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Vízmű Panoráma: Nem akartunk hinni a fü-
lünknek, tényleg nyugdíjba ment?
Zsebők Lajos: Igen, ez az élet rendje, és koráb-
ban is azt tartottam, hogy ha itt az ideje, el kell 
menni. Most sem azért gondolom így, mert 
kedvemet veszítettem, hanem azért, hogy át-
adhassam a helyet a következőknek. Bevallom, 
volt egy másik okom is. Jó tíz éve foglalkozom 
szobrok készítésével, és Istentől kapott aján-
déknak tekintem, hogy nem megfáradva, meg-
keseredetten, hanem kedvvel és erős indítta-
tással kiteljesíthessek valamit, ami bennem van.

VP: De hát dolgozik!
Zs. L.: Igen, ez egy kompromisszum. Rész-
munkaidőben maradtam, de „leadtam” a mi-
nőségirányítást, a vízbiztonsági tervezést, az 
üzletszabályzat készítését, gondozását, a fo-
gyasztóvédelmi ügyeket, a rendezvények 
szervezését és a belső pr-t. Maradt a külső 
kommunikáció, de nyilván segítek másban is. 
Visszagondolva köszönettel tartozom a cég-
vezetésnek, hogy ennyi mindennel foglalkoz-
hattam, és főleg a munkatársaimnak, amiért 
együtt dolgozhattunk. 

VP: Milyen volt a szakmai életútja? Melyek vol-
tak a fontos állomások?
Zs. L.: Igen, ilyenkor ezt szokták kérdezni, de azt 
gondolom, egy embert sokkal inkább jellemez 
az, ha elmondja, miről mit gondol, mintsem 
hogy elmeséli, milyen iskolákat végzett, milyen 
beosztásokban szenvedett. 

VP: Azért röviden mégis essék szó róla.
Zs. L.: A VÍZIG-nél kezdtem (Pécsen), ahol lát-
tam, a hatósági, hivatali munka nem igazán az 
én világom. Így lettem víziközmű- tervező (Szé-

se, céges könyv, egyéb céges kiadványok, hon-
lap elkészítése.

Bevallottan nemcsak a sokféle munka örö-
me vezérelt, hanem azt is érdekesnek találtam, 
ha létrehozhattam egy dolog prototípusát. Per-
sze gyakran felügyeletem alá tartozott a so-
rozatgyártás is, és mindig is adtam arra, ami a 
kezem alól kikerül, az legyen rendben. De be-
vallom, a sorozatgyártás nekem nem okoz ak-
kora örömöt.

VP: Ha ennyi mindent csinált, elég nagy rá-
látása lehet a szolgáltatási folyamat egészére 
és a változásokra. Már mondhatja is, miről mit 
gondol.
Zs. L.: Jó, vegyük sorra, és kezdjük – kedvenc 
szokásom szerint – a végén. Aztán mögé néz-
hetünk.

VP: Mi a vége? Talán az integráció? 
Zs. L.: Igen, és a 3-5 éve folyó átalakítás. Tehát 
nem átalakulás, ami szerves, ahol az új a meg-
lévőre tud épülni, hanem valami egészen új. Itt 
három dolgot tartok lényegesnek. 

Az első, hogy a víziközmű-szolgáltatás-
ban a piacnak nincs minőségszabályozó sze-
repe, vagyis nem érvényesül az, hogy ha nem 
tetszik az egyik tornacipő, egy másikat (job-
bat) fogok venni, ami a gyártót arra sarkallná, 
javítson a minőségen. Nálunk nincs semmi 
ilyesmi, hiszen ha a felhasználónak nem ízlik 
a víz, nem fog elköltözni másik városba. Tehát 
e helyett a minőségszabályozó mechanizmus 
helyett szükség van valamiféle intézmény-
rendszerre, ami nálunk most a törvény, a vhr. 
és a Hivatal. Még ha néhány dolgot magam 
másként is látnék jónak innen, a ló túlsó ol-
daláról.

