
34 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 4 / 1h í r e k ,  e s e m é n y e k

GazdasáGi vezetők
értekezlete

A gazdasági vezetők 2013. évi második ér-
tekezletét – amelyen ötven tagvállalatunk mint-
egy száz gazdasági szakembere vett részt – no-
vember 12-13-án rendezték Mátraházán. A 
résztvevőket Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű 
Szövetség elnöke, majd a konferencia helyszí-
nének víziközmű-szolgáltatója nevében Sipos 
Istvánné, az Északmagyarországi Regionális Víz-
művek ZRt. gazdasági igazgatója köszöntötte.

A megnyitót követően dr. Szabó Iván, a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség Jogi Bizottságának 
társelnöke az integráció jelenlegi helyzetéről, 
Európa és a jövő tendenciáiról tartott előadást, 
majd Barcza György, a Századvég Gazdasági Ku-
tató Zrt. vezető elemzőjének segítségével sta-
tisztikai adatokkal is alátámasztott nemzetgaz-
dasági előrejelzést hallgathattak a résztvevők.

A víziközmű-szektornak milyen lehetősége 
van a válság túlélésére, kezelésére? Erre próbált 
választ és segítséget adni dr. Drótos György, az 
IFUA Horváth & Partners Kft. munkatársa. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatalhoz határidőig 84 víziközmű adta be a 
működésiengedély-kérelmét. Az engedélyezési 
eljárások tapasztalataiba a MEKH elnökhelyette-

se, dr. Szalóki Szilvia előadásával nyertek bete-
kintést a résztvevők. 

A MaVíz, valamint a keretein belül műkö-
dő Benchmarking Klub 2012-ben a Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdasági Tudományi Karát 
bízta meg azzal, hogy az éves adatfelvételeket, 
illetve az azokhoz kapcsolódó elemzéseket vé-
gezze el. Az együttműködés egyik kiemelt célja, 
hogy a tagvállalatok a korábbinál is nagyobb ér-
tékkel bíró szolgáltatást kapjanak. Ezért indult el 
egy fejlesztés, amely mind az adatfelvételt, mind 
az arra épülő riporting rendszert online módon 
elérhetővé teszi a tagvállalatok számára. Az elké-
szült riportok elemzését és az online felület hasz-
nálatát dr. Szűcs Krisztián és Nagy Ákos előadá-
sában ismerhették meg a résztvevők.

Az első nap zárásaként a víziközmű szektor 
gazdasági szakembereinek napi megoldandó 
feladatként jelentkező a 2013. évi díjalkalmazá-
si témán belül a Közgazdasági Bizottság tagjai 
tartottak rövid ismertetőt: Hevesi Sándor (Sze-
gedi Vízmű Zrt.) a számlaképről, Fazekas Csaba 
(Bakonykarszt Zrt.) az új területek díjairól.

A második nap két nagyon fontos és aktuá-
lis témával kezdődött. Gyarmati László, a Köz-

gazdasági Bizottság elnöke összefoglalta a vízi-
közművek által közzéteendő adatszolgáltatás 
jogszabályi környezetét. Előadásában a részt-
vevők megismerhették a végrehajtás során fel-
merülő problémákat, a statisztikai adatok tartal-
mát és származtatását. A víziközmű fejlesztési 
hozzájárulás beszedéséről, nyilvántartásáról és 
felhasználásáról a Közgazdasági Bizottság tagja, 
Bereczné Eszterhai Valéria tartott prezentációt.

A 2014–2020-ban várható pályázati lehe-
tőségeit a Nemzetgazdasági Minisztérium ver-
senyképességért felelős helyettes államtitkára, 
Turóczy László ismertette. Előadása tartalmazta 
a 2014 és 2020 közötti programok tervezésének 
kereteit, a célrendszert, az operatív programok 
struktúráját és a tervezett menetrendet.

A kétnapos programsorozatot Bereczné Esz-
terhai Valéria zárta aktuális gazdasági kérdések-
kel. Előadásában kitért a selejtezés számviteli 
elszámolására, a kötelezően elszámolt érték-
csökkenésre vagyonkezelés esetén. 

