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Az integrációs folyamatok eredményeként az 
üzemeltető tagszervezetek létszáma folyama
tos csökkenésben van. A tagszervezetek között 
is vannak olyan szolgáltatók, amelyek még vagy 
már nem kaptak működési engedélyt a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól. Az 
így leszűkült létszám felvetette azt a gondolatot, 
hogy miért ne kerülhetne minden egyes üze
meltető tagszervezettől egyegy igazán jártas 
szakember a Szövetség állandó munkaszerveze
teibe. Ezzel lehetővé válna, hogy az eddigieknél 
több, az ágazatért tenni kívánó munkatárs ke
rüljön a bizottsági munka körforgásába, ismerje 
meg az ágazat többi szakemberét, és közvetlenül is kifejthesse véleményét 
az üléseken, segítve ezzel a Szövetség céljainak elérését. Ezzel együtt szé
lesebb kör számára válik közvetlenül biztosítottá az információhoz jutás is.

Ebből adódóan szakítani kellett azzal a korábbi ciklusig fennálló szisz
témával, miszerint az egyes állandó bizottságokba, illetőleg munkacsopor
tokba a cégvezetők csupán jelölhették szakértőiket, de végül szavazással 
dőlt el, hogy ki kerülhet abba a tizenegy fős testületbe, amelynek tagjai 
közül kilenc főt az üzemeltető tagszervezetek vezetői választottak, további 
egyegy főt pedig az Elnökség és a Vízipari Tagozat Vezetősége delegált.

Az újító gondolat szerint immár minden üzemeltető tagszervezet jo
gosulttá válik arra, hogy delegálja egyegy munkatársát a szakmai testüle
tekbe. A delegált ezzel automatikusan a testület tagjává válik, választásra 
már nem kerül sor. Emellett az állandó testületek egységes elnevezéssel 
mostantól mind bizottságok lettek, megkülönböztetve ezeket az Elnökség 
által az eseti ügyekre létrehozott, illetve létrehozható ad hoc munkacso
portoktól. Az ad hoc munkacsoportok általában rövid távra jönnek létre, 
és gyorsan, akár napokon/heteken belül kell reagálniuk a felmerülő ese
ményekre (például jogszabályvéleményezés, hatósági vagy minisztériumi 
megkeresés stb.). Az állandó bizottságok ezzel szemben nagyobb távlato
kat érintő (esetenként évet átívelő) témákat dolgoznak fel vagy saját kez
deményezésből, vagy elnökségi, illetőleg titkársági felkérések alapján.

A bizottság munkáját azonban egy szűkebb operatív vezetőségnek 
szükséges irányítania, koordinálnia, amelynek tagjait a delegált bizottsági 
tagok választhatják maguk közül két évre. Az operatív vezetőség fogja ösz
sze a bizottsági tagok munkáját, állítja össze az éves munkatervet, jelöli ki 
az egyes témafelelősöket, felügyeli, rendszerezi és véglegesíti az elkészített 
szakmai anyagokat és így tovább. Az operatív vezetőségi tagok természe
tesen maguk is részt vehetnek az egyes konkrét munkatervi feladatok 

elvégzésében, de a cél, hogy minden egyes bizottsági tag aktívan kivehesse 
és kivegye a részét a feladatmegosztásból. A bizottságot az operatív veze
tőség tagjai által maguk közül két évre választott elnök vezeti. A bizottság 
munkájáról, a bizottság elnöke rendszeresen beszámol az Elnökség részére.

A fenti gondolatot tükröző alapszabálymódosítási javaslat a Ta g
gyűlésen – kisebb viták és néhány helyszíni módosító javaslat beilleszté
sével – végül elfogadásra került. Az Elnökség közreadta felhívólevelét a 
tagszervezetek felé, melyben május 31éig kérték a bizottságokba dele
gált munkavállalóik listáját a MaVíz Titkárságára. A Vízipari Tagozat tagjai 
is jogosulttá váltak jelölni minden bizottságba, ám esetükben arról, hogy a 
jelöltek közül ki kerüljön be delegáltként a bizottságba, a Vízipari Tagozat 
Vezetősége döntött.

A delegáltak névsora összeállt, és június második felében sor került va
lamennyi bizottság esetében az alakuló ülések megtartására.

Az alakuló üléseket az Elnökség által kijelölt egyegy elnökségi tag, il
letve a MaVíz főtitkára vezette le. A megjelent tagok bemutatkoztak egy
másnak, majd a korábbi bizottság/munkacsoport vezetője beszámolt az 
eddig elvégzett feladatokról, folyamatban lévő témákról. A tagok ezen té
mákhoz további javaslatokat fogalmaztak meg, mely témajavaslatok alap
ján az operatív vezetőség összeállítja össze az éves munkaterv tervezetét. 
A bizottságok működésére, ülésezésére, a tagok közötti kommunikáció 
főbb szabályaira vonatkozóan is hangoztak el javaslatok. Ezeket szintén az 
operatív vezetőség fogja átgondolni és azokból a működési szabályzat ter
vét kialakítani. Mind a munkaterv, mind a működési szabályzat (ügyrend) 
az Elnökség jóváhagyásával válik majd elfogadottá.

