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Továbbra is azt tartom, 
hogy az ember elsősorban 
az, amit gondol a világról, 
az, amit a munkája során 
tesz vagy megpróbál tenni. 
Kugler Gyula azok közé 
a vezetők közé tartozik, 
aki nem kérkedik a 
gondolataival, hanem teszi 
a dolgát, de ha kérdezik, 
szívesen válaszol. Van miről 
beszélnie.

Zsebők Lajos: Kezdjük a szokásossal, rövid élet-
utat kérek.
Kugler Gyula: Elég messze kerültem édesapám 
ajkai szíjgyártó műhelyétől, ahol egyébként 
szívesen segédkeztem. Nem tudom a magya-
rázatát, de már kisgyerek koromban csodáltam, 
ha valamilyen építmény kinő a földből, és van 
hasznos	funkciója.	Mire	nyolcadikos	lettem,	el-
döntöttem, én építész leszek!

Zs. L.: Mint látjuk, nem így történt.
K. Gy.: Vágyamnak megfelelően jelentkeztem 
is a győri Hild József Építőipari Szakközépisko-
lába építésznek, második iskolaként pedig az 
ugyancsak győri  Vízügyi Szakközépiskolát je-
löltem meg. A sikeres felvételit követően vár-
tam a papírt, de arról tájékoztattak, hogy hely-
hiány miatt csak a mélyépítő szakra vesznek fel. 
Oda nem akartam menni, így vizes pályafutá-
som kezdeti lépéseit a vízügyi szakközépisko-
lában kezdtem meg. Igaz, itt nem víziközművel, 
hanem élővizekkel és vízgazdálkodással foglal-
koztunk, a vízellátáshoz később kerültem köze-
lebb, de az már egy másik történet. 

Zs. L.: Hogy ment a tanulás?
K. Gy.: Jól, így az iskolából engem is elküldtek 
a vízgazdálkodási országos szakmai tanulmá-
nyi versenyre, ahol az első öt között végeztem. 
Így	 felvételi	 nélkül	 kerülhettem	 a	 Budapesti	
Műszaki	 Egyetem	vízépítő	 szakára.	 Előtte	 egy	

Zs. L.: Biztos rosszulesett ez a kezdés, rögtön a 
nagyreményű szakmai pályafutás elején.
K. Gy.: Valóban lehangolt, elbizonytalanodtam. 
Jól döntöttem? A munkába állás után kiegye-
nesedtek a dolgok. A szakma alapjait ott sajátí-
tottam	el.	Mindennel	élesben	foglalkoztunk	az	
üzemeltetéstől a víztisztításon, a hibajavításon 
keresztül az építési munkákig. Ekkor váltam 
igazi vízművessé, és ekkor éreztem rá az ízére 
annak, amit szakmaszeretetnek nevezhetünk. 
Ez	még	 tovább	 erősödött,	 amikor	 a	 Budapes-
ti	Műszaki	 Egyetemen	 vízellátási	 csatornázási	
szakmérnöki oklevelet is szereztem.

Zs. L.: Az újabb váltás?
K. Gy.: 1994-ig voltam Ajkán, amikor kinevez-
tek	a	Pápai	Üzemmérnökség	vezetőjévé,	de	ek-
kor már szinte tudott volt, hogy Pápa és kör-
nyéke, élve az önkormányzati vagyonkiadás 
lehetőségeivel, ki fog válni a megyei vízműből. 
Így	 is	 történt,	 és	 bár	 kaptam	 ajánlatot,	 hogy	
maradjak Pápán, én inkább a saját cégem aján-
latát fogadtam el: 1996 év elejétől elmentem 
Veszprémbe üzemviteli osztályvezetőnek.

Zs. L.: Így az egész cég szakmai kontrollja, irá-
nyítása a kezébe került, ez már igazán komoly 
szakmai elismerés! 
K. Gy.: Annál is inkább, mert az akkori vezér-
igazgató, Harsányi István volt korábban az 
üzemviteli osztály vezetője. Sőt a „helyzet még 
fokozódott”, mert a műszaki igazgatói poszt 
betöltésének hiányában tulajdonképpen ellát-
tam azt a funkciót is, mígnem kineveztek ’98-
ban műszaki igazgatónak.

