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Program témák (visszatekintés – jelen 
helyzet – kívánatos jövő) és az előadások 

• A 25. (jubileumi) konferencia témái  
- A víztartó-vízvezető földtani képződmények és paramétereik, megismerése (földtan, geofizika), 

részvételük a hidrológiai ciklusban. 
- Vízgeokémia: a vizek kora, izotóp- és kémiai összetétele.  
- A vízkútfúrás fejlődésének története helyzete és jövője, kitérve a jelentősebb forrásfoglalásokra is. 
- A felszín alatti vizek hasznosításának alakulása és szereplői , a túl igénybevétel megakadályozása, 

FAVÖKO védelem, környezetvédelem, okszerű vízkészlet-gazdálkodás. 
- A mennyiségi és minőségi monitoring helyzete. 
- A felszín alatti vizek védelmének alakulása (vízbázisvédelem, kármentesítés, szennyező-források 

felszámolása), összefüggés a környezetvédelemmel. 
- A felszín alatti vizek kutatásával, oktatásával foglalkozó szervezetek helyzete. 
- Az államigazgatás szerepének alakulása, a hatóságok és igazgatóságok szerepe, nemzetközi 

együttműködés. 

• A fenti témák összefoglalására a kuratórium szakavatott előadókat kért fel 
• A témák mindegyikéhez hozzászóló előadásokat vártunk és kaptunk 



FAVA indulás: 
Almássy Endre  

60. születésnapja alkalmából rendezett 
konferencia  1993, Siófok 



FAVA-konferenciák helyszínei 



Az első konferenciák kiadványainak 
 címlapjai (VITUKI gondozás) 



További konferencia-
kötetek 



Ma 



A 2018. évi,  „XII. FOTÓPOSZTER A 
VÍZRŐL”  pályázat SZPONZORAI 



FAVA díjazottak 2015-2018 



A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 
(FAVA) alapítási éve 1995 

Alapítók: Altnőder András (AQUARIUS 
Vízbeszerzési Kft. ) és Szilágyi Gábor (BKMI 
Bányászat és környezete Mérnöki Iroda Kft. 

 Az „ős-rendezvény” és az Alapítvány 
létrehozásában Buzás Zsuzsának, Havasné 
Szilágyi Eszternek és Horváth Verának 
helyzetükből adódóan rendkívül nagy 
szerepük volt.) 
 



Buzás Zsuzsa, Havasné Szilágyi Eszter, Horváth Vera 
(háttérben Kumánovics György) 

Altnőder András 

Szilágyi Gábor 



Az első kuratórium 1995 - 2009 
(Elnök: Liebe Pál) 



A második kuratórium 2009 - 2015 
(Elnök: Kumánovics György) 



A harmadik 
kuratórium  

2015 -  
(Elnök: dr. Lénárt 

László) 





Szakmánk védelmében! 
• Visszasajtolás   
(Szanyi János) 
• 80 m-es kutak  
(Rózsa Attila) 



1995 és 1996 



1997 1996 

1998 



2017 

2016 – dr. Papp Zoltán felújított vízkiemelő eszközei 



Ezüst- 
poharasok 



…és akiknek különösen  
sokat köszönhetünk… 



Köszönet a  
sikeres 25 évért  

• a szakmánkat művelőknek, 
• az előadóknak, 
• a szervezőknek 
• az anyagilag támogatóknak  és a  
• szervezők segítőinek! 

Haladjunk előre a megkezdett úton, de soha ne feledjük: 
•  A múlt ismerete nélkül  
•  a jelenben  
•  nem lehet sikeres jövőt tervezni! 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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