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érd és térsége víziközmű kft.
A vállalatnál a Víz Világnapja rendezvény 

helyszíne hagyományosan a Dunaparti Víz
műtelep, ahol a vízről, a vezetékes ivóvíz tulaj
donságairól szóló érdekes előadások mellett az 
érdeklődők megismerkedhettek a Dunaparti 
gépházzal és zárkamrával, illetve a Dunaparti 
vízbázisról is megtudtak sok érdekességet.

A program során az érdeklődők képet kap
hattak a vízbeszerzési lehetőségekről, a társa
ság által az elmúlt években elvégzett főbb be
ruházásokról, valamint megismerhették az érdi 
szennyvíztisztító telepet.

érv zrt.
Az északmagyarországi regionális Vízmű

vek zrt. idén már harmadik alkalommal hirdet
te meg hagyományos Víz Világnapi vetélke
dősorozatát, a cég szolgáltatási területén lévő 
középiskolák diákjait közös játékra invitálva. 

Az első forduló az érV zrt. Facebookolda
lán zajlott, a Vízi Együttműködés Nemzetközi 

délzalai vízmű zrt.
A Délzalai Víz és Csatorna zrt. pályázatot 

hirdetett esszé, képeslap és plakáttervezés ka
tegóriában „Együtt a Vízért” címmel, valamint 
játékos sportvetélkedőt szervezett.

Külön programként az iskolások megte
kinthették a vállalat víztornyát, ahol megismer
kedhettek a működésével is.

alFöldvíz zrt.
A korábbi évekhez hasonlóan az ALFÖLD-

Víz zrt. több programmal készült a Víz Világ
napjára, amellyekkel elsősorban a szolgáltatási 
területükön élő tanulókat igyekezett megszólí
tani. Március 22én szarvason, helyi civil szer
vezetek kezdeményezésére egész napos, vízzel 
kapcsolatos vetélkedők, bemutatók zajlottak 
általános iskolásoknak, amelyeken a vállalat is 
részt vett. Emellett megnyitották Központi La
boratóriumukat a természettudományok iránt 
érdeklődő békéscsabai általános iskolások előtt, 
akik betekintést nyerhettek a labor munkájába.

BáCsvíz zrt.
A BÁCsVíz zrt. évek óta vízműtelepeinek 

nyílt napjával ünnepli a Víz Világnapját. A lá
togatók között sok általános és középiskolás 
volt, akik kihelyezett környezetismeret és föld
rajzórák keretében a víz nélkülözhetetlenségé
ről, a környezetvédelem fontosságáról tanultak. 
A telephelyeken mintegy ezer érdeklődő hall
gatta a víztermelés folyamatáról szóló előadást 
és követte végig a víz útját a kúttól a csapokig.
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víz viláGnapi
proGramok orszáGszerte

Színes, változatos progra-
mokkal tették emlékezetes-
 sé a víziközmű-szolgáltatók 
az idei Víz Világnapját is.

A VÍZ TÍZparancsolata
1. tiszteld és szeresd a vizet, mivel az élet forrása!

2. zárd el a csapot, amikor fogat vagy kezet mosol!

3. Mérgező anyagokat ne dobj a lefolyóba!

4. A csöpögő csapokat zárd el rendesen!

5. A szemeteszsákokat ne dobd a tengerbe és a folyó-

ba a halak védelme érdekében!

6. válassz gazdaságos készülékeket!

7. Használd a környezetet kímélő termékeket!

8. Autómosáskor takarékoskodj a vízzel, és ezzel védd 

a folyókat!

9. takarékoskodj és védd a vizet, és gondolj azokra, 

akik szomjan halnak szerte a világban!

10. védd és óvd a vizet úgy, mint a legdrágább kincset, 

ami nélkülözhetetlen az élethez!

 (BÁCSvíz zrt. – Kunszentmiklós)
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soproni vízmű zrt.
rajzpályázatot hirdetett a vállalat óvodás 

és iskoláskorú gyermekek körében „Jusson a 
Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!” mottóval.

A soproni szennyvíztisztító telepen szer
vezett nyílt napon az érdeklődő tanulók az 
előadások és a telep bemutatása által bete
kinthettek a szennyvízkezeléssel és a szeny
nyvíztisztítással kapcsolatos folyamatokba, 
tennivalókba – a legnépszerűbb egyébként a 
mikroszkópos vízvizsgálat és a kipróbálható 
csatornakamerás autó volt.

szegedi vízmű zrt.
szegeden a Víz Világnapját már évek óta az 

együttműködés jellemzi:  szinte minden érintett 
cég, szervezet kiveszi a részét a programokból. 

A vízmű hagyományosan Nyílt Napokon 
várta az érdeklődőket az ilyenkor ingyenesen 
látogatható szent István téri víztoronyba. Az ál
landó kiállítások – A szikvíz, A fizika története 

– mellett a „te Is szereted A tiszát” környezetvé
delmi projektet bemutató kiállítást tekinthet
ték meg a látogatók.

