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TOLNA MEGYE IVÓVÍZMINŐSÉGI HELYZETE 

A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYÁNAK ÉS A JÁRÁSI 

HIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYAINAK 2016. ÉVI VIZSGÁLATAI ÉS 

ELLENŐRZÉSEI ALAPJÁN 

 

KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI ÉRTÉKELÉS 

 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet (Továbbiakban: Korm.rendelet) 9. § (2) szerint: „A kormányhivatal évente írásos jelentést 

készít a megye ivóvízminőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja az üzemeltetőket, az élelm iszeripari 

vállalkozásokra vonatkozóan az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet és a területi vízügyi hatóságot.” 

Jelen értékelés a fenti jogszabályi előírásnak eleget téve készült.  

A különböző szempontú elemzéseknél figyelembe vettük az elmúlt három évben készített értékelések 

óta történt változásokat is. 

A jogszabályi kötelezettségen túl az értékelések elkészítését indokolja, hogy ivóvízbiztonsági 

szempontból szükséges egy egészségügyi kockázat alapú elemzés elkészítése az egészségügyi 

hatóság rendelkezésére álló információk és adatok alapján. 

 

Tolna megyében 2016-ban a viziközművek üzemeltetői körében már változások nem voltak. A Tolna 

megyei 90 közüzemi vízellátó rendszert a megye településein három társaság működteti, 

nevezetesen: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.), az Egyesült Regionális 

Önkormányzati Víziközmű Zrt. (továbbiakban: E.R.Ö.V. Zrt.) és a Mezőföldvíz Kft. Ezeken felül 21 

egyedi vízellátó rendszert üzemeltetnek fenntartóik – ezek zömében szociális, egészségügyi 

intézmények, illetve élelmiszer előállítók. 

 

Az Ivóvízminőség-javító Program keretében végzett fejlesztések közül többnek is áthúzódott a 

befejezése 2016-ra. A próbaüzemek lezárása nem volt teljesen zökkenőmentes. A hivatalos 

befejezést követően néhány esetben a kiépített technológiában módosításokat kellett végrehajtani. 

Bár a kémiai vízminőség megyei szinten érzékelhetően javult a projektek hatására, a vízkezelő 

rendszerek alkalmazása új kockázatok megjelenésével is együtt járt, ami fokozott felügyeletet igényel 

mind az üzemeltetők, mind a népegészségügyi hatóság részéről. 

 

A nagyobb – 5000 főnél több lakost ellátó - ivóvíz rendszerekben a vízbiztonsági tervek jóváhagyása 

több esetben 2016-ra húzódott át. Ennek csupán egyik oka volt az OKI szakvéleményezésének 

elhúzódása. A másik ok, hogy az üzemeltetők sok esetben későn, az utolsó pillanatban nyújtották be 

a vízbiztonsági terveiket. A késedelmes elkészítés ellenére a vízbiztonsági tervek nagy része hiányos 

volt, csak feltétellel, az éves felülvizsgálatig elkészítendő kiegészítés előírásával lehetett azokat 

jóváhagyni.   

2015-ben kezdte meg működését az ivóvízminőség a humán felhasználású vizek informatikai 

rendszere (a továbbiakban: HUMVI rendszer), amely nemcsak országos, de megyei és járási szinten 

is segíti az ivóvizek minőségével kapcsolatos felügyeletet és adatgyűjtést, értékelést. A HUMVI 

használatára való átállás 2015-ben még valamennyi szereplőnek (üzemeltetőnek, hatóságnak) sok 

nehézséget okozott, 2016-ban már a helyzet sokat javult, a rendszer alkalmazása a mindennapi 

gyakorlat részévé vált. 
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1. Az ivóvízellátás mennyiségi jellemzői 

Tolna megyében az ivóvízellátásba bekapcsolt lakások aránya a KSH legfrissebb adatai szerint 96,9 

%. Ez az arány az elmúlt évihez képest kevesebb, de az eltérés nem jelentős, a mérési hibahatáron 

belüli. Kijelenthető, hogy az elmúlt években a vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma érdemben 

nem változott. 2016-ban az ellátottság tekintetében a befejezett vízminőség javító beruházások 

mérhető változást már nem jelentettek, mivel a projektek külterületi vízellátást nem igen érintettek. A 

járási osztályok jelentéseiből is kitűnik, hogy több külterületen, pusztán az ottani vállalkozás lakossági 

vízellátást is biztosít. Ezek az egyedi ellátások nem szerepelnek a közüzemi ellátó rendszer 

nyilvántartásában. 

