenciálással, de 10-es
szorzót meghaladó) mértékű emelése, mely mind a víztakarékos felhasználást (technológiai,
termelési innovációt) mind pedig a vízmérleg forrásoldalának eleddig csak nyomokban
fellelhető 4. elemét

•

a használati körbe került vizek újra hasznosítása (becslés alapján éves szinten max. 1-2 M
m3 lehet, a potenciálisan 200-500 M m3-re emelés), az ebből a forrásból történő víz
újrahasznosítás központi forrásokból történő támogatásával, megtérülővé téve ezzel a
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tisztítás és akár a megfelelő hasznosítás helyére történő (vezetékes) szállítás beruházási és
üzemeltetési költségeit, megteremtve ezzel a (víz) körforgásos gazdaság reális és a
társadalom számára is érthető és érzékelhető alapjait

Hosszútávú országos vízmérleg (Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai
feladatok, Somlyódy László 2011)

Hogyan érhetjük el, hogy ne hagyja el több víz az országot, mint amennyi
belép hozzánk?
•

a felszíni folyó- és csapadékvíz visszatartás (tározás, tárolás, szikkasztás,
hasznosítás)

•

használtvíz újrahasznosítás

•

elosztó hálózati vízveszteségek csökkentése

•

felelős és tulajdonosi, érintetti magatartás ösztönzése gazdasági és jogi
szabályozási eszközökkel
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Hogyan tudjuk megakadályozni az ország 8-10 százaléknyi
területének elsivatagosodását?
•

helyben keletkező vizek visszatartásával

•

vízátvezetéssel

•

művelési mód váltással és BAT alkalmazásával a mezőgazdaságban

•

víztarékosságra való ösztönzéssel

2. A víz- és szennyvízműveink a legnagyobb energiafogyasztók közé tartoznak minden
városunkban. Tudjuk, hogy a szennyvízben több kiaknázatlan energia van, mint
amennyivel ma a vízműveket működtetjük. Mi a teendő annak érdekében, hogy átvágjuk
ezt a gordiuszi csomót?
A kérdésbe megfogalmazott állítások első, a víz- és szennyvízszolgáltatás magas energiaigényére
vonatkozó fele teljesen helytálló (hiszen a települési vízellátás napi szinten mozgat -szállít házhoz 1-2
millió tonna volumenű árut és juttat el, sok esetben többszörös szivattyúzással, és megfelelő tisztítást
követően vissza a természetbe). Azonban a második állítás csak kellő pontosítással értelmezhető és
helytálló, amennyiben a szennyvízben rejlő energiát nem a teljes vízművekre, hanem „csak” a
szennyvízre és azon belül is a tisztító művekre értjük.
A gordiuszi csomót két oldalról tudjuk megközelíteni és végül stílusosan egy „huszárvágással”
megoldani:
• a teljes kitermelő, ellátó, és elvezető, tisztító rendszer jelentős energia igény
nagymértékben (akár 50%-kal) csökkenthető
o az elavult és fajlagosan magas energiafogyasztású gépek-berendezések középrövidtávon megtérülő cseréjével (mely tőke és hitelképes döntés hozatallal
biztosítható)
o

a főművi, és hálózati folyamatirányítási, szabályozási rendszerek digitális
fejlesztésével (a fentiek szerint)

o

a hálózati vízveszteség és ennek párjaként a szennyvíz csatornába kerülő „idegen
vizek”, infiltráció és illegális csapadékvíz bekötések, melyek mindkét esetben a
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„haszonárú” 20-30, helyenként 50%-ot meghaladó mértékét teszik ki, hiszen mind
a csövekből kiáramló vizek ugyanakkora energiát „visznek el”, mint az a m3, illetve
tonna ivóvíz, melyet a szolgáltató feljuttat akár a 10. emeletre, és az idegen vizeket
is ugyanúgy át kell emelni, és eljuttatni a hálózaton és a szennyvíz tisztítón át, mint
a normál szennyvizet
•

a szennyvízben rejlő, sok esetben kiaknázatlan többlet energia, mind a felmelegedett
használati vizek termikus (hőszivattyú stb.), mind pedig a szennyvízből a tisztítás során
kivonható szervesanyag rothasztással előállított biogázként történő hasznosításának
műszaki technológiai megoldásai rendelkezésre állnak, és hazánkban is nagyon jó példákkal
támasztják alá Elnökúr állítását

