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Munkatervünk része volt a szakterületeken felmerült problémákra vo-
natkozóan megoldási javaslatok, tájékoztatók kidolgozása és közreadása 
a tagszervezetek felé. 2016-ban tematikus munkacsoport alakult a vízben 
lévő szénhidrogén-szennyeződések mérési módszertanának kidolgozásá-
ra. Az elkészült szakmai ajánlást elküldtük a laboratóriumok részére.

A XXIII. Országos Laboratóriumi Víziközmű-értekezlet szakmai prog-
ramjának összeállítása is a feladataink között szerepelt. Az értekezlet 
Mátraházán az ÉRV Zrt.-vel közös rendezésben zajlott. A konferencia fő 
témakörei a következők voltak: a NAH eljárásrendjében történő változá-
sok, a 201/2001-es kormányrendelet változásai, a magyarországi ivóvizek 
arzéntartalmáról készült felmérés ismertetése, valamint a Clostridium és 
Pseudomonas Aeruginosa új szabvány szerinti meghatározása. A radio-
nukleotidok mérése, ami új követelményként szerepel, és a detergensek 
mérési módszerének ismertetése is a témák között volt.

A munkatervben megfogalmazott Laboratóriumi szakemberek okta-
tása és képzési tematika összeállítása projektre a 2017. évben nem került 
sor, a gyakorlatban azonban egyre jobban működik a tagszervezetek la-
boratóriumai közötti tapasztalatcsere és tudásmegosztás.

A 2018-as év kihívásai hasonlóak a 2017-es évéihez. A folyamatos 
törvényi változások, illetve a mérési követelmények megvalósítása – mint 
például az új növényvédőszer-lista vagy a radionukleotidok mérése – egy-
re nagyobb terhet ró a laboratóriumok vezetőire, kollégáira. Az utánpót-
lás-nevelés, illetve -felvétel is komoly probléma, amellyel nap mint nap 
meg kell küzdenünk, egyre inkább érezzük ennek a súlyát is a vállunkon. 
A Laboratóriumi Bizottság tagjainak aktivitása mindezek ellenére kiemel-
kedő, amit ezúton is köszönök minden kollégámnak!

lehetővé teszi az irányelv, hogy a vízszolgáltatók bizonyos paraméterek 
vizsgálatát elhagyják. A rendelet alapvetően nem választja szét a felszí-
ni vízkivételre és a védett vízbázisokra vonatkozó tényleges minőségi 
különbségeket. Azonban itt is megjelenik a nemzeti hatóság szerepe, 
hiszen ők döntik el ennek lehetőségét tagállamonként. 

Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi gyakorlatunkban használt koc-
kázatértékelési módszerek (Vízbiztonsági tervek ISO 220000) elegendő-
ek-e a nemzeti hatóság számára, avagy újabb elemzési kötelezettséget, 
illetve új kritériumok szerinti kockázatelemzést vezetnek be. 

Right2water
„Right2Water”: A rendeletben hangsúlyosan megjelenik „az emberi fo-
gyasztásra szánt vízhez való hozzáférés joga”. Itt a fejezetben felmerül 
a szociális díjszabás fogalma a hátrányos helyzetű népcsoportok szá-
mára, illetve a hozzáférés biztosítása létesítményekben. Kérdés, hogy a 
 nemzeti szabályozás hogyan kíván ennek megfelelni, milyen kötelezett-
séget akar a szolgáltatókra hárítani.