Nagyobb városok külterületein fordul elő, hogy az ott élő lakosoknak nem biztosított a vezetékes 

ivóvíz. Így pl. Tamásiban, a nagy kiterjedésű, völgyekben elhelyezkedő külterületekre tartályban 

szállítja az önkormányzat az ivóvizet a hét három napján. Tamási város tervezett ivóvízminőség javító 

programjában (melyre a vízminőségi problémákból adódó egészségi kockázatok, és gyakori 

fogyasztói bejelentések miatt egyre nagyobb szükség lenne) szerepel a külterületek hálózatba 

kapcsolása is. 

2016-ban, a Szekszárd város külterületén lévő puszták (József puszta, Ózsák puszta, Keselyűs) 

vízellátása érdekében az új, bogyiszlói vízmű telepről érkező vezetékről leágazó vízvezeték megkapta 

a vízjogi létesítési engedélyt, ami alapján a pusztákat jó ivóvízzel ellátó vezeték 2017. első felében el 

is készült. 

Az is megfigyelhető, hogy egyes rétegek lecsúszása, elszegényedése miatt, egyre többen költöznek a 

külterületi zártkertekbe, vagy a már korábban elhagyottnak vélt pusztákra. A nagyobb szőlőterületek 

környékén (pl. Szekszárd) már több ezerre tehető azok száma, akik belterületről kiköltöztek a még 

megmaradt tanyájukba.  

A nagyobb pusztákon az ott meglévő, mezőgazdasági egyedi vízellátó rendszert sok esetben az 

anyatelepülésen üzemeltető szolgáltató vette át, és közüzemi rendszerként működteti. Van, ahol 

ezeket vállalkozó működteti a saját tevékenysége érdekében – és szívességi alapon juttat vizet az ott 

élőknek. Ezek az esetek jogilag változatlanul nem rendezettek, néhány esetben az önkormányzat nem 

is kíván a pusztákban, majorokban élők egészséges vízellátásáért felelősséget vállalni. 

A megye lakossága folyamatosan fogy az elmúlt évek tendenciái szerint. Egyéb tényezők miatt is 

csökken a fogyasztott víz mennyisége. Így a meglévő vízellátó rendszerek sok esetben a 

fogyasztáshoz képest túlméretezettek, nagy a pangó vizek kialakulásának kockázata. Ezt erősítik meg 

a mikroszkópos vizsgálatok kedvezőtlen eredményei is.  

Összességében megállapítható, hogy Tolna megyében az ivóvízzel való ellátottság a gyakorlatban 

teljes körű, mivel minden lakos a lakóhelyén, vagy annak közelében hozzájuthat ivóvízhez. 
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2. Hatósági ellenőrzések, vízminőség vizsgálatok tapasztalatai 

 

A megye összes közüzemi vízellátó rendszerében, valamint a vízminőség szempontjából érzékeny 

egyedi rendszerekben (egészségügyi és szociális intézmények, külterületek, puszták) az előre 

meghatározott hatósági ivóvíz vizsgálatok megtörténtek, vagyis a Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

összes vízellátó rendszer ellenőrzése ilyen módon megvalósult. Ezen felül Tolna megyében a 

közüzemi vízellátó rendszerek helyszíni ellenőrzése is legalább egy alkalommal megtörtént, összesen 

118 helyszíni, üzemelés közbeni ellenőrzést végeztek el munkatársaink. A helyszíni ellenőrzésekre a 

legtöbb esetben előzetes bejelentést követően került sor annak érdekében, hogy a helyszínen a 

felügyeleti munkához minden szükséges dokumentáció rendelkezésre álljon. Ellenőrzéseink során a 

fő szempont nem az volt, hogy az üzemeltető tevékenységében hibát keressünk, hanem az, hogy a 

független közegészségügyi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok esetén a szükséges hibajavítások 

meghatározásában segítséget adjunk. 

Általánosan elmondható, hogy a vízmű védőterületek rendben tartása az üzemeltetőknek nagyobb 

gondot jelent, mint a korábbi években, mivel az elmúlt években végbement üzemeltetői átalakulások, 

összevonások során humán erőforrásaikat átcsoportosították. Ennek következtében egy-egy 

dolgozóra több feladat jut az ellátási területeken, sok esetben nem jutnak ki időben a napi 

karbantartási, üzemellenőrzési feladataik elvégzésére a többi teendőik mellett. 

Hatósági ivóvíz vizsgálatot követően kifogásolt, vagy nem megfelelő vízminőség miatt, továbbá az 

ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok alapján 58 esetben végzésben, 41 esetben határozat útján 

intézkedtek munkatársaink a víz minőségének javítása, illetve az ivóvíz biztonságos szolgáltatása 

érdekében.  

