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Elmondhatjuk, hogy 2013-ban – de 
az azt megelőző két évben is – az 
ágazatunkban sohasem tapasztalt 
változások és kihívások érték a 
szak mát. A 2011. évi CCIX. törvény 
a víziközmű-szolgáltatásról megje-
lenésével megkezdődött az ágazat 
átalakulása, amely még min dig tart. 

Ez az átalakulás magában hordozza azt is, hogy a Magyar Víziközmű Szö-
vetségnek is változnia kell a jövőben. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy a 
szektor átalakulásának lezárultával a Szövetség egyik fő feladata lesz a fo-
gyasztókkal való kapcsolattartás erősítése.

Van mire visszatekintenünk, van mit számba vennünk, mert a mö-
göttünk hagyott év kemény, izgalmas és fordulatokban gazdag eszten-
dő volt – ha egy szóval kellene meghatározni, akkor leginkább az akkre-
ditáció évének nevezném.

Hogy mit várhatunk a 2014-es esztendőtől? Egyelőre úgy tűnik, egy 
dolog mindenképpen összeköti majd az előző három évet és ezt az újat, 
ez pedig a sok feladat, a sok munka, ezért azt gondolom, kihívásokkal teli 
év vár ránk. Már most látni lehet, hogy kialakulóban van az a víziközmű- 
szolgáltatói kör, amely hosszú távon biztonságosan, eredményesen fog 
üzemeltetni, és akik a MaVíz üzemeltetői tagságát fogják jelenteni.

Külön szeretném megköszönni Kurdi Viktornak, a MaVíz előző Elnö-
kének munkáját, amely az átalakulás előkészítésében és megkezdésében 
teljesedett ki. Ugyancsak neki köszönhető, hogy a Magyar Víziközmű Szö-
vetség a víziközmű-szektor átalakulásakor számos területen bizonyíthatta 
szakmai elkötelezettségét és megbízható partnerségét. Így a Szövetség 
büszke lehet arra, hogy egyre több területen ismerik el munkáját.

Egy szövetség rugalmassága, változásra való képessége olyan erény, 
amely mögött jól felépített és továbbfejleszthető mechanizmusok biz-
tosítják a stabilitást és a folytonosságot. Ezt a 2013. december 11-én 
megválasztott Elnökség is fémjelzi, hiszen a testület munkájában régóta 
résztvevő Elnökségi tagok mellett négy új tag részvétele jelzi a „meg-
újulást” is.

Joggal lehetünk tehát büszkék a múltunkra, és a munkánkban részt-
vevő kollégáinkra, akiknek társadalmi munkában végzett tevékenységét 
nem lehet elégszer és elég fórumon megköszönni. Köszönjük! 

Így, az év elején ehhez a munkához hívok mindenkit partnerül, és 
kívánok együttműködő partnereinknek és minden Tisztelt Olvasónknak 
eredményes munkát és boldog űj évet!
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kedves olvasók,
tisztelt kolléGák!

tisztújító
taGGyŰlés 
a maGyar
víziközmŰ
szövetséGnél

Winkler Tamás
elnök,
Magyar Víziközmű Szövetség

Szeretnék köszönetet 
mondani azért 
a bizalomért, amelynek 
köszönhetően a Magyar 
Víziközmű Szövetség 
elnökeként, 
e tisztségemben először 
itt köszönthetek mindenkit 
a 2014. esztendőben.

maVíz TiTkárság

A Magyar Víziközmű Szövetség 
2013. december 11-én tisztújító 
taggyűlés keretében értékelte a 
Szövetség hároméves tevékeny-
ségét, és megválasztotta azon 
tisztségviselőit, akik a következő 
ciklusban közreműködnek a 
Szövetség munkájában. 
A MaVíz új elnöke Winkler Tamás, 
a DRV Zrt. vezérigazgatója lett, 
emellett az Elnökség is jelentősen 
megújult.
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A taggyűlés nyitányaként Kurdi Viktor, a MaVíz 
leköszönő elnöke értékelte a mögöttünk ha-
gyott periódust, elismerő szavaival méltatta a 
Szövetség és a teljes víziközmű-ágazat kitartó, 
fáradhatatlan munkáját, majd megköszönte a 
tagság bizalmát, és átadta a stafétabotot a kö-
vetkező időszak vezetéséhez.

Az elnöki beszámolót követően Weisz Zalán 
prezentálásában a Vízipari Tagozat, majd Sipos 
Istvánné előadásában a Felügyelő Bizottság érté-
kelő beszámolóit hallgathatták meg a jelenlévők. 

