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A helyettes államtitkár köszöntője
Makai Martina zöldgazdaság-fejlesztésért, klí-
mapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért 
felelős helyettes államtitkár a plenáris ülésen 
köszöntőjében a közelmúlt kormányintéz-
kedéseit, illetve a jogszabályváltoztatásokat 
tekintette át. Mint elmondta, a közműadó át-
strukturálási kísérletét, melyet két miniszter 
kezdeményezett, és amely az igazságosabb te-
herelosztást célozta, a kormány nem támogatta. 
A minisztériumban jogszabályalkotó munka-
csoportot állítanak fel annak érdekében, hogy 
őszre elkészülhessen egy öt évet átölelő stra-
tégia, mely megalapozza a koncepcionális és a 
működési problémák megoldásához szükséges 
jogszabálymódosítások elkészítését. Ehhez a 
MaVíz támogatását is kérte. A minisztériumban 
tisztában vannak azzal, hogy a pótlásnak nincs 
megfelelő fedezete, ami igaz a víziközmű-rend-
szerek egészére és a működtetővagyonra is. Fő 
céljuk a magas minőségi szintű szolgáltatás biz-
tosítása, ami elképzelhetetlen felújítások nélkül. 
Ezért 2018-ban a központi költségvetésben új 
fejezet nyílik másfél milliárd forintos keretösz-
szeggel. Ez ugyan a szükségeshez képest kicsi 
összeg, de lényeges, hogy ott van, és lehet róla 
vitatkozni (mint később megtudtuk, ez való-

színűleg csak az állami rendszerek pótlásának 
finanszírozására szánt összeg lesz). A leírási 
kulcsok csökkentésével a cégek gazdálkodását 
kívánták segíteni, a minimálbér-emelés és a 
garantált bérminimum kötelező emelése mel-
lett 13%-os béremelésre biztosítottak forrást 
(megint csak az állami vállalatoknak). Ennek 
kapcsán jegyezte meg a helyettes államtitkár 
asszony, hogy szakképzett munkaerőt vonzani, 
illetve megtartani bérrendezés nélkül nem le-
hetséges. Ehhez tartozik még az oktatás, mely 
felsőfokon erősödni fog a „bajai főiskola” vizes 
karának a Közszolgálati Egyetemre kerülésével. 
Köszöntőjét azzal zárta, hogy megerősítette, a 
kormány előtt ismertek az ágazat gondjai.

A MaVíz elnökének
megnyitóbeszéde
Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke megnyitójában a 
Szövetség egysége megtartásának fontosságá-
ról szólt, példának hozta a közműadó átstruktu-
rálását célzó, de már megbukott törvényjavasla-
tot, melyet a szövetség korábban azzal utasított 
el, hogy csakis a közműadó teljes kivezetése a 
megfelelő változtatás. A Szövetség nem támo-
gathat olyan javaslatot, ami a tagvállalatok egy 
részének előnyös, a másiknak pedig hátrányos, 
és egyébként is az ágazat egészét terheli a köz-
műadó. Tehát a jó megoldás csakis a közműadó 
teljes kivezetése lehet.

Hangsúlyozta, az ágazat helyzetét három 
hiányjelenség és azok sürgős pótlási igénye 
határozza meg. Hiányzik az ellátórendszerek 
pótlásához, felújításához tartozó pénzügyi for-
rás, hiányzik munkaerő utánpótlásához, meg-
tartásához szükséges vonzó, illetve megtartó 
erő (mely a bérezésen keresztül szintén pénz-
kérdés), és eddig hiányzott a politika oldaláról 
a fogadókészség és a szándék az előbb sorolt 
hiányok és működési gondjaink megértésére, 
orvoslására. Ezért hallgattuk örömmel helyet-
tes államtitkár asszony szavait. A szövetség 
minden lehetséges segítséget megad a pozitív 
változtatások elősegítésére. Lényeges, hogy kü-
lön költségvetési soron jelenik meg a pótlások 
finanszírozása, még akkor is, ha másfél milliárd 
helyett ezermilliárdról kéne beszélni. Mert ha 
valami már van, akkor az növelhető, amúgy a 
haváriahelyzetek meg fogják mutatni, mennyi 
az elég ebből a pénzből.