A helyszíni ellenőrzések során – ahol rendelkezésre állt – figyelembe vettük a jóváhagyott 

vízbiztonsági tervek eljárásainak, szabályozásainak betartását is. Tapasztalatunk szerint az elkészült 

vízbiztonsági terveket az érintett vízellátó rendszereket közvetlenül üzemeltető műszaki szakemberek 

a gyakorlatban nemigen alkalmazzák, részletesen nem ismerik. A jóváhagyott vízbiztonsági tervek 

nagy részében csupán a kockázatok értékelése történt meg, és hiányzik a megállapított valós 

kockázatok alapján kidolgozott beavatkozási prioritási lista, intézkedési terv és az ehhez kapcsolódó 

monitoring.  

A technológiák és a hálózati vízminőség ellenőrzési tervekben csupán a jogszabályi minimum 

vizsgálati számok szerepelnek változatlanul – a vízbiztonsági terv szerinti plusz monitoring nem, vagy 

nem nyomon követhetően. Összességében tapasztalataink szerint a vízbiztonsági terv rendszerek 

önmagukban - a jelenlegi formájukban és működtetésükben - nem érik el azt a célkitűzést, hogy az 

ivóvíz minősége stabilan biztosított legyen és erősödjön a vízellátó rendszerek közegészségügyi 

megbízhatósága.  

A szolgáltatott ivóvizek minőségének ellenőrzése során a hatósági vizsgálatok gyakorlatilag az előre 

tervezett számban teljesültek. Tolna megyében a hatósági laboratórium összesen 329 bakteriológiai, 

245 kémiai és 18 mikroszkópos biológiai hálózati ivóvíz minta elemzését végezte el, összesen 1755 

bakteriológiai és 4872 kémiai vizsgálat, és 108 mikroszkópos biológiai vizsgálat történt. 

Az üzemeltetők az önellenőrző ivóvíz minőségi vizsgálatokat rendelet szerint végzik. Az előző 

évekhez képest jelentősen javult az üzemeltetői szemlélet, és nem megfelelő eredmény esetén, a 

hibajavítás, vagy egyéb beavatkozások után a kontroll vizsgálatokat is elvégezték. Ennek 

következtében a vízminőségi kifogásokat követő ismételt vizsgálatok miatt az összes mintaszám 

jelentősen több az üzemeltetők részére előírt minimálisnál. A vízellátó rendszereket üzemeltetők 

2016-ban összesen 1898 minta bakteriológia, 1633 minta kémiai és 657 minta mikroszkópos 

vizsgálatát végezték el – a mintákból végzett paraméter vizsgálatok száma ennek többszöröse. 
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Bakteriológiai  szempontból a nem megfelelő minták aránya az önkontroll eredmények szerint 9,6 % 

(2015: 17,1 %; 2014: 33 %, 2013: 17 %!!), a hatósági eredmények szerint ez 26,4 % (2015: 32,6 %; 2014: 

39 %, 2013:30 %). Ebből az el nem fogadható minta csupán 0,2 % (2015: 1,7 %; 2014 és 2013: 4,7 %), 

illetve a hatósági vizsgálatok esetében 2,5 % (2015:3,4 %;2014: 3,2 %, 2013:0,2 %) volt.  

Az eredményekből az látszik, hogy a mikrobiológiai vízbiztonság az összes meg nem felelés 

tekintetében jelentősen javult az elmúlt években az önkontroll vizsgálatok szerint. A 

szúrópróbaszerű hatósági vizsgálatok a javulást kissé alátámasztják, de még mindig jelentős az 

eltérés a hatósági és az önkontroll kifogásoltsági arány között.   

A hatósági minta relatív kis száma és gyakorisága miatt az eredmények nem tekinthetőek teljes 

mértékben reprezentatívnak, így az üzemeltetői vizsgálatokkal együtt kell kezelni. Az összességében 

13 % feletti bakteriológiai kifogásoltsági arány megyei szinten magasnak értékelhető, és egyértelműen 

jelzi a vízellátó rendszerek hálózatainak rossz műszaki állapotát.  

A kifogások zömét Coliform jelenti, illetve gyakori még az emelkedett telepszám. Pseudomonas ae. 

miatti kifogás már csak néhány esetben fordult elő, elsősorban a biológiai ammóniummentesítési 

technológiák után volt jellemző (Gyönk, Szakály, Kajdacs), illetve a hosszabb távvezetékek végén.  A 

rendkívüli vízszennyezések miatti el nem fogadható minták aránya (E. coli és Enterococcus) csökkent.  