Nyilvános információk köre
A nyilvánosság számára online rendelkezésre bocsátandó információk: 
A rendelettervezet IV. melléklete olyan részletes információhalmazt ad 

A Laboratóriumi Bizottság 2017 májusától ismét 30 fővel és 8 operatív 
vezetőségi taggal végezte tevékenységét. A bizottság 4 alkalommal ülé-
sezett, és egy alkalommal tartottunk operatív vezetőségi ülést. A laborató-
riumi bizottság 2017. évre kitűzött feladatai között szerepelt a jogszabály-
tervezetek, jogszabályok véleményezése is. A MaVíz Műszaki Bizottságával 
közösen az alábbi rendeletek véleményezésében vettünk részt:

– a 58/2013 (II.27.) kormányrendelet módosítása
– a 16/2016.BM (IV.12.) rendelet módosítása

Az OKI kérésére részt vett a bizottság a 201/2001 (X.25.) kormányren-
delet új EU-irányelvek szerinti módosítását is tartalmazó jogszabályterve-
zet véleményezésében is. Az ágazatot érintő témákban a MaVíz hatósági 
vagy minisztériumi megkeresése alapján a szakmai állásfoglalások kidol-
gozásában való részvétel is a kitűzött feladataink között szerepelt.

2017-ben felkérést kaptunk az Országos Közegészségügyi Intézettől 
(OKI) a lakosság ivóvíz-eredetű ólomexpozíciójának felmérésre szolgáló 
EFOP-1.8.0.-VEKOP-17-000001-2017 C.I. projektrészben való részvételre. 
Itt szakmai tapasztalatokkal és adatszolgáltatással támogattuk a projek-
tterv felépítését. Az OKI felkérésére közreműködünk a „Geológiai eredetű 
fémek és elemek előfordulásának és koncentrációjának elemzése vala-
mennyi hazai ivóvízellátó rendszerben” című vizsgálatban is, itt mintavé-
telekkel támogattuk az intézetet és az érdemi munkavégzést.

Laboratóriumi bizottsági ülés keretében vitattuk meg és fogalmaz-
tuk meg javaslatainkat az EMMI által véleményezésre megküldött új 
 peszticidlistáról, amely a 201/2001. kormányrendelet által hivatkozott 
vizsgálandó növényvédőszer-komponenskört érinti.

maJor éVa a MaVíz Laboratóriumi Bizottságának elnöke

Az Európai Parlament és a Tanács 98/83/EK sz., az emberi fogyasztásra 
szánt víz minőségéről szóló irányelvének módosítása fontos téma több 
szervezet és hatóság számára, de kiemelten a víziközmű-szolgáltatók szá-
mára is. Eddig ez már többször került szóba a Vízmű Panoráma hasábjain 
is. Most egy rövid összefoglalót olvashatnak a módosítás főbb pontjairól, 
azok hatásairól. A módosítási javaslat jelenleg a tagországok szakmai ha-
tóságai és minisztériumai véleményezésére vár, a MaVíz Laboratóriumi 
Bizottsága is szakmai egyeztetést folytatott az OKI-val 2018. 02. 21-én.

a rendelet új elemei a következők
Nemzeti jogkör hangsúlyozása
Ad egyfajta rugalmasságot a tagállamoknak, hogy milyen konkrét in-
tézkedéseket kívánnak meghozni. Itt jelentős szerepe lesz a nemzeti 
hatóságoknak, hogy az irányelv javaslatait milyen mértékben kívánják 
delegálni a szolgáltatóknak.

Kockázatalapú megközelítés
Az irányelv folyamatosan megemlíti a kockázatalapú megközelítést víz-
bázisok és hálózati pontok esetén. A kockázatértékelés eredményeként 

a laboratóriumi bizottság
elmúlt évi tevékenysége

98/83 ek irányelv tervezett módosításai

maJor éVa 
a MaVíz Laboratóriumi 
Bizottságának elnöke
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meg, amelynek rendszeres karbantartása külön infrastruktúrát igényel 
(pl. adatközlések gyakorisága), annak ellenére, hogy minden szolgáltató 
részletes információkkal már ellátja a weboldalain keresztül a fogyasztó-
kat. Itt olyan paraméterek megadásáról is említést tesz a tervezet, me-
lyek mérése nem előírt a rendelettervezetben.