Zs. L.: És innen már csak egy ugrás, hogy vezér-
igazgató legyen az emberből.
K. Gy.: Jó nagy ugrás kellett hozzá, de valóban, 
2007-től, Harsányi István nyugdíjba vonulása 
óta én vagyok a cég vezérigazgatója.

Zs. L.: Ez gyönyörű példája annak, hogy vala-
ki belenőjön a legfelsőbb feladatkörbe. Ilyen 
az én emberem, mert meg tudja mondani, ami 

év alatt – hol máshol, mint – az Ercsiben szol-
gáló pontonos hídépítő alakulatnál töltöttem 
le a katonaidőmet. Az egyetemen jól éreztem 
magam, a tanulással sem volt különösebb 
gondom.	 Bekapcsolódtam	 az	 akkor	 még	 lé-
tező KK munkákba is a Vízépítési Tanszéken 
Haszpra Ottó professzor úr „csapatának” egyik 
tagjaként, ami nagyon érdekes volt. Például a 
Hévízi-tó hőfokemelésének lehetőségét mo-
delleztük, később a bős–nagymarosi vízlép-
cső megépülése utáni helyzetet elképzelve a 
Sziget köz lehetséges vízpótlását vizsgáltuk. 
Ekkor azt gondoltam, ha végzek, valami vizes 
környezetvédelemmel fogok foglalkozni, de 
ebből sem lett semmi.

Zs. L.: Igen, az élet nem mindig azt a kanyart 
kínálja, amit elképzelünk. Milyen volt tehát a 
folytatás?
K. Gy.: Az egyetem végéhez közeledve lehető-
ségem volt a VITUKI-hoz jelentkezni és folytat-
ni azt a kutatómunkát, amit már hallgató ko-
romban is csináltam, de visszatartott – akkor 
már	nős	 emberként	 –,	 hogy	 az	 csak	 Budapes-
ten lehetséges, mi pedig Ajkán laktunk ifjú fe-
leségemmel és Eszter lányommal. Ugyanakkor 
jóban	 voltam	 a	Veszprém	Megyei	Víz-	 és	 Csa-
tornamű	 Vállalat	 akkori	 igazgatójának,	 Bendi-
csek Józsefnek a fiával – aki egy évvel felettem 
járt –, és ő beszélt arról, hogy a vízműhöz fiatal 
szakembereket keresnek.

Zs. L.: Szóval így lett vízműves.
K. Gy.: Igen,	1986-ban	felvettek	az	Ajkai	Üzem-
mérnökségre műszaki ügyintézőnek. Ezt meg-
előzően egy évvel kötöttem szerződést a cég-
gel, és akkor azt mondták, ha hazaérek, menjek 
be az üzemvezetőhöz, Szabó Jenőhöz, és mu-
tatkozzak	be.	 Így	 is	 tettem,	mondtam	neki,	 ki	
vagyok,	 és	 idejövök	 dolgozni.	Mire	 ő,	 hát,	 ha	
dolgozni jött, tegye le a kabátját, ott a fogas, 
és	 dolgozzon.	 Mondtam,	 hogy	 nem	 azonnal,	
majd az egyetem befejezése után. Erre ő, akkor 
majd jöjjek vissza akkor. Kiderült, elfelejtettek 
szólni neki, azért volt a morózus fogadtatás. 

KugLER gyuLA, A BAKONyKARSZT 
ZRT. VEZéRIgAZgATójA, 
A MAVÍZ ELNöKSégéNEK TAgjA
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 mindig is érdekelt: hol értékesebb az ember, hol 
tud kiteljesedni, többet tenni, lent vagy feljebb?
K. Gy.: Nem lent és fent kérdése a dolog, ha-
nem szakmaszereteté és jó szándéké. Értékes 
minden pozícióban lehet az ember. Amikor va-
laki elkezdi a pályafutását, hatalmas a szabad-
ságérzete – mindent meg lehet és kell tenni, 

