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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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gond van: az elvonások és egyéb pénzügyi 
terhek miatt meggyengült a szolgáltató szer-
vezetek gazdálkodása, jó részük veszteséges. 
Második gond, hogy nincs elegendő forrás az 
ellátó és a működtető rendszerek pótlására. Az, 
hogy a jelenleg rendelkezésre álló forrásokkal 
a rendszerek felújítása éppen háromszáz évig 
tartana, szatírába illő helyzet. Harmadikként: 
alig vannak megfelelő belépő szakemberek, a 
fiatalok elkerülik a vízművek háza táját, és most 
már megindult a jó szakemberek elvándorlása 
is, a megtartó erő rendkívül meggyengült. Ha 
belegondolunk, mindhárom dolog az ágazat 
pénztelenségére vezethető vissza. Éppen ezért 
most is úgy vélem – mint már korábban java-
soltam –, el kellene törölni a víziközmű-szol-
gáltatás áfáját, és ennek csak a felét kellene 
érvényesíteni a díjban. Így csökkenhetne a 
vízdíj is, és megteremtődne legalább részben 
a forrás a három említett gond orvoslására. Az 
teljesen elfogadhatatlan, hogy egy alapvető 
emberi jognak, a vízhez való hozzáférésnek 
 ugyanakkora az áfája, mint mondjuk a Rolex 
karórának. Éppen itt az ideje ráébreszteni a 
döntéshozókat, hogy időzített bombán ülnek!

Zs. L: A közelmúlt nagy eseménye volt a Buda-
pesti Víz Világtalálkozó. Ön szerint hogy sikerült, 
milyen eredményt hozott?
G. J.: Ez mindenképpen a magyar vízügyi diplo-
mácia és a magyar vizes szakma erkölcsi  sikere. 
A GWP a BWS-en az ifjúsági fórum szervezője 
volt, ami örömünkre nagyon jól sikerült. Örü-
lök azért is, mert a 2016-os BWS az első olyan 
nemzetközi rendezvény, ahol a vízhez kapcso-
lódó nemzetközi ifjúsági szervezetek tagjainak 
közös programjuk volt, és ezen túlmenően hoz-
zájárultak a záródokumentumhoz is. Globális 
értelemben a világtalálkozó eredményét mint-
ha gyengítené, hogy nem nyilatkozat, csupán 

„üzenet” született. Majd meglátjuk. A vízipari ki-
állítás akár komoly sikereket is hozhat, ami azért 
is fontos lenne, mert a szakma presztízse romlik, 
a jó szakemberek kiöregszenek, a vizes szakmai 
képzés pedig folyamatosan gyengül. A siker 
azért kell, hogy legyen kedv, tudás és remény, 
no meg több pénz az ágazatban.

si vízgazdálkodással, amihez szükségünk lesz a 
társszervezetek segítségére.

Zs. L.: Van olyan vélemény vízi közműves ber-
kekben, hogy gondokat okozhat az érdekérvé-
nyesítésben, ha két szervezet foglalkozik a kér-
déssel. Ön hogyan vélekedik erről?
G. J.: Gondolom,  a MaVízről és a MaSzseSz-
ről van szó. A MaVíz az egyéb célok mellett 
egyértelműen érdekérvényesítésre létreho-
zott szervezet. A MaSzeSz szennyvíztechnikai 
 szövetségnek indult, majd bővült a víztechno-
lógiával, ami nem hiszem, hogy gondot okoz-
hat bárkinek is. Ha viszont érdekérvényesítésre 
is törekszik, akkor nem csupán arról van szó, 
hogy behatol egy másik szervezet érdekszférá-
jába, hanem arról is, hogy a két szervezet gyen-
gítheti az érdekérvényesítés hatékonyságát, 
holott manapság semmire sincs annyira szük-
ség, mint arra, hogy a víziközmű-szolgáltatási 
ágazat érdekérvényesítő képessége a lehető 
leghatékonyabb legyen.

