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Már bemutattuk egyszer, amikor 2015 
októberében kinevezték vezérigazgatónak. 
Egyrészt azonban kíváncsi voltam, mit 
sikerült elérnie az akkor igen nehéz 
helyzetben lévő DRV Zrt.-nél, másrészt 
megkérdeztem azt is, milyennek látja az 
ágazat és a MaVíz helyzetét, jövőjét, és 
milyen szerepet vállal az elnökség új 
tagjaként.

Zsebők Lajos: Az életút jól bevonja az olvasókat az interjúba, kezdjük 
most is ezzel, hátha tovább folytatják az olvasást.
Volencsik Zsolt: Orosházán születtem, szüleim egyszerű dolgozó embe-
rek – a szó legnemesebb értelmében –, és mindent megtettek, hogy én 
továbbtanulhassak. Mondhatjuk úgy is, hogy a családban első generá-
ciós értelmiségi vagyok. Az általános iskolát és a középiskolát Oroshá-
zán végeztem el, és a gimnáziumban azt vettem a fejembe, hajós leszek, 
még inkább hajóstiszt. Jelentkeztem is a BME Közlekedési és Járműmér-
nöki Karának hajózási szakára. Fel is vettek, igaz, hogy volt egy kis bibi, 
mert nekem a tengerhajózás volt a vágyaim netovábbja, de a folyamha-
józáshoz irányítottak.

Zs. L.: Ezzel a vízhez már közel került…
V. Zs.: Tulajdonképpen igen, mert az egyetem előtt egy év gyakorlatra 
hajóra kerültem. És jött az 1983/84-es kemény tél is, ami egy vasból ké-
szült hajón kétszer olyan hideg volt, mint bárhol máshol. Tűrtem, tettem 
a matrózok dolgát egy darabig, de ’84 februárjában véget vetettem a 
romantikának, és egyszerűen „hazaszöktem”. Ezzel természetesen ugrott 
a műegyetem is.

Zs. L.: Ha hajós nem is lett, a kapitánykodás majdcsak bejött, és a víztől 
sincs messze.
V. Zs.: Azért ez nem olyan egyszerű. Mivel ugrott a BME, a Kertészeti 
Egyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Karára jelentkeztem, és élel-
miszeripari gépészmérnökként kaptam diplomát 1987-ben. Ezt köve-
tően hét éven át az Orosházi Baromfifeldolgozó Vállalatnál dolgoztam 
mint fejlesztőmérnök. Közben jött a rendszerváltás, és én is belecsöp-
pentem a politikába.

Zs. L.: Úgy értsem, politikusként folytatta?
V. Zs.:  Igen, volt ilyen szakasza az életemnek. A rendszerváltás idején 
úgy éreztem – mint akkor sokan mások –, hogy valamit kell tennem a 
jobbításért nekem is, 1992-ben egy lemondás folytán megüresedett 
helyre FIDESZ-jelöltként bejutottam az Orosházi Önkormányzat Képvi-
selő-testületébe, ahol a következő ciklusban alpolgármesterré is megvá-
lasztottak. Feladataimat 4 éven keresztül főállásban láttam el. 

Zs. L.: Most, mint látjuk, mégsem politikusként dolgozik.
V. Zs.: Idestova már 12 éve, mert a szakmai kérdések, problémák megol-
dása jobban illik a habitusomhoz. Bár nagyon sokat tanultam a politiku-
si tevékenységem alatt elsősorban emberismeretből és problémameg-
oldásból, és azt is ott ismertem fel, hogy egyedül nem megy, a sikeres 
munkához jó társak kellenek. 

Zs. L.: Ezek szerint jó csapatjátékosnak tartja magát.
V. Zs.: Úgy mondom, hogy mindig a lehető legjobb csapat kell, ahol a 
csapatban mindenki ért ahhoz, amit csinál, mindenkinek megvan a saját 
feladata, a felelőssége, mindenki ismeri és elismeri a közös célokat, és 
elmondja azt is, hogyan látja a dolgokat. Én meghallgatom, megfoga-
dom a jó javaslatokat.

Zs. L.: Jó, ezt csak úgy közbekérdeztem, szóval a szakmával folytatta. 
V. Zs.: Igen, a Bábolna Zrt.-nél vállaltam munkát mint beruházási pro-
jektmenedzser. A békéscsabai, a debreceni és a kecskeméti létesítmé-
nyek tartoztak hozzám, beruházási, felújítási projekteket irányítottam, 
ellenőriztem. Azután 2005-ben a Bábolna Zrt. felszámolásával kiment 
alólam a munkahelyem, és éppen nézelődtem, mihez kezdjek, amikor 
egyik barátom felhívott, nem volna-e kedvem vízművet vezetni.