ami jó és előrevisz. Az indíttatás belülről jön, 
és mivel akkor még kisebb a teher, a tettvágy 
szinte határtalan. Ráadásul akkor még több idő 
jut	a	családra	is.	Így	voltam	ezzel	kezdőként	én	
is. Aztán ahogy előbbre jut valaki, a felelősség 
nő,	a	szabad	idő	csökken.	Üzemmérnökség-ve-
zetőként is jól éreztem magam. Kihívásnak 
tekintettem minden napi problémát, a hiba-
javításoktól a bakteriológiai eredetű vízminő-
ségromlások kezelésén át az ügyfelekkel tör-
ténő foglalkozásig. Ne feledjük, hogy ebben az 
időben kezdtük levetkőzni a „hatósági szem-
léletet”, és nyitottunk a „szolgáltatói szemlélet” 
felé. Új fogalmakat, pl. PR, kellett megtanul-
nunk	 és	 gyakorolnunk.	 Üzemviteli	 osztályve-
zetőként még tovább növekedett a felelősség 
súlya, hiszen az egész vállalat szolgáltatásáért 
voltam	 felelős.	 Műszaki	 igazgatóként	 emellé	
jött a fejlesztés, a beszerzés és a tárgyi eszkö-
zök kezelése. Vezérigazgatóként pedig a szer-
vezet működtetése, a szolgáltatás minősége 
mellett 400 ember élete, jobb sorsa is függ 
attól, mit döntöttem, mit tettem, milyen ered-
ményesen végeztem a munkámat, vagy éppen 
mit mulasztottam el megtenni. Sőt innentől 
már a cég külső környezeti kapcsolata is jórészt 
rajtam múlik, hiszen eleget kell, hogy tegyünk 
a felhasználókon túl a tulajdonosok, a hatósá-
gok és a partnerszervezetek elvárásainak is.

Ezt a felelősséget csak úgy lehet viselni, ha 
tudja az ember, hogy bízhat a munkatársaiban. 
A szakmaszeretet és a jó, határozott szándék 
mellé bekúszik az a bizalomépítés, mely meg 
kell, hogy legyen a szervezeten belül és más for-
mában ugyan, de azon kívül is. Első számú em-
berként is megtalálom a szépséget és az örömöt 

a munkámban. Amit sajnálok, hogy vezetőként 
eltűnnek a szakmai mélységek, pedig én na-
gyon	 szeretem	 a	 szakmámat.	Mint	 a	 sasoknak	
vagy a csatát vezénylő hadvezéreknek, a veze-
tőnek felülről kell néznie a dolgokat, hogy min-
denre rálásson. Lássa, hogy merre lehet, merre 
érdemes előrenyomulni, támadni, vagy éppen 
visszavonulni, és figyelni kell állandóan, hogy 
rögtön észrevegyük a hibát, és közbeavatkoz-
zunk, elhárítsuk. Ez a „magasról való figyelés” 
nem a többiek fölé helyezkedés és a többiek le-
nézése vagy valamiféle lebegő emelkedettség, 
hanem elkerülhetetlenül szükséges része a ve-
zetői pozíciónak. Nagyon lényeges, hogy nem 
az emberek fölött, hanem a folyamatok fölött 
(és néha magunkon is) kell uralkodni.

Zs. L.: Akkor térjünk rá a MaVíz-es, sőt az ágaza-
ti kérdésekre. Önt úgy tartjuk számon magunk 
között, mint a jogalkotáshoz kapcsolódó érde-
kérvényesítés, ezentúl a stratégiaalkotás elnök-
ségi felelősét. Nézzük előbb a jogalkotást. Itt 
valami pezsgőbontás is rémlik. Hogyan volt ez, 
mit hozott, azaz mit sikerült elérni, és a jövőt il-
letően mire lehetünk képesek?
K. Gy.: A pezsgőbontás azt jelképezte, hogy a 
Vksztv. megszületése egybeesett a szilvesz-
terrel, de ezt Dr. Szabó Iván használta elő-
ször, és azt mondta, hogy pezsgőbontással 

 ünnepelhetjük az újévet és az új szabályozás 
megszületését.	Mondhatom,	 erre	 a	 törvényre	
sokan a szakmából várakozással tekintettünk. 
Jómagam egy 2013. évi előadás címében tet-
tem erre utalást: „Két pezsgőbontás között ak-
tív életet éltünk”.

