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Az üzleti szféra vízzel kapcsolatos 
kiemelkedő teljesítményét ismeri 
el a Stockholmi Ipari Víz Díj (Stock-
holm Industry Water Award, SIWA). 
A díjat a Stockholmi Nemzetkö-
zi Víz Intézet, a Mérnöki Tudomá-
nyok Svéd Királyi Akadémiája és 
az Üzleti Világtanács a Fenntartha-
tó Fejlődésért (WBCSD) alapította. 
Támogatója a Nemzetközi Víz Szö-
vetség (IWA) és a WWF. A 2000 óta 
évente kiosztott díjat olyan cégek 
kapják, melyek kiemelkedő és át-
törést hozó eredményeikkel járul-
nak hozzá a fenntartható vízgaz-
dálkodáshoz. A díj egy víztudatos 
világ és egy fenntartható üzleti 
modell kialakítására ösztönöz. Ki-
váló lehetőség cégek számára, hogy bemutassák innovatív megoldása-
ikat és elkötelezettségüket az életminőség javítása mellett. A díjat egy 
nemzetközi bírálóbizottság javaslatára ítélik oda, és a Víz Világhéten 
adják át ünnepélyes keretek között. A bírálóbizottság tagja Nagy Edit, 
a MaVíz főtitkára, akivel – a titoktartás megsértése nélkül – a kulisszák 
mögé szeretnénk bepillantani. 

Vízmű Panoráma: Hogyan került kapcsolatba a Stockholmi Nemzetközi 
Víz Intézettel? Mióta tagja a bírálóbizottságnak, és kik a további tagok?
Nagy Edit: Az ugyancsak stockholmi székhelyű Global Water Partner-
ship (GWP) világszervezetnek (melynek tagja a MaVíz) van egy állandó 
delegált tagja a bizottságban. 2012 elején kerestek meg azzal a kérdés-
sel, hogy az akkor megüresedett helyre van-e kedvem jelentkezni. Némi 
gondolkodás után beadtam az életrajzomat, és őszinte örömömre rö-
viddel később értesítettek, hogy bekerültem az öttagú zsűribe. A 2012. 
évi pályázatokat már olyan kollégákkal bíráltam, mint David Garman, a 
Wisconsini Egyetem dékánja, Joppe Cramwinckel, a WBCSD vizes prog-
ramjának igazgatója, Mai Flor, a Miya (egy ivóvíz-optimalizálással fog-
lalkozó világcég) üzletfejlesztési igazgatója Ázsiában és Sten Bergström 
klímaszakértő Norrköpingből. Később a zsűritagokat cserélő rotációs 
rendszerben csatlakozott a bizottsághoz Stuart Orr, a WWF Internatio-
nal vizes programjainak vezetője és Glen Daigger, az IWA volt elnöke. 
VP: Az elmúlt évek nyertesei között olyan cégek szerepelnek, mint az iz-
raeli Netafim, amely a csöpögtető- és mikroöntözés terén hozott újdon-
ságokat, a dél-afrikai eThekwini Water & Sanitation, amely Durban vá-
ros vízellátása és szennyvíztisztítása érdekében tett sokat, illetve az idei 

győztes, a co loradói CH2M, melynek a szeny-
nyvíz újrahasznosítása és annak társadalmi 
elfogadottsága érdekében kifejtett tevékeny-
ségét értékelte nagyra a bizottság. Mi a közös 
ezekben a cégekben, vagy másként fogalmaz-
va: milyen szempontok alapján dönt a zsűri?
N. E.: A bizottság elsősorban az innovatív 
megközelítések kidolgozását, a korszerű 
víz- és szennyvíz-feldolgozási technológiák 
alkalmazását és menedzsmentjét ismeri el. 
Figyelembe veszi, hogy a cég mennyiben já-
rul hozzá a környezet védelméhez, a hatéko-
nyabb megoldások kidolgozásához a terme-
lési folyamatokban, milyen mértékben javítja 
a világ vízkészletének állapotát. 

