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vezet körül, az első elnöke Vörös Ferenc, az FCSM akkori vezérigazgatója 
volt, akit Dr. Somlyódi László követett. Én 2006 óta vezetem a szervezetet.

Zs. L.: Miért volt jó a németeknek és miért nekünk, hogy létrejöjjön egy 
ilyen szakmai szervezet?
K. K.: A németek számára egyértelmű piacfejlesztő, -előkészítő jelen-
tősége volt a szomszéd országokkal való együttműködésnek, és ezt 
egy hozzájuk hasonló szervezeti és tagi struktúra (egyetemek, szakha-
tóságok, tervezők, tanácsadók, önkormányzatok és üzemeltetők stb.) 
 kereteiben láthatták eredményesnek. Nekünk pedig égetően szüksé-
günk volt arra, hogy hozzájussunk a szakterületünkön a nálunk előrébb 
járó német és európai szaktudáshoz mind képzés, mind pedig a gyakor-
lati tervezés, fejlesztés területén. Ez szakmai tanulmányutak, közös kon-
ferenciák, diákcsereprogramok szervezését, szakanyagok, szabványok 
fordítását és kiadását jelentette.

Zsebők Lajos: Miként, hogyan született, kik hívták létre a MaSzeSz-t?
Kovács Károly: A MaSzeSz-t a nemzetközi tudásmegosztás, a tapaszta-
latcsere, a szakmai és üzleti együttműködés iránti igény szülte. A rend-
szerváltás utáni dereguláció elvitt egy sor korábban hatályos műszaki 
irányelvet. Mind a tervezői, engedélyező hatósági gyakorlatban, mind 
pedig a szakképzésben megjelent az új szakmai orientáció iránti igény. 
A német kapcsolatokra építve minisztériumi, illetve egyetemi felhatal-
mazással német barátaim (volt egyetemi társaim) meghívására Dulovics 
Dezsővel és Juhász Bandi bácsival 1996 októberében vettünk részt az 
ATV (ma DWA) lipcsei kongresszusán, és vettük fel a kapcsolatot a német 
(akkoriban) Szennyvíztechnikai Szövetséggel.

Ezt követően jött létre a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, mely 
a kezdetektől komoly német anyagi és szakmai támogatást kapott. Dr. Ju-
hász Endre, Dr. Dulovics Dezső és Dr. Somlyódi László professzorok mellett 
Hajós Béla, az akkori KVM államtitkára bábáskodott a megszülető szer-

A MAVÍZ ÉS A MASZESZ 
KAPCSOLATA
INTERJú KOVÁCS KÁROLLyAL, A MAGyAR VÍZ- 
ÉS SZENNyVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL

Azért született meg ez az írás, mert 
megjelent a Vízmű Panorámában egy 
interjú, ahol Nagy Edit, a MaVíz főtitkára 
úgy nyilatkozott a MaSzeSz-re utalva, 
hogy „Gond lehet, ha két szervezetnek 
nagyon hasonlóak a céljai és érdekei. 
Ez vetélkedéshez, viaskodáshoz, 
bizalmatlansághoz is vezethet, de a biztos 
eredmény az, hogy létrejön egy olyan 
ágazati megosztottság, amitől az ágazat és 
a hozzátartozó szervezetek gyengébbek 
lesznek. Nem is beszélve arról, ha 
ugyanazokkal a szakemberekkel akar elérni 
valamit, akik cégükön keresztül a MaVíz 
tagjai. Vagyis ha ott ül, akkor ellenünk tesz, 
ha itt, akkor ellenük”. A MaSzeSz elnöke 
Kínából jelentkezett tiltakozó emailjével, 
kijelentve, sohasem dolgozott a MaVíz 
ellenében. Úgy gondoltuk, hallgattassék 
meg a másik fél is.

