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Várszegi Csaba: Egy dunántúli cég vezetője, aki tudomásunk szerint az or-
szág másik felében töltötte a gyermekkorát. Hogy került Székesfehérvárra?
Kis István: Valóban, egy 2300 lakosú alföldi kisvárosban, Mindszenten 
születtem. Gyermekkoromat ott és a Tisza másik oldalán található Bak-
son töltöttem. Az egész környékre jellemző volt a víz megjelenése szin-
te mindenhol, hol kis tavacskák, hol a Tisza árvize, hol egy kedves gátőr 
meséi formájában. Valahogy azóta vonzódom a vízhez és az alig hábor-
gatott természethez. A békéscsabai Vásárhelyi Pál Út-, Híd- és Vízmű-
építési Technikumban szereztem 1970-ben „híd és vízépítő” technikusi 
oklevelet. Az ottani kiváló oktatói gárdának köszönhettem, hogy mind 
a későbbi iskoláimban, de talán egész mérnöki pályafutásom alatt vi-
szonylag könnyen vettem az akadályokat. Felsőfokú képesítést a BME 
bajai főiskolai karán szereztem, vízellátási-csatornázási szakon. Nem 
mellesleg ott ismertem meg a feleségemet. Később a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen vízépítő mérnöki diplomát is szereztem, majd ezt ki-
egészítettem mérnök-közgazdász oklevéllel – hogy túljussunk az isko-
lák felsorolásán.

Zsebők Lajos: A három műszaki iskola, a technikum, a főiskola és az 
egyetem közül melyik adott a maga nemében a legtöbbet? Ha osztályoz-
ni kéne a teljesítményt és színvonalat, melyiknek hányast adna?
K. I.: A technikumot kell előresorolnom, mert ha nem technikumban 
végzek, akkor nem vagyok jeles a főiskolán és az egyetemen. Nagyszerű 
tanáraink voltak, akik a legmagasabb szinten, mégis egyszerűen voltak 
képesek átadni tudásukat. Úgy, hogy gyerekfejjel is meg tudtunk érteni 
mindent. Így csodálkozva tapasztaltam, hogy ugyan más matematikai 
eszközökkel, de jóformán semmi újat nem tudtak mondani a felsőfokú 
iskolákban. A technikum egyszerre volt képes adni életre szóló szemlé-
letet és széleskörű tudást.

A főiskolában azt szerettem, hogy a gyakorlatra akart felkészíteni, 
nem is sikertelenül. Négyötöd az osztályzata. Az egyetem az elméleti 
oktatás terepe volt, nekünk – egy szűkebb „bajai másoddiplomás” cso-
portnak – a kihívást, a küzdőteret és a bizonyítás lehetőségét jelentette. 
Mindegyikünk be akarta és be is bizonyította, az egyetemet is el tudja 
végezni, nem is akármilyen eredménnyel. Nagyon jó kis társaság volt, 
mindenben segítettük egymást. Volt eset, hogy amikor egyik társunk-
nak veseműtétje volt, megcsináltuk helyette mind az öt beadandó raj-
zot, csak hogy ne kelljen halasztania. Ha összehasonlítom a másik két 
iskolával, az egyetem négyest érdemel.

V. Cs.: Térjünk vissza a kérdésemhez, hogyan került Fehérvárra?
K. I.: Úgy, hogy a Fejér Megyei Beruházási Vállalat szolgálati lakással 
együtt itt hirdetett meg egy műszaki ellenőri állást, amit elnyertem. 

Szerencsére elég sok víziközműves jellegű munkám volt, sok hasznos 
tapasztalatot szereztem. 1978-ban kerültem először a Fejér Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalathoz középvezetői beosztásba. Egy belső 
vita következményeként 1984-ben felmondtam, és elhagytam a válla-
latot. Több mint fél évig segédmunkásként dolgoztam az építőiparban. 
1985-től a DRV Kincsesbányai Üzemigazgatóságára hívtak műszaki he-
lyettesnek. Ismét jó iskolába kerültem. Egy állami vállalat egész irányí-
tási rendszere, filozófiája más volt, mint egy – akkor még – tanácsi tu-
lajdonú cégé.

