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7. víz világFórum: daegu-gyeongJu, 2015. 04. 13–17.

A világ vízzel kapcsolatban lévő döntéshozói és szak-
emberei  már 1997 óta gyűlnek össze hároméven-
ként valamelyik földrészen a problémák átbeszélése 
és a közeli jövő feladatainak kitűzése céljából. 

Három éve Marseille, idén pedig Dél-Korea ne-
gyedik legnagyobb városa, Daegu (magyarosan 
Tegu), valamint a tengerparti Gyeongju (Kjongdzsu) adott otthont az ese-
ménynek, melynek jelszava „víz a jövőnkért” volt.

Magyarország vízzel kapcsolatos eredményeinek hatalmas elismeré-
seként a világfórum nyitónapján hangzott el Áder János üdvözlőbeszéde.

A magyar köztársasági elnök a világ legjelentősebb vízügyi tanácsko-
zásán felszólalva úgy fogalmazott: a helyi vagy regionális eszközök már 
nem elégségesek a vízügyi válság és problémák kezelésére. Áder János 
ezért az ENSZ keretén belül született megoldásokat egy globális vízügyi 
szervezet felállításával tenné még hatékonyabbá.

Az államfő úgy fogalmazott, „a Földet kibillentettük egyensúlyi állapo-
tából”. Rámutatott arra is, hogy tíz év múlva csaknem kétmilliárd ember él 
majd vízhiányos területen, de az emberiség csaknem negyven százaléka 
már most is osztott vízgyűjtő területről szerzi be forrásait, sok helyen pe-
dig már „elindult a marakodás”.

Idei jelentésében a Világgazdasági Fórum a világot fenyegető leg-
nagyobb kockázatként a vízügyi válságot jelölte meg – emlékeztetett az 
államfő, aki a Föld számos pontjáról hozott fel példákat arra, hogy a víz ke-
zelése már most jelentős probléma, akár aszályról, akár áradásról van szó.

Dél-Korea „mellbevágó” adatait idézve kijelentette: jobb helyet nehe-
zen találhattak volna a világfórumnak, mint a hol szárazsággal, hol pedig 
jelentős esőzéssel küzdő országban. Szólt Szíriáról is, ahol az aszály űzött 
mintegy másfél millió embert a városokba, ami társadalmi feszültségekbe, 
végül polgárháborúba torkollt.

néhány adat a fórumról
– A rendezvényt 168 országból 40.000 szakember kereste fel.
– A részvevők között 9 államfőt, 80 minisztert, 121 kormányküldöttséget
  üdvözölhettek a szervezők.

– A látogatók 400 előadás és egyéb rendezvény közül 
válogathattak.

– A fórumról 900 újságíró tudósított.

A program tematikus, regionális (földrészenkénti), illet-
ve tudományos-technikai szekciókból tevődött össze 

és a szakmai előadások mellett számos rendezvény, kerekasztal-beszélge-
tés, workshop gazdagította.

A fórum két írásos összefoglalással zárult: Miniszterek deklarációja (4 ol-
dal) és Daegu-Gyeongju ajánlás a miniszterekhez (12 oldal). Utóbbit a 
résztvevők véleményei, hozzászólásai és ötletei alapján állították össze. 
A 8. Víz Világfórum házigazdája 2018-ban Brasília városa lesz.

Greek Solutions Kft., Budapest
A cég azzal a céllal alakult 2012-ben, hogy teljes körű mérnöki és pro-
jektkezelési szolgáltatásokat nyújtson, és végigkísérje ügyfeleit az inno-
vációs ötlettől a megvalósulásig. Foglalkozik projektek kidolgozásával, 
elsősorban	pályázati	céllal;	gazdaságfejlesztési,	 iparfejlesztési	 tanulmá-
nyok elkészítésével, projektek finanszírozhatósági és megtérülési számí-
tásaival. Ennek érdekében egyforma hangsúlyt fektet mind a tudomá-
nyos, mind a gazdasági, gyakorlati eredmények felkutatására.