Zs. L.: És volt?
V. Zs.: Igen, volt, így lettem vízműves, illetve így lettem a Zalaszentgrót 
központú Aquazala Koncessziós Kft.-nek az ügyvezetője.

Zs. L.: De az is kiment ön alól. 
V. Zs.: Azért közben eltelt 10 év. Miután a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló törvény előírta a 150 ezres felhasználói egyenértékhatárral a minimá-
lis üzemméretet, a cég 2014 végén beolvadt a ZALAVÍZ Zrt.-be. Én egy 
rövid ideig még tanácsadóként közreműködtem, de nem láttam megol-
dásnak ilyen minőségben ottmaradni.

Zs. L.: Hol folytatta?  

AZ ÁGAZATNAK NEM CSUPÁN 
FENNMARAdNIA, 
HANEM FEJLŐdNIE KELL!
INTERJÚ VOLENCSIK ZSOLTTAL, 
A dRV ZRT. VEZéRIGAZGATóJÁVAL, A MAVÍZ ALELNÖKéVEL
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V. Zs.: Nem estem kétségbe, van egy gyógyszertárat működtető családi 
cégünk Orosházán, ahol gazdasági feladatot láttam el, beindítottam a 
fogorvosi praxist az időközben végzett nagyobbik lányomnak. Ne sza-
ladjunk tovább, mert szeretném elmondani, mit adott a zalaszentgróti 
vízműveskedés. Mindenekelőtt szakmai ismereteket, de ezzel együtt 
szakmaszeretetet és azt, hogy ennek a szakmának az emberi vonat-
kozásai mennyire lényegesek. Arra a felelősségre gondolok, ami majd 
minden vízműves életében jelen van. Állítom, hogy sok nehézségen ez 
lendíti át az egyes szolgáltató szervezeteket, de mondhatom az egész 
ágazatot. 

Zs. L.: Ez hízelgő füleimnek, de ezzel a felismeréssel együtt a vízműves 
tapasztalatát az akkori helyén nem sok mindenre tudta használni.
V. Zs.: Elfelejteni sem volt időm, mert hamarosan felhívtak a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től, hogy küldjek egy önéletrajzot. Nem sok 
gondolkodási időm volt. Rövid kiválasztási procedúra után 2015 októbe-
rében a közgyűlés megválasztott a DRV Zrt. vezérigazgatójának.

Zs. L.: Nem ijedt meg tőle?
V. Zs.: Nem tagadom, ijesztő volt, mert egészen más 70-100 főt irányíta-
ni, mint az ország legnagyobb vidéki víziközmű-szolgáltató cégét. Egy 
kis szervezetet direktben át lehet látni, egy nagy céget csak áttételeken 
keresztül. Egy kis céget közvetlenül lehet vezetni, egy nagyot csak a ve-
zetőtársakkal együtt, rajtuk keresztül irányítani. Nem volt sok idő elmél-
kedni, megijedni, azonnal el kellett kezdeni a munkát.

Zs. L.: Milyen vezetői elveket vall, és ezek mennyire sikeresek?
V. Zs.: A vezetőnek legtöbbször nem kell a részletekkel foglalkoznia, ha-
nem olyan szakmai csapatot kell maga köré vonnia, amelynek tagjai értik 
a dolgukat, képesek és hajlandók átvenni a vezető gondolkodásmódját, 
átadni a vezetőnek az információkat, és lényeges, hogy meg lehessen 
bízni bennük. Ez azt jelenti, hogy akkor is nyugodtnak kell lennem, hogy 
jól mennek a dolgok, ha éppen nem vagyok itt.

Zs. L.: Mit sikerült eddig elérniük?
V. Zs.: A többiek tudják – mert ennek híre ment –, 2015-ben a pallos ott 
lógott a fejünk felett, a működésünket a szállítók és a bankok finanszí-
rozták. Ez a 2015. év a tűzoltás éve volt, arra irányult, hogy átvészeljük 

a nehéz helyzetet. Közben el kellett készítenünk azt a reorganizációs 
tervet, ami hatékonyságnövelésre, vagyis a műszaki és gazdasági egy-
ségekre is konkrétan előírt 5%-os költségcsökkentésre, átszervezésre, és 
bizony 210 álláshely megszüntetésére irányult. Tulajdonképpen ezt a 
tervet hajtottuk végre 2016-ban.