•

mint a gazdaság annyi más területén, ez itt is költséghatékonysági kérdés, melynek a
mérethatékonyság szab korlátokat. Ennek a jelenlegi, nemzetközi tapasztalatokkal
alátámasztott nagyságrendi alsó küszöbértéke 10.000 lakos/lakosegyenérték (település,
agglomeráció méret) felett van, és ezt az értéket nagymértékben befolyásolják a meglévő,
kiépített hálózatok és tisztító telepek műszaki és technológiai adottságai. Az energiamérleg / energia-hatékonyság gordiuszi csomójának ezen ágon való megoldása a hazai
ellátó rendszerben szolgálatot teljesítő, mintegy 700 szennyvíztisztító telepnek legfeljebb
a 10%-án lehetséges.

Válasz a kérdésre:

A víz- és szennyvízműveink a legnagyobb energiafogyasztók közé tartoznak minden
városunkban. Tudjuk, hogy a szennyvízben több kiaknázatlan energia van, mint
amennyivel ma a vízműveket működtetjük. Mi a teendő annak érdekében, hogy
átvágjuk ezt a gordiuszi csomót?
•

rendszereink energetikai felmérését követő fejlesztésével

•

az elavult és fajlagosan magas energiafogyasztású gépek-berendezések cseréjével

•

a főművi, és hálózati folyamatirányítási, szabályozási rendszerek digitális fejlesztésével

•

a hálózati vízveszteség és „idegen vizek” csökkentésével

•

a szennyvízben rejlő, sok esetben kiaknázatlan többlet energia kinyerésével

4

3. Milyen döntésekre lenne szükség ahhoz, hogy hazánkban felgyorsuljon az integrált
vízkészlet-gazdálkodás?
A ma már vitathatatlanul megjelent globális vízválság fékezésének egyetlen átfogó eszköze az
integrált vízkészletgazdálkodás, melynek része a vízkészletek minőségének megóvása is. Az integrált
vízgazdálkodásnak a gazdasági és szociális célok teljesítéséhez szükséges vízgazdálkodási
intézkedéseket is meg kell valósítania.

Célok:
•
•
•
•

Fenntartható nemzeti vízgazdálkodás kialakítása
Minőségi víziközmű szolgáltatás fenntartása
Össztársadalmi víz érték tudat kialakítása,
A kormányzati, szakigazgatási, társadalmi és gazdasági szereplők tudásalapú és
fenntarthatósági szemlélet vezérelt működésének elérése

Szükséges eszközök:
• Integrált intézményi rendszer kialakítása
• Gazdasági és jogi szabályzó rendszerek kialakítása
• Tudás fejlesztés és megosztás
Részletesen: lásd az 1. számú mellékletben
Válasz a kérdésre:

Milyen döntésekre lenne szükség ahhoz, hogy hazánkban felgyorsuljon
az integrált vízkészletgazdálkodás kialakítása?
•

az intézményrendszer megújítása, az ágazat súlyának megfelelő
intézményrendszer kialakítása

