
A VMMK környezetvédelmi szakcsoport 2018 évi beszámolója 

A szakcsoport munkájában, mint ahogy az országos szervezetében is döntően az elektronikus kapcsolatra, útra 

történő áttérés volt jellemző ebben az évben is. Helyette körlevél formájában nyújtottunk elérhetőségi 

szolgáltatást a tagjainknak, akik ennek eredményeként a szakmai ismereteket könnyebben, a jogszabály-

változásokat, elektronikus bevallásokra, adatszolgáltatásra vonatkozókat nehezebben tudták követni.  

Specifikusan érintette megyénket a kis szennyvíztisztítók építése és hatékonyságának vizsgálata ebben az 

esztendőben is. A korábbi megyei felülvizsgálat eredményeként szennyvíztisztító felújítás tervezésére került sor 

Királyszentistvánok, illetve a Balatonfüred – Balatonkenese térség vonatkozásában. Remélhető, hogy a korábbi 

évek talajvíz regenerációs munkálatai (Balatonfűzfő és Peremarton) után ezek a fejlesztések is hasznosan 

hozzájárulnak a lakosság termelte szennyvíz környezetkárosító hatásának a csökkentéséhez, az elkövetkezendő 

évek EU támogatás szegény időszakában is. A szennyvizes vonal szakmai fejlesztését az utóbbi évben is 

folyamatosan támogattam, támogattuk a témakörben dolgozó kollégákkal karöltve. Ennek eredményeként a 

szennyvíziszap kérdésről, a membrános iszap szeparációról, valamint a szerves anyagok biometanizációjáról 

készítettem jómagam is két-két részes cikksorozatot. Tettem ezt azért is, mert azt tapasztaltam, hogy az állami 

támogatású kutatások eredményei számos esetben nem hozzáférhetők a mindennapi gyakorlatban dolgozó 

kollégáink számára. Az említett anyagokat mellékelem. 

A korábbi évek információs anyagainak gyűjtését ebben az évben is folytattuk, annak ellenére, hogy szomorúak 

a tapasztalatok a széleskörű disszeminációjukra. A teljes adatlemezt a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai 

Szövetség (MASZESZ) rendelkezésére bocsátottuk, akik a honlapjukhoz kapcsolódóan gazdag adattárral 

rendelkeznek. Rendezvényeik dokumentálására, előadásaik hozzáférhetőségére gondot fordítanak, azonban a 

mi megyei szakcsoportunknak összeállított messze gazdagabb anyagnak a központjukban történő 

forgalmazására sem vállalkoztak, mondván, hogy a hatalmas könyvállomány elérését illetően a jogtisztaság 

kérdése nem kellően tisztázott. 

A levegőtisztítás témakörében hazai rendezvények az elmúlt évben valójában csak a Janó István által 

támogatott, szervezett Műszakiak Országos Környezetvédelmi Szervezete által jegyzett rendezvény volt. Ezen is 

elsősorban a levegő állapotát, elsősorban a városok gépjármű emisszióját pontosító előadások jelentek csak 

meg. A műszaki megoldások kevésbé. Erre a rendezvényre egyébként nagy valószínűséggel ebben az évben is 

sor kerül az ősz folyamán. A talaj megóvása, kármentesítése vonatkozásában a talajvíz regeneráció már a 

korábban említésre került. Más kérdés, hogy ez nagy állami beruházás lévén, a hatékonyságáról, ellenőrzéséről 

nem igen juthat sem a lakossági, sem a szakmai közvélemény különösebben adatokhoz. Más a helyzet a 

zajvédelem, tekintetében, bár a lakossági vonatkozásairól látszólag csökkenőben vannak az információk, 

ugyanakkor az ipari megoldások sem szívesen dokumentálják a megoldásaikat, eredményeiket. Ezzel éppen 

ellentétes volt az elmúlt időszakban a térségi klímastratégia készítéséről készített munka, amely az 

önkormányzati vonalon jól utolérhető.  

A szakcsoportnak több tagja vett részt ebben az évben is a székesfehérvári és győri szakcsoport rendezvényein. 

Az elkövetkező időszakra tervezzük a jogszabály változásokat, dokumentációs igényüket ismertető 

rendezvényünket, melynek a miskolci és szegedi sikere egyértelműen bizonyítja annak a szükségességét. 

Az országos kamara felkérte szakcsoportunkat is egyes központilag készített szakanyagok véleményezésére. A 

részvételben legaktívabb Janó István volt, aki a központi szakmai minősítéseknél is folyamatos résztvevő volt. 

Munkája alapján a két hete történt tagozati országos elnökség és szakértői testület választáson újra az utóbbi 

tagjai sorába került.  
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