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DHI Prágai kutatóközpontjából érkezett Tomas Metelka az 
új kihívásokhoz történő alkalmazkodás szakmai lehetősé-
geit, a közelmúlt eredményes projektjeit mutatta be.

A Moszkvai Tallisz kutatóintézettől érkezett Szvetlana 
Zaytseva a közeljövő vízminőségi kihívásaira választ adó fo-
tóoxidációs kutatások legújabb eredményeiről számolt be. 
A ma még alig ismert vegyületek és molekulák hatékony 
eltávolításának lehetősége új távlatokat nyithat a biztonsá-
gos ivóvíz-előállítás területén.

A közmű infrastruktúrák fenntartásának és megújí-
tásának portugál tapasztalatairól beszélt Maria Adriana 
Cardoso, akit a Svájci Víz és Gázszövetség képviseletében 
megjelent dr. Kurt Rüegg egészített ki, aki az Alpesi ország 
irigylésre méltó gondossággal felépített közmű-üzemel-
tetésének tapasztalatairól számolt be. A precíz mérnöki 
munkával megalapozott és folyamatosan fejlesztett, meg-
újított eszközgazdálkodás eredményeként valóban az egyik 
legköltséghatékonyabb szolgáltatást élvezhetik Svájc lakói, 
ami bármelyik Európai város számára példaértékű lehet.

A konferencia első napján szó esett az innováció fontos-
ságáról és lehetőségeiről (Dr. Fleith Ernő, BMGE), az Ivóvíz-
minőség-javító Programban elért eredményekről (Laky Dóra, 
BMGE), a membrántechnológia területén elért áttörésekről 
és hazai sikerekről (Hideg Miklós, GE Hungary) és a biológiai 
vízkezelés új lehetőségeiről (Tolnai Béla, TOVA Partner Kft).

A második napon a mérésügy aktuális kérdéseiről 
(Bognár Péter és Fent Zoltán, Fővárosi Vízművek Zrt., illetve 
Fodor József, ELMÜ Hálózati Kft.), a dinamikus változate-
lemzés módszertanáról és alkalmazásáról, valamint a teljes 
költségmegtérülés szerepéről és lehetőségéről (Czeglédi 
Ildikó és Kovács Károly, BDL Környezetvédelmi Kft.) hang-
zott el beszámoló.

Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke zárszavában kiemelte: a vál-
tozó jogszabályi környezet és a kedvezőtlen hatások ellenére 
is meg kell találni azokat a szakmai kapaszkodókat, amelyek 
mentén felépülhet a jövő sikeres víziközmű ágazata.

A kétnapos rendezvény fóku-
szában ismét az aktuális műszaki 
kérdések, a felgyorsuló éghajlat-
változás és vízminőségi kihívások, a 
mérésügy és az elöregedő közmű-
infra struktúra felújítási lehe tő ségei 
álltak. A Magyar Vízi köz mű Szö-
vetség támoga tásával a Fő városi 
Vízművek Zrt. hatodik alka lommal 
szervezte meg a szakma hagyomá-
nyosnak számító fórumát. 

Százhetven regisztrált vízügyi 
szakember tisztelte meg jelenlé-
tével Sárváron a MaVíz támogatá-
sával és a Fővárosi Vízművek Zrt. 

szervezésében megrendezett seregszemlét: a szakma és az 
ország minden régiója képviseltette magát. A két nap alatt 
tizennyolc előadást hallgattak meg a résztvevők számos 
hazai és (a rendezvény történetében rekordszámú) nem-
zetközi előadóktól.

A konferencia legnagyobb ér  deklődéssel várt előadása 
kétség telenül Hízó Ferenc főosztály ve zető (Nemzeti Fejlesz-
tési Minisz térium Kiemelt Közszolgálta tások Főosztálya) be-
széde volt, amelynek a frissen megjelent 58/2013 kormány-
rendelet adott különös aktu alitást. Az ágazat átalakításának 
újabb mérföldkövét jelző joganyag ismertetése, majd a vár-
ható hatásokról kialakult párbeszéd részleteiben is megvilá-
gította a következő hónapok legfontosabb változásait. Ezen 
változások mellett a főosztályvezető úr különösen fontos fel-

adatként emelte ki a foglalkoztatás megőrzését 
és a szolgáltatási színvonal fenntartását.

A konferencia szakmai témái között olyan ak-
tualitások szerepeltek, mint az éghajlatváltozás 
kutatásának legújabb eredményei, a közeljövő 
ivóvíz-biztonsági kihívásai, az egyre növekvő 
elvárásokkal szembesülő mérésügy, valamint az 
öregedő közmű-infrastruktúra megújításának 
lehetőségei. Ezek kapcsán a levezető elnök emlé-
keztette a résztvevőket: a szakmai kihívások nem 
tűrhetnek halasztást a szabályozási környezet át-
alakulása mellett sem. Kiemelten azokon a terü-
leteken, mint például az árvizek elleni összehan-
golt küzdelem, a vízbázisok közös védelme vagy 

a vízminőség megőrzése.
A konferencián több külföldi előadó is szerepelt. Dr. 

Gerhard Kuschnig a Bécsi Vízmű által koordinált regionális 
éghajlat-változási kutatások eredményeiről számolt be, ki-
emelve a hazánkra is jellemző változásokat és trendeket. A 

ivóvíz-áGazati
konFerenCia a
meGúJulás JeGyéBen

A regionális kapcsolatok 
erősítése, a közös problé-
mák összefogáson alapuló 
kezelése, a határokon át-
nyúló műszaki és gazdasági 
kapcsolatok fontossága 
adott keretet a Sárváron, 
március elején megrende-
zett Ivóvíz-ágazati Konfe-
renciának. 
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Kurdi Viktor köszöntőbeszéde

Hízó József  főosztály vezető
előadása (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)
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A lehetőségekről bővebb információval várjuk rendezvényeinken
 (Környezettudatos rekonstrukciók kicsiben és nagyban – országos bemutató)!

Részletek: http://sb-controls.hu/page/node/38 
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