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dr. Szlávik Lajos, az MHT elnöke
A Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar 
Víziközmű Szövetség jól megfér egymás 
mellett, ami ennél is fontosabb, hogy jól ki is 
egészítik egymást. A MaVíz az én szememben 
elsősorban érdekérvényesítő szervezet, ahol a 
tagok víziközmű-szolgáltatók és vízipari cégek, 
vagyis jogi személyek. Bár a MaVíz céljai között 
is szerepel – és a gyakorlatban is sokat tesz 
érte –, hogy a tudásmegosztást, így a szakmai 
fejlődést saját szakterületén elősegítse, ez 
mást jelent, mint nálunk, az MHT-ban. Mi a víz-
zel valamilyen módon foglalkozó összes szak-
embernek (tehát a víziközmű-szolgálattáson 
túl is minden „vizes” szakembernek) egyfajta 
szakmai, szellemi hátteret biztosítunk. Ebből 
fakadóan a mi tagjaink szakterületük szerint 
nagyon sokfélék, és szinte minden esetben 
magánszemélyek. Fő célunk a szakmaiság ér-
vényre juttatása, a szakmaiság fejlesztése és a 
személyes szakmai előrehaladás segítése. Van 
még egy szervezet, amelyik legalább ilyen 
közel áll hozzánk, éspedig a Mérnöki Kamara 
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, amely 
köztestület és közjogi funkciókat is ellát. Tár-
sadalmi oldalról érdemben e három szervezet 
fogja át a magyar vízügyi szakmát.

Tehát mindenkinek megvan a saját területe, 
nem is lenne jó, ha ki akarnánk sajátítani egy-
mástól egy-egy részterületet. Szerencsére nem 
látok ilyen szándékot. Ez azt jelenti, hogy ele-
ve együttműködésre vagyunk ítélve,  aminek 

 talán legfontosabb része az információcsere. 
Erre jó példa, hogy a Vízmű Panorámát és a 
Mérnök Újságot is folyamatosan szemlézzük és 
tagjaink között közzétesszük.

Az információcsere leghasznosabb faj-
tájának viszont a tudásmegosztást tekintjük, 
melynek valóra váltása a mostani vándorgyű-
lés is. A vándorgyűlés azért nagyszerű alkalom 
erre, mert kétszáz előadáson adnak számot a 
szakemberek tudásukról, fejlődésükről, előse-
gítve a jó gondolatok és gyakorlatok átvételét, 
biztosítva a tudományos és gyakorlati szakem-
berek fejlődését, és a vízügyi ágazat szakmai 
előrehaladását.

Mondják, az MHT vándorgyűlések inkább 
a „vízigesek” találkozója, és kevés a víziközmű-
vel foglalkozó előadás, illetve résztvevő. Ha 
belegondolunk, ennek érthető az oka. Az MHT 
vándorgyűlését jó három hét választja csak el 

a MaVíz ÖKO-AQUA konferenciájától. Kevesen 
engedhetik meg maguknak, hogy mindkét 
eseményen részt vegyenek. Ez idő, pénz és 
energia, amiből sosincs elég.

Munkánk azonban nem csupán vándorgyű-
lésekből áll, hanem a szakosztályok önállóan or-
szágos hatókörű szakmai napokat is szerveznek, 
közülük az egyik legjobb éppen a Vízellátási 
Szakosztály, ahol nagy látogatottságnak örven-
dő, remek előadások hangzottak el több ízben 
is a vízbiztonságról és a víziközmű-szolgáltatást 
érintő egyéb kérdésekről. A területi szerveze-
teknél – igaz, különböző mértékben – szintén 
megjelenek a víziközmű-szolgáltatás aktuális 
kérdései, és az előadók, valamint a résztvevők 
jó része vízműves, hiszen a tagságunk egy része 
is a víziközmű-szolgáltatókhoz kötődik. Ezeken 
felül számos közműves szakpublikáció jelenik 
meg a Hidrológiai Közlönyben.

