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A	Magyar	Víziközmű	Szövetség	2018.	május	8-9-én	tartotta	XXIV.	Labo-
ratóriumi Értekezletét Szolnokon. A konferencia szak-mai programja két 
napig tartott, mely során színvonalas szakmai előadásokat hallhattak és 
korszerű létesítményeket látogathattak meg az érdeklődők, akik közel 
százan voltak.

A radionuklidok jelentőségének bemutatására hívtuk meg Szabó 
Gyulát,	az	OKI	Lakossági	és	Környezeti	Sugáregészségügyi	Osztályának	
vezetőjét, továbbá Süveges Miklóst, a Hydrosys Kft. ügyvezetőjét, hogy 
bemutassák a radionuklidokra vonatkozó mérések elmúlt évek során 
kialakult tapasztalatait. Az iszapszerkezet-vizsgálat automatizálása és 
laboratóriumi kísérletekben bemutatott alkalmazása is terítékre került a 
DMRV Zrt., a BME és a MarronePower Kft. szakemberei, Nagy-Göde Péter, 
Dr. Bakos Vince és Barna Zoltán közös előadásában. Szó esett a glifozát 
környezetvédelmi jelentőségéről: hatása környezetünkre és alkalmazá-
sának története Dr. Szigeti Tamás, a Wessling Hungary Kft. munkatársá-
nak tolmácsolásában vált áttekinthetőbbé. A Nemzeti Akkreditáló Ható-
ság	munkatársa,	Dr.	Vékes	Erika	az	új	ISO/IEC	17025	szabvány	és	egyéb	
előírások változásainak várható következményeiről tartott prezentációt, 
majd a laboratóriumi munkatársak személyre, illetve laboratóriumra 
szabott értelmezéseiben is segítséget nyújtott. A laboratóriumokat érin-

tő	jogszabályi	környezet	fejlődéséről	az	OKI	munkatársai	számoltak	be,	
Róka Eszter a Legionellára vonatkozó előírásokról, míg Bufa-Dőrr Zsu-
zsanna a lakosság ivóvíz-eredetű ólomexpozíciójának helyzetéről. Dr 
Vargha Márta a 98/83/EK-direktíva-tervezet bevezetését követően al-
kalmazandó gyakorlatokat foglalta össze egy már a felülvizsgálati szem-
pontokat is kiemelő beszámolóban. A hálózati nitrifikációs folyamatok 
kordában tartásáról és megakadályozásának lehetőségeiről több eset-
tanulmányt is hallhattunk Kóczián Zoltán, a Nyírségvíz Zrt. és Petényi 
Zoltán, Borák Balázs, az Alföldvíz Zrt. dolgozói részéről.
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A konferencia – amelynek házigazdája az AQUA Szolgáltató Kft. volt – az 
idén két téma köré épült: az Európai Unió „új” adatvédelmi rendeletének, 
a GDPR-nak való megfelelés, valamint innovatív, ügyfélbarát informatikai 
megoldások.

A konferencián kilenc előadás hangzott el. A fő témák az új kihívá-
sokhoz kapcsolódóan a következők voltak: hogyan felelhetnek meg a 
cégek a GDPR-nak, milyen végrehajtandó előírások és buktatók lehetnek, 
milyen ágazatspecifikus megoldások létezhetnek az adatvédelmi tör-
vénynek való megfelelésben, illetve az elektronikus ügyintézés üzleti le-
hetőségei, az ügyfélelégedettség-mérés, valamint a cégkapu és a hivatali 
kapu használatával kapcsolatos kérdések.

A konferencia szakmai programja tematikusan lett összeállítva, az 
első napon GDPR-ral kapcsolatos előadásokat hallhattunk. A második 
napon a manapság szinte megkerülhetetlen, elektronikus ügyintézés-
sel kapcsolatos innovatív megoldások bemutatására került sor, valamint 
ekkor kapott helyet a cégkapu és hivatali kapu használatának kérdéseit 
és anomáliáit boncolgató előadás is. Az előadások többségét szektorbeli 
szakemberek tartották, gyakorlati példákat is bemutatva.
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A víziközmű-ágazat működésében kulcsfontosságú szerepet tölt be 
a HR, hiszen évek óta problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, 
a	 képzett	 munkaerő	 elvándorlása	 és	 a	 magas	 fluktuáció.	 Ezen	 kihívá-
sok megtárgyalása, a megoldási javaslatok megvitatása határozta meg 
a 2018. április 25-26-án megrendezett HR-konferencia programját is. A 
rendezvény szervezésében az idei évben a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. nyújtott segítséget. 

Berényi Konrád, az Online Marketing.hu Kft. vezető tanácsadója előa-
dást tartott a mai fiatalság elérésének lehetőségeiről, melyeknek nélkü-
lözhetetlen eleme a munkáltatók online jelenléte, valamint a munkál-
tatói brandépítés. A témafelvezető előadást követően a tagszervezetek 
képviselői számoltak be saját tapasztalataikról. 

Szűts	 Ildikó,	 az	 Országos	 Humánpolitikai	 Egyesület	 elnöke	 a	 már	
meglévő munkavállalók elkötelezettségének kialakításával kapcsolato-
san igyekezett támpontot, segítséget nyújtani a jelenlévőknek. 

A konferencia első napjának utolsó szakmai előadása rendhagyó mó-
don csoportos, interaktív tréning volt. Kardos József, a Kaluba Szolgáltató 
és Oktató Bt. szervezetfejlesztő trénere a HR-es munkatársak tartós mo-
tivációjának fenntartásáról beszélgetett a résztvevőkkel. A nap végén a 
Nagymaros–Visegrád közötti közműalagút meglátogatására került sor a 
DMRV Zrt. szervezésében. 

A konferencia második napján Fata László, a Cafeteria TREND Kft. ve-
zető tanácsadója adott ötleteket a béren kívüli juttatásokkal és a dolgo-
zói jólét kialakításával kapcsolatos egyéb eszközök vonatkozásában. 

Elfogadta meghívásunkat Köpeczi-Bócz Attila, a Magyar Kereskedel-
mi	 és	 Iparkamara	 Szakmakoordinációs	Osztályának	 osztályvezetője.	 Az	
ágazat és a kamara életében újabb együttműködési lehetőség nyílik, hi-
szen	az	MKIK	új,	szakképzést	népszerűsítő	kampányában	a	vállalatoknak	
is jelentős szerepet szánnak. 

A konferencia zárásaként Patkó Gergely, a Magyar Víziközmű Szövet-
ség munkatársa tartott bemutató előadást a nemzetközi HR-trendekkel 
összefüggésben. 
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