Mintavételi gyakoriság változása
Mintavételi gyakoriságok változása: A direktívában megadott mintavé-
teli javaslat nehezen értelmezhető, nem kidolgozott, gyakorlatilag min-
den paraméterkategóriában többszörös vizsgálati gyakoriság lép fel az 
eddigi előírásokhoz képest. A direktíva I. mellékletének B. részében ta-
lálható paraméterek >10 000 m3/nap feletti rendszereknél való 365 db/
év vizsgálata gyakorlatilag kivitelezhetetlen, illetve a kisebb vízművek 
esetén előírt igen nagy gyakoriság sem végrehajtható. 

újonnan bevezetésre kerülő paraméterek 
és határérték-változások
Szomatikus colifágok vizsgálata: Természetes és mesterséges fürdővizek-
nél mutatták ki, hogy a szomatikus colifágok jelenléte jó előrejelzést ad-
hat a humán és patogén vírusok jelenlétére, de ez ivóvíz esetében nem 
bizonyított.
Zavarosság határértékváltozással: <1 NTU határérték. A direktíva napi 
mérést, illetve online mérést ír elő.
Bétaösztradiol (50-28-2, gyógyszermaradvány): Vizsgálatuk rutinszerűen 
javasolt. A WHO jelentése szerint a néhány ország ivóvizében kis kon-
centrációban jelen lévő gyógyszermaradványok nem jelenthetnek olyan 
észrevehető egészségügyi kockázatot, amely további lépéseket tenne 
szükségessé. A felmérésben az emberi használatú, illetve állatorvosi 
gyógyszerek hatóanyagait is vizsgálták.
Nonilfenol, BiszfenolA: Vizsgálatuk rutinszerűen javasolt. Mint endokrin 
rendszert károsító anyagok, ahogy a tervezet is leírja, főleg a vízi élővi-
lágra és nem az emlősökre, illetve az emberekre veszélyesek. 
Klorát és klorit (klórozási melléktermékek): Vizsgálatuk rutinszerűen javasolt. 
Haloecetsavak (klórozási melléktermékek): Vizsgálatuk rutinszerűen java-
solt. Szakmai indoklás nélkül került be a direktívába. 

MicrocystinLR (algatoxin): Vizsgálatuk rutinszerűen javasolt. A mérésnek 
ott van létjogosultsága, ahol felszíni vízkivétel történik vízvirágzásra haj-
lamos víztestből.
PFASs (per és polifluoroalkylok): Vizsgálatuk rutinszerűen javasolt. Ipari 
pontszerű szennyeződésekből adódhat, ahogy a direktíva is említi, nem 
érthető, miért kerül be az állandóan mérendő paraméterek listájába.
Urán mint új paraméter határértékkel: Kérdés, hogy az urán mint önálló 
mérendő paraméter ellenőrzése helyettesíti-e az EUROATOM-rendelet 
szerint előírt trícium-, radon- és indikatív dózis mérését, melyet bevezet-
tek a magyar szabályozásba, vagy pedig ezenfelül pluszként mérendő?
Legionella vizsgálata: Legionellavizsgálat „házi elosztási” rendszerekben. 
Eddig nem vizsgáltuk szolgáltatott vízből, így a jelenleg még nem ismert 
mintaszámtól függően költségvonzata van. Ezenkívül a határérték feletti 
Legionella-szám esetén Legionella pneumophila kimutatása szükséges 
(ismételt mintavétel), és szerológiai megerősítő vizsgálatot is kell végezni, 
a megfelelő reagens beszerzése szükséges (költséges + bonyolítja a vizs-
gálatot). A vizsgálat gyakorisága és szükségessége nem egyértelmű.

Az új paraméterek rendszeres mérésének bevezetése műszer- és 
üzemeltetési költségeken felül plusz-humánerőforrást igényel. Ameny-
nyiben az akkreditált mérés az új paraméterekre vonatkozóan is előírás 
lesz, ezek bevezetése további pluszerőforrást és időt igényel majd.

a who javaslatainak kezelése
A WHO javaslatait a direktívaalkotók több helyen is felülbírálják:
•	 Határérték-növelési	javaslat	volt:	antimon,	bór,	szelén	esetén.	
•	 Mint	új	paramétert	bevették	volna,	de	kevésbé	szigorú	határértékkel	a	

kloritot és a klorátot. 
•	 Törölték	volna	mint	vizsgálati	paramétert:	a	higanyt,	a	PAH-okat,	a	ciani-

dot, a benzolt, az 1,2 diklóretánt. 
•	 Nem	szigorított	volna	a	WHO	az	ólom	és	króm	esetén.	
•	 Az	endokrin	vegyületek	vizsgálatba	vételét	nem	 javasolták	bizonyíték	

hiányában. Mindezeket figyelmen kívül hagyva az irányelv-módosítási 
javaslatba bevették. 

