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városi és 59%-os a vidéki területeken. A 
csatornahálózat lefedettsége 84% a vá-
rosokban és 12,5% vidéken. A viszonylag 
magas csatornázottsággal ellentétben 
a szennyvízkezelés mértéke nagyon 
alacsony, csupán 13%. Az albán víziköz-
mű-szektor infrastruktúrája sok szom-
szédos országhoz hasonlóan nagyon 
elöregedett, a hálózat jelentős része 
körülbelül hatvan éve épült. A vízvesz-
teség a jelentős hálózati szivárgás követ-
keztében igen magas, a nem értékesített 
ivóvíz (NRW) 68 m3/km/nap (67%). A 
fogyasztásmérés a bekötések 59%-ánál 
biztosított.

A működő szennyvíztisztító telepek 
első és második fokozatú tisztítási tech-
nológiákat használnak, csak a durresi 
régióban található egyik telepen van 
harmadik fokozatú tisztítási technológia. 
A szennyvíztisztító telepek jelentős része 
szembesül üzemeltetési és karbantartási 
problémákkal a technikai és pénzügyi 
források hiányában. Minőségében a szol-
gáltatás – bár történtek javulások – még 
mindig messze elmarad az európai szín-
vonaltól. Egyes becslések szerint a folya-
matos ivóvízellátás 2013-ban átlagosan 
12 óra/nap volt. Mindössze kettő víziköz-
mű-cég volt képes arra, hogy 24 órán ke-

resztül egész évben képes legyen ivóvizet szolgáltatni az ellátási területén 
(Forrás: World Bank Group, 2015. május, Water and Wastewater Services in 
the Danube Region, Albania Country).

A Magyar Víziközmű Szövetség bízik abban, hogy az idei évben to-
vább folytatódik a tagszervezetek nemzetközi szerepvállalásának erősö-
dése, amihez a Titkárság továbbra is minden segítséget meg kíván adni.

Az Albán és Koszovói Víz és Szennyvíz Szövetség 2016. november 2–4. 
között Tiranában vízipari konferenciát és szakkiállítást rendezett. Az 
eseményen közel 400 érdeklődő vett részt 22 országból, 70 moderátor 
és előadó pedig azon dolgozott, hogy elősegítse a párbeszédet a régió 
víziközmű-szektorának meghatározó szereplői között. A konferencia kivá-
ló lehetőségként szolgált a vizes szakemberek, a döntéshozók, valamint 
az üzleti élet szereplői számára, hogy ta-
pasztalatokat és információt cseréljenek 
a Balkán-régió víziközmű-szektorának jö-
vőbeli fejlesztése érdekében. 

A Magyar Víziközmű Szövetség 
stratégiájának egyik célja tagszerveze-
tei nemzetközi szerepvállalásának és a 
külföldi projektekbe való bekapcsoló-
dásának elősegítése. A MaVíz a Balkán 
és a Kaukázus térségét tartja export 
szempontjából a legkedvezőbbnek. Az 
itt található országok méretükből, vala-
mint földrajzi közelségükből fakadóan 
vonzóbbak lehetnek azon tagszerve-
zetek számára is, amelyek még nem 
rendelkeznek számottevő nemzetközi 
tapasztalattal. Azt gondoljuk, hogy kellő 
támogatással és segítséggel bátrabban 
lépnének ki a nemzetközi szintérre. 

A fenti célok elérése érdekében a 
MaVíz egy magyar standdal kívánt meg-
jelenni a Tiranai Vízipari kiállításon. A ki-
állítói csarnok körülbelül 800 m2-es volt, 
ahol 9 országból 26 cég mutatkozott be. 
Magyarországot a MaVíz mellett a Fővá-
rosi Vízművek Zrt., a Controlsoft Kft. és 
az Interex-Waga Kft. képviselte. A hazai 
delegációt munkavacsorán fogadta He-
izer Antal úr, Magyarország tiranai nagy-
követe, aki jelezte, örömére szolgált, hogy 
az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai 
delegációját láthatta vendégül a sasok 
országában. Ígéretet tett arra, hogy a 
nagykövetség minden segítséget megad 
az albán piac iránt érdeklődő magyar vál-
lalkozásoknak. Az idei tervek között sze-
repel további találkozók és workshopok 
szervezése a magyar–albán vízügyi és vízi 
közműves üzleti kapcsolatok fejlesztésé-
nek érdekében.

Az albán víziközmű-szektor rövid áttekintése
Az albán Monitoring és Benchmarking Unit adatai szerint 2013-ban az or-
szág lakosságának 78%-a volt ellátva vezetékes ivóvízzel a víziközmű-szol-
gáltató cégek által lefedett területeken. Az ivóvíz-ellátottság 90%-os a 

NÉPSZERŰ VOLT A MAGyAR STAND A 
TIRANAI VÍZIPARI SZAKKIÁLLÍTÁSON

Albánia és a Balkán-régió számos vízi- 
közműves befektetési lehetőséget kínál az 
érdeklődő magyar cégek számára. 

Kiss adrián
a MaVíz Titkárságának munkatársa

Tirana, 2016. Vízipari Szakkiállítás

Megkérdeztem Csáki Attilát, az Interex-Waga Kft. 
cégvezetőjét a kiállításon szerzett tapasztalatokról:
Miért volt hasznos vállalata számára a kiállítás? 
 Mert az idő és a távolság miatt külön-külön nem érhetők el 

számunkra a balkáni országok vízművei. Egy ilyen kiállítás 
odaszólítja őket, így koncentráltan lehetett velük találkozni. 
Megtudtuk, milyen problémákkal küzdenek a vízmérés terüle-
tén, plombálják-e a mérőket, és ha igen, milyen plombamegol-
dásokat használnak. Sikerült kettő potenciális viszonteladó 
céggel összebarátkozni, továbbá több vízműves vezetővel is 
kapcsolatot építettünk.

Milyen benyomása volt a kiállításról?
 A szakemberek nyitottak voltak a beszélgetésre, a szakmai 

információk átadására, szeretettel fogadtak minket. A plom-
bamintáinkat és a szóróanyagunkat szívesen vették, emellett 
értékelték, hogy azt saját nyelvükön olvashatják.

Milyen üzleti lehetőségeket látnak a régióban?
 Tekintettel arra, hogy a vízmennyiségmérés egyre kiemeltebb 

szerepet kap a vízművek fenntartható működése szempontjából, 
így a Balkán-régió mindenképpen növekvő piacnak tekinthető. 
Ezért törekvésünk, hogy viszonteladókon keresztül értékesítsük 
a VIPAK® mérőplombákat, növeljük az exportunkat.

Mit javasol a többi vízipari szervezetnek a Balkánon tartandó 
kiállítások kapcsán?

 Bátran menjenek el exportképes termékükkel vagy szolgálta-
tásukkal a következő rendezvény(ek)re. Ahogy az egyik neves 
hazai szakember mondta: „Rajta kell lenni a radaron”.