V. CS.: Már Fehérváron lakik, de hogyan lett a vízmű első embere?
K. I.: Úgy tudom, Magyarországon így még nem választottak ki vízmű-
vezetőt, érdemes egy kicsit részletesebben elmesélni. 1989-ben pá-
lyázatot írtak ki az igazgatói állásra. 17-18 pályázóra emlékszem, ezek 
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közül az illetékesek hatot találtak megfelelőnek. És most jön az érde-
kesség: egy munkásgyűlésszerű nagy találkozóra meghívták a cég ösz-
szes dolgozóját. Ismertették velük a pályázatokat, és minden pályázó-
nak elő kellett adnia a programját és elképzeléseit a cég jövőjét illetően, 
majd szavazni lehetett a pályázókra. Valószínűleg nemcsak a pályázat-
nak, hanem a személyes ismertségemnek is köszönhetően 1140 sza-
vazóból 911 dolgozó engem javasolt. Azt hiszem, ilyen támogatással 
különösen boldog lehettem, mikor 27 éve, 1989. szeptember elsején 
kineveztek igazgatónak.

V. Cs.: Utoljára valószínűleg Mátyás királyt választották meg ilyen módon 
a Duna jegén tartott „országgyűlésen”. Volt-e olyan helyzet a majdnem 
30 év alatt, amikor úgy érezte, elég volt, nem csinálom tovább. Ha igen, 
mi segítette át?
K. I.: Olyan helyzetbe nem kerültem, hogy meghátráljak. De volt, hogy 
nagyon elkeseredett voltam. A rendszerváltás után építőipari rész-
legeink nem tudták felvenni a versenyt a külső vállalkozókkal, így el-
maradtak a külső megrendelések. A díjtámogatások elmaradása miatt 
egyébként is létszámcsökkentő nyomás nehezedett a vállalatra. Meg-
próbáltuk a leépítést fájdalommentesen megoldani, de nagyon nehéz 
volt régen itt dolgozó, személyesen is jól ismert munkavállalóknak azt 
mondani, hogy viszontlátásra. Ez az időszak nagyon megviselt lelkileg. 

Talán azért sem kerültem konfliktusba saját magammal, mert a 
részvénytársaság működése sikeres volt. Sikerünk talán két alapelvünk-
nek is köszönhető. Az egyik: cégvezetőként ne politizáljunk, ne csapód-
junk pártokhoz, maradjunk tanult szakmánknál. A másik, ami egy kicsit 
összefügg az előzővel: az önkormányzatokkal teljes nyitottsággal mű-
ködtünk együtt. Minden díjmegállapításunkat tételesen megindokol-
tuk, és ezt értékelték a települések vezetői. Voltak ugyan viták – főleg 
az önkormányzati választásokat megelőző évben –, de senki sem sérült 
morálisan vagy szakmailag.

V. Cs.: A FEJÉRVÍZ mindig valódi nonprofit gazdaságpolitikát tartott 
helyesnek, eszerint javasolta a vízdíjait. Nem okozott ez komoly problé-
mát az utóbbi évek  pénzelvonásai következtében? Miként tudták előte-
remteni az elvont összegeket csőd nélkül?
K. I.: A részvénytársasággá alakuláskor az alapító okirat elfogadása mel-
lett a tulajdonosok elfogadtak egy úgynevezett szindikátusi szerződést, 
miszerint nem lehet cél a nyereség képzése. Sőt az illetékes miniszté-
rium által javasolt díjemelésnél mindig kevesebbre tettünk javaslatot, 
mindig egy árnyalattal az infláció alá. Ennek következtében nem is kép-
ződött semmiféle tartalékunk.

