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gilag kevésbé fejlett országokkal, annak érde-
kében, hogy tagszervezeteink bevételi forrásai 
bővülhessenek.

A fórumon Kőrösi Csaba, a Köztársasági 
Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság 
Igazgatóságának vezetője érdekfeszítő előa-
dásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az em-
beriségnek tizenöt éve van arra, hogy fenntart-
hatóvá tegye a vízgazdálkodást. Elmondta, a 
vízválság a Föld népességének növekedéséből, 
az urbanizációból és a fejlődő, növekvő gazda-
ság fokozódó vízigényéből fakad, ami összeér-
ve a klímaváltozás hatásaival 15-20 év múlva 
fog tetőzni. Az ENSZ Víz Világtanácsának Elnö-
ki Testülete – melynek köztársasági elnökünk, 
dr. Áder János is tagja – szeptember 21-én a 
következő vezérelveket határozta meg:
•	 Meg	 kell	 változtatni	 a	 gazdaság	 és	 a	 társa-

dalom felfogását, „ellenálló képességét” a 
vízfelhasználást illetően. 

•	 Biztosítani	kell	az	egészséges	ivóvízhez	és	a	
szanitációhoz való általános hozzáférést.

•	 Fenntarthatóbbá	kell	tenni	a	városok,	illetve	
települések helyi vízgazdálkodását.

•	 Biztosítani	 kell	 a	 természeti	 környezet	 ter-
mészetes vízigényének kielégítését.

Az esemény célja az volt, hogy az ágazatban 
működő magyar vállalkozásokat összehozza 
az exportprojektekben már nagy tapasztalatot 
szerzett szereplőkkel, ezáltal tagszervezeteink 
üzleti kapcsolataikat bővíthessék, és eszmét cse-
rélhessenek a nemzetközi üzletfejlesztési lehető-
ségekről. Közismert, a kormány eltökélt szándé-
ka, hogy eljuttassa külföldi országokba a magyar 
vízgazdálkodási, valamint a kapcsolódó IT- és 
mérnöki szolgáltatásokat, hogy a vízügyi és vízi-
közműves beruházásokban a magyar vállalkozá-
sok nagyobb szerepet kaphassanak. További cél 
volt annak a lehetőségnek a kiértékelése, hogy 
a magyar víziközmű-szektor üzemeltetői tapasz-
talatait miként lehet megismertetni a gazdasá-

•	 Fejleszteni	 szükséges	 a	 vízügyi	 infrastruktú-
ra beruházásait.

Ezekhez kapcsolódóan rendezni szükséges 
nemzetközi szinten a vízügyi kormányzást, 
vagyis a vízgazdálkodást, meg kell oldani a re-
leváns vízügyi adatok egységes gyűjtését, ke-
zelését és elemzését, és el kell érni, hogy a vízre 
az értékének megfelelően tekintsen mindenki. 
Ezek megvalósítására az elnöki testületben 49 
kezdeményezés ismert, melyből tizenötnek 
Áder	 János	a	gazdája.	A	Budapesti	Víz	Világta-
lálkozó a fenti elhatározások valóra váltását cé-
lozza,	melynek	 kapcsán	 a	MaVíz-es	 	fórumnak	
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köztársasági elnökünk azt üzente, hogy 
 elkezdődött egy jelentős vízügyi piacbővülés. 
Kéri, hogy a piacra lépő cégek ne egymás ellen, 
hanem együtt küzdjenek, együtt állítsanak ösz-
sze technológiai-szolgáltatói csomagokat.

Joó István miniszteri biztos a Külgazdasági 
és	 Külügyminisztériumból	 a	 Budapesti	 Víz	 Vi-
lágtalálkozó kapcsán a következőkre hívta fel 
a figyelmet:

Bennünket,	 magyarokat	 úgy	 tart	 számon	
a világ, mint akik különösen értenek a vízügyi 
gondok megoldásához. Ennek megtartását és 
erősítését határozottan támogatják döntésho-
zóink. A 2013-as Víz Világtalálkozóval elértük 

– miként annak nyilatkozatában is szerepel –, 
hogy a vízügyi fejlesztés önálló fejlesztési cél-
ként kerüljön a globális fejlesztési célok közé. 
Az idei víz világtalálkozó már a célok valóra 
váltását kívánja elősegíteni, nem utolsósorban 
a magyarországi vállalkozások nemzetközi pi-
acra lépését ösztönözni, támogatni. Ennek ér-
dekében 90 exportképes céget és 12 oktatási 
intézményt szólítottak meg, és olyan kiállítást 
szerveznek, mely nyitott a világra. 

