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A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) 
márciusban elfogadott új stratégiájának 
egyik célkitűzése a hazai és nemzetközi 
szakmai, üzleti kapcsolatok erősítése 
és fejlesztése, ami magában foglalja a 
víziközmű-szolgáltatók és a vízipar közötti 
közvetítés és információáramlás segítését, 
a víziközmű-szolgáltatók vállalkozói 
tevékenységének támogatását, valamint az 
innovatív, legjobb üzemeltetői gyakorlatok 
és technológiák elterjedésének 
elősegítését. 

Ezen stratégiai iránymutatásokra és el-
várásokra alapozva a MaVíz Titkárság a 
korábban is ellátott, nemzetközi szerve-
zetekben való munkáján felül diplomáci-
ai kapcsolatok kiépítésébe kezdett azzal 
a céllal, hogy mind az üzemeltetői, mind 
pedig a vízipari tagok számára feltérké-
pezze a nemzetközi projektekbe való be-
kapcsolódás lehetőségeit, és népszerűsít-
se	 külföldön	 az	 exportképes	 termékeket	
és szolgáltatásokat.

Kazah kapcsolatok
2016. április 1-jén a MaVíz Titkárság meg-
beszélést folytatott a Kazah Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetségén Zsilkajdá-
rov Jermek titkár úrral a víziközmű-szolgáltatás kapcsán feltérképezhető 
együttműködési lehetőségekről, melyek magukban foglalják a MaVíz és 
a Kazah Víziközmű Szövetség közötti együttműködési lehetőségek fel-
térképezését, a magyar vízipar és víziközmű-szektor lehetőségeit a ka-
zah piacon, valamint az oktatási és képzési együttműködést. A tárgyalás 
eredményeképpen a kazah fél felkérte a Titkárságot egy javaslatcsomag 
összeállítására a fenti lehetséges együttműködési területek részletesebb 
kibontásával és konkrét javaslatok meghatározásával. A találkozón a ka-
zah fél kiemelte, hogy a nyugat-európai technológiákkal ugyan nehéz 
versenyezni, de a magyarok tudása és szakértelme nemzetközi szinten is 
kiemelkedő színvonalú. Ebből adódóan a magyar víziparnak és víziköz-
mű-szektornak vannak lehetőségei a kazah piacon, ahol nagy igény mu-
tatkozik a magyar fejlesztésű és Magyarországon gyártott technológiák 
iránt, amelyek gyártására lehetőség nyílhat a későbbiek folyamán akár 
Kazahsztánban is. Az egyik legnagyobb potenciál a külföldi partnerekkel, 

országokkal való oktatási együttműködésben rejlik. Az érettségi utáni 2 
éves szakképzésre, illetve a néhány hetes/hónapos intenzív tanfolyami 
képzésekre sokkal nagyobb igény mutatkozik, mint a felsőoktatási mér-
nökképzésre, hiszen a megfelelő szakismerettel rendelkező szakmunká-
sok biztosítása, pótlása a gazdaságilag kevésbé fejlett és felzárkózó térsé-
gekben is nagy kihívások elé állítja a vízközmű-szektort.

Grúz kapcsolatok
Ugyancsak áprilisban grúz delegáció látogatott el a MaVíz Titkárságra és 
a magyar víziközmű-szektor reprezentánsaihoz. A United Water Supply 
Company of Georgia (UWSCG) szakemberei egyhetes magyarországi ta-
nulmányúton vettek részt az értékesítési különbözet kezelésének és leg-
jobb hazai gyakorlatainak megismerése céljából. A tanulmányút 2016. 

április 11–15. között került meg-
rendezésre azzal a céllal, hogy a 
magyar vízi közműves szakembe-
rek tudását megosszák a legújabb 
fejlesztések, stratégiák, technoló-
giák, vízszivárgás-csökkentési gya-
korlatok kapcsán, valamint a lakos-
sági vízmérés legjobb tapasztalatai 
tekintetében. A delegáció tagjai ta-
pasztalatszerzés céljából ellátogat-
tak a MaVíz székházába, a fővárosi 
Vízművek Zrt.-hez, a Bácsvíz Zrt.-
hez és a MoM Zrt.-hez. 

A Magyar Víziközmű Szövet-
ség stratégiailag elkötelezett a tag-
szervezetei nemzetközi szerepvál-
lalásának és külföldi projektekben 

való részvételének elősegítésében, támogatásában. Az UWSCG delegá-
ciójának látogatása remélhetőleg a magyar víziközmű-szektor és a grúz 
víziközmű-szektor közötti gyümölcsöző együttműködés kezdetét jelenti, 
amivel új külföldi piacok nyílnak meg a tagszervezeteink számára.

További terveink között szerepel a Nyugat-Balkán piacainak feltérké-
pezése és az ottani projektekbe való bekapcsolódás, valamint a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház külképviseleteivel való szorosabb együttműkö-
dés kialakítása.

Amennyiben érdeklődnek további külföldi projektek iránt, Kiss Adri-
án nemzetközi ügyekért felelős munkatársunk szívesen áll a rendelkezé-
sükre további információval.

Elérhetőségek:
e-mail: kiss.adrian@maviz.org
mobil: +36 30 315 2427
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