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Tisztelt Torma Andrea Polgármester Asszony! 
 
 
Az alábbiakban megadjuk árajánlatunkat a Bánki-tó fenntartó bioremediációs kezelésére. Az árajánlat 
értékeléséhez az alábbiakról tájékoztatjuk továbbá: 
 
1) 
 
A Bánki-tavat cégünk 2007. óta kezeli. A tó a kezelés megindítását követő 3. évre kiváló vízminőséget ért el, 
mind kémiai, biokémiai, mikrobiológiai és esztétikai szempontból. Mivel a tavon üzemelő, eredetileg kékalga-
kontrollra telepített SolarBee SB10000v10 napenergiával működő vízforgató berendezés a tó teljes víztérfogatát 
mozgásban tartja, a biológiai tisztítási folyamatokat ez nagymértékben intenzifikálja, így a tó a kezelés kezdetétől 
számított 2.5 év elegendő volt a kiváló eredmény eléréséhez, valamint ahhoz, hogy rendkívül alacsony 
anyagmennyiségű fenntartó kezelés elegendő legyen a jó állapot fenntartásához hosszú éveken keresztül. Mivel 
cégünk referenciái között szerepelteti a tavat, ezért mostanáig áremelést nem eszközöltünk.  
 
A munkakezdés óta 13 év telt el, ez idő alatt mind az HUF/USD árfolyam jelentősen emelkedett, a nyersanyag 
és szállítási költségeink is. 2013-tól rendre veszteséges cégünk számára a Bánki-tó kezelése. 2019-ben a projekten 
keletkezett éves veszteségünk meghaladta az 1 millió HUF nettó értéket, ami az ár felülvizsgálatát teszi 
szükségessé. Cégünk már jó ideje nem számláz munkadíjat, az anyagokon lévő haszonkulcsok fedezik a teljes 
tevékenységünket. 2020. január 1. napjától nem áll módunkban veszteséges projektekben részt venni. 
 
2) 
 
A 2016. évtől kezdődően a globális klíma változásának köszönhetően sajnos Magyarországon is jellemzővé vált 
a tél teljes elmaradása az ország klimatikus viszonyai szerinti formában. A telek folyamatosan melegek és 
fagymentesek. Ez az új állapot számos negatív hatása mellett az alábbiakat eredményezi a tárgyban: 
 
a) A Bánki-tó vízminősége lassú romlásnak indult, hasonlóan minden olyan átfolyással nem rendelkező 
víztestéhez hasonlóan, amely esetében viszonylag alacsony felület értékhez jelentős hasznos átlag vízoszlop 
magasság társul. Feltételezhetően nem feltétlenül a külső szennyezés erősödését jelenti ez, noha annak tényét 
sem szabad elhanyagolni (szennyezőanyaggal, műtrágyával, hígtrágyával, kommunális szennyvízzel terhelt 
általajvíz, forrásvíz, fürdőzés és horgászat okozta szennyezés), hanem a tó belső ökoszisztémája is szennyez. Az 
üledékben az anaerob biológiai folyamatok télen is zajlanak jelentős sebességgel, amelyek a korábbi mértéket 
többszörösen meghaladó nitrogén és foszfor tartalmú vegyületeket, valamint szerves szennyezést bocsátanak a 
vízoszlopba, amivel az alacsony hőmérséklet miatt lelassult mikrobiológia a vízoszlopban nem tud mit kezdeni 
hosszú hónapokon át. A tavaszt, és a vegetációs ciklust így a víz minden évben rosszabb és rosszabb ökológiai 

Cégnév: Bánk Község Önkormányzata 

Cím:   2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Személy: Torma Andrea 

Tárgy: Árajánlat 

Dátum: 2020.03.04. 

  



 

 2 2 

állapotban kezdi meg. A tó vízminőségének romlása sajnos bár lassú, de folyamatos 2016. óta. Külső, nem 
szakmai szemlélő számára is egyértelmű a jelenség, a víz átlátszósága azonos naptári időszakot azonos időszakkal 
összehasonlítva romló a tendencia esztétikai vonatkozásban is. Ha most szemrevételezik a tavat, akkor az 
ilyenkor 2016. évet megelőzően 120-140 cm-es Secchi átlátszóság jelenleg 80 cm alatti. A magas 
tápanyagkoncentráció ugyanis táptalaja az algaszaporulatnak. Mivel egyértelmű, hogy a vízbe kerülő szerves 
szennyezést, valamint nitrogén- és foszfortartalmú ionokat a bioremediációs kezelésekkel el lehet távolítani a 
vízből, ezért az alkalmazott mennyiségek drasztikus növelésére van szükség. 
 