Zs. L.: Amikor bejött a közműadó, mit jelentett ez ágazati szinten?
K. I.: Inkább azt mondom, mit jelentett ez a cégnél, mert ezen keresztül 
érzékelhető az ágazat nagy részének a helyzete is. Rögtön el kellett kül-
denünk minden olyan munkavállalót, akinek a munkáját át tudtuk hárí-
tani a maradókra, miközben ezektől a maradóktól meg kellett vonnunk 
a „kafetériás” elemeket: az étkezési utalványokat, a önkéntes nyugdíj-
pénztárba való céges befizetéseket, az egységektől megvontuk a moz-
góbérkereteket, és szűkítettük a gépkocsik futáskilométereit. Leállítot-
tunk minden olyan tevékenységet, beszerzést, ami nem volt kötelező, 
illetve halasztható volt, hogy be tudjuk fizetni a közműadó féléves díját, 
illetve a MEKH felügyeleti díját. Ezt követően a megvont elemeket min-
den év végén visszamenőlegesen kifizettük. Természetesen béremelés-
ről sem lehetett szó, ami a mai napig tart. 2013-ban még 40 millió fo-
rint nyereségünk volt, 2014-ben nullára futottunk, 2015-ben 230 millió 
körüli veszteségünk volt, és 2016 is hasonló képet mutat. Mi a negatív 
eredményeket nem akarjuk kozmetikázni, mert azzal nemcsak a tulaj-
donosokat csapnák be, hanem önmagunkat is. Abban szerencsénk van, 
hogy nálunk a többségi tulajdonos önkormányzat polgármestere, a he-
lyi politikusok átlátják a helyzetet, ezért megértők. De tudom, máshol 
vannak olyan polgármesterek is, akik azt mondják, nem érdekel semmi, 
ha belegebedsz, akkor sem lehet veszteséged.

Az azonban minden hasonló helyzetben lévő cégnél – így nálunk is 
– nagy kérdés, meddig lehet könyvelgetni a veszteségeket, és mikor jön 
el az a pont, amikor a törvényben előírt tőkemutatókat nem fogja tudni 
teljesíteni egy-egy cég, és emiatt vissza kell vonni a működési engedélyét.

Zs. L.: De vannak cégek, amelyek a többséggel ellentétben elég jól bírják.
K. I.: Igen, amelyek más politikát folytattak, és a díjemelésnél beletettek 
apait-anyait, vagy egyszerűen az átlagnál jobbak az adottságaik, azok 
most jobban bírják, mint mi és a hozzánk hasonlók, mert a befagyasztott 
díjakban „benne maradt” ez a helyzeti előny. Azonban ha a helyzet nem 
változik, ők is felélik a tartalékaikat, legfeljebb egy kicsit tovább élnek.

Zs. L.: Mondják, ki időt nyer, életet nyer. Öt elvi lehetőség van az életben 
maradásra. A közműadó eltörlése, az áfa csökkentése és a díjak emelése 
reménytelen. Marad a költségtakarékosságban rejlő hatékonyságnövelés 
és az egyéb tevékenységekből történő veszteségfinanszírozás.
K. I.: A hatékonyságnövelés ott lehetséges, ahol ezt még nem tet-
ték meg. Mi ezt játszottuk végig 2012-től, így feléltük az ilyen lehe-
tőséget. Lehet, hogy egyes cégeknél hozhat valamit, de azt gondo-
lom, ez  messze nem elég a terhek és elvonások kompenzálására. A 
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Zs. L.: Az előbb arról beszéltünk, hogy a cégek működése és a közmű-
vagyon, illetve a működtető eszközök pótlásának finanszírozása miként 
lehetetlenült el, de legalább ekkora problémahalmaz a szakemberhiány. 
Ezt hogyan látja?
K. I.: Kezdem azzal, hogy a legfelső szinten, az államigazgatásban és 
jó néhány cég élére biztos nagyon tehetséges és felkészült, de nem 
szakemberek kerülnek. Ezzel már eleve leértékelődik a szakmaiság. A 
középvezetői szinten az utánpótlás megrekedt, mert a béreink nem 
versenyképesek, emellett a közép- és felsőfokú képzés olyan szakem-
bereket bocsát ki, akik mindenhez, vagyis semmihez sem értenek. A 
szakképzés helyzete kétségbeejtő, mert egyszerűen nem is jelentkez-
nek ilyen irányú képzésre a fiatalok. Székesfehérváron a mostani tan-
évre kőművesnek összesen hét gyerek jelentkezett, víz-gáz és köz-
pontifűtés-szerelőnek egy sem. Hiába igyekszünk szolgáltatói szinten 
átképezni az embereket, ez kevés a bajaink orvoslására. Ma nagy ne-
hézségekkel küszködünk, de rövid időn belül kezelhetetlenné fog válni 
a szak emberhiány.

