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•	 A	 termelt	és	 szolgáltatott	 vizek	gázmentesítéséről	 szóló	12/1997.	 (VIII.	
29.) sz. KHVM-rendelet módosításának érdekében előkészítő anyag ké-
szítése.

•	 A	 tűzcsapok	 ellenőrzési	 rendjével	 és	 kitáblázásával	 kapcsolatos	 előírá-
sok észszerűsítésének érdekében előkészítő anyag készítése és ezen ta-
nulmány alapján az OKF-fel konzultáció.

•	 A	 16/2016.	 BM-rendeletbe	 foglalt,	 a	 különböző	 képzési	 szintekkel	 be-
tölthető feladatkörök értékelése és a rendelet módosítása (kedvezően 
megtörtént).

•	 Átfogó	ágazati	adatszolgáltatás	alapján	költségbecslés	készítése	az	ivó-
vízben található szervetlenarzénhatárérték-szigorítás lehetőségének 
vizsgálata okán.

•	 Bekötési	vízmérők	hitelesítési	 ideje	és	cseréje	az	új	jogszabályok	tükré-
ben. Szakmai nap szervezése.

•	 A	 szennyvíziszap	 mezőgazdasági	 hasznosítása,	 jogszabály-módosítás	
előkészítése.
•	 A	 vízveszteség-csökkentés	 és	 a	 nem	 értékesí-

tett ivóvíz összetételének vizsgálata.
•	 A	házi	szennyvízbeemelők	státuszának	vizsgá-

lata a megváltozott Vhr. tükrében, különös te-
kintettel a házi szennyvízbeemelők villamose-
nergia-ellátásával kapcsolatban (MaVíz-ajánlás 
készült).

•	 Mechanikus	 csőtisztítási	 technológiák	 vizsgá-
lata és a csőtisztítás szerepe a vízminőség-javí-
tó programokban (MaVíz-ajánlás készül). 

•	 E-közművel	 kapcsolatos	 kérdések	 a	 víziköz-
mű-szakmában, szakmai nap szervezése.

•	 Vízipari	felkérésre	ad	hoc	bizottság	összeállítá-
sa a Jogi Bizottsággal közösen az Építési termé-
kek / Teljesítménynyilatkozatok problémaköré-
vel kapcsolatban.

Az ezen bizottságokban, munkacsoportokban 
végzett sikeres munka a Műszaki Bizottság tag-
jainak lelkes és precíz munkájának köszönhető.

Az ajánlások elérhetők a MaVíz honlapján 
(a tagszervezeti zárt  részen): http://www.maviz.
org/dokumentumtar/ajánlások

radács attila
Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgató, 
a MAVÍZ Műszaki Bizottság elnöke

A szakmai javaslatok összeállítása érdekében 
az elmúlt évben is számos esetben vettünk 
részt jogszabály-módosítást, -véleményezést 
kialakító ad hoc munkacsoportokban. Újonnan megjelenő jogszabá-
lyokról, ágazatot érintő kötelezettségekről szóló, szükség szerinti tájé-
koztatók/ismertetők összeállításában is részt vettünk. Nem elhanyagol-
ható az a feladat sem, amit az ágazatot érintő minisztériumi/hatósági 
megkeresésekre adandó válasz, illetve szakmai állásfoglalásokban való 
részvétel tesz ki, szinte heti rendszerességgel. Az ágazatot érintő, a 
szakterületünkön felmerülő problémák esetén a véleményalkotás, a 
megoldási javaslatok kidolgozása érdekében kisebb, hatékonyan mű-
ködő ad hoc bizottságokat állítunk fel az egyes szakterületek jeles szak-
embereiből.

Tagszervezeteink részére folyamatosan állítunk össze tájékoztatókat, 
szakmai cikkeket vagy egyéb kommunikációs anyagokat.

Folyamatosan ismétlődő feladatot ad a bizottságot érintő Ma-
Víz-rendezvények, szakmai napok tartalmának összeállítása.

A bizottság szakterületét érintő, szakmai tartalmú tanulmányok 
kidolgozása a Műszaki Bizottság klasszikus 
feladata a MaVíz megalakulása óta. Az elmúlt 
évben az alábbi témakörök kidolgozása volt a 
feladatunk:

•	 A	 vízügyi	 igazgatóságoknak	 fizetendő	 me-
derhasználati díjak csökkentése, illetve meg-
szüntetése érdekében szakmai konzultáció az 
OVF-fel.

•	 A	 Gördülő	 Fejlesztési	Terv	 (GFT)	 gyakorlati	 ta-
pasztalatainak összefoglalása a jó szakmai gya-
korlat kialakítása érdekében.

•	 Csapadékvíz-elvezetési	koncepció	kidolgozása	
és a lefolyásszabályozás aktuális kérdéseinek 
vizsgálata a megváltozott környezeti viszonyok 
figyelembevételével.

•	 Egyedi	kis	szennyvíztisztítók	alkalmazhatósága,	
szakmai állásfoglalás, MaVíz-ajánlás kialakítása 
ezen kérdéskörben.

•	 Szennyvíziszap-kezeléssel	 és	 a	 biogáz-hasz-
nosítással kapcsolatos víziközmű-határ meg-
állapítása – koncepció kidolgozása ad hoc 
munkacsoport keretében a Gazdasági és a Jogi 
Bizottsággal közösen.

BeszÁMOló A MAVÍz 
MŰszAkI BIzOttsÁg elMúlt 
éVI MunkÁjÁRól

A Műszaki Bizottság munkáját már több éve 
meghatározza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és 
annak végrehajtási utasításával kapcsolatos, valamint az 
ezek módosításával összefüggő feladatok ellátása. 

Viztorony gyerek szemmel (készítette MR)




