
Víz,víz, tiszta víz - 

A termék-minőségellenőrzés más szemléletű értelmezése, a laboratórium támogató 

szerepe a DRV Zrt-nél 

Szerző: Tamás Tünde, központi laboratóriumvezető, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7., Telefon: 06-84-501-171, 06-30-409-6691, e-mail: tamas.tunde@drv.hu) 
„Víz! Se ízed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 

 Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry) 

I. Összefoglalás 
Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt növekszik az igény biztonságos ivóvízellátás 
iránt, hiszen az emberiség egészségi állapota sok szálon kapcsolódik a vízzel kapcsolatos 
feltételekhez: a biztonságos ivóvízhez, a megfelelő higiéniai berendezésekhez, a vízzel 
kapcsolatos betegségek visszaszorításához és az egészséges édesvízi ökoszisztémákhoz. A 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a víz a jövő fejlődésének záloga, ezért került a figyelem 
középpontjába a vízszolgáltatásban a kockázatelemzés, a megelőzés, a fenntartható 
vízgazdálkodás kérdésköre. [1] 
Sok kérdés vetődik fel azonban mind az üzemeltető, mind a termék-minőségellenőrzést végző 
szakemberekben, mint például, mi is van a vízben, milyen technológiát alkalmazzunk, milyen 
paramétereket, milyen módszerrel mérjünk, valóban megbízhatóak az eredményeink, mikor és 
hogyan avatkozzunk be? 
A cikk áttekintést ad a változásokat kiváltó kihívásokról, amelyek megoldásaként a 
vízszolgáltatásban elfogadott nézetté vált, hogy fenntartható vízgazdálkodást kell 
megvalósítani, amelyet integrált módon kell megközelíteni. Röviden áttekintjük a 
szemléletmód változást követően kialakított, biztonságos vízellátást támogató módszerekről, 
irányelvekről, az ennek kapcsán kialakítandó monitoring rendszerről, ezen belül pedig a 
termékminőség-ellenőrzés kérdéseiről, a jogszabályi követelményekről és a jogszabályokon 
túli gyakorlatról, különös tekintettel a rendkívüli üzemállapotok esetén. Bemutatásra kerülnek 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) válaszai a problémákra, a laboratórium 
támogató szerepkörére kialakított példák, azok a „kockázatszemléletű” megoldások, amelyek 
bevezetésével ez a támogató szerepkör fejleszthető. 
 
Kulcsszavak: termék-minőség-ellenőrzés, biztonságos vízellátás (vízbiztonsági rendszerek, 
rendkívüli üzemállapotok, havária), kockázatelemzés, vízminőség menedzsment, alternatív 
vizsgálati módszerek 

II. Elméleti áttekintés 
2.1 Aktualitások, kihívások 
Környezet és vízminőség: 
A vízellátással összefüggő egészségügyi és termelési biztonságot egyre több kockázati 
tényező korlátozza és veszélyezteti. A múlt század közepén még úgy tűnt, hogy a környezet 
kémiai szennyezettsége lesz az emberiség fő problémája, ugyanakkor nagy meglepetést 
keltett, hogy az epidemiológiai adatok szerint a Föld lakosságának számára a fertőzött víz 
szennyezettsége nagyságrendekkel nagyobb veszélyt jelent a levegő és a talaj 
szennyezettségével szemben, és az akut betegségek többsége mikrobiológiai eredetű. 
Szomorú tény, hogy a szennyezett ivóvíz világszerte első a betegségek okai között (évente 
mintegy 4 millió haláleset). [1] 
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A vízellátás területén a 21. század újabb kihívása a biztonság veszélyeztetése, amelynek okai 
a következők lehetnek: 

1. vízválság (a 20. században a Föld lakóinak száma megháromszorozódott, a 
vízfelhasználás a hatszorosára nőtt.); 

2. klímaváltozások hatásai, különös gondot jelent ebben a kérdésben a szélsőséges 
elemek megjelenése, a természetes vízkörforgás módosulása révén; 

a. katasztrófák –extrém természeti hatások (árvíz, földrengés, cunami, stb.); 
b. haváriák; 

3. a vízellátó rendszerek hiánya, a meglévő rendszerek elöregedése;  
4. a vízellátó rendszerek fizikai lerombolása (vandalizmus, szabotázs); 
5. a rendszer tudatos elszennyezése (kémiai, biológia, vagy radioaktív) -terrorizmus; 
6. krónikus problémákat okozó xenobiotikumok (EDS-anyagok, peszticidek, stb.); 
7. a klasszikus technológiák nem hatékonyak, szemléletmód váltás szükséges. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi kockázati tényezők és a veszélyforrások térbeli 
kiterjedése és hatása növekvő tendenciát mutat. 
Mindezen tények vezettek ahhoz a felismeréshez, hogy a vízgazdálkodást korszerű 
alapelvekre kell helyezni, a víziközmű szolgáltatóknak az üzemeltetés biztonságára különös 
figyelmet kell fordítaniuk. Ezzel egy időben természetes elvárásként jelentkezik a 
laboratóriumi tevékenység felé a folyamatos és megbízható tájékoztatás a vízbázisok aktuális 
állapotáról, a működés biztonságosságáról, a víztisztítás hatásfokáról, különös tekintettel a 
vízbiztonsági alapelvekre. 
A korszerű alapelvek kihívásai a víziközmű szolgáltatók részére az alábbiak.  
 Nemzetközi cél a fenntartható, biztonságos vízgazdálkodás megvalósítása; 
 Kockázatszemlélet elterjesztése; 
 Vízminőség-menedzsment stratégia kialakítása [2]. Utóbbira egy példaként az 1. ábrán 

látható az Ausztráliai és Új-Zélandi Nemzeti Vízminőség-menedzsment stratégia 
folyamatábrája, amelyet már 1994-ben publikáltak; 