kesfehérváron), majd talajmechanikai csoport-
vezető. De beleuntam a tervezőirodai munka 
szűk világába, és elmentem kivitelezőnek. Víz- 
és csatornahálózatok és más vízi létesítmé-
nyek építését irányítottam építési osztályve-
zetőként, majd fő-építésvezetőként. Ekkor jött 
a rendszerváltás, és én nem fértem a bőröm-
be. Így elindultam az MDF színeiben az első 
szabad országgyűlési választásokon. Egyé-
ni országgyűlési képviselőként elsősorban 
környezetvédelmi kérdésekkel és a víziköz-
mű-szolgáltatás jogszabályi hátterének átala-
kításával foglalkoztam. Képviselőként jöttem 
rá, mennyire fontos dolog az intézmény és az 
emberek közötti kapcsolatépítés. Ezért kezd-
tem kommunikációval foglalkozni. Így lettem a 
vízmű pr-vezetője és tagja a MaVíz pr-munka-
csoportjának, melyet két időszakban is vezet-
tem. Eközben a FEJÉRVÍZ-nél kerestek valakit, 
aki irányítaná az ISO 9001 és ISO 14001 szabvá-
nyok bevezetését, és reám találtak. Azzal vállal-
tam, oké, rendben, de ha bevezettem, leadom. 
Hát nem így lett. Kérték, legyek továbbra is a 
gazdája a pr-tevékenység folytatása mellett, és 
kapok egy minőségügyi vezetőt. Így elvállal-
tam, és én lettem a világ egyetlen kommuni-
kációs és minőségfejlesztési főmérnöke. A két 
terület irányítása közben oklevelet szereztem 
kommunikációból és minőségirányításból is. 
Ekkor jött az SAP IS-U (számlázási rendszer) be-
vezetése, és a projekt vezetésével engem bíz-
tak meg, később pedig a vízbiztonsági munka-
csoport irányítására kértek fel. Mindeközben 
elkészítettem a FEJÉRVÍZ üzletszabályzatát is.

Ezek mellé jött a céges újság szerkeszté-
se, cikkek írása, a szerelő- és ügyfélszolgála-
ti versenyek szervezése, a versenyekre való 
 felkészítés, vízkínálók, vízvilágnapok szervezé-

interJú
zseBők laJossal
A hírek szerint Zsebők Lajos, a FEJÉRVÍZ emblematikus 
figurája, aki legutóbbi beosztásában szóvivő és 
sajtóreferens volt, nyugdíjba készül. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk vele a Vízmű Panoráma szerkesztőségében.
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Másodszor, a szabályozással nem csupán 
az integráció ment végbe, hanem egy igen erős 
centralizációs folyamat is. Pont a fordítottja tör-
tént, mint ami az 1990-es évek első felében. Ak-
kor az volt a cél, hogy minden a lehető legala-
csonyabb szinten dőljön el (szubszidiaritásnak 
mondtuk), ahol még megvan a döntéshez szük-
séges információ, a tudás, a szükséges eszközök 
és a felelősség. Ennek erős participációs elemei 
arra szolgáltak, hogy az érintett részese legyen 
a döntésnek, és a végrehajtás felelőssége is erő-
södjék. Annak a rendszernek is léteztek hibái, 
mert nem volt meg mindenhol a tudás, más-
hol a felelősség hiányzott, és a  jogszabályok 

 szabaddá tették az utat az értelmetlen aprózó-
dáshoz. Mindezzel együtt a kilencvenes évek 
második felére beállt a rendszer, és jó tizenöt 
éven át működött. Ebbe csapott bele a politika 
azzal, hogy megszületett a törvény, a vhr., ami 
centralizációt vont magával. Szerintem a cent-
ralizáció önmagában éppúgy lehet jó, mint a 
decentralizáció, mert ha megfelelőek a kitű-
zött célok, és a feltételek is megvannak ezek 
elérésére, akkor a rendszer lehet hatékony és 
eredményes. Hogy mennyire jók a gondolatok, 
és mennyire helyénvalók a lépések, azt min-
denki tudja, hisz megéli. Egyetlen kicsi hiba 
azért létezik a centralizált rendszerekben: egy 
tévedés mindenhol tévedés lesz, ezért a koc-
kázat is nagyobb.

Harmadjára, nekem nincs semmiféle ba-
jom a politikával, és nem szeretem, ha valaki azt 
mondja, az csak gazemberség lehet, adjuk visz-
sza a szakma becsületét és így tovább. Viszont 
azt gondolom, hogy minden, a társadalom szá-
mára fontos kérdésnek van politikai és szakmai 

nagyon kemény vagy kemény, és egy részük 
vízlágyítót is tett bele.

VP: Ha ilyen fontos a kommunikáció, miért 
szűnt meg a MaVíz pr-munkacsoportja?
Zs. L.: Azt hiszem, három oka volt. Az egyik, 
hogy a pr – elsősorban a politikai „píár” miatt – 
erősen leértékelődött, sokaknak csak hazudo-
zást jelent. A másik, hogy a centralizációhoz 
nem nagyon illeszkedik, hogy mások beleüssék 
az orrukat a „központi” kommunikációba. A har-
madik, hogy a pr-munkacsoport az utóbbi évek-
ben a csapvízkampányon kívül alig tett le vala-
mit az asztalra. 

VP: Nem hiányzik a pr-munkacsoport?
Zs. L.: Úgy érti, hogy a MaVíz-nek? 

