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141 éve a város szolgálatában

A Fővárosi Vízművek Zrt.
Budapest lakosságát és iparát,
valamint 17 agglomerációs
községet, közel 2.5 millió
embert lát el egészséges
ivóvízzel. Az ivóvízellátáshoz
szükséges vízmennyiség nagy
részben a fővárostól északra és
délre elhelyezkedő víznyerő
területről származik, ahol kb.
2000 hektáron több mint 700 db
kút üzemel.

„A vízellátás olyan, mint a lányok erkölcse. Az
a jó, ha nem beszélnek róla”

Hajdú György
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A vízellátás veszélyes üzem…

Közelmúlt eseményei:
- Észak-Korea 6 ember halálát 

okozó „víz-támadása”, 40 millió 
m3  víz váratlan beeresztése az 
Imjin határfolyóba  egy víztározó 
gátjának elvágásával.

- Biztonsági emberekkel kizáratta 
a Pécsi Vízmű Zrt. vezetőségét a 
helyi önkormányzat a vízmű 
épületéből. 
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Kritikus infrastruktúrák

Azon hálózatok, erőforrások, szolgáltatások, termékek,

• amelynek működésének meghibásodása, megzavarása, 

kiesése vagy megsemmisítése

• közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy 

hosszútávon súlyos hatást gyakorolhat

• az állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a 

közegészségre, közbiztonságra, nemzetbiztonságra, a 

nemzetgazdaság és a kormányzat működésére.

Az ivóvíz szolgáltatás – a kritikus infrastruktúra eleme.
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A kritikus infrastruktúrához 

sorolható ágazatok és szektorok

Minden országnál szereplő kritikus gazdasági, 
államigazgatási, illetve infrastrukturális szakterületek :

• Informatikai és kommunikációs rendszerek

• Távközlés

• Katasztrófavédelem

• Energiatermelés és elosztás

• Bank-és pénzintézeti szektor

• Vízellátás-közművek
• Szállítás és közlekedés

• Közegészségügy

• Élelmiszer ellátás
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Kritikus infrastruktúrát veszélyeztető 

tényezők köre

Szándékos, illetve ártó jellegű cselekményekkel, 
tevékenységekkel összefüggő veszélyek, például:

• bűncselekmények (pl. gyújtogatás, rongálás, lopás, 
rablás, szabotázs),

• számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
bűncselekmény, közérdekű üzem működésének 
megzavarása,

• gazdasági, vagy politikai indítékból, kritikus informatikai 
rendszerek és hálózatok ellen elkövetett visszaélések, 

• terrorcselekmények és annak eszköz, illetve járulékos 
cselekményei (kiemelten pl. robbanóanyaggal, 
lőfegyverrel való visszaélés )
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Kritikus infrastruktúrát veszélyeztető 

tényezők köre (folytatás)

• természeti eredetű veszélyek, melyek az emberi 
tevékenységtől függetlenek:  klímaváltozás, árvíz, 
belvíz, földrengés, földcsuszamlás és szélsőséges 
időjárási viszonyok, 

• veszélyes ipari létesítményekben, szénhidrogén 
kitermelésében, veszélyes anyagok tárolása és 
szállítása közben bekövetkező balesetek,

• környezetkárosodás, felszíni vizek szennyeződése, 
légszennyeződés,

• tervezési, konstrukciós hiba,

• nukleáris balesetek,

• járvány.

Fővárosi Vízművek Zrt. • www.vizmuvek.hu • vizvonal@vizmuvek.hu
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Kritikus infrastruktúrák tulajdonosainak, 

üzemeltetőinek feladatai I.

 kockázatelemzés, veszélyeztetettség feltárása

 kockázatkezelési eljárások és a biztonsági 
beruházások megvalósítása

 felelős az infrastruktúra védelmének 
megszervezéséért

 veszély, sebezhetőségi és egyéb a tervezés 
szempontjából releváns információk 
továbbítása

 üzemeltetői biztonsági terv kidolgozása stb…

Fővárosi Vízművek Zrt. • www.vizmuvek.hu • vizvonal@vizmuvek.hu
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Nemzeti Kritikus Infrastruktúrák 

üzemeltetőinek feladatai II.

• Felelősség a védelemért

• Együttműködés

• Információ csere

• Védelmi tervezés
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Nemzeti Kritikus Infrastruktúrák 

üzemeltetőinek feladatai III.