Kémiai szempontból az önellenőrző minták 49 %-a (2015: 17,3 %; 2014: 46,2 %-a, 2013: 46,5 %), a 

hatósági minták esetében 30 % (2015: 36,4 %; 2014: 35,8 %-a, 2013: 40 %) volt kifogásolt – ami nagyon 

kedvezőtlen tendenciának értékelhető megyei szinten. Érdekes módon, a vízminőség javító 

programok megvalósulása ellenére a kifogásoltsági arány nőtt.  

Viszont a statisztikát nagymértékben torzítja, hogy Tamásiban a 2015-ben bevezetett klór-dioxiddal 

végzett folyamatos vízfertőtlenítés következtében a hálózatban a spontán nitrifikáció megszűnt. A nitrit 

monitoring keretében végzett nitrogén formák (ammónium-nitrit-nitrát) nagyszámú vizsgálata miatt a 

határérték feletti ammónium eredmények gyakorisága növekedett, ami már megyei szinten is torzította 

a statisztikai értékelést. Ennek következtében még mindig leggyakrabban a magas ammónium 

tartalom (35 %) miatt kifogásoltak a vizek a megvalósult vízminőség javító programok ellenére. Ez is 

alátámasztja, hogy Tamásiban egyre sürgetőbb az évek óta húzódó vízminőség javító program 

végrehajtása. 

Ezen kívül gyakori még a vas (10 %) és mangán (13 %) miatti kifogásoltság. A kémiai ellenőrző 

vizsgálatok esetében a hatósági vizsgálatok értékelése torz képet mutat a vizsgálatok kis száma miatt. 

Az önellenőrző vizsgálatok eredménye (területi eloszlásuk és gyakoriságuk miatt) jobban közelíti a 

valóságot.  

Kémiai paraméter miatt el nem fogadható eredmény 2,5 – 3 % között fordult elő mind az önkontroll, 

mind a hatósági vizsgálatok szerint. Az el nem fogadható minőséget a nitrit, klorit, valamint néhány 

esetben az ólom és az arzén határérték feletti értéke okozta. A szükséges intézkedések minden 

esetben megtörténtek.  

(Megjegyzés: A kémiai vízvizsgálatok eredményei egyértelműen alátámasztják az a népegészségügyi véleményt, 

hogy a hálózati ivóvizek jelentős részénél teljesen indokolatlan a csapra szerelhető, vagy egyéb formájú házi kis 

víztisztító berendezések használata. Mivel ezek esetében a gyártó – forgalmazó – kereskedő érdeke az eladás – 

a népegészségügyi szempontok valójában háttérbe szorulnak. Marketing fogásként sok esetben olyan szennyező 

anyagok eltávolításával reklámozzák ezeket a szűrőket, amelyek ha a vízben lennének, a víz fogyasztását 

hatóságilag megtiltaná az illetékes egészségügyi hatóság.)  

Az önellenőrző mikroszkópos biológiai vizsgálatok szerint a minták 33,8 %-a (2015: 63,5 %; 2014: 43 %-

a, 2013: 31,5 %), a hatósági minták 33 %-a (2015: 45,5 %; 2014: 56 %) kifogásolt minőségű. A hatósági 

vizsgálati szám kevés, de az üzemi önellenőrző vizsgálatok száma nem, így következtetések 

levonására alkalmas. Az elmúlt évekhez képest javulás látszik, amely bizonyára összefüggésben van 
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a vízminőség javító projektek, illetve azok keretében megvalósult kismértékű hálózati rekonstrukciók 

hatásaival. Ugyanakkor ez a magas kifogásoltsági arány jól tükrözi a vízellátó hálózatok és tároló 

medencék leromlott műszaki állapotát, elhasználtságát. A véglények és férgek nagyszámú, és 

arányaiban gyakori jelenléte többek között az ellátó rendszerek nyitottságára, szennyezésre való 

érzékenységére utal. 

 

3.) Kiemelt vízminőségi problémák Tolna megyében 2016-ban 

 

A hálózaton a víz ammónium tartalmából képződő nitrit megjelenése változatlanul néhány településen 

visszatérő probléma, bár a legtöbb, magas ammónium tartalmú vizet kitermelő rendszerben a 

tervezett vízminőség javító programok megvalósultak. Jelenleg már csak két településen zajlik 

hatóságilag előírt nitrit monitoring – Pincehelyen és Tolnanémediben. A többi, nitritesedésre hajlamos 

hálózaton az üzemeltetők gyakoribb, helyszíni gyorstesztes mérésekkel követik nyomon a nitrit 

koncentráció alakulását. 