•

gazdasági szabályzó rendszerek kialakítása

•

tudásmegosztás, értékrendek kialakítása
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4. Mit kell tenni annak érdekében, hogy vízközműveink nagyobb vállalati hatékonysággal
működjenek, és mit ahhoz, hogy a fejlesztésekben élenjáró vízközműveink tapasztalatait
más, bajban lévő cégeknél is alkalmazni lehessen?
A vállalati hatékonyság, számos szempont és indikátor alapján értékelhető: jövedelmezőség,
eredményesség, versenyképesség, termelékenység, nyereség, melyek a viziközmű szolgáltatásban
(még a más települési közszolgáltatási ágazatokban működő vállalatokkal való összevetésben is)
részben korlátozottan, részben egyáltalán nem értelmezhetőek. Az okok és körülmények részletes
kifejtését mellőzve (hiszen ezek mind az érintett tulajdonosok: állam, önkormányzatok, a szakma, a
szakigazgatás, az árhatósági szerepkört betöltő kormányzati szervek, és egyre szélesebb körben a
társadalom számára ismertek).
A kérdés első felére vonatkozó teendők közül az alábbiakat emeljük ki:
• mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy kinek van ebben teendője, és hatékony
befolyásolási képessége? Erre a kérdésre az öt lehetséges érintettre/aktorra
vonatkoztatva az alábbi lehetőségek/teendők azonosíthatóak:
o Vállalat, és vállalatvezetés: működési költségek (további!!!) csökkentése
▪ rövid távon megtérülő energia hatékonysági fejlesztések (leküzdve az
„idegen tulajdonban” lévő eszközökön végrehajtott/hajtandó fejlesztések
korlátait)
▪ költséghatékonyság javulással kecsegtető tudás-vezérelt digitális fejlesztés
(részben ugyanazon korlátok leküzdésével)
▪ sok mást is lehetne sorolni, de a jelen helyzetben azok anyagi korlátok miatt
vállalati szinten nem értelmezhetőek és nem valósíthatóak meg!
o

Tulajdonosok (infrastruktúra tulajdonosként külön-külön, és a szolgáltató cégek
tulajdonosaiként együttesen), ellátásért felelősök: önkormányzatok, állam
▪ a költséghatékonyságot javító/javítani képes beruházások (hálózat, gép,
berendezések) fejlesztési forrásának biztosítása, (lásd részletesebben az 5.
kérdésre adott válaszban)

o

Árhatóság, szakigazgatás:
• a szolgáltatás fenntartását és fejlesztését lehetővé tevő, a
többszempontból is halmozottan indokolt költségek fedezetét
biztosító ár- és adó szabályozási környezet megteremtése (akár a
fogyasztói árváltozás nélkül)
o 27%-os szolgáltatási ÁFA drasztikus csökkentésével (EU
VKSZ. átlag 7%)
o a törvényi szabályozásnak megfelelően kizárólagos
köztulajdonban lévő közműveket/infrastruktúrát sújtó
közműadó eltörlésével
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o

Fogyasztók: sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy fogyasszanak, és jól engedjék ki a
csapot, mert
▪ a jelen szabályozási környezetben csak ekképpen járulhatnak hozzá a
hatékonyabb és fenntarthatóbb szolgáltatás biztosításához
▪

a jelenlegi vízkészlet értéken (VKJ) kimutatott értékvesztés literenként
minimális: 0,004 Ft/l, mely egyébként sem motiválna víztakarékosságra

▪

frissebb vizet kapnak, mert a jelenlegit 2-3 szorosan meghaladó 20-40 évvel
ezelőtti fogyasztási mennyiségekre méretezett és épített vezetékeken
gyorsabban és frissebben jut el hozzájuk az ivóvíz (különösen érvényes
azokra a fogyasztókra, akik régi ingatlanjaik, épületen belüli ólomvezetékeit
még nem cserélték le).

Jelen kérdés második felére, vagyis, hogy mi kellene ahhoz, hogy a fejlesztésekben élenjáró
vízközműveink tapasztalatait más, bajban lévő vízközmű cégeknél is alkalmazni lehessen?
(Tudástranszfer) az alábbi négy szereplő és teendő kört tudjuk azonosítani:
•

Szolgáltató vállalatok szintjén, azok közötti együttműködés keretében visszaállítani és
működtetni azt a benchmarking gyakorlatot/fórumot/együttműködést, mely számos
nemzetközi jó gyakorlathoz hasonlóan önkéntes alapú adatszolgáltatásra és adat
megosztásra alapuló tapasztalatcserét, és önfejlesztő készséget biztosított

