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 feltehetően jelentős többletterhet ró majd rájuk. Tájékoztatás 
hangzott el a HUMVI országos vízminőségi adatszolgáltatási rend-
szer bevezetésének jelenlegi helyzetéről is.

A további előadások egy részében a szakemberek megosztot-
ták a mindennapi laboratóriumi rutinfeladatok elvégzése közben 
szerzett speciális tapasztalataikat, megkönnyítve ezzel a többiek 
munkáját.	Nagy	hangsúlyt	kapott	egy	újfajta	táptalajt	alkalmazó	
mikrobiológiai szabvánnyal kapcsolatosan a gyakorlatban várha-
tó nehézségek bemutatása is.

Másrészt szó volt a laboratóriumok életében talán kevéssé hang-
súlyos területekről, a munkavédelemről, a mintavétel dokumentálá-
sát segítő informatikai fejlesztésről, valamint a laboratóriumi belső 
ellenőrzés során használt statisztikai elemzésekről. Érdekességként 
meghallgathattunk egy előadást a mintavételi csapokból kioldódó 
fémszennyezések problémájáról is.

2015.	május	12-13-án	került	megrendezésre	a	MaVíz	XXI.	Labora-
tóriumi	Értekezlete,	amelyet	 idén	a	PANNON-VÍZ	Zrt.	közreműkö-
désével Győrben tartottak meg. A rendezvényen az ország víziköz-
mű-szolgáltatóitól	 összesen	 94	 szakember	 vett	 részt,	 valamint	 a	
vízipari	tagozat	is	képviseltette	magát	13	résztvevővel.	

Az	eseményt	Nagy	Edit,	a	MaVíz	főtitkárasszonya	nyitotta	meg,	
majd	 Tőke	 László,	 a	 PANNON-VÍZ	 Zrt.	 elnök-vezérigazgatója	 kö-
szöntötte az egybegyűlteket, és bemutatta a győri vízellátás törté-
netét a kezdetektől napjainkig.

A kétnapos rendezvényen összesen 11 színvonalas előadást 
hallgathattak meg a résztvevők. A jogszabályi környezet tervezett 
változásáról Dr. Vargha Márta, az OKK osztályvezetője beszélt. A 
201/2001. Kormányrendelet változásával kapcsolatban elmond-
ta, hogy EU-s irányelvek átvételével a szolgáltatóknak bővíteniük 
kell a vizsgálati gyakoriságot a radioaktivitásra vonatkozóan, ami 

laBoratóriumi értekezlet

orszáGos inFormatikai konFerenCia szeGeden
Május 19-20-án 17. alkalommal került meg-
rendezésre a MaVíz Országos Informatikai 
Konferenciája, ezúttal a napfény városában, 
Szegeden. A konferencia első napjának 
szakmai programja az adattárházakról, in-
formációbiztonsági kérdésekről és a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal Központi Adatbefogadó Rendsze-
rét (MEKH KAR rendszer) érintő aktualitá-

sokról,  f ejlesztésekről szólt. Szabadidős 
program keretében városnéző kisvonatból 
megtekinthettük a város rejtett szépségeit 
is, majd a Szent István téri víztorony tete-
jéről gyönyörködhettünk az elénk táruló 
panorámában. Kihasználva az újjászületett 
víztorony egyedülálló akusztikáját, megle-
petésként	Pély	Barna	és	Almási	Enikő	adott	
fergeteges hangulatú koncertet.

A második nap előadásainak mottója a 
számlázási rendszerek közelgő felülvizsgá-
lati auditja volt. Előadások, konkrét meg-
oldási javaslatok hangzottak el a legtöb-
bünknél előforduló maradványkockázatok 
elhárításával kapcsolatosan. 

Az idei informatikai konferencia szak-
mailag rendkívül hasznos, színes progra-
mokban gazdag, jó hangulatú volt.

SZABADICS Zrt., Zalakaros
A kivitelező cég fő tevékenységi köre: ivó- és 
szennyvízvezetékek építése, csapadékvíz-el-
vezetés, barnamezős és városi területek reha-
bilitációja, épületbontás, lőszer- és kármen-
tesítés, parképítés, útépítés, bármilyen vízi 
létesítmény kivitelezése.

HW STÚDIÓ Kft., Kecskemét
A kivitelező cég fő tevékenységi köre: ivó- és 
szennyvízvezetékek építése, csapadékvíz-el-
vezetés, barnamezős és városi területek reha-
bilitációja, épületbontás, lőszer- és kármen-
tesítés, parképítés, útépítés, bármilyen vízi 
létesítmény kivitelezése.

EASTRON Kereskedelmi és 
Fejlesztő Ügynökség Kft., Budapest
Az	1994-ben	alakult	cég	erőssége	a	program-
alkotás. Szakterület: intelligens elektronikus 
ügyfélirányítás, elektronikus kormányzati és 
önkormányzati megoldások, SCADA-rendszer, 
projekttámogatás, személyre szabott rend-
szertámogatás, rendszerfelügyelet. 

TECHNO-WATO 
Kereskedőház Kft., Budapest
Az 1989-ben alakult magyar tulajdonú vál-
lalkozás fő tevékenységi köre: speciális épí-
tőanyagok fejlesztése, gyártása és értékesíté-
se, szakértés-szaktanácsadás, betonfelületek 
hibáinak javítása, vízzárás-biztosítás, Duna 
Level System csatornafedél-kialakítás, vízi-
közműves műtárgyak építéséhez, javításához 
anyagbiztosítás.

TERRA Hungária Építőgép Kft., 
Budapest
A Közép- és Kelet Európa 12 országában mű-
ködő cégcsoport két fő tevékenysége: épí-
tőipari gépek, valamint oldalvillás és tereptar-
goncák fejlesztése, gyártása, értékesítése. Fő 
profilja:	JCB	gépek	forgalmazása,	szervizelése.	
Magyarországi telephelyek: Szigetszentmik-
lós,	 Szombathely,	 Nyíregyháza,	 Szeged,	 Pécs.	
A cég 1999-ben alakult.

Bally Holding Trust Kft., Budapest
A 2011-ben alapított fiatal vállalkozás fő 
profilja: mérnöki tevékenység, műszaki vizs-
gálat, elemzés, építészmérnöki tevékenység, 
ingatlankezelés, ivóvíztermelés és szenny-
vízkezelés fejlesztéseivel kapcsolatos tanács-
adás. KEOP- és KEHOP-pályázatok kidolgozása, 
követése.
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Újdonságok  

Golyós visszacsapószelep  
2” belső menetes kivitelben

SYNO2000  
csőkötés

Tömlőszelepek 

Csapózárak és visszacsapószelepek

Combiflex 
Sokoldalúan variálható 
csomópont Monoblock altalaji 

tűzcsap

Optifil 
Automata visszaöblítéses 
szűrő

E1 tolózár




