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25 éve teljesen más környezetben működött 
ágazatunk és a Szövetség is. Teljesen más volt 
a működési környezet, és teljesen mások vol-
tak az elvárások, a szabályok és a lehetőségek, 
de a cél is. 

Ma minden ágazat igyekszik saját testére 
igazított gazdasági és szabályozási környeze-
tet kialakíttatni, de ahhoz, hogy ez sikerüljön, 
látszanunk kell. Látszanunk kell a döntéshozók 
előtt, és nem egyenként, nem vízművenként, 
hanem összefogva, egy ágazatként. Egy olyan 
ágazatként, amely több mint 100 ezer kilomé-
ternyi vezetéket üzemeltet napi szinten, amely 
20 ezernél is több embernek ad kenyérkereseti 
lehetőséget. Egy olyan ágazatként, amely saját 
jövőjéért tud egységet mutatni.

Mi közösen néhány éve úgy döntöttünk, 
hogy meg kell újulni, és új vizekre kell evezni, 
vagyis a jövőt választottuk. Hiszen aki nem vá-
laszt, ahelyett a körülmények választanak. Aki 
nem dönt, annak életét eldöntik mások. Mi 
döntöttünk. Döntöttünk, hogy érdekképviseleti 

tevékenységünket még hatékonyabbá tesszük 
a szabályozás fejlesztésére, illetve jobbá tételé-
re vonatkozó javaslatok kidolgozásával és kép-
viseletével, valamint teljesebb és naprakészebb, 
releváns adatokat tartalmazó adatbázis segítsé-
gével. Döntöttünk arról, hogy a MaVíz a hazai és 
külföldi legjobb gyakorlatok, innovatív techno-
lógiák megosztásával ágazati tudásközponttá 
válik. Döntöttünk arról, hogy tagszervezeteink 
erősebb piaci pozíciója érdekében szerepet vál-
lalunk és fórumot biztosítunk az egységes közös 
ágazati fellépés érdekében.

Mint minden változás során, természete-
sen itt és most is vannak bíráló, egyet nem értő 
hangok. Vannak, akik úgy vélik, nem vettünk jó 
irányt. Helye van a jobbító szándékú kritikának, 
és helye van a párbeszédnek, hiszen csak így 
tudunk egységes irányt kialakítani!

Itt most egy Szövetség vált nagykorú-
vá. Nagykorúvá minden értelemben, hiszen 
a stratégia megfogalmazása már azt jelenti, 
hogy komoly terveink vannak, céljaink, ahogy 
az felelős és felnőtt emberhez illik. A Szövet-
ség alapértékei nem változtak és nem változ-
nak, csak a kornak megfelelően és a megfelelő 
 eszközök igénybevételével módosultak.

Egy ilyen jubileum alkalmával nyilvánvaló-
an felmerül a kérdés, hogy a még előttünk álló 
éveknek, évtizedeknek mi a célja, értelme, mi 
Szövetségünk küldetése. Vagy másképpen fo-
galmazva: miért is fogjunk össze?

Fogjunk össze, hogy a MaVíz széles körben 
ismert és elismert, első számú magyarországi 
víziközmű-szövetséggé válhasson, amely át-
láthatóan, politikamentesen, szakmai elvek 
mentén működve képviseli a víziközmű-ágazat 
érdekeit, megőrzi és ápolja az ágazat értékeit.

Mindezt úgy, hogy hozzájáruljunk a vízi-
közmű-szektor hosszú távon fenntartható, 
hatékony, gazdaságos és egységesen magas 
színvonalú működéséhez. Fóruma legyünk 
a tagszervezetek közötti szakmai együttmű-
ködésnek és tudásmegosztásnak. Segítséget 
nyújtsunk az innovatív megoldások és legjobb 
gyakorlatok megismeréséhez és alkalmazásá-
hoz. Zászlóshajója legyünk a víziközmű-szol-
gáltatáshoz fűződő társadalmi elismertség és 
szakmai presztízs növekedésének. 