• Szolgáltatás folyamatossága

• Biztonságos infrastruktúra

• Változó veszély alapján 
kockázatarányos tervezés és reagálás

• Együttműködés (új típusú, biztonsági)
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Alapelvek 

A biztonság az alapvető 

közjavak közé tartozik
A 38/1995 (IV. 5.) 
Kormányrendelet alapján a 
minimális vízszolgáltatási 
kötelezettség: 

2  liter/fő/nap palackos, zacskós 
víz ellátás esetén (biológiai 
minimum)

10 liter/fő/nap lajtos kocsival  
történő ellátás esetén 
(higiéniai minimum)

30 liter/fő/nap vezetékes 
szükség-vízellátás esetén 
(használati minimum)
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(-) VESZÉLY – támadás iránya (+) VÉDELEM – ellentámadás iránya 

földmozgások földrengésvédelem 

árvíz árvízvédelem 

 természeti katasztrófák    hófúvás téli felkészülés                                természetvédelem 

szélvihar villámvédelem 

környezetszennyezés környezetvédelem 

Veszélyes anyagok védelmi technika 

tűzvész tűzvédelem 

technikai katasztrófák       robbanások robbanásvédelem                           biztonságtechnika 

üzemzavar, baleset munkavédelem 

technológiai hiba technológiai utasítások 

migráció, járványok egészségügy, járványügy 

bűnözés, terrorcselekmények rendőrség 

társadalmi katasztrófák    sztrájkok, zavargások jogi intézményrendszer                katasztrófavédelem 

fegyveres összetűzések honvédség 

demográfiai robbanás polgári védelem 

 

A veszély – és védelmi rendszerek 

egybevetése:
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Kockázatértékelés

• Üzemzavar: csekély veszély, sűrűbben előforduló 

esemény, de üzemszerűen elhárítható

• Rendkívüli esemény: ritkán előforduló, súlyos 

üzemzavar, a lakosság ellátását kérdésessé teszi, 

a cég teljes erőforrásaira szükség van az 

elhárításhoz.

• Katasztrófa: nagyon ritka, a lakosság életét, 

vagyonát alapvetően veszélyezteti, csak külső erők 

bevonásával számolható fel.
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Valószínű, szinte biztos előfordulású és súlyos 

következményekkel járó események 

prognosztizálása a 2009. évi felmérés alapján

1.) Mechanikai hiba 

2.) Rongálódás 

3.) Földmozgás

4.) Vízszennyeződés 

5.) Földmunkák 

6.) Szándékos rongálás 

7.) Műszaki állapot romlása 

8.) Terrorcselekmény 
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A vállalati biztonság

A vállalati biztonsági rendszer:

• Vagyonbiztonság

• Üzembiztonság

• Informatikai biztonság

alrendszerekből áll, amelyek hivatottak az 
erőforrások (üzleti, termelési, informatikai) 
fenyegetettségeknek való kitettségét,a 
kockázatokat az üzleti célkitűzések 
megvalósításához szükséges mértékűre 
csökkenteni.
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A víztermelés biztonsága

• Mechanikai védelem

• Elektronikus védelem

• Élőerős védelem (FBŐ)
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Élőerős őrzés és vízi-közművek I.

• Franciaország

Védelmi minisztérium – csendőrség

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Louis_de_Fun%C3%A9s.png&filetimestamp=20060808175526
http://www.cepdirect.fr/
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Élőerős őrzés és vízi-közművek II.

• Dél-Korea

Védelmi minisztérium – tengerészgyalogság, katonaság
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Élőerős őrzés és vízi-közművek III.

• Oroszország

Belügyminisztérium – önálló speciális belügyi ezred (2)

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.fpvsz.hu/moszkva/1.jpg
http://www.fpvsz.hu/moszkva/2.jpg
http://www.hetek.hu/files/images/1999/03.039/fokusz/Csecsen.jpg
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Fővárosi Vízművek Zrt.

Fegyveres Biztonsági Őrség

1997. CLIX. törvény alapján a feladatai:

• Az ivóvíz és az ivóvízterek védelme

• A társasági vagyon és a személyi tulajdon 
védelme

• A védőterületekre látogatók ellenőrzése

• Elektronikai védelmi rendszerek felügyelete

• Árvízvédelmi figyelőszolgálat ellátása
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Fővárosi Vízművek

Iparőrség - 1954

• 1954-ben az egységes 
üzemrendészet szervezetén belül 
működő Iparőrség lett a Vízművek 
első fegyveres szerve

• ruházatát, fegyverzetét a 
rendőrségtől, honvédségtől kapta

• gépjárművel nem rendelkezett→ 
gyalogos, kerékpáros járőrözés

• vízi járőrözés faladikkal és bádogtestű 
motorcsónakkal

• a 9 őrség közel 400 fővel működött
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Fővárosi Vízművek

Polgári Fegyveres Őrség - 1964

• az első központi szabályozás 1964-ben jelent meg 
a Polgári Fegyveres Őrség szabályzatának 
kiadásával, melyet 1977-ben egy újabb követett, s 
kisebb módosításokkal több mint húsz éven 
keresztül érvényben volt