Vadasparki, Füvészkerti és Anna Fürdői 
programok, iskolai vetélkedők is színesítették 
a városi rendezvények sorát, valamint látogat
ható volt a Vízügyi emlékhely is. A programokat 
pecsétgyűjtési akció kapcsolta össze.

tettye Forrásház zrt.
rendhagyó tanóra keretében adták át már

cius 22én a tettye Forrásház zrt. interaktív be
mutatótermét a Damjanich utcai gépháznál. A 
Víz Világnapja tiszteletére kialakított állandó 
kiállítás az ivóvízhasználat érdekességeibe, il
letve a pécsi vízszolgáltatás 120 éves múltjába 

Fejérvíz zrt.
A Fejérvíz zrt. számos programmal tette 

emlékezetessé az idei Víz Világnapját, többek 
között kerekasztalbeszélgetésre került sor a 
csapvízről, az ivóvíz minőségéről független 
szakértők és szakemberek közreműködésével.

A rajz és irodalmi pályázat mellett általá
nos iskolások részére szervezett megyei Víz Vi
lágnapi vetélkedők, valamint a Fejérvíz zrt. víz
mű, illetve szennyvíztisztítótelepein szervezett 

„Nyitott kapuk” rendezvény színesítette a prog
ramokat Fejér megyében.

pannon-víz zrt.
győrben hagyományosan az árvízi emlék

műnél kezdődött a Víz Világnap, ahol a szakmai 
partnerszervezetek vezetői közösen koszorúz
tak. Ezután a vízműves és vízügyes szakemberek 
nyílt napot tartottak a közeli gátőrházban.

Nagy sikere volt a társaság országosan 
egyedülálló falikútgyűjteményének, a viziköz
műterepasztalnak, a mikroszkópos, szerelési 
és kémiai bemutatóknak.

évének jegyében. A Lázbérci Víztározó és Vízmű 
területén megrendezett döntőben vízről szóló 
tudáspróbákon, víztakarékossággal, árvízi vé
dekezéssel kapcsolatos játékos sorversenyeken 
kellett helytállni, illetve sor került izgalmas in
teraktív játékokra, szituációs feladatokra a víz
bekötés, a vízveszteségvizsgálat, illetve az ügy
félszolgálati tevékenység témakörében.

északdunántúli vízmű zrt.
A társaságnál a pályázatok kiírásánál figye

lembe vették az ENsz és az UNEsCO ajánlásait. 
Az idei pályázat mottója ez volt: „Együttműkö
dés a vízszakmában, avagy a Vizesek és Mi”.

A vállalat célja ezzel a pályázattal a gyere
kek, a fiatalok környezettudatos szemléletmód
jának befolyásolása volt – tanulják meg tisztelni 
a természet legegyszerűbbnek tűnő, ám pótol
hatatlan elemét, a vizet.

Fővárosi Csatornázási művek zrt.
A Fővárosi Csatornázási Műveknél március 

21. és 23. között szennyvíztisztítótelepi nyílt 
napok keretében ismerkedhettek az érdeklő
dők a szennyvíztisztítás folyamatával és a leg
korszerűbb hazai technológiával.

Az első két napon az északpesti és a 
délpesti telepeken 2400 iskolás gyereket fo
gadtak előzetes bejelentkezés alapján.

Március 21én különleges vendégek tették 
formabontóvá és emlékezetessé az iskolások lá
togatását: az FtC focistái a diákokkal együtt fe
dezték fel az új, világszínvonalú, botanikus kert
re emlékeztető „élőgépek” technológiát, aminek 
a segítségével tovább tisztítható a víz és csök
kenthető a telepről a szabadba jutó szag.
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és jelenébe enged bepillantást. A kiállítás egyik 
része a római kortól indulva korabeli dokumen
tumokkal és sajtóhírekkel napjainkig szemlélte
ti, milyen szerepet játszott a víz és a csatornázás 
fejlődése Pécs modern nagyvárossá alakulásá
ban. A másik szekció a mai vízszolgáltatásról, 
vízhasználatról kínál játékos formában elsajátít
ható ismereteket. 

vasivíz zrt.
A Víz Világnapjához kapcsolódóan a VAsI

Víz zrt. új jelmondatával („Minőség természe
tesen”) hirdették meg a hagyományos megyei 
rajzpályázatot, valamint fotópályázatot. 

A vállalat nyolcadik alkalommal hirdetett  
vetélkedőt a Vas megyei középiskolák tanulói 
számára. Március 22én a vállalat díjtalanul lá
togatható nyílt napot tartott a Vízműtörténeti 
Múzeumban. A több mint száztíz éves épület
ben az érdeklődők hiteles információkat és ér
dekes tapasztalatokat szerezhetnek korabeli 
eszközök, illetve dokumentumok segítségével.

zalavíz zrt.
A zalavíz zrt. pályázatokat hirdetett, „Együtt 

a vízért” szlogennel – újításként képregény ka
tegóriában is nevezhettek a gyerekek. 

