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Hogyan értékeli a közműpiac helyzetét Magyarországon?
Minden nehézség ellenére úgy látom, a szakma helyzete kihívások-
kal teli, de biztató. Magyarországon a közművek fejlettek, a vízellátás 
gyakorlatilag	 közelít	 az	 elméleti	 maximumhoz.	 Az	 elmúlt	 években	 az	
Európai Uniós előírásokhoz történő igazodás és az ezzel kapcsolatos 
beruházások, illetve a magyar vízminőség bizonyos paramétereinek a 
megkérdőjelezése inkább a különböző szabványok és felületetek közöt-
ti különbségek miatt jelentkezett, komoly minőségi kérdés sosem vető-
dött fel ennek kapcsán.

A szennyvízkezelésben is egyre jobb mutatókat produkál Magyaror-
szág. A közműolló bezárását sikerül egyre inkább megvalósítani.

Az ivóvizünk kiváló minőségű, és a szennyvíztisztítás területén is na-
gyot léptünk előre annak kapcsán, hogy a kizárólag mechanikus, vagy 
egylépcsős tisztítással szemben ma már egyre inkább a 3-4 fokozatú 
tisztítási technológiák szerepelnek. Magyarországon az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló projektek műszaki színvonala nagyon ma-
gas. Véleményem szerint összességében a Magyarországon alkalmazott 
technológia, a berendezések műszaki színvonala, az automatizáció foka 
és az ezzel foglalkozó vállalatokműszaki teljesítménye is magas szintű. 
Mindenképpen pozitív, hogy az elmúlt években nagyon sok mű tudott 
megépülni, és ezek sokkal színvonalasabb szolgáltatást tudnak nyújtani 
még nagyobb területen. 

Mi az, amire a legbüszkébb az elmúlt 25 évből?
Arra, hogy Magyarországon az összes olyan fejlett technológia elérhető, 
ami a világban megjelenik és alkalmazható. Bár ebbe kevesen gondolnak 
bele,de ez egy olyan kis ország számára, mint Magyarország óriási ered-
mény, hiszen a legkorszerűbb technológia alkalmazása mind az üzemel-
tetők, mind a forgalmazók elé kihívásokat állít. Aránylag kis piaccal rendel-
kezünk Magyarországon, kisebb területen tudjuk ezeket az információkat 

A cég idén 25 éve van jelen professzionális tá-
mogatással a magyar piacon. A jeles évforduló 
apropójából Bálint Istvánt, a Xylem Water Solu-
tions Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját 
kérdeztük a kezdetekről, napjaink kihívásairól és 
a jövőbeli tervekről. Meséljen a cég történetéről!
A társaság alapításakor még nem volt Magyar-
országon olyan szerviz kiszolgáló cég, amely a meglévő berendezések 
értékesítés utáni háttértámogatását is ellátta volna. Mivel a flygt már 
abban az időben is népszerű márka volt a közüzemi szektorban, a szer-
vizes irány kézenfekvőnek tűnt, hiszen addig nem volt ritka eset, hogy 
egy-egy berendezés javítása hónapokig tartott.  A kezdeti időszak után 
a piaci igények növekedésével elég gyorsan felismerték, hogy a szerviz 
mellett az értékesítésbe is be kell kapcsolódni. Ezen a területen is szá-
mos lehetőség nyílt meg számunkra.

Több, a flygt márkával foglalkozó cég is létezett akkoriban Ma-
gyarországon. Cégünk 4-5 éves sikeres működése után az anyavállalat 
100%-os tulajdonában lévő leányvállalatként kizárólagos jogot kaptunk 
a magyarországi értékesítésre. A többi vállalata továbbiakban viszontel-
adóként működött.

A cég növekedésével egyre több terméket vettünk fel a portfólióba. 
Ezek mind a vízzel kapcsolatos feladatok ellátására szolgáltak: szűrők, 
tisztavizes szivattyúk, UV-s és ózonos rendszerek. Később a régi cégből 
kivált a víztechnológiával foglalkozó cégcsoport és így jött létre a Xylem 
jelenlegi formájában, 2013-ban.

Hogyan látja a cég jelenlegi helyzetét?
A 2014-es és 2015-ös évünk is nagyon jól sikerült. Az előző évek is biz-
tatóak voltak. Ebben a régióban nagy infrastrukturális beruházásokra 
van szükség, ezeket Európai Uniós forrásokból lehet megvalósítani.  Az 
Uniós források rendelkezésre állnak, a helyi kormányoknak esetenként 
csak 10%-ot kell hozzáadniuk. A saját forrás tehát nagyon kis rész, ez egy 
éven belül megtérül. Ezekkel a beruházásokkal az állam hozzájárul a nö-
vekedéshez, munkahelyeket teremt és bevételt hoz saját maga számára 
is.  Az EU-s forrásoknak köszönhetően úgy gondolom, hogy a következő 
3-5 évben ismét jelentős, akár két számjegyűhöz közeli növekedést is 
várhatunk a régióban.

Bálint István
Építőmérnök, közgazdász. 3 gyermek édesapja. 