 A vízellátás biztonságának értelmezése; 
 Elvárások növekedése a laboratórium támogató szerepével kapcsolatban. 

2.2 A vízellátás biztonságának értelmezése 
A korszerű szemlélet szerint három tényező írja le a kapcsolatot a vízminőség és környezet 
menedzsment között. [2] 

• A víznek két dimenziója van: a minőség és a mennyiség. Mind a kettő térben és időben 
is igen változékony. 

• A víz nem csak a környezet számára létfontosságú, hanem a társadalom szociális és 
gazdasági szervezetének támogatásában is. 

• A folyamatosan elérhető víz minősége és mennyisége változhat: nem csak a természeti 
adottságoktól függ, hanem attól is, hogy a vízkörforgás folyamatában milyen hatások 
játszanak szerepet. 

Az elemzés az ivóvíz minőségi kérdéseivel foglalkozik, előtérbe helyezve a termék-minőség-
ellenőrzés, vagyis a megfelelőség-ellenőrzés, -értékelés kérdéskörét.  
Az úgynevezett vízminőség-biztonság kiemelten fontos a vízszolgáltatásban, egyrészt a 
magas társadalmi és hatósági elvárások, másrészt az egészségügyi kockázatok miatt.  
2.3 Szabályozáspolitika -Ivóvíz direktívák változása az időben 
A múltban érvényes direktívában (80/778 EEC) tükröződő szemléletmód nem elég 
széleskörű, és felmerül a kérdés, miszerint a szabványok alkalmazhatók az emberi egészség 
védelmére? 
A jelenlegi szabályozórendszer (98/83/EC) a vízbázisok és a fogyasztói helyek minőségi 
követelményeit egyértelműen előírja (21/2002 KöViM rendelet a víziközművek 
üzemeltetéséről, 6/2002 KvVM rendelet a vízbázisok ellenőrzéséről, 47/2005 
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Kormányrendelettel módosított 201/2001 Kormányrendelet az ivóvíz minőségéről és az 
ellenőrzés rendjéről).  
A vízszolgáltatók részére kihívást jelent a jogharmonizáció révén fellépő újabb 
követelményrendszer teljesítése éppúgy, mint a hatóságok szerepének átalakításából adódó 
feladat, és felelősségi körök újragondolása. 
Azonban a bevezetőben említett kockázati tényezők, veszélyforrások és kihívások révén olyan 
szemléletmód váltásra van szükség a víziközmű szolgáltatásban, amelyben kiemelt szerepet 
kap a hatékony beavatkozás igénye. A kérdés az, hogy minden esetben elégséges-e, avagy 
szükséges-e a rendeletekben előírt mérési paraméter, vizsgálati hely, valamint a mérési 
gyakoriság a kedvezőtlen változások előrejelzéséhez. 
A végpont-monitoring nagyfokú bizonytalanságot hordoz magában, tekintve, hogy a 
késztermék esetében ez már csak utólagos jelzésre ad lehetőséget, nem preventív jellegű, 
különösen a vízszolgáltatás sajátossága révén, miszerint a termék nem visszahívható, a 
vizsgálati eredmények megszületése előtt már a fogyasztóhoz került az ivóvíz, további 
bizonytalanságot jelent a minta reprezentativitás és a mért paraméterek kérdésköre is. A 
végpontellenőrzés további hátránya, hogy a rutinvizsgálatok terjedelme jelenleg viszonylag 
korlátozott, az elfogadható kockázat, illetve határérték túllépés jelzése bizonytalan. 
A laboratóriumi tevékenység oldaláról nem elhanyagolható a mintavételi és vizsgálati 
módszerek megfelelőségének kérdése, amely az eredmények megbízhatóságát alapvetően 
meghatározza. Korábban a vizsgálólaboratóriumok feljogosítással (ivóvíz), vagy hatósági 
felügyelet (szennyvíz) alatt működtek, amely lehetővé tette, hogy az egyes laboratóriumok a 
vízvizsgálati tevékenységet viszonylagos eltérő színvonalon végezhették. Az EU Vízkeret 
Irányelv előírásainak megfelelő hazai jogi szabályozás azonban már csak akkreditált 
vizsgálólaboratóriumok vizsgálati tevékenységét fogadja el a joghatással járó mérések 
esetében, amelynek következtében a laboratóriumnak olyan minőségirányítási rendszert kell 
kidolgoznia és működtetnie, amely a teljes tevékenységi területét lefedi. Ennek következtében 
mind a mintavétel, mind az eredmények minőségbiztosítása nagymértékben fejlődött. 
A szemléletmód váltás elengedhetetlen, miszerint a biztonságos üzemeltetésben alapelv a 
megelőzés, a teljes folyamatkövetés a vízbázistól az elosztó hálózatig, a teljes technológia 
mentén.  
2004. szeptemberében publikálták a WHO ajánlását, a vízbiztonsági tervrendszert (Water 
Safety Plans -WSP), a vízminőség menedzsment irányelveként. 
2005-ben Japánban már a WSP alapelveit alkalmazva működött a Yokohamai vízmű, a 
vízműben alkalmazott vízminőség menedzsment rendszert a következő ábra mutatja be. [7].  
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ISO/TC 224 –Irányelvek a vízszolgáltatás m
ISO 14001 -Környezetirányítás 