•

Közszolgáltatás felügyeleti szinten (MEKH) az egyes vállalatoktól kötelező
adatszolgáltatás keretében begyűjtött adatokra, és azokból képzett indikátorokra épülő
tudás, ismeret és jógyakorlat megosztása

•

Szakmai szervezetek fórumainak erősítése, ahol pl. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai
Szövetség webináriumán bemutatott prezentáció összefoglalja a tovább fejlődés
feltételeit:
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•

A szakoktatás és felnőttképzés intézményeit és az azokban résztvevő szakemberek
tapasztalat cseréjét
Válasz kérdésekre:

Mit kell tenni annak érdekében, hogy vízközműveink nagyobb vállalati
hatékonysággal működjenek?
•

költséghatékonyság javítását szolgáló beruházási források biztosításával

•

a halmozottan indokolt költségek fedezetét biztosító ár- és adó szabályozási
környezet megteremtésével

•

Integrált vagyon és költség gazdálkodással (pótlás vs. karbantartás)

Mi kellene ahhoz, hogy a fejlesztésekben élenjáró vízközműveink tapasztalatait
más, bajban lévő vízközmű cégeknél is alkalmazni lehessen?
•

benchmarking rendszerének visszaállításával, fejlesztésével

•

felügyeleti rendszerben képzett adatokhoz való hozzáférés biztosításával

•

a szakmai szervezeteknél és oktatási intézményekben zajló tudásmegosztás
erősítésével
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5. Mire van szükség ahhoz, hogy a vízhez kötődő adatbázisainkat össze tudjuk kapcsolni, és a
digitális vízgazdálkodás feltételeit meg tudjuk teremteni?
A kérdés megválaszolására a létező és fejlesztés alatt álló vízhez kötődő adatbázisok rövid (lehet nem
teljes) számbavételével teszünk kísérletet:
OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)
http://web.okir.hu/hu/
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a
környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy
része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján
tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan
módon, hogy a méréseket végző, valamit az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek az Agrárminisztérium
által üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az
adatokat.
Az OKIR nehézkes, nem naprakész, és a települési vízgazdálkodás szempontjából hiányos. Bár a
szolgáltatatott minőségi-mennyiségi adatok a szolgáltatók honlapján esetleg megtalálhatóak, a
szolgáltatáshoz kapcsolódó minőségi és mennyiségi adatsorok, területi vagy technológiai adatok nem
elérhetőek, sok esetben a vállalatokon belül sem elérhetők, vagy nem is léteznek.
IKVA (Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis)
https://www.nfp.hu/ikva/
Az IKVA rendszer a víziközmű-szolgáltatási ágazatban keletkező, az ellátásért felelős (a Magyar Állam és
a települési önkormányzatok), a víziközmű-szolgáltatók és a víziközmű-rendszerek (objektum szintű)
műszaki, gazdasági, szervezeti adatait hivatott adatbázisba foglalni és hozzáférést hivatott biztosítani a
települési önkormányzatok és az ágazati irányításért felelős központi szervek (a víziközmű-szolgáltatásért
felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal, a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, a vízügyi hatóságok, valamint a vízügyi
igazgatóságok) részére.
Az adatok feltöltését és a rendszer üzemeltetését követően egy olyan egységes, modern, stabil és a
hivatali munkát segítő adatbázis jön létre, amely képes kapcsolódni a már meglévő és folyamatban lévő
fejlesztések során kialakított adatbázisokhoz, ugyanakkor olyan új adatok kezelését is megvalósítja,