Szakmai pályafutását tervezőként kezdte. A ’90-es 

évek elején befektetési tanácsadással foglalkozott, 

majd vízzel, vízkezeléssel kapcsolatos kivitelezési, 

értékesítési projekteket vezetett.

A Xylem elődjénél a Sanitaire finombuboré-

koslevegőztető rendszer értékesítésével kezdte te-

vékenységét.  Különböző pozíciók – köztük a svéd 

anyavállalatnál töltött egy év – betöltése után 

közép-európai szervizvezetőként tevékenykedett, 

valamint értékesítéssel foglalkozott. Később a ma-

gyar cég ügyvezetőjévé, majd 2014-ben regionális 

ügyvezetővé nevezték ki.

INTERjú
BÁLINT ISTVÁNNAL



25v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 3P r  c i k k P r  c i k k

beszerezni. Kevesebb belföldi tapasztalatszerzési lehetőségünk van, és ez 
akkor is korlát, ha az EU területén sok szakember mozog. 

Abban, hogy ezeket a technológiákat Magyarországra el tudjuk 
hozni, ezeket be tudjuk építeni és működtetni tudjuk, a kereskedelmi 
cégeknek is nagy szerepe van. A Xylem-nek az elmúlt években vezető 
szerepe volt a fejlett technológiák elérhetővé tételében. Én erre vagyok 
a legbüszkébb.

Hogyan látja a Xylem jövőjét, milyen tervekkel vágnak neki az elkövet-
kező éveknek?
Társaságunk a globális vízipari cégek közül a legszélesebb termékport-
fólióval rendelkezik. Az egyik legfontosabb feladatnak az egy kézben 
lévő megoldások összekapcsolását látom. Számunkra ezen lehetőségek 
kiaknázása még csak most kezdődik igazán.

Szintén fontos feladatnak tartom az értékesítés utáni szolgáltatások 
növelését, kibővítését. Az erősebb gazdasággal rendelkező országok 
példája mutatja az ilyen jellegű szolgáltatások iránti igény növekedését. 
Ez nem csak a szerviz vagy karbantartás kiszervezését jelenti, hanem 
például a működő rendszerek távfelügyeletét, az üzemállapot távoli 
felmérését, véleményalkotást, mely folyamatos, szoros együttműködést 
igényel a partnerekkel.

Nem szabad megfeledkeznünk környezetünk védelméről sem. A 
világ energiafelhasználásának egyik legnagyobb részét a közeg továb-
bítására szolgáló forgómotoros gépek (pl. szivattyúk) jelentik. A klíma-
változás hatásainak csökkentése irányába tett erőfeszítések, közösségi 
vállalások minden gyártó cégre kötelezettséget rónak. Ez azt jelenti, 
hogy ezen vállalatoknak folyamatosan meg kell felelniük az egyre szi-
gorodó hazai és nemzetközi szabályozásnak, és folyamatos kutatási, fej-
lesztési munkával kell biztosítaniuk berendezéseik nagy hatékonyságú 
működését. A Xylem élen jár az energiahatékonyságot növelő  fejlesz-
tések terén, és intelligens rendszerek fejlesztésével veszi ki részét a kör-
nyezetvédelmi törekvésekből. Jó példa erre a flygt legújabb, intelligens 
vezérléssel ellátott szivattyúja, mely az idei müncheni IfAT szakvásáron 
került bemutatásra.

Bízom benne, hogy a következő 25 évben is hasonlóan eredményes 
munkával, továbbra is kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtva, piac-
vezetőként járhatjuk utunkat.

A Xylem-team
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MAGAS MINŐSÉG MÁRKAFELÁR NÉLKÜL

FRANKLIN ELECTRIC MAGYARORSZÁGI DISZTRIBÚTOR ÉS SZAKSZERVIZ
AGRI-MACH Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái 200/a. 
e-mail: info@franklinmotor.hu • www.franklinmotor.hu

AMP BÚVÁRSZIVATTYÚK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA
AGRI-MACH Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái 200/a. 

www.ampszivattyuk.hu  •  info@ampszivattyuk.hu

www.franklinmotor.hu www.ampszivattyuk.hu

MIRE KÖLTI SZÍVESEBBEN A PÉNZÉT?

E.  Felesleges áramszámlákra.

D.  Komfortos munkakörnyezetre.

C.  Megbecsült kollégáira.

B.  Fejlett technológiákra.

A.  Bármire, kivéve „E”

FRANKLIN HES  
Magas Hatásfokú Rendszer

MEGBÍZHATÓ BÚVÁRSZIVATTYÚ
FRANKLIN MOTORRAL

Ha a gyors megtérülésen túl még jelentős  
megtakarításokra is vágyik, akkor a Franklin  
legújabb fejlesztését ajánljuk Önnek. 

Ez egy igazi „pénztermelő” búvármotor…

Ha egy 10-es skálán kellene értékelni titeket,  
vagy magát a céget, akkor a szakmaiság,  
a gyorsaság és az ár is 10-es pontszámot kapna…

UNIVER ZRT. - Tasner József energetikus

azonnali kiszolgálás

márkafelár nélkül

magas minőség 

szakmai támogatás

EU - MEI megfelelőség

alacsony szervizköltség
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