• ebben az időszakban országos szinten 
egyesítették a PFŐ ruházatát, szolgálati 
igazolványokat adtak ki

• egységesen elrendelték a kettős fegyverzet 
rendszerbeállítását (maroklőfegyver + 
gépkarabély)

• rendszeresítették a kényszerítőeszközök 
használatát (gumibot, bilincs)

• a technikai ellátottság nagymértékben javult 
(egységes URH rendszer, UAZ, Lada Niva,     
Java motorkerékpár)

• 1989-től elkezdődött a technikai védelem 
kiépítése, mely létszám csökkentéssel járt 
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Integrált irányítási központ

• Munkairányító rendszer (MIRTUSZ)

• Üzemirányító rendszer (SCADA - MOSCAD)

• Biztonsági rendszerek (Seasec-Seaguard)
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Együttműködés a hatóságokkal és 

szervezetekkel

• Rendőrség (BRFK, ORFK)

• Polgári Nemzetbiztonsági szervek

• Tűzoltóság

• Katasztrófa védelem

• Önkormányzatok

• Büntetés-végrehajtás

• Magyar Honvédség
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Együttműködés a civil szférával

• Megelőzés

• Védőterületi belépési 

engedélyek  kiadása

• Polgárőrség

• Önkormányzatok, iskolák,

• Alapítványok támogatása

• ÖKO missziók
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Humánbiztonság

• 140 év – családi tradíciók

• Összeférhetetlenség szabályozása

• Felvételi szűrés

• Elkötelezettség (Hewitt-felmérés)

• Biztonság tudatosság - oktatás

• Etikai kódex

• Vezetői charta

 

Destruktív 

zóna 

Bizonytalan 

zóna 

Közömbös 

zóna 

Teljesítmény 

zóna 

ROS: 2,3% 

HR-ROI: -0,37 

ROS: 5,1% 

HR-ROI: 0,10 

ROS: 9,7% 

HR-ROI: 1,35 

ROS: 13,8% 

HR-ROI: 3,22 
25% 

0% 

45% 

65% 

100% 

65%-ot meghaladó 
elkötelezettség pozitívan 

hat a vállalat üzleti 
eredményességére. 

 

Forrás: 
Legjobb Munkahely-felmérés 2005 
120 vállalat eredményei alapján 

A használt rövidítések: 
ROS (Return on Sales): Egy forint árbevételre jutó nyereség 
HR-ROI (Return on HR Investment): Egy kompenzációra költött forintra jutó nyereség 

Átlagos magyar elkötelezettség 2005 (44%) Legjobb Munkahelyek 2005 (70%) 

Nagyvállalatok 2005 (41%) Kis- és középvállalatok 2005 (50%) 
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Káresemények - bűncselekmények

• Vészhelyzet

• Természeti csapásokra való felkészülés

• Környezetszennyezés

• Saját dolgozók károkozása

• Vagyon elleni bűncselekmények

• Illegális vízvételezés tűzcsapról

• Illegális bekötések, 

• Csőhálózaton végzett illegális átalakítások 

felderítése

• Vízmérőórával kapcsolatos visszaélések
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Kárelhárítás

• Megelőzés

• Időbeli felfedezés

• Legkisebb kimaradás

• Kutak lezárása

• Feljelentés – büntetőeljárások

• Objektív felelősség  bevezetése 
a vízszolgáltatásban
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Agglomeráció - leányvállalatok biztonsága

• Agglomerációs terjeszkedés

• Leányvállalatok biztonsága

• Egységes biztonsági követelmények

• Partnerek szűrése
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Hulladéklerakás, környezetvédelem

• Felvilágosító munka

• „zéró” tolerancia

• Szemét, hulladéklerakás, környezetszennyezés 
megakadályozása
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Árviz, természeti katasztrófa, misszió

• Katasztrófavédelem

• Árvíz, természeti csapások

• Románia

• Ukrajna

• Miskolc

• Sri Lanka

• Hőségriadó
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Jövő és biztonság 

• FBÖ tevékenység átszervezése, reagáló-csoportok 
kialakítása

• Védőterületek bekerítése

• Mechanikai védelem megszilárdítása

• IP alapú, integrált biztonságtechnikai rendszer 
kialakítása

• ISO, AQAP minőségirányítási rendszerek 
bevezetése

• Kommunikációs rendszerek fejlesztése

• GPS rendszer bevezetése

• Informatikai biztonság növelése

• SCADA II üzemirányítási rendszer

• Optikai hálózat építése
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Kérdések?

Köszönöm a figyelmüket!


