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Zsebők Lajos: Ha jól tudom, a mérnöki kamara 
köztestületként működik. Mit jelent ez?
Reich Gyula: A mai kamara elődje a politikai 
változások sodrásában 1989-ben alakult meg, 
akkor még egyesületként. A szándék elsősor-
ban arról szólt, hogy a mérnökök miként vehe-
tik kezükbe saját sorsuk irányítását. A folyamat 
1996-ra jutott odáig, hogy az 1996. évi LVIII., 
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról szóló törvény 
lehetővé tette a szakmai önigazgatást. Ezt 
megelőzően e jogot az állam, illetve az állami 
funkciókat betöltő OVH vagy OVF – hol Orszá-
gos Vízügyi Hivatalnak, hol pedig Országos Víz-
ügyi Főigazgatóságnak hívták –, valamint 1990 
után az évente változó nevű minisztériumok 
gyakorolták. Ez hivatásrendi kamara, melynek 
tagjai kizárólag természetes személyek. Működésének értelme az, hogy 
a közérdeket szolgáló szakmai tevékenység végzése során garanciákat – 
szakmagyakorlási szabályokat – teremtsen arra, hogy ne sérülhessen a 
vétlen harmadik fél érdeke. Végzettséghez és gyakorlathoz kötött jogo-
sultságokat ad ki, miközben fenntartja a szakmai színvonalat.

Zs. L.: Semmi egyéb célja, feladata nincs, semmi érdekérvényesítés?
R. Gy.: Tevékenységünk négy blokkba sorolható. Mind a négy „A” mér-
nökről szól! Az első közvetlenül a „mérnökre irányul”: a mérnököktől 
tudást követelünk, tehát tudjon, egy életen át tanuljon, és az igazolt 
tudás alapján engedélyeket adunk ki közigazgatási eljárási szabályok 
keretében. A második „a mérnöki munka tárgyára” irányul, hogy saját 
 eszközeinkkel folyamatosan bővítsük a mérnökök eszköztárát, például 

szabványokat, műszaki irányelveket alkotunk 
és jelentetünk meg. Harmadikként igyekszünk 
befolyásolni a piaci folyamatokat, például a 
közbeszerzési szabályokat vagy a mérnöki 
munka díjazását, azaz ez „a mérnöki munka 
környezetére irányul”. Negyedikként a kama-
rának van a mérnökök közösségét szervező 
funkciója és ereje, hiszen csak akkor hallható 
a hangunk, ha közösségként szólalunk meg. 
E két utóbb blokk bizonyos értelemben ér-
dekek érvényesítése, de ez nagyon más, mint 
a MaVízé. Ez itt magánszemélyek, mérnökök 
érdekeiről, másrészt piaci folyamatokról szól. 
A MaVízben gazdasági társaságok a tagok, az 
egy más dimenzió. 

Zs. L.: Kik és hányan tagjai az MMK vizes tagoza-
tának? Nyilván vannak olyanok is, akik itt is és más szakmai szervezetnél 
is tagok.
R. Gy.: Olyan vízépítő mérnökök, akik terveznek, vagy vízépítési kivi-
telezéseket irányítanak, ellenőriznek mint felelős műszaki vezetők és 
műszaki ellenőrök, hiszen az ezekhez szükséges jogosultságot csakis 
a kamarán keresztül kaphatják meg. Ez összesen mintegy 2400 fő, de 
ha az átfedéseket és az engedélyt nem igénylő vízépítő mérnököket is 
figyelembe vesszük, ez már 4000 fő, mert vannak olyan tagok is, akik 
nem az engedély miatt, hanem szakmaszeretetből és a kamara nyújtot-
ta lehetőségek miatt léptek be. Az átfedést, a mérnökök vizes szerveze-
tekben való kettős, hármas tagságát természetesnek és hasznosnak talá-
lom, mert ez egy kicsi szakma, és minden rokon szervezet nyújt valamit, 
amitől többek, de erősebbek is leszünk. 

A MAGyAR MÉRNÖKI 
KAMARÁRÓL ÉS 
KÖZÖS DOLGAINKRÓL

Mit jelent és mit nyújthat egy köztestület a vizes 
szakembereknek, mennyiben hasonló és miben 
különbözik a többi szakmai szervezettől? E kérdésekre 
kerestük a választ Reich Gyulánál, de ha már ő volt 
soron, megkérdeztük, miként látja az ágazat helyzetét, 
gondjait és lehetőségeit is.