b) A Bánki-tavon horgászegyesület működik, ami azt jelenti, hogy részben horgászvízként is üzemel. A 
horgászegyesület minden évben több alkalommal telepít, sajnálatos módon zömében pontyféléket. Az 
éghajlatváltozás a haltermelő vállalkozásokat sem kerüli el. Beszerzési forrástól függetlenül az egész országban 
általánossá vált, hogy az akvakultúrás telelőkben és tenyésztavakban fertőzést kaphatnak a halak. A látszólag 
egészséges halakat az egyesületek megveszik, telepítik, és tél után, a tavaszi időszakban a legyengült 
halpopulációk esetén virulenssé válik a fertőzés, és mérsékelt ütemű, de fokozódó elhullás indul meg. A fertőzés 
tényének rögzítése után gyógyszeres beavatkozást, vagy klórmeszes fertőtlenítést alkalmaznak sokan, mert nem 
ismernek más megoldást, vagy a vízminőséget és vízi mikrobiológiát nem elpusztító módszereket drágának ítélik. 
A Bánki-tavon a gyógyszeres kezelés sem ajánlott, a klórmész alkalmazása pedig a tó alapból magas pH értéke 
miatt kifejezetten tiltásra javasolt, nem beszélve arról, hogy a tó vízminőségét karbantartó mikrobiológia 
pusztulását eredményezné. Mivel rendelkezünk a fertőzéseket kontroll alatt tartó technológiával, így 2020-tól a 
fenntartó kezelések esetén is növeltük ennek alkalmazandó mennyiségét a korábbi évekhez képest (Bioclean 
Aqua), valamint az évben a második kezelés egy rendkívüli, egyszeri, emelt mennyiség alkalmazását tartalmazza, 
a halpusztulás mértékének minimalizálása érdekében.  
 
Igen erősen javasolt továbbá a horgászok által vízbe juttatott szennyezés (mesterséges etetőanyagok) 
használatának mennyiségi korlátozása! Ezt az egyesületek jelentős része már alkalmazza Magyarországon a tavak 
vízminőségének védelme érdekében.     
 
3) SolarBee műszaki felülvizsgálata 
 
A gép 2007-ben került telepítésre, azóta működik hibátlanul. Kopóalkatrészei nincsenek, mindazonáltal 24 órás 
üzemre lett tervezve, és fontos, hogy ezt a feladatát el tudja látni. A napközben felvett többletenergiát a gép a 
fedélzeti akkumulátorában tárolja, majd éjjel használja fel. Kizárólag felhős időben, vagy rövid nappalok esetén 
elfogadható, hogy a gép ne üzemeljen. Mivel a Bánki-tó a 2000-es évek eleji kotrás óta kékalga-fertőzött, és 
mivel a kékalgák virágzási időszaka fedi a strandszezon 2/3-át, valamint az a tény, hogy megnyugtató kékalga-
kontrollt kizárólag a berendezés tud adni (a kékalgák alacsony tápanyag-igénye miatt sokszor a bioremediációs 
kezelésekkel sem szoríthatók vissza), kulcskérdés tehát, hogy a nyári szezonban a gép éjjel-nappal működjön. A 
fedélzeti akkumulátor állapotát az év során térítésmentesen teszteljük és ellenőrizzük. Ha cserére szorul, ami 13 
év után elképzelhető, azt igen javasolt elvégezni.  
 
Amennyiben csere szükséges az állapotellenőrzés után kérünk a gyártótól ajánlatot, és eljuttatjuk az Önök részére. 
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Az ajánlat tartalma és a folyamat leírása: 
 

Biotechnológiai kezelés 
 
Az alkalmazott készítmény: BiocleanTM Lake/Pond Clarifier, BiocleanTM Aqua 
 
A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier több évtizedes kutatómunka eredményeként jött létre, egy olyan egyedi 
készítmény, amely az állóvizeket és lassan folyó vízfolyásokat terhelő szennyező szervesanyagokat lebontó, 
valamint nitrogén és foszforvegyületeket eltávolító, az adott víz ökológiai egyensúlyát visszaállító hasznos, és a 
feladatra legalkalmasabb, természetből szelektált, nem génmódosított mikrobákat tartalmazza. A BiocleanTM 
Lake/Pond Clarifier vízbe juttatásával minden olyan állóvíz, tó vagy holtág természetes úton történő 
bioremediációja elvégezhető, ahol a külső környezeti tényezők, többek között az emberi civilizáció káros hatásai 
az említett ökológiai egyensúly felborulásához vezettek. Eddig csak kémiai módszereket próbáltak alkalmazni 
hasonló célokra, amelyek csak időszakos megoldások, többnyire az élővilágra károsak, további nagymennyiségű 
fenékiszap képződéshez vezetnek, amely anaerob bomlása következtében a kivált foszfor újra oldott állapotba 
kerül, és hozzáférhetővé válik az algák ill. növények számára. A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier működési 
mechanizmusa ezzel szemben a növényi tápanyagok végleges eltávolítását biztosítja. A BiocleanTM Lake/Pond 
Clarifier nagyhatékonyságú fakultatív anaerob, vagyis oxigénben gazdag és oxigénhiányos környezetben is aktív 
szervesanyag-bontó mikroorganizmusai biztosítják a vízben oldott és levegő, valamint az üledékben megtalálható 
szerves szennyezők intenzifikált eltávolítását. 
A szervesanyag-lebontás intenzifikálása az üledék stabilizálódását, és az üledékszint csökkenését is elősegíti. 
 