HACCP -kockázatbecslés 

a) Yokohamai eredeti célok –szigorúbb é
b) ISO 9001 Minőségirányítás 
c) ISO/IEC 17025 Laboratóriumi minősé
d) Vízminőség ellenőrzési tervek –éves te

 

 

 

 

 

Örvendetes tény, hogy Magyar
üzemeltetésére vonatkozó módosí
kiépítése és működtetése.  
A vízszolgáltatók esetében a W
lehetőség nyílik az üzemeltetés, azo
Tisztítási technológia
vízbázis
inőségének és vezetésének fejlesztéséhez 

s szélesebb körű követelmények, mint a Japán elő

girányítás (a mérések metrológiai előírásai) 
rvek 

országon is ajánlásként szerep
tott rendelettervezetben a vízbizt

SP alkalmazása olyan eszköz, a
n túl a vízminőség-biztonság fejles

Oldalszám: 3/13 
Elosztó hálóza
írások 

el a víziközművek 
onsági tervrendszerek 

melynek segítségével 
ztésére. A módszertan 



ismertetése nem témája a cikknek, ugyanakkor a laboratóriumi tevékenység szempontjából 
kiemelendő tényezők az alábbiak:  
 pontos szabályozás, amely olyan dokumentált tudástárat jelent az üzemeltető számára, 

amely valamennyi érintett szakember kollektív tudásán alapszik; 
 a kockázatelemzés révén a vízbázistól kezdve a teljes technológiai folyamaton, 

vízellátó rendszeren keresztül a végfogyasztókig meghatározza a vízmintavételi 
helyeket, a vizsgálandó paraméterek körét és azok gyakoriságát, a jogszabályi 
követelményeken túl –monitoring rendszer kiépítése; 

 a határérték –túllépések, az esetleges egészségkárosító következmények elkerülése 
érdekében beavatkozási határok megállapítása; 

 szennyeződésjelző, illetve a változásra hamar reagáló indikátor-paraméterek 
meghatározása; 

 egységes adatbázis, adatkezelés létrehozása, idősor-elemzések; 
 kommunikáció javítása. 

Az újabb európai szabályozás szerint a „svájci jog” alapján, mely rögzíti, hogy az ivóvizet 
élelmiszerként kell kezelni, a HACCP rendszert a vízellátásban is alkalmazni kell. A WHO 
útmutató alapján a Vízellátás Biztonsági Terv vázlatát a következő ábra mutatja. [9]  

 

Vízellátás Biztonsági Terv 

Egészségügyi 
célok 

Közegészségügyi 
összefüggések, 
egészségügyi 

következmények 

Rendszer értékelése 

Felügyelet 

IrányításMonitoring 

Mindezen tényezőket figyelembe véve új alapelvek megfogalmazása várható a jövőben, 
amelyben egyaránt érvényesül a kockázatszemlélet, a többszempontú megközelítés, a 
határértékek dinamikus kezelése. 
A legmodernebb irányelvek az ISO/TC 224 alapján már szabványok, formájában is rögzítésre 
kerültek az alábbiak szerint:  
 ISO 24510 Irányelvek a szolgáltatás értékeléséhez és fejlesztéséhez üzemeltetők 

számára (szolgáltatás irányultságú standard); 
 ISO 24511 Irányelvek a szennyvíz közművek vezetéséhez és a szennyvízszolgáltatás 

értékeléséhez (management irányultságú standard); 
 ISO 24512 Irányelvek az ivóvíz közművek vezetéséhez és az ivóvíz-szolgáltatás 

értékeléséhez (management irányultságú standard) 
A korszerű szemléletet megfogalmazó szabványok alapelvei a következők [4], [5], [6]:  
 Sokoldalú megközelítés, hosszú távú, stratégiai gondolkodás szükséges; 
 Valamennyi érdekelt igényeit figyelembe kell venni, nemcsak az előírásokat; 
 Társadalmi felelősségvállalás és együttműködő, felelősségteljes magatartás szükséges 

valamennyi érdekelt részéről; 
 A környezetvédelem és az érdekeltek igényeinek együttes érvényesítését kell 

megvalósítani. 
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A szolgáltatás értékelését és fejlesztését a minőségügyi szakemberek által jól ismert PDCA-
ciklus (tervezd meg-Plan, hajtsd végre-Do, ellenőrizd-Check és avatkozz be-Act, ha 
szükséges) szerint az alábbi ábra mutatja:  

