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2015 május 14. Csőhálózati szakmai nap a MAVÍZ-

ben. Egyik üzenet: javul a tendencia. Az elmúlt 7-8 

évben 500-550 km gg. cső. Soproni és zalaegerszegi 

hálózat fejlesztés. Csernyi Róbert (Soproni Vízmű 

Zrt.), Dzsudzsák Ferencné (ZALAVÍZ Zrt.) 

Egy duktil mennybemenetele előadás sorozat 

izgalmas befejezése. Hiba, hiba hátán 

Előzmények 
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2015 július 2. MHT vándorgyűlés Szombathelyen 

Dzsudzsák Ferencné: Vízminőség javítás a ZALAVÍZ 

Zrt.  üzemeltetési területén 

Ugyan az, de még több hiba 

A vándorgyűlés ajánlása  

Előzmények 



Előzmények 

A ivóvíz csőhálózati kivitelezésekkel  (fejlesztések, 

rekonstrukciók, stb.) csak, az üzemeltetőktől 

származó megfelelő referenciával rendelkező 

vállalkozásokat, illetve alvállalkozókat szabad 

megbízni. Felvetődik egy audit jellegű minősítő 

eljárás kidolgozásának szükségessége. 
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A folytatás 
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Ez az elkeserítő folytatás megindított egy hosszú 

cselekvés sorozatot, kb. 2015 augusztusától máig.   

Elnökség jóváhagyásával (2015.10.14) megalakul a 

„Csőhálózati ad hoc munka csoport” 

Tagok: 

elnök (üzemeltető) 

tervező (Pest-Terv, később FÖMTERV is) 

forgalmazó (Duna-Armatura) 

kivitelező (Gyulafi és Társa 

üzemeltető (ZALAVÍZ, E.R.Ö.V) 

jogász 

MAVÍZ - Öt ülés volt mai napig 



Esettanulmányok 

1/ ZalaKEOP projekt  34 km, többségben Blutop (NÁ 

100-400) 86 hiba 

2/ Szekszárd új vízmű nyersvíz és bekötő vezeték. 

kb. 20 km vezeték. Több száz tokra ástak rá a 

sikertelen próbák után. Hegesztés! Kezdő 

alvállalkozók 

3/KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG projekt. 36 km NÁ500, 24 

km NÁ600. Rendkívül felületes fektetés, sok hibával 

Saját bonyolítású beruházásoknál (pl. FV több 100 

km) gyakorlatilag nincs hiba. 
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Esettanulmányok 
Konkluzió: Mind a tervezés, mind a kiválasztott 

csőanyag megfelel. A hiba a kivitelező 

kiválasztásában van. 

Segítség: MAVÍZ Műszaki Bizottsága, MEKH, Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda 

Nincs segítség: Mérnöki Kamara 

Ajánlás 

Néhány szó az első, kissé saját sikernek betudható 

Balassagyarmat-Dejtár távvezetékről. 11km NÁ 300-s 

vezeték 
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Az ajánlás tartalom jegyzéke 

Tervezés, tervezési jogosultság 

Anyag megrendelés 

Kivitelező kiválasztása 

Kivitelezési tanácsok 

Ellenőrzés 
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Tervezői alkalmasság feltételei 
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15. § előírásainak 

megfelelően rendelkezik a lakóhelye szerint illetékes 

területi Mérnöki Kamara által kiadott tervezői 

engedéllyel: VZ-TEL kódszámú szakterület (rendelet 1. 

melléklet I. fejezet 2. rész 15. sor) 

Az ajánlati felhívás megjelenése előtti 5 évre 

visszamenően minimum 3 db GÖV anyagú vízvezeték 

tervezési referencia összességében 15-25 millió Ft 

értékben, amelyből egy értéke legalább 5-10 millió Ft. 

A referenciának továbbá igazolni kell összességében 

minimum 15-25 km-nyi vezeték tervezést, melyből egy 

értéke legalább 5-10 km. 
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Szabályozás módosítása 
A Vksztv. ill. az 58/ 2013. (XII.27.)  módosítására irányuló  

javaslatok, annak érdekében, hogy az üzemeltetők 

jövőbeni érdekei biztosítva legyenek: 

a fejlesztés időszaka alatt a mindenkori viziközmű 

szolgáltató  a szakmai döntésekbe bevonásra kerüljön, 

a hosszú élettartamú, mint leggazdaságosabb 

megoldások kerüljenek megvalósításra, 

a gördülő fejlesztési tervek tartalmazzák az EU 

támogatott programokat is, hogy egységes fejlesztési 

adatbázis álljon rendelkezésre. 
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Elnökségi határozat 
Az Elnökség jóváhagyta a Csőhálózati ad hoc 

Munkacsoport által készített „Gömbgrafitos csövek 

beruházásával kapcsolatos tanácsok, javaslatok” 

című Ajánlást és felkérte a Titkárságot, hogy hozza 

nyilvánosságra tagszervezetei körében, valamint 

juttassa el a Műszaki Bizottság tagjaihoz is. 

Az Elnökség a Csőhálózati ad hoc Munkacsoport által 

kidolgozott jogszabály módosítási javaslatokkal 

kapcsolatban egyeztető megbeszéléseket kezd az 

NFM illetékes vezetőivel. 

Az Elnökség a Csőhálózati ad hoc Munkacsoportot – 

a feladata befejezésére tekintettel – megszünteti. 
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Köszönöm a figyelmet! 