Ezután a tagszervezetek képviselői meg-
választották a MaVíz tisztségviselőit az elkö-
vetkező négy évre. A tagság titkos szavazással 
Winkler Tamást, a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. vezérigazgatóját választotta meg a MaVíz 
elnökének. A választás eredményeként jelen-
tősen megújult az Elnökség és a további testü-
letek névsora is. A korábbi elnök, Kurdi Viktor 
alelnökként folytatja munkáját.

az újonnan választott 
elnökség tagjai
Winkler Tamás elnök (DRV Zrt.)
Kurdi Viktor alelnök (Bácsvíz Zrt.)
Dr. Csák Gyula (Alföldvíz Zrt.)
Haranghy Csaba (Fővárosi Vízművek Zrt.)
Kugler Gyula (Bakonykarszt Zrt.)
Sándor Zsolt (Tettye Forrásház Zrt.)
Szabó Istvánné (Nyírségvíz Zrt.)
Tőke László (Pannon-Víz Zrt.)
Dr. Szabó Iván (Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, 

a Vízipari Vezetőség elnöke)

A megválasztott elnök megköszönte a tag-
ság bizalmát, beszédében a MaVíz elmúlt el-
nökségi periódusa kapcsán pedig kiemelte: „Az 
elmúlt három évben új alapokra helyeződött az 
információáramlás a tagszervezetek irányába, je-
lentős erőfeszítéseket tett a MaVíz hatékonyabb 
szervezet kialakítására, és megkerülhetetlen té-
nyezővé vált a jogalkotási folyamatok során.”

Az új elnök kinevezését és az új Elnökség fel-
állást követően a további tisztségviselők meg-
választására került sor. Elsőként a Vízipari Veze-
tőség tagjaira adták le voksukat a jelenlévők. 

a vízipari vezetőség tagjai
Gampel Tamás (Zenner & Becker Kft.)
Galambos Péter (Hawle Kft.)
Jancsó Béla (Főmterv Zrt.) 
Pásztor Éva (Grundfos Hungaria Kft.) 
Csáki Attila (Interex-Waga Kft.) 
Dr. Szabó Iván (Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda) 
Dr. Tóth Gábor (Hach Lange Kft.) 
Mészáros Attila (Euroflow Zrt.) 
Kele Sándor Zsolt (Sade Magyarország 

Mélyépítő Kft.) 

A Vízipari Tagozat Vezetőségének megvá-
lasztott tagjai elnökükként dr. Szabó Ivánt, a 
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda irodavezető ügy-
védjét választották meg, a Vezetőség alelnöke 
Pásztor Éva, a Grundfos Hungária Kft. értékesí-
tési igazgatója lett.

A szavazás a további tisztségviselők meg-
választásával folytatódott.

a Felügyelő Bizottság tagjai
Sipos Istvánné (Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt.) 
Rádonyi László (Soproni Vízmű Zrt.) 
Keszler Ferenc (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
Bodrogi Ernő (Pannon-Víz Zrt.) 
Pásztor Éva, a Vízipari Tagozat Vezetőség 

alelnöke (Grundfos Hungaria Kft.)

a Felügyelő Bizottság póttagjai 
Hajdú Gábor (Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt.) 
Artim Andrásné (E.R.Ö.V. Egyesült 

Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.) 
Berta Zsuzsanna (Víz- és Csatornaművek 

Koncessziós Zrt. Szolnok) 

A Felügyelő Bizottság elnökének Sipos 
István nét, az ÉRV Zrt. gazdasági igazgatóját vá-
lasztották a tagok. 

az etikai Bizottság tagjai
Nagy András (Zalavíz Északzalai Víz- és 

Csatornamű Zrt.) 
Dr. Bunda Rita (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
Dr. Kohuth Viktor (VASIVÍZ Zrt.) 
Homródiné dr. Bartalos Éva 

(MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 
Galambos Péter, a Vízipari Tagozat 

Vezetőség delegáltja (Hawle Kft.) 

az etikai Bizottság póttagja
Lanku Ildikó (Érd és Térsége Víziközmű Kft.)

Az Etikai Bizottság elnökének megválasztá-
sára az Etikai Bizottság ülésen kerül majd sor. 

az üzemeltetői jelölő 
Bizottság tagjai
Üszögh Lajos (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 
Csörnyei Géza (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
Bodor Dezső (Szegedi Vízmű Zrt.) 
Mátyus Zoltán (Kiskunsági Víziközmű 

Szolgáltató Kft.)
Varga Ákos (Soproni Vízmű Zrt.) 

az üzemeltetői jelölő
Bizottság póttagja
Molnár Attila (Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt.)

Az üzemeltetői Jelölő Bizottság elnökének 
megválasztására a Jelölő Bizottság leendő ülé-
sen kerül majd sor. 

a vízipari jelölő 
Bizottság tagjai 
Szabó Sándor (Zenner & Becker Kft.) 
Kenyeres Bálint István (Főmterv Zrt.) 
Kiss Emese (Pipelife Hungaria Kft.) 

a vízipari jelölő 
Bizottság póttagjai
Karig Gábor (Rudas & Karig Kft.) 
Zorkóczy Péter (Duna-Armatúra Kft.) 
Rozsnyay Kálmán 

(FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.)

A vízipari Jelölő Bizottság elnökének meg-
választására a Jelölő Bizottság leendő ülésen 
kerül majd sor. 

A víziközmű-ágazat az elmúlt időszakban 
jelentős mérföldkőhöz érkezett, nagy változá-
sok és nehéz feladatok megoldása hárult a Szö-
vetségre. A folyamat nem zárult le, a jövőben 
hasonlóan nehéz időszak vár az új vezetésre, 
amelyhez a korábbiakban is tapasztalt közös 
munkára és együttgondolkodásra lesz szükség 
a Szövetségen és az ágazaton belül. 

Az új Elnökség nevében köszönjük a tag-
ság bizalmát, és a továbbiakban is mindent 
elkövetünk az ágazat érdekeinek hathatós kép-
viseletéért.
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