Kurdi Viktor a konferenciára utalva érté-
kesnek tekintette, hogy húsz éve folyamatosan 
sikerül a mostanihoz hasonlóan nagy érdeklő-
dést kiváltó konferenciákat rendezni, ahol idén 
450 szakember keresi a szakmai és az eddig 
emlegetett szakmapolitikai kérdésekre a vá-
laszt vagy mint előadó, vagy mint befogadó. 
Mint elmondta, meggyőződése, hogy láttatni 
kell az ágazat problémáit, azonban ne gondolja 
senki, hogy ez elegendő, mert ezzel együtt ha-
tékonyabbá is kell válnunk műszaki, gazdasági 
és szervezeti szempontból is. Tehát egyszerre 
kell elérnünk az érdekérvényesítés és a műkö-
dőképesség javítását, a stabilitást és a fejlődést. 
Ehhez erőt ad annak a 450 szakembernek az ér-
deklődése, aki eljött a szakmáról és közös ügye-
inkről tanácskozni, és erőt ad az a kapcsolati 
háló, ami összeköt bennünket. 

a k t u á l i s

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMŰ 
KONFERENCIA 

A konferencia idén átköltözött Sopronból Tapolcára. 
Nem, nem a vízművel, a szállodával volt gond, nem 
fogad vendégeket. Ettől eltekintve a konferencia nagyon 
hasonlított a korábbiakhoz: plenáris ülés két előadással 
és megnyitóval, hatvankét előadás négy szekcióban, 
és kitüntetések átadása. Az érdeklődés nem csökkent, 
inkább növekedett. Négyszázötvenen voltunk jelen. 
Az érdekesebb előadások egy részével újra találkozhatnak 
majd a Vízmű Panoráma lapjain. Most a helyettes 
államtitkár és az elnök köszöntőjét, valamint a két plenáris 
előadás összefoglalását és a kitüntetettek névsorát 
olvashatják.  

Dr. Makai Martina Kurdi Viktor

TAPOLCA, 2017. JÚNIUS 7-8.
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Plenáris előadás a szak-
ember-utánpótlásról
Szűts Ildikó, az Országos Humán-
menedzsment Egyesület elnöke a 
három égető hiány, illetve pótlás 
talán legnehezebben megoldható 
részéről, a szakember-utánpótlás  
ról tartott előadást, amit képte-
lenség teljességgel leírni, ezért 
csak a lényegesebb mondandóját 
emelem ki. Kezdetnek elmond-
ta, a világ bonyolultabbá vált, a 
problémák komplex módon jelentkeznek. A 
változás gyorsabb és gyakoribb, szinte folya-
matos, mindemellett digitális transzformáció 
zajlik. Utóbbit támasztja alá az a mellbevágó 
információ, miszerint a világ adatállományának 
95%-a az elmúlt két évben keletkezett. Olyan 
jellemzők és kihívások jelentek meg az üzleti 
életben, mint a magas színvonalú technológia, 
az alkalmazottak sokfélesége, a négy gene-
ráció különbözősége, a képzettségi igények 
átstruktúrálódása, a trendi cég fogalma, mely 
versenyez a munkaerőért, és a bérérzékenység, 
illetve ennek hatására az elvándorlás. Megje-
gyezte, a legsikeresebb cégek kivétel nélkül 
egyben a legjobb munkáltatók is. A jövőben a 
helyzet még inkább nehezedik, a hiányszak-
mák szaporodnak, a munkaerőhiány mértéke 
nő, ezért a tehetségvadászat erősödik, megnő 
a mobilitás és az 50+-osok szerepe. Lényeges 
felismerni a generációs különbségeket a prob-
lémáik kezelése érdekében. Míg az X generáció 
digitális bevándorló, addig az Y és a Z generáció 
már digitális bennszülöttnek tekinthető, merő-
ben más értékszemlélettel és munkakultúrával. 
Az Y generáció számára a cég trendi kell, hogy 
legyen, amin a béren kívül a munkakörnyezet 
milyenségét, a juttatásokat, az előmenetelt és a 
tanulási lehetőségeket értik, de fontos szerepet 
játszik az önmegvalósítás és a kihívások keze-
lése is. A Z generáció már más: bár igen magas 
szintű a technikai jellegű tudása és a probléma-
megoldó képessége, nem tanulta meg kezelni 
az érzelmeit, frusztrációit a közösségi térben 
dolgozza fel, és kevés a küzdési kedve. Ez a 
generáció türelmet igényel, de sok segítséget 
nyújthat számukra a munkahelyi szocializáció. 
Az elnök asszony kiemelte a szervezeti kultúra 
megtartó erejét, melynek része a bizalmi légkör, 
a vezetői figyelem, a csapatmunka, az együtt-
működés, a horizontális és a vertikális kommu-
nikáció megléte. Ha ezek is megvannak, akkor 
elégedettségre, teljesítménynövekedésre és 
minőségi munkavégzésre számíthatunk. Egy 
mostani, még nem publikált kutatás szerint Ma-
gyarországon a munkavállalók átlagosan 300 
ezer forint feletti nettó fizetésre vágynak, de az 

