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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!
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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.