VP: Igen.
Zs. L.: Azzal egyetértek, hogy az ágazati kom-
munikációba napi szinten ne okoskodjon bele 
mindenféle szakember. Azt viszont állítom, 
hogy egy stratégia eredményes kommunikáció 
nélkül nem fog megvalósulni. Ebben egy mun-
kacsoport mondhatna okosakat. No és ott van 
a tudásmegosztás, a szervezetek kommunikáci-
ójának támogatása. E tekintetben akkor marad-
tak egyedül a vízművek, amikor a helyzet kom-
munikációs szempontból is bonyolultabbá vált.

VP: Ha ilyen sok okosat tud mondani, nem el-
hamarkodott, hogy nyugállományba vonul?
Zs. L.: Nem hiszem. Ha megkérdeztek, eddig is 
elmondtam, eztán is el fogom mondani a véle-
ményemet. Mindamellett életem egyik nagy ta-
pasztalata, hogy nem minden arra fordul, amer-
re az ember korábban gondolta. És ez nem baj.

VP: Ha nem dolgozik, mit csinál? Mi a hobbija?
Zs. L.: Ja, a hobbik. Mint már mondtam, ott van-
nak a szobrok. De a hobbi az én szememben az, 
amikor valaki nem tudja, mit kezdjen magával, 
és kínjában elkezd modellezni, bélyeget gyűj-
teni… Na ez a hobbi. Nálam a szobroknak ki 
kell jönniük, meg kell születniük. Ez egy belső 
kényszer, alkotásvágy: valamit létrehozni, ami 
új, ami egyedi, ami nemcsak az észhez, de a 
lélekhez is szól. Azért a szobrokon túl szeretek 
motorozni (1300 köbcentiméteres Yamahám 
van), lovagolni (saját lovam Álmos), futni a Vér-
tesben, olvasni, zenét hallgatni és mindig vala-
mit csinálni.

vonatkozása is. A politika mondja meg, melyek 
a kérdések, erre a szakma azt válaszolja, ezek-
re a kérdésekre ilyen meg olyan válaszokat LE-
HET adni ilyen meg olyan feltételek mellett, és 
ez vagy az lesz a következmény. Ekkor jön újra 
a politika, és eldönti, a lehetek közül mi az, ami 
KELL. Ehhez a szakmának nincs felhatalmazása. 
Nagyon fontos a sorrend! Ha először a politika 
mondja meg, mi az, amit tenni kell, és a szakma 
ezt követően vizsgálja, lehet-e, az a próbálgatás. 
Főleg ezért nem tud létrejönni a konszolidáció. 
A sok kell után most próbáljuk a leheteket.

VP: Hogyan látja, mi a MaVíz helye ebben a 
modellben?
Zs. L.: A politika és a szakma között húzódik egy 
köztes terület, a szakmapolitika, ha úgy tetszik, 
szakpolitika. Ez a mi közös mezőnk a politikával. 
Valójában itt, középen kéne minden lényeges 
dolgot kitalálni, behozni, mérlegelni és döntés-
re előkészíteni. Ennek a területnek az erősítése 
hozza létre a konszolidációt, és itt kezdődhet az 
ágazat fejlődése is.

VP: Mit tart leginkább problémának?
Zs. L.: A pénzhiányt, a víziközmű-szolgáltató cé-
gek működésének gazdasági fenntarthatatlan-
ságát, illetve a spórolás következményeként a 
karbantartási munkák elvékonyodását, a rend-
szerek hosszú távon történő leépülését. Pénz 
nélkül nem fog menni…

Aztán a permanens, kapkodó és csak kés-
ve követhető változtatásokat a szabályozásban. 
Konszolidációra van szükség…

A szakemberkérdés, vagyis az elöregedés 
és a pénzhiány következtében beálló minőség-
romlás, állítom, rövidesen meg fog jelenni a 
szolgáltatás minőségében…

VP: Mondjon valami jót is, nem lehet ennyire 
sötét a kép!
Zs. L.: Nagyon nagy eredmény, hogy a cégek 
ilyen nehéz körülmények között is képesek vol-
tak a szolgáltatás fenntartására. Élni akarásuk 
mellett ez bizonyítja a tudást és a képességet a 
kerítéseken belül. 

VP: És mi a helyzet a kommunikációval?
Zs. L.: A kommunikáció egyben a két fél közöt-
ti kapcsolat is! Ha nem kommunikálunk, azzal 
is kommunikálunk. Méghozzá valami olyat: te 
nem érdekelsz bennünket. Ilyenkor a befogadó, 
pardon, a felhasználó azt veszi át, amit mások 
mondanak (helyettünk, rólunk, a munkánkról!). 
Nagyon aranyos példa, hogy Lajoskomárom-
ban, ahol a víz keménysége 5 körül billeg, és 
néha szinte már nem is szolgáltathatnánk, a la-
kosság majd harmada azt mondta a vízre, hogy 



36 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5v í z i k ö z m ű  v i l á g h í r a d ó




