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Zsebők Lajos: Kezdjük az MHT küldetésével!
Gampel Tamás: A formális szöveg helyett inkább a lényeget mondom. 
Az MHT küldetése, hogy a vízzel bármely módon foglalkozó szakembe-
rekből – velük együtt! – szakmai és egyben emberi közösséget teremt-
sünk és tartsunk fenn; ápolva, továbbfejlesztve magát a szakmát és a 
szakemberek tudását. Azt gondoljuk, alapjában véve mindhárom dolog-
gal kell foglalkoznunk: a szakmával, a szakmát gyakorló emberekkel és a 
szakmai jellegű emberi kapcsolatokkal.

Zs. L.: Melyek a legfőbb jellemzői a szervezetnek és a benne folyó mun-
kának?
G. T.: Megint három jellemzőt tudok kiemelni. Ez egy olyan társadalmi 
szervezet, ami nem érdek-, hanem értékalapú, szakmailag a végletekig 
elkötelezett, végül működésében rendkívül demokratikus. Emellett – 
idén vagyunk százévesek! – hagyománytisztelő, mert azt gondoljuk, a 
jövőt csak a múltra lehet építeni. A célunk megtartani és továbbfejlesz-
teni azt a szakmai színvonalat, ami száz éve jellemzi a magyar vizeseket. 
Nagyon szépen idézi ezt jelmondatunk: „Hagyomány és fejlődés”.

Zs. L.: Melyek a stratégiai célok?
G. T.: A tudásmegosztás, tehát tudományos, technikai kérdések körüljá-
rása, ennek mentén a szakmai fejlődés ösztönzése, valamint a szakmai-
ság érvényre juttatása.

Zs. L.: Semmi érdekérvényesítés?
G. T.: Alapvetően nem, mi a szakmaiságot mint értéket 
szeretnénk mindig érvényre juttatni.

Zs. L.: Milyen a MaVízhez való viszonyulásuk? Ön az, aki 
ezt a legjobban meg tudja ítélni, hiszen mindkét szerve-
zetben vezető szerepet vállalt. Én jelentős átfedést látok 
például a tudásmegosztásban.
G. T.: Ha jól belegondolunk, nem egészen ugyanaz a 
kettő. Az MHT működése, mint már mondtam, érték-
közösségen alapul, ami a MaVíznél szintén fellelhető, 
de emellett az érdekközösség dominál, annak min-
den jellemzőjével. A tudásmegosztásnál a MaVíz a 
víziközmű-szolgáltatás keretei között mozog, az MHT 
túllép ezeken a kereteken, és a nézőpontok szélesebb 
spektrumát integrálva összetettebb „célfüggvényre 
keresi az optimumot”.

Zs. L.: Hogyan tudják ezt átfogni és működtetni?
G. T.: Szervezetileg eleve három alelnökünk van. Egy, aki a vízügyi ága-
zattal tartja a kapcsolatot, a második Kugler Gyula (aki MaVíz-elnöksé-
gi tag is), személyében a víziközműves szakma képviselteti magát, a 
harmadik a társtudományok gazdája. Mi messzebbre tekintünk a vízi-
közmű-szolgáltatás szakmai határainál, és így a kapcsolódásokat is ér-
zékeljük. Az érdekképviselet közvetlen kényszere és az ebből fakadó 
konfliktusok nélkül mi egy szélesebb talapzatról indulva kezelhetjük a 

„vizes” problémákat.

Zs. L.: Ez tényleg így van, az MHT régi tagjaként ezt én is így látom. De én 
sem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy mi jön ki eredményként az MHT 
létéből, működéséből.
G. T.: Az MHT hivatása, hogy általa jobb szakemberek legyünk. Itt nem-
csak az átadott tudásra gondolok, hanem az értékközösség által létre-
hozott közösségi élményre is. Az MHT megadja azt a kapcsolatrendszert, 
ami sokkal rugalmasabb a merev szakmai hivatali kapcsolatoknál, meg-
adja azt a szakmai hátteret, amire mindig támaszkodhatunk. A MaVíz 
egy szűkebb család, az MHT-ba beletartoznak a távolabbi rokonok is. 
A közösséget mint az önmegvalósítás terepét a rendszerváltást köve-
tő kezdeti lelkesedés után eléggé elhanyagoltuk. Nézzünk körül! A 21. 

