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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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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.


