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Vízmű Panoráma: A korábbi ügyvezető, Ift 
Miklós nyugdíjba vonulását követően egy 
átmeneti időszak után került a cég élére. Ho-
gyan történt a váltás?
Genczler István: A dolog viszonylag egyszerű. 
Az előző munkahelyemmel kötött vezetői jogvi-
szonyom éppen megszűnt, amivel egy időben 
itt, a KAVÍZ-nél „ügyvezetőhiány” állt be. Koráb-
ban a hulladékkezelés területén dolgoztam, az 
itteni holding vezérigazgatója ezen a szakmai 
vonalon talált rám, és bízott meg a cég irányí-
tásával.

V. P.: Mi a végzettsége? Nem érzi hátránynak, 
hogy korábban más területen munkálkodott?
G. I.: okleveles bányamérnök vagyok, és hét 
évig szénbányában dolgoztam. Közben a mun-
ka mellett közgazdasági másoddiplomát sze-
reztem, ezt követően váltam „hulladékossá”. Az 
a váltás sem, és ez sem viselt meg szakmailag. 
Arról van szó, hogy nem feltétlenül az első szá-
mú vezetőnek kell a legjobb szakembernek len-
nie, bár a felelősséget neki kell viselnie. De két 
dologhoz mindenképpen kell értenie. Az egyik, 
hogy olyan munkatársakat nyerjen meg és bíz-
zon meg megfelelő feladatokkal, akik szakmai-
lag jobbak nála, és közben tegye őket a cég iránt 
elkötelezetté. A másik, hogy legyen képes a cég 
működését fenntartani közép- és hosszabb 
távon is. Ha megnézzük, az első követelmény 
adott, mert a KAVÍZ-nél nagyon jó tudású szak-
emberek dolgoznak, akik a megfelelő átszerve-
zéssel és ezzel együtt a felelősségi körök átalakí-
tásával elkötelezetten dolgoznak. Emellett nem 
kell szégyellni kérdezni és tanulni a kollégáktól. 
Én személy szerint már eddig is nagyon sokat 
tanultam tőlük. A második, a működőképesség 
biztosítása hosszabb távra már keményebb dió, 
mert elég szűk a mozgástér. De hát erre vállal-
koztam, mert a holding vezetése pont olyan em-
bert keresett a cég élére, aki képes menedzselni 
az elsősorban gazdálkodási szempontból nehéz 
helyzetet. Ebben segítségemre szolgál a koráb-
bi cégvezetői tapasztalatom és a közgazdasági 
ismereteim. És mi lehetne szebb feladat egy 
mérnök-közgazdásznak, mint egy ilyen kihívás-
nak való megfelelés?

V. P.: Díjazzuk az optimizmusát. Ha jól értettük, 
megfelelő felelősségi rendszert, meg valami 
átalakítást emlegetett. Mit jelent ez?

G. I.: A cég gazdálkodási szempontból 2014-
ben nehéz helyzetbe került az elvonások és az 
árbevétel-csökkenések miatt. Ezért 2015 elejé-
től kezdődően egy erős reorganizációs folyamat 
vette kezdetét, mely kemény átszervezést, a fel-
adatleosztás megváltoztatását és létszámcsök-
kentést jelentett. Ezen nagyjából túl vagyunk, 
ma már erősödünk, és inkább bővülünk.

V. P.: E felfordulásos folyamatba biztos beleját-
szott valamelyest az integráció is.
G. I.: Így igaz, 2012-től negyven kistelepülés 
került hozzánk, ami tulajdonhányadban ugyan 
nem, de köbméterben és munkaráfordítás-
ban majdnem megkétszerezte a feladatainkat. 
Emellett külön elemként jelent meg az új önkor-
mányzatok elvárásainak kezelése és a kapcsola-
tok egyengetése.

V. P.: Azzal kezdte, hogy hulladékkezeléssel 
foglalkozó céget irányított korábban. Egy új 
szem másként lát, mint akiket már vakká tett 
a saját szakmájuk. Mi a különbség a két ágazat 
között, illetve hol tartunk most mi, vizesek?
G. I.: Bár itt csövek vannak, amott meg edé-
nyek és autók, de mondhatom, hogy rengeteg 
a hasonlóság a két ágazat tevékenysége és va-
lamennyire a helyzete között is. Mindkettőnél 
sok-sok ember van, akit „személyesen” kell ki-
szolgálni, csak a hulladékosok igénybevevőnek, 
a vizesek felhasználónak nevezik őket. A cégek 
tulajdonosa mindkettő esetében az ellátásért 
felelős önkormányzat vagy az állam, és  mindkét 

szolgáltatás rengeteget változott, változik a 
politikai döntések, illetve az ezek alapján meg-
születő jogszabályok mentén. fontos, hogy 
mindkettő egyben közegészségügyet is érintő 
szolgáltatás! Ezzel el is érkeztünk a helyzetbéli 
hasonlósághoz. A hulladékosok helyzete úgy 
változott, hogy éppen az interjú készítésé-
vel egy időben indul az a központi rendszer, 
amelynek keretében egy kifejezetten erre a 
célra létrehozott állami cég fogja megrendel-
ni a szolgáltatást különböző mutatók alapján 
számított árakon az önkormányzati hulladékos 
cégektől, és a számlázást, illetve a díjbeszedést 
is ez a központi cég végzi.

V. P.: De hiszen ez ugyanaz, mint amit néhá-
nyan a vizes cégeknél is megvalósíthatónak 
látnak! Milyenek a működési tapasztalatok?
G. I.: Nincsenek még tapasztalatok, de ha mű-
ködik, biztos, hogy más területeken is fel fog 
merülni az alkalmazás lehetősége.

V. P.: Van egy közös kérdésünk is a hulladé-
kosokkal! Nálunk: mi legyen a szennyvízi-
szappal, a hulladékosoknál: mi legyen az új-
rahasznosítás után megmaradó hulladékkal. 
És bizony a nemzetközi tapasztalatok azt mu-
tatják, az égetés irányába ballag a dolog. Ön 
hogyan látja ezt?
G. I.: Úgy, ahogy mondták, az égetés irányába 
ballag a dolog. Sőt azt is hozzá tudom tenni, 
hogy az iszap és a hulladék együtt égetésének 
lehetősége még inkább ezt fogja erősíteni. Jó 
lenne ugyan más módon (is) hasznosítani, de 
erre kevesebb esélyt látok a jelenlegi keretek 
között.

V. P.: Befejezésül: miként látja az ágazat egé-
szének helyzetét?
G. I.: Tudja, van egy bizonytalan eredetű tan-
mese. Valamikor a középkorban megkérdezték 
három kőfaragótól sorban, mit csinálnak. Az 
első azt válaszolta: Nem látja? Követ faragok! A 
második is ugyanezt mondta. Amikor a harma-
dikat megkérdezték, ő mit csinál, az büszkén, 
hivatástudattal válaszolta: Én katedrálist építek. 
Úgy látom, mi követ faragunk most mindany-
nyian, pedig már jó lenne templomot építeni. A 
hivatástudat megvan hozzá.

V. P.: Köszönjük szépen!
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