Kovács Károly
Kölkediként szinte természetes volt, hogy Bajára megy a vízügyi szakkö-

zépiskolába. Tanulmányi versenyek győztese, így „ingyen” felveszik a BME-re, 
de engedve az idegennyelv-tanulás csábításának mégis Leningrádba megy, 
az ottani Műszaki Egyetemre, ahol települési vízgazdálkodást tanul. Eközben 
megháromszorozza a nyelvtanulási célt, mert az orosz mellett az iskolatár-
saktól megtanul németül és franciául is, sorra téve a felsőfokú nyelvvizsgákat. 
Végzettségével a Baranya Megyei Vízművekhez készül, de rögtön elhalássza 
a Fővárosi Csatornázási Művek, ahol pont oroszul tudó szakembert keresnek 
a szovjet tervek alapján megépített Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep pró-
baüzeméhez. Öt év elteltével, rövid minisztériumi munkát követően a Purator 
ügyvezetője, később résztulajdonosa lesz, közben a 90-es évek közepétől a 
MaVíz Vízipari tagozatának tagja. Ezután következnek a saját cégek: a 
Pureco és a BDL – szintén MaVíz vízipari tagok. Közben mérnök-közgazdász 
végzettséget szerez. Így nem csoda, hogy a nemzetközi kapcsolatokra is 
kiterjedő víziközmű-szolgáltatás, környezetvédelem és gazdasági kérdések 
a játéktere. Főbb tisztségei: az EWA (Európai Vízügyi Szövetség) elnöke, 
az ASEM WATER (Európai-Ázsiai Vízügyi Együttműködés Akadémiai és 
Fejlesztési bizottsága) alelnöke, a Magyar Vízipari Klaszter elnöke, valamint 
a MaSzeSz elnöke.
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K. K. : Kezdem azzal, hogy a MaSzeSz nem „víziközmű-szolgáltatói ér-
dekszövetség”, és sem formálisan, sem gyakorlatilag nem a víziközmű-
vek érdekképviselete, hanem tisztán szakmai szervezet. Isten őrizzen 
attól, hogy a MaSzeSz elvegyen a MaVíztől bármiféle ilyen státuszt, 
illetve jogosultságot, egyáltalán nem kívánunk a MaVíz helyébe lép-
ni! Az azonban tény, hogy a szakmai érdekeket (melyek nagy részben 
egybeesnek az üzemeltetői érdekekkel) mi is érvényre akarjuk juttatni 
és hatékonyan kommunikálni a társadalom minél szélesebb rétegei 
felé. Erről szól az alapító okiratunk, az NFM-mel megkötött, stratégiai 
együttműködési kérdéseket tartalmazó megállapodásunk, a TÖOSZ-
szal, MÖSZ-szel, számos nemzetközi szakmai szervezettel vagy éppen 
a MaVízzel kötött együttműködési megállapodásunk. 

Zs. L.: Mi a módja a szakmai érdekek érvényre juttatásának?
K. K.: Ajánlásokat fogalmazunk (csapadékvíz-gazdálkodás, kistelepülési 
szennyvíztisztítás, iszapkezelés, GFT stb. témákban), szakmai kiadvá-
nyokat jelentetünk meg (számos műszaki irányelv, pl.: természetközeli 
szennyvíztisztítás-tervezési segédlet, dinamikus költségelemzés, élet-
ciklusköltség-számítási módszertani útmutatók közbeszerzéshez), jog-
szabályokat véleményezünk, és célzottan előadásokat tartunk (pl. „A víz 
és vízi közműveink értéke” címmel a TŐOSZ országos roadshow-ján 19 
helyszínen közel 2000 polgármester számára), oktatásokat, továbbkép-
zéseket tartunk, például a Közműszolgáltatókat Felügyelő hatóságok 
Európai Szövetsége (ERRA) továbbképzésein közművagyon-gazdálko-
dás témában.