Zs. L.: Miként érinti a céget és az ágazatot a minimálbér-emelés?
K. I.: A minimálbér-emelés bennünket alig érint, de a garantált bérmini-
mum biztosítása azzal a következménnyel jár, hogy a kezdő és kevésbé 
jó dolgozók bére eléri a 20-30 éve itt dolgozó szakemberek bérét. Ez a 
bértorlódás gondot okoz. Már nem elegendő a tűzoltás, az évi egyszeri 
jelentős többletjuttatás, lényegi alapbéremelésre van szükség itt is. Ha 
nem így lesz, nagy bajba kerülünk. Nagyon rossz üzenet lenne, ha az ál-
lami cégek – akár egy külön szakszervezet által – elérnék, hogy ott meg-
legyen a forrás a béremelésre, az önkormányzati cégek pedig magukra 
maradnának. Ez hatalmas feszültséget okozna.

V. Cs.: A legnagyobb siker? Van-e valamilyen hiányérzete?
K. I.: Annak idején az önkormányzati törvény több vízmű szétesését, 
majdnem megszűnését eredményezte azok működési területének je-
lentős csökkenése miatt. A FEJÉRVÍZ nem került ilyen helyzetbe. Ez azt 
jelezte, hogy az ellátott települések megbecsülték a szolgáltatójukat. A 
különböző pártok sem szorgalmaztak semmi ilyesmit. És személyesen 
annak is nagyon örültem, hogy a cég mértékadó munkavállalói együtt 
maradtak, a lényegesen jobban fizető versenyszférába alig ment át va-
laki. Alig csalódtam valakiben. 

Hiányérzetem? Úgy vélem, a műszaki igazgatóhelyettesi posztra 
szívesebben pályáztam volna. Nagyon meg kellett osztani az odafigye-
lésemet a gazdasági, a személyzeti, a fogyasztói kapcsolatok és egyéb 
területek között. Igazán egyik szakterület munkájába sem tudtam úgy 
belemélyedni, mint szándékomban állt. Úgy érzem, ezért sok informá-
cióból ki is maradtam, a kollégáim sokszor maguk döntötték el, mibe 
avatnak bele, és mibe nem.

Zs. L.: Hogyan látja a MaVíz helyzetét, munkáját és eredményeit?
K. I.: Én már annyi mindent megéltem a különböző rezsimek alatt, hogy 
úgy látom, a döntéshozóknak nem igazán számít a véleményünk, és 
nem sokat léptünk előre a 25 év alatt. Akármelyik kormányt tekintem, 
nem volt fogadókész, így nem is tudott kialakulni igazi párbeszéd. Min-
ket a politika népnyúzónak tart, mert képesek vagyunk a vízért pénzt 
kérni. Azt látom, nélkülünk alakítják a szabályokat, majd rövid időt hagy-
va megkérdeznek, jó-e. Amikor elmondjuk a fenntartásainkat, azokat 
úgy kezelik, mintha nem mondtunk volna semmit. Persze tudom, nem 
olyan egyszerű ez, mert mi sem vagyunk mindig azonos véleményen. Itt 
van a legutóbbi ügy, a bekötési vízmérők hitelességének négyről nyolc 
évre való emelése. 

 szolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységekkel két baj van. A cégek na-
gyon különböző helyzetben vannak mind piacismeret, mind vállalkozá-
si képességek szempontjából. Ugyanígy gond, hogy ilyen tevékenység 
indítása befektetéssel jár, amire nincs pénz. Ott, ahol ez mégis megy, jó 
lehet pluszbevételként, de nem alkalmas a hibás gazdaságpolitika kö-
vetkezményeként keletkezett veszteségek elkerülésére.