Zs. L.: És beváltotta a hozzá fűzött reményeket?
K. Gy.: Azzal kezdem, hogy elkerülhetetle-
nül szükséges volt a működési keretek szabá-
lyozása, hiszen a közüzemi szolgáltatásoknál 
egyszerűen nem működik a piac szabályozó 
mechanizmusa. Ezen azt értem, hogy a felhasz-
nálói értékítéletek nem feltétlenül kényszerítik 
a szolgáltatót a jobb minőségű szolgáltatás irá-
nyába, és az is igaz, hogy az ellátásért felelős 
önkormányzatok közül jó néhány szakmai kér-
désekben és díjmegállapítás szempontjából 
nem tudta megfelelően ellátni a feladatát. Te-
hát az, hogy megszületett egy szabályrendszer 
és hozzákapcsolódóan a felügyelet, az telje-
sen rendben van. A törvény hozta új tartalmak 
többsége is olyan volt, amivel egyet lehet érte-
ni, gondolok itt az integrációra, a vagyonérté-
kelésre és az ahhoz kapcsolódó pótlási fedezet 
megteremtésére és így tovább. A kezdetekkor 
az volt a nagy kérdés, hogy a többnyire keret 
jellegű törvény miként lesz lebontva részlet-
szabályokra, mi hogyan kerüljön a végrehaj-
tási kormányrendeletbe és az egyes miniszteri 
rendeletekbe.	A	MaVíz	úgy	döntött,	hogy	saját	
javaslatot tesz le. Szakterületek szerinti mun-
kacsoportok alakultak, és a projekt vezetésével 
az elnökség dr. Csák Gyulát bízta meg. Ő azon-
ban egyéb feladatai miatt ezt akkor nem tudta 
elvállalni, így kerültem a projekt élére, ami ne-
kem egy merőben új feladathalmazt jelentett.

Zs. L.: Miről szólt ez a munka? 
K. Gy.: A cél az volt, hogy a Vksztv. keretein be-
lül olyan javaslatot tegyünk le, mely szakmai-
lag	kellően	megalapozott.	Most	 is	úgy	gondo-
lom, hogy ez sikerült. Gőzerővel dolgoztak a 
szakmai bizottságok. Az akkorra már kiforrott 
szabályozásnak tekinthető „harmincnyolcast” 
vettük alapul, és megfelelő szabadságfokkal 
illesztettük az új törvényhez. Többnapos meg-
beszéléseket tartottunk, a kodifikációs részt a 
jogászok végezték. Ahogy emlékszem, a leg-
több vita a díjképzés körül alakult ki.

Zs. L.: Közbevetőleg, ez a díjkérdés most is nagy 
kérdés. Teljesen lebénult, és nem látszik elmoz-
dulni.
K. Gy.: Pedig ha nem mozdul el, akkor nagy baj 
lesz. Ha nem áll rendelkezésünkre működteté-
si és pótlási fedezet, akkor az ellátórendszerek 
működőképessége kerül veszélybe. A  jelenlegi 
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rendszer nem tartható fenn hosszú távon. A 
romló állapotú hálózatokat szinte a végtelen-
ségig lehet nagy költséggel javítgatni, így elve-
getálhatunk egy ideig, de vannak olyan terüle-
tek,	ahol	ez	nem	megy.	Mondok	egy	példát.	Ott	
vannak az átemelőszivattyúk és a szennyvízgé-
pészeti berendezések, melyek a leginkább ki 
vannak téve a korróziós hatásoknak. Ezeket 
5–8 év után ki kell cserélni vagy fel kell újítani, 
mert különben leáll a csatornaszolgáltatás. Ezt 
nem kéne megvárni, mert akkor egyszerre sok-
kal	 többe	 fog	 kerülni	 az	 egész.	Most	 részben	
a felújítási keretet használjuk működtetésre is, 
ami nem jó megoldás.

Zs. L.: Kanyarodjunk vissza a jogszabályalkotás-
hoz. Mit sikerült érvényre juttatni a MaVíz-es 
javaslatokból?
K. Gy.: Miközben	 mi	 dolgoztunk,	 természe-
tesen	 a	MEKH	 és	 az	 NFM	 is	 készítette	 a	 saját	
vhr.-tervezetét. Végül is a javaslatainknak csak 
nagyon kis része jutott érvényre. Sőt az időköz-
beni törvény- és vhr.-módosítások is jellemző-
en a szolgáltatók kárára történtek.

Zs. L.: Aztán jöttek azok a változások, amik 
újabb terhet jelentettek.
K. Gy.: A rezsicsökkentés és a közműadó, te-
tézve	a	 felügyeleti	díjakkal	nálunk,	a	BAKONY-
KARSZT-nál elviszi a korábbi egymilliárdos fel-
újítási, pótlási fedezet nyolcvan százalékát.