egy kategóriával (50 ezer forinttal) 
magasabb fizetés az, ami feltétlen 
kéne. Munkahelyet átlagban 20%-
kal magasabb bérért váltunk, a fi-
atalabbaknak fontosabb a magas 
fizetés, de a munkavállalók 80%-
ban nem a bérért váltanak, hanem 
a kedvezőbb munkaidő-beosz-
tásért, a jobb közlekedésért stb. 
Szerinte nekünk, szolgáltatóknak 
ügyfélélményt kell nyújtanunk, 
hogy valódi elégedettséget vált-

sunk ki a felhasználóinkból, ez viszont lehetet-
len munkavállalói élmény nélkül. És mit is vár-
nak az emberek a cégtől és a vezetőtől? Világos 
jövőképet, felhatalmazást a feladat elvégzésére, 
visszajelzést, milyennek értékelik a teljesítést, 
és nem utolsósorban bizalmi légkört. Milyenek 
legyenek a jó cégvezetők? Mindenekelőtt le-
gyenek együttműködők, legyenek fogékonyak 
az újra, rendelkezzenek a stratégiai előrelátás és 
a váratlan helyzetek kezelésének képességével. 
Az ágazat helyzetét tekintve az előadó a legfon-
tosabb feladatnak a bérfelzárkóztatást, a kép-
zettségi szintek növelését, a szakember-után-
pótlás javítását, a munkáltatói brandépítést, a 
középvezetők képességeinek fejlesztését és az 
innovációmenedzsment kultúrájának megte-
remtését tartotta.

A két plenáris előadás között a moderátor 
jelzésértékű versrészletet idézett Wass Albert-
től annak kapcsán, hogy Tapolcán látható az 
író-költő mellszobra a róla elnevezett könyvtár 
és múzeum előtt. 

„Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Plenáris előadás a 
globális felmelegedésről
A második plenáris előadás valami 
egészen másról, a globális éghaj-
latváltozásról szólt, az ELTE Mete-
orológiai Tanszékének vezetője, 
Dr. Bartholy Judit egyetemi tanár 
tartotta. Az előadásában rengeteg 
grafikonon és tematikus térképen 
mutatta be az eddigi, és – meteo-
rológiai modellek segítségével – a 
különböző forgatókönyvek szerint 
várható változásokat. Ezek közül 
természetesen csak a legfontosabbakra utalha-
tunk. A felmelegedést az üvegházhatású gázok 
okozzák, elsősorban a szén-dioxid, emellett a 