Zs. L.: Akkor miben lehet bízni?
K. I.: A politika minden bőrt le akar húzni a víziközműves szakmáról, és 
nem látja, hogy szinte minden műszaki rendszer lepusztul. Hogy ez-
zel mi a célja – ha van egyáltalán mögöttes szakmapolitikai cél –, nem 
lehet tudni. Az is lehet, hogy egész egyszerűen nem látják át, milyen 
súlyos következményei lehetnek ennek. Bizonyos, hogy megváltozna, 
helyesebben meg fog változni a véleményük, ha az ő saját csapjukból 
nem jön majd a víz, vagy ivóvíz okozta megbetegedések jelentkeznek. 
Az ilyen intő jeleket a legvérmesebb populisták is kénytelenek lesznek 
tudomásul venni, és a hatásukra változtatni. Lehet kérdezni, meg kell-e 
várni, hogy ez bekövetkezzen, vagy elébe kéne menni? Mint tapasztal-
hatjuk, ezt nem mi döntjük el. A reánk vonatkozó jogszabályoktól so-
káig azt vártam, meg fognak szabadítani bennünket a vízlépcsőnek 
köszönhető hamis társadalmi ítéletektől, viszonyulásoktól. Azonban a 
fordítottja követezett be, a politika közellenségnek tekint minket, és 
még inkább ellenünk hangolja a társadalmat is. Lehet, azért, hogy le-
gyen kire haragudni.

Zs. L.: Van, aki abban bízik, hogy a nehéz helyzet nemcsak a cégeknek, 
a vezetőknek elfogadhatatlan, hanem a munkavállalóknak is, akikért a 
szakszervezet tehet valamit.
K. I.: Szakszervezeti tagként azt mondom, hogy innen is hangos üzenete-
ket kell küldeni, szakemberként és vezetőként viszont azt kell  kérdeznem, 
hogy pont az élet lételemének számító víz legyen a tiltakozás eszköze? Az, 
aminek eljuttatásáért mindent megtettünk eddig? Aminek hiányáról és 
hiányának következményeiről mi tudunk a legtöbbet? Ha a mi dolgozó-
ink akarnának tüntetni, nem támogatnám, de nem is akadályoznám, hogy 
alkotmányos jogaikkal éljenek. A sztrájk keményebb dolog. Abban biztos 
vagyok, akik eddigi életük során a víz eljuttatásán fáradoztak, sohasem 
sztrájkolnának úgy, hogy most meg ne jusson el a víz.

V. Cs.: Mindig híres volt a szókimondásáról, véleményét egyenesen ki-
fejtette a különböző intézkedésekről. Nem volt ebből kellemetlensége?
K. I.: Nem volt különösebb problémám emiatt. Inkább hasznosnak 
 érezték az érintettek az esetleges kritikámat, néha meg is köszönték.

Egy bejáráson



K. I.: Így is van, nagyon komolyan veszem ezt a versenyt vezetőtársa-

immal együtt. Titok? Már a második versenyt megnyertük 2001-ben, és 

később is a győzelem volt a cél. A siker ízét nagyon szeretik mind a ver-

senyzők, mind a vezetőik. Én is. De nemcsak kívánni kell a sikert, meg is 

kell dolgozni érte. Kemény felkészítésen vesznek részt a jelentkezők, há-

ziversenyen áll össze az induló csapat. A győzelem rangot ad a szerelők-

nek a cégen belül, és a többiek is büszkék az eredményre. Mint ahogy 

a FEJÉRVÍZ is. Ez egy nagyon nagy haszonnal járó PR-megnyilvánulás. 

zs. L.. még van két kényes kérdésem. milyen, 
mekkora legyen a vízipar mavízben?
K. I.: Igazán nagyra becsülöm őket, szinte 

minden vízipari cég vezetőjével jóban va-

gyok, de ugyanígy éreznék, ha nem len-

nének MaVíz-tagok. Igazából az ő érdekük, 

hogy köztünk legyenek, mert mi vagyunk 

a vevőik. Az üzleti kapcsolat a MaVíz nélkül 

is létrejönne, de az sem zavar, ha itt van-

nak. Azt azonban elfogadhatatlannak tar-

tom, ha közülük valaki fel akarja forgatni a 

belső rendünket, és azon igyekszik, hogy 

bennünket összeugrasszon. Arra kíváncsi 

lennék, ha önálló szervezetük lenne, meny-

nyi ideig tudnának önmagukban fennma-

radni.