A klórozási melléktermékek vizsgálata során az összes trihalo-metán (THM) vizsgálatból (350 db) egy 

esetben sem történt határérték túllépés. Magasabb THM koncentráció (> 25 µg/l) 19 esetben fordult 

elő. A határértékhez közeli értéket csupán egy-két esetben mértek. Az elmúlt évhez képest ez jelentős 

javulásnak minősül, azt jelenti, hogy az üzemeltetők nagy odafigyeléssel felügyelik a még kockázatos 

törésponti technológiákat is.   

Ólom határérték túllépés 7 esetben fordult elő. Ebből hat esetben épületen belüli hálózaton haladta 

meg az ólom mennyisége az egészségügyi határértéket. Minden esetben történt intézkedés az 

üzemeltető felé, akik az épületek fenntartóit tájékoztatták az ólom szerelvények feltárásának és 

cseréjének szükségességéről. Ugyanis a közüzemi hálózatban jellemzően ólom szerelvények már 

nincsenek, de főként a régi házak belső hálózatában még előfordulhatnak.  Az ilyen jellegű 

vízminőség romlásért a ház fenntartója, tulajdonosa vagy üzemeltetője felel - nem a vízmű 

üzemeltetője. 

Az arzén 4 alkalommal haladta meg kis mértékben a határértéket. Kölesd község Borjád település 

részén nem valósult meg tisztítási technológia. Itt változó az arzén koncentrációja, az elmúlt években 

mindig határérték alatti volt, még ha meg is közelítette a 10 µg/l értéket. Az áprilisban történt hatósági 

vizsgálat állapított meg határérték feletti értéket, de a kontroll vizsgálat eredménye megfelelő volt. 

Ezen kívül Kajdacson kétszer, Döbröközön egy alkalommal volt túllépés. Mindkét településen 

megvalósult az arzént eltávolító tisztítómű. 

 

A vízminőség javító projektek keretében megvalósult létesítmények esetében többször kellett a víz 

másodlagos bakteriológiai vízminőség romlásával foglalkozni. Legtöbbször a technológián belül, 

főként az aktív szenes egységben Pseudomonas aeruginosa baktérium jelent meg, a hálózaton pedig 

egyre többször tapasztalunk mikroszkópos biológiai kifogásoltságot. Mindkét vízminőségi kockázat a 

hálózat mosásával és fertőtlenítésével csökkenthető, vagy megszüntethető. Ezek a munkák nagy 

energia- és költségbefektetést igényelnek az üzemeltetőktől. Azonban ehhez kapcsolódóan szintén 

közegészségügyi probléma lehet hosszútávon a lakosság kitettsége az alkalmazott nagy 

fertőtlenítőszer dózisoknak, és a képződő klórozási melléktermék koncentrációknak.  
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4.) Rendkívüli helyzetek az ivóvízellátás területén Tolna megyében 2016-ban 

 

Tolna megye területén 2016. év folyamán olyan rendkívüli helyzet, ami miatt közvetlen emberi 

megbetegedés, vagy betegség kockázat történt volna, nem fordult elő. 

Tamásiban a 2016. március elején elkezdődött, ütemezett nátrium-hipokloritos víztároló 

medencemosás és fertőtlenítés következtében a hálózati ivóvízben nitrit jelent meg. A nitrit határérték 

feletti koncentrációja miatt az egy éven aluli csecsemők és a várandósok részére el kellett rendelni az 

átmeneti ivóvízellátást, amit csak a többször elvégzett üzemeltetői beavatkozásokat és vizsgálatokat 

követően több mint egy hónap után lehetett megszüntetni. 

Szekszárd ivóvízellátó rendszerében a 2016. 07. 18-án, 5 kijelölt mintavételi ponton vett hatósági 

vízvizsgálatok eredménye közül három rendkívüli vízszennyezést jelzett. Az üzemeltető az azonnal 

értesítést követően a vízminőség javító beavatkozásokat megkezdte, elvégezte, egyben hatóságunk 

rendelkezése szerint az érintett zónákban értesítette a lakosságot, hogy a víz csak forralást követően 

iható. Egy hét után, a beavatkozásokat követően a víz az érintett területeken megfelelő minőségű volt 

bakteriológiai szempontból. 

Regölyben az új vízkezelő technológia hálózatra termelését követően a nitrit koncentráció vegyszer 

adagolási problémák miatt hétszeresére emelkedett, ami komoly közegészségügyi kockázatot 

jelentett. A probléma rövid időn belül elhárult, vízhordásra nem volt szükség.  