Az alakuló ülésen ezt követően lezajlott az operatív vezetőség tagjai
nak választása, titkos szavazás útján, szavazatszámláló bizottság közremű
ködésével. A Műszaki, valamint az Értékesítési Bizottság esetében héthét, 

mAvíz szAkmAi 
BizottsáGok 
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Az elmúlt év végén a MaVíz Taggyűlésén 
sor került a tisztújító választásokra, 
melynek során többek között új Elnökség 
került megválasztásra. Az új vezetés 
irányításával nagy lendülettel kezdetét 
vette a MaVíz szakmai munkájának, 
köztük a bizottságok és munkacsoportok 
struktúrájának átalakítása.
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míg a többi bizottság tekintetében ötöt fős 
operatív vezetőséget választottak. Az operatív 
vezetőségek tagjai maguk közül még az alakuló 
ülés keretében megválasztották az elnöküket.

A jelenlegi hét állandó bizottság megválasz
tott operatív vezetőségi tagjai és elnökei az aláb
bi személyek lettek:

műszaki Bizottság
•		Csörnyei Géza (ELNÖK)	
 – Fővárosi Vízművek Zrt.
•		Bodor Dezső – Szegedi Vízmű Zrt.
•		Galambos Sándor –	NYÍRSÉGVÍZ	Zrt.
•		Magyar Péter Gyuláné – VCSM Zrt. Szolnok
•		Radács Attila –	BAKONYKARSZT	Zrt.
•		Szigeti Tibor – BÁCSVÍZ Zrt.
•		Varga Ákos – Soproni Vízmű Zrt.

Gazdasági Bizottság
•		Fazekas Csaba (ELNÖK)	
	 –	BAKONYKARSZT	Zrt.
•		Bereczné Eszterhai Valéria 
 – Debreceni Vízmű Zrt.
•		Gyarmati László – Soproni Vízmű Zrt.
•		Hevesi Sándor – Szegedi Vízmű Zrt.
•		Stregova Márta – Heves Megyei Vízmű Zrt.

jogi Bizottság
•		Dr. Adányi Andrea (ELNÖK)	
 – Szegedi Vízmű Zrt.
•		Dr. Fülöp Erzsébet 
 – Heves Megyei Vízmű Zrt.
•		Dr. Jancsó Edina – ALFÖLDVÍZ Zrt.
•		Dr. Kruppa Enikő – Soproni Vízmű Zrt.
•		Dr. Varga György Péter – ÉDV Zrt.

labor Bizottság
•		Kondor Éva (ELNÖK)	–	ÉRV	Zrt.
•		Galsi Tamás – VCSM Zrt. Szolnok
•		Major Éva – Fővárosi Vízművek Zrt.
•		Paksáné Müller Márta – ZALAVÍZ Zrt.
•		Szilágyiné Puskás Erzsébet 
 –	NYÍRSÉGVÍZ	Zrt.

értékesítési Bizottság
•		Bognár Péter (ELNÖK)	
 – Fővárosi Vízművek Zrt.
•		Bóka József – Szegedi Vízmű Zrt.
•		File Lilla –	BAKONYKARSZT	Zrt.
•		Mészáros Marianna – BÁCSVÍZ Zrt.
•		Mihály Tamás – ALFÖLDVÍZ Zrt.
•		Pampuch Józsefné –	NYÍRSÉGVÍZ	Zrt.
•		Vasi Imre – ÉDV Zrt.

informatikai Bizottság
•		Simon Ágnes	(ELNÖK)	–	BÁCSVÍZ	Zrt.
•		Albert Zoltán – Szegedi Vízmű Zrt.
•		Czinege István – ALFÖLDVÍZ Zrt.
•		Fritsch Róbert – Fővárosi Vízművek Zrt.
•		Galambos Ernő – Soproni Vízmű Zrt.

Humánpolitikai Bizottság
•		Fábri Ágnes (ELNÖK)	–	ALFÖLDVÍZ	Zrt.
•		Dobrosi Tamás –	NYÍRSÉGVÍZ	Zrt.
•		Fókás Gábor – ZALAVÍZ Zrt.
•		Szabó Veronika – DMRV Zrt.
•		Szanyi Lívia – Soproni Vízmű Zrt.

A megválasztott személyeknek gratulálunk, és 
munkájukhoz sok sikert kívánunk. A bizottsá
gok teljes névsora felkerült a MaVíz honlapjára, 
a tagszervezeti zárt oldalon a Szakmai szervek/
Bizottságok menüpontba.

h i r d e t é s