Van egy olyan egyezségünk is, hogy ha a 
szakmát külső változtatási szándékok hátrá-
nyosan érik, akkor kölcsönösen kiállunk egy-
másért, mint ahogy ezt felkínáltuk a víziköz-
mű-ágazatot hátrányosan érintő jogszabályok 
megjelenésekor is.

Szóval jól megvagyunk egymás mellett, ki-
egé szítjük, nem gyengítjük egymást, és az együtt-
működés kölcsönösen épülésünkre szolgál.

Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke
Első ránézésre a két szervezet nagyon ha-
sonlít egymásra, hiszen mindkettő „vizes” 

Két rokon, mégis különböző szervezet együttműködéséről 
beszélünk. A Magyar Hidrológiai Társaság Debrecenben 
megtartott XXXIV. vándorgyűlése jó alkalmat teremtett 
arra, hogy megkérdezzük a két szervezet elnökét: miben 
hasonlít egymásra a két szervezet, miben különböznek és 
milyennek tartják az együttműködést?

MILyEN AZ MHT éS A 
MAVÍZ EgyüTTMŰKöDéSE?

dr. Szlávik Lajos az MHT elnöke

 csapadékgazdálkodás problémáit elemezte. Kiemelkedő volt az érdeklő-
dés „A vízgazdálkodás története” szekció 15 előadása iránt, „Az aszálykeze-
lés reformja Magyarországon” workshop pedig új jellegű témát vetett fel 
és élénk vitával bővült.

A következő vándorgyűlés 2017-ben ismét az ország másik oldalán, 
Mosonmagyaróváron lesz.

egy előadóra két hallgató jut, de ez csak a számok játéka. A szépszámú 
hallgatóság általában nagyon fegyelmezetten és érdeklődéssel követte 
az előadásokat. A víziközműveket közvetlenül érintő témákat két szek-
cióban	tárgyalták.	A	Vízellátási	Szekció	13	előadása	közül	a	vízbiztonság	
és a csőhálózat kérdéseivel foglalkozott több előadó. A Csatornázás, 
szenny	vízelvezetés	és	tisztítás	Szekció	szintén	13	előadásából	három	is	a	
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 kérdésekkel foglalkozik, de céljaink és eszköze-
ink csak részben esnek egybe.

Az MHT nagyon nagy múltú, komoly ha-
gyományokkal rendelkező szervezet, hosz-
szú idő alatt kiérlelt működési móddal, erős 
hagyományokkal és hagyománytisztelettel. A 

MaVíz  létrejötte a rendszerváltáshoz kötődik, 
végigélve annak minden kitérőjét és igyekezve 
megtalálni önazonosságát. Nem volt egyszerű a 
mozgó külső célpontokhoz igazítani a belső cé-
lokat, megtalálni és folyton tökéletesíteni a leg-
hatékonyabb működési formát. Egészen másról 
szól valamit folytatni, mint elkezdeni. A különb-
ségek azonban nem elsősorban ebből adód-
nak, hanem abból, hogy más a küldetésünk. Az 
MHT a mindenre kiterjedő vizes  szakmaiság 
őrzője és továbbfejlesztője, mi  pedig e min-
denre kiterjedő szakmaiság egy szeletének, a 
víziközmű-szolgáltatásnak művelői vagyunk. 
Úgy is érzékeltethetném a különbséget, hogy 
míg az MHT szakmai hátországot biztosít a 

 szakembereknek az épüléshez, addig a MaVíz a 
frontvonalon küzd a  tagszervezetek érdekeinek 
érvényre juttatásáért. Ott a tagság elsősorban 
magánszemélyekből áll, a MaVíz-nek pedig csak 
szolgáltató és vízipari szervezetek a tagjai.

