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Xvii. orszáGos 
víziközmŰ 
konFerenCia

plenáris ülés
A három előadásból dr. Szöllősi-Nagy András 

a globális vízválsággal foglalkozó világképet be-
mutató ismertetése és dr. Szalóki Szilvia a víziköz-
mű működésiengedély-kérelmek beadása utáni 
teendőkkel foglalkozó ismertetése váltotta ki a 
legnagyobb érdeklődést. Szőllősi-Nagy András 
többek között megállapította, hogy az emberi-
ség globális mértékben változtatja meg a globá-
lis vízrendszereket anélkül, hogy ismerné a rend-
szer működését és a változásokra adott válaszait. 
A népességrobbanás, a környezetszennyezés és 
a tömeges, menekülésszerű népességvándorlás 
több kockázatot rejt, mint a globális éghajlatvál-
tozás. E változásokban a víz a közös elem, mert a 
vízkészleteket mind a társadalmi, mind a környe-
zeti globális változások kedvezőtlenül érintik. A 
fenyegető globális vízválság (ami háborúk kitöré-
sét is valószínűsíti a vízkészletek miatt kirobbanó 
ellentétek miatt) egyben azt a lehetőséget is fel-
tárja, hogy a víz legyen a nemzetközi együttmű-
ködés forrása. Az emberiség számára akkor lesz 
ebben a században elegendő víz, ha a változtatá-
sokhoz meglesz a megfelelő politikai akarat, és az 
elegendő kapacitás, illetve pénzforrás.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal (MEKH) főosztályvezetője, dr. Szalóki 
Szilvia tájékoztatása szerint határidőre 84 köz-
mű adta be a működésiengedély-kérelmet. Az 
elbírálási időszak hat hónap. Az előadó ismer-
tette a fél év menetrendjét (értesítés, hiánypót-
lás, tényállás tisztázása, tárgyalás, ezt követően 
szemle a helyszínen, végül döntéshozatal), vala-
mint MEKH konkrét szerepét az elbírálás során. 
A MEKH feladata lesz az engedélyezés során fel-
tárt problémák kezelése, a piac- és díjfelügye-
let, a díjelőkészítés, a számviteli szétválasztás 

gyakorlatának ellenőrzése, a fogyasztóvédelmi 
szempontok érvényesítése és a gör dülő fejlesz-
tési tervek ellenőrzése.

Hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium főosztályvezetője az ágazat előtt álló 
stratégiai feladatokat az alábbiakban határoz-
ta meg: víziközművek közösségi tulajdonba vé-
tele, a szabályozási környezet és az intézmény-
rendszer átalakítása, a cégek vagyonértékének 
meghatározása, új árszabályozás kialakítása, a 
fenntartható módon gazdálkodó szolgáltatói 
kör kialakítása, az uniós kötelezettségek telje-
sítése, az üzemeltetés hatékonyságának javítá-
sa, a kutatás és fejlesztés támogatása, az oktatás, 
a továbbképzés és az utánpótlás rendszerének 
átalakítása.	A	panelbeszélgetést	Gyarmati	Lász-
ló (Soproni Vízmű Zrt.) és Bognár Péter (Fővárosi 
Vízművek Zrt.) vezette fel.

szakmai előadások
A konferencia elő készítő bi-

zottsága 72 előadást választott ki a 
jelentkezők közül. Párhuzamosam 
négy szekcióban két napon ke-
resztül hallgathatták a konferen-
cia résztvevői a szakma legújabb 
eredményeit, problémáit. Két 
szekció az ivóvízellátással, egy-egy 
a szenny víz szolgáltatással, il letve 
gazdasági, jogszabály- értelmezési, 
humánpolitikai kérdésekkel fog-
lalkozott. Az ivóvízellátási szekció-
ban külön blokkot kapott az arzé-
neltávolítás problémaköre. Talán a 
legérdekesebb hír, hogy már 120 
darab mobil víztisztító berende-
zés került telepítésre az átmeneti 
vízellátással érintett településeken 
és várja az üzemeltetési engedélyt. 

Színfolt volt az Újvidéki Egyetem három, szintén 
az arzénmentesítéssel foglakozó előadása.

A szennyvíztisztítással kapcsolatos előadá-
sok többsége a megújuló energia előállítási le-
hetőséggel, illetve az iszaphasznosítással fog-
lalkozott. A gazdasági, vállalatmenedzselési 
előadások szinte mindegyike a víziközmű-tör-
vény és az integráció valamelyik kérdéscso-
portjával foglalkozott.