Zs. L.: Miért, milyennek látja a vízi közműves 
ágazat helyzetét?
G. J.: Én úgy érzékelem, hogy három alapvető 

mellett a vízi környezetvédelem támogatása, az 
árvizek és belvizek elleni védekezés javítása. A 
szemléletformálás érdekében kiadványokat je-
lentetünk meg, fórumokat szervezünk. Így pél-
dául mi szerveztük meg a BWS keretébe illesztett 
ifjúsági fórumot, vagy workshopokat kezdemé-
nyezünk, például az MHT 2016-os vándorgyűlé-
sén aszállyal és a fenntartható fejlődési célokkal 
foglalkozó workshopokat, de mi rendezzük éven-
te a Stockholm Junior Water Prize (SJWP) hazai 
fordulóját, és visszük a győztest a Víz Világhéten 
rendezett nemzetközi döntőre. Tíz éve évente is-
métlődően szervezzük az általános iskolásoknak 
a Duna-ismerettár vetélkedőt is.

Zs. L.: Kik, mikor alapították, vezetik a magyaror-
szági szervezetet?
G. J.: A GWP Magyarország Alapítvány Reich Gyu-
la (ma tiszteletbeli elnök) kezdeményezésére jött 
létre 2002-ben. A szervezet munkáját háromfős 
kuratórium irányítja, Simonffy Zoltán, Perényi 
Gábor és a szervezet elnökeként jómagam. Bár 
nem tagja a kuratóriumnak, de nem hagyhatom 
ki Jetzin Mónikát, az alapítvány kommunikációs 
munkatársát sem. 

Zs. L.: Ha nem is a nemzetközi színtéren, de több 
vizes szervezet tűzött ki önökéhez hasonló cé-
lokat. Miként látja a Magyarországon működő 
vizes szervezetek együttműködését?
G. J.: Az egymással való együttműködési szán-
dékot a Bökényi Stratégiai Megállapodás rög-
zítette. Mind az öt vizes szerveződés tagja a 
GWP Magyarország szervezetének is, de a valós 
együttműködés inkább csak kétoldalú. Ezen azt 
értem, ha szükségesnek érezzük a GWP részéről 
valamiben a közös munkát, mi keressük fel vala-
melyiküket. Így például a MaVíz a legfontosabb 
támogatója a SJWP-versenynek, de partnerünk 
az elektronikus szakmai online szótár szerkesz-
tésében is, esetenként a Vízmű Panoráma ad 
hírt valamely programunkról. Az MHT-val, a Ma-
gyar Mérnöki Kamarával is szervezünk együtt 
rendezvényeket, és a MaSzeSz támogatása is 
fontos volt a hazai SJWP-verseny első éveiben. 
Azt remélem, ez az együttműködés erősödni 
fog, mert többet szeretnénk foglalkozni a váro-

dr. Gayer József
A rákospalotai gimnáziumban érettségi-

zett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen gé-
pészmérnökként végzett, ahol áramlástechnikát 
tanult. A KIPSZER-nél épületgépész tervezőként 
kezdett, ezt követően 1976-tól 30 éven át a VITU-
KI-nál a vízgépészet és a városi csapadékvíz-el-
vezetés kérdéskörével foglalkozott. Közben ez 
utóbbi témakörben doktori fokozatot szerzett, és 
1996-tól 2004-ig a VITUKI nemzetközi hidroló-
giai posztgraduális tanfolyamának igazgatója, 
melyet az UNESCO és a WMO is támogatott. 
1999–2003 között a GWP KKE szervezetét 
irányította. 2005-től a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium vízgazdálkodási főosztá-
lyán a Víz Keretirányelv implementációjával és 
az Országos Vízgazdálkodási Tanács felállítá-
sával, működtetésével foglalkozott. A magyar 
EU-elnökség (2011. I. félév) alatt stábtagként, 
illetve tanácsi munkacsoport-vezetőként 
dolgozott. Mindeközben nemzetközi színtéren 
végzett munkájához kapcsolódóan nyelvvizsgát 
tesz angol, francia és német nyelvből. Jelenleg 
a GWP Magyarország Alapítvány elnöke, a BM-
OVF Vízügyi Tudományos Tanács tagja és az 
MHT Oktatási Bizottság elnöke.


