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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
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a közszférás jogviszonyban történő, nyugdíj melletti foglalkoztatás csak 
előzetes kormányzati engedéllyel lehetséges, s ha ezt meg is kapná, akkor 
is le kellene mondania a nyugdíjáról mindaddig, amíg illetményre nem 
lesz jogosult. Ezt a tilalmat már célszerű lenne feloldani. A közérdekű 
nyugdíjas-szövetkezet erre is megoldást adhat, hiszen a knysz-tagság nem 
minősül közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonynak, de még 
munkaviszonynak, sőt bizonyos feltételek mellett keresőtevékenységnek 
sem, így elvileg nem állhat fenn az alkalmazási tilalom ilyen esetekben. A 
nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek (kormányzati közlés 
szerint már 190 ezer nő vette igénybe ezt a kedvezményes nyugdíjazási 
lehetőséget) sok esetben azért nem vállalnak teljes értékű munkát a nyug-
díjuk mellett, mert az ilyen, nyugdíj melletti munkavégzéssel szerezhető 
keresetnek éves keretösszeg szab felső határt. Azok a hölgyek, akiket jól 
fizető munka várhatna – például a hiányszakmákban szükséges speciális 
szakképzettségük és kincset érő tapasztalati tőkéjük alapján – gyakran nem 
vállalják el a munkát, mert nyilván nem akarják veszélyeztetni a kedvezmé-
nyes nyugdíjukat, és a minimálbér másfélszerese mint havi kereseti maxi-
mum nem elég meggyőző érv e megfontolás legyőzésére. Az érintett hölgy 
knysz-tagként mindenféle kereseti korlátozás alól mentesül, hiszen a sze-
mélyes közreműködése ellenértékeként kapott díja nem minősül nyugdíj-
járulék-alapot képező keresetnek. Így a kedvezményes nyugdíját is felveheti, 
függetlenül attól, hogy mennyit keres a szövetkezetben.  Az új szövetkezeti 
forma tehát rendkívül előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind 
a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet, mind a nyugdíjas knysz-tag, mind a 
szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a nyugdíjas knysz-tagot fog-
lalkoztató munkáltatók számára. Az említett adó- és járulékmentességek 
mellett a szövetkezet nyugdíjas tagjai részére különösen előnyös juttatási 
formát is lehetővé tesz az új törvény melléklete, amely rendkívül kedve-
zően módosítja a személyijövedelemadó-törvény adómentes juttatásokra 
vonatkozó rendelkezéseit. E rendelkezés alapján a nyugdíjas knysz-tag a 
személyes közreműködése ellenértékeként teljesen adó- és járulékmente-
sen kaphat a mindenkori minimálbér erejéig élelmiszert, valamint a szövet-
kezet által előállított javakat (ha van ilyen), továbbá Erzsébet-utalványt (ez 
utóbbit legfeljebb a minimálbér negyedét meg nem haladó mértékben).

Ha a knysz közösségi alapjában lesz elég pénz, onnan a szövetkezeti 
alapszabály rendelkezéseivel összhangban támogatásként vagy segély-
ként a knysz-tag vagy családtagja a minimálbér erejéig további élelmi-
szer-juttatást, illetve Erzsébet-utalványt kaphat. 

A szövetkezet megalakulása óta több víziközmű-vállalattal felvettük 
már a kapcsolatot, komoly érdeklődés mutatkozik a munkaerőhiány szö-
vetkezeti formában történő enyhítése iránt. A szerződéseket rugalmasan, 
egyedileg kezeljük, a jogszabályok adta lehetőségeken belül igyekszünk 
alkalmazkodni az egyedi céges igényekhez. 

káliföldfémekre vonatkozó akkumulációs hatékonysága, ami a kivont 
fémek és a giliszták további hasznosítása tárgyában egyelőre még kuta-
tásokat tesz szükségessé.

•	 Az	egyesített	csatornarendszerek	túlfolyóira	telepített	gyökérzónás	tisz-
títómezők méretezési kérdései az Orage szoftver használatával.

