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1. 2019-ben az előző évekhez viszonyítva ke-
vesebb esetben, de foglalkoztunk jogsza-
bály-módosítási javaslatok előkészítésével, az 
alábbi esetekben:
• Mederhasználati díjak megszüntetésére tett erőfeszítések, 

jogszabály-változtatási javaslatok (harc az OVF-el, kettős 
adóztatás, vízterhelési díj)

• A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítási javaslata a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól (átmeneti határértékek)

• A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítási javaslatai a vízbázisok, 
a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmé-
nyek védelméről

• Engedély nélküli kutak legalizálása és további kútfúrások hatósági en-
gedély nélkül

2. Fontos és eredményesnek mondható feladatunk volt 
tavaly, hogy egyeztetéseket folyassunk az ágazatunk 
tevékenységét befolyásoló hatóságokkal. Ezek a követ-
kezők voltak:
• BM–OKF-fel
• Tűzvédelmi szabályzat, tűzcsapok ellenőrzése (itt eredményesek vol-

tunk és csökkentést értünk el), táblázás (ez elsőre nem ment át, így 
2020-ban folytatnunk kell a munkát)

• Kritikus rendszerelemmé történő kijelölés, információbiztonság (fontos 
szakmai eszmecseréket folytattunk, megvilágítva víziközmű-rendsze-
reink jelenleg is meglévő, szigorú ellenőrzését)

• Csatornahasználati bírságok témaköre (elindult egy biztató tárgyalás)
• GFT-vel kapcsolatos szakhatósági eljárások tapasztalatai
• A jövőben a védőterületek kijelölésének egyeztetése várható
• OVF-el
• Csapadékelvezetési koncepció (jelenleg még formálódik az a jogsza-

bály-módosítási csokor, mely eredményt hozhat a jelenleg rendezet-
lennek tűnő csapadékvíz-elvezetési feladatokban)

3. A képzések reformja érdekében végzett előkészítő 
munka (a HR Bizottsággal közösen):
• Csatornamű-kezelői alapismeretek
• Vízellátórendszer üzemeltető, karbantartó alapismeretek
• GINOP pályázat mint nagyszerű megvalósítási lehetőség, melynek elő-

készítésében részt vettünk

4. Fordulópont volt az elmúlt évben, hogy az ITM a 
 MaVíz-en keresztül a szakmát is bevonta a kiemelke-
dően fontos és régen várt állami pályázatok előkészí-
tésébe. Ezek a pályázatok, amelyek kiírási feltételeinek 

megfogalmazásában segédkezhettünk, az 
alábbiak:

• Állami Rekonstrukciós Alap pályázat (támogatási intenzitás: 70%)
• a 2018-as és 2019-es pályázati alap kiosztásra került
• Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (támogatási inten-

zitás: 50%)
• 2019 végén kiosztásra került 

5. Műszaki ajánlások, tanulmányok készítése:
• Csatornahálózat-tisztítási tanulmány (a befejezése áthúzódik 2020-ra)
• Energiairányítási rendszer működtetésének gyakorlati tapasztalatai
• Kiszerelt vízmérők visszaellenőrzése – országos, átfogó méréssorozatra 

lenne szükség – jó/rossz (a befejezése áthúzódik 2020-ra)
• Idegen vizek kiszorítása a szennyvízcsatorna-hálózatokból (a befejezé-

se áthúzódik 2020-ra)

6. Egyéb, napi szintű szakmai egyeztetések, segítség-
nyújtás és benchmarking:
• az elmúlt évben kb. 10-12 témában folytattunk gyors és hatékony kon-

zultációt (a kérdésekre az MB tagjainak minden esetben több mint két-
harmada véleményt formált)

• műszaki segítségnyújtás (speciális hibajavításhoz szükséges anyagok, 
szivattyúk, aggregátorok, egyéb eszközök)
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