metán, a dinitrogén-oxid és a freon – a vízgő-
zön kívül. Az üvegházhatás egy határig pozitív, 
nélküle a Föld átlaghőmérséklete –18 °C lenne, 
és a földi élet bizonyosan másról szólna. A szén-
dioxid feldúsulása a légkörben emberi tevékeny-
ség következménye, a sarki területek jegének 
mélyéből vett minták vizsgálatával bizonyítható, 
hogy 800 ezer éve nem volt ilyen magas a légkör 
szén-dioxid-koncentrációja, mint napjainkban. 
A globális átlaghőmérséklet-emelkedést is meg-
haladóan Magyarországon ez +1,3 °C, de vannak 
a Földnek olyan térségei, ahol +2,5 °C. Tehát a 
növekedés közel sem egyenletesen oszlik meg, 
az északi félteke inkább melegszik, és különösen 
kritikus a poláris területek hőmérséklet-emelke-
dése, mely a poláris jégtakarókat drasztikusan ol-
vasztja. A csapadék a trópusi, óceáni területeken 
nő, de ami nekünk nagyon fontos, a mediterrán 
és akörüli térségben csökken. Meglehetősen bi-
zonytalan pontos előrejelzést adni, ezért szcená-
riókhoz, forgatókönyvekhez kötötten „jósolható”, 
mekkora hőmérséklet-emelkedéshez milyen 
következmények társíthatók. Ezek a szcenáriók 
is sok bizonytalanságot rejtenek, de egyben 
mindenki egyetért. Ha a hőmérséklet-emelke-
dés meghaladja a +2 °C-ot, a folyamat visszafor-
díthatatlanná válik, vagyis akkor már hiába csök-
kentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. 
Ez nagyon nagy gond, mert a +2 °C tartásához 
is az kéne, hogy napjainkban 85%-kal csökkent-
sük a szén-dioxid-kibocsátást.  Magyarország 
 vonatkozásában az várható, hogy a század végé-
re az átlaghőmérséklet nyáron 4-7 °C-kal, télen 
2-4 °C-kal fog növekedni. A hidrológiai ciklusok 
még drasztikusabban változnak, a trópusi óceá-
ni területeken a csapadék évi +250 mm-rel növe-
kedhet, máshol – például a Földközi-tenger ben-
nünket is érintő környezetében – 150 mm-rel 
csökkenhet. Magyarországon a telek enyhébbek 
és nedvesebbek lesznek, a tavasz melegebb, a 
nyár forróbb és szárazabb, az ősz melegebb lesz. 
Szélsőséges esetek eddig húszévente egyszer 

fordultak elő, a század közepére ez 
a gyakoriság 2-6 évre növekszik. A 
hőségriadók száma a tízszeresére, 
időtartamuk a kétszeresére nő, az 
eső nélküli száraz időszak 10%-nyi 
hossza 45%-ra növekedhet.  

A gond hatalmas, mert mint 
Ban Ki Moon volt ENSZ-főtitkár 
mondta, nincs B terv, mert nincs a 
Föld helyett B bolygó. A 2015. évi 
párizsi klímacsúcs – mely azt céloz-
ta, hogy a Föld átlaghőmérsékle-
tének emelkedése +2 °C alatt ma-

radjon, hatalmas előrelépés volt, mert reményt 
adott arra, hogy megállítsuk az átlaghőmérsék-
let növekedését. Az egyezményt sorra ratifikál-

Szűts Ildikó

dr. Bartholy Judit
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ták már az egyes országok, de aggodalomra ad 
okot az Egyesült Államok elnökének az a szán-
déka, hogy az USA kilép a párizsi egyezmény 
hatálya alól. 

A plenáris ülést négy szekcióban szakmai 
előadások követték, melyek közül néhány érde-
kesebbet írott formában is olvashatnak a Vízmű 
Panoráma későbbi számaiban.

Kitüntetések átadása
A Magyar Víziközmű Szövetség Elnöksége az 
előző évek hagyománya alapján a „Víziközmű-
vek Napja” alkalmából „Elismerő Oklevél” kitün-
tetésben részesítette a tagszervezeti vezetők 
által javasolt azon kollégákat, akik szakmai pá-
lyafutásukkal, életművükkel, munkásságukkal 
példaképül szolgálnak a szakma számára. Az 
idén is 20 kiváló szakember vehette át az Elis-
merő Oklevelet és a vele járó plakettet, amelyet 
Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke és Nagy Edit, a Ma-
Víz főtitkára adott át. 

Elismerő Oklevél 
kitüntetést kaptak
Baráth László, a Tiszamenti Regionális 
 Vízművek Zrt. üzemvezetője; 
Bartos Violetta, a Duna Menti Regionális 
 Vízmű Zrt. Szentendrei Vízellátási 
 Üzemének vezetője;
Bernecker János, a Soproni Vízmű Zrt. 
 csatornavizsgáló munkatársa; 
Csurka Péter, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. energia-
 gazdálkodási csoportvezető-főenergetikusa;
Farkas József, a PANNON-VÍZ Zrt. Technológiai 

Osztályának vezetője; 
Fejér Józsefné, a BÁCSVÍZ Zrt. laboránsa; 
Gulyás András, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
 technológus főmunkatársa; 
Hetesi József, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. (Szek-

szárd) hálózati karbantartó művezetője; 