A biotechnológiai kezelés során intenzifikált ökológiai szempontból kedvező folyamatok: 
 

1. Szerves szennyezőanyagok lebontása: Szervesanyag ——-> CO2 + H2O 
2. Szerves foszforvegyületek lebontása: Szerves foszforvegyület ——-> CO2 + H2O + PO4 
3. A foszfor immobilizálása: Oldott foszfor ——-> oldhatatlan foszfor 
4. Ammónia és nitrát eltávolítása: Ammónia ——-> Nitrit ——-> Nitrát ——-> N2 és sejtanyag 

 
A BiocleanTM Aqua gondosan válogatott, 100% természetes eredetű mikroorganizmusok és enzimek  
szabadalmaztatott keveréke. 94 különböző baktériumtörzset tartalmaz, melyek szinergikus működése biztosítja a 
víz toxicitását okozó komponensek eltávolítását, egészséges környezetet biztosítva a vízi élővilág számára. A 
toxikus szennyezőanyagok lebontásra kerülnek, és a mikroorganizmusok működésének eredményeképpen 
ártalmatlan végtermékekké alakulnak, mint szén-dioxid és víz. Ez természetesen a tóban jelentkező esetleges 
kellemetlen szaghatások megszűnéséhez is vezet. 
A vízbe juttatott mikroorganizmusok sikeres táplálékkonkurensei a vízben élő patogén szervezeteknek, ennek 
eredményeképpen jelenlétük ezek kiszorulását eredményezi. A szerves szennyezőanyagok lebontása a 
BiocleanTM Aqua mikroorganizmusai segítségével szintén a részlegesen, vagy nem lebontott szerves üledékben 
elszaporodó patogén szervezetek visszaszorulását segíti elő.  
Továbbá, a BiocleanTM Aqua összetevői erősítik a halak immunrendszerét, javítják anyagcserefolyamataikat, 
ezáltal ízük is javulni fog.  
 
A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier és BiocleanTM Aqua biotechnológiai termékek területegységtől, 
vízmélységtől, és a vízminőségi adatoktól függően optimalizált mennyiségű kijuttatását követően a következő 
változások bekövetkezése várható el: 
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-ökológiai egyensúly helyreállítása 
-káros vízinövényburjánzás megszűnése 
-egyenletes oldott oxigénszint, hajnali oxigénhiány megszűnése 
-az iszap szerves, bomló frakciójának bontása nyomán az iszapszint csökkenése, kénhidrogén termelődés 
megszűnése 
-ammóniumion, szabad ammónia, nitrát-, nitrition koncentrációjának csökkenése 
-ortofoszfát koncentráció csökkenése 
-algaszám csökkenése 
-átlátszóság növekedése 
-BOI és KOI csökkenése 
 
Az elsődleges, vízminőséget javító hatások következményeként további kedvező hatásokkal számolhatunk: 
 
-javul a halállományok természetes ellenállóképessége 
-csökken a halpusztulások veszélye 
-nő a természetes ívásból eredő szaporulat 
-nő a halak aktivitása, és gyarapodása 
-jobb ízű halak 
 
A Malatech Water Kft. rendelkezik a termékek hazai forgalmazási engedélyével, a Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal terméket minősítő vizsgálati eredményeivel, 
minden szükséges magyarországi és nemzetközi tanúsítvánnyal, melyek szerint a tavon alkalmazott termékek 
állat- és humán-egészségügyi szempontból ártalmatlanok.  
 
A mikroorganizmus-enzim készítmény szárított, inaktivált állapotban van csomagolva, amelyet a kezelés során 
az öböl vizében szuszpendálunk, majd az így képzett elegyet szivattyúval kijuttatjuk a víz felületére. A 
készítmény egy része szilikáthordozóhoz kötött állapotban van, és az iszapba süllyedve fejti ki hatását, míg egy 
másik része vizes fázisban marad. 
 