zs. L.: másik szervezetről és az érdekérvé-
nyesítésről jut eszembe, van olyan vélemény, 
miszerint a maSzeSz részéről ilyenre lehet 
számítani. így van ez?
K. I.: Ahogy emlékszem, a megalakulásakor, 

a kilencvenes évek közepén a MaVíz szerve-

zeti rendszerére és infrastruktúrájára igyekezett rátelepedni. Ezt az ak-

kori elnök, Szekeres István nem hagyta, mivel új érdek beengedése a 

szervezetbe nem hiányzott, és egyesek már akkor konkurenciát láttak 

bennük. Lehet, hogy ez nincs így, de a stílusukra jó páran nem vagyunk 

fogadókészek a MaVízben. Nem szimpatikus a szakmai tetszelgésük a 

politika előtt, és nem tudom elfelejteni azt sem, amikor megsértették a 

szakmát azzal, hogy a vezetőik nagy nyilvánosság előtt azt találták mon-

dani, igenis van a víziközmű-szolgáltatásban extraprofit. Azt azonban 

nem zárom ki, hogy az érdekazonosság szintjén szakmai kérdésekben 

együtt tudjunk működni a jövőben.

v. Cs. : a személyi interjúk kötelező kérdése: hobbi/hobbik?
K. I.: Kell az is a kiegyensúlyozott élethez. Sportolásban a teniszt válasz-

tottam, nagyon tudok örülni itt is a győzelemnek. Műszaki érdeklődés: 

szerelmese vagyok a mechanikus működésű óráknak. Van is belőlük jó 

néhány szép és érdekes darab. Annyira érdekelnek az órák, hogy besze-

reztem az órásképzés tankönyveit, és áttanulmányoztam azokat a téma-

köröket, amik érdekelnek. Van még egy új hobbim, a motorozás. Az a 

motorozás, amikor a karosszéria bezártságától nem zavarva, szabadon 

lehet különböző tájakat és országokat felfedezni.

v. Cs.: vezérigazgató úr! Köszönjük az interjút.

Ez nemcsak azzal jár, hogy ritkábban, kevesebb munkával, ráfordítással 

kell cserélni, hanem azzal is, hogy ahol vasas, mangános a víz, biztos, hogy 

késni fognak a mérők a vízművek kárára. Ezért én, szemben azokkal, akik a 

nyolcéves időszakért harcoltak, ezt egy rossz döntésnek tartom.

zs. L.: akkor inkább a klubjelleg az, ami megy a mavíznek?
K. I.: Ezt nem állítom, mert szükség lenne az érdemi érdekérvényesítés-

re, de ezt a fogadókészség hiánya mellett nehezíti, hogy a cégek között 

érdekkülönbségek vannak. Legyen ez köz-

műadó, mérőhitelesség vagy éppen mellék-

mérősítés. Nálunk annak idején egyszerűen 

nem volt más választás, mint hogy teljes körű 

legyen a mellékmérők beépítése. Van, ahol ezt 

el tudták kerülni, és emiatt nyilván más az ér-

dekük. Tehát az érdekérvényesítés csak az ér-

dekazonosság szintjéig kezelhető, és így sem 

egyszerű. Ezért nem hibáztatom a MaVízet, és 

látom e tevékenység korlátait is.

zs. l.: Ezzel megint csak a fogadókészség felé 
kanyarodtunk.
K. I.: Ez így is marad, amíg nem lesznek ko-

moly gondok a szolgáltatással. Ha ez bekö-

vetkezik, akkor pedig majd arról szólnak a 

hírek, mi vagyunk a felelősök, mert a mi dol-

gunk, hogy ne legyen baj.

v. Cs.: Ön nem tartozik a kényszeresen szere-
pelni vágyó vezetők közé. Sokan nem is hitték, 
hogy egyáltalán hajlandó egy ilyen interjúra. 
Emlékszem, ravaszok voltunk, kihasználtuk 
azt a pillanatot, mikor a FEJÉrvíz csapata so-
kadszorra, utóbb Lentiben megnyerte a szerelőversenyt. Ebben a „gyenge” 
pilla natban kértük az interjút. Komolyra fordítva: mindenki tudja a szakmá-
ban, hogy személyesen nagyon komolyan veszi ezt a vetélkedőt. az irodájá-
ba belépve az első, ami szembeötlik, a sok oklevél és serleg, amit a győztes 
vízmű minden évben megkap. van-e valami titka a sok győzelemnek?
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Szerelőversenyek kupái

A motoron




