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•	Rekonstrukciótervezés, 
 változat elemzés;
•	A vízellátás biztonsága;
•	Hálózathatékonysági kérdések;
•	Mérés, mérési pontosság;
•	Távleolvasás;
•	Hol tart a hazai ivóvíz-biztonság?
•	Gyógyszermaradványok eltávolí-

tása (külföldi tapasztalat);
•	Hol tart a membrántechnológia?
•	Vízminőség-javítás, szigorodó 

követelmények.

Az előadások témái elsősorban az 
ágazatban tevékenykedő cégek 
vezetőinek, illetve az ivóvíz-ága-
zat műszaki vezetőinek érdeklő-
désére tarthatnak számot, akiknek 
a jelentkezését 2013. február 11-ig 
várjuk.

Az eseménynek – 
amely  re idén is a szak-
ma neves magyar és 
kül  földi előadóit vár-
juk – ezúttal a sárvári 
Park Inn Wellness Ho-
tel ad otthont. 

A konferencia 
tervezett témái:
•	Technológiai plat-

form és innováció;
•	A klímaváltozás hid-

rológiai és vízminő-
ségi vonatkozásai;

•	Szakemberképzés, 
továbbképzés;

•	Közmű infrastruk-
túrák kezelésének 
nemzet közi tapasz-
talatai;

6. ivóvíz-áGazati 
konFerenCia 

Az ember és a környezet kapcsola-
ta, harmóniája már évezredek óta 
kezd felbomlani, átalakulni. Csak 
néhány példa: a nagy erdőirtások 
és tájátalakítások, az iparosodás 
gyors elterjedése nagymértékben 

átformálta és beszennyezte köze-
lebbi és távolabbi környezetünket.

Noha vegyész-, illetve bioló-
gus  szemléletű publikációk az utób-
bi időkben bőséggel láttak napvilá-
got, a tudományágakat össze kötő, a 
tudományos és gyakorlati ismerete-
ket egyaránt magukba foglaló szak-
könyvek a környezetvédelem téma-
köréből hiányoztak mostanáig.

Dr. Öllős Géza nyugalmazott 
egyetemi tanár, professzor emeri-
tus nemzetközi szakirodalomra ala-
pozott és alapműnek szánt könyve 
épp ezt a hiányt kívánja orvosolni.

öllős Géza:
környezetvédelem

A könyv megrendelhető:

Új Levédia Kft.

2100 Gödöllő, Fácán sor 88.

Bertok.t.laszlo@gmail.com

Eladási ár: 10 000 Ft

+ postaköltség

Az Új Levédia Kft. kiadásában a 
közelmúltban 500 példányban 
megjelent dr. Öllős Géza emeri-
tus újabb szakkönyve „Környezet-
védelem” címmel. A többek között 
a MaVÍZ szakmai támogatásával 
megjelent 700 oldalas kiadvány 
rendkívül sok hiánypótló ismere-
tet nyújt a szakembereknek.

2013. március 6–7-én 
immár hatodik alka-
lommal szer ve zi meg 
a szakma a már ha-
gyományosnak szá-
mító ivóvíz- ágazati 
fórumát, az Ivó víz- 
ága zati konferenciát 
a Fő városi Víz művek 
Zrt. – a MaVíz támo-
gatásával. 

DAKÖV Dabas és Környéke
Vízügyi Kft. Dabas

Pest megye déli területének 57 önkormány-
zata bízta meg kommunális vízszolgáltató, csa-
tornaszolgáltató és szennyvíztisztító feladattal 
a kft.-t, jellemzően a Dabas, Monor, Bag, Abony, 
Pilis, Ráckeve környezetben.

A-Híd Építő Zrt. Budapest
Alaptevékenysége hidak építése és fel-

újítása. Számos egyéb tevékenységi terület 
mellett nagy súlyt helyez a részvénytársaság 
a környezetvédelmi beruházásokban való rész -
vételre, ezen belül szennyvízcsatorna-háló zat 
illetve szennyvízkezelők építésére és bővíté-
sére.

ELEKTRO-GENERAL Kft.
Debrecen

Búvárszivattyúk, átemelő és szennyvíz szi-
vattyúk, keverők felújítása, javítása. Villanymo-
torok tekercselése, javítása.
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