Lakossági bejelentés alapján derült fény arra, hogy Fürged községben egész nyáron akadozott a 

vízellátás. A település vízellátását biztosító két kút közül az egyik korábban már meghibásodott, míg a 

másik csökkentett, 75 liter/perces vízhozammal volt üzemeltethető, mely nem volt elég a csúcs 

vízigény fedezésére. Minderről a szolgáltató DRV Zrt. bejelentést nem tett a hatóságok felé. Időnként 

tartályos szállítással más településről hozott vizet a medence töltésére, ám ez a fajta „megoldás” nem 

volt sikeres. A bejelentést követően az üzemeltetőt köteleztük arra, hogy a településen a folyamatos 

vízszolgáltatást biztosítsa, a tartályban szállított vizet vizsgálja, a lakosságot tájékoztassa. Ugyanis a 

medencébe történő víztöltögetés számos további kockázatot jelentett, Fürgeden a hálózatban az 

eddig is jelenlévő mikroszkópos biológiai paraméterek száma megnövekedett. A község problémája 

jelenleg megoldódni látszik, egy új kút fúrására az önkormányzat lehetőséget kapott, és már 

beszerezték a vízjogi létesítési engedélyt is. 

Az év végén Tolnanémediben a üzemeltető egy közel két éve felfüggesztett törésponti klórozáson 

alapuló ammóniummentesítő technológia kezelt vizét karácsony előtt a lakossági hálózatba adta a 

hatóság hozzájárulása nélkül. A lakossági bejelentések főként a magas klór koncentrációra 

vonatkoztak, melyeket az üzemeltető azonnal orvosolt. 

A  KEOP - beruházás rohammunkában történő befejezése és a program keretében tervezett 

felújítások egy részének vontatott kivitelezése miatt Döbröközön az újonnan létesült I. sz. kút tartósan  

Pseudomonas ae.,-val volt fertőzött, míg a hálózat egyes részein folyamatos mikroszkópos biológiai 

kifogásoltság volt tapasztalható, mert a hidroglóbusz belső felületének garanciális javítása áthúzódott 

2017-re.  

Dalmandon a technológiai rendszer Pseudomonas aeruginosaval történt szennyeződése miatt a 

hálózatra termelés csak hosszas garanciális kivitelezői beavatkozásokat követően volt lehetséges.   

Az új beruházásokkal érintett vízművek területén a program előírta a régebbi hálózati csőszakaszok 

mechanikai tisztítását is, melynek következtében a levált biofilm-maradványok rövidebb-hosszabb 

ideig minden érintett településen rontották a szolgáltatott víz érzékszervi minőségét. E kifogásokat a 

szolgáltató DRV Zrt gyakoribb hálózat-mosatással javította. 

Kajdacson az ivóvíz minőségjavító program keretein belül megvalósult új technológia 2015 májusától 

szolgáltatta a vizet. A 2015. október hónap végi hatósági vízvizsgálat eredménye határérték feletti 
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nitrit, arzén, telepszám és Coliform szám értéket jelzett. Többszöri hatósági intézkedést és ellenőrzést 

követően sem történt jelentős javulás a község vízellátásában. 2016. február elején tett ismételt 

helyszíni szemle idején a technológia még mindig nem működött. A tényállás tisztázása érdekében 

vett hatósági vízvizsgálat ismét határérték feletti arzént, és ammóniumot mutatott ki, emiatt a 

településen ivóvízszállítást rendeltünk el. Az új technológia próbaüzemének zárását követően, a 

megfelelő ivóvíz eredmények bemutatásának vizsgálata után a 2015-ben elrendelt nitrit monitoringot 

megszüntettük a veszélyeztetett korcsoport számára történő vízszállítással együtt. 

 

Az ivóvíz minőségjavító programban részt vett Gerjen községben 2013-ban fejeződött be az ivóvíz 

minőségjavító beruházás, vas, mangán és ammóniummentesítéssel kapcsolatban. 2015. évben a 

településen szolgáltatott ivóvízben határérték feletti THM és határérték feletti nitrit tartalmat mutattak ki 

a vizsgálatok. a szükséges intézkedések mellett akkor a szolgáltatót határozatban köteleztük a 

technológia felülvizsgálatára és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására. 2015 vége és 2016 első 

félévében folyamatos műszaki beavatkozások miatt (töltetcsere, hypóadagoló csere új kutakra való 

rákötés) megfelelő minőségű vizet tudtak biztosítani a lakosság számára. Ezt követően sorozatos 

előre nem várható műszaki hibák léptek fel, amelyek következtében mennyiségi és minőségi ivóvíz 

ellátási problémák mutatkoztak. Ezek kiküszöbölésére újra töltet csere történt 2016. 07. 12-én. A 

2016. 07.14-én, a technológiáról vett vízmintából végzett vizsgálatok megfelelő eredményeket adtak, 

amit az üzemeltető nagyon szoros felügyelet mellett tartani tud. 