Zs. L.: Van olyan vélemény, mint azt a századvé-
ges tanulmány is javasolja, hogy ha kivezetnék 
a közműadót, akkor nem lenne gond a pótlási 
fedezettel, önmagában ez megoldaná a kérdést.
K. Gy.: Ha ez így lenne, akkor kerülnénk mi visz-
sza közel arra a szintre, ahol voltunk. De ez ön-
magában nem oldaná meg a pótlások finan-
szírozásának kérdését, főleg nem az utóbbi 
években elkészült vízi közművek esetében. A 
törvényalkotás egyik legfőbb indítéka éppen 
az volt, hogy a pótlás nincs rendben, ezért 
kellett a törvényben előírni a vagyonértéke-
lést, ami megteremti a magasabb amortizáci-
ós költségek elszámolásának lehetőségét és a 
díjban történő érvényesítését. De ebből, mint 
tudjuk, eddig semmi sem lett. 

Zs. L.: A szolgáltatókra egységesen nehezednek 
a terhek?
K. Gy.: A közműadó, mivel vezetékhosszra van 
kiróva, ott, ahol nagyobb az ellátássűrűség, és 
több az egy méter vezetékre jutó árbevétel, 
nyilván nem jelent akkora terhet.

Zs. L.: És miként viselik a cégek a megnöveke-
dett terheket?

K. Gy.: Különbözőképpen, hiszen a cégek nem 
egy vonalon álltak a rajtnál. Voltak, akiknek 
sikerült annak idején a díjakban maradékta-
lanul vagy ahhoz közeli szinten érvényesíte-
niük az amortizációs költséget, sőt jó néhány 
helyen fejlesztési hányadot is tartalmazott a 
díj, és vannak cégek – elsősorban ott, ahol a 
díjakat mesterségesen alacsonyan tartották –, 
ahol egyáltalán nem vagy csak kismértékben 
tartalmazott a díj amortizációs részt. És ezek a 
korábbi díjak lettek 2012-ben a törvény által 
2,4%- kal emelve és befagyasztva, majd azóta 
a lakossági díjak 10%-kal csökkentve. Tehát a 
cégek különböző helyzetben élik meg a gon-
dokat, de mindegyiket nyomja a teher, és csak 
idő kérdése, melyiknél mikor következik be a 
működésképtelenség.

ZS. L.: Pedig a törvény megfogalmazza az alap-
elvek között a költségmegtérülés elvét, sőt a 
fenntarthatóság elvét is.
K. Gy.: Igen, ezt mi úgy fordítottuk le itthon, 
hogy „A vízkincset nem apáinktól örököltük, 
hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön”. És ebbe 
a fenntarthatóságba én beleértem a környe-
zetvédelmi elvárásoknak megfelelő szolgálta-
tás	fenntarthatóságát	is.	Most	pedig,	akárhogy	
is nézzük, a jövőbe történő invesztálás helyett 
a jövő kontójára költekezünk, a jövőt éljük fel. 
Vízellátásra márpedig mindig szükség lesz, és 
meg is fogják oldani, de majd többszörös áron.

Zs. L.: Amiről beszél, abból az következik, hogy 
elkerülhetetlen lesz a díjakat emelni vagy más 
módon pénzt tenni az ágazatba. Korábban ta-
lán 2010-ben találkoztam a cégük stratégiájával, 
ebben már akkor szerepeltették a célok között 
a szolgáltatás megfizethetőségének a kérdését. 
Ha emelnek, nem lesz megfizethető a szolgál-
tatás.
K. Gy.: Igen, akkor a szolgáltatás biztosítása, 
biztonsága, a fejlesztés, a pótlás és a megfi-
zethetőség egyensúlyban volt, ami egyensúly 
mára felborult. Valódi pótlási-fejlesztési fede-
zet jóformán nincs, ugyanakkor a megfizethe-
tőség a díjbefagyasztással, rá a rezsicsökken-
téssel és a gazdaság erősödéséből származó 
jövedelemnövekedéssel a statisztikai adatok 
szerint	 igen	 jelentős	 mértében	 javult.	 Már	
több alkalommal kiszámoltuk, hogy a háztar-
tások kiadási szerkezetét milyen módon érin-
tik a víziközmű-szolgáltatási díjak. Az EU által 
finanszírozott projektjeink gazdasági elemzé-
seinél két szám szokott megjelenni. A háztartá-
sok jövedelmük 3%-át vagy 5%-át fordíthatják 
víz- és csatornadíjra. A legutóbbi, 2014. évi egy 
főre jutó átlagos nettó jövedelem figyelembe-
vételével az átlagos 34 m3/fő/év vízfogyasztás 