EXANDAS Szolgáltató Kft., Budapest
A 2009-ben alakult cég közbeszerzési tanácsadással foglalkozik. Mind 
az ajánlatkérőnek, mind az ajánlattevőnek megoldásokat kínál jog-
szabályi keretek között a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekben. 
Lebonyolítja az egész közbeszerzési folyamatot. A cég vallja, hogy a 
hatékony közbeszerzési eljárást a folyamat előkészítő szakaszában 
szükséges megalapozni. Az évek alatt szerzett tapasztalatokat felhasz-
nálva hatékonyan segíti elő a közpénzek ésszerű és hatékony felhasz-
nálását.

Alapszabályzatának megfelelően a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) 
tisztújító közgyűlést tartott 2015. május 26-án, ahol négy évre szóló meg-
bízatással megválasztották a különböző bizottságok elnökeit, titkárait. A 
szakosztályok és területi szervezetek vezetőinek személyéről már az év 
elején döntöttek.

A víziközműves társadalom örömére szolgált, hogy a közgyűlés Ku-
gler Gyulát, a BAKONYKARSZT Zrt. vezérigazgatóját választotta meg al-
elnöknek. Új tisztsége mellett Kugler Gyula egyúttal a Veszprém Megyei 
Területi Szervezet elnöke. 

Az MHT 19 tagú újraválasztott elnökségében Ift Miklós, Szűcs István 
és Várszegi Csaba képviseli szakmánkat.

Helyreigazítás
A Vízmű Panoráma 2015/4-es számában hibásan jelent meg a  HW  STÚDIÓ Kft. 
tevékenységi leírása, amiért elnézést kérünk. A helyes leírás az alábbi:

HW STÚDIÓ Kft., Kecskemét
Fő szolgáltatások: ügyviteli szolgáltatás, vállalatirányítási rendszer fejlesz-
tése, rendszerüzemeltetés, számítógépes programozás, web- és mobil-
applikáció-fejlesztés.
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Correlux C-3

Korrelátor, szivárgási 
helyek online / offline 
behatárolásához!

A Megger-csoport tagja

További információ: 

Megger Hungária Kft. 
1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.
Telefon/FAX: (06 1) 214-2512, Mobil: (06 20) 9654-297
Email: seba@sebakmt.hu és info@megger.hu
Internet: www.sebakmt.hu és www.megger.hu

* A Seba Hungária Kft. neve 2015. június 26-tól Megger Hungária Kft-re változott!

 Egyszerű kezelhetőség, akár a színes érintőképernyőn

 Magyar nyelvű menürendszer és számítógépes szoftver

 Többpontos korreláció, csőparaméterek megadása nélkül 

 Pontos behatárolás talajmikrofon csatlakoztatásával

 Ideális műanyagcsövek és távvezetékek méréshez is

 Indukciós akkutöltés a készülékbőröndön keresztül

Készülékbőrönd indukciós akkutöltéssel 
és az opcionális görgős kiegészítéssel

Kezelőegység és a két adóegység, 
a rezgésfelvevőkkel

Offline-mérés akár nyolcpontos korrelációhoz

A Seba Hungária Kft. neve mostantól Megger Hungária Kft.!*
 

Örömmel tudatjuk , hogy a  
Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

2015-ben ismét elnyerte a Magyar Termék Nagydíj 
tanúsító védjegy használati jogát, ezúttal a  

Hawle golyós visszacsapószelep  
termékcsaládjával. 
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8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b
Tel.: +36 22 500 051 |  7/24 készenlét: +36 30 994 9752

Online elérhetőségeink:
E-mail: info@interex-waga.hu
Web: www.interex-waga.hu

24 órás készenlét Kivitelezés

Mérnöki támogatás Ügyfélszolgálat

Szakmai szervezetek,
rendezvények támogatása

Termékfejlesztés

Kiszállítás

Képzés

Társadalmi felelősségvállalás

Készletfinanszírozás

INTEREX-WAGA KFT

MEGOLDÁSOK...
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