 

PLAN DO

CHECK 

ACT 

célok 

kritériumok

PIs:Teljesítményjellemzők

Vezetési körülmények

folyamatok

tevékenységek

outputok
értékelés 

4

7

8

65

C

PIs

D

E

A felügyeleti rendszer értékeléséhez választott teljesítmény-jellemzők kiválasztására a 
sokoldalúság jellemző, a teljesítmény-jellemzők így kitérnek az alábbi szempontrendszerekre: 
 Szolgáltatás minősége;  
 Üzemeltetési kérdések;  
 Technikai feltételek; 
 Pénzügyi eszközök; 
 Személyi feltételek,  
 Vízbázisok sajátosságai. 

2.4 Követelmények, elvárások megváltozása a laboratóriumokkal szemben 
A szolgáltatók, különösen havária helyzet esetén, a laboratóriumtól gyors és megbízható 
eredményeket várnak, ehhez szükséges a vizsgálati idő csökkentése a gyors és elfogadott 
módszerek bevezetése révén.  
A mai hazai viszonylatban elterjedten alkalmazzuk a bakteriológiai, a mikroszkópos biológiai, 
valamint a kémiai vizsgálatokat.  
Felmerül azonban a kérdés, hogyan határozzuk meg a mintavétel helyét, a vizsgált 
paraméterek körét, azok gyakoriságát. 
A mikrobiológiai biztonság szoros kapcsolatban van a mikrobák tulajdonságaival, amely 
jelentős eltérést mutat a kémiai környezet jellemzőitől, ezáltal a meghatározásuk, vizsgálati 
módszereik is jelentősen különböznek, az eltéréseket az alábbi táblázat foglalja össze [8] 
nyomán.  
Mikrobák speciális jellemzői, meghatározási módszerek 

problémái Kémiai anyagok jellemzői 

A mikrobák eloszlása stochasztikus jellegű -inhomogenitás Homogén vagy rendezett eloszlás 

Az eloszlás függ a halmazállapottól Kevéssé függ az eloszlás a halmazállapottól 

Aggregálódásra hajlamos Molekuláris jelenség 

Obligát kolloid kötődések Kolloid jelenségek ritkák 

Határfelületekhez specifikusan kötődnek Határfelületekhez aspecifikusan kötődnek 

Biofilmek, másodlagos szennyeződések meghatározó szerepe Kémiai vagy fizikai-kémiai kapcsolatok 

Anyagcsere, szaporodás, túlélés, pusztulás Másodlagos kémiai reakciók 

Oldalszám: 5/13 



Aktív mozgás, migráció Koncentrációfüggő  

Sűrűség, gyakoriság specifikumai Koncentrációfüggő 

Patogenitás, „van” vagy „nincs” A mérgezés koncentrációtól függő 

Ineffektív és effektív dózis bizonytalan LD-50 jól meghatározott 

Emisszió, imisszió, transzmisszió Passzív 

A fekális szennyezettséget specifikusan jelzi A fekális szennyezettséget aspecifikusan jelzi 

Várható mennyiségük vagy jelenlétük erősen statisztikus 

jellegű 

Előrejelzés determinált 

A negatív eredmény bizonytalan értékű A negatív eredmény megbízható 

A vizsgálati eredmények minőségbiztosítása bonyolult,  A vizsgálati eredmények minőségbiztosítása jól kidolgozható 

Mérési bizonytalanság nagyobb, meghatározása nehezen 

értelmezhető 

Mérési bizonytalanság kisebb, jól meghatározható 

Szubjektivitás az eredmények megadásában Objektivitás 

A jelenleg érvényes szabványok metodikai problémákat 

vetnek fel, a szabványok fejlesztése nem hozott 

szemléletváltozást, táptalajok minőségi problémái 

Kevesebb metodikai gond 

A kevés higiénés mikrobiológiai paraméter nem minden 

esetben ad elégséges információt 

 