Zs. L.: És ha a szakmaiság átcsap, vagy éppen elválaszthatatlan az érdekér-
vényesítéstől?
K. K.: A MaVízzel való együttműködés, kölcsönös egyeztetés már csak 
azért is hasznos, mert ha ketten mondjuk ugyanazt, akkor az hitelesebb, 
erősebb és így hatékonyabb! Az igazi eredményességhez a szakmai 
együttműködés egyszerűen megkerülhetetlen kényszer! Sajnos ritkán 
történik köztünk egyeztetés, de még így sem tudna senki sem példát 
mondani arra, hogy akár a MaSzeSz, akár személyesen én a MaVíz által 
képviselt értékekkel és érdekekkel ellentétesen léptem volna fel.

Zs. L.: A kettős tagsággal és az átcsábítással mi a helyzet?
K. K.: Mint ahogy áttekintettük, egy pályán játszunk, de nem egymás 
ellen. Az eredményt a másik térfélen lévők rossz beidegződéseivel, ne-
tán szakmát érintő kifogásolható döntéseivel szemben kell elérnünk. Az 
átcsábításról annyit, hogy egyáltalán nem gyűjtjük a felhasználói egyen-
értékeket, de szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit, aki nálunk is 
akar tenni a szakma érdekében.

Zs. L.: Például miféle rossz beidegződésekre gondol? És milyen kifogásol-
ható szakpolitikai döntésekre?
K. K.: Ma már az emberek legalább annyit és egyre többet költenek – 
teljesen értelmetlenül – palackos vízre, mint az egész közüzemi vízel-
látásra. Ugyanakkor jelentős részben az a valóságtól teljességgel elru-
gaszkodott „érzékelésük”, percepciójuk, hogy egy liter csapvíz drágább, 
mint egy liter palackozott víz! 

Az önkormányzati roadshow-n minden alkalommal rámutattam 
egy literes palack vízre, és arra a kérdésemre, hogy mit gondolnak, 
hány liter fér egy köbméterbe, kivétel nélkül, minden alkalommal 
100 literes választ kaptam. A távol-keleti országokban egyébként 
tonna mértékegységben kommunikálják a vizet. Kommunikáció 
nélkül nincs remény! Ezért hozta létre a MaSzeSz a Víz-érték kom-
munikációs munkacsoportot. Ezért kezdeményezi az EWA az EU 

Zs. L.: De hát erre ott volt, már hat-hét éve működött a MaVíz. Miért nem 
volt ugyanerre jó?
K. K.: 20 év távlatából visszatekintve az önálló szervezet alapításának 
két fő okát látom: a szervezeti/tagi összetétel és az üzemeltetésen kívüli 
szakemberek integrálása, motiválása a szakma-közéleti szerepvállalása. 

A MaSzeSz (hasonlóan a DWA-hoz és az EWA többi tagszervezeté-
hez) a települési vízgazdálkodásban érintett és érdekelt szakemberek 
és szervezetek széles körét integrálja, a szakma továbbfejlesztésében 
érdekelt piaci szereplőktől kezdve a szakmai képzést nyújtó egyete-
meken, azok oktatóin, diákjain, a szakigazgatás, valamint a tulajdonosi, 
ellátásért felelős szerepet vivő önkormányzatokon és munkatársaikon 
 keresztül a közműszolgáltatókig az egyéni és intézményi tagokat egy-
aránt.

A MaVíznél, a szolgáltatásra hangolt, szükségszerűen sajátos érde-
kérvényesítő szervezethez képest a MaSzeSz részben teret tud adni más 
szereplőknek, részben mentesül a szolgáltatókat terhelő adminisztratív 
kötelezettségektől és nem utolsósorban a közműszolgáltatókat kimond-
va- kimondatlanul terhelő elfogultsági (részben a tulajdonosokkal, rész-
ben a fogyasztókkal szembeni) szerződéses (polgárjogi értelemben vett 

„ellenérdekelt felek”) viszonyából adódó kommunikációs akadályoktól.