Ez a Szövetség 25 éves tevékenysége során 
nagy figyelmet fordított a víziközművekhez kap-
csolódó műszaki irányelvek kidolgozására, ezek 
alkalmazására, továbbá az ágazatban  dolgozó 
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szakemberek szakmai tudásának fenntartására 
és gyarapítására. A bizottságainkban eddig dol-
gozó szakemberek névsorában az ágazat szinte 
minden tudományos és vezető szakemberének 
nevét megtalálhatjuk, amivel csak kevés hason-
ló szervezet büszkélkedhet. 

Az évforduló alkalmat ad arra, hogy a 
múltba visszatekintve, a teljesség igénye és 
lehetősége nélkül megemlékezzünk egy-egy 
mondatban azokról a kollégákról, akik munká-
jukkal, szakmaszeretetükkel, kitartásukkal és 
tehetségükkel hozzájárultak e szervezet és az 
ágazat eredményes működéséhez. 

Dr. Szőke Ferencről, a MaVíz első elnökéről, 
akinek a keze alatt útjára indult a Szövetség.

Szekeres Istvánról, aki amellett, hogy két-
szer is vezette a Szövetséget, a bizottságokban 
folyó szakmai munka megerősítéséért is sokat 

A folyamatos és zökkenőmentes működés ellenére a MaVíz és a tagság 
működési környezete bizonytalanságokkal terhelt. A 2011-ben kezdő-
dött és jelenleg is zajló ágazati integrációs folyamat részeként az üze-
meltetői tagok létszáma a tizedére csökkent. A rezsicsökkentés okozta 
árbevétel-kieséssel és a közműadó bevezetésével a szolgáltatók ered-
ményessége romlott, a tagok jelentős része finanszírozási nehézségek-
kel küzd. Mindezek ellenére a víziközmű-ágazat tovább fejlődik: zárul 
a közműolló, az uniós forrásokból finanszírozott zöldmezős szennyvíz-

beruházások révén javul a lakosság komfortérzete és csökken a környe-
zet terhelése. 

A MaVíz felismerte, hogy a bizonytalanságokkal terhelt működési 
környezetben úgy tudja a leghatékonyabban szolgálni a tagság ér-
dekeit, ha újragondolja stratégiai célkitűzéseit és szervezeti működé-
sét. A stratégia újragondolására a Szövetség külön projektet indított, 
amelynek keretében a KPMG Tanácsadó Kft. segíti a MaVíz szakértőit. A 
stratégiai projekt legfőbb céljai, hogy egyetértés alakuljon ki a MaVíz 

tett. Dr. Kepecs Györgyről, aki a Víz Világnap ága-
zati megünneplésének alapjait megteremtette.

Ányos Józsefről, aki szintén több cikluson 
keresztül irányította a Szövetséget, és akinek a 
nevéhez fűződik az ÖKO-AQUA Víziközmű Kon-
ferencia életre hívása.

Dr. Papp Máriáról, aki a titkársági struktúra 
és infrastruktúra kialakítását és működtetését 
mintegy 20 éven át szívén viselte.

A jelenbe visszatérve megállapíthatjuk, 
hogy Szövetségünk már felnőtt, ha úgy tet-
szik, lediplomázott, megszerezte mindazt az 
ismeretet, ami ahhoz kell, hogy a jövőbe te-
kintve azt az utat járja be, amelyre predeszti-
nálva van.

Az elődeink létrehoztak egy szervezetet, 
amelyet negyed évszázadon át építgettek, fej-
lesztettek. Tudatában kell azonban lennünk 

annak is, hogy e szervezetet ma már a közö-
sen végzett munka alapján ítélik meg azok, 
akikkel partneri kapcsolatban vagyunk. Kérek 
mindenkit, mint a Szövetség tisztségviselője, 
hogy fordítsa a saját és a Szövetség hasznára 
mindazt a tudást és ismeretet, amit a 25 év 
közösen végzett munka során, a megszerzett 
tapasztalatok alapján elsajátított. 

A jövőnk pedig továbbra is a közös mun-
kában, az összefogásban keresendő. Az ünnep 
pillanatában pedig kérek mindenkit, hogy 
emlékezzen vissza azokra a kollégákra is, akik 
Önök előtt, Önökkel együtt dolgoztak, és ma 
már nem ünnepelhetnek velünk. 

Kívánom, hogy sikeresen folytatódjon ez a 
negyed évszázados történet, és legyen ez a mi 
sikertörténetünk. 

Boldog születésnapot Mindannyiunknak!
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