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Szokásunkat megtartva 
rövid interjú keretében 
mutatjuk be a közelmúltban 
kinevezett első számú 
vízművezetőket.

Vízmű Panoráma: Minek köszönheti a kineve-
zését?
Nagy Miklós: Korábbi munkahelyemen, a 
Hajdú-Bihari önkormányzatok Vízműnél az in-
tegráció során az ellátásért felelős tulajdonos 
önkormányzatok egy része úgy döntött, hogy 
a Debreceni Vízműhöz, egy másik része pedig 
a Tiszamenti regionális Vízművekhez csatla-
kozik. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen 
megszűnt a volt cégem, melynek vezérigazga-
tója voltam. Miskolcon viszont az első számú 
vezetőt beválasztották a Miskolci Egyetem kon-
zisztóriumába, és ő úgy ítélte meg, hogy a két 
tisztség feladatait együtt már nem volna képes 
maradéktalanul ellátni. Emiatt eggyel hátrébb 
lépett, most ő az általános igazgatóhelyette-
sem. Tehát én is kerestem a munkalehetőséget, 
itt pedig keresték a szakmában jártas vezetőt, 
így találkozott a két érdeklődés. Ez a kinevezé-
sem rövid története.

V. P.: A MIVÍZ Kft. a Miskolc Holding Zrt. tag-
vállalata a többi, önkormányzati feladatot ellátó 
társasággal együtt, tehát az ellátásért felelős 
önkormányzat és a vízmű között még van egy 
közbenső tulajdonos szervezet. Ez nagyon más, 
mint a volt Hajdú-Bihar megyei vízmű.
N. M.: Valóban más, mert a holding látja el az 
egyes szervezetek közösen végezhető felada-
tait, így a beszerzést, az informatikát, a Hr-fel-
adatokat stb., de ennél lényegesebb, hogy a 
tagvállalatokra nézve egységes gazdaságirá-
nyítási rendszert működtet. Én erről azt gondo-
lom, hogy a közvetlen kapcsolat az ellátásért fe-
lelős önkormányzatokkal éppolyan jól működik, 
mint a holdingszervezetben történő működés, 
mivel a holding tulajdonosa az önkormány-
zat. Az utóbbira példa több megyei jogú város 

 holdingszervezete. A minőség inkább azon 
múlik, mit hogyan teszünk.

V. P.: Más lesz szakmailag is a feladata, hiszen 
korábbi helyén rétegvízzel volt dolga, itt meg 
karsztvízből kell szolgáltatni, ami elég „érzé-
keny jószág”.
N. M.: Mind a kettőnek megvan a maga szépsé-
ge, szakmai kihívása.  A rétegvízhez majdnem 
mindenhol tisztítási technológia tartozott, ami 
azért nem volt olyan nagyon egyszerű az ép-
pen érvényes minőségi követelmények miatt, a 
karsztvíz esetében – ami itt érzékeny karszt – a 
felszínről jövő szennyeződést kell tudni kizárni 
és az előírt minőségben szolgáltatni. Minde-
gyik megoldható és szép szakmai feladat.

V. P.: A MIVÍZ-nek a szakmában jó híre van, 
rendben mentek eddig is a dolgok. Mi az, amin 
mégis változtatni kíván?
N. M.: Valóban, a MIVÍZ egy innovatív cég, na-
gyon jó szakemberekkel. Ezeket az értékeket 
mindenképpen meg akarom őrizni, sőt fejlesz-
teni. Azonban a műszaki jellegű eredmények 
megőrzése mellett feladatul kaptam a gazdál-
kodást támogató szervezeti és működéskorsze-
rűsítést is.

V. P.: Ez hogyan érinti a dolgozókat?
N. M.: Ugyanazt kell tenniük, mint eddig, csak 
jobban, erről tájékoztattam is a dolgozóinkat a 
bemutatkozásom alkalmával.

V. P.: Mit látnak majd a változ-
tatásból a felhasználók?
N. M.: Azt gondolom, hogy 
közelebb kell kerülnünk hoz-
zájuk, kommunikatívabbnak 
kell lennünk az eddig is jó 
minőségű szolgáltatás meg-
tartása mellett.

V. P.: Röviden nézzük az ágazat 
sorsát. Kell még a változás?
N. M.: Én azt látom, hogy nem 
dőltek el még a dolog, és az a 
szándék, mely az egész ágazat 
egy ernyőszervezet alá voná-

sát szorgalmazza, nem halt el. Ha ez a változta-
tás bekövetkezik, egyszerre lesz kényszer és le-
hetőség. Ugyanúgy, mint egy holdingnál, itt is 
központosítani lehet sok adminisztratív, illetve 
kiszolgáló tevékenységet. Az ügyfélszolgálattal 
és magával a szolgáltatás műszaki feladataival 
kapcsolatban kíváncsian várom a kormányzat 
elképzeléseit. Véleményem szerint továbbra 
is decentralizáltan lehet jól üzemeltetni. Tehát 
azt gondolom, gazdaságilag hatékonyabb egy 
ilyen intézkedéssel az ágazat, de szakmailag 
(műszakilag) nem biztos, hogy gördülékeny 
tud lenni a működés.

V. P.: Ha már a gazdálkodásnál tartunk, milyen 
ebből a szempontból az ágazat helyzete?
N. M.: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
jól indult, azonban az eredeti szándékok torzul-
nak, a megváltoztatott gazdálkodási keretek 
miatt nem tudnak megvalósulni. A pótlásra és 
a karbantartásra kevés a pénz, és ez a szolgál-
tatás minőségére is vissza fog hatni. Én nagyon 
fontosnak tartom, hogy a fejlesztések, pótlá-
sok, karbantartások és hibajavítások pénzügyi 
alapjai rendelkezésre álljanak, mert enélkül  

– legyen akárhány szolgáltató, bármilyen szer-
vezeti formában, bárkivel az élen – nem lesz 
megfelelő minőségben fenntartható a víziköz-
mű-szolgáltatás.

V. P.: Köszönjük szépen, eredményes munkát 
kívánunk!
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