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iGazGatói
értekezlet

az idén a drv zrt. adott otthont 
a Főmérnöki értekezletnek

Az ágazat helyzetét, illetve az aktuális és jö-
vőbeni feladatok megtárgyalását célul kitűző 
konferencián a hazai víz- és szennyvízszol-
gáltatók vezetőin kívül részt vettek a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, il-
letve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kép-
viselői is.

Hevesi Zoltán Ajtony kiemelt közszolgálta-
tásokért felelős helyettes államtitkár tájékoz-
tatta az előadás résztvevőit a szolgáltatásokat 
előíró víziközmű-törvény számos jogszabály-
változásáról. Napirendre került a vízi közmű-
vek fenntarthatóságának kérdése is, valamint 
az uniós előírásoknak való megfelelést előse-
gítő, távlatokat adó fejlesztések a vízminőség 
és a szennyvízkezelés területén. Ezekből ren-

Winkler Tamás, a Magyar Víziköz-
mű Szövetség elnöke megnyitó 
beszédében kifejtette: „A hazai 
ivóvíz-szolgáltatás jó színvonalú, 
ugyanakkor látni kell, hogy a fej-
lesztések indokoltak. Az ágazat 
továbbra is legfőbb feladatának 
tekinti a minőségi, hosszú távon 
fenntartható ivóvíz-szolgáltatás 
biztosítását. A szektor műszaki szakembereinek részvételével folyó ér-
tekezlet erősíti a kormányzati szereplők és a szolgáltatók közötti pár-
beszédet.”

Az eseményen Dr. Koncz Pál, jogi és igazgatási ügyekért felelős he-
lyettes államtitkár a köszöntőjében rámutatott, hogy az integrálódó vízi-
közmű-ágazat fejlesztésére a Környezeti és Energiahatékonysági Opera-
tív Programban a tervek szerint több mint 360 milliárd forint áll majd 
rendelkezésre a most induló programozási időszakban. Kiemelt szem-
pont, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program tá-
mogatási lehetőségeit kihasználva olyan víziközmű-fejlesztések valósul-
janak meg, melyek hosszú távon gazdaságosan és költséghatékonyan 
üzemeltethetők. A közeli határidők miatt a derogációs követelmények 

geteg meg is valósul majd 2014 és 2020 között 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programnak köszönhetően, amelyre 360 milli-
árd forint támogatás áll rendelkezésre. 

Szakmai program keretében a házigazda 
lehetőséget biztosított a Tettye karsztakna és 
barlangrendszer bejárására, amelynek forrás-
vize hozzájárul a pécsi ivóvízellátáshoz. Külön 
érdekesség, hogy az értekezlet ideje alatt ün-
nepelte a Tettye Forrásház Zrt. működésének 
ötödik, jubileumi évfordulóját.

A több mint száz szakember által látoga-
tott kétnapos esemény kiváló lehetőséget 
nyújtott a kormányzati szereplők, valamint a 
víz- és szennyvízszolgáltatók közötti együtt-
működés erősítésére.

teljesítése pontos koordinációt, fegyelmezett 
munkát és együttműködést igényel a kormány-
zati szervek, a kedvezményezettek, a víziköz-
mű-szolgáltatók és a további résztvevők, a ter-
vezők, a kivitelezők részéről.

Fülöp Júlia, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosz-
tályának főosztályvezetője „Aktualitások a 
víziközmű-szolgáltatás szabályozásában és fej-
lesztésében” című előadásában arról tájékoz-
tatott, hogy a víziközmű-törvény végrehajtási 
rendeletének módosítása kihirdetés előtt áll, a 
módosítás lényeges sarokpontjai közül kieme-

lendő a mellékvízmérőn alapuló elszámolás, a védendő fogyasztókra, az 
ügyfélszolgálatokra vonatkozó új rendelkezések megjelenése, valamint 
a gördülő fejlesztési terv egyes részletszabályainak meghatározása. No-
vember elején kihirdetésre került a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
eljárásrendi jogszabály, illetve meghatározták, hogy 2014-ben 8,7 milli-
árd Ft áll rendelkezésre ivóvizes fejlesztésekre, míg 50 milliárd Ft szenny-
vizes fejlesztésekre.

Az Értekezlet résztvevői nemcsak előadásokon vettek részt, hanem a 
szakmai program során megtekintették a balatonfőkajári szennyvíztisz-
tító telepet is, amely nyolc település szennyvíztisztításáról gondoskodik 
napi 5000 m3 kapacitással. A korszerű technológiával működő szennyvíz-
telep hozzájárul a környezet megóvásához.

A Magyar Víziközmű 
Szövetség 2014. november 
12–13-án rendezte meg 
az Igazgatói Értekezletet, 
ahol az ország víziközmű-
szolgáltatóinak vezetői 
az ágazat legfontosabb 
kérdéseit vitatták meg. 
A rendezvénynek a Tettye 
Forrásház Zrt. mint házigazda 
közreműködésével a pécsi 
Zsolnay Kulturális Negyed 
adott otthont.

A víziközmű-szektorban 
végbemenő integráció, a vízi 
közművek fejlesztése, valamint az 
új technológiák ismertetése állt 
az ágazat évente megrendezésre 
kerülő szakmai fórumának 
középpontjában. A Siófokon 
lezajlott Főmérnöki Értekezletnek 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
volt a házigazdája.