 
További kihívást jelent a vízminőség-ellenőrzésben a vízzel terjedő vírusok vizsgálata. A fő 
problémát Calici és Rota vírusok okozzák, amelyeknek jelentőségét az utóbbi öt évben 
ismerték fel. Kimutatásuk nehéz, elsősorban az alacsony virionszám miatt, jelenlétük 
igazolása csak a megbetegedések után történik meg.  
Megoldást a molekuláris biológiai módszerek bevezetése jelentheti a vízanalízisben. A 
vizsgálatok célja maga a vízbázis, illetőleg a lehetséges szennyeződést jelentő források, 
tekintettel arra, hogy a végponti ellenőrzés problémás. 
Nem elhanyagolhatók a másodlagos szennyeződéseket előidéző tényezők sem, hiszen 
nemcsak a kórokozók jelenlétének lehet kockázati szerepe, hanem a biztonságos működést 
zavaró mikroorganizmusok jelenlétének is (pl. a kénbaktériumok anyagcsere termékei 
korróziót válthatnak ki). 
A fentiekben bemutatott környezet-egészségügyi problémákra a kockázatelemzés (risk 
management) kínálkozik megoldásként. A kockázatelemzés a vízbiztonsági kérdéseken túl a 
kríziskezeléssel (lehetséges/ egyértelmű haváriák) is foglalkozik. Ennek alapja, hogy a 
veszélyt jelentő, ún. kritikus technológiai lépésekben az erősen sztochasztikus jellegű vonások 
felerősödhetnek. 
A vízellátás területén a kockázatbecslés az ún. Monte-Carlo szimuláció szerint történik, 
amelynek során figyelembe kell venni a döntéselméleti elemeket, az elemzés során a 
kockázati következmények szerint rangsorolni kell. [8] 
A kríziskezelés több lehetőség ötvözete, amelyek az alábbiak:  
 kontroll vizsgálat; 
 preventív vagy retrospektív elemzés; 
 „tűzoltó típusú” kezelés; 
 projektív elemzés; 
 részletes elemzés; 
 koncepcióvázlat (kockázati modell) készítése. 
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3. A termék-minőségellenőrzés kockázatszemléletű kezelése a DRV Zrt-
nél 
Az elméleti áttekintésből látható, hogy a szolgáltatásunk területén számos probléma és 
megoldandó feladat halmozódott fel, amelyre minden szolgáltatónak válaszolnia kell, hiszen 
alapvető nemzeti cél, hogy Magyarország valamennyi települése, településrésze, állampolgára 
közel egyenlő eséllyel jusson egészséges ivóvízhez megfelelő mennyiségben, reális időben 
biztonságos és megfizethető szolgáltatás útján. [2] 
A víziközmű szolgáltatásban, napjainkban mintegy 370 szervezet vesz részt, ezen belül 320 
lát el vízmű üzemeltetési feladatokat is (a további 50 szervezet csak csatornaművet 
üzemeltet). 
A hazai vízszolgáltatók, így a DRV Zrt. részére is megoldandó feladatot jelent az előzőekben 
bemutatott kihívásokra a megfelelő reagálás. A továbbiakban a vízszolgáltatás biztonságának 
fejlesztése céljával megvalósított kockázatalapú megközelítések, gyakorlati megoldások 
kerülnek bemutatásra. 
3.1 Integrált irányítási rendszer 
3.1 Integrált irányítási rendszer: 
A DRV Zrt. törekszik arra, hogy irányítási rendszerébe a környezeti hatások is integrálásra 
kerüljenek, tanúsított WSP rendszert üzemeltetünk 2005-től, amelynek tapasztalati nagyon 
kedvezőek. Integrált irányítás rendszerünk elemei az alábbiak:  
 1. 

2. 
3. 
4. 
*: Nem v

 

 

Társaságunk stra
telepek többségé
kidolgozását, a M

3.2 DRV Zrt
A DRV Zrt-n
minőségellenőrzé
szervezetben mű
Vizsgálólaborató
laboratóriumokon
biztonsága érde
karbantartása, tec
A Központi Vizs
megfelelően, a v
ivóvízzel történő
által üzemeltetett
tekintettel a jogsz
A jogszabályi k
meghatározott v
támogatva a gy
haváriahelyzetek
A belső megren
sajátosságokból 
fürdőket üzemelt
MSZ EN ISO 9001: 2001 Minőségirányítás  
MSZ EN ISO 22000: 2005 WSP* 
MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 Laboratóriumi minőségirányítás  
MSZ EN ISO 14001: 2005: Környezetirányítás* 

állalati szintű, bizonyos telepeken működtetett rendszer
tégiai célul tűzte ki a WSP rendszer kiterjesztését az általunk üzemeltetett 
n, valamint a WSP rendszerek működtetését támogató informatikai rendszer 
űszaki Információs Rendszerünk alrendszereként. 

., Központi Vizsgálólaboratórium  
él a korábban megvalósított integráció eredményeként a termék-
si tevékenységet végző laboratóriumok egy Központi Vizsgálólaboratóriumi 
ködnek. A működési terület az alábbi térképen látható. A Központi 

rium 5 akkreditált területi laboratóriummal működik, az akkreditált 
 túl pedig ún. technológiai laboratóriumok végeznek az üzemeltetés 
kében termék-minőségellenőrzési tevékenységet (on-line műszerek 
hnológia követésére szolgáló laboratóriumi vizsgálatok). 
gálólaboratórium alapfeladata elsődlegesen a belső megrendelő igényeinek 
ízművek biztonságos üzemeltetéséhez és a fogyasztók megfelelő minőségű 
 ellátásához kapcsolódó termék-minőség-ellenőrzés, továbbá a DRV Zrt. 
 szennyvíz-tisztítótelepek minőségellenőrzési feladatainak ellátása, különös 
abályi előírásokra.  
ötelezettségen felüli vizsgálatok számát növelik a technológusok által 
izsgálatok, amelyek az üzemeltetés biztonságát szolgálják, elsősorban 
ors beavatkozás lehetőségét, elkerülendő a lehetséges és egyértelmű 

et és a határérték feletti eredményeket.  
delői igényeken túl külső megrendelői igényeket is teljesítünk, a területi 
adódóan a célzott részpiac meghatározóan a természetes és mesterséges 
etők köre. 
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Fejér megyei 
Vizsgálólaboratórium 

