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A kiállításon való részvételünket és tagszervezeteink részvételét a gaz
dasági külkapcsolatok fejlesztésének elősegítésének, a hazai és nemzet
közi partnerkapcsolatok építésének kívántuk szentelni. Ger Bergkamp, 
az IWA ügyvezető igazgatója is látogatást tett, és tárgyalást folytatott 
Nagy Edit főtitkár asszonnyal a Magyar Víziközmű Szövetség standján. 
A tárgyaláson nemzetközi kapcsolataink további fejlesztésével össze
függő  teendőket és nemzetközi szerepvállalásunk további erősítésének 
lehetőségeit tekintették át.

Az október 8án tartott megnyitóra néhány tagszervezetünk vezető
jén kívül meghívást kapott a MaVíz részéről Kurdi Viktor elnök úr és Nagy 
Edit főtitkár asszony is. A MaVíz standján négy tagszervezet mutatta be a 
világ számos pontjáról érkező látogatóknak azokat a technológiákat és 
fejlesztéseket, amelyeket működési területükön már sikerrel alkalmaznak.

A Zalavíz Zrt. a Víz és Szanitáció Szakkiállításon a „Szennyvízből 
üzemanyag” című innovatív projekt tapasztalatait mutatta be nagy si
kerrel: a biogázhasznosítás nem új keletű megoldás, de a biogáz – tisz
títást és különböző technológiai eljárásokat követően – járművekbe tör
ténő tankolása eddig csak Nyugateurópában volt ismert technológia. A 
Zala víz Zrt. KeletKözépEurópában elsőként vezette be ezt a technoló
giát, amelyet a helyi tömegközlekedésben is hasznosítanak.

A szakmai kiállításon az ÉRV ZRt. szakemberei a Lázbércen és Szilvás
váradon alkalmazott membránszűrős víztisztítási technológiát ismer
tették. A természeti erőforrások védelme mellett a technológia előnye, 
hogy az innovatív technológiai soroknak köszönhetően a víztermelés 
fajlagos költsége csökkenő tendenciát mutat, az üzemi fajlagos klór
felhasználás redukálódott, a megtermelt víz zavarosságértéke minima
lizálódott, a baktérium, alga és vírusmentesség pedig garantált. A tisz
títóművek ellátási területeinek mintavételi adatai pedig alátámasztják, 
hogy a telepekről kiadott víz kifogásolásának aránya nullára csökkent.

Az érdeklődők a NYÍRSÉGVÍZ ZRT.nél alkalmazott új szennyvíztisztí
tási eljárást is megismerhették a MaVízstandon. Napjainkban egyre több 
gyógyszermaradvány található a szennyvízben, amelyek eltávolítása egy
re aktuálisabb szolgáltatói feladat. Az új tisztítóeljárás kutatásában jelen
tős eredményeket ért el a NYÍRSÉGVÍZ ZRT., és a kutatásokért innovatív 
díjat is kaptak. A standra érkező érdeklődőknek Balázsy Sándor és Tóth 
Gábor mutatta be az újszerű tisztítási eljárást.

A mosonmagyaróvári AQUA Szolgáltató Kft. palackozott feketeerdei 
ivóvízével, a Szigetközi Friss Vízzel vett részt a kiállításon.

Standunkat többek között felkereste dr. Áder János köztársasági 
elnök úr, és hosszasan elbeszélgetett tagszervezeteink képviselőivel. 
Érdeklődését különösen felkeltette a Zalavíz Zrt. által bemutatott tech
nológia, tekintettel arra, hogy a többi technológiával kapcsolatosan már 
korábban tájékozódott. Látogatóink között köszönthettük Dr. Szöllősi 
Nagy Andrást, az UNESCOIHE Víztudományi Oktató Intézet rektorát, 
Kovács Péter vízügyért felelős helyettes államtitkárt, Molnár Bélát, az 
OVF főigazgatóját és számos külföldi delegációt.

A tagszervezeteink által bemutatott innovatív technológiák számos 
médiamegjelenést generáltak, a Zalavíz Zrt. pedig jelezte, hogy a ren
dezvényt követően számos megkeresés érkezett hozzájuk, így a kiállítá
son való részvétel üzletileg is hasznosnak bizonyult.
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A Budapesti Víz Világtalálkozó keretén 
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