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nyegében nem kifogásolták, viszont a két utób-
bi kérdéskörben nem jutottak konszenzusra.

A 2016. március 30-i közgyűlés 
A jelenlét szokatlanul magas, 90,6%-os volt. 
Az első napirendi pontként tárgyalt 2015. évi 
beszámolóból megtudhattuk, hogy a MaVíz 
 bevétele 275 millió forint volt, a kiadás ennél 
 75 ezer forinttal kevesebb, vagyis a  gazdálkodás 

A 2016. február 24-i igazgatói
értekezlet
Mivel a 2015. december 9-én megtartott köz-
gyűlés elutasította a beterjesztett stratégiát, az 
alapszabály és a választások rendjének módo-
sítását, valamint a VSZA-val (Víziközmű Szak-
mai Adatbankkal) kapcsolatos indítványokat, 
az elnökség az értekezlet megrendezésével 
fórumot kívánt teremteni a kifogásolt részek 
javítására. A megbeszélést megelőzően a do-
kumentumok a korábbi észrevételek figye-
lembevételével már átdolgozásra kerültek, az 
átbeszélés ennek mentén folyt.

A stratégia legfontosabb módosítása abban 
állt, hogy kikerültek belőle a bizonytalan költ-
ségvonzatú elemek. Az alapszabály, illetve a vá-
lasztások rendjének módosításánál tisztázták a 
szövetség alapszabályba kerülő céljait, az elnök 
és az alelnök(ök) választásának rendjét, illetve a 
vízipar szerepét, a titkos szavazások módját.

A VSZA úgy került vitára, hogy a koncepció 
alapvetően módosult. Ennek lényege, hogy a 
szolgáltató szervezeteknek csak a hatóságok, a 
hivatal felé amúgy is kötelezően elkészítendő 
adatokat kell elküldeniük a szövetségnek vál-
tozatlan struktúrában. Vitát az váltott ki, hogy 
ez mennyiben legyen kötelező jellegű, kap-
csolódjon-e hozzá szankció, illetve az érzékeny 
adatok kezelésének mi legyen a módja. Az ér-
tekezlet bár nem hozott formális döntést, de a 
 résztvevők a VSZA egyszerűsített változatát lé-

pozitív, nullszaldó körüli eredménnyel zárt. 
Magam innen tudtam meg, hogy jelenleg 38 
 szolgáltató tagja van a MaVíznek (az engedély-
lyel rendelkező 41 szervezetből), és a vízipari 
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tagok száma 105. A beszámolót a közgyűlés a 
Víz az Élet Alapítvány beszámolójával közösen 
egyhangúlag elfogadta.

Napirenden kívüli érdekes epizód követ-
kezett azzal, hogy dr. Szabó Iván, a Vízipari Ta-
gozat elnöke szót kért, és bejelentette lemon-
dását minden MaVíz-es tisztségéről, vagyis a 
Vízipari Tagozat elnöki posztjáról, valamint a 
Mavíz alelnöki posztjáról, és bejelentette, ügy-
védi irodája kilép a MaVízből. 

Ezt követően a közgyűlés elfogadta a Víz 
az Élet Alapítvány 2015. évi beszámolóját, a 
MaVíz stratégiáját, az új alapszabályt, a titkos 
szavazás rendjéről szóló szabályzatot, a VSZA 
(Víziközmű Szakmai Adatbank) működési 
rendjéről szóló szabályzatot, valamint a VSZA 
koncepcióját. A korábbi választási szabályzatot 
hatályon kívül helyezte.

A közgyűlést követően Kurdi Viktor elnök, 
továbbá Tőke László, Kugler Gyula és Dr. Csák 
Gyula elnökségi tagok benyújtották lemondó 
nyilatkozatukat azzal, hogy elnöki, illetőleg el-
nökségi tagi tisztségükről – a szövetség új El-
nökségének megválasztásával egyidejűleg, de 
legkésőbb – 2016. május 11-i hatállyal lemon-
danak. Lemondásuk indoka: 

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés 2016. 
március 30-i döntésével elfogadta a szövet-
ség új alapszabályát és stratégiáját, melyek az 
elkövetkezendő időszakra meghatározzák a 
szövetség működését, álláspontjuk szerint a 
tagszervezeteknek az aktuális stratégia végre-
hajtását az újonnan megválasztott tisztségvi-
selőkre célszerű bízniuk, akiket a közeljövőben 
a szövetség irányítására felhatalmaznak. Mivel 
a MaVíz alapszabályának értelmében amint 
az Elnökség létszáma 5 fő alá csökken (legké-

sőbb 2016. május 11-én, a lemondás hatály-
balépésével), a teljes Elnökség mandátuma 
megszűnik, a Magyar Víziközmű Szövetség 
működőképességének fenntartása érdekében 
a tagszervezetek kezdeményezték a közgyűlés 
összehívását 2016. május 10-re az új vezető 

tisztségviselők megválasztása céljából.