 mellett 971 Ft vagy 1618 Ft lehetne a bruttó 
m3-enkénti víz és szennyvízszolgáltatási díj fel-
ső határa. A mi díjaink, melyek az országos át-
lag körül vannak, jellemzően a 971 Ft-ot sem 
érik el. Nem lehet a díjkérdés tabutéma, el-
kerülhetetlenül hozzá kell nyúlni, vagy olyan 
egyéb megoldást kell találni, ami a víziköz-
mű-szolgáltatók működőképességének és a 
pótlásnak a gondjait enyhíti, illetve megszün-
teti. Ezt a gazdaság erősödésével és a lakosság 
jövedelmi helyzetének javulásával meg lehet 
tenni, a megfizethetőség figyelembevétele 
mellett.

Zs. L.: Vannak vezetőtársai, akik azt mondják, 
nem keseregni kell, hanem házon belül meg-
találni a megoldást. Ez azt jelenti, olyan tevé-
kenységeket kell végezni a szolgáltatás mellett, 
melyek biztosítják a megfelelő fedezetet a mű-
ködéshez, sőt a pótláshoz is. 
K. Gy.: Én meg azt mondom, hogy bennünket 
üzemeltetésre, a szolgáltatás ellátására hoztak 
létre. Átmeneti megoldásként persze szóba jö-
het építési, termékgyártási, forgalmazási tevé-
kenység, de ez hosszú távon nem oldja meg a 
gondokat, és a cégek messze nem férnek hoz-
zá egyenlő mértékben az ilyen lehetőségekhez. 
Sőt azt gondolom, a szolgáltatáshoz szüksé-
ges összes dolgot nem feltétlenül magunknak 
kell elvégeznünk, ha kínálnak olcsóbb és jobb 
megoldást, azt meg kell vásárolnunk.

Zs. L.: Hallom több helyről, nem csupán a mű-
szaki rendszerek állapota az egyedüli gond.
K. Gy.: Igen, a szolgáltató szervezetek működő-
képességének, a működtetővagyonnak a fenn-
tartása is nagy kérdés, és ez is visszahat a szol-
gáltatás minőségére. A Századvég javaslata, 
miszerint ki kellene vezetni a közműadót, erre 
megoldást jelentene.

Zs. L.: A MaVíz első számú dolga az érdekérvé-
nyesítés. Ez tulajdonképpen a döntések befo-
lyásolását jelenti.
K. Gy.: Nem csupán erről van szó. Az én felfogá-
som szerint a szakmának felszínre kell hoznia a 
problémákat, vagyis meg kell fogalmazni a kér-
déseket, és melléjük kell tenni a szakmailag le-
hetséges megoldásokat a feltételrendszerrel és 
a következményekkel együtt. A döntés pedig – 
annak felelősségével – a politikáé, amely dön-
tést nekünk igyekeznünk kell befolyásolni, hogy 
érvényre jusson a már javasolt szakmaiság.
Zs. L.: Mi a MaVíz Ön szerint, vagy minek kéne 
lennie?
K. Gy.: A	MaVíz	haszna	az,	hogy	van	egy	hely,	
egy műhely, egy szövetség, ahol a víziközmű- 
szolgáltatók a problémáikat és a sikereiket 



meg tudják beszélni, tudásukat meg tudják 

osztani. Ez klubszerű működés. Ezen azon-

ban túl kell lépnünk, érvényre kell juttatni az 

érdekeinket, és ehhez a politikai döntések elé 

kell mennünk. Javaslatokat kell megfogal-

maznunk, ne csak a problémákat vessük fel. 

Ahhoz, hogy megalapozottan tudjunk javas-

latokat mondani, szükséges egy elfogadott 

célrendszer és a háttérben egy olyan adatbá-

zis (VSZA), továbbá szakértelem, mely megala-

pozza mondandónkat. Tulajdonképpen erről 

szól a KPMG által készített, majd átdolgozott 

és a közgyűlés által elfogadott stratégia és an-

nak megvalósítási terve. Úgy is mondhatjuk, 

profikká kell válnunk.