Észak-balatoni 
Vizsgálólaboratórium

Dél-balatoni 
Vizsgálólaboratórium

Nyugat-balatoni 
Szennyvíz-laboratórium 

Somogy megyei 
Vizsgálólaboratórium

Akkreditálási tevékenységi területünk összefoglalva az alábbiakra terjed ki:  
• Az ivóvíz és az ivóvízellátásban használt nyers és kezelt víz, a szennyvíz és a 

szennyvízkezelés során képződött iszapok mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, 
kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata; 

• A természetes és mesterséges fürdővizek mintavétele, helyszíni vizsgálata, fizikai, 
kémiai, bakteriológiai vizsgálata; 

• Természetes ásványvizek, forrásvizek, ásványi anyaggal dúsított ivóvizek mintavétele, 
helyszíni vizsgálata, fizikai és kémiai vizsgálata. 

A működésünket jellemző néhány számadat az alábbi táblázatban olvasható:  
Létszám 73 fő 

Mintaszám 
2007. 

Mintegy 66.500 db minta 

Vizsgálatok száma 
2007. 

~380.000 db vizsgálat 

73 Minőségi 
70 

Egyértelmű 
14 

Rendkívüli 
üzemállapot / havária-
esemény 2007.04.25-

től 
Például: Nyírád-Darvastó térségében a 

beszakadt bányató 
 

3.3 A laboratórium szerepe a biztonságos vízellátásban 
A biztonságos vízellátás nemcsak a végtermék biztonságát jelenti, hanem az előrejelzési és 
megelőzési lehetőséget és a kockázatszemléletet is magában foglalja (WSP és havária 
helyzetek kezelése együttesen). 

Oldalszám: 8/13 



3.3.1 Az üzemeltetést, vízbiztonságot támogató adatbázis 
A DRV Zrt. társasági szinten működtet egy Műszaki Információs Rendszert (továbbiakban: 
MIR), amely az alaptevékenységen kívül a minőségirányítási rendszert is támogatja, különös 
tekintettel az ISO 9004: 2000 következő alapelveire: folyamatszemlélet, rendszerszemlélet, 
tényeken alapuló döntéshozatal, folyamatos fejlesztés. 
A Műszaki Információs Rendszer több alrendszerből épül fel, köztük van egy Labor 
alrendszer is. 
A Labor alrendszer az objektum alrendszer meghatározott pontjaihoz kapcsolódóan biztosítja 
a vízminőségi adatbevitelt és azok feldolgozását megfelelő szakmai szempontok szerint 
(vízminőségi adatok). 
Az azonos értelmezés, az egységes adatkezelés és elemzés fejlesztése érdekében egységes 
minta-nyilvántartási, adatrögzítési rendszer került bevezetésre a termék-minőségellenőrzési 
tevékenység teljes folyamatában. Ez megköveteli a vizsgálólaboratóriumoktól a kötelező 
használatot, mivel a vizsgálat teljes folyamata nyomon követhető, egészen a mintavételtől a 
megfelelőség–tanúsítvány (vizsgálati jegyzőkönyv) kiadásáig, ezáltal az akkreditálási 
követelményeknek is megfelel.  
Az informatikai rendszer haszonélvezői az üzemeltető szakemberek, hiszen lehetőségük van a 
vízminőségi adatok folyamatos nyomon követésére, illetve további előnyt jelent, az 
adatelemzési lehetőség (belső kommunikáció fejlesztése). 
3.3.2 A vízminőségi adatok elemzésével megnyíló lehetőségek 

1. Mintavételi helyek meghatározása: a jogszabályi követelményeken túli mintavételek 
helyének meghatározása a vízbázistól kezdődően a végfogyasztóig, figyelemmel a 
kockázatos technológiai lépésekre. 

2. Vizsgálandó paraméterek köre: célzottan a lehetséges veszélyforrások megjelenésének 
kiszűrése, esetlegesen olyan összefüggések felismerésére (vizsgálatok eredményei 
közötti összefüggések, környezeti változások hatásai, stb.) is lehetőséget adhat, 
amelynek révén a kockázat-felismerés idejét csökkenthetjük. 

3. Vizsgálati gyakoriság: szükséges és elégséges optimum meghatározása. 
4. Trendelemzés: hosszú távú idősoros elemzés lehetősége, amely a fenti pontokhoz is 

egyértelmű segítséget nyújt, további előnye azonban, hogy ily módon vizsgálhatók a 
természetes módon végbemenő hidrobiológiai folyamatok. 

5. Beavatkozási határ-határérték dilemma, határérték értelmezés támogatása: a hosszú 
távú, idősoros elemzéssel, a változások követésével megállapíthatók azok a 
beavatkozási határok ugyancsak a vízellátás teljes folyamatára kiterjedően, amikor az 
üzemeltetőnek be kell avatkozni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki a kockázat, 
vagy a szolgáltató elkerülje a haváriahelyzetet.  

