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hATÉKONy VÍZELLÁTÁS 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA A POLLACK ExPÓN

BakI Berta
Fejérvíz ZRt.

Nem csak Budapest és országos szervezés 
létezik, ha a szakmáról van szó. Figyelemre 
méltó vizes konferencián vehettünk részt 
Pécsen, egy meglepően sokrétű, és igencsak 
pezsgő expó keretében.  A Pollack Expo 
rendezője a PTE Műszaki és Informatikai 
Kar Mérnöki és Smart Technológiák 
Intézet Gépészmérnöki Tanszéke volt, ezen 
belül a Hatékony Vízellátás Nemzetközi 
Konferenciát Eördöghné Dr. Miklós Mária 
szervezte.

Előbb az expóról. 98 szakkiállítónak volt standja, a hatékony vízellátás 
nemzetközi konferencia mellett épületgépészeti, hulladékgazdálkodási, 
építőipari és villamos szakmai előadásokat hallgathattunk és megismer-
kedhettünk informatikai projektekkel is. A szakma-specifikus előadáso-
kon túl, a régió mérnökei számára mérnök fórumot és mérnöktovább-
képzést rendeztek, és a végzős hallgatók ezúttal is élhettek az állásbörze 
nyújtotta lehetőségekkel, a középiskolások pedig játékos verseny kere-
tében ismerkedhettek meg a kiállító cégek tevékenységével. 

Az egyik standnál Kunné Vecsési Krisztinával, a Műszaki és Informati-
kai Kar marketing csoportvezetőjével, az expó egyik szervezőjével futot-
tam össze, és megkérdeztem miért, és kiknek rendezik évről évre ezt az 
eseményt, mire ezt válaszolta: 

Való igaz, hogy az expók kora a klasszikus értelemben kezd idejét 
múlttá válni, de ez nem jelenti azt, hogy feleslegesek. Szándékaink sze-
rint mi ezzel fórumot teremtünk, hidat építünk minden évben a szak-
ma gyakorlott művelői, a fiatalabb és a későbbi, reménybeli szereplői 
között. Magyarra lefordítva, azt szeretnénk, hogy a nagy tapasztalattal 
rendelkező szakmabeliek új, friss impulzusokat kapjanak a fiataloktól, ők 
pedig átvehessék a tapasztalatokat a régi rókáktól, ezen túl azt is várjuk, 
hogy továbbtanulóként, a középiskolákból minél többen jöjjenek egye-
temünkre tanulni, majd ezt elvégezve könnyen el tudjanak helyezkedni. 
Ez utóbbit az is segíti immár, hogy nálunk a hallgatók duális képzés lehe-
tőségével is élhetnek, ahol egyre inkább összefonódik az elmélet a gya-
korlattal, a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a munka világával. 
Emellett azt gondoljuk, hogy az egyetem részéről az expó megrendezé-
sével mi is hozzájárulhatunk a szakma fejlődéséhez. A mi expónk inkább 
regionális rendezvény, közvetlen környékünk fejlődéséhez ezt tudjuk 
hozzátenni. 

Ehhez csak annyit – ezt már én mondom – bárcsak ezt látnánk más 
régiókban, de akár országos szinten is.

A rendezvény kiemelkedő központi programját a II. Hatékony Vízel-
látás Nemzetközi Konferencia nyújtotta, ahol hallhattunk a fenntartha-
tó víziközmű-szolgáltatásról, az ólom ivóvíz-biztonsági kockázatairól, az 
ólom okozta másodlagos kémiai ivóvízminőség romlásról,  arról, hogy 

hogyan találunk egyensúlyt, a higiénia, a komfort és az energiahaté-
konyság között, a higiénia-tudatos ivóvízellátó rendszerek szabályozási 
hátteréről és az azokat kielégítő műszaki megoldásokról, a klór-dioxid 
hatásáról a legionellákra, a hőszivattyús rendszerről a meleg víz előállí-
tásánál, és a geotermikus energia alkalmazásáról a mezőgazdaságban. 

A konferencia szívbéli gazdája Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD – ad-
junktus volt. Meg is kérdeztem, mi indítja arra, hogy egyéb kötelezettsé-
gei mellett, évek óta megszervezzen egy ilyen konferenciát?

Eördöghné Dr. Miklós Mária: Azon túl, hogy épületgépészként a vízellá-
tás a szívem csücske, azt szeretném elérni, hogy minél inkább fejlődjön 
az épületgépészet ezen ága is.  Olyan szemléletváltáshoz, fejlődéshez, 
fellendüléséhez szeretnék hozzájárulni, mint ami végbement például a 
fűtéstechnika területén. Ez a vízellátásban is feltétlenül szükséges; sze-
rencsére már érzékelhetők a vízellátás felértékelődésének jelei.  A szak-
mánk szemléletmódja meglehetősen konzervatív, és nehezen áll át arra, 
hogy az energiahatékonyság mellet ugyanilyen ilyen fontos szempont a 
vízhatékonyság kérdése is.

Baki Berta: Mit értsünk ezen a vízhatékonyságon?
E-né. M. M.: A vízhatékonyság alapja, hogy kezeljük a vizet természe-
ti kincsként, amit csak részben tekinthetünk megújuló erőforrásnak. 
Ésszerű, takarékos felhasználása elsődleges szempont kell, hogy legyen 
minden vízigény kielégítésekor. Külön kiemelendő az ivóvízhigiénia kér-
dése, ami felülírja a víztakarékosságot. Éppen ezért fontos, hogy erre a 
problémára is találjunk olyan megoldásokat, amelyek megfelelnek a víz 
minőségi és mennyiségi védelme követelményeinek egyaránt. A vízha-
tékonyság a rövid- és hosszú távú vízgazdálkodási célokat is figyelembe 
veszi, komplex megközelítéssel kezeli a vízellátás kérdését, törekszik 
az ökológiai és az ökonómiai fenntarthatóság szempontjainak össze-
hangolására. A vízhatékonyság kifejezhető a fajlagos – fogyasztónként, 
technológiánként, stb. felhasznált - víz mennyiségével is.

B. B.: Ezt úgy globálisan, mi szolgáltatók is így tartjuk, de a vízművek 
árbevétele a szolgáltatott vízmennyiségtől függ, és ma már így is a ko-
rábbi napi 150 liter/ fő helyett nyolcvan - kilencven litert használnak el a 
fogyasztók. Nálunk az állandó költségek meghaladják a 80 %-ot, ami azt 
jelenti, hogy a víznek a fogyasztás csökkenésének arányában drágulnia 
kell, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen.
E-né. M. M.: Meglehet, hogy ez így van, de amit mondott, a szolgálta-
tók szempontja - amit én egyáltalán nem tartok lényegtelennek - de a 
kérdéskört egészében kell nézni, minden szereplőt és minden tényezőt 
illetően. Ha pedig ez igaz, akkor a felesleges, netán pazarló vízhasználat 
elkerülését nekünk, mérnököknek technikai oldalról lehetővé kell tenni, 
az új technológiák gyakorlattá válását segítenünk kell. Ez erkölcsi köte-
lességünk.

B. B.: Mit várnak rendezvényüktől, a konferenciától?
E-né. M. M.: Lassú, de biztos haladást. Azt, hogy tervezők, kivitelezők, 
szolgáltatók tudatosabban művelik a szakmát, és azt remélem, hogy a 
konferencián elhangzottak ezt jól szolgálták. Őszintén remélem, hogy 
nem csupán mi érezzük úgy, hogy adtunk, hanem a résztvevők is úgy 
mennek haza, hogy kaptak valamit.