Zs. L.: Mennyiben sikerült?
V. Zs.: A számok beszédesek. Az üzemi veszteségünk 2015-ben 4,2 milli-
árd forint volt, ez 2016 végére 700 millióra csökkent, helyreállt a likviditá-
sunk. Ezt az évet én a válságkezelés évének nevezem. Nagyon lényeges 

megjegyeznem, hogy a működés átalakítását, 
az álláshelyek megszüntetését a munkabéke 
megtartása mellett sikerült elérnünk, ami azt 
jelenti, hogy voltak ugyan vitáink a szakszer-
vezettel, de kölcsönös kompromisszumokkal 
a hosszú távú működés biztosítása érdekében 
mindig meg tudtunk egyezni.

Zs. L.: Minek az éve lesz 2017? 
V. Zs.: Nyilvánvaló, hogy azt az utat, ami a kilá-
balást jelentette, nem lehet hosszú távon járni, 
azokat a kemény intézkedéseket, amelyekkel 
stabilizáltuk a helyzetünket, nem lehet tovább 
folytatni. Most már építkeznünk kell mind gaz-
dasági, mind pedig műszaki területen. 

Zs. L.: Jó, de mi a jövőképük, és mi a stratégájuk?
V. Zs.: A legjobbak közül kiválasztottunk pár 
kollégát, és létrehoztunk egy stratégiai cso-
portot. Nagyon lényegesnek tartom, hogy a 
közép- és hosszú távú stratégia ne csupán a 

menedzsment stratégiája legyen, hanem megfeleljen a tulajdonos, de 
ugyanígy a munkavállalók elvárásainak is. 

Zs. L.: És ismeri ezeket az elvárásokat? 
V. Zs.: Vannak elképzeléseim nekem is, de a munkavállalóktól kérdőíven 
kérdezünk egy rakás dolgot, és nagyon jó válaszokat adnak, hasznos 
javaslatokat tesznek. A tulajdonosunk nem mélyed bele a mikéntekbe, 
az elvárásait úgy lehet összefoglalni, hogy fenntarthatóan és megfelelő 
minőségben történjen a szolgáltatás, valamint ne legyen semmi gond a 
szervezet működésében, gazdálkodásában sem. A jövőképet és a straté-
giát nekünk kell kitalálni, a saját edényünkben megfőzni. 

Zs. L.: Nincsenek könnyű helyzetben, az biztos, de tény, hogy a regio-
nális cégek az állam tulajdonában vannak, és olyan forrásokhoz jutnak, 
amikről az önkormányzati víziközmű-szolgáltatók csak álmodozhatnak.
V. Zs.: Ez csak részben igaz. Az állami tulajdonú ellátórendszerek mű-
ködtetésének finanszírozásához a források egy részét valóban az állam 
biztosítja közszolgáltatási ellentételezés formájában, a vagyonkezelési 
szerződés keretében a művek pótlására is kapunk némi pénzt, de az 
önkormányzati tulajdonú vízi közművek bérüzemeltetésben vannak 
nálunk is, és ezáltal éppolyan nehéz helyzetben vagyunk, mint az ön-
kormányzati cégek. És rengeteg ilyen van nálunk. Az viszont igaz, hogy 
a három évre szóló bérrendezés fedezetét az állam biztosította, ami a 
közszolgáltatás fenntartásának egyik elengedhetetlen feltétele volt.

Zs. L.: Nagyon más lehet egy ilyen állami cég a működését tekintve is, 
mint egy önkormányzati.

p o r t r é
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V. Zs.: Más, ami abból fakad, hogy e cégek bizonyos tekintetben más pi-
aci környezetben gazdálkodnak, ugyanakkor éppen emiatt merevebbek, 
és a hatékonyságukon is bőven van mit javítani. Pont ezt célozzák azok 
a változtatások, amikbe belefogtunk, és ennek már látszik is az eredmé-
nye. E kérdésekről, a változtatásokról határozott elképzeléseim vannak, 
de sokat tanultam, tanulok a jelenlegi munkatársaimtól is. 

Zs. L.: A cégek ugyan különböznek, de mindegyiket sújtja a közműadó, a 
rezsicsökkentés és a felügyeleti díjak. Miként látja ezt a kérdést?
V. Zs.: A közműadó  kivetése és alkalmazásának módja igazságtalan, és 
nekünk különösen nagy terhet jelent, az árbevétel közel 10%-át teszi 
ki. Az elosztás megváltoztatása vagy az adó kivezetése – mint látjuk – 
jelenleg nem vihető végig a rendszeren. Azt viszont működőképes mo-
dellnek tartanám, ha egy olyan alapba kerülnének a befizetett összegek, 
melyekből a pótlásokat lehetne finanszírozni, és az egyes vízművek 
hatékonysági mutatók, illetve a rendszerek nagysága, állapota alapján 
részesülhetnének belőle, műszaki és gazdasági hatékonyságra is ösztö-
nözve a szolgáltatókat.