AZ MHT-RÓL, 
AZ EGyüTTMŰKÖDÉSRőL 
ÉS A VIZES ÁGAZATRÓL

Túl kell látnunk ön-
magunkon. Ezt most a 
hasonszőrű szervezetekkel 
kezdjük: mit tesznek, 
miként erősíthetjük egymás 
munkáját, és mint látják ők 
a vizes ágazatot. Elsőnek 
a legnagyobb és talán a 
legközelebb állót vesszük 
sorra, az MHT főtitkárát 
kérdeztük.

INTERJú GAMPEL TAMÁSSAL, 
A MAGyAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG FőTITKÁRÁVAL, 
A MAVÍZ VÍZIPARI TAGOZATÁNAK ELNÖKSÉGI TAGJÁVAL
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HAGyOMÁNy ÉS FEJLőDÉS: 100 ÉVES 
A MAGyAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) a hidrológia és rokon tudományai, azaz a vízzel 
foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társa dalmi, tudományos és 
szakmai egyesület, amely a Magyarhoni Földtani Társulat 1917-ben alakult Hidrológiai 
Szakosztályából és az egykori Magyar Mérnök és Építész Egylet 1866-ban alakult Víz-
építési Szakosztályának tag jaiból 1949-ben vált önálló egyesületté. A vízzel foglalkozó 
szakemberek legrégibb, ma is működő hazai szervezete. 

 század már a közösségi hálózatokról szól. Sze-
rintem ez a fajta közösségérzés és -építés az 
MHT fennmaradásának a titka.

Zs. L.: Evezzünk vissza az érdekérvényesítéshez. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény azt 
mondja, hogy víziközmű-szolgáltatói érdekszö-
vetség javaslatot tehet jogalkotásra, intézkedé-
sek megtételére, konzultációt folytathat straté-
giai kérdésekről. Mindezt olyan szervezet teheti, 
amely a felhasználói egyenértékek többségével 
rendelkezik. Az látszik, hogy ez nem az MHT, de 
mit hozhat, ha a MaVízen kívül másik szervezet 
is fellép az érdekérvényesítés szándékával?
G. T.: Az érdekérvényesítés olyan dolog, ahol 
egységesen kell fellépni, mert csak így lehet tár-
gyalóképes erőt felmutatni. Ha két érdekszövet-
ség lenne, az nyilvánvalóan rivalizálást jelentene, 
és előbb vagy utóbb egymás ellen küzdenének, 
aminek az egész ágazat látná a kárát. Nem hiszem, 
hogy egyáltalán lenne értelme ilyen párhuzamos 
fellépést, versengést, küzdelmet elindítani és folytatni, és nem látom azt sem, 
hogy erre bárhol is komoly szándék lenne.

Zs. L.: Nos, van olyan szervezet, aminek honlapján találkozhatunk érdekér-
vényesítési szándékokkal.
G. T.: Meglehet, de én ezt a fajta útkeresést nem venném zokon, amikor 
egy szervezetnél új és jobbító szándékú vezetés kezd dolgozni. A helyüket 
keresik, és meggyőződésem, hogy talpraesetten meg is fogják találni.

Zs. L.: Így legyen, mert minden jó szándékra szüksége van az ágazatnak. 
G. T.: Nem hiszem, hogy sajnálni kellene önmagunkat. A vizesek szakmai-
sága nagy hagyományú és folyamatosan fejlődő.

Zs. L.: Sőt messze földön híres, hiszen a „magyarok” már a második Víz 
Világtalálkozót szervezték. Nincs ellentmondásban némiképp ez a nemzet-
közi szerepvállalás és a vizesek hazai megbecsültsége?
G. T.: Én magam is úgy látom, hogy nincs teljesen helyén a dolog. En-
nek két vonatkozása van. Az egyik a társadalmi megbecsültség, vagyis 

a társadalom szinte tudomást sem vesz a vízi-
közmű-szolgáltatásról, hiszen rendben megy 
minden, és még kevésbé érdekli a társadalmat 
a háttéripar és a beszállítók sorsa vagy munkája. 
A másik vonatkozás a döntéshozók szemlélete, 
ami alulértékeli az ágazatot, ebből származóan 
mind a működés, mind a szolgáltatórendszerek 
alulfinanszírozottak, a munkavállalók hátrányo-
san megkülönböztetettek, és az oktatás-kutatás 
a fejlődési lehetőségek biztosításával együtt az 
elvárható minimum alá szállt. Így az egész szol-
gáltatás színvonala nem tartható fenn.