Szárszó	 Tibor,	 a	 Magyar	 Nemzeti	 Kereske-
dőház Zrt. vízgazdálkodásért felelős szakértője 
ismertette, hogy a földkerekség 50 pontján mű-
ködik képviseletük, ezen belül a Kárpát-meden-
cében 21 helyen. A magyar vízügyi vállalkozá-
sok nemzetközi piacra lépésének gátját abban 
látja, hogy a cégeknek nincs elég piacismeretük, 
és az üzleti kapcsolatokat sem tudják kiépíteni. 
A Nemzeti Kereskedőház éppen ebben tud se-
gíteni, mert piacismerettel és kiváló diplomáciai 

kapcsolatokkal rendelkezik.  Tevékenységük ab-
ban nyilvánul meg, hogy érkező külföldi szak-
delegációkat kalauzolnak a megfelelő helyekre, 
nemzetközi tendereket figyelnek, országinfor-
mációkat kérnek, és a piacra lépés elősegítésére 
kiutaztatják a vállalkozásokat. Különösen jók a 
terjeszkedési	 lehetőségek	 a	 Balkánon,	 az	 arab	
területeken és Indiában.

Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
vezérigazgatója megvalósult külhoni projek-
tekről beszélt, elmondta, hogy cégük árbevéte-
lének jelentős részét az a technológiai tudásex-
port biztosítja, melyet fáradtságos munkával, 
de maguk alakítottak ki. Részletesen ismertet-
te ezt szolgáló stratégiájukat és a megvalósí-
tás lépéseit. Hangoztatta, hogy a nemzetközi 
piacra lépés egyik lényeges eleme az a bizalmi 
tőke, amivel egy kezdő, főleg kisebb vállalkozó 
nem rendelkezik. Ezért a vízügyi klasztert, élén 
a Fővárosi Vízművekkel egy olyan anyahajónak 
képzeli, mellyel el tudja juttatni a többi vál-
lalkozást is nemzetközi vizekre. Változnia kell 
a magyar vizes szektornak, mert ha ezt nem 
teszi meg, úgy járhat, mint a dinoszauruszok, 
melyek azért haltak ki, mert képtelenek voltak 
alkalmazkodni. A piacra lépés nem feltétlenül 
szolgáltatást vagy termékértékesítést jelent, 
hanem olyan projekteket, mint a cégmoder-
nizáció, a komplex beruházási rendszerek 
megvalósítása víztisztítóval, szennyvíztisztí-
tóval, kutakkal, hálózatokkal és medencékkel, 
hosszú távú üzemeltetésmenedzsment, mobil 
víztisztítók, energia-újrahasznosítás, vízveszte-
ség-feltárás stb.

Némedi-Varga Szilvia igazgató-helyet-
tes és Dercze Zoltán vezető ügyfélkapcsolati 
menedzser	 a	Magyar	 Export-Import	 Bank	 Zrt.	
részéről hangsúlyozták, a sikeres nemzetközi 
piacra lépés előfeltétele, hogy a finanszírozást 
is odavigyük. Erre lehetőséget ad, hogy a víz-
ügyi projektek költségei 85%-ban hitelezhetők, 
ahol a futamidő 18 év, és a külföldi partner nem 
fizetési kockázatát is átvállalják. Azonban az 
ilyen projekteknek legalább 50%-ban magyar 
tartalommal kell bírniuk. Külgazdasági politi-
kánk keleti és déli nyitása megfelelő kereteket 

biztosít, hogy a megalapozott és jól előkészí-
tett	szándékok	megvalósuljanak.	Mindezekkel	
együtt a hitelbírálat a magas kockázat miatt 
meglehetősen szigorú, a projektek kb. 5%-a jut 
el a megvalósulásig.

Dr. Szöllősi-Nagy András professzor, a 
Víz Világtanács kormányzótanácsának tagja 
össze foglalóan arról szólt, hogy a meglévő 
szellemi potenciált kell elismertetnünk, még 
inkább eladnunk. Elképesztően tehetséges 
vizes szakembereink vannak, de a kooperá-
ció nem működik megfelelően. Ezen kell el-
sősorban változtatni. Elmondta, hogy a világ 
2025-ig 526 milliárd dollárt fog vízügyi beru-
házásokra elkölteni, amiből nem szabad kima-
radnunk.	 A	 MaVíz-et	 egy	 olyan	 szervezetnek	
szeretné látni, melynek tagjai tudják, hogy mit 

csinál a  másik, és ennek alapján együttműköd-
nek, segítik egymást.

A fórumra ötven fő jött el, főleg vízipari 
cégek képviselői, de tíz víziközmű-szolgáltató 
szervezet is az érdeklődők között volt. A fóru-
mot	abban	a	 reményben	hívta	össze	 a	MaVíz,	
és az ott elhangzottakat abban a reményben 
ismertettük, hogy ez a kör bővülni fog.
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