Zs L.: Akkor nem igaz az a gyakran hangoztatott kijelentés, hogy a vízipar, 
illetve a MaSzeSz egy hajóban evez a szolgáltatókkal és így a MaVízzel?
K. K.: Ez több mint igaz, a hazai keretek között törvényszerű egymás-
rautaltságon alapszik. Az 50-100-150 éves múltra visszatekintő hazai 
víziközmű-szolgáltatás fejlesztése ugyan hullámzó ütemben és sajnos 
néha az üzemeltetők nem kellő bevonásával zajlott, zajlik, a tulajdonosi, 
állami és jelenleg EU-s forrásoktól függően, azonban a rendszerek pót-
lása, fenntartása és a változó igényekhez igazodó fejlesztése folyamatos 
és kölcsönös együttműködést igényel.

Az elmúlt években a vízipari szolgáltatók és beszállítók – a közmű-
szolgáltatók kényszerű gazdálkodási nehézségei és a rekonstrukciós 
munkák visszaszorulása ellenére – az EU-s finanszírozású projektekből 
fenn tudták tartani magukat. Erre a következő 3-5 évben az éves szinten 
100 milliárd forintos fejlesztési források még adnak túlélési lehetőséget, 
de azt követően vagy belépnek a minimum ugyanekkora éves szükség-
letet jelentő gördülő fejlesztési, rekonstrukciós munkák, vagy mindkét 
terület: a vízipar és a közműszolgáltatás alapját képező infrastruktúra is 
leépül. Megjegyzem, mindkettő ár-, költség- és szolgáltatásidíj-felhajtó 
hatású! És amennyiben az ágazatban nem indulnak el pozitív változások, 
akkor az emberi erőforrások megtartása és pótlása is ellehetetlenül, ma-
gával rántva az általam szintén a vízipari szolgáltatók körébe sorolt ága-
zati felsőoktatást is. És igaz ez még akkor is, ha ugyan különböző mér-
tékben és esélyekkel, de a külpiaci lehetőségeket is számításba vesszük.

A MaSzeSz inkább értékalapon tehet és tesz hozzá a víziközmű-szol-
gáltatás technikai-technológiai, költséghatékonysági, életciklus-szem-
léletű színvonalemeléséhez, és a víz-érték kommunikációval és annak 
érvényesülésével a hosszú távú fenntarthatóságához. Tehát a célokat 
illetően igaz az egy hajó, ami itt inkább katamarán két hajótesttel, mely 
egy cél felé halad, és nem is szakadhat el egymástól.

Zs. L.: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ideillő része úgy szól, 
hogy „víziközmű-szolgáltatói érdekszövetség javaslatot tehet jogalkotásra, 
intézkedések megtételére, és konzultációt folytathat stratégiai kérdések 
megtételéről; és azt a szervezetet kell országos érdekszövetségnek tekinte-
ni, amelyik a felhasználói egyenértékek több mint felével rendelkezik”. Ha 
ezt nézzük, nincs a MaSzeSz-nek olyan szándéka, hogy e szerepkörbe lépve 
mintegy kiszorítsa a MaVízet?
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Zs. L.: Záró kérdésként: mit hozott nekünk, vizeseknek a Víz Világtalálkozó?
K. K.: A vízipar szemszögéből, a Magyar Vízipari Klaszter elnökeként, 
valamint a kiállítás innovációs díjának egyik nyerteseként meggyő-
ződésem, hogy külpiaci lehetőségeinket jelentősen növelte a BWS, és 
hozzájárult a hazai vizes tudás, kompetencia nemzetközi elismertségé-
hez és eladhatóságához. A világban az igények ezermilliárd dollárban 
mérhetőek, a lehetőségek és a kihívások adottak, és mi azon vagyunk, 
hogy éljünk velük.

 vízigénytrend- elemzésébe a palackozott vízfogyasztást is beemelni 
mint „csapvízbizalmi indikátort”. 

Zs. L.: Úgy is érthetem ezt, hogy nem tartja kielégítő megoldásnak, ha a 
szolgáltatók más, akár külföldi tevékenységgel pótolják veszteségeiket?
K. K.: Én ezt nem zárom ki, de közép-hosszú távon nem fenntartható az, 
hogy a szolgáltató a szolgáltatói tevékenységéből fakadó versenyhát-
ránnyal jó piaci pozíciót tudjon fenntartani a vállalkozói piacon. 