Zs. L.: Mondják szakmabeliek, nem is lesz ebben 
változás, amíg nem fordul elő valami nagy cir-
kusz. De azt is mondják, nem fog az sem válto-
zást hozni, visszahullik  a vizesek fejére: na ezt 
sem voltak képesek megelőzni, megoldani.
G. T.: Ahogy ezt nálam okosabbak megfogal-
mazták: az első, negatív hírként az újságok 
címlapjára kerülő vízmű csak „hősi halott” lesz, 

az biztos. De ha a második, harmadik, negyedik eset bekövetkezik – már-
pedig be fog következni, ha igaz az, hogy tartósan fenntarthatatlan a 
víziközmű-szolgáltatás ilyen működési feltételek mellett –, az változtat-
ni fog a döntéshozók hozzáállásán. Reménykedhetünk, hogy egy racio-
nálisabb és fenntarthatóbb irányba. Addig a legszerencsésebb az lenne, 
ha a MaVíz minden fórumon folyamatosan kommunikálná, hogy szerin-
te mi a hosszú távon fenntartható pálya.

Zs. L.: A vízipar helyzete viszont annyiban biztos jobb, hogy kitörési lehető-
séget kapott a Budapesti Víz Világtalálkozóval. Mi a véleménye, mit jelent 
ez az országnak, és mit jelent nekünk, vizeseknek?
G. T.: Ez nagy diplomáciai siker, mely minden állampolgárt jó érzéssel tölt-
hetett el. Kétségtelen, hogy a vizes szakmának ez egy jól feladott labda 
volt a külföldi nyitáshoz, de hogy kinek mit jelent, illetve jelentett, az attól 
függ, miként tudta a labdát leütni. A magyar vizes cégek jó része abban a 
helyzetben van, hogy még felugrani sem tud a leütéshez, mert nincs olyan 
kondícióban. Úgy gondolom, hogy csak a kölcsönös megbecsülésen ala-
puló együttműködés képes előbbre vinni egyszerre mindannyiunkat.

Gampel Tamás
A Budapesti Műszaki Egyetemen vízépítő 

mérnökként végzett. Első munkahelye a Főváros 
Csatornázási Művek volt, ahol kettős feladat-
tal, árvízvédekezéssel és szoftverfejlesztéssel 
foglalkozott. Közben megszerezte a mér-
nök-közgazdász oklevelet is, majd a Müncheni 
 Egyetemen a természetközeli szennyvíztisztítást 
kutatta. Nagy váltás következett, évekig az 
ÁPV Rt.-nél az energetika, majd a Veoliánál a 
víziközmű-szolgáltatás privatizációjával fog-
lalkozott. Innen a Fővárosi Vízművekhez hívták, 
az agglomeráció vízi közműves fejlesztésével 
bízták meg. Ezt követően 6 évig a Siemensnél a 
víztechnológiai területet irányította. 2010-ben 
saját céget alapított valós idejű mikrobiológiai 
vízminőségmérő műszerekre, ezenkívül 2012 
óta a vízmennyiségméréssel foglalkozó Zenner 
& Becker Kft. ügyvezetője. Az MHT-ba annak 
idején a diplomaterv-pályázat vitte be, és ha 
már elindult, meg is nyerte „Biológiai módszerek 
a vízgazdálkodásban” című dolgozatával. 
Az MHT-ban 15 évig a Vízgazdálkodási 
 Szakosztály titkára. 2014-től az MHT főtitkára, 
ami választott társadalmi tisztség, legfeljebb 
két teljes, négyéves ciklusra szól.

GAMPEL TAMÁS, AZ MHT FőTITKÁRA