Hideg Lóránt, a BORSODVÍZ Zrt. 
 műszaki osztályvezetője; 
Kertész Lajos, a BAKONYKARSZT Zrt. 
 üzemvezetője; 
Lapp Zoltán, a KAVÍZ Kft. (Kaposvár) 
 víztermelési koordinátora; 
Lendvay Tamás, a Tiszamenti Regionális 
 Vízművek Zrt. biztonságtechnikai 
 osztályvezetője; 
Nagy István, a BAJAVÍZ Kft. csőhálózat-
 javító-karbantartója; 
Nemes László, a FEJÉRVÍZ Zrt. 
 programozó matematikusa; 
Nyiriné Horváth Katalin, a PANNON-VÍZ Zrt. 
 Technológiai Osztályának vezetője; 
Sárdy Károly, a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
 Szolgáltató Zrt. gazdasági igazgatója; 
Varga Edina, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdasági 
 osztályvezetője; 
Vázsonyi Zoltán István, a DRV Zrt. 
 építésvezető-helyettese;  
Veszprémi Zsuzsanna, a HOBAS Hungária Kft. 
 cégvezetője; 
Zerkowitz Tamás, a Hidrokomplex 
 Mérnökszolgálati Kft. ügyvezetője. 

Ezt követően a 2017. évi Nívódíj-pályázat győz-
tesét hirdették ki, a díjat Kurdi Viktor, a MaVíz 
elnöke és Pásztor Éva, a MaVíz Vízipari Tagoza-
tának elnöke adta át.

A MaVíz Nívódíj-pályázatát minden évben 
meghirdeti a Szövetség a Vízipari Tagozat szer-
vezetei számára. A háromtagú, neves szakem-
berekből álló bírálóbizottság több pályázat 
közül ebben az évben a Techno-Wato Kereske-
dőház Kft. „DURALEVEL SYSTEM süllyedésmen-
tes fedlap szintbeállító rendszer homokpolimer 
termékcsalád” termékének ítélte a díjat.

Végül a Havas András-díj átadása követke-
zett. A MaVíz által a 35 év alatti szakemberek 

számára kiírt Havas András Innovációs Díjra 
ebben az évben meglepően sok, 14 pályázat 
érkezett be. Az öttagú bírálóbizottság nagy 
többséggel szavazott bizalmat a nyertes pá-
lyázatnak, amelynek díját Kurdi Viktor, a MaVíz 
elnöke és Dr. Horváth Lászlóné, a Víz az Élet Ala-
pítvány kuratóriumának tagja adta át. 

A 2017. évi Havas András-díjat az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. két munkatársának, Zahorán Kitti és Borák 
Balázs laboratóriumi szakembereknek ítélte oda 
a bírálóbizottság. Pályázatuk címe: „Technológiák 
célkeresztben”. A dolgozat első része rendkívül 
részletes általános ismertetést ad az egészség-
ügyi károkozók fajtáiról, az eltávolítási eljárások-
ról az élőlényektől a szerves és szervetlen anya-
gokig. A pályázatban található három, Békés 
megyei esettanulmány bemutatja a leggyakrab-
ban megvalósított vízkezelési technológiákat a 
laboratóriumi dolgozókra jellemző pontosság-
gal. Rámutat az ivóvízminőség-javító program hi-
ányosságaira, ugyanis több esetben nem sikerült 
a tisztítás minden célját elérni, őszintén sorolja fel 
a 112 települést érintő KEOP-projektek hibáit. A 
pályázat végén javaslatot tesznek a szerzők egy, 
a labormérések eredményeire támaszkodó üze-
meltetési technika megvalósítására.

A Víziközmű Konferencia 
támogatói voltak:
Arany fokozatú támogató:
 VízTEC Víztechnológiai Zrt.
Ezüst fokozatú támogatók: 
 Collin Center Plusz Kft.,
 Donauchem Kft.,
 Grundfos South East Europe Kft.,
 Hawle Kft.,
 HOBAS Hungária Kft.,
 HW Studio Kft.,
 TESBU-99 Kft.,
 Xylem Water Solutions Magyarország Kft. 
Bronz fokozatú támogatók: 
 Agriapipe Kft.,
 Aktivit Kft.,
 Endress Hauser Magyarország Kft., 
 Lutz Szivattyúk Kft.
 Zultzer Pumpen Kft.

A plenáris ülésen

A Bakonykarsztosok