A Pécsi tudományos Egyetem zalaeger
szegi Képzési Központjával közösen a zalavíz 
zrt. konferenciát rendezett a felnőtt korosztály
nak „A víz az élet” elnevezéssel. Az érdeklődők a 
víz sokrétű felhasználásáról szóló szakmai elő
adásokat hallhattak, egyebek mellett szó esett 
lélektani, élettani hatásáról, gyógyászati funk
ciójáról, a vízminőség védelméről és az árvízi 
védekezésről.

részvétel gyakoriságáról, a részvétel mértéké
ről szakmai ajánlások megfogalmazása javasolt. 
Ennek érdekében két mintaprojekt került meg
határozásra, amelynek területei:

•  bakteriológiai vizsgálatok;
• klasszikus analitikai és spektro foto met riai 

vizsgálatokon belül nitro gén  formák meg
határozása, egysze rű elekt rokémiai vizs
gálatok (pH, faj lagos elektromos vezető
képesség, oldott oxi  gén, ionkoncentráció 
ionszelektív elekt róddal), fizikai vizsgála
tok (összes szárazanyagtartalom, összes 
oldott anyag, összes lebegőanyagtarta
lom, izzítási vizsgálatok).

A szakmai ajánlások célja kettős. Egyrészt a 
jártassági vizsgálatok egységes elvek mentén 
történő megközelítése az akkreditált területbe 
tartozó szakterületek egységes meghatározása 
segítségével. Másrészt a víziközműves labora
tóriumok és az akkreditálásban érintett szak
emberek számára útmutató a jártassági vizs
gálatokban való részvétel tervezéséhez, azok 
ellenőrzéséhez.

Később további szakmai kérdések me
rültek fel (belső auditorok javasolt képzett
ségi követelményei, vizsgálati módszerek 
validálása, idegen nyelvű szabványokról gya
korlati útmutatók készítése, az egyenértékű 
módszerekről adatbázis vezetése, a vizsgált 
terület meghatározása a termékek és mód
szerek szakmai alapokra épülő összevonásá
val), amelyek a NAt és a MaVíz szakmai szer
vei közötti együttműködés révén elősegítik az 
akkreditáció során egységesen alkalmazható 
szakmai ajánlások elkészítését, a víziközműves 
laboratóriumok eredményes felkészülését az 
akkreditációra.

Az akkre ditáció adott tevékenység meg
felelőségértékelési folyamat során történő 
elismerése. A víziközműszolgáltatáshoz kap
csolódó ivóvíz és szenny vízvizsgá latokat, 
minta vételeket végző laboratóriumok műkö
désének megfelelőségét szigorú szakmai eljá
rásrend szerint a Nemzeti Akkreditáló testület 
(NAt) végzi. 

A Laboratóriumi munkacsoport felkérésé
re megszervezett szakmai napon dr. ring ró
zsa, a NAt ügyvezető igazgatója és Falusné 
Juhász éva akkreditáló menedzser, csoportve
zető 2013. április 26án részletes tájékoztatást 
adott az akkreditálás szabályozásának közel
múltban történt változásairól, az akkreditálási 
és újraakkreditálási eljárás kérelmezésnek rész
leteiről, valamint az akkreditálási és felügyeleti 
eljárás során tapasztalt gyakori problémákról. 
Az elhangzott előadás teljes anyaga a www.
maviz. org honlapon elérhető a regisztrált fel
használók számára.

A Fővárosi Vízművek részéről Deák Miklós és 
a technoVíz Kft. laboratóriumvezetője, galsi ta
más bemutatta a laboratóriumok minőségi mun
kavégzésében fontos szerepet betöltő belső au
ditok általuk alkalmazott folyamatát, a belső 
auditálásban résztvevők számát, munkakörét és 
végzettségét. Az általuk bemutatott módszerek 
a jelenlévő szakemberek számára jó gyakorlati 
példákkal szolgáltak, amit saját körülményeik
hez igazítva belső auditálási tevékenységük 
fejlesztésére fordíthatnak. A belső auditorok 
végzettsége és a belső képzések rendszerének 
bemutatását kiemelt érdeklődés övezte.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 
jártassági igazolás érdekében végzendő jár
tassági (interkalibrációs) vizsgálatokban a la
boratóriumok közötti összemérésekben való 
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vizsGálólaBoratóriumok 
akkreditálásának 
aktuális kérdései

Az akkreditáció fogalma 2012-ben 
egészen új értel mezést kapott, egyre 
gyak  rabban hangzott el a víziközmű- 
üzemeltetők műkö dé sé nek engedé-
lyeztetéseként.  

Dr. kis attila
BÁCSvíz zrt.


