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BAki BErtA 
üzemviteli osztályvezető-helyettes
Fejérvíz Zrt.

Mi konferenciának mondanánk, mert nagyon 
hasonlít a víziközmű-konferenciáinkhoz. Itt is 
vizesek voltak, de most látszott csak igazán, 
milyen színes a mi vizes világunk. A nyitó és 
záró plenáris ülésen, valamint az egyes szekci-
ókban 170 (azaz százhetven) előadás hangzott 
el. Összesen tizenegy szekcióban folyt a munka 
(Hidrológia; Árvíz- és belvízvédekezés; Területi 
vízgazdálkodás; Vízépítés; Hidrogeológia; Vizes 
élőhelyek védelme; Beruházások; Vízgazdálko-
dás-történet, Duna-stratégia), és egy kerekasz-
tal-beszélgetést is tartottak a vízgazdálkodás 
állami finanszírozásáról. Külön-külön szekciót 
kapott a vízellátás és csatornázás, a szenny-
vízelvezetés és -tisztítás. A helyszín Moson-
magyaróvár volt, a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara, 
illetve annak számos épülete. A vándorgyűlésre 
450 fő regisztrált.

Érdemes idézni a vándorgyűlés köszöntői-
ből, mert megtudhatjuk, mennyire fontosak va-

Lapzártánk után született meg a végeredmény a Szegeden megrendezett XVI. Országos Víziközmű 
Szerelőversenyen. A versenyt a FEJÉRVÍZ ZRT. csapata nyerte meg, a második helyet a PANNONVÍZ 
ZRT. szerelői szerezték meg, harmadikként a Heves Megyei Vízmű Zrt csapata végzett. A versenyről 
következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

gyunk mi, vizesek – legalábbis az üdvözlésként 
elhangzott villámelőadásokban. Az külön él-
mény volt, hányféleképpen lehet a vízről, közös 
dolgainkról beszélni:

Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 
fi gyel meztetett, ha lelki táplálékunkat szeny-
nyezett forrásból vesszük, a vége éppúgy halál, 
mintha szennyezett vizet innánk. Ezért mindkét 
értelemben őrizzük meg a „vizeink” jó állapotát. 

Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtit-
kára azt hangsúlyozta, hogy a kormány által el-
fogadott vízstratégia, a Kvassay Jenő Terv révén 
Magyarország vízgazdálkodása kiegyensúlyo-
zottá vált, és nagy jelentőségű, hogy a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara meg-
kezdte működését.

Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár város 
polgármestere lírai módon fogalmazta meg a 
víz jelentőségét: szomjunkat oltjuk vele, csó-
nakunkat ringatja, de ezzel oltjuk a tüzet, és le-
szivárog a legkisebb résen is, mint sok minden 
más az életünkben.

Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzat alelnöke szerint a napi gon-
dok mellett észre sem vesszük, hogy az egész 
emberiség sorsa van a vizesek kezében.

Dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának 
dékánja azt sorolta, mennyi mindent jelent a víz, 
jóformán nincs olyan tevékenység, ami víz nélkül 
végezhető. A vizesek azok, aki ezt a vizet biztosít-
ják, majd Petőfit idézte: „Bár fölül a gálya…”

Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Mérnöki Kamara elnöke, Novák Gyula, az 
MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának 
elnöke és Csapó Imre, az MHT Mosonmagyaró-
vári Területi Szervezetének elnöke már magára a 
vándorgyűlésre utalt, méltatva a hagyományt, a 
szervezést és a tudásmegosztás nagyszerűségét.

Teljességgel lehetetlen számot adni az ösz-
szes előadásról, és meglehet, nem is értenénk 
mindet szakmánk messzi tájain bolyongva, 
azonban bízom benne, hogy a saját szekci-
ónkban – a Vízellátási szekcióban – elhangzott 
előadásokból később cikk formájában olvasha-
tunk párat a Vízmű Panorámában.

Zárásként a vándorgyűlés az Aqua Szol-
gáltató Kft. (a területi víziközmű-szolgáltató) 
felajánlására emléktáblát avatott Kvassay Jenő 
tiszteletére, aki az egyetem valamikori elődjé-
nek, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági 
Akadémiának a hallgatója volt 1874-1875-ben. 

DUNAGÁZ Zrt. (Dorog)
Az 1990-ben alakult társaság fő feladata az energetikai ipar oktatási, 
képzési, továbbképzési igényeinek kielégítése. Súlyponti oktatási terü-
lete: műanyaghegesztők és fémhegesztők képzése és minősítése. Rend-
szeresen szerveznek konferenciákat, szakmai fórumokat és kiállításokat. 
Külön szolgáltatás: műanyaghegesztések laborvizsgálata saját laborató-
riumban. A tanúsítványt a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgá-
lati Egyesülés adja ki.

Ekoszvit Center Kft. (Budapest)
Az Ekoszvit Center Kft.-t 2013 júniusában alapították. Fő tulajdonos a 
külföldi székhelyű EKOTON IPARI TÁRSULÁS, a kft. a fő tulajdonos által 
gyártott berendezéseket hozza forgalomba. 

Az EKOTON egy nemzetközi kutató és gyártó vállalat, amely szennyvíz-
kezelő, iszapvíztelenítő berendezések gyártására, valamint tervezési és 
tanácsadói szolgáltatásokra szakosodott.

Konica Minolta Magyarország Kft. (Budapest)
A Konica Minolta Magyarország Kft. évek óta kapcsolatban áll önkor-
mányzatokkal, víziközművekkel, grafikai stúdiókkal, mérnöki irodák-
kal, nyomdákkal. Multifunkcionális berendezéseihez, valamint digitális 
nyomdai berendezéseihez a legkorszerűbb szoftveres megoldásokat kí-
nálja, melyekkel nemcsak egyszerűbbé, hanem gazdaságosabbá is vál-
nak a dokumentumkezelési folyamatok. Az anyacég, a Konica Minolta 
2006-tól, a fotóüzletágból történő kivonulása óta szinte minden erőfor-
rását az irodatechnikai megoldások és rendszerek fejlesztésére fordítja.

S&T Consulting Hungary Kft. (Budaörs)
A Kft. a külföldi illetőségű S&T Csoport tagjaként 20 országban áll az 
ügyfelek rendelkezésére. Információtechnológiai tanácsadást, IT-meg-
oldások szállítását és integrációját, valamint testreszabott, egyedi fej-
lesztéseket kínál megrendelőinek. Megoldásaikat privát infrastruktúrán 
és publikus felhőplatformon egyaránt képesek megvalósítani, ezáltal 
támogatva egy minden szempontból optimális hibrid IT létrehozását.
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