A rezsicsökkentésről nem tudom elképzelni, hogy lehet vele kez-
deni valamit, ugyanis a díjak jelenlegi mértéken tartása olyan kiemelt 
politikai kérdés, amiben belátható időn belül nem várható változás, le 
is vehetjük a napirendről. Véleményem szerint a felügyeleti díjak és a 
hatósági eljárások megemelt tételei sem fognak csökkenni.

Zs. L.: Akkor sok cég tönkre fog menni!
V. Zs.: Közel sem egységes a cégek helyzete. Nagyjából három csoport 
létezik. A két fővárosi szolgáltató, a regionális állami szolgáltatók és az 
önkormányzati tulajdonú cégek. Utóbbiak tovább bonthatók aszerint, 
hogy milyen a működési környezetük, a gazdálkodásuk. A fővárosi és 
az állami cégek összességében szerintem gazdaságilag védettebbek, 
azonban az önkormányzatiaknál valóban lesznek olyanok, melyeknek a 
működése fenntarthatatlanná válik, ha nem változik gyors ütemben a 
jelenlegi működési környezet.

Zs. L.: Az ország jövőbeli víziközmű-ellátását illetően három modellt 
emlegetnek a szakmabeliek. Az első a jelenlegi struktúra harminc-egy-
néhány céggel, a második ehhez hasonló, de lesz fölöttük egy állami er-
nyőszervezet, mint a hulladékos vállalatoknál, a harmadik pedig, hogy 
tíz víziközmű-szolgáltató lesz az országban. Azt is mondják, hogy ez 
még a politika szintjén egyszerűen nem dőlt el.
V. Zs.: A további integráció irányát és módját nem adminisztratív esz-
közökkel gondolom megvalósulni, sokkal inkább műszaki, gazdasági 
folyamatok mentén. Már most is látható egy irány, aminek egyértelmű a 
tendenciája. A pótlások elmaradásával fokozatosan romlik a közművek 
állapota, és egyre gyakrabban fognak bekövetkezni olyan haváriahe-
lyzetek, melyeket kezelni kell. Ehhez az önkormányzatoknál nincsenek 
meg a források, tehát az államhoz fognak fordulni, ahogyan már most 
is teszik. Ez oda fog vezetni, hogy az állam kénytelen lesz szinte tulajdo-
nosként eljárni, és érthető módon előbb-utóbb tulajdonossá kíván majd 
válni. Ezzel a tíz, vagy inkább ne mondjunk számot, mondjuk azt, hogy 
a jelenleg nem megbecsülhető számú szolgáltatóból álló modell szinte 

„magától” fog megvalósulni.

Zs. L.: Én azt hiszem, a felhasználókat nem nagyon érdekli, ki a közmű-
rendszerek, a szolgáltató cégek tulajdonosa. Ők azt várják, folyjon a víz, 
legyen megfelelő minőségű, tűnjön el valahogy a szennyvíz, és mindez 
ne kerüljön sokba, mindegy, ki csinálja. Tehát a felhasználót csak a vég-
eredmény érdekli. A végeredmény, mármint a szolgáltatásminőség és 

az a tevékenység, szemléletmód, amivel ezt elérték a vízművek, visszate-
kintve komoly változási folyamaton ment át. Először csak az ellátásbiz-
tonság volt szem előtt, ennek műszaki vonatkozásaival. Aztán előtérbe 
kerültek a fogyasztók és az ő elvárásaiknak megfelelni akaró ügyfélköz-
pontúság. Ezt erősítette a minőségirányítási rendszerek bevezetése a 
szervezet működtetésének szabályozásával, majd előtérbe kerültek a víz-
minőségi kérdések, melyek a vízbiztonsági tervek kötelezővé tételébe 
torkollottak. Mi jön ezután, ha nemcsak magunk, hanem a felhasználók 
felől is nézzük a változásokat?
V. Zs.: Mindenekelőtt a működés és a szolgáltatás hatékonyságának javí-
tása, ami alatt a műszaki rendszerek működésének és működtetésének 
hatékonyságjavítását, de emellett a szervezet és a szervezet gazdálko-
dásának hatékonyságjavítását is értem. 

A szolgáltatóknak kész elképzelésekre, tervekre van szükségük, ha 
megnyílnak a források, rögtön bele tudjanak kezdeni. Ahogy említet-
tem, a szolgáltatók át fognak strukturálódni, és ebben nagy szerepet 
kap a gazdaságosabban üzemeltethető, műszakilag megvalósítható 
regionalitás is.