Lehetőség nyílik egy olyan vízminőségi monitorozási rendszer felállítására, amely alkalmas a 
technológia verifikálására, preventív jellegű, ezáltal hatékony beavatkozási lehetőséget 
biztosít, és gazdaságos (kockázat-gazdaságosság). A szakmai kockázatelemzés kiegészítése 
szükséges az ún. költség-haszon elemzéssel. 
 
3.3.3 A termék-minőségellenőrzési tevékenység fejlesztése- szervezet- és erőforrás-

fejlesztés 
A laboratóriumi hálózatunk szervezet-fejlesztését végezzük mintegy két és fél éves 
időhorizonttal rendelkező projekt keretében, amely valamennyi tevékenységünkre kiterjed. A 
laboratóriumi tevékenység centralizálásával, a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodással 
koncentrált műszaki fejlesztéseket kívánunk megvalósítani. A stratégiailag megtervezett 
erőforrás-fejlesztéssel célunk egyrészt a tevékenységi terület bővítése a jövőbeni 
kihívásoknak megfelelően, illetve az on-line műszerezettség folyamatos, tudatos fejlesztése. 
A fejlesztés kiterjed a munkaszervezésre is, annak érdekében, hogy az üzemeltetést a 
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laboratórium „folyamatos rendelkezésre állással” támogassa, bevezettük a laboratóriumi 
készenlétet. 
3.3.4 Alternatív módszerek 
Az alternatív módszerek bevezetésével célunk a minta reprezentativitás növelése, a gyors 
beavatkozási lehetőségek támogatása, lehetőség szerint a várható kedvezőtlen változások 
előrejelzése, és az eredmények megbízhatóságának növelése.  
Az alternatív módszerek bemutatása az alábbi ábrán látható felosztás szerint történik. 

 

CÉLOK: 
Reprezentatívitás 

Gyors beavatkozási lehetőség-előrejelzés 
Megbízhatóság  

LABORATÓRIUMBAN 
Biológia, bakteriológia  

Kémiai vizsgálatok 
Az egyes vizsgálatok eredményei 

közötti összefüggés elemzése 

ÜZEMELTETÉS HELYSZÍNÉN 
Helyszíni vizsgálatok 

On-line stratégia 

EEREDMÉNYEK 
MEGBÍZHATÓSÁGA 

Módszerösszemérések 
Laboratóriumok közötti 

összemérések 

3.3.4.1 A laboratóriumban alkalmazott módszerek 

Biológiai módszerek esetében különösen fontos a megfelelő időben rendelkezésre álló, 
megbízható információ, hiszen az ivóvíz szolgáltatásban kiemelt jelentősége van a 
közegészségügyi kockázatoknak. 

• Különböző bakteriológiai módszerek összevetését végeztük el a vizsgálati idők 
csökkentése céljából. 

– Kromogén táptalajok 
– RAPID identifikáló rendszerek 
– COLILERT rendszer alkalmazása az összes Coliform és E. coli 

meghatározására, nemzetközi szabványra visszavezetését elvégeztük, a 
módszert akkreditáltan alkalmazzuk, különösen havária helyzetekben, illetőleg 
rendkívüli üzemállapotok, valamint bakteriológia szennyeződés gyanúja 
esetén. 

• Baktériumok identifikálását végezzük normál és rendkívüli üzemállapotokban, annak 
érdekében, hogy a területi sajátosságokat feltérképezzük. 

• Ismeretes a mikromorfológiai vizsgálat fontossága, amelyet napi gyakorlatban 
alkalmazunk a bakteriológiai vizsgálatok kiegészítéseként, a vizsgálati idő 
csökkentésére, illetőleg megerősítő vizsgálatként. 

• Kémiai eredmények összefüggését elemezzük egy szempontrendszer alapján 
bakteriológiai állapottal. 

Kémiai vizsgálatok esetében felülvizsgáljuk az alkalmazott módszereinket, különös 
tekintettel a vízbázisok sajátosságai és technológiai folyamatok révén felmerült hatásokra. 
A zavaró hatások beazonosítása után a hatások kiküszöbölésére eljárásokat dolgozunk ki, 
modell- és valós kísérleti tervek alapján, továbbá új módszerek bevezetési lehetőségét 
vizsgáljuk felül a nemzetközi tapasztalatok alapján. 

3.3.4.2 Eredmények megbízhatóságának növelése 

Az eredmények megbízhatóságának igazolása céljából rendszeres összeméréseket 
végzünk mind a saját laboratóriumi hálózatunkon belül, mind külső laboratóriumok 
bevonásával, éves összemérési terv alapján. Az összemérések nemcsak a vizsgálatokra 
terjednek ki, hanem a mintavételre is, továbbá az egyes laboratóriumokban alkalmazott 
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módszereket is összevetjük az értékelésnél. Rendszeres terv szerinti ellenőrzéssel az on-
line és laboratóriumi módszerekkel nyert eredményeket is értékeljük. 