 

A fürgedi vízhiány apropóján felmértük Tolna megye településeinek vízellátási biztonságát – vagyis 

azt, hogy melyek azok a települések, település részek, ahol a rendelkezésre álló vízadó berendezés 

meghibásodása esetén a közüzemi vízellátás megszűnik. Felmérésünk szerint Tolna megyében 26 

olyan helység van, ahol a vízellátást csak egy kút biztosítja. Ezek nagyobb hányada önálló külterület, 

puszta, de köztük 10 település is szerepel. Alulbecsléssel is legalább 7000 – 8000 ember vízellátása 

nem elég biztonságos abból a szempontból, hogy a kút bármilyen meghibásodását követően az 

érintett településen, település részen az ott élők számára megszűnik a vízellátás. 

 

Az ivóvíz minőségével, illetve a szolgáltatás hiányosságával kapcsolatos bejelentések száma 

emelkedett az elmúlt év során. Ezt a Tamási vízellátó rendszerben bekövetkezett változtatások miatt, 

főként az év végén jelentkező vízminőségi problémák okozták. 

Visszatérően többszöri bejelentés érkezett az üzemeltető DRV Zrt-hez, illetve a járási osztályhoz és a 

népegészségügyi főosztályhoz is. Amint korábban írtuk, az ivóvíz biztonság növelése érdekében, 

Tamásiban a DRV Zrt. 2015-ben a klóros fertőtlenítés helyett klór-dioxidos ivóvíz fertőtlenítési módra 

tért át. Adataink szerint a bevezetett klór-dioxidos vízkezelés sokat javított a vízmű telepekről kimenő 

víz minőségén. Ugyanakkor a csövekben lévő régi lerakódások egy részét az adagolt klór-dioxid 

fellazította. Emiatt az elmúlt másfél évben a városi hálózaton több helyen is jelentkezett időnként a víz 

elszíneződése, növekedett a víz zavarossága. Az üzemeltető szerint a városban több vízellátási 

zónában is találhatók végvezetékek, melyek teljes átöblítése tűzcsap hiányában nem valósítható meg. 

Az alkalmazott öblítési mód csak átmenetileg enyhíti a problémát. A vezeték szakaszok rendszeres 

öblítésével a helyzet javítható lenne, ehhez viszont a vízvezetékekre leürítésre alkalmas szerelvényt 

kell beépíteni, ami csak az önkormányzat döntése és megrendelése után valósítható meg. Az 

önkormányzat felé mind az üzemeltető, mind főosztályunk is jelezte a támogatás szükségességét. 

Tamásiban a végleges megoldást az évek óta húzódó vízminőség javító program megvalósítása 

jelentené. 
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5. Ivóvízminőség-javító programok alakulása Tolna megyében 

 

2015-ben valósult meg a megye legnagyobb projektje: „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon 

egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú 

pályázat kivitelezése. Bár a kutakat a Duna partjára (hullámtérbe) fúrták, a víz minőségét elsősorban a 

háttérből lefolyó víz határozza meg – még magas Duna vízállásnál is. A vas és mangán összes 

mennyisége mind a 8 kútban meghaladta a 10 mg/l értéket. Ezért a megépített technológia 

áttervezésére volt szükség. A tervek szerint a korábban megépített létesítményt BOPAC adagolás 

utáni ülepítéssel történő elővastalanítással egészítették ki, továbbá a már meglévő aktív szén 

adszorbenseket homok gyorsszűrővé alakították át. Az oxidációs melléktermékek, kockázatos 

anyagok eltávolítása érdekében 4x2 db új aktív szén adszorbert telepítettek.  

Időközben a próbaüzem lezárult, a kiegészített létesítmény az eddigi vizsgálati eredmények szerint jól 

működik. 