A különbségeknél azonban fontosabbnak 
tartom a közös területeket. Ilyenek a szak-
maiság érvényre juttatása, a szakmai fejlődés 
ösztönzése az oktatás és a tudásmegosztás 
eszközeivel. Azt gondolom, hogy e téren – kü-
lönösen kiemelve az utánpótláshoz kapcsoló-
dó oktatást – együttesen, de külön-külön is sok 
tennivalónk van még.

Visszatérve az együttműködésre, folyama-
tosan figyelemmel kísérjük egymás munkáját, 
és ahol lehet, kölcsönösen bekapcsolódunk. Jó 
példa erre a mostani konferencia is, ahol a Ví-
zellátási szekcióban az előadók különböző vízi-
közmű-szolgáltató cégek szakemberei voltak. 
Nem igaz ez a szekció népes hallgatóságára, 
mert annak nagyobb része nem vízműves volt, 
de örömünkre szolgált az érdeklődés.

Az igaz, hogy a többi szakághoz képest ke-
vesebb a víziközműves előadás és a vízműves 
szakemberek száma sem magas, de aki isme-
ri a szakma történéseit, tudja, hogy pár hete 
rendeztük meg saját konferenciánkat. Ez ter-
mészetes módon elszívta az érdeklődést és a 
lelkesedést a vándorgyűléstől.

Ugyanakkor elmondhatom, hogy az MHT 
által	 szervezett	35	év	alatti	 szakemberek	 talál-
kozóján nagyon sok volt a vízműves. Ugyanígy, 
ha a területi szervezetek munkájára gondolok, 
jó pár területi szervezet rendezvényén több a 
vízműves – akár előadóként, akár hallgatóként 

–, mint a nem vízműves.

Egyszóval örülünk, hogy mi is beleférünk 
az MHT-ba, és én külön is örülök, hogy vannak 
olyan területek, szakmai kezdeményezések, 
ahol együtt tudunk megnyilvánulni, vagy kö-
zösen tudjuk megfogalmazni álláspontjainkat. 
Meggyőződésem, hogy ezeken a területeken 
nem keresztezzük, hanem erősítjük egymás 
szándékainak érvényrejuttatását.

Kurdi Viktor a MaVíz elnöke

A vándorgyűlés megnyitója

A vándorgyűlés résztvevői

Visoft Kft., Budapest
A	Visoft	Kft.	2003-ban	VinoCantina	Kft.	néven	alapított,	magyar	tulajdon-
ban levő kisvállalkozás. Fő tevékenysége:

– információtechnológia tanácsadás;
– szoftverrendszerek fejlesztése és üzemeltetése, számítógépes 
 programozás;

– elektronikus árlejtés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások;
– szoftverértékesítés, rendszer-integráció, rendszerfelügyelet.
Szakmai tapasztalataikat alapvetően az államigazgatás, illetve az állami 
szférához kapcsolódó hatóságok területén hasznosították. Munkájuk 
 során minőségi alvállalkozókat alkalmaznak.

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, 
Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Nagykanizsa
A Kutatóközpont 2014 őszén alakult, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
 intézménye. Megalapításának célja egy olyan kutatóhely létrehozása volt, 

ahol az egyetemi elméleti tudás találkozik az ipar tapasztalatával. Ennek 
megfelelően a szervezett alkalmazottai is változatos területről érkeztek: 
gyógyszeripar, élelmiszeripar, biológia, hidrogeológia, informatika, gé-
pészet, építőmérnöki területekről, részben kutatóintézetekből, egyete-
mekről, részben az iparból. 

Az intézmény vállal ipari megbízásokat, például vízkezelő rendszerek 
komplex vizsgálatára, értékelésére, technológiai javaslat adására, egyéb 
technológiai kutatás-fejlesztésre, illetve oktatási feladatokat egyetemen 
vagy kihelyezett kurzusként cégeknél.

Személyi hírek
A nyugdíjba vonuló Sziget  Tibor utódjául 2016. július 1-i hatállyal  Vörös 
Róbertet nevezte a BÁCSVÍZ Zrt. műszaki igazgatójának Kurdi Viktor 
vezér igazgató.
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