amelyek mára nélkülözhetetlenek a víziközmű-szolgáltatás területén hatósági feladatokat ellátó, valamint
díj-megállapítási jogkört gyakorló, illetve egyéb ágazati feladatot teljesítő szervek számára.
https://www.nfp.hu/ikva/
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A rendszer felállt (az adatbáziskezelő szoftver elkészült, próbaüzeme lezárult, az üzemeltető kiválasztásra
került, azonban az adatfeltöltés, mely részben a VKSZTV által előírt vagyonértékelési adatokra, és az annak
megfelelően strukturált objektum rendszerre támaszkodik, nem történt meg. A rendszer nyilvánosan nem
elérhető.
TESZIR (Települési Szennyvíz Információs Rendszer)
http://www.teszir.hu/ nem elérhető
az annak továbbfejlesztésére létrehozott
VK-ONLINE – (víziközmű-online adatfeldolgozó rendszer)
próbaüzeme tart, nem elérhető
http://vizikozmu-online.vizugy.hu/ A webhely nem érhető el
A víziközmű-online adatfeldolgozó rendszer célja az, hogy a jelenlegi OSAP1376 statisztikai
adatszolgáltatást kiváltva, egy korszerűbb, web felületű lehetőséget biztosítson a víziközmű üzemeltetők,
területi igazgatóságok és felügyelőségek részére a vízmű- és szennyvízrendszer létesítmények
alapadatainak éves közlésére az országos rendszerbe.
A víziközmű-online
a TESZIR-WEB modul
továbbfejlesztéseként
a Vidékfejlesztési
Minisztérium Víziközmű Főosztályának megbízásából készült. A rendszer fejlesztésének irányítója, az
üzemeltetés koordinálója a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. A szakmai tartalomért, az
adatfeldolgozási
feladatokért
a
meghatározott
szervezeti
keretek
és
hierarchia
(feladatmegosztás) alapján a VM Víziközmű Főosztálya a VKKI Víziközmű Önálló Osztálya a felelős. A
rendszer működését érintő jogosultságokat, szerepköröket a VM Víziközmű Főosztálya határozza meg.
Jelenleg a rendszer próbaüzeme tart.
https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=102 A webhely nem érhető el
Fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a részben fejlesztés alatt álló, részben üzemben lévő
adatbázisok az adatok feltöltésének, illetve naprakészségének hiánya miatt önmagukban is korlátozottan
alkalmasak a küldetésük jelen idejű teljesítésére.
Azok összekapcsolása, kapcsolhatósága tekintetében komoly kihívást, jelent az adatbázisok, adatok
tartalmi és vonatkoztatási szintjének (vízgyűjtő, viziközmű rendszer, agglomeráció, település) és tárgyának
(vízkészlet, víztest, viziközmű objektum) eltérő mibenléte, melyet tovább nehezít a fejlesztői, felügyeleti,
működtetői felelősségek tagoltsága. Azt, hogy lehet-e, illetve szükséges-e az adatbázisokat
összekapcsolni, vagy elégséges a felületek konszolidációja, tehát az adatbázisok böngésző felületére egy
metaadatbázis felépítése, egy olyan szakmai együttműködés adhat választ, melyet az NKE
kezdeményezett számos szakértő, szakmai szervezet bevonásával.
Ehhez szabványosítani kell a metaadatbázist, ami állami feladat.
Ehhez azonban felül kell vizsgálni az elérhető adatbázisokat, azok tartalmát, megbízhatóságát, valamint a
gyűjtött adatok teljességét. A digitális átállás során a meglévő, és a tervezett adatbázisokat erősen felül
kell vizsgálni és össze kell hangolni egy metaadatbázis segítségével.
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Összegezve, ahány intézmény annyi adatbázis. Az intézményrendszer integrálása, az ágazat súlyának
megfelelő intézményrendszer kialakítása nagymértékben támogatná az adatbázisok, az adatgyűjtés és
adatok felhasználásának össze hangolását és ezzel a költséghatékony és fenntartható vízkészlet és
vagyongazdálkodást
Válasz kérdésekre:

Mire van szükség ahhoz, hogy a vízhez kötődő adatbázisainkat össze tudjuk kapcsolni?
Felül kell vizsgálni a jelenleg elérhető, illetve elkészült, de hozzá nem férhető adatbázisokat, azok
tartalmát, megbízhatóságát, valamint a gyűjtött adatok minőségét, és a stratégiai célok
szolgálatába állításának lehetőségét
Mire van szükség ahhoz, hogy a digitális vízgazdálkodás feltételeit meg tudjuk teremteni?
Egy „ÁGAZATI FELMÉRÉS A DIGITÁLIS HELYZETRŐL” vizsgálat alapján a Helyzet feltárása után a
célok azonosítására. A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSI STRATÉGIA kidolgozásával a Fejlesztési Eszközök és a
Management eszközök meghatározására, majd a stratégia megvalósításának ütemezésére

6. A vízveszteséget csökkentő fejlesztéseket hogyan lehet úgy szakaszolni, hogy ne egy
kezelhetetlenül nagy összeg rémissze el a döntéshozókat, hanem egy okosan szerkesztett és
fokozatosan hasznot hajtó megújulás terve bontakozzon ki?
A vízellátó hálózatokon jelentkező vízveszteség csökkentése hatalmas kihívás az ágazat számára, hiszen
mint azt a korábbi kérdésekre adott válaszokban már kifejtettük ez nem csak a vízkészlet, hanem az
energia hatékonyság szempontjából is jelentős veszteségeket okoz. Hozzá tesszük ugyanakkor, hogy a
hálózatok megújítása, fejlesztése az ellátásbiztonság fenntartása, fejlesztése szempontjából is nagy
jelentőséggel bír.
A fejlesztések szakaszoláshoz egyrészt kellő rálátással kell rendelkezzünk a teljes rendszerre, a vízbázisok
minőségi és mennyiségi rendelkezésre állásától az elosztó hálózatok műszaki kapacitásán és állapotán
keresztül a fogyasztási helyeken az elmúlt évtizedekben bekövetkezett, helyenként drasztikus
változásokig. Látnunk kell az ellátás alapját képező infrastruktúra teljes (összességében 10.000 Mrd Ft-ot
kitevő) értékét, és a pótlási szükségleteket, azok településenkénti és időbeli eloszlását ahhoz, hogy azokat
szakaszolni tudjuk. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a jelenlegi tulajdonosi és ellátásért felelősi
struktúrában az egyes önkormányzatokra, illetve az államra mekkora vagyonértékek és fenntartási
felelősségek hárulnak. A szakaszolás igényével párhuzamosan meg kell vizsgálni a költség megosztás,
költség allokáció lehetőségét is, melyben eltérő adottságokkal és készségekkel az állami, önkormányzati,
üzemeltetői és fogyasztói (ipari, intézményi, lakossági) szerepvállalással a költségek megosztása is
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csökkentheti az egyes szereplőkre jutó terhek mértékét. A társadalom már nyilatkozott: látja a pótlások
szükségességét, hajlandó többlet anyagi terheket, és a kiugróan magas költségekkel sújtott
kistelepüléseken élőkkel, szolidaritást vállalni.
Az infrastruktúra fejlesztéseket a viziközmű objektumokon kell elvégezni. Ezek tételes (objektumszintű)
leltárát a VKSZTV által elrendelt közművagyon-értékelések keretében feltárt műszaki és
állapotjellemzőket is tartalmazni hivatott IKVA adatbázis biztosíthatja.
Kiemelt feladat az értékelések teljeskörű elvégzése és az IKVA adatbázisba való feltöltése és az ott
rendelkezésre álló adatok elemzése és a stratégiai célok szolgálatába állítása. Az ebben az adatbázisban
szereplő objektumok „statikus” adataihoz (műszaki és gazdasági paraméterek) hozzá kell rendelni, a
dinamikus mérésekkel és adatfelvétellel támogatott DMA szinten le- és visszaosztott hálózati
veszteségek adatait (költségeit), a hibaelhárítások objektumszintre osztott adatait (költségeit), és ezek
éves költségének az objektumpótlás évesített költségével összevetett gazdasági avulási mutatóit. Az
ezen mutatók alapján képzett fejlesztési ütemterv az ellátásbiztonság javításán túl az integrált vagyon és
költséggazdálkodási keretek között költséghatékonyság javulást is eredményez.
A „dinamikus” adatok megképzéséhez minden víziközmű-rendszerre készüljön a Gördülő Fejlesztési
Tervet megalapozó fejlesztési stratégiai terv:
• Stratégia régiókat kell kijelöli (District Metered Area (DMA)
A DMA-ban figyelemmel kísérve a régió vízbevitelét és fogyasztását.
• A DMA-ban méréssel nyomon követve a víz forgalmat és a nyomásviszonyokat, a
veszteségeket, és/vagy az illegális vízkivételeket. A DMA-k a vízmérleg kimutatásokon túl
biztosítják az egységes és harmonikus vízellátást is. Az átgondoltan tervezett DMA-k, amelyek
figyelembe veszik a terepváltozásokat is, egyenletes nyomáson vezetnek a víz eloszlásához.
• A fentiek alapján ütemezni lehet a rekonstrukciókat, a monitorozást és üzemeltetés átalakítását
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Válasz kérdésekre:
A vízveszteséget csökkentő fejlesztéseket hogyan lehet úgy szakaszolni, hogy ne egy
kezelhetetlenül nagy összeg rémissze el a döntéshozókat, hanem egy okosan szerkesztett és
fokozatosan hasznot hajtó megújulás terve bontakozzon ki a következő időszakban?
•