Összességében elmondható, hogy a résztvevők színvonalas előadásokat 
hallgathattak meg. A prezentációk aktuális problémákat és megoldási lehe-
tőségeket ismertettek. Fontos annak kiemelése, hogy a folyamatos informá-
ciócsere, továbbá a különböző szakterületek kommunikációja és együttes 
munkája elengedhetetlen a szakma hatékony működéséhez és fejlődéséhez.

kabai tibor ügyvezető elnök, Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
török lászló tanácsadó

2018. január 17-én megalakult a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezet, az alapító szándékai szerint a vízügyi ágazat nyugdíjas-szövetkeze-
te. Az alapítást támogatta a VKDSZ és a Bizalom Nyugdíjpénztár is, vala-
mint a MaVíz elnöksége is támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

A KSH adatbázisa szerint jelenleg 960 ezer olyan ember él Magyaror-
szágon, akinek az életkora 63 és 70 év közé esik, közülük 64 és 68 éves kor 
közötti nyugdíjas 616 ezer fő. Ők lehetnek leginkább érdekeltek a nyugdíj 
melletti munkavégzésben a közel 200 ezer olyan hölgy mellett, aki a nők 
kedvezményes nyugdíjában részesül. A lehetséges nyugdíjas munkaválla-
lói bázis tehát nagyon széles, miközben a munkaerőhiány egyre égetőbb 

– a vízügyi ágazatban is.  A tapasztalat az, hogy a nyugdíjasok egyedül nem 
képesek a munkaerőpiaci kereslet és a nyugdíjas munkavállalói kínálat 
összehangolására. Erre jött létre a nyugdíjas-szövetkezet, ha megfelelően 
sok munkáltatóval tud szerződni, és megfelelően sok nyugdíjas-szövetke-
zeti tagot tud toborozni. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet (knysz) spe-
ciális munkaerő-kölcsönzőként működhet, a dolgozni kívánó nyugdíjasok 
és a nyugdíjasokat alkalmazni kívánó munkáltatók közötti hatékony köz-
vetítő szervezetként. A knysz nyugdíjas tagjának díjazását gyakorlatilag 
semmilyen közteher nem terheli az szja-n kívül, de az szja alól is mente-
sülni lehet a mindenkori minimálbér erejéig.

2019-től a nyugdíjas foglalkoztatottat munkaviszonyban tovább fog-
lalkoztató munkáltatót is megilletik a kedvezmények, azaz nem kell a bér 
után a járulékokat megfizetni, s a nyugdíjas itt is csak az szja-t fizeti.

A nyugdíjast knysz-tagként foglalkoztató munkáltató a szövetkezettel 
kötött megállapodása alapján a knysz részére fizet a szövetkezet szám-
lája ellenében szolgáltatási díjat. Tehát nem bért. (A nyugdíjas taggal a 
knysz számol el a tag személyes közreműködése arányában.) A munkál-
tatónak sem betegszabadságot, sem szabadságot, sem munkaszüneti na-
pokat nem kell fizetnie a szövetkezeti tagok után. Ha nincs megelégedve 
a knysz-tag munkavállaló tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, 
hogy „cserét” kér, nem kell bajlódnia a jogviszony megszüntetésével (ami 
például munkaviszony esetén hosszadalmas és költséges procedúra a 
munkáltató számára). A munkáltató csak a ledolgozott óráknak megfelelő 
díjazást köteles fizetni. A foglalkoztatót a szolgáltatási díj kapcsán áfafize-
tési kötelezettség terheli ugyan (a fordított áfázás szabályainak megfele-
lően), de ennek mértéke össze sem hasonlítható a munkabérre rakódó és 
a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terhek összegével.

Ha a dolgozni vágyó nyugdíjas a közszférában szeretne munkát vál-
lalni, például azért, mert aktív korában közalkalmazott vagy közszolgálati 
tisztviselő volt, egész hegyvonulatnyi akadály gátolhatja ebben: egyrészt 

•	 A	 Körös-vidéki	 települések	 szennyvízelvezetésének	 és	 -tisztításának	
példáján keresztül a vízminőségi hossz-szelvény fontossága és az általa 
levonható következtetések kerültek bemutatásra.

•	 Az	Észak-pesti	Szennyvíztisztító	Telep	üzemeltetési	kérdéseivel	két	előa-
dás is foglalkozott. Bemutatásra került a technológiák monitorozásának 
és optimalizálásának szerepe, egyrészt a fonalasodás leküzdése, más-
részt pedig az iszapvíztelenítő centrifugák minél hatékonyabb működ-
tetésének témakörében is.

•	 Nehézfémek	 eltávolítása	 a	 szennyvizekből,	 kiemelten	 a	 jelenleg	még	
csak kutatási fázisban lévő, de sokat ígérő adszorpciós eljárás.

•	 A	 vermikomposztálás	 során	 alkalmazott	 trágyagiliszták	 fémekre	 és	 al-

megalakult a vízFolyam közérdekű nyugdíjas szövetkezet
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