INTERJú REICH GyULÁVAL, A MAGyAR MÉRNÖKI KAMARA VÍZ-
GAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI SZAKMAI TAGOZATÁNAK ELNÖKÉVEL
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Zs. L.: Milyennek látja ezeket a rokon szerve-
zeteket?
R. Gy.: A maga helyén és a maga módján mind-
egyik szervezet hozzátesz valamit a szakmához. 
Az MHT nagy – immár 100 éves! – múltú, mű-
szaki tudományos fórum, ahol a szerteágazó 
vizes területek mellett interdiszciplináris kér-
dések is terítékre kerülhetnek. A MaVíz az én 
szememben elsősorban a víziközmű-szolgál-
tatók érdekérvényesítő szervezete, elsősorban 
a szolgáltatás mindennapi gondjaival – van 
bőven belőlük! – foglalkoznak, és fejlesztik a 
szolgáltatást. A MaSzeSz fontos szakmai kér-
désekre, szennyvíz-technológiára, csapadék-
víz-gazdálkodásra, víztechnológiára koncent-
rál. Ez mind rendben van, és annak is helye és 
eredménye van, illetve lehetne, ha ezen szer-
vezetek együttműködése erősebb lenne.

Zs. L.: Mire gondol?
R. Gy.: A vizes ágazat 1989-től kezdve mélyrepü-
lésben van. Ennek első felvonásaként a rendszer-
változtatásra irányuló társadalmi, politikai szán-
dékok a bős–nagymarosi vízlépcső jelmezébe (is) 
bújtak, és mintegy a korábbi rendszer jelképévé vált a vízlépcső. Aztán jött a 
vízszolgáltatók törvényi alapon zajló aprózódása, a vízi társulatok elgyengü-
lése, szétesése. Az így létrejött helyzetben a magam részéről azt kerestem és 
keresem, melyek a vizes szakmának azok a közös pontjai, ahol esély van az 
együttműködésre, a közös fellépésre. Ezért született meg a Bökényi Együtt-
működés, mely egy laza szövetséget jelent. Résztvevője még az előbb 
említett MaVíz és MaSzeSz mellett a GWP Magyarország Alapítvány, amely 
elsősorban az integrált vízgazdálkodás társadalmi szintű megvalósításáért 
dolgozik, és a VTOSZ, a vízi társulatok szövetsége, szintén nagy múltú szer-
vezet. Nekünk nem vetélkednünk kell, hanem az állami irányítás széttöre-
dezettséget és ostoba bürokratikusságát kellene enyhítenünk a magunk 
eszközeivel, ha már az „állam” erre nem képes, vagy valamiért nem akarja. 
Együttesen kell fellépnünk a közös gondjaink megoldása érdekében! 

Zs. L.: Vajon ez eredményt hoz?
R. Gy.: Ez is lehetőség arra, hogy változtassunk, javítsunk a helyzetünkön, 
hogy elérjük az integrált vízgazdálkodást, azaz összehangolt legyen a 
területi és a települési vízgazdálkodás, egy irányba mutasson a társada-
lom vízhez való viszonyának a szabályozása, és ennek révén a polgárok 
mindennapjai.

Zs. L.: Milyen eredményt hozott eddig a vizes szervezetek együttműködése?
R. Gy.: Amikor a bajai főiskola válságba került, vagy az árvízi védekezések 
helyzetének javításáról volt szó, vagy akár az OVF átszervezése volt napi-
renden, a „bökényiek” közös fellépése hozzájárult ahhoz, hogy mindenki 
számára világos legyen a helyzet. Felemeltük a hangunkat a vízügyi tu-
dományos kutatás lenullázása idején is. Nem engedhetjük meg a szét-
húzás luxusát! Ha véleménykülönbség van köztünk, meg kell találnunk 
a közös pontokat, illetve a kompromisszumos megoldást. Vissza kell ál-
lítani a víz, a vizes szakma és a vízzel foglalkozók társadalmi presztízsét.

Zs. L.: Értsem úgy, hogy a víziközmű-ágazat sanyarú helyzetén változtatan-
dó is van helye közös fellépésnek?