ünnepség a víziközművek 
napja alkalmából

Az első napot ünnepélyes eseményekkel 
zárták. Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. ve-
zérigazgatója és Kurdi Viktor, a Magyar Víziköz-
mű Szövetség elnökének ünnepi gondolatai 
után elismeréseket adtak át. 

Több mint 400 résztvevővel 
Sopronban rendezték a 
XVII. Országos Víziközmű
Konferenciát a Magyar 
Víziközmű Szövetség 
szerve zésében.

várSzeGi cSaBa
Magyar Víziközmű Szövetség

A megnyitó beszédet Horváth Attila Imre 
helyettes államtitkár tartotta
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Bene József a Havas András Víz és Innovációs Díj 
díjazottja (balra Havas Gábor, jobbra Kurdi Viktor)

DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft., 
Budapest
A	 Donau	 Chemie	 AG	 osztrák	 cégcsoport	 tagja.	 Klasszikus	 vegyi-

anyag-forgalmazás mellett egyre fokozza a környezetvédelmi és a víz-
kezelési technikákban alkalmazott vegyi anyagok hazai értékesítését.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, dr. 
Sencz József nyugdíjba vonult. Munkakörét 2013. június 1-től Kovácsné 
Esztári Judit, korábbi közgazdasági és kontrollingvezető vette át.

mavíz új Belépők személyi
Hírek

Húsz fő, a szakmát legalább tizenöt éve szol-
gáló vízműves részesült elismerő oklevélben.

Balázs Árpád BAKONYKARSZT Zrt., műszaki 
ügyintéző

Bocsev István Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
vagyongazdálkodási osztályvezető-helyettes

Czupponné Mészáros Magdolna Soproni Víz-
mű Zrt., személyügyi előadó

Fekete Tibor János Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft., belső ellenőr

Gregóné Goreczky Mária Fővárosi Vízművek 
Zrt., műszaki kivizsgálás csoportvezető

Halász László Északdunántúli Vízmű Zrt.,
 telepvezető
Kormányné Oláh Mária Makó-Térségi Víziköz-

mű Kft., műszaki ügyintéző
Kóródi Istvánné Tiszamenti Regionális Vízmű-

vek Zrt., ügyfélszolgálati és logisztikai 
osztályvezető

Kulicskó Gáborné PANNON-VÍZ Zrt., közgaz-
dasági csoportvezető

Kuti János Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
üzemvezető-helyettes

Lipták Zoltánné ALFÖLDVÍZ Zrt., közgazda-
sági osztályvezető

Lux Ferenc BDL Kft., technológus főmérnök
Mészáros Marianna BÁCSVÍZ Zrt., értékesítési 

osztályvezető
Molnár Mária Duna Menti Regionális Vízmű 

Zrt., pénzügyi csoportvezető
Oberding Kornél EUROFLOW Zrt., minőség-

ügyi és műszaki vezető
Oláhné Timkó Ilona	NYÍRSÉGVÍZ	Zrt.,	pénz-

ügyi csoportvezető

Sass Gyula Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,
nyugdíjas üzemvezető-helyettes

Süveges György VCSM Zrt. Szolnok, felszíni 
vízmű üzemigazgató

Szabó Imre Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,
fenntartási üzemvezető

Széll Jenő TECHNO-VÍZ Kft., ügyvezető 
 igazgató

Külön elnöki köszöntést kapott Móricz István, 
a Nyírségvíz Zrt. nemrég nyugállományba vonult 
vezérigazgatója, aki negyvennégy évi víziköz-
mű-szolgálatából az utolsó húsz évet első számú 
vezetőként látta el. Irányítása idején a nyírségi 
vállalat az ország egyik legjobb közművévé vált.

Először adományozták idén a „Havas András 
Víz	és	Innovációs	Díjat”,	amelyet	Havas	Gábor,	a	
másfél éve elhunyt Soproni Vízmű vezérigaz-
gató fia adott át a pályázaton győztes Bene 
Józsefnek,	 a	 Budapesti	 Műszaki	 és	 Gazdaság-
tudományi Egyetem fiatal oktatójának.

A szekcióelőadások is nagy éredklődéssel zajlottak

A plenáris előadások és az azt követő panelbeszélgetések során megtelt a konferenciaterem 