A rendelkezésre álló statikus rendszer adatok, adatbázisok átfogó viziközmű rendszer és
objektumszintű értékelésével,

•

Gördülő Fejlesztési Tervet megalapozó fejlesztési stratégiai tervezéssel

•

Stratégia régiók kijelölésével, nagyméretű viziközmű rendszerek esetén azok alrégiókra
bontásával (District Metered Area (DMA))

•

A DMA szintű vízmérleg, és objektum szintű hibaelhárítási költségadatok dinamikus
elemzésével.

•

Gazdasági avulási mutatókkal támogatott fejlesztési ütemezéssel

•

A költségviselés érintettek közötti megosztásával

Köztársasági Elnökúrnak köszönjük „A szemléletváltás küszöbén - MaSzeSz Országos VÍZÉRTÉK és
Digitális Vízgazdálkodási Konferencia” keretében feltett kérdéseit, és kívánjuk, hogy válaszaink nyomán
„egy okosan szerkesztett és fokozatosan hasznot hajtó megújulás terve bontakozzon ki”

Budapest, 2020. 12. 10.

MASZESZ

További részletek iránt érdeklődők számára ajánljuk a széleskörű szakmai és szakigazgatási konzultáció
keretében kidolgozott Nemzeti Vízstratégia megtekintését, mely a fenti kérdések és az azokra adott
válaszok hátterének megértését segíthetik.
https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/997966DE-9F6F-4624-91C5-3336153778D9/NemzetiVizstrategia.pdf (2017)
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I. sz melléklet integrált vízkészlet-gazdálkodás
Részletesen:
INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI RENDSZER KIALAKÍTÁSA
• Az ágazat súlyának megfelelő intézményrendszer kialakítása
o A hatósági tevékenység megerősítése.
o Átlátható és fenntartható jogi szabályozás
▪ Az integrált települési vízgazdálkodás jogi, szervezeti,
finanszírozási rendszerének létrehozása
▪ A vízminőségi kárelhárítás és a kármegelőzés és a védekezési
irányítás egységes jogszabályi rendszerének kialakítása
• Kutatói és innovációs hálózatot kezelő és döntéstámogató magintézmény,
létrehozása, a kutatói háttér biztosítása.
• A digitális vízgazdálkodás kialakítása (a monitoring rendszerek, adatbázisok)
• Vízügyes életpályamodell kialakítása
FENNTARTHATÓ NEMZETI VÍZGAZDÁLKODÁS KIALAKÍTÁSA
• Kockázatmegelőző vízgazdálkodás (vízkárelhárítás-konfliktuskezelés)
o Innovatív műszaki, gazdasági, jogi és diplomáciai eszközök kialakítása
a. Határokon átnyúló vízügyi együttműködések javítása
b. Stresszhelyzetek megelőzése
c. Konfliktusok megelőzése
o
A kockázatkezeléshez egymásra épülő komplex megoldások
alkalmazása
• Vízkészleteink védelme a vízgyűjtő-gazdálkodás révén
o
A hatékony vízfelhasználás ösztönzése
o
A vízvisszatartásra ösztönzése
o
Vízmegosztási mechanizmusok átértékelése (vízátvezetés vízhiányos
területekre)
o
Víz újrahasznosítás
• A hatékony gazdasági szabályozási rendszerek átalakítása
o
Érték alapú vízgazdálkodás kialakítása (karbon, víz, ökoszisztéma
szolgáltatás)
o
Externáliák figyelembevétele az ármechanizmusoknál
o
Értékarányos ár struktúra
MINŐSÉGI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS, CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS KIALAKÍTÁSA
• Alapigények kielégítése
• Digitális települési vízgazdálkodás kialakítása
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•
•
•
•
•

