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• Létezik-e teljes biztonság?

• Léteznek-e veszélyek a fogyasztókra nézve?

• Ezek a veszélyek milyen gyakran fordulhatnak elő?

• Ezek a veszélyek milyen kockázattal (egészségterheléssel) 

járhatnak?

• A veszélyek előfordulását hogyan vesszük észre, mit kell figyelni?

• Mikor, milyen feltételek mellett kell beavatkozni?

• Ki és hogyan avatkozik be?

• Mit és ki felé, ki értesít?

• Mit lehet tenni, hogy a veszélyek előfordulását megelőzzük illetve 

csökkentsük hatását?

Adott vízellátó rendszer legmagasabb biztonsági fokozata:

megelőzési tevékenységek szigorúan szabályozott és felügyelt 

végrehajtása

Mit értünk biztonság alatt?

Ivóvízbiztonság2.

Megelőzés alapelve



Cél: a fogyasztók egészségterhelésének csökkentése a vízellátás 

minden pontján (vízkivételtől a fogyasztó csapjáig)

Módszertan:
VBT munkacsoport felállítása

Vízellátás és felhasználás leírása

Folyamatábra megszerkesztése

A folyamatábra helyszíni megerősítése

Az összes lehetséges veszély, és forrásának felsorolása

Veszélyelemzés (előfordulás gyakorisága, kockázat mértéke) végzése

Szabályozó intézkedések számbavétele

Szabályozási pontok meghatározása

Minden szabályozási pontra beavatkozási határérték meghatározása

Felügyeleti rendszer felállítása (mérési metodika, gyakoriság) minden 
szabályozási pontra

Helyesbítő/megelőző tevékenység meghatározása az előforduló eltérésekre

Hatékonyságot igazoló eljárások meghatározása

Nyilvántartások, és dokumentáció létrehozása

Vízbiztonsági Terv Rendszer – műszaki kockázatkezelés 

VBT szakértői rendszer3.



Veszélyek és forrásai - példák

VBT módszertan4.

Típus Veszély/ kockázat Forrás/ok

Fizikai Zavarosság, vasiszap a 
hálózaton (közvetetten 
bakteriológiai táptalaj is lehet, 
fogyasztói felhasználást 
korlátozza) - enyhe 
egészségterhelés

Nem megfelelő, vagy 
nincs vízkezelési 
technológia
Hálózati szerelvények 
korróziója

Kémiai Nitrition a hálózaton – súlyos 
egészségkárosodás érzékeny 
fogyasztói körnél

Ammóniumeltávolítási
technológia 
hiányosságai (több 
forrás lehetséges)

Biológiai Patogén indikátor baktérium 
jelenléte kútvízben – közepes 
egészségterhelés

Vízbázis 
elszennyeződése
Kútszerkezet sérülése

Szervezeti Bármely fenti Szakismeret hiánya



Beavatkozások (helyesbítő és megelőző tevékenységek)

• Felügyeleti rendszer jelzésre szabályozott beavatkozás indítása

• Folyamatosan szabályozott  tervszerű fenntartási (előfeltétel) és 

működési tevékenységek (üzemeltetés és hibajavítás) végzése

Fejlesztés

• Vízbiztonsági előfeltételek biztosítása
• Felújítások

• Technológiai és egyéb fejlesztések

• Beavatkozási (működtetési) tevékenységek megfelelőségének 

biztosítása
• Modern és automatikus felügyeleti rendszer

• Üzemirányítás fejlesztése

• Stb.

VBT veszélyelemzés                          prioritás meghatározásban segít,

erőforrásokat a kritikus beavatkozásra és fejlesztésre koncentrálja

Beavatkozások - fejlesztések

VBT módszertan5.



1. 98/83 EK Irányelv – 201/2001. Kormányrendelet az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

•Minőség-ellenőrzés a fogyasztó csapján – késztermék
•határérték-szemlélet

2. „Suggestion for a new Drinking Water Directive incorporating 
a risk based, water safety plan approach to protecting public 
health” (Draft 1 October 2005)

•Vízbázistól a fogyasztó csapjáig

•Vízbázis-védelem

•Alkalmazott anyagok, vegyszerek

•Kockázatelemzés VBT

•Fogyasztók tájékoztatása

3. 2018. a 98/83. EU direktíva módosítása
•Veszélyelemzés és kockázatkezeléssel meghatározandó ellenőrzési 
rend
•A kockázatkezelés módszertana nem meghatározott

Hatósági szabályozás története

Jogszabályi háttér6.