 
Az első kezelés javasolt időpontja: 2020. április 
 
Összesített Vállalkozási Ár:                                                                            4 512 000 Ft + Áfa 
 
A fenti összeg számítása a megadott 8 hektárfelület alapján, 3,8 méteres átlag vízmélységgel számolva, a 
rendelkezésre álló vízminőségi paramétereket figyelembe véve történt. Az ajánlat a 2020. évre kiterjedő kezelést 
tartalmazza, ami négy beavatkozást jelent.  
A megfelelő eredmény elérése érdekében a bioremediációt több szezonon keresztül célszerű folytatni, az elért 
eredmények függvényében.  
 
Fizetés módja és határideje: négy részletben, a kezelések után kiállított számlák alapján 15 napos fizetési 
határidővel, banki átutalással. 
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Mennyiségi és pénzügyi részletezés: 
 
 
Egységárak: 
 
Bioclean Pond Clarifier:  6 200 Ft + Áfa / kg 
Bioclean Aqua:  7 200 Ft + Áfa / kg 
 
Kedvezményes egységárak: 
 
Bioclean Pond Clarifier:  5 400 Ft + Áfa / kg 
Bioclean Aqua:  6 600 Ft + Áfa / kg 
 
 
1. kezelés (2020. április): 
 
Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 
Bioclean Aqua:    30 kg 
 
Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 
 
2. kezelés (2020. május): 
 
Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 
Bioclean Aqua:    70 kg 
 
Számlaösszeg:   1 326 000 Ft + Áfa 
 
3. kezelés (2020. június): 
 
Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 
Bioclean Aqua:    30 kg 
 
Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 
 
4. kezelés (2020. július): 
 
Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 
Bioclean Aqua:    30 kg 
 
Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 
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Ajánlatunk 2020.03.31-ig érvényes. 
 
 
Megrendelő által biztosítandó szolgáltatások: 
 
Állandó hozzáférés a vízhez a Malatech Water Kft. alkalmazottai számára. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
          Malaczkó Szabolcs       
          ügyvezető igazgató           

 
 



 

 7 7 

Referenciáink élővizek bioremediációja területén:  
 

Ásotthalmi-tó       2008 

Bakonybéli Dísz-tó      2008 

Bácsbokodi 1. és 2. tavak     2009- 

Bánki-tó       2007- 

Biatorbágyi Peca-tó      2008-2011 

Berekfürdői-víztározó     2009-2010 

Csepeli Kis-Duna öböl     2009- 

Deszk, Maros Ponty-horgásztó    2011-2012 

Domolós Zsibót-horgásztó     2008 

Dötk, Dabronyi-halastavak 1. és 2.   2012 

Dunakeszi-tőzegbányatavak     2008-2013 

Egererdő Zrt. tava      2009  

Fábiánsebestyén, öntözőtavak   2014- 

Feneketlen-tó       2011 

Fővárosi Állat- és Növénykert tava    2011-2012 

Gonozdi I. és II. tavak     2011-2012 

Gyömrői Fürdő-tó      2008-2013 

Gyömrői Tőzeges-tó      2007- 

Herceghalomi Kozáromi-tó    2012 

Isaszegi-horgásztó      2008 

Kétyi-tó, Zomba     2012 

Kevermesi-tó       2012 

Komáromi Rüdiger-tavak     2009- 

Kőszegi-tó       2008 

Kőtelki-horgásztavak     2007-2010 

Kurca-főcsatorna      2007- 

Lovasberényi-tó      2011 

Ludányhalászi Öregpotyka-tó    2007  

Madarasi Priszpa-tó      2007-2010 

Makói-tó       2009 
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Margitszigeti-tó      2011 

Mátraterenyei Darázsi-tó    2012-2013 

Nádudvari-horgásztó      2009 

Nagybivalyos-tórendszer, S2 Felső-tó   2007 

Nőtincs, víztározó      2008 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark tava  2008-2012 

Őrbottyáni-víztározó     2009-2010 

Pannónia Golf Club tavai     2010-2012 

Péceli-horgásztó      2011-2012 

Porrogi-tó       2008 

Sajószögedi-bányató      2007-2010  

Szajki IV-es tó      2008 

Szeged, magántó     2013- 

Székesfehérvári városi horgásztavak   2009-2010 

Szőnyi-horgásztó      2014- 

Tárnoki-horgásztó      2009 

Tiszaújvárosi Dísz-tó      2007- 

Váckisújfalui-horgásztó    2012-2013 

Vajdahunyad vár tava     2011 

Váckisújfalui-horgásztó    2012- 

Városligeti-dísztó      2009-2011 

Zsoldos-tavak      2007-2010 

 