Az vízellátó rendszerek megbízhatóságának javítása (i rekonstrukciós program,
finanszírozási stratégia kidolgozása.)
A Szennyvíziszap- -hasznosítás megvalósítása
Vízbázisok védelem
Modern csapadékvíz gazdálkodás kialakítása
A víz érték kialakítása

TUDÁSMEGOSZTÁS
K+F+I feladatok
• Hulladék szegény/mentes technológiák
• Környezeti szennyezések minimalizálása
• Víz és szennyvízkezelési technikák fejlesztése
• Víz újrahasznosítás
• Vegyszer szegény/mentes technológiák alkalmazása
• Víz és szennyvízkezelési technikák energetikai fejlesztése
Oktatás
• A globális folyamatokhoz illeszkedő oktatás kialakítása
• Digitális vízgazdálkodás kiszolgálása
• Határmenti együttműködési programok biztosítása
• Konfliktuskezelési gyakorlat
• Takarékos vízhasználatok ösztönzése
Környezeti nevelés
• Fenntartható életmód
• A víz érték kialakítása
• Ökoszisztéma barát életmód
• Az érdekeltek bevonása a döntésekbe (közösségi tervezés)
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2. sz. melléklet
JAVASLAT A DIGITÁLIS VÍZGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSÉHEZ MINIMÁL PROGRAMRA
I. ÁGAZATI FELMÉRÉS A DIGITÁLIS HELYZETRŐL
1.Helyzetfeltárás
A. Vizeink és használatuk:
a. : A kiindulási helyzet (kritikai elemzése, szakterületi gap analízis)
b. Területi és más szakmai különbségek feltérképezése
c. A digitális fejlődést gátló tényezők
B. Mérés-adat-adatbázis
a.
Mérések helyzete, mérési technológiák, monitoringok
b.
Adatok és adatbázisok helyzete, a továbblépés irányainak
azonosítása
c.
A meglévő modellek és eljárások
C. Tudás-tár
a.
Oktatás helyzete
b.
Ágazati szakismeret feltárása
D. Eszköz-tár
a.
Felhasználható, elérhető technológiák és eszközök felmérése
E. Kapcsolódások más digitális programokhoz
2.Problémák meghatározása
3.A célok azonosítása és pontosítása
II. DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSI STRATÉGIA
1.Fejlesztési Eszközök
a. Labor, műszer, adatbázis, adatátvitel
b. Diszruptív technológiák átvétele és szükség szerinti kifejlesztése
2.Management eszközök
a.
Szabályozás: -jogi feladatok
b.
Intézményi kérdések
• Adatbázis fejlesztés, monitoring
• A meglévő modellek és eljárások integrálása
• Oktatás, szemléletformálás
• K+F
c.
Finanszírozási kérdések
• díjak
• pályázati lehetőségek
3.A stratégia megvalósításának ütemezése
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