A május 10-i közgyűlés
A közgyűlés napirendje a MaVíz elnökének, el-
nökségének és az új jelölő bizottságnak megvá-
lasztása volt. A választások 93,36 %-os jelenlét 
mellett, titkos szavazással történtek oly módon, 
hogy a szolgáltató tagszervezetek a felhaszná-
lói egyenértékekkel arányos közgyűlési szava-
zat számukat nyomtatott szavazati címletekben 
kapták meg, és adták le a jelöltekre.

Az elnöki tisztségre az egyetlen jelölt Kurdi 
Viktor a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója volt, 
akit a közgyűlésen megjelent a 35 tagszerve-
zet egyhangúlag, 100 %-os arányban elnökké 
választott.

Az elnökség betölthető hét helyére tizen-
hat jelölés érkezett. Ketten ezt nem fogadták el, 
illetve  a már megválasztott elnök visszalépett 
a jelöltségtől. A közgyűlésen elhangzott és 
megszavazott javaslatra  viszont egy fővel, dr. 
Jelen Tamással gyarapodott a jelöltek száma. 
Így a 7 helyre végül is 14 jelölt volt.

a k t u á l i s

A frissen megválasztott elnök szavai
Köszönöm a támogatás, ígérem, igyekszem megfe-
lelni ennek a bizalomnak. 
Azt hiszem, ezzel az elnökséggel nem csupán az 
életemben, de a MaVíz-ben is új fejezet következik. 
Lehet elcsépeltnek tűnik az érdekérvényesítés szó, 
mégis azt kell mondanom, ez lesz az elkövetkező 
időszak meghatározó és legfőbb tennivalója. Azt 
is gondolom, hogy ezt a szót, még inkább e tevé-
kenységünket újra kell értelmeznünk, hogy ered-
ményesebbek legyünk. Hiszem, hogy így lesz. Van 
új stratégiánk és tudom, hogy megvan a szándék 
ahhoz, hogy érvényre juttassuk. Én magam azon 
leszek, hogy proaktívan, nem az események után 
kullogva, és a tagszervezeteket bevonva tegyük ezt. 
Tehát hatékonyabb MaVíz -et szeretnék, de olyat 
is, amiben jól érzi magát minden tagszervezet. Ha 
együtt tudunk működni és mindenki konszenzusra 
törekszik, elérhetjük a kitűzött céljainkat.

A lemondását bejelentő dr. Szabó Iván Kurdi Viktor a MaVíz elnöke

Részlet a közgyűlés jegyzőkönyvéből
Dr. Szabó Iván (a Vízipari Tagozat elnöke, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda) elmondta, azt tartotta helyesnek, 
hogy még az alapszabályról szóló vitát megelőzően szót kérjen. Örömteli hírt kíván közölni. Ismert már, 
hogy az Elnökség tagjai le kívánnak mondani. Ehhez csatlakozik. Jelen nyilatkozatával lemond a Vízipari 
Tagozat elnöki tisztségéről. A lemondásának két oka van, az egyik személyes, a másik szervezeti jellegű, 
de összefüggenek. Amikor 2013-ban elvállalta a Vízipari Tagozat vezetését, akkor még úgy gondolta, hogy 
lehetséges vízipari érdekképviseleti munkát végezni a MaVízben. Számos próbálkozásuk volt, számos re-
formot kívántak bevezetni, de ezek elbuktak. Ilyenkor egy elnöknek az a dolga, hogy lemondjon, ha nem volt 
képes megfelelően képviselni az általa vezetett tagozat érdekeit. Úgy érzi, jelenlegi formájában a vízipar 
tehetetlen a MaVízen belül. Nem lehet úgy érdekképviseletet folytatni, hogy megfenyegetik az elnökségi 
tagot, ha nem megfelelően szavaz, vagy nem fogják a termékeit vásárolni. Ez egy gyáva rendszer, amit nem 
szeret. Ez a szervezeti oka a lemondásának. A személyes ok, hogy nem kívánja tovább terhelni személyével 
a MaVíz szervezetét. 2010-ben, amikor a víziközmű-törvény megalkotásakor egy kis csapat élére állt, hitt 
abban, hogy amit tesznek, az helyes és szükséges. Magára vállalta a törvény szószólójának szerepét, bár 
tudta, hogy ezzel utált személy lesz. Felvállalta az őt ért támadásokat, mert akkor még hitt ebben. Most már 
nem hisz benne. A sunyi barátoktól fél. Bizonyos emberek nem védték meg azt az ügyet, amit képviselt. Így 
már terhére van a szervezetnek. A vízvilágnapi ünnepségen az egyik állami vezető odament hozzá, és azt 
kérdezte tőle, hogy mit csinál még itt, mik az érdekei a vízművekben, kik az emberei. Nem értette a kérdést, 
hiszen meggyőződésből volt ott. Ezen az állami vezető csak nevetett. Így már ő sincs meggyőződve arról, 
hogy a Vízipari Tagozatot megfelelően képviselheti a MaVízben. Hogy ne legyenek kétségek a jövőbeni 
szerepvállalását illetően, nemcsak hogy lemond a tisztségéről, hanem ezennel mint tagszervezet ki is lép a 
MaVízből. Szeretné megköszönni a Vízipari Vezetőség áldozatos munkáját. Sokat dolgoztak, még a szabad 
idejük terhére is. Az alapszabályt még meg fogja szavazni, mivel erre a Vízipari Vezetőség felhatalmazta, a 
vitában azonban nem kíván részt venni, és utána el is kívánja hagyni a közgyűlést. 
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Vízmű Panoráma: Tulajdonképpen mi a feladata a fogyasztóvédelemi 
hatóságnak? 
dr. Szente István: A jogszabályok pontosan körülhatárolják a víziköz-
mű-szolgáltatás működésének szabályait, és ez kiemelten igaz a szolgál-
tatás nyújtásával, a számlázással és a panaszkezeléssel kapcsolatos terü-
letekre. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig azt vizsgálja, hogyan felelnek 
meg a szolgáltatók a szabályozásnak. 