A két nap szerteágazó, érdekes, tanulságos 
és aktuális programsorozata után megállapítha-
tó, hogy fontos volt a konferencia megtartása, 
amire a jövőben is szükség lesz.

magukat időben, hamarabb „robbannak le”. A 
halogatással szaporodnak a meghibásodások, 
nő a vízveszteség, esik a szolgáltatás színvo-
nala, nő a kockázata. A hazai helyzet nem jó. A 
rekonstrukciós arány a vagyon 0,3%-ára tehető, 
szemben a fejlett országok 1-2%-ával, azaz a 
pótlási időnek irreálisan háromszáz év körüli-
nek kellene lennie. Korábbi becslések szerint a 
víziközmű-szolgáltatási díjban a pótlási hányad 
kevesebb mint 11%, ami igen alacsony: ez Né-
metországban 45%, míg Svájcban 69%. A fej-
lett világ talán legsúlyosabb vízproblémájáról 
beszélünk. A megoldásnál nem a forma számít 

– állami, közösségi, magán vagy mix –, hanem az, 
hogy ténylegesen mennyit fordítanak felújítás-
ra. Ez persze függ a jogszabályok betartatásától.

VP: Milyennek látja egyéb szempontból az ága-
zatot, annak helyzetét? 

SL: A tradíciókra alapozva vannak jó ered-
ményeink: az árvízvédekezés, az elmúlt évti-

zed nagy beruházásai, a wellness és társai stb. 
Ugyanakkor sok teendő jelentkezik, néhányra 
már utaltam is. Elsődleges feladat a több mint 
két évtizede folyamatos „rángatáson” átmenő 
intézményi rendszer stabilizálása. Ezzel egy 
időben, a jövővel kapcsolatban kell néhány 
idegesítő kérdést feltenni. Mi a víziónk a hazai 
vízgazdálkodásról? Hogyan tervezzük kezelni 
a dunai hajózás, a vízenergia-hasznosítás, az 
öntözés, a Duna-Tisza Közi Hátság konfliktusos 
kérdéseit? Honnan jön majd a mérnök- és a ku-
tató utánpótlás? A kutatási háttér újjáépítése? 
A különböző szintű oktatási formák harmoni-
zálása, illetve erősítése? A nyelvtudás javítása? 
Röviden: hogyan tesszük vonzóvá a szakmát?

VP: Tavaly szeptemberben volt hetvenéves, 
szerencsére olyan sportokat választott, melye-
ket szinte korlátlan ideig lehet űzni. Teniszezik, 
síel még? El tudja képzelni magáról, hogy több 
kortársához hasonlóan egyszer „visszavonul”?

SL: Tenisz és síelés: én is bíztam a „mind-
haláliban”. De mintegy öt éve Parkinson-kórt 
diagnosztizáltak, ami kisebb fékek beépítésé-
hez vezetett, így jelenleg csak visszafogottan 
játszom. Visszavonulás? Még nem volt időm 
eldönteni, hogy mit és hogyan teszek. Biztosan 
lassítani fogok. Szeretnék többet unokázni és 
egy hasznos (hiánypótló?) vízminőség-szabá-
lyozási tankönyvet írni. Utána meg talán egy 
népszerű tudományosat a vízről. Potenciális 
szponzorok már most jelentkezhetnek…

nagy zsuzsanna
MaVíz Titkárság
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A környezettechnológia jövo“je

2014. május 5–9.
A víz-, szennyvíz-, hulladék- 

és nyersanyag-gazdálkodás világvására

Legyen Ön is jelen Münchenben, az IFAT 2014 szakvásáron, 
ahol a környezettechnológiai szakemberek találkoznak. Ismerje meg 

a legújabb fejlesztéseket és a jövo“be mutató stratégiákat.
Profi táljon az értékes keretprogramokból és a nemzetközi kapcsolatokból.

Most váltsa meg belép“ojegyét 
online! Akár 30%-os megtakarítás, 
és gyorsabb belépés a vásárba.
www.ifat.de/tickets/en
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Látogasson el külföldi IFAT-vásárainkra is:

2014. május 20–22. 2014. október 9–11.
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