3.3.4.3 Az üzemeltetés helyszínén 

Az on-line monitorozás fejlesztésével elérhető, hogy a célzottan meghatározott indikátor 
jellemzők értékét, illetve a változást folyamatosan nyomon követhető. 
Az eredmény megadásának ideje az üzemeltető részére nemcsak a vizsgálati idő 
csökkentésével érhető el, hanem a laboratóriumi vizsgálatokkal szemben az on-line 
mérőrendszerekkel, és az azonnali helyszíni vizsgálatokkal. Az on-line műszerek és 
helyszíni vizsgálatok további előnye a gyors válaszidőn kívül a minta reprezentativitás 
nagyon fontos kérdése. Az on-line műszerek működtetése kapcsán felmerült kérdések:  
 Az on-line műszer mérőképessége megfelelő? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni 

tudjunk, szükséges a műszerkiválasztás szempontok rendszerezése, egységesítése. 
 Valóban megbízhatók az eredmények? 
 Ki és hogyan tudja használni a műszert és annak eredményeit? 

On-line stratégia 
A DRV Zrt-nél az on-line műszerek karbantartását, működtetését egységesen a központi 
szervezetbe integrálódott laboratóriumi szervezetünk végzi. Jelenleg folyamatban van az 
egységes karbantartási és felelősségi rendszer kialakítása, mind a belső, mind a külső 
karbantartások vonatkozásában. A műszerkiválasztás szempontrendszerét 
csoportmunkában, valamennyi érintett szakterület bevonásával dolgozzuk ki, egy ún. on-
line stratégiát alakítunk ki, megfelelő ütemezéssel. 
Az on-line műszerek üzemeltetési szemléletének fejlesztéshez az ISO 15839: Vízminőség. 
On-line mérőrendszerek (specifikáció és teljesítményjellemzők) szabvány ad 
iránymutatást. 
4.  Megoldandó feladatok, következtetések 
 

A fenntartható vízgazdálkodás, a kockázatszemlélet napi gyakorlatban történő elterjesztése 
feltételezi, hogy valamennyi társadalmi, tulajdonosi és víziközmű-szolgáltatói érdekelt fél 
esetén szemléletformálásra van szükség. Tudatosítani kell, hogy az egészséges ivóvíz olyan 
kincs, amely nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre, biztosításához elengedhetetlen a 
megfelelő szakmai hozzáértés.  
Vezetői elkötelezettség szükséges a WSP szemléletű biztonságos vízellátás megvalósításához. 
A biztonságos vízszolgáltatás feltétele a szolgáltató vállalaton belül a különböző szakterületek 
összehangolt munkája, a valóságos team- munka, társadalmi szinten pedig a Dublini alapelv 
szerint a vízkészletek fejlesztését és az azzal való gazdálkodást a participatív megközelítés 
alapján kell végezni, úgy, hogy abban a felhasználók, a tervezők és a gazdálkodáspolitika 
alakítóinak minden szintje képviselve legyen.  
Szükséges a jogszabályi és nemzeti szabályozási rendszer átalakítása is. Utóbbi területen 
sajnos továbbra is nyitott kérdés a víziközművek akkreditációjának kérdésköre, valamint a 
Víz-keretirányelv alkalmazása és a Víziközmű törvény megalkotása és hatályba lépése, a 
vízminőség-menedzsment alapelveinek jogszabályi leképezése. 
A termék-minőségellenőrzési tevékenység során megoldandó feladatot jelent, a gyors, 
hatékony és megbízható eredményt szolgáltató módszerek kidolgozása, alkalmazása, a 
vizsgálati idő csökkentése. Továbbá az EU vízkeret irányelvének megfelelő vízmonitorozási 
rendszerének kiegészítése biológiai paraméterekkel (bakteriológiai paraméterek kiegészítése, 
virológiai vizsgálatok bevezetése preventív jelleggel), hazai viszonylatban pedig a korszerű 
jogi és intézményi háttér biztosítása.  
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A cél a nemzeti vízbázisok minőségének
védelme és javítása a folyamatos
vízszolgáltatás érdekében a gazdasági és
társadalmi fejlődés fenntartása mellett. 

Régiós víz 
politi

Társadalmi igények
különleges 

vízbázisokra 
vonatkozóan 

Nemzeti politika és 
irányelvek 

Elfogadh

A nem

Nemzeti útmutatók 

Nemzeti Vízminőség 
Menedzsment 

Stratégia 

1. ábra. Az Ausztráliai és Új-Zélandi Nemzeti Vízminőség
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Fenntartható 
vízbázisok 

minőség 
ka 

Jelenlegi vízminőség

Az akcióterv 
hatásainak 

ellenőrzése és 
értékeléseKörnyezeti értékek 

kijelölése 

Szociális, gazdasági és 
környezeti hatások 

becslése 

Állami, regionális és 
helyi célok 

megfogalmazása, 
akciótervek fejlesztés

Akciótervek 
kivitelezése 

 

ató hatások 

Nem 
elfogadható 

hatások

zeti menedzsment lebontása régiós szintre

-menedzsment stratégiai folyamatábrája 
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