Zs. L.: Ha már stratégia, miként látja az okta-
tás-képzés és ezzel összefüggésben a pótlás 
helyzetét?
K. Gy.: Az oktatásnak az a része, ami a magunk 

közötti tudásátadást jelenti, teljesen rendben 

van. Ami a meglévő munkavállalói állomány 

továbbképzését illeti külső iskolák segítségé-

vel, ma már az is megy, vagy legalábbis elkez-

dődött. Ami azonban az állami oktatási rend-

szerekbe való beiskolázást jelenti, az nagyon 

nincs rendben. A gyerekek nem akarnak – le-

het, hogy szülői biztatás híján – vízvezeték-sze-

relést és hasonlókat tanulni. Ezen még sokat 

kell dolgozni.

Zs. L.: Szerintem nem feltétle-
nül azért nem jönnek, mert nem 
ismernek bennünket, hanem 
inkább azért, mert a jövedelmi 
szint nálunk alacsonyabb, mint 
sok más szakmában.
K. Gy.: Igen, a dolgok mélyén 

ez is rejlik, és bizonyos, hogy 

a víziközmű-ágazatban is ver-

senyképes jövedelmeket kell 

biztosítani, egyébként nem ér 

sokat a hívó szó. Sőt manapság 

már a meglévő munkavállalók 

egy része is kifelé kacsingat. 

Ha nincs magasabb jövedel-

mi szint, a megtartás is súlyos 

gondokat okoz hamarosan.

Zs. L.: Másik stratégiai célunk-
ról, a társadalmi szemléletfor-
málásról mi a véleménye?
K. Gy.: Ehhez három dolog kell: 

szaktudás, lelkesedés (elhiva-

tottság) és pénz. Szaktudásnak 

és lelkesedésnek nem vagyunk híján, de pénz 

ilyesmire egyáltalán nem jut. Ezért csak olyan 

lépéseket tudunk MaVíz- és szervezeti szin-

ten is megtenni, amihez kevés pénz kell. Ilye-

nek a nyílt napok, előadások, bemutatók. Azt 

gondolom, hogy pályázati úton lenne célszerű 

létrehozni ilyen forrásokat. Amíg ilyen nincs, 

 MaVíz-tagdíjból csak alacsonyabb szinten tud-

juk ezt folytatni.

Zs. L.: A vízipar helyét illetően mi a véleménye?
K. Gy.: A MaVíz az üzemeltetők érdekképvise-

leti és szakmai szervezete. Más szövetségek-

nél nincs is nagyon példa rá, hogy ott vannak 

a gyártók és a forgalmazók. Egyszerűen más-

ról szól az életünk, és jórészt mások az érdeke-

ink, ezért mindig is lesz különbözőség, sőt fe-

szültség is közöttünk. Ezzel egyáltalán nem azt 

akarom mondani, hogy ahol tudjuk egymást 

erősíteni, ne tegyük. Meg kell találni és ki kell 

használni a kölcsönösen előnyös helyzeteket, 

célokat. Én azt hiszem, ez most így működik, 

vagyis helyén van a dolog.   

Zs. L.: Azt hiszem, boncolgathatnánk még egy 
darabig a fentiekhez hasonló problémákat, de 
lassan elfogy a portrérovat számára fenntartott 
hely, ezért zárásként az kérdezem, mit csinál, ha 
nem vezérigazgató?

K. Gy.: Elsősorban családapa vagyok. Megle-

het, hogy ma már ez nem kellően modern, de 

még mindig első házasságunkban élünk a fe-

leségemmel, aki pedagógus. Felneveltünk két 

leánygyermeket, az idősebb orvos, és nem is 

oly régen megajándékoztak bennünket egy fi-

úunokával. A fiatalabb leányom végzős gyógy-

szerészhallgató a SOTE-n.

Szívesen sportolok. Korábban teniszez-

tem, ma már inkább a nordic walking, a kerék-

pározás és a túrázás vette át a helyét. Régi sze-

relmem a síelés, és gyakran járok a Veszprém 

Kézilabda Club mérkőzéseire, bérletes szurko-

ló vagyok.

Szeretem szépíteni és gondozni a kertün-

ket, szívesen olvasok és biliárdozok,          ameny-

nyiben időm engedi, eljárok horgászni.

Mindezek mellett alelnöke vagyok a  Magyar 

Hidrológiai Társaságnak és elnöke a Veszprém 

Megyei Területi Szervezetnek.

Zs. L.: Köszönjük szépen az interjút.
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Csapvíz, egészségünkre!
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