EGy GLOBÁLIS VÍZüGyI 
SZERVEZET ÉS MAGyARORSZÁGI 
KÉPVISELETE

Honlapjuk első mondata 
így szól: A víz különösen 
a fejlődő világban, de 
hazánkban és szűkebb 
térségünkben is a jövő 
fejlődésének záloga. 
Nagyon igaz, de meg-
lehetősen általános meg-
állapítás, ezért igyekszünk 
kibontani, miről van szó.

a mezőgazdaságot – világviszonylatban a leg-
nagyobb vízhasználót –, ami a műtrágyázással 
szennyezi a felszíni és felszín alatti vizeket, de 
gondokat okozhat még a vízkészletek túlhasz-
nálatával is. Vagy egy másik példa, miként lehet 
vagy éppen nem lehet megoldani globális mére-
tekben a szanitációt.

Zs. L.: Mit kezd ezekkel a kérdésekkel a GWP? 
G. J.: A GWP már számos, a föld egészének víz-
gondjait átfogó akciót kezdeményezett a Víz Vi-
lágfórumok 1997 óta tartó sorozatán és más akci-
ókon keresztül. Kidolgozták a világ „vízjövőképét”, 
majd a megvalósítást elősegítő akcióprogramot. 
A vízjövőképet sokoldalú konzultációk révén 
régiókra bontották le, a gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan elvnek megfelelően. Ingyenes 
online eszköztár (ToolBox) készült a jó gyakorlat 
ismertetésére, és a közelmúltban indult egy 
program a Fenntartható Fejlődési Célok megva-
lósítására.

Zs. L.: Maga a nemzetközi szervezet szervezi, 
végzi a magyarországi munkát is? 
G. J.: A nemzetközi szervezetet Magyarországon 
a GWP Magyarország Alapítvány jeleníti meg. Ez 
az alapítvány a világhálózat, ezen belül a GWP 
Közép-Kelet-Európa céljaival azonosul önálló 
magyarországi hálózatként, ennek  megfelelően 
célja az integrált vízgazdálkodás elősegítése 

többoldalú fejlesztési bankok, tehát azon szerve-
zetek, melyeknek célja az integrált, biztonságos 
és fenntartható vízgazdálkodás megteremtése. 

Zs. L.: A fenntartható és a biztonságos szavak 
egyértelműek, de mit értsünk integrált vízgaz-
dálkodáson?
G. J.: Azt fejezi ki, hogy nem lehet önmagában 
vizsgálni és megoldani a vízzel kapcsolatos prob-
lémákat, hanem együtt szemléljük őket, és nem 
választjuk el a kapcsolódó kérdésköröktől. Példá-
nak mondom, hogy a csapadékvíz kérdése nem 
választható el a mélységi vizek helyzetétől, de 
a víziközmű-szolgáltatástól sem; vagy vegyük 

Zsebők Lajos: Mi is az a GWP? Egy átlag vizes 
alig ismeri. 
Dr. Gayer József: Magyarul Víz Világhálózatnak 
nevethetnénk. Ez egy nemzetközi társadalmi 
szervezet, így nincs alárendelve kormányok-
nak, sőt az ENSZ szakosított szervezeteinek sem. 
1996-ban, látva a világ ellehetetlenülő vízgazdál-
kodását, Stockholmban alapították meg, és azóta 
folyamatosan növekszik, ma már 13 régióban és 
85 országban működik. Nyitott minden olyan 
szervezet előtt, mely szívén viseli a víz sorsát. 
Így a tagok szakmai egyesületek, kutatóintéze-
tek, nem kormányzati szervezetek, de tagok a 
kormányszervek is, ENSZ-szervezetek, két- és 
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ALAPÍTVÁNy ELNÖKÉVEL