(6)A fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató 

vagy 50 főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek 

ivóvízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az 

üzemeltetőnek.

(7)Az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes 

népegészségügyi szerv közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá. Az 

ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó 

dokumentumokat a 6. számú melléklet tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv 

jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a terv alapján történő 

üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.

.

.

(13)A vízszolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a jóváhagyó 

határozatot hivatalból visszavonhatja, amennyiben az ivóvízbiztonsági tervben 

foglaltak nem teljesülnek, vagy az ivóvízbiztonsági terv szerinti megelőző és 

veszélykezelési tevékenységet az üzemeltető nem alkalmazza.

201/2001. Kormányrendelet VBT előírásai

Hatályos hazai rendelkezés7.



DRV Zrt. VBT rendszerei8.

440 településen 
több mint 720 000 

fogyasztó 

165 db. jóváhagyott

VBT

Rendszerkiépítések

2006-tól 

Kapcsolattartás 

6 megyei és 

17 járási 
népegészségügyi 

intézettel



Rendszerkiépítés informatikai támogatással

DRV VBT a gyakorlatban9.



Veszélyelemzés

DRV VBT a gyakorlatban10.



Beavatkozási határértékek túllépésének: riasztások küldése

DRV VBT a gyakorlatban11.



Felügyelet

DRV VBT a gyakorlatban12.



Műszaki kultúra váltás folyamatban

DRV hol tartunk?13.

1. Első fokozat: szabályozatlanság feltárása, még 
havária helyzet-kezelés

2. Második fokozat: megfelelő ügyvitel jogszabályi 
határérték kezelésre
– Kisvízművek, korszerűtlen technológiák, 

– Fogyasztói belső hálózatok,

– Jelenlegi helyzet

3. Harmadik fokozat: vízbiztonság szemléletű 
munkavégzés valamennyi területen, és 
kommunikáció
– Nagyvízművek, biztonságos technológiák, sérülékeny 

vízbázisok

– Fogyasztók felé kockázatszemlélet!

– Jövő



Jó hír: KEOP és KEHOP vízminőség javító programok 

Rossz hír: KEOP és KEHOP kivitelezések minősége

Még rosszabb hír:

Vízművek és hálózatok műszaki állapota - előfeltétel

VBT kihívások14.

56%30%

8%
6%

Vízi-közmű rendszerek állapota

túlnyomóan kockázatos kockázatos

túlnyomóan nem kockázatos nem kockázatos



Vízbázis-védelmi társadalmi hozzáállás

VBT kihívások15.



1. Terrorveszély 

2. Ha nincs egyáltalán víz! Vízhiány! Higiéniai feltételek nem adottak.

• Szükségvízellátás 6 órát meghaladóan kötelező

3. Ha nincs ivóvíz:

• Vízhiányból

• Bizalomvesztésből, nem mernek inni a csapvízből: 
• nem megfelelő üzemeltetői magatartásból?

• média felelőssége

4. Ha nincs megfelelő minőségű ivóvíz

• Vízbázis-védelem elmaradása

• Nem megfelelő vízkezelési technológia

• Leromlott műszaki állapot, elmaradt fejlesztések

• Nem szakszerű üzemeltetés, szakemberhiány

• Elhanyagolt belső hálózatok

VBT rendszerek a fentiek elemzik, és megelőző intézkedéseket 

tesznek

Sorrend

Vízbiztonság sérülése16.



1. Vízbiztonságra épülő vízellátás – vállalati műszaki kultúra váltás, 

valamennyi szakterületen

• Üzemfenntartás

• Fejlesztés

• Víztechnológia

• Vízminőség ellenőrzés

• Hidrogeológia

• Operatív termelés-üzemeltetés

• PR

• Beszerzés

• Ügyfélszolgálat

• Stb.

2. Tennivalók: lesz munkánk a jövőben is 

2 jó hír

Összegzés17.