Jelenleg folyik a tagországok és az egyes nemzeti hatóságok, minisztériu-
mok közötti véleményeztetés. A rendelet várhatóan 2019 elején lép életbe.

Az egyes előadások az MHT honlapján is elérhetők lesznek, de né-
hánnyal ezen lap hasábjain is találkozhat majd a Tisztelt Olvasó.

Az alábbiakban a Vízellátás, ivóvizek biztonsági kérdései című és a 
Csatornázás, Szennyvízelvezetés és -tisztítás szekció előadásairól kaphat-
nak rövid összefoglalót. Előbbi szekcióból talán három téma emelendő ki 
újdonsága miatt. Reszl Árpád: „GAC-konzerválás a gyakorlatban” munkája 
az aktívszén-regenerálás egy hazai megoldását ismertette. Somodi Fe-
renc: „A fertőtlenítés új útjai” c. előadása a Bakonykarszt Zrt. egy eddig Ma-
gyarországon még nem alkalmazott hipoklorit-előállító berendezés alkal-
mazásáról számolt be. Salamon Endre „Elektroklórozó  teljesítményének 
vizsgálata” c. munkája a bajai modellkísérleteket ismertette. 

A „szennyvizes” szekcióban az alábbi témakörökbe nyerhetett mé-
lyebb betekintést a hallgatóság:
•	 A	 vákuumos	 szennyvízelvezetés	 előnyei,	 jellemzői.	 Zökkenőmentes	

üzemeltetése fegyelmezett szanitációs kultúrát igényel. Relatív alacsony 
 beruházási igénye miatt Afrikában egyre elterjedtebb.

•	 Térinformatikai	nyilvántartások	előnyei,	kiemelve,	hogy	a	nyilvántartás	
megteremtése még csak az első lépés a „Smart City” felé.

•	 A	Közép-Duna-völgyi	Vízügyi	Igazgatóság	előadása	az	igazgatóság	és	a	
csatornahálózatokat és a szennyvíztisztító telepeket üzemeltetők mun-
kájának összefüggéseire hívta fel a figyelmet. 

gampel tamás MHT főtitkár
kassai zsóFia FCSM Zrt. 
Várszegi csaba MaVíz-tanácsadó

A Magyar Hidrológiai Társaság 2018. július 4. és 6. között tartotta talán 
legnagyobb éves rendezvényét, az Országos Vándorgyűlést Gyulán.

A köszöntések népes sorát követően rendkívül érdekes volt Körösi 
Csaba és Szöllősi-Nagy András közös előadása: Sorsfordító a fejlődésben; 
válaszút előtt a világ: feladatok és lehetőségek a magyar vízgazdálkodás 
számára. A két előadó a globális világ körülményei és várható változásai 
tükrében ecsetelte a hazánk előtt álló feladatokat. Ezt követően a ván-
dorgyűlés közel 400 regisztrált résztvevője a vízügy minden ágával kap-
csolatban, 12 szekcióban összesen 145 előadást hallgathatott meg. Ezek 
között voltak a víziközmű-szolgáltatást közvetlenebben érintő szekciók is 
 (Fenntartható fejlődési célok – SDG-k és a hazai vízgazdálkodás szekció, 
Vízellátás, ivóvizek biztonsági kérdései szekció, Csatornázás, szennyvízel-
vezetés és -tisztítás szekció, Vízügyi beruházások tapasztalatai szekció).

mht-vándorgyűlés