V. P.: A piaci területeken a fogyasztó a saját értékítéle alapján eldönti, 
hogy mi jó neki, és mi nem, vagyis döntésével (vásárol vagy nem) ki tudja 
fejezni elégedettségét vagy éppen elégedetlenségét. Nálunk ez nincs így, 

A megválasztott elnökségi
tagok
dr. Csák Gyula ALföLDVÍZ ZrT., Haranghy 
 Csaba fővárosi Vízművek Zrt., Istókovics 
Zoltán Szegedi Vízmű Zrt., dr. Jelen Tamás 
ÉDV Zrt., Kugler Gyula BAKoNyKArSZT 
ZrT., Sándor Zsolt Tettye forrásház Zrt. Tőke 
László PANNoNVÍZ ZrT.

A jelölőbizottság 
megválasztott tagjai
Bodor Dezső Szegedi Vízmű Zrt., Csörnyei 
Géza fővárosi Vízművek Zrt., Kis István 
 fEJÉrVÍZ ZrT, Üszögh Lajos MIVÍZ ZrT, 
 Varga Ákos Soproni Vízmű Zrt.. A meg-
választott póttagok: Csongrádi Zoltán 
 PANNoN-VÍZ ZrT, Hajdú Gábor TrV ZrT, 
Pallaghy orsolya DrV ZrT.

mert nem tudnak a felhasználók kilépni a szol-
gáltatásból, tehát innen nem ismerhető meg a 
véleményük. Azt gondoljuk, hogy a jogszabá-
lyalkotás során ismerni kéne a felhasználók 
elvárásait, véleményét, de úgy tudjuk, nemigen 
készülnek fogyasztói elégedettségvizsgálatok. 
A  jogszabályok, illetve módosításaik előkészí-

tésénél legalább figyelembe veszik a fogyasztói megkereséseket, pana-
szokat?
dr. Sz. I.: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert mindig arra kell leg-
inkább figyelemmel lenni – adott esetben éppen a szabályozás terü-
letén –, ahol a legtöbb a probléma. A problémák nagy része pedig a 
panaszokból megismerhető. Az anomáliákat, joghézagokat jelezzük a 
jogszabály-előkészítők, a jogalkotók felé, másrészt a jogszabályok elő-
készítését mi is véleményezzük.

V. P.: Minden, a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz beérkező panasz ül, más-
ként: minden panasz „jogos”?

a k t u á l i s a k t u á l i s

INTERjú DR. SZENTE ISTVÁNNAL,
A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG FŐIGAZGATÓjÁVAL
Azért választottuk az NFH főigazgatóját a „nagy szakmai
interjú” alanyának, mert fontosnak tarjuk, hogy a 
szolgáltatást meghatározó műszaki tevékenységek mellett 
olyan szolgáltatási elemekre is rátekintsünk, mint az 
értékesítés, az ügyfélszolgálat, vagy éppen 
a panaszkezelés.

Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, aki a legtöbb észrevételt tette