R. Gy.: Az MMK olyan mértékben kezdeménye-
zője a vízi közműves gondok rendezésének, 
amilyen mértékben reá tartozik, hiszen a tag-
jaink jelentős része víziközmű-tervező. Persze 
közvetlen szolgáltatási ügyekben nyilván nem 
illik kezdeményezőnek lennünk, ilyen ügyek-
ben a MaVíz az illetékes. Azt egy kézben kell 
tartani, az érdekérvényesítésben nincs helye 

semmiféle kettősségnek. Azonban a közös dolgainkban, a mérnököket 
is érintő gondokat illetően a víziközmű-ágazat számíthat az aktív támo-
gatásunkra.

Zs. L.: Például?
R. Gy.: Ilyenek az oktatás, szakember-utánpótlás és -megtartás, a szak-
emberek megbecsültsége, ami, úgy hiszem, a szakma messze legége-
tőbb gondja, vagy a víz értékének visszaszerzése, a már említett integ-
rált vízgazdálkodás.

Zs. L.: Milyennek látja a víziközműves ágazat helyzetét?
R. Gy.: Mint az MMK egyik szakmai tagozata vezetőjének, nem tisztem 
ezt megítélni, de ha azt a sapkámat veszem fel, amiben a „Kvassayt” csi-
náltuk remek víziközműves kollégákkal együtt, tőlük azt tanultam, hogy 
az új szabályozással (vksztv.) és a cégek integrációjával javult a helyzet. 
A másik oldalon azonban a szolgáltató cégek gazdálkodási alapjai fino-
man szólva is meggyengültek, az ellátó és működtető rendszerek pótlá-
sának finanszírozása megoldatlan, azaz ha a rekonstrukciókra nem lesz 
kellő forrás, nagyon nagy baj lesz, vagy tán már van ma is. Az említett 
szakember-utánpótlással, sőt -megtartással is gondok vannak. Tessék 
ezeket a gondokat kőkeményen megjeleníteni, mert senki sem fogja a 
vizesek helyett mondani, és ha nem mondjuk, a döntéshozók úgy csinál-
hatnak, mintha minden rendben lenne. A változtatási szándék mindig 
onnan kell, hogy induljon, ahol, akiknél a gond van.

Zs. L.: Mi a véleménye a Budapesti Víz Világtalálkozóról? Meglesz ahhoz 
az a tudásfedezet, amit megjelenített a rendezvény?
R. Gy.: Nagyon nagy értéke Magyarországnak a vízügyi diplomáciai el-
ismertség – potenciál –, hogy elérje, ennyi fontos politikus és szakem-
ber gyűljék össze. Ez bővítette azt a vizes szakmai, üzleti teret, melyet 
nekünk, vizeseknek kell kitölteni. Most kiderül, hogy üzletivé tudjuk-e 
konvertálni szakmai tudásunkat. Megvan erre az esély, de még sokat 
kell dolgozni érte.

Reich Gyula
Az Eötvös Lóránd Acélszerkezeti és 

Légiközlekedés-gépészeti Technikum után a 
Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki 
Karán vízépítő mérnöki oklevelet szerez. Első 
munkahelye a VÍZITERV, ahol Dóra Tibor 
megkeresésére már egyetemi diákként is közre-
működött a kiskörei vízlépcső tervezésénél, majd 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság következik, 
ahol öntözéssel, mezővízzel foglalkozik. Később 
Dégen Imre vízügyi államtitkár műszaki titkár-
ságának a vezetője, ahol már rálátása lesz az 
ágazat egészére. Ezután a Nagylétesítmények 
Önálló Osztályára kerül, ahol Nagy László a 
főnöke. Mint mondja, az segítette előre, hogy 
nagyszerű főnökei voltak. 1987-ben kinevezik a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság főmér-
nökévé. Itt éri a rendszerváltozás nagy vízlép-
cső-ellenessége, és mint a tervezett nagymarosi 
vízlépcső egyik „hivatali gazdája” kénytelen 
elhagyni a közigazgatást, és egy társával máig 
működő tanácsadó és tervező céget alapít. Ettől 
kezdve önmaga munkáltatója. Fontos kitérőként 
kabinetfőnöke az ipari, majd pénzügyminiszter 
Szabó Ivánnak. Vízzel foglalkozó kormányzati 
szerveknek makroszintű, vízgazdálkodással ösz-
szefüggő szakmapolitikai tanácsokat ad a mai 
napig. Az árvízvédekezések műszaki törzsének 
szóvivője, jogszabálytervezetek előkészítője, 
véleményezője, legutóbb a Kvassay-terv, vagyis 
a nemzeti vízstratégia főszerkesztője volt.