A legtöbb beruházás – a vízminőség szempontjából kedvezőtlen alapadottságú – Tamási és 

Dombóvári járásokban valósult meg. A Tamási Járásban hat új technológia létesült, mely nyolc 

település vízellátásában hozott változást. E technológiák mind törésponti klórozáson alapuló 

ammónium-, vas és mangán mentesítést végeznek. A kivitelezési munkálatok során számos súlyos 

vízbiztonságot veszélyeztető helyzetet tapasztaltunk (záratlan védőterületek, záratlan aknák, hulladék 

a munkaárokban és a védőterületen, beépítendő cső sárban, dugózás nélkül, medence falak nem 

megfelelő kiképzése). A hatósági intézkedést nehezítette, illetve lehetetlenné tette, hogy az építés 

során nincs beavatkozásra jogszerű lehetőség – csak a befejezést követően kérheti számon a 

népegészségügyi hatóság a jó vízminőséget. 2016-ban a pályázatok elszámolási határidejének letelte 

és a kivitelezési munkák sürgős befejezése miatt számos minőségi kifogás is felmerült a létesítésekkel 

kapcsolatban.  

A Dombóvári járásban Döbröközön a program keretében új vízbázis létesült, ám a két új kút nyersvize 

(az előzetes tervezői feltételezések ellenére is) magas arzéntartalmúnak bizonyult, így kivitelezés 

közben a tervezett vízkezelési technológiát ki kellett egészíteni arzénmentesítéssel is, mely az eddigi 

vízvizsgálati adatok alapján megbízhatóan üzemel. Szárazdon az arzén határérték közeli volt, mely 

probléma a vízkezelő technológia arzénmentesítést célzó kiegészítésével szintén kezelhetőnek 

bizonyult. A tervezők az arzénmentesítés szükségességével mindkét esetben csak az engedélyezési 

fázisban, a hiánypótlási felhívás alapján szembesültek, így a tervek átdolgozása jelentősen hátráltatta 

a kivitelezést, és ezáltal a tervezett - üzemeltetőre háruló - vízkezelési költségek is növekedtek. 

 

Az egyedi vízellátó rendszerek közül a Dombóvári Szent Lukács Kórház üzemi vízellátó rendszerének 

pályázati finanszírozású felújítása történt meg a kórház komplex rekonstrukciója keretében 

(vízkezelés törésponti klórozással, vas-mangántalanítással, utóklórozással). Megvalósult a 

megrendelő (egyúttal üzemeltető) és a kivitelező folyamatos együttműködése a tervezés kezdetétől a 

kivitelezésen át a próbaüzem zárásáig. Az új rendszer egy év tapasztalatai alapján kifogástalanul, 

üzembiztosan működik, a rekonstrukció előtti részleges bakteriológiai problémák megszűntek, a nitrit 

mennyisége az ivóvízben biztonságosan határérték alatt tartható.   

 

A szekszárdi, bonyhádi és paksi járások területén 2016-ban már új technológia nem épült, de a 

korábban megépült technológiák is folyamatos feladatot adtak a felügyeleti munkában. 
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A végrehajtott projektek zárását követően a vízminőségben (eddigi tapasztalataink alapján) nem 

észleltünk jelentős változást, sőt néhány helyen megszaporodtak a mikroszkópos biológiai problémák 

és nagy kihívást jelent a Pseudomonas ae. baktérium technológián és hálózaton történő 

elszaporodása is. Az aktív szén kedvező táptalajt nyújt a mikroorganizmusok számára, ami további 

kockázatnövelő tényező. A többlet klóradagolást továbbra is veszélyesnek ítéljük a víz magas 

ammónium, illetve magas szerves anyag tartalmánál a képződő klórozási melléktermék vegyületek 

miatt. Tapasztalataink szerint az új vízkezelési technológiák üzemeltetése nagyobb odafigyelést, 

alaposabb szakértelmet, és a legtöbb esetben folyamatos jelenlétet, irányítást igényel. Ezzel szemben 

a szakképzett munkaerő a legtöbb üzemeltetőnél nem áll elegendő (szolgáltatás biztonság 

szempontjából a minimálisan szükséges) számban rendelkezésre. E közüzemi fejlesztési projektek 

során a legnagyobb probléma, hogy a rossz állapotú hálózatok rekonstrukciójára nincs elegendő 

forrás. Későbbi üzemeltetési problémát okoz a régi ivóvíz vezetékekben – különösen a településeket 

összekötő hosszú vezetékszakaszokban - a pangó víz minőségromlása, a korábbi években kirakódott 

anyagok visszaoldódása a tisztított vízbe, valamint az ezek összegzéséből adódó kémiai – 

mikrobiológiai egészség kockázatok összessége.  

 

 

 

Szekszárd, 2017. június 1. 

 

 

Készült: a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, és a járási hivatalok 

népegészségügyi osztályainak jelentései, tájékoztatói alapján. 

Összeállította: Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  