Zs. L.: Lehet, hogy így lesz, és a források is megnyílnak, de ehhez képzett 
szakemberek is kellenek.
V. Zs.: Igen, én is úgy gondolom, hogy a változásokat nem tudjuk meg-
oldani, végigvinni a folyamatosan gyengülő képességeinkkel. A jó 
szakemberek megtartásához, pótlásához két dolog szükséges: pénz a 
bérek rendezéséhez és megfelelő képzés, oktatás. Ezeket nem fogjuk 
tudni megoldani kizárólag a szervezeten belül, sőt még az ágazaton 
belül sem, kormányzati koncepció, forrás és életpályamodell beveze-
tése szükséges.

Zs. L.: Most már áttekintettük a DRV és az ágazat lényegesebb kérdése-
it, jöjjön a MaVíz. A cégek helyzetéből fakadó érdekkülönbségek nem 
fogják szétszakítani? Ezek az érdekkülönbségek lehetővé teszik, hogy az 
érdekérvényesítés eredményesebb legyen?
V. Zs.: Amíg ez az ágazati, tulajdonosi struktúra fennáll, a MaVíz biztosan 
nem fog szakadni. A munkája pedig akkor lesz eredményesebb, ha a po-
litika érdekérvényesítése javul. Erre a politikai fogadókészség vélemé-
nyem szerint az ellátásbiztonság veszélyének növekedésével egyenes 
arányban nőni fog. 

Zs. L.: Ilyen nehéz és a cégek sorsát illetően ilyen bizonytalan helyzet-
ben miért vállalta el az elnökségi tisztségre való jelölést?
V. Zs.: Mivel a regionális állami cégek vezetői engem jelöltek, ez nem 
volt kérdés számomra. Jelen Tamás elnökségből való távoztával olyan 
valakire volt szükség az elnökségben, aki meg tudja jeleníteni az álla-
mi cégek érdekeit. Az úgy nem megy – és erre bölcsen rájöttek –, hogy 
csak önkormányzati cégek vezetőiből álljon az elnökség. Mindemellett 
az ágazat jövőjének érdekében szeretnék minél több platformot felhasz-
nálni az elképzeléseim megvalósítására.

Zs. L.: Azt is látja, hogy az elnökségen belül mit fog képviselni, és milyen 
kérdéseket fog felkarolni?
V. Zs.: Képviselni a fejlődést fogom, ami igaz a regionális cégekre, de 
igaz az egész ágazatra, a szakmára is. A már említett vállalati stratégia 
kialakítása kapcsán szeretnék piacvezető szolgáltatóként olyan munkát 
az asztalra tenni, amit vagy aminek egy részét az ágazat más szereplői is 
érvényesként elfogadnak. Nem zárva ki azt sem, hogy az elképzeléseim 
az ágazat egészére vonatkozóan tartalmazhatnak majd hasznosítható 
elemet.
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Zs. L.: Ez már kivezető kérdés: miként látja a globális éghajlatváltozás 
hatását a víziközmű-szolgáltatásra? 
V. Zs.: Ez tényleges veszélyt jelent reánk nézve is, amivel foglalkoznunk 
kell, ugyanakkor nagyon komolyan gondolom, hogy az ágazatnak nem 
csupán működni és megmaradni, hanem fejlődnie kell. Van egy sor-
rend a fejemben, ez így néz ki: első a rendkívül elavult ellátórendszerek 
felújításának, pótlásának, fejlesztésének a kérdése, második a szakem-
ber-utánpótlás és -megtartás, illetve az oktatás problémája, a harma-
dik a működtetés, a gazdálkodás, illetve a hatékonyságjavítás kérdése, 
vagyis az első három az ágazat fejlesztését célozza. Csak ezek után jöhet 
a globális éghajlatváltozás hatásainak kezelése. 

Zs. L.: Végül a szokásos. Mit csinál, ha éppen nem a vízművel foglalkozik?  
V. Zs.: Szokták mondani, a vezetők rengeteget utaznak. Ez igaz rám is, 
de ezt ritkán teszem szórakozásból. Sokat járok haza Orosházára vagy 
a munkám kapcsán az ország és a szolgáltatási területünk különböző 
pontjaira. Mindemellett a Balaton közelsége adja a vitorlázást, szeretek 
motorozni, van is egy nagyrobogóm. Legújabban képbe került a vadá-
szat is, de mondom, alig van időm ezekre.

Zs. L.: Köszönöm szépen az interjút. 

h i r d e t é s