Az idei nyertes CH2M felismerte, hogy 
nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy a 
vizet egyszer használjuk, és azután megsza-

badulunk tőle. Egyszerűen túl értékes ehhez a földi édesvízkészlet, mely-
nek ráadásul egyre inkább szűkében leszünk. A cég áttörő sikereket ért 
el a szennyvíztisztítás terén, ivóvízszintű minőséget képes előállítani a 
már egyszer használt vízből. Amivel ezt megtetézte, hogy társadalmilag 
is elfogadottá tette az újrafelhasználást. Társadalomtudományi vizsgála-
tokat folytattak annak megértésére, miért utasítják el az emberek a re-
cirkulált vizet, valamint annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt a fajta 
hozzáállást megváltoztatni. A kutatás bemutatókkal és képzéssel kom-
binálva elérte a célt, eloszlatta a tévhitet a tisztított szennyvíz körül, és 
utat nyitott az ivóvízcélú újrahasználat előtt.

A bírálóbizottság kiemelte, hogy a 2015. évi SIWA-díjazott a techni-
kai folyamatok és a társadalmi felfogás vizsgálata és elemzése alapján 
megteremtette a lehetőséget a városi vízkörforgás zárására. A mai, erős 
ütemben urbanizálódó világban, melyben a Földön keletkező szennyvíz 
jelentős része tisztítatlanul ömlik a befogadókba, a CH2M komoly lépést 
tett technológiai fejlesztése és kommunikációja révén, a városok vízbiz-
tonságának megteremtése érdekében. A díjat a cég elnök-vezérigazgató-
ja Jacqueline Hinman vette át augusztus 23-án a Víz Világhét keretében.

VP: Ajánlja-e magyar cégeknek, hogy pályázzanak a 2016-os vagy későb-
bi díjakra? Milyen feltételei vannak a pályázatoknak?
N. E.: A jelölők számára a következő szempontok figyelembevételét javaslom:
•	 A	 jelölt	valós	eredményekkel	bizonyítsa	elkötelezettségét	a	fenntart-

ható	fejlődés	mellett;
•	 Terméke	vagy	az	adott	folyamat	legyen	költség-	és	erőforrás-hatékony,	

és	ezt	az	otthonitól	eltérő	körülmények	között	is	tudja	demonstrálni;

a Ch2m kapta 
a 2015. évi stoCkholmi 
ipari víz díJat

Ebben az évben a coloradói CH2M 
kapta a Stockholmi Ipari Víz Díjat 
a svéd fővárosban augusztusban 
rendezett Víz Világhéten. 
A díj átadás alkalmából a Vízmű 
Panoráma a díj bírálóbizottságának 
magyar tagjával beszélgetett.
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•	 Az	 eredmény	 legyen	 fontos	 a	 vízi	 környezetben	 helyi	
és/vagy regionális szinten, ugyanakkor nem gyakorol-
hat negatív hatást a tágabb környezetre vagy a társada-
lomra;

•	 Az	eredmények	legyenek	fontosak	az	egész	ágazatnak,	
amelyen belül a jelölt aktív szerepet töltsön be, ösztö-
nözve más vállalatokat arra, hogy javítsák eredményei-
ket;

•	 A	vállalat	rendelkezzen	fenntarthatósági	stratégiával,	és	
bizonyítsa	társadalmi	és	környezetvédelmi	felelősségét;

•	 Független	 személyek	és	 szervezetek	 referencialeveleit	
is	csatolni	kell	a	jelöléshez;

•	 Etikai	szempontoknak	is	meg	kell	felelni,	vagyis	a	jelölt	
nem lehet összefüggésben dohány- és alkoholgyártás-
sal, fegyverüzlettel, szerencsejátékkal, pornográfiával, 
droggal. A díjat nem lehet politikai, vallási vagy lobb-
iszervezetnek adni.

A Stockholmi Ipari Víz Díj nem jár pénzjutalommal. Az el-
ismerés erkölcsi, de a hatalmas nyilvánosság, amit jelent, 
anyagi előnyöket is eredményez. Nagy kihívás, de érde-
mes lenne hazai cégeinknek is foglalkozniuk a gondolat-
tal, hogy ilyen mezőnyben is megmérettessék magukat. 

VP: Köszönjük a beszélgetést.

A CH2M vezetősége, illetve a Stockholm Water Foundation elnöke ( jobbra) 
a 2015. évi díjjal (Fotó: Thomas Henrikson)
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